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        ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ 

                                                                                             

 

                                                                                        ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ                                                                                          
 
  Πειραιάσ:    27-03-2020 
 
  Αρ. Πρωτ.:  2950  
   ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ OIKOY NAYTOY   
………………………………………… 
 
Σαχ. Δ/νςη:    Κ. Παλαιολόγου 15,   Βαθμόσ Αςφαλείασ:  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΤΑ 
                        Πειραιάσ Σ.Κ. 18535 
Πληροφορίεσ:   Προσ: Ω ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
Σθλ.: 210 4198240, 2104198224                                                                      
 Ε mail: epidomata@oikosnautou.gr   
 Σθλ.: 210 4198200 (εςωτ.235),  2104297843                                                                      
Ε mail: mitrwo@oikosnautou.gr  
  
                                                                                                 
   ΘΕΜΑ: «Φορήγηςη έκτακτησ  Οικονομικήσ Ενίςχυςησ ςε οριςμένεσ κατηγορίεσ   

                                      ναυτικών λόγω   Εορτών  ΠΑΦΑ  2020» 

 
Ε Γ Κ Τ Κ Λ Ι Ο  

 
ασ γνωρύζουμε ότι, η χορόγηςη ϋκτακτησ οικονομικόσ ενύςχυςησ ςε  οριςμϋνεσ  κατηγορύεσ α-

νϋργων ναυτικών για  τισ γιορτϋσ ΠΑΦΑ 2020 θα γύνει ςύμφωνα με  τισ διατϊξεισ  τησ ςχετικόσ κ.υ.α 
2242.10-1.1/16055/2020 (φεκ.790 Β’ 11-03-2020). 

Λόγω των ϋκτακτων μϋτρων και ϋχοντασ υπόψη την αριθ. 2841/ 26-03-2020 Απόφαςη Προϋ-
δρου Ούκου Ναυτου , ςε ορθό επανϊληψη (ΑΔΑ: 99Φ469ΗΞΞ-ΙΑΜ) η οπούα αναφϋρεται παρακϊτω:  

 
                                               ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΟΙΚΟΤ ΝΑΤΣΟΤ 

                       ΧΟΡΗΓΗΗ ΕΚΣΑΚΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΤΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΤΣΙΚΩΝ  
                                    ΓΙΑ ΣΙ  ΕΟΡΣΕ  ΠΑΧΑ 2020, ΛΟΓΩ ΣΩΝ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΜΕΣΡΩΝ  
                                    ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΔΙΑΠΟΡΑ ΣΟΤ ΚΟΡΟΝΟΪΟΤ 
  
                                                                            ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

 
α) Σθν Χοριγθςθ τθσ ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ  ανζργων ναυτικών λόγω των εορτών 

του Πάςχα 2020  ςτουσ ναυτικοφσ,  οι οποίοι ιταν δικαιοφχοι τθσ ζκτακτθσ ενίςχυςθσ λόγω 
των εορτών Χριςτουγζννων 2019. 

 
β) Σθν Χοριγθςθ τθσ ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ  ανζργων ναυτικών λόγω των εορτών 

του Πάςχα 2020,   ςτουσ ναυτικοφσ οι οποίοι επιδοτικθκαν με τακτικι ανεργία,   από τθν  
01θ Απριλίου  2019 ζωσ και  19θ Μαρτίου   2020 ,  τουλάχιςτον για τζςςερισ μινεσ (120 θ-
μζρεσ ).  

 
γ) Οςοι ναυτικοί  δεν εμπίπτουν ςτισ δφο παραπάνω κατθγορίεσ και είναι δικαιοφχοι  τθσ ζ-

κτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ ςφμφωνα με τθν κ.υ.α αρικ.2242.10-1.1/16055/2020 
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(ΦΕΚ.790 Β’/11-03-2020), κα ενθμερωκοφν εντόσ των επόμενων θμερών για τον τρόπο κα-
τάκεςθσ των δικαιολογθτικών τουσ.  

            ασ ενθμερώνουμε ότι με το πζρασ τθσ καταβολισ τθσ    ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυ-
ςθσ ανζργων ναυτικών λόγω των εορτών του Πάςχα 2020, κα πραγματοποιθκεί ζλεγχοσ 
ορκότθτασ των προχποκζςεων χοριγθςθσ αυτισ ςτισ δφο προαναφερόμενεσ α’ και β’ κα-
τθγορίεσ   και όπου διαπιςτωκεί ότι δεν πλθροφνταν οι προχποκζςεισ καταβολισ αυτισ, 
κα αναηθτθκεί θ επιςτροφι των ποςών , ωσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα. 

