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ΘΔΜΑ: «Υνξήγεζε έθηαθηεο Οηθνλνκηθήο Δλίζρπζεο ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αλέξγωλ λαπηηθώλ
ιόγω Δνξηώλ ΠΑΥΑ 2013»

ΔΓΚΤΚΛΗ Ο
αο γλσξίδνπκε όηη , ε ρνξήγεζε έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αλέξγσλ
λαπηηθώλ γηα ηηο γηνξηέο ΠΑΥΑ 2013, ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο Κ.Τ.Α.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο, ζαο δίλνπκε ηηο παξαθάησ δηεπθξηλήζεηο - νδεγίεο:
1. ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΑ ΠΟΑ
……………………………….
Η έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε, πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο άλεξγνπο λαπηηθνύο γηα ηηο γηνξηέο ΠΑΥΑ 2013
θαζνξίδεηαη σο εμήο :
α. ηνπο έγγακνπο ή έγγακεο ή έρνληεο νηθνγελεηαθά βάξε από παηδηά : 300 (ηξηαθόζηα επξώ) €
β. ηνπο άγακνπο ή άγακεο ……………………………………………..:235 (δηαθόζηα ηξηάληα πέληε) €
2. ΥΡΟΝΟ ΠΛΖΡΩΜΖ ΚΑΗ ΑΡΜΟΓΗΔ ΑΡΥΔ
……………………………………………………………
Ζ ρξνληθή πεξίνδνο πιεξωκήο ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο
πξνζεζκίαο από 22/04/2013 έωο 30/04/2013.

νξίδεηαη εληνο αλαηξεπηηθήο

Ζ παξαπάλω πξνζεζκία είλαη αλαηξεπηηθή θαη κεηά από ηελ πάξνδό ηεο δελ κπνξεί λα θαηαβιεζεί ε
ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή παξνρή.
Η πιεξσκή ζηνπο δηθαηνύρνπο ζα γίλεη από ηνλ Οίθν Ναύηνπ Πεηξαηά, γηα όζνπο θαηνηθνύλ ή
βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα θαη Πεηξαηά θαη από ηα θαηά ηόπνπο Κεληξηθά Ληκελαξρεία, Τπνιηκελαξρεία θαη
ινηπέο Ληκεληθέο Αξρέο, νη νπνίεο έρνπλ νξηζηεί γηα ην ζθνπό απηό, γηα ηνπο δηθαηνύρνπο πνπ θαηνηθνύλ ή
βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο ή θνληά ζε απηή.
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3. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΩΝ
………………………………………………………………………………
Α. ΒΑΙΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΩΝ
………………………………………………………….
Γηα λα δηθαηνύληαη νη άλεξγνη λαπηηθνί ηελ έθηαθηε νηθνλνκηθή απηή ελίζρπζε πξέπεη:
α) Να έρνπλ πάλσ από (5) πέληε ρξόληα ζπλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία, από ηελ νπνία (12) δώδεθα κήλεο
ηνπιάρηζηνλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, αλαδξνκηθά κεηξνύκελε από 5 ΜΑΪΟΤ 2013 (δειαδή από 5/5/2010 έσο
5/5/2013)
ή
λα έρεη εηθνζηηεηξάκελε (24) ηνπιάρηζηνλ ζπλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία,
αλαδξνκηθά πάιη κεηξνύκελε από 5 ΜΑΪΟΤ 2013 (δει. από 5/5/2008 έσο 5/5/2013).
β) Nα έρεη κεζνιαβήζεη από ηελ ηειεπηαία απόιπζή ηνπ θαη κέρξη ην ΠΑΥΑ 2013 (5/5/2013) ρξνληθό
δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν από (18) δεθανρηώ κήλεο, νύηε κηθξόηεξν από (30) ηξηάληα εκέξεο.
Γειαδή αλεξγία εληόο ηεο πεξηόδνπ 5/11/2011 έωο 5/4/2013 εμαληιεκέλνπ ηνπ ρξόλνπ πνπ θαιύπηεη ηπρόλ
απνδεκίωζε ή αζζέλεηα ή άδεηα (γηα ηηο πεξηπηώζεηο απόιπζεο ιόγω αδείαο)
Ναπηνιόγην έσο 20 εκέξεο δελ δηαθόπηεη ηελ αλεξγία.
γ) Να είλαη γξακκέλνη ζηνπο θαηαιόγνπο αλεξγίαο ηνπ ΓΔΝΔ κεηά ηελ ηειεπηαία ηνπο απόιπζε θαη λα έρνπλ
θάξηα αλεξγίαο ή ζεσξεκέλε θσηνηππία ηελ νπνία ζα πξνζθνκίδνπλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ.

