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                                                                                            ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
                                                                                            
                                                                                                             ΑΔΑ: 
 
  Πειραιϊσ:    19-11-2021 
 
  Αρ. Πρωτ.:   10129 
   ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΔΟΝ  
………………………………………… 
 
Σαχ. Δ/νςη:    Κ. Παλαιολόγου 15,   Βαθμόσ Αςφαλεύασ:  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΤΑ 
                        Πειραιϊσ Σ.Κ. 18535 
Πληροφορύεσ: ΧΑΡΡΑ Κ.  Προσ: Ψ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΨΝ 
Σηλ.:               210-4198231 
Fax:                210 4296925  
 
  
                                                                                                 
   ΘΕΜΑ: «Φορόγηςη ϋκτακτησ  Οικονομικόσ Ενύςχυςησ ςε οριςμϋνεσ κατηγορύεσ  ναυτικών λό-

γω   Εορτών  ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΨΝ  2021» 

 
Ε Γ Κ Τ Κ Λ Ι  Ο  

 
ασ γνωρύζουμε ότι, η χορόγηςη ϋκτακτησ οικονομικόσ ενύςχυςησ ςε  οριςμϋνεσ  κατηγορύεσ ανϋργων 
ναυτικών για  τισ γιορτϋσ ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΨΝ 2021  θα γύνει ςύμφωνα με  τισ διατϊξεισ  τησ ςχετικόσ  
Κ.Τ.Α. αριθ.2242.10-11/18761/2021/12-03-2021 ,ΥΕΚ 1309 τεύχοσ Β’/03-04-2021 και για  την εφαρ-
μογό τησ, ςασ παρϋχουμε τισ παρακϊτω διευκρινόςεισ - οδηγύεσ: 
Για την εφαρμογό τησ, ςασ παρϋχουμε τισ παρακϊτω διευκρινόςεισ - οδηγύεσ: 

 
 
   1.ΦΟΡΗΓΟΤΜΕΝΑ ΠΟΑ 
 
  Η ϋκτακτη οικονομικό ενύςχυςη που χορηγεύται ςτουσ ϊνεργουσ ναυτικούσ καθορύζεται  ωσ εξόσ: 
 
  
                                               ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ 2021   
 
α. τουσ ϋγγαμουσ ό ϋγγαμεσ ό ϋχοντεσ προςτατευόμενα τϋκνα: 400,00 € (τετρακόςια  ευρώ)  
 
 β. τουσ ϊγαμουσ ό ϊγαμεσ                                                           : 350,00 €  (τριακόςια πενόντα ευρώ) 
 
  

 
2.  ΦΡΟΝΟ ΠΛΗΡΨΜΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕ ΑΡΦΕ  
 
 Η χρονικό περύοδοσ ελϋγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων ναυτι-
κών για την ϋκτακτη οικονομικό ενύςχυςη λόγω των εορτών ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΨΝ 2021  ορύζεται 
εντόσ ανατρεπτικόσ προθεςμύασ από  26/11/2021  ϋωσ και  22/12/2021. 

Η πύςτωςη ςτουσ τραπεζικούσ λογαριαςμούσ των δικαιούχων θα πραγματοποιεύται ςταδιακϊ.  
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    Η  προθεςμύα κατϊθεςησ των δικαιολογητικών για ϋλεγχο  εύναι  αποκλειςτικό για το διϊ-
ςτημα,   από  26/11/2021  ϋωσ και  22/12/2021.  
 
Η  κατϊθεςη για τον ϋλεγχο των δικαιολογητικών  θα πραγματοποιεύται ςύμφωνα με τα ϋκτα-
κτα μϋτρα αντιμετώπιςησ τησ διαςπορϊσ του κοροναώού ωσ εξόσ: 
  
α)  την Κεντρικό Τπηρεςύα του Ούκου Ναύτου  Πειραιϊ για όςουσ ναυτικούσ κατοικούν  ςτην 
Αθόνα και  Πειραιϊ.  
 
Η υποβολό των δικαιολογητικών θα γύνεται αυτοπροςώπωσ με ςφραγιςμϋνο  φϊκελο μεγϋθουσ Α4 
και αυςτηρϊ ςτισ οριζόμενεσ ημερομηνύεσ και ώρεσ όπωσ αυτϋσ εμφανύζονται ςτον παρακϊτω πύνακα με 
βϊςη το αρχικό γρϊμμα του επιθϋτου του ναυτικού. 
 

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΙΘΕΣΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΩΡΕ ΠΡΟΕΛΕΤΗ 

Α ΕΩΣ Ζ 26/11/2021 - 29/11/2021 ΚΑΙ  30/11/2021 08:00-13:00 

 Η ΕΩΣ Μ 01/12/2021 ΕΩΣ 03/12/2021 08:00-13:00 

Ν ΕΩΣ  Σ  07/12/2021 ΚΑΙ 08/12/2021 08:00-13:00 

Τ ΕΩΣ  Ω  09/12/2021 ΚΑΙ 10/12/2021  08:00-13:00 

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ   

Α ΕΩΣ Ω 13/12/2021 ΕΩΣ 22/12/2021 08:00-13:00 

 
 
Δεν θα λαμβϊνονται δικαιολογητικϊ ςε περύπτωςη προςϋλευςησ του ναυτικού ςε διαφορετικό 
ημερομηνύα και ώρα από αυτό που ορύζεται ςτο αρχικό γρϊμμα του επιθϋτου του. 
 
 
 β) τα  κατϊ  τόπουσ Κεντρικϊ Λιμεναρχεύα, Τπολιμεναρχεύα και λοιπϋσ Λιμενικϋσ Αρχϋσ και τα παραρ-
τόματα του Ο.Ν. οι  οπούεσ ϋχουν οριςτεύ  για το ςκοπό αυτό για τουσ ενδιαφερόμενουσ που κατοικούν 
ςτην περιφϋρειϊ τουσ ό κοντϊ ςε αυτό.  
Η υποβολό το δικαιολογητικών θα γύνει ςύμφωνα με οδηγύεσ που θα ανακοινωθούν από τισ κατϊ τό-
πουσ Λιμενικϋσ Αρχϋσ και των παραρτημϊτων του Ούκου Ναύτου.  

 
 

3. ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΙ  ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΨΝ 
 

 
3Α.   ΒΑΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΨΝ 
 
Για  να δικαιούται  ο ϊνεργοσ  ναυτικόσ την ϋκτακτη οικονομικό  ενύςχυςη πρϋπει: 
 
 α) Να ϋχει πϊνω από πϋντε (5) χρόνια ςυνολικό  θαλϊςςια υπηρεςύα, από την οπούα (12) δώδε-
κα μόνεσ τουλϊχιςτον κατϊ την τελευταύα πριν τισ 25/11/2021 τριετύα, ( δηλαδό από 
25/12/2018  ϋωσ  25/11/2021). 
                                                                      ό 
να ϋχει εικοςιτετρϊμηνη (24 μόνεσ) τουλϊχιςτον ςυνολικό θαλϊςςια υπηρεςύα κατϊ την τε-
λευταύα πριν τισ 25/11/2021 πενταετύα (δηλαδό από 25/12/2016 ϋωσ  25/11/2021  και  
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 β) Να ϋχει μεςολαβόςει από την τελευταύα απόλυςη του και μϋχρι τισ 25/11/2021  χρονικό 
διϊςτημα όχι μεγαλύτερο από εύκοςι τϋςςερισ (24) μόνεσ, ούτε μικρότερο από τριϊντα (30) η-
μϋρεσ, 

Δηλαδό Ανεργύα εντόσ τησ περιόδου  25/12/2019  ϋωσ  25/11/2021. (εξαντλημϋνου του χρόνου 
που καλύπτει ϊδειεσ και τυχόν αποζημύωςη για αςθϋνεια ). 
 
