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            Ν.Π.Δ.Δ.                                                                                  Αρικ. Πρωτ:  2841 
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                             2104198224 
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                     mitrwo@oikosnautou.gr  
                      doro@oikosnautou.gr                                
                                                                         
                          
                                                                               ΑΠΟΦΑΗ 

                       ΧΟΡΗΓΗΗ ΕΚΣΑΚΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΤΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΤΣΙΚΩΝ  
                                    ΓΙΑ ΣΙ  ΕΟΡΣΕ  ΠΑΧΑ 2020, ΛΟΓΩ ΣΩΝ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΜΕΣΡΩΝ  
                                    ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΔΙΑΠΟΡΑ ΣΟΤ ΚΟΡΟΝΟΪΟΤ 
  
                                                                            ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

 
α) Σθν Χοριγθςθ τθσ ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ  ανζργων ναυτικών λόγω των 

εορτών του Πάςχα 2020  ςτουσ ναυτικοφσ,  οι οποίοι ιταν δικαιοφχοι τθσ ζκτακτθσ 
ενίςχυςθσ λόγω των εορτών Χριςτουγζννων 2019. 

 
β) Σθν Χοριγθςθ τθσ ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ  ανζργων ναυτικών λόγω των 

εορτών του Πάςχα 2020,   ςτουσ ναυτικοφσ οι οποίοι επιδοτικθκαν με τακτικι 
ανεργία,   από τθν  01θ Απριλίου  2019 ζωσ και  19θ Μαρτίου   2020 ,  τουλάχιςτον 
για τζςςερισ μινεσ (120 θμζρεσ ).  

 
γ) Οςοι ναυτικοί  δεν εμπίπτουν ςτισ δφο παραπάνω κατθγορίεσ και είναι δικαιοφχοι  

τθσ ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ ςφμφωνα με τθν κ.υ.α αρικ.2242.10-
1.1/16055/2020 (ΦΕΚ.790 Β/11-03-2020), κα ενθμερωκοφν εντόσ των επόμενων 
θμερών για τον τρόπο κατάκεςθσ των δικαιολογθτικών τουσ.        

 
 
ασ ενθμερώνουμε ότι με το πζρασ τθσ καταβολισ τθσ     ζκτακτθσ οικονομικισ 

ενίςχυςθσ ανζργων ναυτικών λόγω των εορτών του Πάςχα 2020, κα πραγματοποιθκεί 
ζλεγχοσ ορκότθτασ των προχποκζςεων χοριγθςθσ αυτισ ςτισ δφο προαναφερόμενεσ 
α’ και β’ κατθγορίεσ   και όπου διαπιςτωκεί ότι δεν πλθροφνταν οι προχποκζςεισ 
καταβολισ αυτισ, κα αναηθτθκεί θ επιςτροφι των ποςών , ωσ αχρεωςτιτωσ 
καταβλθκζντα. 

Παρακαλοφμε  για το λόγο αυτό, όςοι ζλαβαν ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ λόγω 
εορτών Χριςτουγζννων 2019 και όςοι ζχουν επιδοτθκεί με τετράμθνθ τακτικι ανεργία 
από τθν  01θ Απριλίου  2019 ζωσ και  19θ Μαρτίου  2020 , αλλά δεν εμπίπτουν  

 
 

 

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ςιμερα,   ςτισ προχποκζςεισ για τθν ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ λόγω εορτών 
Πάςχα 2020,  να το γνωρίςουν αυτό με απλι Τ/Δ  τουσ ςτθν υπθρεςία μασ, μζχρι και 
τθν 6θ Απριλίου 2020, για να μθν υποςτοφν τισ εκ του νόμου προβλεπόμενεσ κυρώςεισ.  

  
 Η διλωςθ να ςταλεί με email  ι φαξ ςτα :  
 

                      Email :   doro@oikosnautou.gr  

 
        Telefax : 210 42 96 925  &  210 42 96 241 
 
 

                                                                                            O  ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΙΚΟΤ ΝΑΤΣΟΤ                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                  ΑΤΓΟΤΛΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ                                                                        
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