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 Email:  k.psarras@oikosnautou.gr                                                          ΑΡΟΔΕΚΤΩΝ 

 
  
                                                                                                 
ΘΕΜΑ: «Χοριγθςθ ζκτακτθσ Οικονομικισ Ενίςχυςθσ ςε οριςμζνεσ κατθγορίεσ ανζργων 

ναυτικϊν λόγω   Εορτϊν  ΡΑΣΧΑ   2022» 

 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 
 

ασ γνωρίηουμε ότι, θ χοριγθςθ ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ ςε  οριςμζνεσ  
κατθγορίεσ ανζργων ναυτικϊν για  τισ γιορτζσ ΠΑΧΑ 2022  κα γίνει ςφμφωνα με  τισ 
διατάξεισ  τθσ ςχετικισ  Κ.Τ.Α. αρικ.2242.10-1.1/16668/2022/09-03-2022 ,ΦΕΚ 1110. 
τεφχοσ Β’/14/03/2022 και για  τθν εφαρμογι τθσ, ςασ παρζχουμε τισ παρακάτω 
διευκρινιςεισ - οδθγίεσ: 

 
1.ΧΟΘΓΟΥΜΕΝΑ ΡΟΣΑ 

 
  Θ ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ που χορθγείται ςτουσ άνεργουσ ναυτικοφσ κακορίηεται 
ωσ εξισ: 
  
        ΡΑΣΧΑ  2022     Σε  όλουσ  τουσ δικαιοφχουσ άνεργουσ  ναυτικοφσ το ποςό ανζρχεται 
ςε :        350,00 €   (τριακόςια πενιντα ευρϊ)  

 
  2.  ΚΑΤΑΘΕΣΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΑΜΟΔΙΕΣ ΑΧΕΣ 

 
 Θ χρονικι περίοδοσ ελζγχου των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν των 
ενδιαφερόμενων ναυτικϊν για τθν ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ λόγω των εορτϊν 
ΠΑΧΑ 2022  ορίηεται εντόσ ανατρεπτικισ προκεςμίασ από  28/03/2022  ζωσ και  
20/04/2022. 

Θ πίςτωςθ των χρθματικϊν ποςϊν ςτουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ των 
δικαιοφχων κα   πραγματοποιείται ςταδιακά.   

    Θ  προκεςμία κατάκεςθσ των δικαιολογθτικϊν για ζλεγχο  είναι  αποκλειςτικι 
για το διάςτθμα, από  28/03/2022  ζωσ και  18/04/2022 και κα πραγματοποιείται  
αυτοπροςϊπωσ με τα δικαιολογθτικά ςε ςφραγιςμζνο  φάκελο μεγζκουσ Α4 
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Θ  κατάκεςθ για τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν  κα πραγματοποιείται ωσ εξισ: 
  
α)  Στθν Κεντρικι Υπθρεςία του Οίκου Ναφτου  Ρειραιά για όςουσ ναυτικοφσ 
κατοικοφν  ςτθν Ακινα και  Ρειραιά.  
 
Θ υποβολι των δικαιολογθτικϊν κα γίνεται αυτοπροςϊπωσ με ςφραγιςμζνο  
φάκελο μεγζκουσ Α4 και αυςτθρά ςτισ οριηόμενεσ θμερομθνίεσ και ϊρεσ όπωσ 
αυτζσ εμφανίηονται ςτον παρακάτω πίνακα με βάςθ το αρχικό γράμμα του επικζτου 
του ναυτικοφ. Δεν κα λαμβάνονται δικαιολογθτικά ςε περίπτωςθ προςζλευςθσ του 
ναυτικοφ ςε διαφορετικι θμερομθνία και ϊρα από αυτι που ορίηεται ςτο αρχικό 
γράμμα του επικζτου του. 
 
 

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΙΘΕΣΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΩΡΕ ΠΡΟΕΛΕΤΗ 

Α ΕΩ Η 28/03/2022 ΚΑΙ 29/03/2022  08:00-13:00 

 Θ ΕΩ Μ 30/03/2022 ΚΑΙ 31/03/2022 08:00-13:00 

Ν ΕΩ  Σ  01/04/2022 ΚΑΙ 04/04/2022 08:00-13:00 

Τ ΕΩ  Ω  05/04/2022 ΚΑΙ 06/04/2022  08:00-13:00 

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΘΜΕΟΜΘΝΙΕΣ   

Α ΕΩ Ω 07/04/2022 ΕΩ 18/04/2022 08:00-13:00 

 
 
 β) Στισ  κατά  τόπουσ  Λιμενικζσ Αρχζσ - Ραραρτιματα του Ο.Ν. για τουσ 
ναυτικοφσ  που κατοικοφν ςτθν Ρεριφζρεια, θ υποβολι το δικαιολογθτικϊν κα 
γίνει ςφμφωνα με τισ   οδθγίεσ που κα ανακοινϊςει θ αρμόδια κατά τόπουσ 
Λιμενικι Αρχι  και το Ραράρτθμα του Οίκου Ναφτου, ςφμφωνα με τισ 
δυνατότθτεσ τουσ. 

 
 

3. ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΚΑΙ  ΡΟΥΡΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ 
 
3Α.   ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ 
 
Για  να δικαιοφται  ο άνεργοσ  ναυτικόσ τθν ζκτακτθ οικονομικι  ενίςχυςθ πρζπει: 
 
 α) Να ζχει πάνω από πζντε (5) χρόνια ςυνολικι  καλάςςια υπθρεςία, από τθν 
οποία (11) ζνδεκα μινεσ τουλάχιςτον κατά τθν τελευταία τριετία, (δθλαδι από 
24/04/2019  ζωσ  24/04/2022). 

ι 
να ζχει είκοςι τρίμθνθ (23 μινεσ) τουλάχιςτον ςυνολικι καλάςςια υπθρεςία κατά 
τθν τελευταία πενταετία (δθλαδι από 24/04/2017 ζωσ  24/04/2022)   
 

και 
   β) Να ζχει μεςολαβιςει από τθν τελευταία απόλυςθ του και μζχρι τισ 
24/04/2022  χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο από είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ, 
οφτε μικρότερο από τριάντα (30) θμζρεσ, 
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Δθλαδι Ανεργία εντόσ τθσ περιόδου  24/04/2020  ζωσ  24/03/2022  (εξαντλθμζνου 
του χρόνου που καλφπτει άδειεσ και τυχόν αποηθμίωςθ για αςκζνεια και για 
άλλουσ λόγουσ απόλυςθσ που επιφζρουν ωσ αποτζλεςμα χοριγθςθ αποηθμίωςθσ 
ι μιςκό). 

 
Νζο ναυτολόγιο ζωσ τριάντα (30)  θμζρεσ  μετά τισ 24/03/2022   δεν διακόπτει τθν 
ανεργία. 
 