Για το λόγο αυτό, οι δικαιοφχοι τθσ κατθγορίασ Α΄ και Β΄ κα πρζπει εντόσ ανατρεπτικισ 
προκεςμίασ  από 04-05-2020 μζχρι και 31-07-2020, να αποςτείλουν ταχυδρομικά  όλα τα 
ηθτοφμενα (αίτθςθ με δικαιολογθτικά) ςτθν ςχετικι εγκφκλιο που κα ακολουκιςει. 

Παρακαλοφμε  για το λόγο αυτό όςοι ζλαβαν ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ λόγω εορ-
τών Χριςτουγζννων 2019 και όςοι ζχουν επιδοτθκεί με τετράμθνθ τακτικι ανεργία από τθν  
01θ Απριλίου  2019 ζωσ και  19θ Μαρτίου  2020 , αλλά δεν εμπίπτουν  

  ςιμερα,   ςτισ προχποκζςεισ για τθν ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ λόγω εορτών Πάςχα   
2020,  να το γνωρίςουν αυτό με απλι Τ/Δ  τουσ ςτθν υπθρεςία μασ, μζχρι και τθν 6θ Απρι-
λίου 2020, για να μθν υποςτοφν τισ εκ του νόμου προβλεπόμενεσ κυρώςεισ.   

 Η διλωςθ να ςταλεί με email  ι φαξ ςτα :  

                      Email :   doro@oikosnautou.gr 
          Telefax : 210 42 96 925  &  210 42 96 241 
 
Επομένωσ  ςύμφωνα με την παραπάνω Απόφαςη Προέδρου Οίκου Ναυτου εξειδικεύοντασ  

ωσ εξήσ:  
α) όςοι εμπύπτουν ςτην α’ και β’ κατηγορύα αυτόσ , παρακαλούνται να ςυμμορφωθούν πλόρωσ με 

τα οριζόμενα και αφού ελϋγξουν τισ προώποθϋςεισ που απαιτούνται και δεν είναι δικαιούχοι τησ ϋκτα-

κτησ οικονομικόσ ενύςχυςησ για  τισ γιορτϋσ ΠΑΦΑ 2020, να αποςτϋλλουν  , ωσ  και την Δευτέρα 
6η Απριλίου 2020:   

Τπεύθυνη Δόλωςη (ςυνημμϋνο ςχϋδιο αριθ.1 ) ςτο e mail Ούκοσ Ναυτου doro@oikosnautou.gr . 
και  ΥΑΞ  ςτα τηλϋφωνα  : 210 42 96 925  &  210 42 96 241 

 

 ε περίπτωςη που δεν αποςταλεί η ςχετική αίτηςη , θα αναζητηθεί η επιςτροφή των πο-
ςών , ανά περίπτωςη, ωσ αχρεωςτήτωσ καταβληθέντα. 
 
β)  όςοι εμπύπτουν ςτην α’ και β’ κατηγορύα αυτόσ , παρακαλούνται να ςυμμορφωθούν πλόρωσ 

με τα οριζόμενα και αφού ελϋγξουν τισ προώποθϋςεισ που απαιτούνται και  είναι δικαιούχοι  , να απο-
ςτείλουν ςε μεταγενέςτερο χρόνο, αίτηςη με  τα δικαιολογητικά όπωσ αυτά αναφέρονται ςτην 
παρ.5  ςτην ςυνϋχεια τησ εγκυκλύου, ταχυδρομικϊ με ςυςτημϋνη επιςτολό ό με οποιαδόποτε ϊλλη ιδιω-
τικό εταιρεύα ταχυμεταφορών  με απόδειξη,  μόνο ςτην Κεντρικό Τπηρεςύα Ούκου Ναυτου και όχι ςτα 
ΠΟΝ, (ςυνημμϋνο ςχϋδιο αύτηςησ αριθ.2 ) .  

 
Απόδειξη τησ εμπρόθεςμησ  αποςτολήσ θα αποτελεί η ςφραγίδα ταχυδρομείου και η απο-

ςτολή θα γίνει ςτην διεύθυνςη:               ‘’ ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
                                                                                               Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΤ 15 
                                                                                               185 35 ΠΕΙΡΑΙΑ  

  Με την ϋνδειξη  ςτον φϊκελο ‘’δικαιούχοσ ναυτικόσ δώρου Πάςχα 2020 κατηγορίασ α’ και β’ ‘’ 
 

Η αποςτολή τησ αίτηςησ και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μόνο ταχυδρομικά       

με απόδειξη κατά το χρονικό    διάςτημα  από 04-05-2020 μέχρι και 31-07-2020 
 

 ε περίπτωςη που δεν αποςταλούν τα ςχετικά , θα αναζητηθεί η επιςτροφή των ποςών , 
ανά περίπτωςη, ωσ αχρεωςτήτωσ καταβληθέντα. 
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γ) όςοι εμπύπτουν ςτην γ’  κατηγορύα αυτόσ , παρακαλούνται να ςυμμορφωθούν πλόρωσ με τα 