Οη πξνϋπνζέζεηο (α), (β), (γ) πξέπεη λα ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά.
Β. ΔΗΓΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΩΝ
……………………………………………………….
Σελ έθηαθηε νηθνλνκηθή απηή ελίζρπζε δηθαηνύληαη λα ιάβνπλ επίζεο νη θαηωηέξω εηδηθέο θαηεγνξίεο
αλέξγωλ λαπηηθώλ:
α) Ναπηηθνί πνπ δελ κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ από βεβαηωκέλα ρξόληα λνζήκαηα, εθόζνλ όκσο έρνπλ
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξόληα ζαιάζζηα ππεξεζία, έζησ θαη αλ δελ έρνπλ λαπηνινγεζεί κέζα ζηελ
ηειεπηαία ηξηεηία (από 5 ΜΑΪΟΤ 2013 θαη πίζσ).
Ο ραξαθηεξηζκόο ηνπ λνζήκαηνο ζαλ ρξόλην, θαζώο θαη ε αδπλακία ηνπ λαπηηθνύ λα λαπηνινγεζεί, ζα
δηαπηζηώλεηαη κε γλσκάηεπζε από ηαηξό Γεκόζηνπ Ννζνθνκείνπ ή Γεκόζηαο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο,
εηδηθόηεηαο ζρεηηθή κε ηελ λόζν.
β) Ναπηηθνί άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζην Γ.Δ.Ν.Δ πνπ απνιύζεθαλ από ηηο ηάμεηο ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ κεηά
ηηο 5/11/2012 εθόζνλ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ρξόληα ζπλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία.
γ) Ναπηηθνί άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζην ΓΔΝΔ πνπ επηδνηήζεθαλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 228/1998(Α΄176),
όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε από ηα ΠΓ 110/2000(Α΄104) θαη 281/2001 (Α΄196), γηα έλα εμάκελν
ηνπιάρηζηνλ (6 κήλεο), κεηά ηελ 5/5/2012 έσο θαη δελ λαπηνινγήζεθαλ από ηόηε πεξηζζόηεξν από έλα (1)
κήλα.
δ) Ναπηηθνί Υαλζεληθνί πνπ λνζειεύνληαη ζην Ννζνθνκείν Λνηκσδώλ Νόζσλ ή παξακέλνπλ ζην ζπίηη
ηνπο.

Γ. ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ
……………………………………….
Όιεο νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο, αθνξνύλ απνγεγξακκέλνπο ΝΑΤΣΗΚΟΤ κε ειιεληθό θπιιάδην ή
δηαβαηήξην, ε δε ππεξεζία πνπ πξνζκεηξάηαη λα έρεη δηαλπζεί ζε πινία κε Διιεληθή ζεκαία ή ζε πινία κε
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μέλε ζεκαία, ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ ή ζε πινία κε ζπκβεβιεκέλα, κε ππεξεζία όκσο θαλνληθά
εμαγνξαζκέλε από ην ΝΑΣ(θαηαρσξεκέλε ζην Ν.Φ. ή λα έρνπλ εθδνζεί γξακκάηηα είζπξαμεο ΝΑΣ).
Οη αλαθεξόκελνη άλεξγνη λαπηηθνί:
1. Γελ πξέπεη λα έρνπλ επηδνζεί ζε άιιε βηνπνξηζηηθή απαζρόιεζε κεηά ηελ αλαγξαθόκελε ζην λαπηηθό ηνπο
θπιιάδην ηειεπηαία απόιπζε ή ηελ αλαγξαθόκελε ζην δηαβαηήξηό ηνπο εκεξνκελία εηζόδνπ ζηε ρώξα.
2. Γελ παίξλνπλ ζύληαμε ή δώξν από ηελ πινηνθηήηξηα εηαηξεία ή βνήζεκα νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο,
θαηά ηνλ ρξόλν ηεο θαηαβνιήο , πιελ ησλ πεξηπηώζεσλ ηνπ επηδόκαηνο αζζελείαο ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 2
ηνπ Π.Γ 894/81 θαη αλεξγίαο ηνπ Π.Γ 228/98 θαη δελ πξνζηαηεύνληαη από άιιν Γεκόζην Αζθαιηζηηθό
θνξέα.
Η ζπλδξνκή όισλ ησλ πξνϋπνζέζεσλ ειέγρεηαη από ην λαπηηθό θπιιάδην ή ην δηαβαηήξην ηνπ δηθαηνύρνπ.

4. ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΔΩ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΠΡΟΟΝΣΩΝ & ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΩΝ
…………………………………………………………………………………………………………
Α. ΘΑΛΑΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ
…………………………….
Ο ππνινγηζκόο ηωλ πξνζόληωλ θαη πξνϋπνζέζεωλ ηεο παξ. 3 ηεο Δγθπθιίνπ απηήο,ζα γίλεηαη από
ηηο εγγξαθέο πνπ έρνπλ γίλεη ζην Ναπηηθό Φπιιάδην ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη από ην Μεραλνγξαθηθό
ζεκείωκα ηεο Τπεξεζίαο Ν. Μεηξώωλ πνπ ζα πξνζθνκίδνπλ νη ελδηαθεξόκελνη ζηελ Τπεξεζία ειέγρνπ
θαη θαηαβνιήο.
- Τπεξεζία πνπ δηαλύζεθε ζε πινία κε μέλε ζεκαία πνπ έρνπλ ζύκβαζε κε ην Ν.Α.Σ., ζα ππνινγίδεηαη
εθόζνλ έρεη θαηαρσξεζεί ζην Ναπηηθό Φπιιάδην από ηελ Τπεξεζία Ναπηηθώλ Μεηξώσλ ή
πξνζθνκίδνπλ γη΄ απηό, πηζηνπνηεηηθά απαξαίηεηα ζεσξεκέλα, από ηηο θαηά ηόπνπο
Ληκεληθέο ή
Πξνμεληθέο Αξρέο.
- Τπεξεζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από 5/5/2012 κέρξη 5/4/2013 ζε πινία κε μέλε ζεκαία πνπ έρνπλ
ζύκβαζε
κε ην ΝΑΣ, κπνξεί λα ππνινγηζηεί, αλ ν λαπηηθόο πξνζθνκίζεη βεβαίωζε ηεο
Πινηνθηήηξηαο Δηαηξείαο.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη , εθόζνλ ν λαπηηθόο πξνζθνκίζεη βεβαίσζε γηα ππνινγηζκό ηεο ππεξεζίαο ηνπ γηα ην
πξναλαθεξόκελν ρξνληθό δηάζηεκα, αιιά ζηε βεβαίσζε απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη ππεξεζία κεγαιύηεξε
θαη νπσζδήπνηε ζπλερήο, ζα ππνινγίδεηαη νιόθιεξε.
- Τπεξεζία πνπ δηαλύζεθε ζε πινία κε μέλε ζεκαία, πνπ δελ έρνπλ ζύκβαζε κε ην Ν.Α.Σ, ζα
ππνινγίδεηαη κόλν εθόζνλ έρεη θαλνληθά εμαγνξαζηεί ή κε αληίγξαθα γξακκαηίσλ είζπξαμεο ησλ
εηζθνξώλ, πνπ ρνξεγνύληαη από ην Ν.Α.Σ, ζα γίλνληαη δεθηά από ηα αξκόδηα ζπλεξγεία επηδόηεζεο γηα
ηνλ ππνινγηζκό ηεο Τπεξεζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζ’ απηά.
- Τπεξεζία πνπ δηαλύζεθε ζε παξνπιηζκέλα πινία πνπ δελ ηεξνύλ λαπηνιόγην, δελ πξνζκεηξάηαη
ζαλ ρξόλνο ζαιάζζηαο ππεξεζίαο.
Όζνλ αθνξά ηηο πεξηπηώζεηο πινίωλ ζηεξνπκέλωλ λαπηνινγίνπ πνπ θαηεβιήζεζαλ όκσο εηζθνξέο κε
θαηάζηαζε ζην Ν.Α.Σ ,γηα εξγαδόκελνπο ζηα αλσηέξσ πινία, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζεσξεκέλε
θσηνηππία ηεο θαηάζηαζεο πιεξσκήο εηζθνξώλ από ην Ν.Α.Σ.
- Ο ρξόλνο πνπ ν λαπηηθόο λνζειεύζεθε ζε Κιηληθή ή Ννζνθνκείν κε δαπάλεο ηνπ ΔΟΠΤΤ ή ηνπ
πινηνθηήηε, ζεσξείηαη ρξόλνο λαπηηθήο ππεξεζίαο, κε ζρεηηθή βεβαίσζε (κόλν γηα ην ζθνπό ηεο
παξνύζαο εγθπθιίνπ)
- Γηα λα ππνινγηζηεί ππεξεζία από Γηαβαηήξην ,ζα πξέπεη απαξαίηεηα:
α. Να είλαη απνγεγξακκέλνο λαπηηθόο, δειαδή λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε Ναπηηθό Φπιιάδην θαη
β. Να είλαη ζε πινίν κε Διιεληθή ζεκαία ή ζε πινίν πνπ λα έρεη ζύκβαζε κε ην ΝΑΣ.
ε θακία άιιε πεξίπησζε δελ ππνινγίδεηαη ε ππεξεζία από Γηαβαηήξην.
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Β. ΑΝΔΡΓΗΑ
…………………
Γηα λα πάξεη ν άλεξγνο λαπηηθόο ηελ έθηαθηε νηθνλνκηθή απηή ελίζρπζε, ζα πξέπεη λα έρεη απνιπζεί
κέζα ζην ρξνληθό δηάζηεκα από 5/11/2011 έσο 5/4/2013 θαη λα έρεη θαηαρσξεζεί ζηνπο θαηαιόγνπο αλέξγσλ
ηνπ Γ.Δ.Ν.Δ. (θάξηα αλεξγίαο)
Η αλεξγία ηνπ λαπηηθνύ ζα εμαθξηβσζεί από ην Ναπηηθό Φπιιάδην ή από βεβαίωζε ηεο εηαηξείαο, όηαλ
ε ηειεπηαία απόιπζε έρεη γίλεη από πινίν κε μέλε ζεκαία πνπ έρεη ή δελ έρεη ζύκβαζε κε ην Ν.Α.Σ.(Να
αλαθέξεηαη απαξαηηήησο θαη ε αηηία απόιπζεο)
Σειεπηαία εκέξα απόιπζεο ηνπ λαπηηθνύ, ζεωξείηαη ζύκθωλα κε ην Νόκν,ε εκεξνκελία πνπ κέρξη
απηή ν λαπηηθόο δηθαηνύηαη α)είηε κηζζνύ ιόγω αζζελείαο ή λαπαγίνπ ηνπ πινίνπ (άξζξ. 62,66 θαη 75
ηνπ Κ.Η.Ν.Γ.),β) είηε απνδεκίωζεο ιόγω απώιεηαο ηνπ πινίνπ, εθπνίεζεο ζε Γεκόζην Πιεηζηεξηαζκό,
πώιεζεο, απνβνιήο ηεο Διιεληθήο ζεκαίαο, αληθαλόηεηαο ηνπ πινίνπ γηα πιόεο, παξνπιηζκνύ,
θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο από ην λαπηηθό γηα παξαβάζεηο ηνπ Πινηάξρνπ, ή νπνηαζδήπνηε άιιεο αηηίαο
πνπ ζπλεπάγεηαη ην δηθαίωκα ηνπ λαπηηθνύ γηα ΑΠΟΕΖΜΔΗΩΖ ή ΜΗΘΟ.
Γη΄ απηό πξέπεη λα εμεηάδεηαη πξνζεθηηθά ε αηηία ηεο ηειεπηαίαο απόιπζεο θαη όηαλ ζπληξέρνπλ
νη πην πάλω ιόγνη, λα πξνζθνκίδεηαη βεβαίωζε ηεο Πινηνθηήηξηαο Δηαηξείαο, πνπ λα αλαθέξεη ην
ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν θαηεβιήζε κηζζόο ή απνδεκίωζε ζηνλ άλεξγν λαπηηθό ( θεθ.4 β ΑΝΔΡΓΙΑ)
ΠΡΟΟΥΖ : Θα πξέπεη λα ειέγρεηαη ην Ναπηηθό Φπιιάδην , γηα λα εμαθξηβσζεί εάλ εξγάζηεθε ζε πινίν κε
μέλε ζεκαία πνπ έρεη ή δελ έρεη ζύκβαζε κε ην Ν.Α.Σ κεηά ηελ απόιπζε ηνπ από ην πινίν
πνπ είλαη γξακκέλε ζην Ναπηηθό Φπιιάδην ή ζην δηαβαηήξην.(άδεηα αλαρώξεζεο θιπ)
Γ. ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ
………………………………………..
Η νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ αλέξγνπ λαπηηθνύ (έγγακνο ή άγακνο) απνδεηθλύεηαη από ην
Βηβιηάξην Αζζελείαο ηνπ Ο.Ν. (ηεο ζπδύγνπ ή ησλ παηδηώλ), ην νπνίν ν λαπηηθόο πξέπεη λα πξνζθνκίδεη θαηά
ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ θέξεη Βηβιηάξην Ο.Ν, ζα απνδεηθλύεηαη από άιια ζηνηρεία ή δηθαηνινγεηηθά,
πνπ ν ελδηαθεξόκελνο
ΤΠΟΥΡΔΟΤΣΑΗ λα πξνζθνκίζεη δειαδή ΠΡΟΦΑΣΑ ΘΔΩΡΖΜΔΝΖ
ιεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ ή πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
Απαξαηηήηωο λα πξνθύπηεη ε ζεκεξηλή νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε.