Λόγω των ζκτακτων περιοριςτικϊν μζτρων δεν απαιτείται εγγραφι  ςτουσ 
καταλόγουσ ανεργίασ του ΓΕΝΕ   
 
Οι προχποκζςεισ (α), (β) πρζπει να ςυντρζχουν ακροιςτικά και τα  ναυτολόγια ςτο 
Ναυτικό Φυλλάδιο κα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τισ αρμόδιεσ Λιμενικζσ 
Αρχζσ.  
 
 
3Β.   ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ 
 
Σθν ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ δικαιοφνται να λάβουν επίςθσ οι κατωτζρω ειδικζσ 
κατθγορίεσ ανζργων ναυτικϊν: 
 
Α. Ναυτικοί  οι οποίοι δεν μποροφν να εργαςκοφν γιατί πάςχουν από  χρόνιο νόςθμα, 

με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν τουλάχιςτον πζντε (05) χρόνια ςυνολικι καλάςςια 
υπθρεςία.   

     Για τον χαρακτθριςμό νοςιματοσ του ναυτικοφ ωσ χρόνιο, κακϊσ και θ αδυναμία 
του  να ναυτολογθκεί αρμόδιοι είναι:  

    i) Σο Κζντρο Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Π.Α). Οι Γνωςτοποιιςεισ  Αποτελζςματοσ 
Πιςτοποίθςθσ Ποςοςτοφ Αναπθρίασ που εκδίδονται από τισ Τγειονομικζσ 
Επιτροπζσ του ΚΕ.Π.Α γίνονται υποχρεωτικά δεκτζσ και είναι δεςμευτικζσ. 

    ii) Για τουσ δικαιοφχουσ που δεν είναι κάτοικοι  Περιφζρειασ Αττικισ, εκτόσ Ν. 
Κυκιρων και περιφερειακισ ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ αρμόδιοι είναι, και τα 
Δθμόςια Νοςοκομεία  και οι Δθμόςιεσ Μονάδεσ Παροχισ Τπθρεςιϊν 
Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ (Π.Φ.Τ) όπωσ Σοπικζσ Μονάδεσ Τγείασ (Σο.Μ.Τ), 
Κζντρα Τγείασ κ.τ.λ) πλθςιζςτερα ςτθν κατοικία τουσ.  

    ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ: i) Αρικμόσ  ΑΜΚΑ  

                                 ii) Σο τελευταίο Εκκακαριςτικό τθσ Εφορίασ και 

                                iii) Πιςτοποιθτικό Αναπθρίασ ΚΕΠΑ 

 
Β.  Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμζνοι  ςτο Γ.Ε.Ν.Ε που απολφκθκαν από τισ τάξεισ των 
Ενόπλων Δυνάμεων μετά τισ  24/10/2021  και ζχουν τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια 
ςυνολικι καλάςςια υπθρεςία. 
 
 
Γ.  Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμζνοι ςτο ΓΕΝΕ που επιδοτικθκαν κατά τισ διατάξεισ του 

Ρ.Δ. 228/1998(Αϋ176), όπωσ αυτό τροποποιικθκε από τα ΠΔ 110/2000(Αϋ104) και 
281/2001 (Αϋ196), για ζνα τετράμθνο (4 μινεσ) τουλάχιςτον  μετά τθν 24θ/04/2021  και 
δεν ναυτολογικθκαν από τότε περιςςότερο από ζνα (1) μινα.  
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 3Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ  
  
Όλεσ οι παραπάνω κατθγορίεσ, αφοροφν απογεγραμμζνουσ ΝΑΤΣΙΚΟΤ με ελλθνικό 
φυλλάδιο ι διαβατιριο, θ δε υπθρεςία που προςμετρείται  να ζχει διανυκεί μόνο ςε 
πλοία με Ελλθνικι ςθμαία ι ςε πλοία με ξζνθ ςθμαία ςυμβεβλθμζνα με το ΝΑΣ ι ςε 
πλοία μθ ςυμβεβλθμζνα, με υπθρεςία όμωσ κανονικά εξαγοραςμζνθ από το ΝΑΣ (να 
ζχει καταχωρθκεί ςτο Ν.Φ  ι  να ζχουν εκδοκεί γραμμάτια είςπραξθσ ΝΑΣ). 
  
   Οι αναφερόμενοι άνεργοι ναυτικοί: 
 
1) Δεν πρζπει να ζχουν επιδοκεί ςε άλλθ βιοποριςτικι απαςχόλθςθ μετά τθν 

αναγραφόμενθ, ςτο ναυτικό τουσ φυλλάδιο τελευταία απόλυςθ. 
   

2) Δεν παίρνουν ςφνταξθ ι δϊρο από τθν πλοιοκτιτρια εταιρεία ι βοικθμα 
οποιαςδιποτε άλλθσ μορφισ κατά το χρόνο τθσ καταβολισ και δεν 
προςτατεφονται  από  άλλο Δθμόςιο Αςφαλιςτικό φορζα. 

 
3) Σα επιδόματα ανεργίασ (Π.Δ 228/1998), μθτρότθτασ (Π.Δ 894/1981 & 296/1985) 

κακϊσ και θ επιδότθςθ ςπουδαςτϊν (κ.υ.α αρικ. 3627.1/01/2005), δε 
κεωροφνται βοικθμα άλλθσ μορφισ. 
 

4) Ο χρόνοσ φοίτθςθσ των ςπουδαςτϊν ςτισ ςχολζσ ΚΕΕΝ προςμετρείται  ωσ χρόνοσ 
υπθρεςίασ   εφόςον ζχει  πραγματοποιθκεί ςτα χρονικά διαςτιματα που 
ορίηονται ςτθν παράγραφο 3Α τθσ παροφςασ. Για τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ 
ναυτικοί παρακολουκοφν κφκλο ςπουδϊν κατά τθ διάρκεια τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ δικαιολογθτικϊν για τθν ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ εορτϊν ΠΑΧΑ 
2022 ι προβλζπεται να ξεκινιςουν νζο κφκλο ςπουδϊν εντόσ τθσ 
προαναφερκείςασ προκεςμίασ ΔΕΝ προβλζπεται καταβολι τθσ ζκτακτθσ 
οικονομικισ ενίςχυςθσ εορτϊν ΠΑΧΑ 2022 γιατί όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 παρ. 
1 εδ. γ του ΠΔ 228/1998 ΦΕΚ 176Α /28-7-1998, «δεν κεωρείται ότι προςφζρεται 
για εργαςία αυτόσ που πρόκειται να δϊςει εξετάςεισ για απόκτθςθ διπλϊματοσ 
(πιςτοποιθτικοφ) εμπορικοφ ναυτικοφ μζχρι να ανακοινωκοφν τα αποτελζςματα 
όπωσ επίςθσ και αυτόσ που φοιτά ςε ςχολι εκπαιδεφςεωσ και μετεκπαιδεφςεωσ 
Εμπορικοφ Ναυτικοφ». 