οριζόμενα και αφού ελϋγξουν τισ προώποθϋςεισ τουσ και εύναι δικαιούχοι τησ ϋκτακτησ οικονομικόσ ενύ-
ςχυςησ για  τισ γιορτϋσ ΠΑΦΑ 2020, να αποςτϋλλουν  αίτηςη με  τα δικαιολογητικά όπωσ αυτά α-
ναφέρονται ςτην παρ.5 ςτην ςυνϋχεια τησ εγκυκλύου, ταχυδρομικϊ με ςυςτημϋνη επιςτολό ό με ο-
ποιαδόποτε ϊλλη ιδιωτικό εταιρεύα ταχυμεταφορών  με απόδειξη,  μόνο ςτην Κεντρικό Τπηρεςύα Ούκου 
Ναυτου και όχι ςτα ΠΟΝ, (ςυνημμϋνο ςχϋδιο αύτηςησ αριθ.2 ) .  

 
Εναλλακτικϊ μονο οι  ενδιαφερόμενοι τησ γ’ κατηγορύασ , μπορούν να ςτϋλνουν   όλα τα παραπϊνω και 
ςτο  e mail Ούκοσ Ναυτου   doropascha@oikosnautou .gr 

 

Σα παραπάνω θα αποςτέλλονται, ταχυδρομικά ή με  email  αποκλειςτικά κατά το χρονι-

κό διάςτημα από Παραςκευή 27/03/2020 μέχρι και Μ. Σετάρτη  15/04/2020. 
  Απόδειξη τησ εμπρόθεςμησ  αποςτολήσ θα αποτελεί η ςφραγίδα ταχυδρομείου ή η ημε-

ρομηνία αποςτολήσ του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail). 
 
Η αποςτολή δικαιολογητικών με ταχυδρομείο θα γίνει ςτην διεύθυνςη:   
                                                                ‘’ ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
                                                                                               Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΤ 15 
                                                                                               185 35 ΠΕΙΡΑΙΑ  
  Με την ϋνδειξη  ςτον φϊκελο   ‘’Δικαιούχοσ ναυτικόσ Δώρου Πάςχα 2020 κατηγορίασ γ’’. 
 
 

Για την εφαρμογό τησ, ςασ παρϋχουμε τισ παρακϊτω διευκρινόςεισ - οδηγύεσ: 
  
   ΦΟΡΗΓΟΤΜΕΝΑ ΠΟΑ 
 
  Η ϋκτακτη οικονομικό ενύςχυςη που χορηγεύται ςτουσ ϊνεργουσ ναυτικούσ καθορύζεται  ωσ εξόσ: 
 
  
 1. ΠΑΦΑ 2020  
 
α. τουσ έγγαμουσ ή έγγαμεσ ή έχοντεσ προςτατευόμενα τέκνα:  350,00 € (τριακόςια πενήντα   €)  
 β. τουσ άγαμουσ ή άγαμεσ                                                                             :  300,00 € ( τριακόςια  €)  

 
 
2.  ΦΡΟΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕ ΑΡΦΕ 
 
 Η χρονική περίοδοσ ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων ναυτι-
κών για την έκτακτη οικονομική ενίςχυςη λόγω των εορτών ΠΑΦΑ 2020  ορίζεται εντόσ ανα-
τρεπτικήσ προθεςμίασ από  27/03/2020  έωσ και  15/04/2020 ( 14 εργάςιμεσ ημέρεσ). 

 

Η πίςτωςη ςτουσ τραπεζικούσ λογαριαςμούσ των δικαιούχων θα πραγματοποιείται ςταδιακά 
και ανάλογα με τισ επικρατούςεσ ςυνθήκεσ, λόγω έκτακτων αναγκών .  

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

3. ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΙ  ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΩΝ 
 

 
3Α.   ΒΑΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΩΝ 
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Για  να δικαιούται  ο άνεργοσ  ναυτικόσ την έκτακτη οικονομική  ενίςχυςη πρέπει: 
 
 α) Να έχει πάνω από πέντε (5) χρόνια ςυνολική  θαλάςςια υπηρεςία, από την οποία (12) δώδε-
κα μήνεσ τουλάχιςτον κατά την  τριετία  από   19/04/2017  έωσ   19/04/2020. 
                                                                      ή 
να έχει εικοςιτετράμηνη (24 μήνεσ) τουλάχιςτον ςυνολική θαλάςςια υπηρεςία κατά την τε-
λευταία πριν τισ 19/04/2020  πενταετία, αναδρομικά μετρούμενη από 19/04/2020  δηλαδή  
από 19/04/2015 έωσ 19/04/ 2020  και 
  
   β) Να έχει μεςολαβήςει από την τελευταία απόλυςη του και μέχρι τισ 19/04/2020  χρονικό 
διάςτημα όχι μεγαλύτερο από είκοςι τέςςερισ (24) μήνεσ, ούτε μικρότερο από τριάντα (30) η-
μέρεσ, 
 
Δηλαδή Ανεργία εντόσ τησ περιόδου  19/04/2018  έωσ  19/03/2020 και ναυτολόγιο έωσ τριά-
ντα (30)  ημέρεσ  μετά τισ 19/03/2020  δεν διακόπτει την ανεργία. 
 
