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                                                                                            ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

                                                                                            

                                                                                              

  Πεηξαηάο:    26-03-2018 

 

  Αξ. Πξωη.:   3108 

   ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΓΟΝ  

………………………………………… 

 

Σαρ. Γ/λζε:    Κ. Παιαηνιόγνπ 15,   Βαζκόο Αζθαιείαο:  ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ 

                        Πεηξαηάο Σ.Κ. 18535 

Πιεξνθνξίεο: Μηραινπνύινπ Κ.  Πξνο: Ω ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

Σει.:               210-41 98 233 

Fax:                210 42 96 925  

 

  

                                                                                                 

   ΘΔΜΑ: «Υνξήγεζε έθηαθηεο  Οηθνλνκηθήο Δλίζρπζεο ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο  λαπηηθώλ ιόγω  

                     Δνξηώλ  ΠΑΥΑ  2018» 

 

Δ Γ Κ Τ Κ Λ Η  Ο  
 

αο γλωξίδνπκε όηη, ε ρνξήγεζε έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζε  νξηζκέλεο  θαηεγνξίεο α-

λέξγωλ λαπηηθώλ γηα  ηηο γηνξηέο ΠΑΥΑ 2018 ζα γίλεη ζύκθωλα κε  ηηο δηαηάμεηο  ηεο ζρεηηθήο  θ.π.α 

ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζην αξηζ. 1084 Β΄/26-03-2018 Φύιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεωο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο, ζαο παξέρνπκε ηηο παξαθάηω δηεπθξηλήζεηο - νδεγίεο: 

 

 

   ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΑ ΠΟΑ 

 

  Η έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο άλεξγνπο λαπηηθνύο θαζνξίδεηαη  ωο εμήο: 

 

  

 1. ΠΑΥΑ 2018   

 

α. ηνπο έγγακνπο ή έγγακεο ή έρνληεο πξνζηαηεπόκελα ηέθλα: 350,00 € (ηξηαθόζηα πελήληα επξώ)  

 

 β. ηνπο άγακνπο ή άγακεο                                                           : 300,00 € ( ηξηαθόζηα  επξώ) 

 

  
 

2.  ΥΡΟΝΟ ΠΛΖΡΩΜΖ ΚΑΗ ΑΡΜΟΓΗΔ ΑΡΥΔ 

 

 Ζ ρξνληθή πεξίνδνο ειέγρνπ ηωλ απαηηνύκελωλ δηθαηνινγεηηθώλ ηωλ ελδηαθεξόκελωλ λαπηηθώλ γηα ηελ 

έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ιόγω ηωλ ενξηώλ ΠΑΥΑ 2018  νξίδεηαη εληόο  πξνζεζκίαο από                  

26 /03/2018 έωο θαη  05/04/2018. 

Ζ πίζηωζε ζηνπο ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά. 
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H θαηάζεζε γηα ηνλ έιεγρν ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ  ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ  Οίθνπ Ναύηνπ  

Πεηξαηά γηα όζνπο θαηνηθνύλ  ζηελ Αζήλα θαη  Πεηξαηά  θαη  ζηα  θαηά  ηόπνπο Κεληξηθά Ληκελαξρεία, Τπνιη-

κελαξρεία θαη ινηπέο Ληκεληθέο Αξρέο, νη  νπνίεο έρνπλ νξηζηεί  γηα ην ζθνπό απηό, γηα ηνπο δηθαηνύρνπο πνπ 

θαηνηθνύλ ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο ή θνληά ζε  απηή.  

 

 

3. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ  ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΩΝ 

 

 

3Α.   ΒΑΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΩΝ 

 

Γηα  λα δηθαηνύηαη  ν άλεξγνο  λαπηηθόο ηελ έθηαθηε νηθνλνκηθή  ελίζρπζε πξέπεη: 

 

 α) Να έρεη πάλω από πέληε (5) ρξόληα ζπλνιηθή  ζαιάζζηα ππεξεζία, από ηελ νπνία (12) δώδεθα κήλεο 

ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ  ηξηεηία  από   08/04/2015  έωο   08/04/2018. 

