
                                                                  

ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ 

  
 
 
                                                                                                                                                                                                                   

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 25/6/2021         ΝΑΙ 

 
Αθνύ έιαβα γλώζε ηεο Απόθαζεο (Δγθύθιηνο) Πξνέδξνπ Οίθνπ Ναύηνπ, ( Αξηζ. Πξση.: 10129/19-11-2021 - ΑΓΑ: 94714694ΗΞΞ-

ΗΡΞ),  ζαο γλσξίδσ όηη πιεξώ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο ζρεηηθήο θ.π.α  2242.10-1-1/18761/12-03-2021 (Β΄1309 / 03-04-2021) θαη είκαη 

δηθαηνύρνο ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, ιόγσ ησλ ενξηώλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 2021. Γειώλσ ππεύζπλα θαη κε γλώζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ηνπ λόκνπ γηα ςεπδή δήισζε όηη είκαη άλεξγνο θαη δελ παίξλσ ζύληαμε , δώξν ή βνήζεκα άιιεο κνξθήο , δελ πξνζηα-

ηεύνκαη από άιιν δεκόζην αζθαιηζηηθό θνξέα θαη δελ έρσ απαζρνιεζεί ζε άιιε εξγαζία, κεηά ηελ ηειεπηαία απόιπζε κνπ ,όπσο 

θαίλεηαη ζην Ναπηηθό Φπιιάδην.                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                           Ο/Η ΑΙΣΩΝ/ΟΤΑ  ΝΑΤΣΙΚΟ 
                                                                                                                      (υπογραφή & 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 στοιχεία του ναυτικού. (υνήθως 4 & 5 σελ). 

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

 

ΤΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑ ΠΕΡΙΠΣΩΗ : 

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 μέλη). 

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

 

Οι αιτήςεισ υποβάλλονται μαζί με τα παραπάνω ςυνημμένα δικαιολογητικά . 

Αιτήςεισ χωρίσ ή με ελλιπή δικαιολογητικά θα  απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 