γ) Λόγω  των έκτακτων μέτρων δεν απαιτείται εγγραφή  ςτουσ καταλόγουσ ανεργίασ του ΓΕΝΕ     
 
Οι προώποθέςεισ (α) και  (β) πρέπει να ςυντρέχουν αθροιςτικά. 
 

- Λόγω των έκτακτων αναγκών, δεν απαιτούνται επικυρώςεισ από τισ αρμόδιεσ Λιμενικέσ  
Αρχέσ ςτα  Ν.Υ των ναυτικών  
 
 
3Β.   ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΩΝ 
 
Σην έκτακτη οικονομική ενίςχυςη δικαιούνται να λάβουν επίςησ οι κατωτέρω ειδικέσ κατηγο-
ρίεσ ανέργων 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:  
 
    α) 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. 

    β) 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: α) Αριθμόσ  ΑΜΚΑ και  β) το  τελευταίο Εκκαθαριςτικό τησ  Εφορίασ 
 
Β.  Ναυτικού ϊνεργοι  οι οπούοι  απολύθηκαν από τισ τάξεισ των Ενόπλων Δυνάμεων   
      μετά τισ  19/10/2019  και   ϋχουν τουλϊχιςτον δύο (2) χρόνια ςυνολικό θαλϊςςια υπηρεςύα και  
      εύναι ϊνεργοσ. 
 
Γ.  Ναυτικοί άνεργοι,   οι οποίοι  επιδοτήθηκαν κατά τισ διατάξεισ του Π.Δ  
     228/1998(Α΄176), όπωσ αυτό τροποποιόθηκε από τα ΠΔ 110/2000(Α΄104) και 281/2001 (Α΄196), 

για ϋνα τετράμηνο (4 μηνο) τουλϊχιςτον  μετϊ τισ  19/04/2019  και δεν ναυτολογόθηκαν από τότε 
περιςςότερο από ϋνα (1) μόνα. 
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 3Γ. ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ  
  
Όλεσ οι παραπάνω κατηγορίεσ, αφορούν απογεγραμμένουσ ΝΑΤΣΙΚΟΤ με ελληνικό φυλλάδιο ή 
διαβατήριο, η δε υπηρεςία που προςμετρείται  να έχει διανυθεί ςε πλοία με Ελληνική ςημαία ή 
ςε πλοία με ξένη ςημαία ςυμβεβλημένα με το ΝΑΣ ή ςε πλοία μη ςυμβεβλημένα, με υπηρεςία 
όμωσ κανονικά εξαγοραςμένη από το ΝΑΣ (να έχει καταχωρηθεί ςτο Ν.Υ  ή  να έχουν εκδοθεί 
γραμμάτια είςπραξησ ΝΑΣ). 
  
   Οι αναφερόμενοι άνεργοι ναυτικοί: 
 
1) Δεν πρέπει να έχουν επιδοθεί ςε άλλη βιοποριςτική απαςχόληςη μετϊ την αναγραφόμενη, ςτο 

ναυτικό τουσ φυλλϊδιο τελευταύα απόλυςη. 
   

2) Δεν παίρνουν ςύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιαςδήποτε άλ-
λησ μορφήσ κατά το χρόνο τησ καταβολήσ και δεν προςτατεύονται  από  άλλο Δημόςιο Α-
ςφαλιςτικό φορέα. 

 
3) Σα επιδόματα ανεργίασ (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. 
 
Η ςυνδρομή όλων των προώποθέςεων  θα ελεγχθεί  βάςει των δικαιολογητικών που θα απο-
ςταλούν  

 
      ΒΑΙΚΗ ΠΡΟΤΠΟΘΕΗ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΑΛΙΜΕΝΟΙ Ε ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΙΟ   
                                                 ΑΥΑΛΙΣΙΚΟ  ΥΟΡΕΑ                

                                             …………………………………………… 
 
 
 4.   ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩ ΚΑΙ  ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  ΠΡΟΟΝΣΩΝ &  ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΩΝ 
 
 
 4Α.   ΘΑΛΑΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 
 Ο υπολογιςμόσ των προςόντων και προώποθέςεων τησ παρ. 3 τησ Εγκυκλίου θα γίνει :  
 από τισ εγγραφέσ που έχουν γίνει ςτο Ναυτικό Υυλλάδιο του  ενδιαφερομένου, από το Μηχα-
νογραφικό ςημείωμα τησ Τπηρεςίασ Ναυτικών  Μητρώων του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νη-
ςιωτικήσ Πολιτικήσ και από τα ςτοιχεία του Μητρώου Ναυτικήσ Τπηρεςίασ που τηρούνται ςτο 
Ναυτικό Απομαχικό Σαμείο (Ν.Α.Σ). 
 