                                                                      ή 

λα έρεη εηθνζηηεηξάκελε (24 κήλεο) ηνπιάρηζηνλ ζπλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία θαηά ηελ ηειεπηαία πξηλ 

ηηο 08/04/2018 πεληαεηία, αλαδξνκηθά κεηξνύκελε από 08/04/2018 δειαδή, από 08/04/2013  έωο  

08/04/2018  θαη  

   

 β) Να έρεη κεζνιαβήζεη από ηελ ηειεπηαία απόιπζε ηνπ θαη κέρξη ηηο 08/04/2018, ρξνληθό δηάζηεκα όρη 

κεγαιύηεξν από είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο, νύηε κηθξόηεξν από ηξηάληα (30) εκέξεο, 

 

Γειαδή Αλεξγία εληόο ηεο πεξηόδνπ  08/04/2016  έωο  08/03/2018. 

 

Ναπηνιόγην έωο ηξηάληα (30)  εκέξεο  κεηά ηηο 08/03/2018   δελ δηαθόπηεη ηελ αλεξγία. 

 

γ) Να είλαη γξακκέλνη ζηνπο θαηαιόγνπο αλεξγίαο ηνπ ΓΔΝΔ κεηά ηελ ηειεπηαία ηνπο απόιπζε θαη λα  θέξνπλ 

θάξηα αλεξγίαο, θωηνηππία ηεο νπνίαο  ζα θαηαζέηνπλ καδί κε ηα άιια απαηηνύκελα  δηθαηνινγεηηθά. 

     

 

Οη πξνϋπνζέζεηο (α), (β) θαη  (γ) πξέπεη λα ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά. 

 

 

3Β.   ΔΗΓΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΩΝ 

 

Σελ έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε δηθαηνύληαη λα ιάβνπλ επίζεο νη θαηωηέξω εηδηθέο θαηεγνξίεο αλέξ-

γωλ λαπηηθώλ: 

 

α) Ναπηηθνί  νη νπνίνη πάζρνπλ από βεβαηωκέλν ρξόλην λόζεκα ην νπνίν έρεη θαηαζηήζεη  απηνύο αλίθαλνπο  

γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρνπλ  ηνπιάρηζηνλ πέληε (05) ρξόληα ζπλνιηθή ζα-

ιάζζηα ππεξεζία.   

  Ο  ραξαθηεξηζκόο ηνπ λνζήκαηνο ωο ρξόλην, θαζώο θαη ε αδπλακία ηνπ λαπηηθνύ λα λαπηνινγεζεί  πξνθύ-

πηεη: α) για τουσ κατοίκουσ περιφζρειασ Αττικήσ και περιφζρειασ Θεςςαλονίκησ, από Γνωμάτευςη η οποία 
εκδίδεται από Δημόςιο Νοςοκομείο κλινικήσ ςχετικήσ με τη νόςο ειδικότητασ ή από Γνωμάτευςη των Επι-
τροπών  ΚΕΠΑ και β) για τουσ κατοίκουσ των λοιπών περιφερειών τησ χώρασ εκτόσ από τα ανωτζρω και 
από Μονάδεσ Υγείασ Π.Ε.Δ.Υ ή από ιατροφσ Κζντρου Υγείασ. 

    ΑΠΑΗΣΟΤΝΣΑΗ: α) Αξηζκόο  ΑΜΚΑ θαη  β) ην  ηειεπηαίν Δθθαζαξηζηηθό ηεο  Δθνξίαο 
 

β) Ναπηηθνί άλεξγνη εγγεγξακκέλνη  ζην Γ.Δ.Ν.Δ πνπ απνιύζεθαλ από ηηο ηάμεηο ηωλ Δλόπιωλ Γπλάκεωλ   

    κεηά ηηο  08/10/2017  θαη   έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ρξόληα ζπλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία. 
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γ) Ναπηηθνί άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζην ΓΔΝΔ πνπ επηδνηήζεθαλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 

228/1998(Α΄176), όπωο απηό ηξνπνπνηήζεθε από ηα ΠΓ 110/2000(Α΄104) θαη 281/2001 (Α΄196), γηα έλα 

ηεηξάκελν (4 κελν) ηνπιάρηζηνλ  κεηά ηηο  08/04/2017  θαη δελ λαπηνινγήζεθαλ από ηόηε πεξηζζόηεξν από 

έλα (1) κήλα. 