 
   Θ ςυνδρομι όλων των προχποκζςεων ελζγχεται από τον φάκελο με τα 
φωτοαντίγραφα του ναυτικοφ  φυλλαδίου του δικαιοφχου που κα 
προςκομίηονται μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά  και ςε  περιπτϊςεισ, που 
κρίνεται απαραίτθτο από τον Ο.Ν, από τα ςτοιχεία του Μθτρϊου Ναυτικισ 
Υπθρεςίασ που τθροφνται ςτο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) με 
αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ και των Ραραρτθμάτων Οίκου 
Ναφτου. 

   
 
Βαςικι προχπόκεςθ για τθν καταβολι τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ είναι θ μθ 
αςφάλιςθ ςε άλλο δθμόςιο αςφαλιςτικό φορζα. 
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Στισ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ όπου ο ναυτικόσ δεν ζχει αςφαλιςτεί μζχρι τθν 
διενζργεια του ελζγχου προςόντων  ςτον Οίκο Ναφτου ι ζχει λιξει θ αςφαλιςτικι 
του ικανότθτα, τουλάχιςτον για ζνα τετράμθνο, κα  αναηθτείται αυτεπαγγζλτωσ από 
τον αρμόδιο ελεγκτι-υπάλλθλο, θ φπαρξθ αςφάλιςθσ ςε άλλον Δθμόςιο 
Αςφαλιςτικό Φορζα μζςω τθσ Θ.ΔΙ.ΚΑ. ΑΕ και κα ακολουκοφνται οι προβλεπόμενεσ 
ενζργειεσ. Για όςα Ρ.Ο.Ν. δε διακζτουν πρόςβαςθ ςτθν ΘΔΙΚΑ, θ διαδικαςία κα 
πραγματοποιείται από το πλθςιζςτερο Ρ.Ο.Ν. που ζχει αυτι τθ δυνατότθτα. 
 

 
 
 
 

4. ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΕΩΣ ΚΑΙ  ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΡΟΣΟΝΤΩΝ &  ΡΟΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 
 

 
   4Α.   ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΡΘΕΣΙΑ 
 
 Ο υπολογιςμόσ των προςόντων και προχποκζςεων τθσ παρ. 3 τθσ Εγκυκλίου γίνεται 
από τισ εγγραφζσ που ζχουν γίνει ςτο Ναυτικό Φυλλάδιο του  ενδιαφερομζνου που κα 
προςκομίηεται ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα  ςτθν Τπθρεςία ελζγχου και  καταβολισ τθσ 
ζκτακτθσ επιδότθςθσ. 
 
 - Υπθρεςία που διανφκθκε  ςε πλοία με ξζνθ ςθμαία που ζχουν ςφμβαςθ με  το Ν.Α.Σ. κα 
υπολογίηεται, 
 εφόςον ζχει  καταχωρθκεί  ςτο  Ναυτικό  Φυλλάδιο από τθν Τπθρεςία  Ναυτικϊν 
Μθτρϊων. Επίςθσ,  οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να προςκομίςουν πιςτοποιθτικά, 
απαραίτθτα κεωρθμζνα  από τισ κατά τόπουσ  Λιμενικζσ ι  Προξενικζσ  Αρχζσ. 
  
- Υπθρεςία που διανφκθκε ςε πλοία με ξζνθ ςθμαία, που δεν ζχουν ςφμβαςθ με το 
Ν.Α.Τ., κα υπολογίηεται μόνο εφόςον ζχει κανονικά εξαγοραςτεί,  προςκομίηοντασ τα 
αντίγραφα των γραμματίων είςπραξθσ των ειςφορϊν, που  χορθγοφνται από το Ν.Α.Τ.   
 
- Υπθρεςία που διανφκθκε ςε παροπλιςμζνα πλοία που δεν τθροφν ναυτολόγιο, δεν 
προςμετρείται ςαν χρόνοσ καλάςςιασ υπθρεςίασ. 
    
- Όςον αφορά ςτθ περίπτωςθ «πλοίων ςτερουμζνων ναυτολογίου» που κατεβλικθςαν 
όμωσ ειςφορζσ ςτο Ν.Α.Σ., οι εργαηόμενοι ςε πλοία αυτισ τθσ κατθγορίασ, κα πρζπει να 
προςκομίηουν  φωτοτυπία τθσ κατάςταςθσ πλθρωμισ των ειςφορϊν τουσ, από το Ν.Α.Σ. 
 
 
 
  - Σο  χρονικό διάςτθμα  που ο  ναυτικόσ νοςθλεφκθκε ςε Κλινικι ι  Δθμόςιο Νοςοκομείο  
με δαπάνεσ  του ΕΟΠΤΤ  ι του   πλοιοκτιτθ κα προςμετρθκεί  ωσ χρόνοσ ναυτικισ 
υπθρεςίασ, εφόςον ο χρόνοσ   νοςθλείασ είναι εντόσ των απαιτοφμενων  χρονικϊν  
διαςτθμάτων (Εγκφκλιοσ παραγρ. 3Α). 
  
     Απαιτείται προςκόμιςθ ςχετικισ  βεβαίωςθσ  (μόνο  για το ςκοπό τθσ παροφςασ 
Εγκυκλίου). 

ΑΔΑ: ΨΨΝΣ469ΗΞΞ-ΕΘ6



6 

 

 
     Ο ναυτικόσ ο οποίοσ επιδοτείται από τον Οίκο Ναφτου λόγω ζκτακτθσ αςκζνειασ ι 
ατυχιματοσ δεν δικαιοφται καταβολισ τθσ ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ. 
 
       Σο  χρονικό διάςτθμα  για το οποίο ο  ναυτικόσ επιδοτικθκε με αποηθμίωςθ ειδικοφ 
ςκοποφ λόγω αναςτολισ ςφμβαςθσ εργαςίασ,  ςφμφωνα με τθν  ΠΝΠ 75/30-03-2020, 

αρκ.40 τθσ ΠΝΠ 90/01-05-2020 και του αρκρ.16 του ν.4770/2021 (Αϋ 15) εξαιτίασ των 
ζκτακτων μζτρων  αντιμετϊπιςθσ του κορονοϊοφ  κα προςμετρθκεί ωσ κανονικι 
υπθρεςία ςτον υπολογιςμό τθσ ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ λόγω των εορτϊν του 
Πάςχα 2022. 
 

       4Β.  ΑΝΕΓΙΑ 
     

Για να δικαιοφται ο  άνεργοσ  ναυτικόσ τθν ζκτακτθ οικονομικι  ενίςχυςθ, κα  
πρζπει  να ζχει απολυκεί μζςα ςτο  χρονικό διάςτθμα από 24/04/2020 ζωσ 
24/03/2022. 