Γ. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
………………………………………………………………………………………
Γηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θαηαβνιή ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο :
1.Σν Ναπηηθό Φπιιάδην (Ν.Φ)
2.Κάξηαο αλεξγίαο ηνπ Γ.Δ.Ν.Δ ή θσηνηππία
3.Φσηνηππία ηεο ζειίδαο ησλ αηνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Ν.Φ θαη ηεο ζειίδαο κε ηελ ηειεπηαία απόιπζε.
4.Φσηνηππίεο ησλ ζειίδσλ ηνπ Ν.Φ πνπ εκθαλίδνπλ ηε ζαιάζζηα ππεξεζία ηνπ λαπηηθνύ ε νπνία
πξνζκεηξάηαη γηα ηελ θαηαβνιή ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο απηήο εθόζνλ δελ είλαη θαηαρσξεκέλε
ζηε κεραλνγξαθηθή κεξίδα ηεο Τπεξεζίαο Ναπηηθώλ Μεηξώσλ.
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5.Σν Βηβιηάξην Αζζελείαο Ο.Ν. (ηεο ζπδύγνπ ή ησλ παηδηώλ ) ή νπνηνδήπνηε δεκόζην έγγξαθν από ην νπνίν
λα πξνθύπηεη ε ζεκεξηλή νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε.
6. Σν Γηαβαηήξην (εθόζνλ ρξεζηκνπνηήζεθε )
7.Φσηνηππία από ην Ναπηηθό Φπιιάδην ηεο ζειίδαο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί νη πιεξσκέο ηεο ηαθηηθήο
αλεξγίαο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ην επίδνκα δελ θαηαβάιιεηαη ζηελ Σξάπεδα).
8.ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΩ βεβαίσζε Ναπηηθήο Δηαηξείαο ή αληηπξνζώπνπ ηνπ πινηνθηήηε ή λαπηηθνύ γξαθείνπ ή
πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ.
Ζ ΒΔΒΑΗΩΖ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ :
- Όηαλ ζην Ναπηηθό Φπιιάδην δελ αλαθέξεηαη ε αηηία ηεο ηειεπηαίαο απόιπζεο
(από πινίν κε μέλε ζεκαία πνπ είρε ή δελ είρε ζύκβαζε κε ην Ν.Α.Σ.)
- Όηαλ ε ηειεπηαία απόιπζε είλαη ιόγσ αζζελείαο
(λα αλαθέξεη έσο πόηε έηπρε πξνζηαζίαο εθ κέξνπο ηνπ Πινηνθηήηε ).
- Όηαλ ε ηειεπηαία απόιπζε είλαη γηα θάπνηα αηηία πνπ δηθαηνινγεί απνδεκίσζε
(λα αλαθέξεη ην ρξόλν απνδεκίσζεο πνπ θαιύπηεη ε θαηαβιεζείζα απνδεκίσζε).
- Όηαλ ε ηειεπηαία απόιπζε είλαη ιόγσ αδείαο
(λα αλαθέξεη αλ θαηεβιήζε ή ζα θαηαβιεζεί ακνηβή γηα ηελ άδεηα θαη ζε ηη ρξνληθό δηάζηεκα αληηζηνηρεί )
Όιεο νη θωηνηππίεο επηθπξώλνληαη από ηνλ Οίθν Ναύηνπ ρωξίο ραξηόζεκα.