 

 

 

 3Γ. ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ 

  

  

Όιεο νη παξαπάλω θαηεγνξίεο, αθνξνύλ απνγεγξακκέλνπο ΝΑΤΣΗΚΟΤ κε ειιεληθό θπιιάδην ή δηαβα-

ηήξην, ε δε ππεξεζία πνπ πξνζκεηξείηαη  λα έρεη δηαλπζεί ζε πινία κε Διιεληθή ζεκαία ή ζε πινία κε 

μέλε ζεκαία ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ ή ζε πινία κε ζπκβεβιεκέλα, κε ππεξεζία όκωο θαλνληθά εμαγν-

ξαζκέλε από ην ΝΑΣ (λα έρεη θαηαρωξεζεί ζην Ν.Φ  ή  λα έρνπλ εθδνζεί γξακκάηηα είζπξαμεο ΝΑΣ). 

  

   Οη αλαθεξόκελνη άλεξγνη λαπηηθνί: 

 

1) Γελ πξέπεη λα έρνπλ επηδνζεί ζε άιιε βηνπνξηζηηθή απαζρόιεζε κεηά ηελ αλαγξαθόκελε, ζην λαπηηθό 

ηνπο θπιιάδην ηειεπηαία απόιπζε. 

   

2) Γελ παίξλνπλ ζύληαμε ή δώξν από ηελ πινηνθηήηξηα εηαηξεία ή βνήζεκα νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξ-

θήο θαηά ην ρξόλν ηεο θαηαβνιήο θαη δελ πξνζηαηεύνληαη  από  άιιν Γεκόζην Αζθαιηζηηθό θνξέα. 

 

3) Σα επηδόκαηα αλεξγίαο (Π.Γ 228/1998),  κεηξόηεηαο (Π.Γ 894/1981 & 296/1985) θαζώο θαη ε επηδόηεζε  

     ζπνπδαζηώλ ( θ.π.α αξηζκ. 3627.1/01/2005),  δελ ζεωξνύληαη βνήζεκα άιιεο κνξθήο. 

 

 .Ζ ζπλδξνκή όιωλ ηωλ πξνϋπνζέζεωλ  ειέγρεηαη από ην λαπηηθό θπιιάδην ηνπ δηθαηνύρνπ. 
 

 

  ΒΑΗΚΖ ΠΡΟΤΠΟΘΔΖ: ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ Δ ΑΛΛΟ ΓΖΜΟΗΟ   

                                                 ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ  ΦΟΡΔΑ       

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

 

 4.  ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΔΩ ΚΑΗ  ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  ΠΡΟΟΝΣΩΝ &  ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

 4Α.   ΘΑΛΑΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

 Ο ππνινγηζκόο ηωλ πξνζόληωλ θαη πξνϋπνζέζεωλ ηεο παξ. 3 ηεο Δγθπθιίνπ γίλεηαη από ηηο εγγξα-

θέο πνπ έρνπλ γίλεη ζην Ναπηηθό Φπιιάδην ηνπ  ελδηαθεξνκέλνπ θαη από ην Μεραλνγξαθηθό ζεκείωκα 

ηεο Τπεξεζίαο Ν. Μεηξώωλ πνπ ζα πξνζθνκίδνπλ νη ελδηαθεξόκελνη ζηελ Τπεξεζία ειέγρνπ θαη  θαηα-

βνιήο ηεο έθηαθηεο επηδόηεζεο. 

 

 - Τπεξεζία  πνπ  δηαλύζεθε  ζε πινία κε μέλε ζεκαία πνπ έρνπλ ζύκβαζε κε  ην Ν.Α.Σ   ζα ππνινγίδεηαη, 

 εθόζνλ έρεη  θαηαρωξεζεί  ζην  Ναπηηθό  Φπιιάδην από ηελ Τπεξεζία  Ναπηηθώλ Μεηξώωλ. Δπίζεο,  νη ελδη-

αθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά, απαξαίηεηα ζεωξεκέλα  από ηηο θαηά ηόπνπο  Ληκεληθέο 

ή  Πξνμεληθέο  Αξρέο. 

