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ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΤ

Έρνληαο ππφςε:
1. Tηο δηαηάμεηο:
α) ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 3450/ 2006 «Αλαβάζκηζε θαη αλαδηάξζξσζε ηεο λαπηηθήο
εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 64),
β) ησλ άξζξσλ 2 & 3 ηνπ ΠΓ 228/1998 (Α΄ 176) « Δπηδφηεζε Αλέξγσλ Ναπηηθψλ », φπσο
ηζρχεη,
γ) ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ θψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ
θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Α΄ 98),
δ) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ
δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 247) φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 22 ηνπ
Ν. 3871/2010 «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε» (Α΄ 141),
ε) ηνπ Π.Γ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (Α΄ 194),
ζη) ηνπ Π.Γ. 85/2012 (Α΄ 141) « Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ » φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη,
δ) ηνπ Π.Γ. 119/2013 (Α΄153) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ,
Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ».
2. Σελ αξηζ. 5101/14/24-09-2014 (ζέκα 1ν) πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οίθνπ
Ναχηνπ (Γ../Ο.Ν.).
3. Σελ αξηζ. πξση. 1600-07/02/2014/17-02-2014 (ΑΓΑ: ΒΙΔΒ469ΗΞΞ-Β73) Απφθαζε
Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ (Ο.Ν.).
4. Σν γεγνλφο φηη έρεη ήδε θαηαβιεζεί πνζφ χςνπο 1.027.000,00€ ζπλεπεία ηεο αλσηέξσ (3)
ζρεηηθήο.
5. Tν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο πξνθαιείηαη πξνυπνινγηζζείζα
δαπάλε 1.027.000,00 € ζηνλ ΚΑΔ 0652 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ο.Ν. νηθνλνκηθνχ έηνπο
2014.
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6. Σελ απφθαζε κε αξηζκ. Τ48/9-7-2012 (ΦΔΚ 2105 Β΄) «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπ
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Υξήζηνπ ηατθνχξα».
Αποθαζίδοσμε
1. Γηα ηηο ενξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 2014, παξέρεηαη έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε, απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ Οίθνπ Ναχηνπ 2014 (ΚΑΔ 0652), ζηηο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο επφκελεο
παξαγξάθνπ ηεο παξνχζαο, θαηεγνξίεο αλέξγσλ λαπηηθψλ.
Σν χςνο απηήο θαζνξίδεηαη ζε:
(α) 300 εσρώ, γηα ηνπο άγακνπο ή άγακεο λαπηηθνχο θαη
(β) 350 εσρώ, γηα ηνπο έγγακνπο ή έγγακεο ή ηνπο έρνληεο πξνζηαηεπφκελα ηέθλα.
2. Σελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο παξαγξάθνπ 1, δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ νη λαπηηθνί πνπ πιεξνχλ
αζξνηζηηθά ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
(α) Έρνπλ ζπλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία κεγαιχηεξε απφ πέληε (5) ρξφληα, απφ ηελ νπνία
δψδεθα (12) κήλεο ηνπιάρηζηνλ κέζα ζηελ ηειεπηαία, πξηλ απφ ηελ 25ε Γεθεκβξίνπ 2014
ηξηεηία, ή είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο ζπλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία θαηά ηελ ηειεπηαία, πξηλ απφ
ηελ 25ε Γεθεκβξίνπ 2014, πεληαεηία.
(β) Έρεη κεζνιαβήζεη, απφ ηελ ηειεπηαία απφιπζή ηνπο θαη κέρξη ηελ 25ε Γεθεκβξίνπ 2014,
ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κηθξφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο θαη κέρξη δεθανθηψ (18) κήλεο
(δειαδή απφ 25-06-2013 έσο 25-11-2014 ).
(γ) Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο θαηαιφγνπο αλέξγσλ ηνπ Γξαθείνπ Δπξέζεσο Ναπηηθήο
Δξγαζίαο (Γ.Δ.Ν.Δ.) θαη έρνπλ θάξηα αλεξγίαο.