 
Λόγω των ζκτακτων περιοριςτικϊν μζτρων δεν απαιτείται εγγραφι  ςτουσ 
καταλόγουσ ανεργίασ του ΓΕΝΕ.   
 

 

 Τελευταία  θμζρα απόλυςθσ του ναυτικοφ, κεωρείται ςφμφωνα με το Νόμο, θ 
θμερομθνία  μζχρι  τθν οποία ο  ναυτικόσ δικαιοφται: 

 
 α) είτε μιςκοφ,  λόγω αςκενείασ ι ναυαγίου του πλοίου (άρκρ. 62,66 και 75 του 
Κ.Ι.Ν.Δ.), 

 
 β) είτε αποηθμίωςθσ λόγω,  απϊλειασ του πλοίου, εκποίθςθσ ςε Δθμόςιο 
Πλειςτθριαςμό,     πϊλθςθσ,  αποβολισ τθσ Ελλθνικισ ςθμαίασ, ανικανότθτασ του 
πλοίου για πλόεσ,   παροπλιςμοφ,  καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ από το ναυτικό για 
παραβάςεισ του Πλοιάρχου   

ι 
        γ)  οποιαςδιποτε άλλθσ αιτίασ που ςυνεπάγεται το δικαίωμα του ναυτικοφ για   
             ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ   ι   ΜΙΘΟ.  

 
  4Γ.    ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

 
Δεν απαιτείται αποδεικτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ λόγω εξιςϊςεωσ του 
οικονομικοφ βοθκιματοσ ςτα 350,00 € (τριακόςια πενιντα ευρϊ) για ζγγαμουσ & 
άγαμουσ άνεργουσ ναυτικοφσ.    
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5.   ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΧΟΘΓΘΣΘ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΘΣ ΑΝΕΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΟΤΩΝ  ΡΑΣΧΑ  2022 

(τα οποία κα κατατεκοφν ςε φάκελο Α4) 
 

1. Θ υπθρεςία ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από το ναυτικό φυλλάδιο για τα ζτθ 
2017-2022,    εφόςον αυτι ζχει πραγματοποιθκεί ζωσ τισ 24/03/2022 κακϊσ 
επίςθσ και φωτοαντίγραφο τθσ επόμενθσ κενισ ςελίδασ μετά τθν τελευταία 
απόλυςθ. 

2. Φωτοτυπία τθσ ςελίδασ των ατομικϊν ςτοιχείων του Ναυτικοφ Φυλλαδίου  
(ςυνικωσ είναι ςτθν 4 & 5 ςελίδα  του Ν.Φ.). 

3. Φωτοτυπία Τραπεηικοφ Λογαριαςμοφ-Αρικμόσ IBAN, ςτον οποίο δικαιοφχοσ 
είναι ο ναυτικόσ       

4. Συμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ θ αίτθςθ-υπεφκυνθ διλωςθ χοριγθςθσ τθσ 
οικονομικισ ενίςχυςθσ Δϊρου Ράςχα 2022 (θ οποία βρίςκεται ςτο τζλοσ   τθσ 
παροφςασ       εγκυκλίου κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Oίκου Nαφτου    
www.oikosnautou.gr  ςε ξεχωριςτι ανάρτθςθ τθν οποία κα πρζπει να 
εκτυπϊςετε-ςυμπλθρϊςετε-υπογράψετε και να τθν υποβάλλετε μαηί με τα 
υπόλοιπα δικαιολογθτικά ςε ςφραγιςμζνο  φάκελο μεγζκουσ Α4 

   
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ  ΚΑΤΑ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΓΙΑ ΧΟΘΓΘΣΘ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΘΣ ΑΝΕΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΟΤΩΝ  ΡΑΣΧΑ 2022 
 

1. Για τθν προςμζτρθςθ τθσ υπθρεςίασ πλοίων ςτερουμζνων ναυτολογίου  
απαιτείται θ προςκόμιςθ τθσ βεβαίωςθσ από το Ν.Α.Τ. για τθν καταβολι των 
ειςφορϊν. 

2. Γραμμάτιο εξαγοράσ του Ν.Α.Τ. για τθν υπθρεςία που πραγματοποιικθκε ςε μθ 
ςυμβεβλθμζνα πλοία με ξζνθ ςθμαία.(Εφόςον αυτι δεν ζχει περαςτεί ακόμθ ςτο 
ναυτικό φυλλάδιο και αφορά τα διαςτιματα τθσ παρ. 3Α). 

3. Απολυτιριο από τισ τάξεισ των ζνοπλων δυνάμεων μετά τθν 24/10/2021 
(απολυτιριο ςτρατοφ).       

4. Βεβαιϊςεισ κφκλου ςπουδϊν ςε ΚΕΣΕΝ που πραγματοποιικθκαν και 
ολοκλθρϊκθκαν πριν τθν 24/03/2022.     
 
 
 
6.  ΡΟΣΩΡΑ ΤΑ ΟΡΟΙΑ ΥΡΟΒΑΛΟΥΝ  ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΤΘΣ  

ΡΑΑΓΑΦΟΥ   5 
 
-    Μόνο οι ίδιοι οι δικαιοφχοι. 
 
-   Κατ’ εξαίρεςθ,  εφόςον αποδεδειγμζνα ο δικαιοφχοσ  δεν μπορεί να προςζλκει ο 

ίδιοσ λόγω ζκτακτθσ  αςκζνειασ  θ οποία κα βεβαιϊνεται από  Προϊςταμζνθ Αρχι  
Τγειονομικισ Μονάδασ  ΠΕΔΤ,  θ προςκόμιςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν 
για ζλεγχο, επιτρζπεται  να γίνει από  άλλο πρόςωπο,  νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο  με 
το γνιςιο τθσ υπογραφισ του  κεωρθμζνο από Αςτυνομικι ι άλλθ Αρχι. 

 
                                                                                 
                                                         

 

http://www.oikosnautou.gr/
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ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ 
 
 Θ  πλθρωμι τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ λόγω των εορτϊν  ΡΑΣΧΑ 2022 κα 
πραγματοποιθκεί  μζςω  κατάκεςθσ ςτον  τραπεηικό  λογαριαςμό του κάκε δικαιοφχου. 
 
 Οι πλθρωμζσ που αφοροφν άνεργουσ ναυτικοφσ,  για τουσ οποίουσ  εγκρίκθκε να 
λάβουν τθν ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ λόγω εορτϊν  ΡΑΣΧΑ 2022  από τθν  Κεντρικι 
Υπθρεςία του Οίκου Ναφτου ι από τα Ρ.Ο.Ν.  τα οποία είναι ςυνδεδεμζνα On Line ςτο 
Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Οίκου Ναφτου (ΟΡΣΟΝ) κα γίνονται ςταδιακά,  
με θλεκτρονικι πλθρωμι από τθν Κεντρικι Υπθρεςία. 
 