  

- Τπεξεζία πνπ δηαλύζεθε ζε πινία κε μέλε ζεκαία, πνπ δελ έρνπλ ζύκβαζε κε ην Ν.Α.Σ, ζα ππνινγίδε-

ηαη κόλν εθόζνλ έρεη θαλνληθά εμαγνξαζηεί,  πξνζθνκίδνληαο ηα αληίγξαθα ηωλ γξακκαηίωλ είζπξαμεο 

ηωλ εηζθνξώλ, πνπ  ρνξεγνύληαη από ην Ν.Α.Σ.   
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- Τπεξεζία  πνπ δηαλύζεθε  ζε παξνπιηζκέλα πινία πνπ δελ ηεξνύλ  λαπηνιόγην, δελ πξνζκεηξείηαη 

   ζαλ ρξόλνο ζαιάζζηαο ππεξεζίαο. 

 

-  Όζνλ αθνξά ζηε  πεξίπηωζε  ¨πινίωλ ζηεξνπκέλωλ λαπηνινγίνπ¨ πνπ θαηεβιήζεζαλ όκωο εηζθνξέο ζην    

   Ν.Α.Σ, νη εξγαδόκελνη ζε πινία απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ  θωηνηππία ηεο θαηάζηα-  

   ζεο πιεξωκήο ηωλ εηζθνξώλ ηνπο από ην Ν.Α.Σ 

 

  - Σν  ρξνληθό δηάζηεκα  πνπ ν  λαπηηθόο λνζειεύζεθε ζε Κιηληθή ή  Γεκόζην Ννζνθνκείν  κε δαπάλεο   

    ηνπ ΔΟΠΤΤ  ή ηνπ   πινηνθηήηε ζα πξνζκεηξεζεί   ωο ρξόλνο λαπηηθήο ππεξεζίαο, εθόζνλ ν ρξόλνο   

    λνζειείαο είλαη εληόο ηωλ απαηηνύκελωλ  ρξνληθώλ  δηαζηεκάηωλ (Δγθύθιηνο παξαγξ. 3
Α
). 

  

     Απαηηείηαη πξνζθόκηζε ζρεηηθήο  βεβαίωζεο  (κόλν  γηα ην ζθνπό ηεο παξνύζαο Δγθπθιίνπ). 

 

     Ο λαπηηθόο ν νπνίνο επηδνηείηαη από ηνλ Οίθν Ναύηνπ ιόγω έθηαθηεο αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο δελ   

   δηθαηνύηαη  θαηαβνιήο  ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο. 

 

 

       4Β.  ΑΝΔΡΓΗΑ 
     

Γηα λα δηθαηνύηαη ν  άλεξγνο  λαπηηθόο ηελ έθηαθηε νηθνλνκηθή  ελίζρπζε, ζα  πξέπεη  λα έρεη απνιπ-

ζεί κέζα ζην  ρξνληθό δηάζηεκα από 08/04/2016 έωο 08/03/2018, λα έρεη θαηαρωξεζεί ζηνπο θαηαιόγνπο 

αλέξγωλ ηνπ Γ.Δ.Ν.Δ  θαη λα έρεη εθνδηαζηεί  κε   Κάξηα  Αλεξγίαο, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ππνρξεωηη-

θά θαη ε αηηία απόιπζεο ηνπ λαπηηθνύ.  

 

Ζ αλεξγία ηνπ λαπηηθνύ ζα εμαθξηβωζεί από ην Ναπηηθό Φπιιάδην  ή από βεβαίωζε ηεο εηαηξείαο,  

όηαλ  ε ηειεπηαία απόιπζε έρεη γίλεη από πινίν κε μέλε ζεκαία πνπ έρεη ή δελ έρεη ζύκβαζε  

κε ην   Ν.Α.Σ.  

