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ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ
ΕΠΕΙΓΟΝ –ΝΕΕ ΠΡΟΘΕΜΙΕ
ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΕΚΣΑΚΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΦΤΗ ΠΑΦΑ 2020
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α΄ και Β΄
ε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεών μας, σας υπενθυμίζουμε ότι οι
άνεργοι ναυτικοί της κατηγορίας Α΄ και Β΄, θα πρέπει να αποστέλλουν ως την
31/07/2020, η οποία προς διευκόλυνση παρατείνεται έως 15/09/2020, τα
σχετικά δικαιολογητικά τους ταχυδρομικά στην Κεντρική Τπηρεσία, για
έλεγχο και οριστικοποίηση της καταβολής της έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης που έλαβαν.
Επειδή μέχρι σήμερα, δεν έχει ανταποκριθεί ικανοποιητικός αριθμός
δικαιούχων ναυτικών και με δεδομένο ότι εάν δεν αποσταλούν τα
απαιτούμενα θα ζητηθούν με τις νόμιμες διαδικασίες ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα, ανά περίπτωση, τα ποσά της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
για τις εορτές Πάσχα 2020, παρακαλούμε αφού ενημερωθείτε να προβείτε
άμεσα στα ζητούμενα.
Ακόμη για τη διευκόλυνση των ναυτικών της κατηγορίας Α΄ και Β΄, οι
οποίοι δεν ήταν δικαιούχοι, αλλά δεν απέστειλαν έγκαιρα στον Οίκο
Ναύτου αίτηση ‘’περί μη χορήγησης’’ και έχουν λάβει σε πίστωση των
λογαριασμών τους, την σχετική έκτακτη οικονομική ενίσχυση, σας
υπενθυμίζουμε τη διαδικασία η οποία αναφέρεται παρακάτω και η οποία
πρέπει να ακολουθείται πιστά:
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«Tο ποσό που Πιστώθηκε στον Σραπεζικό σας Λογαριασμό ως Καταβολή
Δώρου Πάσχα 2020, πρέπει να κατατεθεί σε Λογαριασμό που διατηρεί ο Οίκος
Ναύτου στην Εθνική Σράπεζα με ΙΒΑΝ GR65 0110 1900 0000 1905 4518 170 και με
Αιτιολογία: το Ονοματεπώνυμο σας και Επιστροφή Δώρου Πάσχα 2020.
την
συνέχεια
το
Καταθετήριο
να
μας
σταλεί
στο
e
mail:
oikonomiko@oikosnautou.gr με σκάνερ ή φωτογραφία ή στο fax 210-42 97 917.
Αν δεν έχετε Λογαριασμό στην Εθνική Σράπεζα ο Οίκος Ναύτου θα
επιβαρυνθεί τα έξοδα μεταφοράς από άλλη Σράπεζα (πχ Alpha Bank, Eurobank,
Πειραιώς κλπ.), δηλαδή το ποσό που θα μας επιστρέψετε θα περιλαμβάνει και τα
έξοδα μεταφοράς από την τράπεζά σας».

Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων .
Οι ναυτεργατικές οργανώσεις στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο,
παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των ναυτικών, που είναι μέλη τους.
O ΠΡΟΕΔΡΟ Ο.Ν.

Η ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ Ο.Ν.

ΑΤΓΟΤΛΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ

ΚΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΑ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ:
1.
2.
3.
4.
5.

Δ/νσεις Ο.Ν
Όλα τα Π.Ο.Ν .
Τ.ΝΑ.ΝΠ
Γ.Ε.Ν.Ε
Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία
(Π.Ν.Ο)
6. Όλες οι Ναυτεργατικές Οργανώσεις
Πειραιά
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