Πςοι ναυτικοί δεν δικαιωκοφν βάςθ των ιςχυουςϊν προχποκζςεων τθσ ζκτακτθσ 
οικονομικισ ενίςχυςθσ λόγω εορτϊν Ράςχα 2022, κα ενθμερωκοφν τθλεφωνικά μετά το 
πζρασ των προκεςμιϊν ςτον τθλεφωνικό αρικμό που ζχει δθλωκεί ςτθν αίτθςθ τουσ, 
από τθν αρμόδια υπθρεςία.  
 
 
                                                                                                     Ο ΡΟΕΔΟΣ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ  
 
 
                                                                                                     ΡΑΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΑΝΝΟΡΟΥΛΟΣ 
 
 
 ΤΝΘΜΜΕΝΑ:   
 
 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α’: Πίνακασ άρκρων 62,66,68,69,72,74,75,76,77  
 του ΚΙΝΔ  με ερμθνευτικζσ    ςθμειϊςεισ.  
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Β’: Ενζργειεσ των Αρχϊν Επιδότθςθσ  Περιφζρειασ 
                                    και βοθκθτικό ςθμείωμα  
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: 
 
1. Γραφείο Προζδρου και Αντιπρόεδρου Ο.Ν  με όλα τα ςυνθμμζνα 
2.  Δ/νςεισ του Ο.Ν. ςε δφο (2) αντίτυπα  για να λάβουν γνϊςθ όλοι  
   οι υπάλλθλοι με ςυνθμμζνο το Παράρτθμα  και το Βοθκθτικό θμείωμα. 
3. Όλεσ οι Λιμενικζσ Αρχζσ (με όλα τα ςυνθμμζνα) 
4. Τ.Ν.Α.ΝΠ 
5. Γ.Ε.Ν.Ε 
6. Πανελλινια Ναυτικι Ομοςπονδία (Π.Ν.Ο) 
7. Όλεσ  οι Ναυτεργατικζσ Οργανϊςεισ  Πειραιά 
8. Εςτία Ναυτικϊν    
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ  
      ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ                
                                                       

ΡΑΑΤΘΜΑ  Α' 

Άρκρα του Κ.Ι.Ν.Δ αναφερόμενα εισ τθν λφςθ ςφμβαςθσ Ναυτολόγθςθσ Ναυτικϊν και εισ 
τασ ςυνζπειασ ταφτθσ καταβαλλομζνασ αποηθμιϊςεισ. 

1. Άρκρο 62: Ο ναυτικόσ ναυαγιςαντοσ του πλοίου, δικαιοφται ςε μιςκό δι' όςεσ 
θμζρεσ ειργάςκθ ςυντρζχων προσ διάςωςθ αυτοφ, των επιβαινόντων ι του φορτίου, 
επιπροςκζτωσ δε και ςτο μιςκό ζωσ δφο μθνϊν, εφόςον δεν εξεμίςκωςε τασ υπθρεςίασ 
του αλλαχοφ. 

2. Άρκρο 66: Ο ναυτικόσ αςκενιςασ δικαιοφται ςε μιςκό και νοςθλεφεται δαπάναισ του 
πλοίου, εάν δε θ ςφμβαςθ ναυτολογιςεωσ λυκεί, ςτα  νοςιλια και ςε 
μιςκό εφόςον διαρκεί θ αςκζνεια, ουχί όμωσ πζραν των τεςςάρων μθνϊν. 
Οι ανωτζρω διατάξεισ εφαρμόηονται και επί ατυχθμάτων εκ βιαίου 
ςυμβάντοσ. 

3. Άρκρο 68: Πάςα ςφμβαςθ ναυτολογιςεωσ, λφεται και εκ των κάτωκι λόγων: 
α) Σθσ απϊλειασ του πλοίου 
β) Σθσ αποβολισ τθσ Ελλθνικισ θμαίασ 
γ) Σθσ εκποίθςθσ ςε δθμόςιο πλειςτθριαςμό 

4. Άρκρο 69: Ο Πλοίαρχοσ δικαιοφται ςε υπαναχϊρθςθ: 
α) Λόγω ανικανότθτασ του πλοίου 
προσ πλουν  
β) Λόγω παρανόμου απουςίασ του 
ναυτικοφ 

5. Άρκρο 72: Θ ςφμβαςθ ναυτολογιςεωσ δφναται κατά πάντα χρόνο να λυκεί δια 
καταγγελίασ υπό του Πλοιάρχου, μθ υποχρεουμζνου, όπωσ τθριςει 
προκεςμία καταγγελίασ. 

6. Άρκρο 74: φμβαςθ ναυτολογιςεωσ οριςμζνου ι αορίςτου χρόνου, δφναται να 
καταγγελκεί υπό του ναυτικοφ κατά πάντα χρόνο, εάν ο Πλοίαρχοσ 
υποπζςει ςε   βαρεία παράβαςθ των ζναντι του ναυτικοφ 
κακθκόντων. 

7. Άρκρο 75: Λυκείςθσ τθσ ςυμβάςεωσ εκ των άρκρων 68, λόγω ανικανότθτασ του 
πλοίου κατά το αρκρ. 69, οφείλεται ςτον ναυτικό αποηθμίωςθ. 
Αποηθμίωςθ οφείλεται ωςαφτωσ, εισ τθν περίπτωςθ του άρκρου 74. 

  Λυκείςθσ τθσ ςφμβαςθσ ναυτολογιςεωσ λόγω ναυαγίου ι απϊλειασ 
του πλοίου, ο ναυτικόσ δικαιοφται   κατ' επιλογι του,    τον   μζχρι    
δφο μθνϊν μιςκό του άρκρου 62 ι τθν αποηθμίωςθ του παρόντοσ 
άρκρου. 

       ε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, κατά το άρκ. 72, ο ναυτικόσ 
δικαιοφται ςε αποηθμίωςθ εκτόσ αν θ καταγγελία, δικαιολογείται εκ παραπτϊματοσ 
αυτοφ. Χ. Άρκρο 76:Θ κατά τασ διατάξεισ του προθγοφμενου άρκρου αποηθμίωςθ, 
ςυνιςτάται ςε ποςό ίςο προσ τον μιςκό δζκα πζντε θμερϊν. 
Εάν θ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ ναυτολογιςεωσ, εγζνετο εν τθ αλλοδαπι, θ αποηθμίωςθ 
δ ι π λ α ς ι ά η ε τ α ι  μεν, προκειμζνου περί Λιμζνων τθσ Μεςογείου, του 
Εφξεινου Πόντου, τθσ Ερυκράσ κάλαςςασ ι τθσ Ευρϊπθσ, τ ρ ι π λ α ς ι ά η ε τ α ι    
δε, προκειμζνου περί οιουδιποτε άλλου Λιμζνοσ. 9. Άρκρο 77:Θ κατά τασ διατάξεισ 
του προθγοφμενου άρκρου αποηθμίωςθ, μειοφται εισ το ιμιςυ αλλ’ ουχί ςε ποςό 
κατϊτερο του αντιςτοιχοφντοσ ςε μιςκό δζκα πζντε θμερϊν, όταν θ λφςθ τθσ 
ςυμβάςεωσ επζρχεται λόγω καταςχζςεωσ εξ εκποιιςεωσ του πλοίου ςε δθμόςιο 
πλειςτθριαςμό, ανικανότθτασ προσ πλουν ι παροπλιςμοφ αυτοφσ τουλάχιςτον επί 
δεκαπενκθμζρου. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ   Βϋ 
 

ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΚΤΑΚΤΘ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΝΙΣΧΥΣΘ ΑΝΕΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 
 

ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ  Π.Ο.Ν. 
 