(δ) Γελ παίξλνπλ ζχληαμε ή δψξν απφ ηελ πινηνθηήηξηα εηαηξεία ή βνήζεκα νπνηαζδήπνηε
άιιεο κνξθήο, θαηά ην ρξφλν ηεο θαηαβνιήο θαη δελ πξνζηαηεχνληαη απφ ην Ίδξπκα
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ή άιινλ δεκφζην αζθαιηζηηθφ θνξέα. Σα επηδφκαηα αλεξγίαο θαη
κεηξφηεηαο ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 894/1981 (Α΄ 226) θαη ηνπ Π.Γ. 228/1998 (Α΄ 176),
φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα ΠΓ 110/2000 (Α΄ 104), 281/2001 (Α΄ 196), δελ ζεσξνχληαη
βνήζεκα άιιεο κνξθήο.
(ε) Γελ έρνπλ επηδνζεί ζε άιιε βηνπνξηζηηθή απαζρφιεζε κεηά ηελ αλαγξαθνκέλε ζην λαπηηθφ
ηνπο θπιιάδην ηειεπηαία απφιπζε ή ηελ αλαγξαθνκέλε ζην δηαβαηήξηφ ηνπο εκεξνκελία
εηζφδνπ ζηε ρψξα.
Η ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ (α) , (β) , (γ) θαη (δ) ειέγρεηαη απφ ην
λαπηηθφ θπιιάδην ή ην δηαβαηήξην ηνπ δηθαηνχρνπ.
Δπηθπξσκέλα απφ ηνλ Ο.Ν. θσηναληίγξαθα δηθαηνινγεηηθψλ, θπιάζζνληαη ζηνλ θάθειν ηνπ
δηθαηνχρνπ λαπηηθνχ.
Σελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο παξαγξάθνπ 1, δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ επίζεο νη θαησηέξσ
θαηεγνξίεο αλέξγσλ λαπηηθψλ:
i. Ναπηηθνί πνπ δελ κπνξνχλ λα εξγαζζνχλ γηαηί πάζρνπλ απφ ρξφληα λνζήκαηα, εθφζνλ έρνπλ
πάλσ απφ πέληε (5) ρξφληα ζαιάζζηα ππεξεζία.
ii. Ναπηηθνί άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζην Γ.Δ.Ν.Δ. πνπ απνιχζεθαλ απφ ηηο ηάμεηο ησλ Δλφπισλ
Γπλάκεσλ κεηά ηελ 25ε Ινπλίνπ 2014, εθφζνλ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα ζπλνιηθή
ζαιάζζηα ππεξεζία.
iii. Ναπηηθνί άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζην Γ.Δ.Ν.Δ., πνπ επηδνηήζεθαλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Π.Γ. 228/1998 (Α΄ 176), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, γηα έλα ηεηξάκελν
ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 θαη δελ λαπηνινγήζεθαλ απφ ηφηε πεξηζζφηεξν απφ
έλα (1) κήλα.
iV. Ναπηηθνί ραλζεληθνί πνπ λνζειεχνληαη ζε Ννζνθνκείν Λνηκσδψλ Νφζσλ ή παξακέλνπλ
ζην ζπίηη ηνπο .
3. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν 2 ζπλνιηθήο ζαιάζζηαο ππεξεζίαο,
ππνινγίδεηαη ε ππεξεζία πνπ έρεη απνθηεζεί:
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(α) ζε πινία κε Διιεληθή εκαία,
(β) ζε πινία κε μέλε εκαία ζπκβεβιεκέλα κε ην Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν (Ν.Α.Σ.),
(γ) ζε πινία κε μέλε εκαία κε ζπκβεβιεκέλα κε ην Ν.Α.Σ., εθφζνλ έρεη εμαγνξαζζεί ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Σν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν λαπηηθφο λνζειεχζεθε ζε Κιηληθή ή Ννζνθνκείν, κε
δαπάλεο ηνπ ΔΟΠΤΤ ή ηνπ πινηνθηήηε, ππνινγίδεηαη σο ζαιάζζηα ππεξεζία κφλν γηα ην ζθνπφ
ηεο παξνχζαο Απφθαζεο.