 

        Σειεπηαία  εκέξα απόιπζεο ηνπ λαπηηθνύ, ζεωξείηαη ζύκθωλα κε ην Νόκν, ε εκεξνκελία  

 κέρξη  ηελ νπνία ν  λαπηηθόο δηθαηνύηαη: 

        α) είηε κηζζνύ,  ιόγω αζζελείαο ή λαπαγίνπ ηνπ πινίνπ (άξζξ. 62,66 θαη 75 ηνπ Κ.Η.Ν.Γ.), 

        β) είηε απνδεκίωζεο, ιόγω απώιεηαο ηνπ πινίνπ, εθπνίεζεο ζε Γεκόζην Πιεηζηεξηαζκό,  

πώιεζεο,  απνβνιήο ηεο Διιεληθήο ζεκαίαο, αληθαλόηεηαο ηνπ πινίνπ γηα πιόεο, παξνπιηζκνύ, 

 θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο από ην λαπηηθό γηα παξαβάζεηο ηνπ Πινηάξρνπ  ή 

        γ)  νπνηαζδήπνηε άιιεο αηηίαο πνπ ζπλεπάγεηαη ην δηθαίωκα ηνπ λαπηηθνύ γηα  ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ  

         ή   ΜΗΘΟ. 

 

  

   4Γ.    ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

 

  

Η  νηθνγελεηαθή  θαηάζηαζε ηνπ αλέξγνπ λαπηηθνύ, απνδεηθλύεηαη από ην Βηβιηάξην  Αζζελείαο ηνπ Ο.Ν.  

(ηεο ζπδύγνπ ή ηωλ παηδηώλ), ην νπνίν ν λαπηηθόο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη  θαηά ηνλ έιεγρν ηωλ δηθαηνινγεηη-

θώλ. 

ηελ πεξίπηωζε πνπ δελ θέξεη  Βηβιηάξην Ο.Ν, ζα απνδεηθλύεηαη από άιια ζηνηρεία ή δηθαηνινγεηηθά, 

πνπ ν ελδηαθεξόκελνο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη δειαδή  πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, έθ-

δνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ. 

 

                  

……………………………………………………………………………………………………………… 
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5.   ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ  ΓΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

 

          ΔΝΗΥΤΖ ΑΝΔΡΓΩΝ ΝΑΤΣΗΚΩΝ ΛΟΓΩ ΔΟΡΣΩΝ  ΠΑΥΑ 2018 

 
 

 1. Σν Ναπηηθό Φπιιάδην  (Ν.Φ)  

 

 2. Φωηνηππία  Σξαπεδηθνύ  Λνγαξηαζκνύ  ( Αξηζκόο IBAN )  

  

 3. Αξηζκόο  ΑΜΚΑ 

 

 4. Βηβιηάξην Αζζελείαο Οίθνπ Ναύηνπ ηνπ  λαπηηθνύ.  

           

 5. Φωηνηππία Κάξηαο αλεξγίαο  Γ.Δ.Ν.Δ  

 

 6. Φωηνηππία ηεο ζειίδαο ηωλ αηνκηθώλ ζηνηρείωλ ηνπ Ν.Φ θαη ηεο ζειίδαο κε ηελ ηειεπηαία απόιπζε. 

 

 7. Φωηνηππίεο ηωλ ζειίδωλ ηνπ Ν.Φ. πνπ εκθαλίδνπλ ηε ζαιάζζηα ππεξεζία ηνπ λαπηηθνύ  

    ε νπνία πξνζκεηξείηαη   γηα ηελ θαηαβνιή  ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο   εθόζνλ δελ  

    είλαη θαηαρωξεκέλε ζηε κεραλνγξαθηθή  κεξίδα ηεο Τπεξεζίαο Ναπηηθώλ Μεηξώωλ.  

 

 8. Σν Βηβιηάξην Αζζελείαο  Ο.Ν  ζπδύγνπ ή παηδηνύ ή νπνηνδήπνηε δεκόζην έγγξαθν (βι. 4Γ) από ην  

     νπνίν  λα πξνθύπηεη ε ζεκεξηλή νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. 

  

9. Οπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθό δεηεζεί, αλά πεξίπηωζε , από ηνλ αξκόδην ππάιιειν Ο.Ν. 