Δ. ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΤΠΛΖΡΩΖ ΣΟΤ ΦΤΛΛΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΡΟΟΝΣΩΝ –
ΣΖΝ ΠΛΖΡΩΜΖ ΚΑΗ ΣΗ ΔΓΓΡΑΦΔ ΣΟ ΝΑΤΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ
……………………………………………………………………………………………………………
Γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζρεηηθώλ ελδείμεσλ ζην θύιιν ειέγρνπ πξνζόλησλ θαη ηεο απόδεημεο παξαιαβήο ησλ
ρξεκάησλ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ αλαγξαθή :
i.
Σσλ ζηνηρείσλ ηαπηόηεηνο ηνπ λαπηηθνύ
ii.
Σνπ αξηζκνύ ΜΔΘ, ΑΜΗΝΑ, θαη ΜΟΝ εάλ ππάξρεη
iii. Σεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ ηόπνπ ηεο ηειεπηαίαο απόιπζεο
iv.
Σεο αηηίαο ηεο ηειεπηαίαο απόιπζεο
v.
Σεο εηδηθόηεηαο
Ιδηαίηεξε επίζεο πξνζνρή απαηηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο απόδεημεο παξαιαβήο ρξεκάησλ.
Ζ απόδεημε πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απαξαίηεηα από ηνλ δηθαηνύρν, θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ.
Αλ ν δηθαηνύρνο δελ γλσξίδεη γξάκκαηα, ε απόδεημε ζα ππνγξάθεηαη από δύν κάξηπξεο πνπ παξεπξίζθνληαη
θαηά ηελ πιεξσκή ησλ ρξεκάησλ θαη ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηνο ησλ καξηύξσλ ζα αλαγξάθνληαη ζηελ απόδεημε.
Γηα ηελ νινθιήξωζε ηεο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα γίλεη πξνέιεγρνο θαη ηειηθόο έιεγρνο
δηθαηνινγεηηθώλ από δύν (2) δηαθνξεηηθά πξόζωπα (ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο)
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ην Ναπηηθό Φπιιάδην, ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζειίδαο πνπ έρεη θαηαρσξεζεί
ε ηειεπηαία απόιπζε, πξέπεη λα γίλεηαη ε παξαθάησ εγγξαθή:
- Η εκεξνκελία θαη ην πνζό ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα ηηο γηνξηέο ΠΑΥΑ 2013 ζε όζνπο
λαπηηθνύο θαηεβιήζε.
Η πην πάλσ εγγξαθή ζα αλαγξάθεηαη από ηνλ αξκόδην ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο, πνπ θάησ από ηελ ππνγξαθή
ηνπ, ζα γξάθεη ην νλνκαηεπώλπκν ηδηόρεηξα ή κε ηελ ζθξαγίδα ηνπ.
Κακία εγγξαθή δελ ζα γίλεη γηα ηνπο Υαλζεληθνύο λαπηηθνύο πνπ δηθαηνύληαη απηή ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε
δηόηη ηα Ναπηηθά Φπιιάδηα είλαη θαηαηεζεηκέλα.
Ε.ΠΡΟΩΠΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΘΑ ΚΑΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ Ζ ΥΡΖΜΑΣΗΚΖ ΔΝΗΥΤΖ
…………………………………………………………………………………………….
- Μόλν ζηνπο ίδηνπο ηνπο δηθαηνύρνπο.
- Δπηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε ε θαηαβνιή ηεο ρξεκαηηθήο ελίζρπζεο ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο λόκηκα
(γλεζηόηεηα ππνγξαθήο από Αζηπλνκηθή ή άιιε Αξρή), όηαλ ν δηθαηνύρνο, γηα δηθαηνινγεκέλε αηηία, δελ
κπνξεί λα πξνζέιζεη ν ίδηνο. (έθηαθηε αζζέλεηα)
Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο απηήο, ζηνπο Υαλζεληθνύο λαπηηθνύο, ε δηαδηθαζία
θαηαβνιήο
ζα γίλεη κε ηελ θξνληίδα ησλ Σκεκάησλ ΔΠΙΓΟΜΑΣΩΝ θαη ΣΑΜΔΙΟΤ ηεο Κεληξηθήο
Τπεξεζίαο ηνπ Ο.Ν.
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Με ηα παξαθάησ Παξαξηήκαηα ηεο Δγθπθιίνπ απηήο, ξπζκίδνληαη μερσξηζηά εηδηθά ζέκαηα:
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄: Πίλαθαο άξζξσλ 62,66,68,69,72,74,75,76,77 ηνπ Κ.Ι.Ν.Γ καδί κε εξκελεπηηθέο
ζεκεηώζεηο
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄: Δλέξγεηεο ησλ Αξρώλ Δπηδόηεζεο Δπαξρίαο.
Μέζσ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζα εκβαζζνύλ ζηηο Δπηδνηνύζεο Ληκεληθέο Αξρέο ηα απαηηνύκελα
ρξεκαηηθά πνζά γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ΠΑΥΑ 2013.
ηελ πεξίπησζε πνπ απηά δελ επαξθνύλ, πξέπεη έγθαηξα λα δεηνύληαη (κε FAX) ζπκπιεξσκαηηθά
πνζά από ην Σκήκα Λνγηζηεξίνπ Ο.Ν.