Γελ πξνζκεηξείηαη σο ρξφλνο ζαιάζζηαο ππεξεζίαο, ε ππεξεζία πνπ απνθηήζεθε ζε
παξνπιηζκέλα πινία πνπ δελ ηεξνχζαλ λαπηνιφγην.
Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζαιάζζηαο ππεξεζίαο θαη ηεο αλεξγίαο, ν κήλαο ππνινγίδεηαη ζε
ηξηάληα (30) εκέξεο, φπσο νξίδεη ε πεξίπησζε 18 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 894/1981 (Α΄ 226), σο
ηειεπηαία δε απφιπζε, ινγίδεηαη ε εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία ν λαπηηθφο δηθαηνχηαη λα ιάβεη
απνδεκίσζε ή κηζζφ θαηά ηα άξζξα 62, 66, 68, 69α, 74 θαη 75 ηνπ Κψδηθα Ιδησηηθνχ Ναπηηθνχ
Γηθαίνπ (Ν. 3816/1958 ΦΔΚ Α΄ 32) .
Ναπηνιφγεζε κέρξη ηξηάληα (30) εκέξεο, δελ ζεσξείηαη φηη δηαθφπηεη ην απαηηνχκελν δηάζηεκα
αλεξγίαο .
4. Γηα ην ραξαθηεξηζκφ σο ρξφληνπ ηνπ λνζήκαηνο ησλ λαπηηθψλ νη νπνίνη αλαθέξνληαη
ζηελ πεξίπησζε (i) ηεο παξαγξάθνπ 2, αξκφδηνη είλαη:
(α) Οη αλά Πεξηθέξεηα Τγεηνλνκηθέο Μνλάδεο ΔΟΠΤΤ
(β) Οη έκκηζζνη ηαηξνί ηνπ ΔΟΠΤΤ
(γ) Οη ηαηξνί ηνπ πιεζηέζηεξνπ ζηελ θαηνηθία ηνπ δηθαηνχρνπ, Γεκνζίνπ Ννζνθνκείνπ ή
Κέληξνπ Τγείαο.
5. Η νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηαβάιιεηαη, απφ 01-12-2014 έσο θαη 29-122014 (19 εξγάζηκεο εκέξεο) ζηνπο δηθαηνχρνπο, κε ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζηνλ Ο.Ν./Πεηξαηά ή
ζηα θαηά ηφπνπο Κεληξηθά Ληκελαξρεία, Ληκελαξρεία, Τπνιηκελαξρεία θαη ινηπέο Ληκεληθέο
Αξρέο, νη νπνίεο έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ.
6. Η θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, πιελ ηεο πεξίπησζεο iV ηνπ εδαθίνπ ε ηεο
παξαγξάθνπ 2, θαηαρσξείηαη απφ ηελ Αξρή πνπ ηελ θαηαβάιιεη κε εηδηθή πξάμε ζην θπιιάδην
ηνπ λαπηηθνχ θαη ν δηθαηνχρνο ππνγξάθεη ζρεηηθή απφδεημε.
Αλ ν δηθαηνχρνο δελ γλσξίδεη λα ππνγξάθεη, ε θαηαβνιή γίλεηαη κπξνζηά ζε δχν κάξηπξεο, πνπ
ππνγξάθνπλ ηελ απφδεημε, αληί ηνπ δηθαηνχρνπ.
H παξνχζα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Η απφθαζε απηή, λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη λα θνηλνπνηεζεί
αξκνδίσο γηα εθηέιεζε.-
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