 - Τπηρεςία  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. Επύ-
ςησ,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προςκομύςουν πιςτοποιητικϊ,   από τισ κατϊ τόπουσ  Λιμενικϋσ ό  
Προξενικϋσ  Αρχϋσ. 
  
- Τπηρεςία που διανύθηκε ςε πλοία με ξένη ςημαία, που δεν έχουν ςύμβαςη με το Ν.Α.Σ, θα υπο-
λογίζεται μόνο εφόςον έχει κανονικά εξαγοραςτεί,  προςκομίζοντασ τα αντίγραφα των γραμ-
ματίων είςπραξησ των ειςφορών, που  χορηγούνται από το Ν.Α.Σ.   
 
- Τπηρεςία  που διανύθηκε  ςε παροπλιςμένα πλοία που δεν τηρούν  ναυτολόγιο, δεν προςμε-
τρείται   ςαν χρόνοσ θαλάςςιασ υπηρεςίασ. 
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-  Όςον αφορϊ ςτη  περίπτωςη  ¨πλοίων ςτερουμένων ναυτολογίου¨ που κατεβλόθηςαν όμωσ ει-
ςφορϋσ ςτο     Ν.Α.Σ, οι εργαζόμενοι ςε πλούα αυτόσ τησ κατηγορύασ, θα πρϋπει να αποςτϋλλουν   φωτο-
τυπύα τησ κατϊςταςησ πληρωμόσ των ειςφορών τουσ ςτο Ν.Α.Σ 
 
  - Σο  χρονικό διάςτημα  που ο  ναυτικόσ νοςηλεύθηκε ςε Κλινική ή  Δημόςιο Νοςοκομείο  με 
δαπάνεσ  του ΕΟΠΤΤ  ή του   πλοιοκτήτη θα προςμετρηθεί   ωσ χρόνοσ ναυτικήσ υπηρεςίασ, ε-
φόςον ο χρόνοσ      νοςηλείασ είναι εντόσ των απαιτούμενων  χρονικών  διαςτημάτων (Εγκύ-
κλιοσ παραγρ. 3Α). 
  
     Απαιτείται προςκόμιςη ςχετικήσ  βεβαίωςησ  (μόνο  για το ςκοπό τησ παρούςασ Εγκυκλίου). 

 
     Ο ναυτικόσ ο οποίοσ επιδοτείται από τον Οίκο Ναύτου λόγω έκτακτησ αςθένειασ ή ατυχήμα-
τοσ δεν   δικαιούται  καταβολήσ  τησ έκτακτησ οικονομικήσ ενίςχυςησ. 

 
       4Β.  ΑΝΕΡΓΙΑ 

     
Για να δικαιούται ο  άνεργοσ  ναυτικόσ την έκτακτη οικονομική  ενίςχυςη, θα  πρέπει  να 

έχει απολυθεί μέςα ςτο  χρονικό διάςτημα από 19/04/2018  έωσ 19/03/2020,  
 
Η ανεργία του ναυτικού θα εξακριβωθεί από το Ναυτικό Υυλλάδιο  ή από βεβαίωςη τησ ε-

ταιρείασ ςτην οποία αναγράφεται η ημερομηνία τησ  τελευταίασ του απόλυςησ , όταν η Τπηρε-
ςία του έχει πραγματοποιηθεί ςε πλοίο με ξένη ςημαία που έχει ή δεν έχει ςύμβαςη με το   Ν.Α.Σ.  

  
       Σελευταία  ημέρα απόλυςησ του ναυτικού, θεωρείται ςύμφωνα με το Νόμο, η ημερομηνία  

 μέχρι  την οποία ο  ναυτικόσ δικαιούται: 
        α) είτε μιςθού  λόγω:  αςθενείασ ή ναυαγίου του πλοίου (άρθρ. 62,66 και 75 του Κ.Ι.Ν.Δ.). 
        β) είτε αποζημίωςησ  λόγω: απώλειασ του πλοίου, εκποίηςησ ςε Δημόςιο Πλειςτηριαςμό,  

πώληςησ,  αποβολήσ τησ Ελληνικήσ ςημαίασ, ανικανότητασ του πλοίου για πλόεσ, παροπλι-
ςμού, καταγγελίασ τησ ςύμβαςησ από το ναυτικό για παραβάςεισ του Πλοιάρχου.  
 γ) είτε λόγω αδείασ, ο χρόνοσ τησ οποίασ θα ορίζεται ςτο Ν.Υ του ναυτικού  με ςαφήνεια. 