 
Ναυτολόγιο ϋωσ τριϊντα (30)  ημϋρεσ  ΜΕΣΑ τισ 25/11/2021   δεν διακόπτει την ανεργύα. 
 
Λόγω των ϋκτακτων μϋτρων δεν απαιτεύται εγγραφό  ςτουσ καταλόγουσ ανεργύασ του ΓΕΝΕ   
    
 
Οι προώποθϋςεισ (α), (β)  πρϋπει να ςυντρϋχουν αθροιςτικϊ. 
 
 
Σα ναυτολόγια ςτο φυλλϊδιο θα πρϋπει να εύναι επικυρωμϋνα από τισ αρμόδιεσ  
Λιμενικϋσ Αρχϋσ.  
Λόγω των ϋκτακτων μϋτρων , μπορεύ να γύνεται δεκτό και η μη επικυρωμϋνη υπηρεςύα από 
τισ αρμόδιεσ Λιμενικϋσ Αρχϋσ , για το χρονικό διϊςτημα από 01/03/2020 και εντεύθεν.  
 
 
 
3Β.   ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΨΝ 
 
Σην ϋκτακτη οικονομικό ενύςχυςη δικαιούνται να λϊβουν επύςησ οι κατωτϋρω ειδικϋσ κατηγορύεσ ανϋρ-
γων ναυτικών: 
 
Α. Ναυτικού  οι οπούοι δεν μπορούν να εργαςθούν γιατύ πϊςχουν από  χρόνιο νόςημα, με την προώπό-

θεςη ότι ϋχουν τουλϊχιςτον πϋντε (05) χρόνια ςυνολικό θαλϊςςια υπηρεςύα.   
     Για τον χαρακτηριςμό νοςόματοσ του ναυτικού ωσ χρόνιο, καθώσ και η αδυναμύα του  να ναυτολογη-

θεύ αρμόδιοι εύναι:  
    i) Σο Κϋντρο Πιςτοπούηςησ Αναπηρύασ (ΚΕ.Π.Α). Οι Γνωςτοποιόςεισ  Αποτελϋςματοσ Πιςτοπούηςησ 

Ποςοςτού Αναπηρύασ που εκδύδονται από τισ Τγειονομικϋσ Επιτροπϋσ του ΚΕ.Π.Α γύνονται υποχρεω-
τικϊ δεκτϋσ και εύναι δεςμευτικϋσ. 

    ii) Για τουσ δικαιούχουσ που δεν εύναι κϊτοικοι  περιφϋρειασ Αττικόσ, εκτόσ Ν. Κυθόρων και περιφε-
ρειακόσ ενότητασ Θεςςαλονύκησ αρμόδιοι εύναι, και τα Δημόςια Νοςοκομεύα  και οι Δημόςιεσ Μονϊδεσ 
Παροχόσ Τπηρεςιών Πρωτοβϊθμιασ Υροντύδασ Τγεύασ (Π.Υ.Τ) όπωσ Σοπικϋσ Μονϊδεσ Τγεύασ 
(Σο.Μ.Τ), Κϋντρα Τγεύασ κ.τ.λ) πληςιϋςτερα ςτην κατοικύα τουσ.  

    ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ: i) Αριθμόσ  ΑΜΚΑ  

                                     ii) Σο τελευταύο Εκκαθαριςτικό τησ Εφορύασ και 

                                    iii) Πιςτοποιητικό Αναπηρύασ ΚΕΠΑ 

 
Β.  Ναυτικού ϊνεργοι εγγεγραμμϋνοι  ςτο Γ.Ε.Ν.Ε που απολύθηκαν από τισ τϊξεισ των Ενόπλων Δυνϊ-
μεων  μετϊ τισ  25/06/2021  και   ϋχουν τουλϊχιςτον δύο (2) χρόνια ςυνολικό θαλϊςςια υπηρεςύα. 
 
Γ.  Ναυτικού ϊνεργοι εγγεγραμμϋνοι ςτο ΓΕΝΕ που επιδοτόθηκαν κατϊ τισ διατϊξεισ του Π.Δ  
     228/1998(ΥΕΚ Α΄176), όπωσ αυτό τροποποιόθηκε από τα ΠΔ 110/2000(Α΄104) και 281/2001 

(Α΄196), για ϋνα τετρϊμηνο (4 μηνο) τουλϊχιςτον  μετϊ την 1η /01/2021  και δεν ναυτολογόθηκαν 
από τότε περιςςότερο από ϋνα (1) μόνα.  
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Δ. Ναυτικού ϊνεργοι εγγεγραμμϋνοι ςτο ΓΕΝΕ που επιδοτόθηκαν λόγω των ϋκτακτων μϋτρων  
    για την αντιμετώπιςη τησ διαςπορϊσ του κοροναώού,(Ειδικό ανεργύα και ειδικό τρύμηνη α-

νεργύα ) για ϋνα τετρϊμηνο   (4 μηνο) τουλϊχιςτον  μετϊ την 1η /01/2021 (ςύμφωνα με το ϊρ-
θρου 40 παρ. 1-3 τησ από 01/05/20 ΠΝΠ Α’90 και του αρθ.126 του ν.4764/2020 & τησ παρϊ-
ταςησ αυτόσ ΥΕΚ 3762 τεύχοσ Β 13/08/2021 )   και δεν ναυτολογόθηκαν από τότε περιςςότερο 
από ϋνα (1) μόνα.  

 
         Οι προώποθϋςεισ των περιπτώςεων <Γ και Δ >ςυντρϋχουν και αθροιςτικϊ (πχ 2 μόνεσ τακτικόσ α-

νεργύασ και 2 μόνεσ ειδικόσ ανεργύασ) πϊντα με την προώπόθεςη ότι δεν ναυτολογόθηκαν από τότε 
περιςςότερο από ϋνα (1) μόνα. 