 

1. Θ  καταβολι τθσ ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ των άνεργων ναυτικϊν  για τα 
Παραρτιματα τα οποία είναι διαςυνδεδεμζνα  με τθν  Κεντρικι Τπθρεςία Ο.Ν, κα 
πραγματοποιείται από τθν Κεντρικι Τπθρεςία, μζςω κατάκεςθσ των ποςϊν ςτον  
τραπεηικό λογαριαςμό των δικαιοφχων. 
 Σο κάκε Παράρτθμα κα πρζπει να καταχωρεί τον λογαριαςμό IBAN των δικαιοφχων 
, ςτθν νζα εφαρμογι. 

    
Για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ μπορείτε να ςτζλνετε email ςτα: 
 
k.psarras@oikosnautou.gr 
 
ch.markou@oikosnautou.gr                                                   
                    
 

2. Οδθγίεσ για τθν ςυμπλιρωςθ του φφλλου ελζγχου προςόντων 
 
Για τθ ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν ενδείξεων ςτο φφλλο ελζγχου προςόντων απαιτοφνται: 
 

1. Σα  ςτοιχεία ταυτότθτοσ του ναυτικοφ 
2. Οι  αρικμοί   ΜΕΘ,    ΑΜΘΝΑ  και  ΜΟΝ  
3. Θ  θμερομθνία,  θ αιτία  και  θ χϊρα  τθσ τελευταίασ απόλυςθσ 
4. Σραπεηικόσ λογαριαςμόσ (ΙΒΑΝ) του ναυτικοφ 
5. τοιχεία ταχυδρομικισ διεφκυνςθσ του ναυτικοφ 

6. τοιχεία επικοινωνίασ (κινθτό & ςτακερό τθλζφωνο)του ναυτικοφ. 
 

Ακολοφκωσ κα πρζπει ζωσ  24/05/2022 να αποςταλοφν ςτο Σμιμα  Επιδομάτων  Ο.Ν.  τθσ 
Κεντρικισ Τπθρεςίασ Ο.Ν,  τα ςχετικά με τθν χοριγθςθ τθσ ζκτακτθσ οικονομικισ 
ενίςχυςθσ  δικαιολογθτικά : 

     α. Απολογιςμό δαπάνθσ  (ςε 1 αντίγραφο) 
     β. Ονομαςτικό  πίνακα (ςε 1 αντίγραφο ) με  τα εξισ    ςτοιχεία: 
        - Ονοματεπϊνυμο  

                   - Όνομα  πατζρα 
        -  ΑΜΘΝΑ, ΜΟΝ 
      γ. Σα δελτία Ελζγχου Προςόντων και  ΟΛΑ τα δικαιολογθτικά, αρικμθμζνα με 

τον αντίςτοιχο αρικμό που ζχουν καταχωρθκεί ςτον πιο πάνω πίνακα, ςυμπλθρωμζνα με 
όλεσ τισ ενδείξεισ υπογεγραμμζνα και ςφραγιςμζνα από τα  αρμόδια όργανα τθσ 
Τπθρεςίασ που πραγματοποίθςαν  τθν επιδότθςθ και τα οποία κα ζχουν τθν αποκλειςτικι 
ευκφνθ.   
 

mailto:k.psarras@oikosnautou.gr
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       Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ πρζπει να  γίνει προζλεγχοσ  και τελικόσ 
ζλεγχοσ  των δικαιολογθτικϊν από δφο (2) διαφορετικά πρόςωπα ενυπογράφωσ και 
με ςφραγίδα (υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ) . 
Παρακαλοφμε οι  οδθγίεσ τθσ ςυνθμμζνθσ Εγκυκλίου να τθρθκοφν αυςτθρά. 
 Αλλοιϊςεισ , παραβλζψεισ, ελλείψεισ δικαιολογθτικϊν , κα καταςτιςουν τθν καταβολι 
των χρθμάτων  άκυρθ  και τα ποςά κα αναηθτθκοφν από τουσ υπογράφοντεσ.                 
τθν περίπτωςθ που ο ναυτικόσ δεν ζχει μθχανογραφικό δελτίο  για τθν μζτρθςθ τθσ 
Ναυτικισ του Τπθρεςίασ, το ΜΟΝΟ που μπορεί να το αντικαταςτιςει είναι φωτοτυπίεσ 
από το Ν.Φ  που κα αποδεικνφεται  θ απαιτοφμενθ υπθρεςία. 
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ΣΥΝΟΡΤΙΚΟ  ΣΘΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΕΝΤΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ Ο.Ν. &  
ΤΑ ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ 

  
     1.  Δικαιοφχοι τθσ ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ λόγω των εορτϊν ΡΑΣΧΑ   2022   
είναι οι άνεργοι ναυτικοί που εμπίπτουν  ςε μία  από τισ παρακάτω κατθγορίεσ: 
                                       ………………………………………… 

       α) Ζχουν τουλάχιςτον πζντε (5) χρόνια ςυνολικι καλάςςια υπθρεςία εκ   τθσ 
οποίασ ζνδεκα   (11)  μινεσ εντόσ τθσ τριετίασ  από 24-04-2019  ζωσ  24-04-2022 

            (θ τελευταία απόλυςθ να ζχει πραγματοποιθκεί ζωσ και τθν 24/3/2022) 
 

                                                                 ι  
 
          Ζχουν είκοςι τρείσ (23) μινεσ ςυνολικι καλάςςια υπθρεςία εντόσ τθσ   πενταετίασ           

από      24-04-2017  ζωσ  24-04-2022. 
          (θ τελευταία απόλυςθ να ζχει πραγματοποιθκεί ζωσ και τθν 24/3/2022) 

 
 
                   
       β)  Nα ζχει μεςολαβιςει από τθν τελευταία απόλυςι του και μζχρι το  Ράςχα  2022  
(24-04-2022)  χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο από (24) είκοςι τζςςερισ μινεσ, οφτε 
μικρότερο  από (30) τριάντα θμζρεσ.  