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
1. Γξαθείν Πξνέδξνπ θαη Αληηπξόεδξνπ Ο.Ν κε όια ηα ζπλεκκέλα)
2. Γ/λζεηο ηνπ Ο.Ν ζε δύν (2) αληίηππα γηα λα ιάβνπλ γλώζε όινη νη ππάιιεινη κε ζπλεκκέλα ην Παξάξηεκα
Α θαη ην Βνεζεηηθό εκείσκα.
3. Όιεο νη Ληκεληθέο Αξρέο (κε όια ηα ζπλεκκέλα)
4. ΤΠ. Α.Α.Ν./ΓΤΑΟ
5. Γ.Δ.Ν.Δ
6. Παλειιήληα Ναπηηθή Οκνζπνλδία(Π.Ν.Ο)
7. Όιεο νη Ναπηεξγαηηθέο Οξγαλώζεηο Πεηξαηά
8. Δζηία Ναπηηθώλ
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Ο

ΠΡΟΔΓΡΟ

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΜ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΔΛΛΗΝ1ΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΟΙΚΟ Ν ΑΤΣΟΤ
Γ/ΝΗ ΜΗΣΡΩΟΤ ΑΦ/ΝΩΝ&ΠΑΡΟΥΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΓΟΜΑΣΩΝ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α'
Άξζξα ηνπ Κ 1.Ν.Γ αλαθεξόκελα εηο ηελ ιύζε ζύκβαζεο Ναπηνιόγεζεο Ναπηηθώλ θαη εηο ηαο ζπλέπεηαο ηαύηεο
θαηαβαιινκέλαο απνδεκηώζεηο.
1. Άξζξν 62: Ο λαπηηθόο λαπαγήζαληνο ηνπ πινίνπ, δηθαηνύηαη ζε κηζζό δη' όζεο εκέξεο εηξγάζζε ζπληξέρσλ πξνο
δηάζσζε απηνύ, ησλ επηβαηλόλησλ ή ηνπ θνξηίνπ, επηπξνζζέησο δε θαη ζην κηζζό έσο δύν κελώλ,
εθόζνλ δελ εμεκίζζσζε ηαο ππεξεζίαο ηνπ αιιαρνύ.
2. Άξζξν 66: Ο λαπηηθόο αζζελήζαο δηθαηνύηαη ζε κηζζό θαη λνζειεύεηαη δαπάλαηο ηνπ πινίνπ, εάλ δε ε ζύκβαζε
λαπηνινγήζεσο ιπζεί, ζηα λνζήιηα θαη ζε κηζζό εθόζνλ δηαξθεί ε αζζέλεηα, νπρί όκσο πέξαλ ησλ
ηεζζάξσλ κελώλ. Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο εθαξκόδνληαη θαη επί αηπρεκάησλ εθ βηαίνπ ζπκβάληνο.
3. Άξζξν 68: Πάζα ζύκβαζε λαπηνινγήζεσο, ιύεηαη θαη εθ ησλ θάησζη ιόγσλ:
α) Σεο απώιεηαο ηνπ πινίνπ
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β) Σεο απνβνιήο ηεο Διιεληθήο εκαίαο
γ) Σεο εθπνίεζεο ζε δεκόζην πιεηζηεξηαζκό
4. Άξζξν 69: Ο Πινίαξρνο δηθαηνύηαη ζε ππαλαρώξεζε:
α) Λόγσ αληθαλόηεηαο ηνπ πινίνπ πξνο πινπλ
β) Λόγσ παξαλόκνπ απνπζίαο ηνπ λαπηηθνύ
5. Άξζξν 72: Η ζύκβαζε λαπηνινγήζεσο δύλαηαη θαηά πάληα ρξόλν λα ιπζεί δηα θαηαγγειίαο ππό ηνπ Πινηάξρνπ, κε
ππνρξενπκέλνπ, όπσο ηεξήζεη πξνζεζκία θαηαγγειίαο.
6. Άξζξν 74: ύκβαζε λαπηνινγήζεσο νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξόλνπ, δύλαηαη λα θαηαγγειζεί ππό ηνπ λαπηηθνύ θαηά
πάληα ρξόλν, εάλ ν Πινίαξρνο ππνπέζεη ζε βαξεία παξάβαζε ησλ έλαληη ηνπ λαπηηθνύ θαζεθόλησλ.
7. Άξζξν 75: Λπζείζεο ηεο ζπκβάζεσο εθ ησλ άξζξσλ 68, ιόγσ αληθαλόηεηαο ηνπ πινίνπ θαηά ην αξζξ. 69, νθείιεηαη
ζηνλ λαπηηθό απνδεκίσζε. Απνδεκίσζε νθείιεηαη σζαύησο, εηο ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 74.
Λπζείζεο ηεο ζύκβαζεο λαπηνινγήζεσο ιόγσ λαπαγίνπ ή απώιεηαο ηνπ πινίνπ, ν λαπηηθόο
δηθαηνύηαη θαη' επηινγή ηνπ, ηνλ κέρξη δύν κελώλ κηζζό ηνπ άξζξνπ 62 ή ηελ απνδεκίσζε
ηνπ παξόληνο άξζξνπ.
ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο, θαηά ην άξζ. 72, ν λαπηηθόο δηθαηνύηαη ζε απνδεκίσζε εθηόο αλ ε
θαηαγγειία, δηθαηνινγείηαη εθ παξαπηώκαηνο απηνύ. Υ. Άξζξν 76:Η θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ
άξζξνπ απνδεκίσζε, ζπληζηάηαη ζε πνζό ίζν πξνο ηνλ κηζζό δέθα πέληε εκεξώλ.
Δάλ ε ιύζε ηεο ζύκβαζεο λαπηνινγήζεσο, εγέλεην ελ ηε αιινδαπή, ε απνδεκίσζε δ η π ι α ζ η ά δ ε η α η κελ,
πξνθεηκέλνπ πεξί Ληκέλσλ ηεο Μεζνγείνπ, ηνπ Δύμεηλνπ Πόληνπ, ηεο Δξπζξάο ζάιαζζαο ή ηεο Δπξώπεο,