         δ) οποιαςδήποτε άλλησ αιτίασ που ςυνεπάγεται το δικαίωμα του ναυτικού για   
           ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ     ή   ΜΙΘΟ.  

  
 
  4Γ.    ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

  
Η  οικογενειακή  κατάςταςη του ανέργου ναυτικού, λόγω των εκτάκτων μέτρων , θα δηλώνε-
ται ςτην Αίτηςη – Τπεύθυνη Δήλωςη (Τ/Δ) που θα αποςτέλλεται για τον έλεγχο των δικαιολο-
γητικών (ςχέδιο αίτηςησ αριθ.2). …………………………………………………………… 
 
5.         ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ ΓΙΑ ΣΗΝ   
               ΦΟΡΗΓΗΗ ΕΚΣΑ ΚΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΕΝΙΦΤΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΤΣΙΚΩΝ  
                        ΛΟΓΩ ΕΟΡΣΩΝ  ΠΑΦΑ 2020 ( ςύμφωνα με τα προαναφερόμενα)    
 
 
1. Αίτηςη- Τπεύθυνη Δήλωςη του άνεργου ναυτικού (ςυνημμένο ςχέδιο  αριθ.2 ) 
2. Υωτοτυπία τησ ςελίδασ του ναυτικού φυλλαδίου (ςτο εξήσ Ν.Υ) με τα ατομικά ςτοιχεία του 

ναυτικού   
3. Υωτοτυπία τησ ςελίδασ του  Ν.Υ ςτην οποία φαίνεται   η τελευταία απόλυςη, μόνο εφόςον 

έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 31-12-2019 
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4. Υωτοτυπία των  ςελίδων  του  Ν.Υ ςτισ  οποίεσ  φαίνεται η υπηρεςία από 01-01-2020 μέχρι 
19-03-2020   

5. Υωτοτυπία τησ πρώτησ κενήσ ςελίδασ του  Ν.Υ, μετά την τελευταία απόλυςη 
6. Για υπηρεςία ςε πλοία μη ςυμβεβλημένα με το ΝΑΣ  ή ςτερουμένου ναυτολογίου απαιτείται 

η προςκόμιςη όςων αναφέρονται ςτην παρ.  4 Α’ τησ παρούςασ εγκυκλίου  
7. Υωτοτυπία  Σραπεζικού  Λογαριαςμού  ( Αριθμόσ IBAN ) 
8. Αριθμοί  ΜΕΘ, ΑΜΗΝΑ, ΑΜΚΑ , ΜΟΝ και τηλέφωνο επικοινωνίασ ,κατά προτίμηςη κινητό 

τηλέφωνο  ή e mail (ςυμπεριλαμβάνονται όλα ςτην ςχετική  αίτηςη –Τπεύθυνη Δήλωςη) 
9. Οι άνεργοι ναυτικοί τησ κατηγορίασ 3Β (ειδικέσ κατηγορίεσ α’ ‘’χρόνιο νόςημα’’  και β’  ‘’α-

πολυςη από Ενοπλεσ δυνάμεισ’’ δικαιουμένων), θα αποςτείλουν τα ςχετικά προαναφερόμε-
να τησ παρούςασ εγκυκλίου 

10.  Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί, ανά περίπτωςη , από τον αρμόδιο υπάλληλο 
Ο.Ν. 

11. Σο Διαβατήριο (εφόςον χρηςιμοποιήθηκε ) 
 

-  Λόγω των έκτακτων αναγκών, δεν απαιτούνται επικυρώςεισ από τισ αρμόδιεσ Λιμενικέσ  
Αρχέσ ςτα  Ν.Υ των ναυτικών  
 
                                                                                       
                                                                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ  ΟΙΚΟΤ ΝΑΤΣΟΤ 
 

 
                                                                                             ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΑΤΓΟΤΛΑ  
 
 
                        
 ΤΝΗΜΜΕΝΑ : 
 
 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’: Πύνακασ ϊρθρων 62,66,68,69,72,74,75,76,77 του ΚΙΝΔ 
                              μαζύ με ερμηνευτικϋσ  ςημειώςεισ (ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ) 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Β’: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΑΙΣΗΕΩΝ – ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ  ΔΗΛΩΕΩΝ (ΦΕΔΙΟ 1  