 

10. Σν Γηαβαηήξην (εθόζνλ ρξεζηκνπνηήζεθε ) 

 

   

   
 

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

 

 

 

6.  ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΣΟΤ ΦΤΛΛΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΡΟΟΝΣΩΝ   

 

      ΚΑΗ  ΣΖΝ  ΔΓΓΡΑΦΖ  ΣΟ ΝΑΤΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ 

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

 

Γηα ηε ζπκπιήξωζε ηωλ ζρεηηθώλ ελδείμεωλ ζην θύιιν ειέγρνπ πξνζόληωλ απαηηνύληαη: 

 

1. Σα  ζηνηρεία ηαπηόηεηνο ηνπ λαπηηθνύ 

 

2.   Οη  αξηζκνί   ΜΔΘ,    ΑΜΖΝΑ  θαη  ΜΟΝ    

 

 3.   Ζ  εκεξνκελία,  ε αηηία  θαη  ε ρώξα  ηεο ηειεπηαίαο απόιπζεο 

 

        Ζ  απόθαζε  ππνγξάθεηαη απαξαίηεηα από ηνλ/ηελ  δηθαηνύρν. 
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Γηα ηελ νινθιήξωζε ηεο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα  γίλεη πξνέιεγρνο  θαη ηειηθόο έιεγρνο  ηωλ δηθαηνινγε-

ηηθώλ από δύν (2) δηαθνξεηηθά πξόζωπα ελππνγξάθωο θαη κε ζθξαγίδα (ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο)  
                

 ην Ναπηηθό Φπιιάδην  ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζειίδαο ζηελ νπνία  έρεη θα-

ηαρωξεζεί ε ηειεπηαία απόιπζε, πξέπεη λα θαηαρωξείηαη  ε εκεξνκελία θαη ην πνζό  ηεο έθηαθηεο  νηθν-

λνκηθήο  ελίζρπζεο πνπ δηθαηνύηαη λα ιάβεη ν άλεξγνο λαπηηθόο γηα ηηο γηνξηέο ΠΑΥΑ  2018. 

      

  

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

 

 

 

7.  ΠΡΟΩΠΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΘΑ ΚΑΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ  Ζ  ΥΡΖΜΑΣΗΚΖ  ΔΝΗΥΤΖ 

 

-    Μόλν ζηνπο ίδηνπο ηνπο δηθαηνύρνπο. 

 

-   ηε πεξίπηωζε πνπ, ν δηθαηνύρνο  δελ κπνξεί λα πξνζέιζεη ν ίδηνο ιόγω έθηαθηεο  αζζέλεηαο ε νπνία ζα 

βεβαηώλεηαη από  Πξνϊζηακέλε Αξρή  Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο  ΠΔΓΤ,  ε πξνζθόκηζε ηωλ απαηηνύκε-

λωλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα έιεγρν, επηηξέπεηαη  λα γίλεηαη από  άιιν πξόζωπν,  λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν  κε 

ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζεωξεκέλν  από Αζηπλνκηθή ή άιιε Αξρή,  

 

 

 

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

                                         

 

 

 

                                                ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ  

 

 

    Ζ  πιεξωκή ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ιόγω ηωλ ενξηώλ  ΠΑΥΑ  2018,  ζα πξαγκαηνπνηεζεί  κέζω  

θαηάζεζεο ζηνλ  ηξαπεδηθό  ινγαξηαζκό ηνπ θάζε δηθαηνύρνπ. 
 

α) Οη πιεξωκέο πνπ αθνξνύλ άλεξγνπο λαπηηθνύο,  γηα ηνπο νπνίνπο  εγθξίζεθε λα ιάβνπλ ηελ έθηαθηε 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ιόγω ενξηώλ ΠΑΥΑ  2018  από ηελ  Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Οίθνπ Ναύηνπ ή από 

ηα ΠΟΝ  ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλα On Line ζην Οινθιεξωκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Οίθνπ Ναύ-

ηνπ (ΟΠΟΝ) ζα γίλνληαη ζηαδηαθά,  κε ειεθηξνληθή πιεξωκή από ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία. 