η ξ η π ι α ζ η ά δ ε η α η δε, πξνθεηκέλνπ πεξί νηνπδήπνηε άιινπ Ληκέλνο. 9. Άξζξν 77:Η θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ
πξνεγνύκελνπ άξζξνπ απνδεκίσζε, κεηνύηαη εηο ην ήκηζπ αιι’ νπρί ζε πνζό θαηώηεξν ηνπ αληηζηνηρνύληνο ζε κηζζό
δέθα πέληε εκεξώλ, όηαλ ε ιύζε ηεο ζπκβάζεσο επέξρεηαη ιόγσ θαηαζρέζεσο εμ εθπνηήζεσο ηνπ πινίνπ ζε δεκόζην
πιεηζηεξηαζκό, αληθαλόηεηαο πξνο πινπλ ή παξνπιηζκνύ απηνύο ηνπιάρηζηνλ επί δεθαπελζεκέξνπ.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
Β΄
ΠΡΟ ΣΗ ΔΠΗΓΟΣΟΤΔ ΛΗΜΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΑΡΥΗΑ
Από ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Ο.Ν κέζσ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζα απνζηαινύλ ζηηο Δπηδνηνύζεο
Ληκεληθέο Αξρέο ηεο Δπαξρίαο ηα απαηηνύκελα ρξεκαηηθά πνζά γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο
ελίζρπζεο ιόγσ ενξηώλ ΠΑΥΑ 2012.
ηελ πεξίπησζε πνπ απηά δελ επαξθνύλ ζα πξέπεη έγθαηξα λα δεηνύληαη (κε FAX) ζπκπιεξσκαηηθά
πνζά από ην Σκήκα Λνγηζηεξίνπ Οίθνπ Ναύηνπ.
ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΣΩΝ ΔΠΗΓΟΣΟΤΩΝ ΑΡΥΩΝ
1. Να επηζηξέςνπλ ην ηπρόλ ππόινηπν ρξεκάησλ ,κέζσ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ζε πίζησζε
ηνπ ινγαξηαζκνύ ΟΙΚΟΤ ΝΑΤΣΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ αξηζκ. 54518170 θαηάζηεκα 190 θαη λα καο ην
γλσξίζνπλ, ζηέιλνληαο πξόζζεηα καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ αλέξγσλ λαπηηθώλ πνπ επηδνηήζεθαλ
θαη αληίγξαθν ηεο απόδεημεο θαηάζεζεο ηνπ ππνινίπνπ ζηελ Δ.Σ.Δ.
2. Να ζηείινπλ ζην Σκήκα Δπηδόηεζεο Ο.Ν έσο 31/5/2012 ηα ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε ηεο έθηαθηεο
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο δηθαηνινγεηηθά :
α. Απνινγηζκό δαπάλεο( ζε 1 αληίγξαθν)
β. Ολνκαζηηθό πίλαθα (ζε 1 αληίγξαθν ), δηαρσξίδνληαο ηνπο έγγακνπο από ηνπο άγακνπο κε ηα εμήο
ζηνηρεία:
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- Ολνκαηεπώλπκν
- Όλνκα παηέξα
- Δηδηθόηεηα
- ΜΔΘ, ΑΜΗΝΑ, ΜΟΝ
- Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (έγγακνο ή άγακνο)
- Σν πνζό πνπ ρνξεγήζεθε
γ. Σα δειηία Διέγρνπ Πξνζόλησλ - Απόδεημε Πιεξσκήο, (κε ζπλεκκέλα) ηα δηθαηνινγεηηθά,
αξηζκεκέλα κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνλ πην πάλσ πίλαθα, ζπκπιεξσκέλα κε όιεο
ηηο ελδείμεηο ππνγεγξακκέλα θαη ζθξαγηζκέλα από ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε
ηελ επηδόηεζε .
Γελ κπνξεί λα είλαη Πξνέιεγρνο θ΄ Σειηθόο Έιεγρνο ην ίδην άηνκν.
- Παξάθιεζε !!!
Οη νδεγίεο ηεο ζπλεκκέλεο Δγθπθιίνπ λα ηεξεζνύλ απζηεξά.
Πξνζνρή ζηα αλαγθαία θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά θαη ζηε
ζπκπιήξσζε ηνπ ΦΤΛΛΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΡΟΟΝΣΩΝ.
(ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο ππνγξάθνληεο ππεπζύλνπο) .
Αιινηώζεηο , παξαβιέςεηο, ειιείςεηο δηθαηνινγεηηθώλ , ζα θαηαζηήζνπλ ηελ θαηαβνιή ησλ
ρξεκάησλ άθπξε θαη ηα πνζά ζα ρξεσζνύλ ζηνπο ππνγξάθνληεο:
ηελ πεξίπηωζε πνπ ν λαπηηθόο δελ έρεη κεραλνγξαθηθό δειηίν γηα ηελ κέηξεζε ηεο Ναπηηθήο
ηνπ Τπεξεζίαο, ην ΜΟΝΟ πνπ κπνξεί λα ην αληηθαηαζηήζεη είλαη θωηνηππίεο από ην Ν.Φ πνπ ζα
απνδεηθλύνπλ ηελ απαηηνύκελε ππεξεζία (ΘΔΩΡΖΜΔΝΔ).