ΚΑΙ ΦΕΔΙΟ 2) 
     Οι αιτόςεισ – Τπεύθυνεσ  Δηλώςεισ  μπορούν να ςταλούν , ςε περύ-
πτωςη κωλύματοσ και χειρόγραφα από  τον αιτούντα και να περιλαμ-
βϊνουν όλα τα αιτούμενα ςτοιχεύα που ζητούνται. 
    Οι  αιτόςεισ – Τπεύθυνεσ  Δηλώςεισ  θα αναρτηθούν  και ςτην ιςτο-
ςελύδα του Ούκου Ναυτου www.oikosnautou.gr ςε επεξεργϊςιμη μορ-
φό (word). 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: 
 
1. Γραφεύο Προϋδρου και Αντιπρόεδρου Ο.Ν   
2.  Δ/νςεισ του Ο.Ν   
3. Όλα τα ΠΟΝ  
4. Τ.ΝΑ.ΝΠ 
5. Γ.Ε.Ν.Ε 
6. Πανελλόνια Ναυτικό Ομοςπονδύα (Π.Ν.Ο) 
7. Όλεσ  οι Ναυτεργατικϋσ Οργανώςεισ  Πειραιϊ 
8. Εςτύα Ναυτικών                 
 
                                                                                         
 
 

http://www.oikosnautou.gr/
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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
      ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ  

  

                                                                          ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α' 

Άρθρα του Κ 1.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.     
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                                                  ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ  ΗΜΔΙΩΜΑ 

  

 1. Γηθαηνύρνη ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ιόγω ηωλ ενξηώλ ΠΑΧΑ  2020 

      είλαη νη άλεξγνη λαπηηθνί πνπ εκπίπηνπλ  ζε κία  από ηηο παξαθάηω θαηεγνξίεο: 

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

     α) Έρνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξόληα ζπλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία εθ ηεο νπνίαο δώδεθα (12)   

    κήλεο εληόο ηεο ηξηεηίαο  από 19-04-2017  έωο  19-04-2020. 

                                                                 ή  

          Έρνπλ είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο ζπλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία εληόο ηεο   πεληαεηίαο από  

           19-04-2015  έωο  19-04-2020. 

                   

        β)  Nα έρεη κεζνιαβήζεη από ηελ ηειεπηαία απόιπζή ηνπ θαη κέρξη ην ΠΑΧΑ 2020 

           ( 19-04-2020) 

            ρξνληθό δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν από (24) είθνζη ηέζζεξηο κήλεο, νύηε κηθξόηεξν  

            από (30) ηξηάληα εκέξεο.  

 

                  Αλεξγία εληόο ηεο πεξηόδνπ  19/04/2018  έωο   19/03/2020 

   2. Οη παξαπάλω λαπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ ηειεπηαία απόιπζε εληόο ηεο πεξηόδνπ   

       από  19-04-2018  έωο  19-03-2020. 

      (εμαληιεκέλνπ ηνπ ρξόλνπ πνπ θαιύπηεη ηπρόλ απνδεκίωζε γηα  αζζέλεηα ) . 

 

   3. Έρνπλ επηδνηεζεί γηα ηαθηηθή αλεξγία κεηά ηηο  19-04-2019  ηνπιάρηζηνλ γηα ηέζζεξηο 

       (4) 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  ηηο  19-10-2019 (απνιπηήξην ζηξαηνύ). 

 

                                                                                                                  Από ηνλ Οίθν Ναπηνπ  
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                                                                      ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’  
                             ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘ.1 Οι αιτήςεισ μπορούν                                         
να ςταλούν , ςε περίπτωςη κωλύματοσ και χειρόγραφα από  τον αιτούντα και 
να περιλαμβάνουν όλα τα αιτούμενα ςτοιχεία που ζητούνται. Οι  αιτήςεισ – 
Τπεύθυνεσ  Δηλώςεισ  θα αναρτηθούν  και ςτην ιςτοςελίδα του Οίκου Ναυτου 

www.oikosnautou.gr ςε επεξεργάςιμη μορφή (word). 
 

 
                                                                                                                             
                                                                                          

                                                              

                                                                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………./……../2020        

       

 

           ΑΙΣΗΗ  -ΤΠΕΤΘΤΝΗ  ΔΗΛΩΗ  

                           ΝΑΤΣΙΚΟΤ    ΠΕΡΙ  

        ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ  ΚΑΙ   ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ   

          ΣΗ ΕΚΣΑΚΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

         ΕΝΙΦΤΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΤΣΙΚΩΝ  

         ΛΟΓΩ ΣΩΝ ΕΟΡΣΩΝ ΠΑΦΑ 2020 

 

 

           ΟΝΟΜΑ                          ……………………………… 

          ΕΠΩΝΤΜΟ                       ……………………………..   

          ΑΜΗΝΑ                             ……………………………..  

          ΜΕΘ                                   …………………………….. 

         ΣΑΦ. Δ/ΝΗ  ΟΔΟ        …………………………….. 