 
 
 
 3Γ. ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 
  
  
Όλεσ οι παραπϊνω κατηγορύεσ, αφορούν απογεγραμμϋνουσ ΝΑΤΣΙΚΟΤ με ελληνικό φυλλϊδιο ό 
διαβατόριο, η δε υπηρεςύα που προςμετρεύται  να ϋχει διανυθεύ ςε πλούα με Ελληνικό ςημαύα ό 
ςε πλούα με ξϋνη ςημαύα ςυμβεβλημϋνα με το ΝΑΣ ό ςε πλούα μη ςυμβεβλημϋνα, με υπηρεςύα 
όμωσ κανονικϊ εξαγοραςμϋνη από το ΝΑΣ (να ϋχει καταχωρηθεύ ςτο Ν.Υ  ό  να ϋχουν εκδοθεύ 
γραμμϊτια εύςπραξησ ΝΑΣ). 
  
   Οι αναφερόμενοι ϊνεργοι ναυτικού: 
 
1) Δεν πρϋπει να ϋχουν επιδοθεύ ςε ϊλλη βιοποριςτικό απαςχόληςη μετϊ την αναγραφόμενη, ςτο 

ναυτικό τουσ φυλλϊδιο τελευταύα απόλυςη. 
   

2) Δεν παύρνουν ςύνταξη ό δώρο από την πλοιοκτότρια εταιρεύα ό βοόθημα οποιαςδόποτε ϊλ-
λησ μορφόσ κατϊ το χρόνο τησ καταβολόσ και δεν προςτατεύονται  από  ϊλλο Δημόςιο Α-
ςφαλιςτικό φορϋα. 

 
3) Σα επιδόματα ανεργύασ (Π.Δ 228/1998),  μητρότητασ (Π.Δ 894/1981 & 296/1985) καθώσ και η ε-
πιδότηςη  
     ςπουδαςτών ( κ.υ.α αριθμ. 3627.1/01/2005),  δεν θεωρούνται βοόθημα ϊλλησ μορφόσ. 

 
4) Ο χρόνοσ φούτηςησ των ςπουδαςτών ςτισ ςχολϋσ ΚΕΕΝ προςμετρεύται  ωσ χρόνοσ υπη-

ρεςύασ   εφόςον ϋχει  πραγματοποιηθεύ ςτα χρονικϊ διαςτόματα που ορύζονται ςτην πα-
ρϊγραφο 3Α τησ παρούςασ. 

 
   Η ςυνδρομό όλων των προώποθϋςεων ελϋγχεται από τον φϊκελο με τα φωτοαντύγραφα 
του ναυτικό φυλλϊδιο του δικαιούχου που θα προςκομύζονται μαζύ με τα υπόλοιπα δικαιο-
λογητικϊ . 
 

 
  ΒΑΙΚΗ ΠΡΟΤΠΟΘΕΗ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΑΛΙΜΕΝΟΙ Ε ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΙΟ   
                                                   ΑΥΑΛΙΣΙΚΟ  ΥΟΡΕΑ       
             

 
     4. ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΨ ΚΑΙ  ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  ΠΡΟΟΝΣΨΝ  &  ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΨΝ 

 
   4Α.   ΘΑΛΑΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ 
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 Ο υπολογιςμόσ των προςόντων και προώποθϋςεων τησ παρ. 3 τησ Εγκυκλύου γύνεται από 
τισ εγγραφϋσ που ϋχουν γύνει ςτο Ναυτικό Υυλλϊδιο του  ενδιαφερομϋνου που θα προςκομύζετε 
ςτην Τπηρεςύα ελϋγχου και  καταβολόσ τησ ϋκτακτησ επιδότηςησ. 
 
 - Τπηρεςύα  που  διανύθηκε  ςε πλούα με ξϋνη ςημαύα που ϋχουν ςύμβαςη με  το Ν.Α.Σ   θα υπολογύζε-
ται, 
 εφόςον ϋχει  καταχωρηθεύ  ςτο  Ναυτικό  Υυλλϊδιο από την Τπηρεςύα  Ναυτικών Μητρώων. Επύςησ,  οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να προςκομύςουν πιςτοποιητικϊ, απαραύτητα θεωρημϋνα  από τισ κατϊ τό-
πουσ  Λιμενικϋσ ό  Προξενικϋσ  Αρχϋσ. 
  
- Τπηρεςύα που διανύθηκε ςε πλούα με ξϋνη ςημαύα, που δεν ϋχουν ςύμβαςη με το Ν.Α.Σ, θα υπο-
λογύζεται μόνο εφόςον ϋχει κανονικϊ εξαγοραςτεύ,  προςκομύζοντασ τα αντύγραφα των γραμ-
ματύων εύςπραξησ των ειςφορών, που  χορηγούνται από το Ν.Α.Σ.   
 
- Τπηρεςύα  που διανύθηκε  ςε παροπλιςμϋνα πλούα που δεν τηρούν  ναυτολόγιο, δεν προςμε-
τρεύται 
   ςαν χρόνοσ θαλϊςςιασ υπηρεςύασ. 

 
-  Όςον αφορϊ ςτη  περύπτωςη  «πλούων ςτερουμϋνων ναυτολογύου» που κατεβλόθηςαν όμωσ ει-
ςφορϋσ ςτο  Ν.Α.Σ, οι εργαζόμενοι ςε πλούα αυτόσ τησ κατηγορύασ, θα πρϋπει να προςκομύζουν  φωτοτυ-
πύα τησ κατϊςταςησ πληρωμόσ των ειςφορών τουσ, από το Ν.Α.Σ. 
 
  - Σο  χρονικό διϊςτημα  που ο  ναυτικόσ νοςηλεύθηκε ςε Κλινικό ό  Δημόςιο Νοςοκομεύο  με 
δαπϊνεσ  του ΕΟΠΤΤ  ό του   πλοιοκτότη θα προςμετρηθεύ   ωσ χρόνοσ ναυτικόσ υπηρεςύασ, ε-
φόςον ο χρόνοσ   νοςηλεύασ εύναι εντόσ των απαιτούμενων  χρονικών  διαςτημϊτων (Εγκύκλιοσ 
παραγρ. 3Α). 
  
     Απαιτεύται προςκόμιςη ςχετικόσ  βεβαύωςησ  (μόνο  για το ςκοπό τησ παρούςασ Εγκυκλύου). 

 
     Ο ναυτικόσ ο οπούοσ επιδοτεύται από τον Ούκο Ναύτου λόγω ϋκτακτησ αςθϋνειασ ό ατυχόμα-
τοσ δεν   δικαιούται  καταβολόσ  τησ ϋκτακτησ οικονομικόσ ενύςχυςησ. 
 
       Σο  χρονικό διϊςτημα  για το οπούο ο  ναυτικόσ επιδοτόθηκε με αποζημύωςη ειδικού ςκοπού 
λόγω αναςτολόσ ςύμβαςησ εργαςύασ ςύμφωνα με το ϊρθρο 75 τησ ΠΝΠ 30/03/2020 εξαιτύασ 
των ϋκτακτων μϋτρων  αντιμετώπιςησ του κοροναώού, θα προςμετρηθεύ η υπηρεςύα αυτό εξ 
ολοκλόρου ωσ κανονικό υπηρεςύα ςτον υπολογιςμό τησ ϋκτακτησ οικονομικόσ ενύςχυςησ λόγω 
των εορτών των Φριςτουγϋννων 2021. 
 