 

β) Οη πιεξωκέο πνπ αθνξνύλ άλεξγνπο λαπηηθνύο,  γηα ηνπο νπνίνπο εγθξίζεθε λα ιάβνπλ ηελ έθηαθηε 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ινγω ενξηώλ  ΠΑΥΑ  2018  από ηα Π.Ο.Ν  ηα νπνία  δελ είλαη  ζπλδεδεκέλα On 

Line ζην Οινθιεξωκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Οίθνπ Ναύηνπ  (ΟΠΟΝ)  ζα γίλνληαη  ζηαδηαθά  από 

ηα ΠΟΝ απνθιεηζηηθά,  κέζω θαηάζεζεο ηωλ πνζώλ (εκβαζκάηωλ) ζηνλ  ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηωλ δη-

θαηνύρωλ. 
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 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄: Πίλαθαο άξζξωλ 62,66,68,69,72,74,75,76,77 ηνπ ΚΗΝΓ καδί κε εξκελεπηηθέο 

                                    ζεκεηώζεηο. 
  
 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ: 

 

1. Γξαθείν Πξνέδξνπ θαη Αληηπξόεδξνπ Ο.Ν  κε όια ηα ζπλεκκέλα 

2.  Γ/λζεηο ηνπ Ο.Ν ζε δύν (2) αληίηππα  γηα λα ιάβνπλ γλώζε όινη 

 νη ππάιιεινη κε ζπλεκκέλν ην Παξάξηεκα  θαη ην Βνεζεηηθό εκείωκα. 

3. Όιεο νη Ληκεληθέο Αξρέο (κε όια ηα ζπλεκκέλα) 

4. Τ.NA.N.Π 

5. Γ.Δ.Ν.Δ 

6. Παλειιήληα Ναπηηθή Οκνζπνλδία (Π.Ν.Ο) 

7. Όιεο  νη Ναπηεξγαηηθέο Οξγαλώζεηο  Πεηξαηά 

8. Δζηία Ναπηηθώλ                 

 

 

 

                                                                                                             Ο   ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΟΝ 

 

                                      ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΤΓΟΤΛΑ 
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      ΔΛΛΗΝ1ΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

      ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ           ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ     Α’                           

Άξζξα ηνπ Κ .Ι.Ν.Γ αλαθεξόκελα εηο ηελ ιύζε ζύκβαζεο Ναπηνιόγεζεο Ναπηηθώλ θαη εηο ηαο ζπλέπεηαο ηαύηεο θα-

ηαβαιινκέλαο απνδεκηώζεηο. 

1. Άξζξν 62: Ο λαπηηθόο λαπαγήζαληνο ηνπ πινίνπ, δηθαηνύηαη ζε κηζζό δη' όζεο εκέξεο εηξγάζζε ζπληξέρωλ πξνο 

δηάζωζε απηνύ, ηωλ επηβαηλόληωλ ή ηνπ θνξηίνπ, επηπξνζζέηωο δε θαη ζην κηζζό έωο δύν κελώλ, εθό-

ζνλ δελ εμεκίζζωζε ηαο ππεξεζίαο ηνπ αιιαρνύ. 

2. Άξζξν 66: Ο λαπηηθόο αζζελήζαο δηθαηνύηαη ζε κηζζό θαη λνζειεύεηαη δαπάλαηο ηνπ πινίνπ, εάλ δε ε ζύκβαζε 

λαπηνινγήζεωο ιπζεί, ζηα  λνζήιηα θαη ζε κηζζό εθόζνλ δηαξθεί ε αζζέλεηα, νπρί όκωο πέξαλ ηωλ 

ηεζζάξωλ κελώλ. Οη αλωηέξω δηαηάμεηο εθαξκόδνληαη θαη επί αηπρεκάηωλ εθ βηαίνπ ζπκβάληνο. 