         ΔΗΜΟ,  τ.κ                     …………………………….. 

         ΣΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    …………………………….. 

         E MAIL                             …………………………….. 

 

 Αφού ϋλαβα γνώςη τησ Απόφαςησ Προϋδρου Ούκου Ναυτου , ςε ορθό επανϊληψη, αριθ. 
2841/ 26-03-2020 (ΑΔΑ: 99Φ469ΗΞΞ-ΙΑΜ), ςασ γνωρύζω ότι εύχα λϊβει την ϋκτακτη οικονομικό 
ενύςχυςη, λογω των εορτών των Φριςτουγϋννων 2019, αλλϊ δεν πληρώ  ςόμερα τισ  προώποθϋςεισ 
τησ ςχετικόσ κ.υ.α 2242.10-1.1/16055/2020 (φεκ.790 Β’ 11-03-2020) και δεν εύμαι δικαιούχοσ τησ 
ϋκτακτησ οικονομικόσ ενύςχυςησ, λόγω των εορτών του Πϊςχα 2020. 
  

                                                                                   Ο ΑΙΣΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟ   

    

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

 

 

 

 

 

 

  

http://www.oikosnautou.gr/
ΑΔΑ: ΩΨΜΑ469ΗΞΞ-ΣΞΔ
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                                           ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘ.2  Οι αιτήςεισ μπορούν       να ςταλούν , ςε περίπτωςη κωλύ-
ματοσ και χειρόγραφα από  τον αιτούντα και να περιλαμβάνουν όλα τα αιτούμενα ςτοιχεία που ζητού-
νται. Οι  αιτήςεισ – Τπεύθυνεσ  Δηλώςεισ  θα αναρτηθούν  και ςτην ιςτοςελίδα του Οίκου Ναυτου    
www.oikosnautou.gr  ζε επεμεξγάζηκε κνξθή (word).        

 

 

     

   
                             

 

 

                                                                        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………/…………/2020 

 

     ΑΙΣΗΗ  - ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ  

                 ΝΑΤΣΙΚΟΤ  ΠΕΡΙ                                                

                 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ   

          ΣΗ ΕΚΣΑΚΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

         ΕΝΙΦΤΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΤΣΙΚΩΝ  

         ΛΟΓΩ ΣΩΝ ΕΟΡΣΩΝ ΠΑΦΑ 2020 

 

           ΟΝΟΜΑ                          ……………………………… 

          ΕΠΩΝΤΜΟ                       ……………………………..   

          ΑΜΗΝΑ                             ……………………………..  

          ΜΕΘ                                 …………………………….. 

          ΑΜΚΑ                              …………………………….. 

         ΜΟΝ                                   …………………………….. 

         ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ  

         ΚΑΣΑΣΑΗ                      ………………………..…. 

         ΣΑΦ. Δ/ΝΗ  ΟΔΟ        …………………………….. 

         ΔΗΜΟ,  τ.κ                     …………………………….. 

         ΣΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    …………………………….. 

         E MAIL                             ……………………………..         

 

    Αφού ϋλαβα γνώςη τησ Απόφαςησ Προϋδρου Ούκου Ναυτου, ςε ορθό επανϊληψη,  αριθ. 2841/ 
26-03-2020 (ΑΔΑ: 99Φ469ΗΞΞ-ΙΑΜ), ςασ γνωρύζω ότι  πληρώ   τισ  προώποθϋςεισ τησ ςχετικόσ 
κ.υ.α 2242.10-1.1/16055/2020 (φεκ.790 Β’ 11-03-2020) και  εύμαι δικαιούχοσ τησ ϋκτακτησ οικο-
νομικόσ ενύςχυςησ, λόγω των εορτών του Πϊςχα 2020. 
    Δηλώνω υπεύθυνα και με γνώςη των ςυνεπειών του νόμου για ψευδό δόλωςη ότι  
    Εύμαι ϊνεργοσ και δεν παύρνω ςύνταξη , δώρο ό βοόθημα ϊλλησ μορφόσ , δεν προςτατεύομαι 
από ϊλλο δημόςιο αςφαλιςτικό φορϋα και δεν ϋχω απαςχοληθεύ ςε ϊλλη εργαςύα , μετϊ την τε-
λευταύα απόλυςη μου ,όπωσ φαύνεται ςτο ναυτικό μου φυλλϊδιο. 
  

                                                                               Ο ΑΙΣΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟ                               

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

ΤΝΗΜΜΕΝΑ : 

(ςημειώνονται αναλυτικϊ  από τον ναυτικό  

τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ τησ παρ.5 τησ εγκυκλύου ,   

τα οπούα κατατύθενται με την αύτηςη του ) 

http://www.oikosnautou.gr/
ΑΔΑ: ΩΨΜΑ469ΗΞΞ-ΣΞΔ
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