(τελευταία απόλυςθ εντόσ τθσ περιόδου    από  24-04-2020  ζωσ  24-03-2022) 

 

 
          Τα ναυτολόγια ςτο φυλλάδιο κα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τισ αρμόδιεσ    
Λιμενικζσ Αρχζσ.              
 
       Σο  χρονικό διάςτθμα  για το οποίο ο  ναυτικόσ επιδοτικθκε με αποηθμίωςθ ειδικοφ 
ςκοποφ λόγω αναςτολισ ςφμβαςθσ εργαςίασ,  ςφμφωνα με τθν  ΠΝΠ 75/30-03-2020 

,αρκ.40 τθσ ΠΝΠ 90/01-05-2020 και του αρκρ.16 του ν.4770/2021 (Αϋ15) εξαιτίασ των 
ζκτακτων μζτρων  αντιμετϊπιςθσ του κορονοϊοφ. Θ  υπθρεςία αυτι κα προςμετρθκεί ωσ 
κανονικι υπθρεςία ςτον υπολογιςμό τθσ ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ λόγω των 
εορτϊν του Πάςχα 2022. 

 
Ανεργία εντόσ τθσ περιόδου  24/04/2020  ζωσ   24/03/2022 

 

   2. Οι παραπάνω ναυτικοί πρζπει να ζχουν τελευταία απόλυςθ εντόσ τθσ περιόδου    
από  24-04-2020  ζωσ  24-03-2022 

     (εξαντλθμζνου του χρόνου που καλφπτει άδειεσ και τυχόν αποηθμίωςθ για 
αςκζνεια και για άλλουσ λόγουσ απόλυςθσ που επιφζρουν ωσ αποτζλεςμα 
χοριγθςθ αποηθμίωςθσ ι μιςκό). 

   3. Ζχουν επιδοτθκεί για τακτικι ανεργία μετά τθν  24θ-04-2021  τουλάχιςτον για 
τζςςερισ    (4) μινεσ και δεν ζχουν ναυτολογθκεί ζκτοτε περιςςότερο από ζνα (1) μινα.               

   4. Ζχουν ςυνολικι καλάςςια υπθρεςία τουλάχιςτον  είκοςι τζςςερισ (24 ) μινεσ και 
απόλυςθ  από   τισ τάξεισ του ςτρατοφ μετά  τισ  24-10-2021 (απολυτιριο ςτρατοφ).       
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 Στισ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ όπου ο ναυτικόσ δεν ζχει αςφαλιςτεί μζχρι τθν 
διενζργεια του ελζγχου προςόντων  ςτον Οίκο Ναφτου ι ζχει λιξει θ αςφαλιςτικι 
του ικανότθτα, τουλάχιςτον για ζνα τετράμθνο, κα  αναηθτείται αυτεπαγγζλτωσ από 
τον αρμόδιο ελεγκτι-υπάλλθλο, θ φπαρξθ αςφάλιςθσ ςε άλλον Δθμόςιο 
Αςφαλιςτικό Φορζα μζςω τθσ Θ.ΔΙ.ΚΑ. ΑΕ και κα ακολουκοφνται οι προβλεπόμενεσ 
ενζργειεσ. Για όςα Ρ.Ο.Ν. δε διακζτουν πρόςβαςθ ςτθν ΘΔΙΚΑ, θ διαδικαςία κα 
πραγματοποιείται από το πλθςιζςτερο Ρ.Ο.Ν. που ζχει αυτι τθ δυνατότθτα. 
 

 
 

ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΤΑΒΟΛΘ 
(ΘΑ ΥΡΟΒΛΘΘΟΥΝ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ Α4) 

 
 
 

1. Θ υπθρεςία ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από το ναυτικό φυλλάδιο για τα ζτθ 
2017-2022,  εφόςον αυτι ζχει πραγματοποιθκεί ζωσ τισ 24/03/2022 κακϊσ 
επίςθσ και φωτοαντίγραφο  τθσ επόμενθσ κενισ ςελίδασ μετά τθν τελευταία 
απόλυςθ. 

2. Φωτοτυπία τθσ ςελίδασ των ατομικϊν ςτοιχείων του Ναυτικοφ Φυλλαδίου  
(ςυνικωσ είναι ςτθν 4 & 5 ςελίδα  του Ν.Φ.) 

3. Φωτοτυπία Τραπεηικοφ Λογαριαςμοφ-Αρικμόσ IBAN, ςτον οποίο δικαιοφχοσ 
είναι ο ναυτικόσ       

4. Συμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ θ αίτθςθ-υπεφκυνθ διλωςθ χοριγθςθσ τθσ 
οικονομικισ ενίςχυςθσ Δϊρου Ράςχα 2022 (τθν οποία κα βρείτε ςτο τζλοσ τθσ 
παροφςασ      εγκυκλίου κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Oίκου Nαφτου 
www.oikosnautou.gr ςε ξεχωριςτι ανάρτθςθ τθν οποία κα πρζπει να 
εκτυπϊςετε-ςυμπλθρϊςετε-υπογράψετε και να τθν υποβάλλετε μαηί με τα 
υπόλοιπα δικαιολογθτικά ςε ςφραγιςμζνο  φάκελο μεγζκουσ Α4.  
      

Λόγω των ζκτακτων περιοριςτικϊν μζτρων δεν απαιτείται εγγραφι  ςτουσ 
καταλόγουσ ανεργίασ του ΓΕΝΕ.   

 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ  ΚΑΤΑ ΡΕΙΡΤΩΣΘ 
 

1. Για τθν προςμζτρθςθ τθσ υπθρεςίασ πλοίων ςτερουμζνων ναυτολογίου  
απαιτείται θ προςκόμιςθ τθσ βεβαίωςθσ από το Ν.Α.Τ. για τθν καταβολι των 
ειςφορϊν. 

2. Γραμμάτιο εξαγοράσ του Ν.Α.Τ. για τθν υπθρεςία που πραγματοποιικθκε ςε μθ 
ςυμβεβλθμζνα πλοία με ξζνθ ςθμαία.(Εφόςον αυτι δεν ζχει περαςτεί ακόμθ ςτο 
ναυτικό φυλλάδιο και αφορά τα διαςτιματα τθσ παρ 3α). 

3. Απολυτιριο από τισ τάξεισ των ζνοπλων δυνάμεων μετά τθν 24/10/2021 
(απολυτιριο ςτρατοφ).       

4. Βεβαιϊςεισ κφκλου ςπουδϊν ςε ΚΕΣΕΝ που πραγματοποιικθκαν  και 
ολοκλθρϊκθκαν πριν τθν 24/03/2022.  