 
 
       4Β.  ΑΝΕΡΓΙΑ 

     
Για να δικαιούται ο  ϊνεργοσ  ναυτικόσ την ϋκτακτη οικονομικό  ενύςχυςη, θα  πρϋπει  να 

ϋχει απολυθεύ μϋςα ςτο  χρονικό διϊςτημα από 25/12/2019 ϋωσ 25/11/2021,   
 
Λόγω των ϋκτακτων μϋτρων δεν απαιτεύται εγγραφό  ςτουσ καταλόγουσ ανεργύασ του 

ΓΕΝΕ 
 
 
Η ανεργύα του ναυτικού θα εξακριβωθεύ από τα φωτοαντύγραφα του Ναυτικού Υυλλαδύου.    
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 Σελευταύα  ημϋρα απόλυςησ του ναυτικού, θεωρεύται ςύμφωνα με το Νόμο, η ημερομηνύα  
μϋχρι  την οπούα ο  ναυτικόσ δικαιούται: 
        α) εύτε μιςθού,  λόγω αςθενεύασ ό ναυαγύου του πλούου (ϊρθρ. 62,66 και 75 του Κ.Ι.Ν.Δ.), 
        β) εύτε αποζημύωςησ λόγω,  απώλειασ του πλούου, εκπούηςησ ςε Δημόςιο Πλειςτηριαςμό,  

      πώληςησ,  αποβολόσ τησ Ελληνικόσ ςημαύασ, ανικανότητασ του πλούου για πλόεσ, 
    παροπλιςμού,  καταγγελύασ τησ ςύμβαςησ από το ναυτικό για παραβϊςεισ του Πλοιϊρχου   

ό 
        γ)  οποιαςδόποτε ϊλλησ αιτύασ που ςυνεπϊγεται το δικαύωμα του ναυτικού για   
             ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ   ό   ΜΙΘΟ.  

 
  4Γ.    ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

 
Η  οικογενειακό  κατϊςταςη του ανϋργου ναυτικού (ϋγγαμοσ ό ϊγαμοσ), αποδεικνύεται με την δό-
λωςη  αυτόσ τησ ιδιότητασ ςτην αύτηςη-υπεύθυνη δόλωςη χορόγηςησ τησ οικονομικόσ ενύςχυςησ 
Δώρου Φριςτουγϋννων 2021, για την όποια αποκλειςτικό ευθύνη τησ ακριβεύασ των αναγρα-
φομϋνων ςτοιχεύων ςε αυτό ϋχει εξ ολοκλόρου ο ναυτικόσ.  
 
Έγγαμοι Ναυτικού που δεν ϋχουν αςφαλιςμϋνα μϋλη οικογενεύασ θα πρϋπει να προςκομύ-
ςουν πρόςφατο (ϋκδοςη εντόσ του Νοεμβρύου  2021) πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊ-
ςταςησ.                    
                  
 
    5.   ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  ΓΙΑ ΦΟΡΗΓΗΗ ΕΚΣΑΚΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
 
          ΕΝΙΦΤΗ ΑΝΕΡΓΨΝ ΝΑΤΣΙΚΨΝ ΛΟΓΨ ΕΟΡΣΨΝ  ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΨΝ 2021             
 
 
1. Σην υπηρεςύα ςε ευκρινό φωτοαντύγραφα από το ναυτικό φυλλϊδιο για τα ϋτη 2016-2021, 

εφόςον αυτό ϋχει πραγματοποιηθεύ ϋωσ τισ 25/11/2021 καθώσ επύςησ και την επόμενη κε-
νό ςελύδα μετϊ την τελευταύα απόλυςη.  

 
2. Υωτοτυπύα τησ ςελύδασ των ατομικών ςτοιχεύων του Ναυτικού Υυλλαδύου  (ςυνόθωσ εύναι 

ςτην 4 & 5 ςελύδα  του Ν.Υ) 
 

 3.  Υωτοτυπύα  Σραπεζικού  Λογαριαςμού  ( Αριθμόσ IBAN ) . 
             
 4.  Λόγω των ϋκτακτων μϋτρων δεν απαιτεύται εγγραφό  ςτουσ καταλόγουσ ανεργύασ του ΓΕΝΕ     
     
  5.  υμπληρωμϋνη και υπογεγραμμϋνη την αύτηςη-υπεύθυνη δόλωςη χορόγηςησ τησ οικο-

νομικόσ ενύςχυςησ Δώρου Φριςτουγϋννων 2021(την όποια θα βρεύτε ςτην ςελύδα του 
Oύκου Nαύτου www.oikosnautou.gr )  

 
           ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  ΚΑΣΑ ΠΕΡΙΠΣΨΗΓΙΑ ΦΟΡΗΓΗΗ ΕΚΣΑΚΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
 
          ΕΝΙΦΤΗ ΑΝΕΡΓΨΝ ΝΑΤΣΙΚΨΝ ΛΟΓΨ ΕΟΡΣΨΝ  ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΨΝ 2021             
 
1. Για την προςμϋτρηςη τησ υπηρεςύασ πλούων ςτερουμϋνων ναυτολογύου  απαιτεύται η προ-

ςκόμιςη τησ βεβαύωςησ από το Ν.Α.Σ. για την καταβολό των ειςφορών. 
 
2. Γραμμϊτιο εξαγορϊσ του Ν.Α.Σ. για την υπηρεςύα που πραγματοποιόθηκε ςε μη ςυμβεβλη-

μϋνα πλούα με ξϋνη ςημαύα.(Εφόςον αυτό δεν ϋχει περαςτεύ ακόμη ςτο ναυτικό φυλλϊδιο). 
 

http://www.oikosnautou.gr/
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3. Απολυτόριο από τισ τϊξεισ των ϋνοπλων δυνϊμεων μετϊ την 25/06/2021 (απολυτόριο 
ςτρατού).       

 
4. Βεβαιώςεισ κύκλου ςπουδών ςε ΚΕΕΝ. (δεν προςμετρϊτε η περύοδοσ φούτηςησ ωσ τελευ-

ταύα απόλυςη). 
 

Πρόςφατο Πιςτοποιητικό Οικογενειακόσ Κατϊςταςησ (για ναυτικούσ που εύναι ϋγγαμοι και 
δεν ϋχουν αςφαλιςμϋνα μϋλη οικογενεύασ). 

 
6.   ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΣΟΤ ΥΤΛΛΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΠΡΟΟΝΣΨΝ 

              ΚΑΙ  ΣΗΝ  ΕΓΓΡΑΥΗ  ΣΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΥΤΛΛΑΔΙΟ 
 
Για τη ςυμπλόρωςη των ςχετικών ενδεύξεων ςτο φύλλο ελϋγχου προςόντων απαιτούνται: 
 
1. Σα  ςτοιχεύα ταυτότητοσ του ναυτικού 
 
2.   Οι  αριθμού   ΜΕΘ,    ΑΜΗΝΑ  και  ΜΟΝ    

 
 3.   Η  ημερομηνύα,  η αιτύα  και  η χώρα  τησ τελευταύασ απόλυςησ 
 
 
Για την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ πρϋπει να  γύνει προϋλεγχοσ  και τελικόσ ϋλεγχοσ  
των δικαιολογητικών από δύο (2) διαφορετικϊ πρόςωπα ενυπογρϊφωσ και με ςφραγύδα 
(υπηρεςιακούσ παρϊγοντεσ)  
                

       
 
7.  ΠΡΟΨΠΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΟΤΝ  ΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΗ  ΠΑΡΑΓΡΑΥΟΤ   5  
 
-    Μόνο  οι ύδιοι  οι  δικαιούχοι. 
 