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ
Α) Γηθαηνύρνη ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ιόγω ηωλ ενξηώλ ηνπ ΠΑΥΑ 2013 είλαη νη άλεξγνη
λαπηηθνί πνπ εκπίπηνπλ ζε κία από ηηο παξαθάηω θαηεγνξίεο:
…………………………………………………………………………….
1. Έρνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξόληα ζπλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία εθ ηεο νπνίαο δώδεθα (12) κήλεο εληόο
ηεο ηξηεηίαο από 5/5/2010 έσο 5/5/2013
2. Έρνπλ είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο ζπλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία εληόο ηεο
5/5/2013

πεληαεηίαο από 5/5/2008 έσο

Οη παξαπάλω λαπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ ηειεπηαία απόιπζε εληόο ηεο πεξηόδνπ 5-11-2011 έωο
5-4-2013
(εμαληιεκέλνπ ηνπ ρξόλνπ πνπ θαιύπηεη ηπρόλ απνδεκίωζε ή αζζέλεηα ή άδεηα) .
Η άδεηα πξνζκεηξάηε κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ είλαη ακεηβόκελε θαη ππάξρεη ζρεηηθή απόιπζε
(βεβαίσζε).
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ΑΔΑ: ΒΕΑΣ469ΗΞΞ-Β1Ι
3. Έρνπλ επηδνηεζεί γηα ηαθηηθή αλεξγία κεηά ηελ 15-4-2011 ηνπιάρηζηνλ γηα έμε (6) κήλεο θαη
δελ έρνπλ λαπηνινγεζεί έθηνηε πεξηζζόηεξν από έλα (1) κήλα.
4. Έρνπλ ζπλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηέζζεξηο (24 ) κήλεο θαη απόιπζε από ηηο ηάμεηο
ηνπ ζηξαηνύ κεηά ηελ 15-10-2011. (απνιπηήξην ζηξαηνύ).
Β) ΒΑΗΚΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ
………………………………………………………………...

1. Ναπηηθό Φπιιάδην (Ν.Φ)
2. Φσηνηππία θάξηαο αλεξγίαο ηνπ ΓΔΝΔ
3. Φσηνηππία ηεο ζειίδαο ησλ αηνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Ν. Φ.
4. Φσηνηππίεο ησλ ζειίδσλ ηνπ Ν.Φ κε λαπηνινγήζεηο πξόζθαηεο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζην κεραλνγξαθηθό
δειηίν
5.Φσηνηππία ηεο ζειίδαο ηνπ Ν.Φ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί νη πιεξσκέο ηεο Σαθηηθήο Αλεξγίαο (κόλν γηα ηνπο
επηδνηνύκελνπο γηα 6 κήλεο ηνπιάρηζηνλ)
6. Βηβιηάξην Αζζελείαο Οίθνπ Ναύηνπ (ηεο ζπδύγνπ ή ησλ παηδηώλ) ή θάπνην άιιν ζηνηρείν γηα απόδεημε ηεο
ζεκεξηλήο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
7. Βεβαίσζε λαπηηθήο εηαηξείαο όηαλ ζην Ν.Φ δελ αλαθέξεηαη ε αηηία ηεο ηειεπηαίαο απόιπζεο , από πινίν
κε μέλε ζεκαία πνπ είρε ή δελ είρε ζύκβαζε κε ην ΝΑΣ ή όηαλ ππάξρεη απνδεκίσζε γηα νπνηαδήπνηε αηηία.
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