 

http://www.oikosnautou.gr/
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ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΣΤΘΝ ΚΕΝΤΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ 
 

 Για τουσ ναυτικοφσ  που κα  προςζρχονται για τθν κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν τουσ ςτθν 
Κεντρικι  Τπθρεςία  του Ο.Ν,  κα τθρείται  θ θμερομθνία θ οποία  αναγράφεται ςτον παρακάτω 
πίνακα ςυμφϊνα με το αρχικό γράμμα του επικζτου. 

 
                                 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΠΙΘΕΣΟΤ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΩΡΕ ΠΡΟΕΛΕΤΗ 

Α ΕΩ Η 28/03/2022 ΚΑΙ 29/03/2022  08:00-13:00 

 Θ ΕΩ Μ 30/03/2022 ΚΑΙ 31/03/2022 08:00-13:00 

Ν ΕΩ  Σ  01/04/2022 ΚΑΙ 04/04/2022 08:00-13:00 

Τ ΕΩ  Ω  05/04/2022 ΚΑΙ 06/04/2022  08:00-13:00 

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΘΜΕΟΜΘΝΙΕΣ   

Α ΕΩ Ω 07/04/2022 ΕΩ 18/04/2022 08:00-13:00 

 
 
 Δεν κα λαμβάνονται δικαιολογθτικά ςε περίπτωςθ προςζλευςθσ του ναυτικοφ ςε 
διαφορετικι θμερομθνία και ϊρα από αυτι που ορίηεται ςτο αρχικό γράμμα του 
επικζτου του. 
 
ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΣΤΘΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑ 
 
 
Στισ  κατά  τόπουσ  Λιμενικζσ Αρχζσ - Ραραρτιματα του Ο.Ν. για τουσ ναυτικοφσ  που 
κατοικοφν ςτθν Ρεριφζρεια , θ υποβολι το δικαιολογθτικϊν κα γίνει ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ που κα ανακοινϊςει θ αρμόδια κατά τόπουσ Λιμενικι Αρχι  και το Ραράρτθμα 
του Οίκου Ναφτου, ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ τουσ. 
 

 

 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΨΝΣ469ΗΞΞ-ΕΘ6



15 

 

ΑΙΣΘΘ  - ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ  

             ΝΑΤΣΙΚΟΤ  ΠΕΡΙ                                                     ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ …..…/…..…/2022 

            ΧΟΘΓΘΣΘΣ 

ΣΘ ΕΚΣΑΚΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ  

ΕΝΙΧΤΘ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΤΣΙΚΩΝ  

ΛΟΓΩ ΣΩΝ ΕΟΡΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΧΑ 2022 

 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………                ΚΙΝΘΣΟ ΣΘΛ. : …………………………………….…….                                      

ΕΠΩΝΤΜΟ : ………………………………                 ΣΑΘΕΡΟ ΣΘΛ :………………………………………….       

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

ΑΜΘΝΑ : …………………………………...                 ΜΕΘ  :  ………………………………………………………. 

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

ΑΦΜ:      ……………………………………                                               

ΣΑΧ. Δ/ΝΘ : …………………………….           ΕΠΙΔΟΣΘΘ ΑΝΕΡΓΙΑ   : 2021-22     ΝΑΙ     

ΔΘΜΟ, T.K  : ……………………………            ΑΠΟΛΤΣΘΡΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΜΕΣΑ ΣΘΝ 24/10/2021     

 

    Ζλαβα γνϊςθ τθσ Απόφαςθσ Προζδρου Οίκου Ναφτου, (Αρικ. Πρωτ. 2504/21-03-2022),  

ςασ γνωρίηω ότι πλθρϊ τισ προχποκζςεισ τθσ ςχετικισ κ.υ.α  2242.10-1.1/16668/09-03-

2022 (φεκ 1110 Βϋ/ 14-03-2022) και είμαι δικαιοφχοσ τθσ ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ, 

λόγω των εορτϊν του Πάςχα 2022. Δθλϊνω υπεφκυνα και με γνϊςθ των ςυνεπειϊν του 

νόμου για ψευδι διλωςθ ότι είμαι άνεργοσ και δεν παίρνω ςφνταξθ , δϊρο ι βοικθμα 

άλλθσ μορφισ , δεν προςτατεφομαι από άλλο δθμόςιο αςφαλιςτικό φορζα και δεν ζχω 

απαςχολθκεί ςε άλλθ εργαςία, μετά τθν τελευταία απόλυςθ μου ,όπωσ φαίνεται ςτο Ν.Φ.                                                                                                                                           

                                                                                                                            Ο ΑΙΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ 
                                                                                                                        (υπογραφι & ονοματεπϊνυμο)     

          

                                                                                                                                                                
ΣΥΝΘΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ : 

1)Τθν υπθρεςία από το ναυτικό φυλλάδιο ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα των ετϊν 2017-2022 εφόςον αυτι  ζχει πραγματοποιθκεί 

μζχρι και 24/03/2022, κακϊσ και φωτοαντίγραφο τθσ επόμενθσ κενισ ςελίδασ μετά τθν τελευταία απόλυςθ. 

2)Φωτοαντίγραφα των ςελίδων του ναυτικοφ φυλλαδίου όπου εμφανίηονται τα ςτοιχεία του ναυτικοφ. (Συνικωσ 4 & 5 ςελ). 

3) Φωτοτυπία τθσ κάρτασ ανεργίασ του ΓΕΝΕ εάν ζχει εκδοκεί. 
4) Φωτοαντίγραφο του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ (Αρικμόσ IBAN) ςτον οποίο εμφανίηεςτε ωσ δικαιοφχοσ. 

ΣΥΝΘΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΡΕΙΡΤΩΣΘ : 

1) Για τθν προςμζτρθςθ τθσ υπθρεςίασ ςε πλοίων ςτερουμζνων ναυτολογίου απαιτείται προςκόμιςθ βεβαίωςθσ από το ΝΑΤ για τθν 

καταβολι των ειςφορϊν. 

2) Γραμμάτιο εξαγοράσ του ΝΑΤ για τθν υπθρεςία που πραγματοποιικθκε ςε μθ ςυμβεβλθμζνα με το ΝΑΤ πλοία με ξζνθ ςθμαία 

(εφόςον αυτι δεν ζχει περαςτεί ακόμθ ςτο ναυτικό φυλλάδιο). 

3) Απολυτιριο από τισ ζνοπλεσ δυνάμεισ εφόςον αυτι πραγματοποιικθκε ΜΕΤΑ τισ 24/10/2021. 

4) Βεβαιϊςεισ κφκλου ςπουδϊν ςε ΚΕΣΕΝ. … εφόςον πραγματοποιικθκαν  και ολοκλθρϊκθκαν πριν 
τθν 24/03/2022.  
…………………………………… 

 

Οι αιτιςεισ υποβάλλονται μαηί με τα παραπάνω ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά . 

    Αιτιςεισ χωρίσ ι με ελλιπι δικαιολογθτικά κα  απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
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