-   Κατ’ εξαύρεςη,  εφόςον αποδεδειγμϋνα ο δικαιούχοσ  δεν μπορεύ να προςϋλθει ο ύδιοσ λόγω 

ϋκτακτησ  αςθϋνειασ  η οπούα θα βεβαιώνεται από  Προώςταμϋνη Αρχό  Τγειονομικόσ Μονϊ-
δασ  ΠΕΔΤ,  η προςκόμιςη των απαιτούμενων δικαιολογητικών για ϋλεγχο, επιτρϋπεται  να 
γύνει από  ϊλλο πρόςωπο,  νόμιμα εξουςιοδοτημϋνο  με το γνόςιο τησ υπογραφόσ του  θεω-
ρημϋνο από Αςτυνομικό ό ϊλλη Αρχό 

 
                                                                                       
 
                                                           
 
 
ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ  
 
 Η  πληρωμό τησ οικονομικόσ ενύςχυςησ λόγω των εορτών  των Φριςτουγϋννων 2021 θα πραγ-
ματοποιηθεύ  μϋςω  κατϊθεςησ ςτον  τραπεζικό  λογαριαςμό του κϊθε δικαιούχου. 
 
 Οι πληρωμϋσ που αφορούν ϊνεργουσ ναυτικούσ,  για τουσ οπούουσ  εγκρύθηκε να λϊβουν την 
ϋκτακτη οικονομικό ενύςχυςη λόγω εορτών  των Φριςτουγϋννων 2021  από την  Κεντρικό Τπη-
ρεςύα του Ούκου Ναύτου ό από τα ΠΟΝ  τα οπούα εύναι ςυνδεδεμϋνα On Line ςτο Ολοκληρωμϋνο 
Πληροφοριακό ύςτημα Ούκου Ναύτου (ΟΠΟΝ) θα γύνονται ςταδιακϊ,  με ηλεκτρονικό πλη-
ρωμό από την Κεντρικό Τπηρεςύα. 
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Όςοι ναυτικού δεν δικαιωθούν βϊςη των ιςχυουςών προώποθϋςεων τησ ϋκτακτησ οικονομικόσ 
ενύςχυςησ λόγω εορτών των Φριςτουγϋννων 2021 , θα ενημερωθούν τηλεφωνικϊ μετϊ το πϋ-
ρασ των προθεςμιών ςτον τηλεφωνικό αριθμό που ϋχει δηλωθεύ ςτην αύτηςη τουσ, από την αρ-
μόδια υπηρεςύα.  
 
                                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΟΝ  
 
 
                                                                                                               ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 
 
 
 
 
 
 
ΤΝΗΜΜΕΝΑ:   
 
 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’: Πύνακασ ϊρθρων 62,66,68,69,72,74,75,76,77  
 του ΚΙΝΔ  με ερμηνευτικϋσ    ςημειώςεισ.  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Β’: Ενϋργειεσ των Αρχών Επιδότηςησ  Περιφϋρειασ 
                                    και βοηθητικό ςημεύωμα  
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: 
 
1. Γραφεύο Προϋδρου και Αντιπρόεδρου Ο.Ν  με όλα τα ςυνημμϋνα 
2.  Δ/νςεισ του Ο.Ν ςε δύο (2) αντύτυπα  για να λϊβουν γνώςη όλοι  
   οι υπϊλληλοι με ςυνημμϋνο το Παρϊρτημα  και το Βοηθητικό ημεύωμα. 
3. Όλεσ οι Λιμενικϋσ Αρχϋσ (με όλα τα ςυνημμϋνα) 
4. Τ.Ν.Α.ΝΠ 
5. Γ.Ε.Ν.Ε 
6. Πανελλόνια Ναυτικό Ομοςπονδύα (Π.Ν.Ο) 
7. Όλεσ  οι Ναυτεργατικϋσ Οργανώςεισ  Πειραιϊ 
8. Εςτύα Ναυτικών                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      
  
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
      ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ  
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                                                                          ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α' 

Άρθρα του Κ.Ι.Ν.Δ αναφερόμενα εισ την λύςη ςύμβαςησ Ναυτολόγηςησ Ναυτικών και εισ τασ ςυνϋ-
πειασ ταύτησ καταβαλλομϋνασ αποζημιώςεισ. 

1. Άρθρο 62: Ο ναυτικόσ ναυαγόςαντοσ του πλούου, δικαιούται ςε μιςθό δι' όςεσ ημϋρεσ ειργϊςθη ςυ-
ντρϋχων προσ διϊςωςη αυτού, των επιβαινόντων ό του φορτύου, επιπροςθϋτωσ δε και 
ςτο μιςθό ϋωσ δύο μηνών, εφόςον δεν εξεμύςθωςε τασ υπηρεςύασ του αλλαχού. 

2. Άρθρο 66: Ο ναυτικόσ αςθενόςασ δικαιούται ςε μιςθό και νοςηλεύεται δαπϊναισ του πλούου, εϊν δε 
η ςύμβαςη ναυτολογόςεωσ λυθεύ, ςτα  νοςόλια και ςε μιςθό εφόςον διαρκεύ η αςθϋνεια, 
ουχύ όμωσ πϋραν των τεςςϊρων μηνών. Οι ανωτϋρω διατϊξεισ εφαρμόζονται και επύ ατυ-
χημϊτων εκ βιαύου ςυμβϊντοσ. 

3. Άρθρο 68: Πϊςα ςύμβαςη ναυτολογόςεωσ, λύεται και εκ των κϊτωθι λόγων: 
α) Σησ απώλειασ του πλούου 
β) Σησ αποβολόσ τησ Ελληνικόσ ημαύασ 
γ) Σησ εκπούηςησ ςε δημόςιο πλειςτηριαςμό 

4. Άρθρο 69: Ο Πλούαρχοσ δικαιούται ςε υπαναχώρηςη: 
α) Λόγω ανικανότητασ του πλούου προσ πλουν  
β) Λόγω παρανόμου απουςύασ του ναυτικού 

5. Άρθρο 72: Η ςύμβαςη ναυτολογόςεωσ δύναται κατϊ πϊντα χρόνο να λυθεύ δια καταγγελύασ υπό 
του Πλοιϊρχου, μη υποχρεουμϋνου, όπωσ τηρόςει προθεςμύα καταγγελύασ. 