3. Άξζξν 68: Πάζα ζύκβαζε λαπηνινγήζεωο, ιύεηαη θαη εθ ηωλ θάηωζη ιόγωλ: 

α) Σεο απώιεηαο ηνπ πινίνπ 

β) Σεο απνβνιήο ηεο Διιεληθήο εκαίαο 

γ) Σεο εθπνίεζεο ζε δεκόζην πιεηζηεξηαζκό 

4. Άξζξν 69: Ο Πινίαξρνο δηθαηνύηαη ζε ππαλαρώξεζε: 

α) Λόγω αληθαλόηεηαο ηνπ πινίνπ πξνο πινπλ  

β) Λόγω παξαλόκνπ απνπζίαο ηνπ λαπηηθνύ 

5. Άξζξν 72: Η ζύκβαζε λαπηνινγήζεωο δύλαηαη θαηά πάληα ρξόλν λα ιπζεί δηα θαηαγγειίαο ππό ηνπ Πινηάξρνπ, κε 

ππνρξενπκέλνπ, όπωο ηεξήζεη πξνζεζκία θαηαγγειίαο. 

6. Άξζξν 74: ύκβαζε λαπηνινγήζεωο νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξόλνπ, δύλαηαη λα θαηαγγειζεί ππό ηνπ λαπηηθνύ θαηά 

πάληα ρξόλν, εάλ ν Πινίαξρνο ππνπέζεη ζε   βαξεία παξάβαζε ηωλ έλαληη ηνπ λαπηηθνύ θαζεθόληωλ. 

7. Άξζξν 75: Λπζείζεο ηεο ζπκβάζεωο εθ ηωλ άξζξωλ 68, ιόγω αληθαλόηεηαο ηνπ πινίνπ θαηά ην αξζξ. 69, νθείιεηαη 

ζηνλ λαπηηθό απνδεκίωζε. Απνδεκίωζε νθείιεηαη ωζαύηωο, εηο ηελ πεξίπηωζε ηνπ άξζξνπ 74. 

  Λπζείζεο ηεο ζύκβαζεο λαπηνινγήζεωο ιόγω λαπαγίνπ ή απώιεηαο ηνπ πινίνπ, ν λαπηηθόο δηθαη-

νύηαη   θαη' επηινγή ηνπ,    ηνλ   κέρξη    δύν κελώλ κηζζό ηνπ άξζξνπ 62 ή ηελ απνδεκίωζε ηνπ 

παξόληνο άξζξνπ. 

       ε πεξίπηωζε θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο, θαηά ην άξζ. 72, ν λαπηηθόο δηθαηνύηαη ζε απνδεκίωζε εθηόο αλ ε 

θαηαγγειία, δηθαηνινγείηαη εθ παξαπηώκαηνο απηνύ. Υ. Άξζξν 76:Η θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ άξ-

ζξνπ απνδεκίωζε, ζπληζηάηαη ζε πνζό ίζν πξνο ηνλ κηζζό δέθα πέληε εκεξώλ. 

Δάλ ε ιύζε ηεο ζύκβαζεο λαπηνινγήζεωο, εγέλεην ελ ηε αιινδαπή, ε απνδεκίωζε δ η π ι α ζ η ά δ ε η α η  κελ, 

πξνθεηκέλνπ πεξί Ληκέλωλ ηεο Μεζνγείνπ, ηνπ Δύμεηλνπ Πόληνπ, ηεο Δξπζξάο ζάιαζζαο ή ηεο Δπξώπεο, η ξ η -

π ι α ζ η ά δ ε η α η    δε, πξνθεηκέλνπ πεξί νηνπδήπνηε άιινπ Ληκέλνο. 9. Άξζξν 77:Η θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ πξνε-

γνύκελνπ άξζξνπ απνδεκίωζε, κεηνύηαη εηο ην ήκηζπ αιι’ νπρί ζε πνζό θαηώηεξν ηνπ αληηζηνηρνύληνο ζε κηζζό δέθα 

πέληε εκεξώλ, όηαλ ε ιύζε ηεο ζπκβάζεωο επέξρεηαη ιόγω θαηαζρέζεωο εμ εθπνηήζεωο ηνπ πινίνπ ζε δεκόζην πιεη-

ζηεξηαζκό, αληθαλόηεηαο πξνο πινπλ ή παξνπιηζκνύ απηνύο ηνπιάρηζηνλ επί δεθαπελζεκέξνπ. 
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