6. Άρθρο 74: ύμβαςη ναυτολογόςεωσ οριςμϋνου ό αορύςτου χρόνου, δύναται να καταγγελθεύ υπό 
του ναυτικού κατϊ πϊντα χρόνο, εϊν ο Πλούαρχοσ υποπϋςει ςε   βαρεύα παρϊβαςη των 
ϋναντι του ναυτικού καθηκόντων. 

7. Άρθρο 75: Λυθεύςησ τησ ςυμβϊςεωσ εκ των ϊρθρων 68, λόγω ανικανότητασ του πλούου κατϊ το 
αρθρ. 69, οφεύλεται ςτον ναυτικό αποζημύωςη. Αποζημύωςη οφεύλεται ωςαύτωσ, εισ την 
περύπτωςη του ϊρθρου 74. 

  Λυθεύςησ τησ ςύμβαςησ ναυτολογόςεωσ λόγω ναυαγύου ό απώλειασ του πλούου, ο 
ναυτικόσ δικαιούται   κατ' επιλογό του,    τον   μϋχρι    δύο μηνών μιςθό του ϊρθρου 
62 ό την αποζημύωςη του παρόντοσ ϊρθρου. 

       ε περύπτωςη καταγγελύασ τησ ςύμβαςησ, κατϊ το ϊρθ. 72, ο ναυτικόσ δικαιούται ςε αποζη-
μύωςη εκτόσ αν η καταγγελύα, δικαιολογεύται εκ παραπτώματοσ αυτού. Φ. Άρθρο 76:Η κατϊ τασ 
διατϊξεισ του προηγούμενου ϊρθρου αποζημύωςη, ςυνιςτϊται ςε ποςό ύςο προσ τον μιςθό δϋκα 
πϋντε ημερών. 
Εϊν η λύςη τησ ςύμβαςησ ναυτολογόςεωσ, εγϋνετο εν τη αλλοδαπό, η αποζημύωςη δ ι π λ α ς ι ϊ -
ζ ε τ α ι  μεν, προκειμϋνου περύ Λιμϋνων τησ Μεςογεύου, του Εύξεινου Πόντου, τησ Ερυθρϊσ θϊλαςςασ 
ό τησ Ευρώπησ, τ ρ ι π λ α ς ι ϊ ζ ε τ α ι    δε, προκειμϋνου περύ οιουδόποτε ϊλλου Λιμϋνοσ. 9. Άρθρο 
77:Η κατϊ τασ διατϊξεισ του προηγούμενου ϊρθρου αποζημύωςη, μειούται εισ το όμιςυ αλλ’ ουχύ ςε 
ποςό κατώτερο του αντιςτοιχούντοσ ςε μιςθό δϋκα πϋντε ημερών, όταν η λύςη τησ ςυμβϊςεωσ επϋρ-
χεται λόγω καταςχϋςεωσ εξ εκποιόςεωσ του πλούου ςε δημόςιο πλειςτηριαςμό, ανικανότητασ προσ 
πλουν ό παροπλιςμού αυτούσ τουλϊχιςτον επύ δεκαπενθημϋρου. 
 
 

 
                                        
                                                       

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ   Β΄ 
 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΑΚΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΦΤΗ ΑΝΕΡΓΨΝ ΝΑΤΣΙΚΨΝ 
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ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ  Π.Ο.Ν 

 
 

Η  καταβολό τησ ϋκτακτησ οικονομικόσ ενύςχυςησ των ϊνεργων ναυτικών  για τα Παραρτόματα τα ο-
πούα εύναι διαςυνδεδεμϋνα  με την  Κεντρικό Τπηρεςύα Ο.Ν, θα πραγματοποιεύται από την Κεντρικό Τ-
πηρεςύα, μϋςω κατϊθεςησ των ποςών ςτον  τραπεζικό λογαριαςμό των δικαιούχων. 
       Σο κϊθε Παρϊρτημα θα πρϋπει να καταχωρεύ τον λογαριαςμό IBAN των δικαιούχων , ςτην νϋα  
εφαρμογό. 
    

Για οποιαδόποτε πληροφορύα ό διευκρύνιςη μπορεύτε να ςτϋλνετε email ςτα: 
 
 

epidomata@oikosnautou.gr          oikonomiko@oikosnautoy.gr 
                                         pliroforiki@oikosnautou.gr             support@oikosnautou.gr                                              
                    
 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΥΤΛΛΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΠΡΟΟΝΣΩΝ 
 
 Για τη ςυμπλόρωςη των ςχετικών ενδεύξεων ςτο φύλλο ελϋγχου προςόντων απαιτούνται: 
 

1. Σα  ςτοιχεύα ταυτότητοσ του ναυτικού 
2. Οι  αριθμού   ΜΕΘ,    ΑΜΗΝΑ  και  ΜΟΝ  
3. Η  ημερομηνύα,  η αιτύα  και  η χώρα  τησ τελευταύασ απόλυςησ 
4. Σραπεζικόσ λογαριαςμόσ (ΙΒΑΝ) του ναυτικού 
5. τοιχεύα ταχυδρομικόσ διεύθυνςησ του ναυτικού 
6. τοιχεύα επικοινωνύασ (κινητό & ςταθερό τηλϋφωνο)του ναυτικού 

 
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ: 
 
Να αποςταλούν ςτο Σμόμα  Επιδομϊτων  Ο.Ν  ϋωσ  25/01/2022 τα ςχετικϊ με την χορόγηςη τησ 
ϋκτακτησ οικονομικόσ ενύςχυςησ  δικαιολογητικϊ : 

     α. Απολογιςμό δαπϊνησ  (ςε 1 αντύγραφο) 
     β. Ονομαςτικό  πύνακα (ςε 1 αντύγραφο ) διαχωρύζοντασ τουσ ϋγγαμουσ από τουσ ϊγαμουσ με 
τα εξόσ    ςτοιχεύα: 
        - Ονοματεπώνυμο  

                   - Όνομα  πατϋρα 
                   - Ειδικότητα 

        - ΜΕΘ, ΑΜΗΝΑ, ΜΟΝ 
                   - Οικογενειακό κατϊςταςη (ϋγγαμοσ  ό  ϊγαμοσ)                   

   
                                           
 

  
 γ. Σα δελτύα Ελϋγχου Προςόντων και  ΟΛΑ τα δικαιολογητικϊ, αριθμημϋνα με τον αντύςτοιχο α-
ριθμό που ϋχουν καταχωρηθεύ ςτον πιο πϊνω πύνακα, ςυμπληρωμϋνα με όλεσ τισ ενδεύξεισ υπογε-
γραμμϋνα και ςφραγιςμϋνα από τα  αρμόδια όργανα τησ Τπηρεςύασ που πραγματοπούηςαν  την 
επιδότηςη και τα οπούα θα ϋχουν την αποκλειςτικό ευθύνη.   

 

mailto:epidomata@oikosnautou.gr
mailto:oikonomiko@oikosnautoy.gr
mailto:pliroforiki@oikosnautou.gr
mailto:support@oikosnautou.gr
ΑΔΑ: 9471469ΗΞΞ-ΗΡΞ
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            Για την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ πρϋπει να  γύνει προϋλεγχοσ  και τελικόσ ϋλεγ-
χοσ  των δικαιολογητικών από δύο (2) διαφορετικϊ πρόςωπα ενυπογρϊφωσ και με 
ςφραγύδα (υπηρεςιακούσ παρϊγοντεσ) . 

 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΠΡΟΟΦΗ  ΣΑ  ΠΑΡΑΚΑΣΩ: 
 
    1.  Οι οδηγύεσ τησ ςυνημμϋνησ Εγκυκλύου να τηρηθούν αυςτηρϊ. 
     2.  Αλλοιώςεισ , παραβλϋψεισ, ελλεύψεισ δικαιολογητικών , θα καταςτόςουν την καταβολό των    χρη-
μϊτων  ϊκυρη  και τα ποςϊ θα αναζητηθούν από τουσ υπογρϊφοντεσ.  
                
την περύπτωςη που ο ναυτικόσ δεν ϋχει μηχανογραφικό δελτύο  για την μϋτρηςη τησ Ναυτικόσ του Τ-
πηρεςύασ, το ΜΟΝΟ που μπορεύ να το αντικαταςτόςει εύναι φωτοτυπύεσ από το Ν.Υ  που θα αποδεικνύ-
εται  η απαιτούμενη υπηρεςύα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ  ΗΜΕΙΨΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Ο.Ν. 

ΑΔΑ: 9471469ΗΞΞ-ΗΡΞ
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 1. Δικαιούχοι τησ ϋκτακτησ οικονομικόσ ενύςχυςησ λόγω των εορτών ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΨΝ  2021 
      εύναι οι ϊνεργοι ναυτικού που εμπύπτουν  ςε μύα  από τισ παρακϊτω κατηγορύεσ: 
                ……………………………………………………………………………. 

       α) Έχουν τουλϊχιςτον πϋντε (5) χρόνια ςυνολικό θαλϊςςια υπηρεςύα εκ τησ οπούασ δώδε-
κα   (12)  μόνεσ εντόσ τησ τριετύασ  από 25-12-2018  ϋωσ  25-11-2021 

                                                                 ό  
          Έχουν εύκοςι τϋςςερισ (24) μόνεσ ςυνολικό θαλϊςςια υπηρεςύα εντόσ τησ   05ετύασ από  
           25-12-2016  ϋωσ  25-11-2021. 
                   

  β)  Nα ϋχει μεςολαβόςει από την τελευταύα απόλυςό του και μϋχρι τα  ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ  
2021  (25-12-2021)  χρονικό διϊςτημα όχι μεγαλύτερο από (24) εύκοςι τϋςςερισ μόνεσ, 
ούτε μικρότερο  από (30) τριϊντα ημϋρεσ.  

 
Ανεργύα εντόσ τησ περιόδου  25/12/2019  ϋωσ   25/11/2021 

   2. Οι παραπϊνω ναυτικού πρϋπει να ϋχουν τελευταύα απόλυςη εντόσ τησ περιόδου   

        από  25-12-2019  ϋωσ  25-11-2021 

     (εξαντλημϋνου του χρόνου που καλύπτει τυχόν αποζημύωςη για  αςθϋνεια ) . 

   3. α) Έχουν επιδοτηθεύ για τακτικό ανεργύα μετϊ την  1η-01-2021  τουλϊχιςτον για τϋςςερισ 

       (4) μόνεσ και δεν ϋχουν ναυτολογηθεύ ϋκτοτε περιςςότερο από ϋνα (1) μόνα.  

                       
        β) Έχουν επιδοτηθεύ για ειδικό ανεργύα (ςύμφωνα με το ϊρθρου 40 παρ. 1-3 τησ ΠΝΠ Α90)   
             μετϊ την 1η-01-2021  τουλϊχιςτον για τϋςςερισ (4) μόνεσ και δεν ϋχουν ναυτολογηθεύ 
           ϋκτατε περιςςότερο από ϋνα (1) μόνα. 
 
   4. Έχουν ςυνολικό θαλϊςςια υπηρεςύα τουλϊχιςτον  εύκοςι τϋςςερισ (24 ) μόνεσ και απόλυςη  

από   τισ τϊξεισ του ςτρατού μετϊ  τισ  25-06-2021 (απολυτόριο ςτρατού).       
   

ΒΑΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  ΚΑΣΑΒΟΛΗ 
 
1.  Σην υπηρεςύα ςε ευκρινό φωτοαντύγραφα από το ναυτικό φυλλϊδιο για τα ϋτη 2016-2021,      

εφόςον αυτό ϋχει πραγματοποιηθεύ ϋωσ τισ 25/11/2021 καθώσ επύςησ και την επόμενη κε-
νό ςελύδα μετϊ την τελευταύα απόλυςη. 

 
2.  Υωτοτυπύα τησ ςελύδασ των ατομικών ςτοιχεύων του Ναυτικού Υυλλαδύου  (ςυνόθωσ εύναι 

ςτην 4 & 5 ςελύδα  του Ν.Υ) 
 

3. Υωτοτυπύα  Σραπεζικού  Λογαριαςμού  ( Αριθμόσ IBAN )  
             
 4.  Λόγω των ϋκτακτων μϋτρων δεν απαιτεύται εγγραφό  ςτουσ καταλόγουσ ανεργύασ του ΓΕΝΕ     
     
4. υμπληρωμϋνη και υπογεγραμμϋνη την αύτηςη-υπεύθυνη δόλωςη χορόγηςησ τησ  

       οικονομικόσ ενύςχυςησ Δώρου Φριςτουγϋννων 2021 (την όποια θα βρεύτε ςτο τϋλοσ τησ 
παρούςασ εγκυκλύου καθώσ και ςτην ςελύδα του Oύκου Nαύτου www.oikosnautou.gr ςε 
ξεχωριςτό ανϊρτηςη την οπούα θα πρϋπει να εκτυπώςετε-ςυμπληρώςετε-υπογρϊψετε 
και να την υποβϊλλετε μαζύ με τα υπόλοιπα δικαιολογητικϊ ςε κλειςτό φϊκελο.  

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  ΚΑΣΑ ΠΕΡΙΠΣΨΗ 

http://www.oikosnautou.gr/
ΑΔΑ: 9471469ΗΞΞ-ΗΡΞ
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6.  Για την προςμϋτρηςη τησ υπηρεςύασ πλούων ςτερουμϋνων ναυτολογύου  απαιτεύται η 
προςκόμιςη τησ βεβαύωςησ από το Ν.Α.Σ. για την καταβολό των ειςφορών. 

 
7.  Γραμμϊτιο εξαγορϊσ του Ν.Α.Σ. για την υπηρεςύα που πραγματοποιόθηκε ςε μη ςυμβε-
βλημϋνα πλούα με ξϋνη ςημαύα.(Εφόςον αυτό δεν ϋχει περαςτεύ ακόμη ςτο ναυτικό φυλλϊ-
διο). 

 
8.  Απολυτόριο από τισ τϊξεισ των ϋνοπλων δυνϊμεων μετϊ την 25/06/2021 (απολυτόριο 
ςτρατού).       

 
9.  Βεβαιώςεισ κύκλου ςπουδών ςε ΚΕΕΝ.  
 
10. Πρόςφατο Πιςτοποιητικό Οικογενειακόσ Κατϊςταςησ (για ναυτικούσ που εύναι ϋγγαμοι 
και δεν ϋχουν αςφαλιςμϋνα μϋλη οικογενεύασ). 

 
11.  Για τουσ ναυτικούσ  που θα  προςϋρχονται για την κατϊθεςη των δικαιολογητικών 
τουσ ςτη Κεντρικό  Τπηρεςύα  του Ο.Ν,  θα τηρεύται  η ημερομηνύα η οπούα  αναγρϊφεται 
ςτον παρακϊτω πύνακα ςυμφώνα με το αρχικό γρϊμμα του επιθϋτου 

 

                                   
ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΙΘΕΣΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΩΡΕ ΠΡΟΕΛΕΤΗ 

Α ΕΩΣ Ζ 26/11/2021 - 29/11/2021 ΚΑΙ  30/11/2021 08:00-13:00 

 Η ΕΩΣ Μ 01/12/2021 ΕΩΣ 03/12/2021 08:00-13:00 

Ν ΕΩΣ  Σ  07/12/2021 ΚΑΙ 08/12/2021 08:00-13:00 

Τ ΕΩΣ  Ω  09/12/2021 ΚΑΙ 10/12/2021  08:00-13:00 

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ   

Α ΕΩΣ Ω 13/12/2021 ΕΩΣ 22/12/2021 08:00-13:00 

 
   Δεν θα λαμβϊνονται δικαιολογητικϊ ςε περύπτωςη προςϋλευςησ του ναυτικού ςε διαφορετι-
κό ημερομηνύα και ώρα από αυτό που ορύζεται ςτο αρχικό γρϊμμα του επιθϋτου του. 
 
                                                                               
ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΨΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ 
 
τισ  κατϊ  τόπουσ  Λιμενικϋσ Αρχϋσ - Παραρτόματα του Ο.Ν. για τουσ ναυτικούσ  που κατοικούν 
ςτην Περιφϋρεια , η υποβολό το δικαιολογητικών θα γύνει ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ που θα ανα-
κοινώςει η αρμόδια κατϊ τόπουσ Λιμενικό Αρχό  και το Παρϊρτημα του Ούκου Ναύτου, ςύμφω-
να με τισ δυνατότητεσ τουσ. 
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ΑΙΣΗΗ  - ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ  

             ΝΑΤΣΙΚΟΤ  ΠΕΡΙ                                                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …..…/…..…/2021 

            ΧΟΡΗΓΗΗ 

ΣΗ ΕΚΣΑΚΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

ΕΝΙΦΤΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΤΣΙΚΩΝ  

ΛΟΓΩ ΣΩΝ ΕΟΡΣΩΝ ΣΩΝ ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΩΝ 2021 

 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………                            ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛ. : …………………………………….…….                                      

ΕΠΩΝΤΜΟ : ………………………………                            ΣΑΘΕΡΟ ΣΗΛ :………………………………………….       

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ : ……………………                              E-MAIL:. …………………………………………………….                      

ΑΜΗΝΑ : …………………………………...                            ΜΕΘ  :  ………………………………………………………. 

ΑΜΚΑ :   ……………………………………                             ΜΟΝ :   ………………………………………………………  

ΑΥΜ:      ……………………………………                             ΟΙΚ.ΚΑΣΑΣΑΗ :………………………….……………                       

ΣΑΦ. Δ/ΝΗ : …………………………….                             ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΑΝΕΡΓΙΑ   : 2021                ΝΑΙ         ΟΦΙ              

ΔΗΜΟ, T.K  : ……………………………                             ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 25/06/2021         ΝΑΙ 

 

Αθνύ έιαβα γλώζε ηεο Απόθαζεο Πξνέδξνπ Οίθνπ Ναύηνπ, (Αξηζ. Πξση……………………….),  ζαο γλσξίδσ όηη πιεξώ ηηο πξν-

ϋπνζέζεηο ηεο ζρεηηθήο θ.π.α  2242.10-1-1/18761/12-03-2021 (ΦΔΚ 1309 Β’ / 03-04-2021) θαη είκαη δηθαηνύρνο ηεο έθηαθηεο νηθν-

λνκηθήο ελίζρπζεο, ιόγσ ησλ ενξηώλ ησλ Χξηζηνπγέλλσλ 2021.Γειώλσ ππεύζπλα θαη κε γλώζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ λόκνπ γηα ςεπ-

δή δήισζε όηη είκαη άλεξγνο θαη δελ παίξλσ ζύληαμε , δώξν ή βνήζεκα άιιεο κνξθήο , δελ πξνζηαηεύνκαη από άιιν δεκόζην α-

ζθαιηζηηθό θνξέα θαη δελ έρσ απαζρνιεζεί ζε άιιε εξγαζία, κεηά ηελ ηειεπηαία απόιπζε κνπ ,όπσο θαίλεηαη ζην Ν.Φ.                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                 Ο ΑΙΣΨΝ ΝΑΤΣΙΚΟ 
                                                                                                                         (υπογραφό & ονοματεπώνυμο)    

                                                                               

                                 

          

                                                                                                                        …………………………………………..                                                           
 

ΤΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Ε ΥΑΚΕΛΟ : 

1)Σην υπηρεσία από το ναυτικό φυλλάδιο των ετών 2016-2021 εφόσον έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 25/11/2021, καθώς και 

την επόμενη κενή σελίδα μετά την τελευταία απόλυση. 

2)Σις σελίδες του ναυτικού φυλλαδίου όπου εμφανίζονται τα στοιχειά του ναυτικού. (υνήθως 4 & 5 σελ). 

3) Φωτοαντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού (Αριθμός IBAN) στον οποίο εμφανίζεστε ως δικαιούχος. 

 

ΤΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑ ΠΕΡΙΠΣΨΗ : 

1) Για την προσμέτρηση της υπηρεσίας σε πλοίων στερουμένων ναυτολογίου απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης από το ΝΑΣ 

για την καταβολή των εισφορών. 

2) Γραμμάτιο εξαγοράς του ΝΑΣ για την υπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε μη συμβεβλημένα με το ΝΑΣ πλοία με ξένη ση-

μαία (εφόσον αυτή δεν έχει περαστεί ακόμη στο ναυτικό φυλλάδιο). 

3) Απολυτήριο από τις ένοπλες δυνάμεις εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε ΜΕΣΑ τις 25/06/2021. 

4) Βεβαιώσεις κύκλου σπουδών σε ΚΕΕΝ.  

5)Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (για ναυτικούς που είναι έγγαμοι και δεν έχουν ασφαλισμένα μελή). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Οι αιτόςεισ υποβϊλλονται μαζύ με τα παραπϊνω ςυνημμϋνα δικαιολογητικϊ. 

Αιτόςεισ χωρύσ ό με ελλιπό δικαιολογητικϊ θα  απορρύπτονται. 
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