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                                                                     ΠΡΟ 
                                                                          Γηθαηνχρνπο λαπηηθνχο ηεο έθηαθηεο 

Σαρ. Γ/λζε: Κ. Παιαηνιφγνπ 15,                                                                 νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ιφγσ ησλ ενξηψλ 
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ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ  

 
 

Η θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Ο.Ν. Πεηξαηά ελεκεξώλεη ηνπο άλεξγνπο λαπηηθνύο γηα ηε δηαδηθαζία 

θαηαβνιήο ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ιόγσ ησλ ενξηώλ Υξηζηνπγέλλσλ 2021, ώζηε λα 

απνθεπρζνύλ ηα πξνβιήκαηα θαηά ηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ απαηηνύκελσλ γηα έιεγρν 

δηθαηνινγεηηθώλ.  

 

Γεδνκέλνπ φηη,  

1) ηα κέηξα πξόιεςεο ηεο δηαζπνξάο ηνπ covid-19 είλαη ήδε ζε ηζρύ ή θαη ίζσο θαη λα εληαζνύλ & 

2) ν ρξόλνο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη  πεξηνξηζκέλνο, 

  

έρνπκε ζέζεη ζε εθαξκνγή ηελ παξαθάησ ζηαδηνπνίεζε ηεο ππνβνιήο ηόζν ησλ απαηηνύκελσλ 

δηθαηνινγεηηθώλ όζν θαη ηνλ ρξόλν πξνζέιεπζε ζαο ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία, 

 ε επηηπρία ηεο νπνίαο εμαξηάηαη από ην βαζκό ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ Ο.Ν. Πεηξαηά θαη ησλ 

αλέξγσλ λαπηηθώλ. 

 

 Γη’ απηφ παξαθαινχκε λα ηεξεζνχλ θαηά γξάκκα νη εμήο νδεγίεο: 

 

  

Καηάζεζε Γηθαηνινγεηηθψλ ζηνλ Ο.Ν. Πεηξαηά 

 

Κάζε λαπηηθόο εηζέξρεηαη  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ο.Ν.www.oikosnautou.gr  θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ 

αλαθνίλσζε κε ηίηιν «Γψξν Υξηζηνπγέλλσλ 2021 - Οδεγίεο & Γηθαηνινγεηηθά» θαη αθνύ 

εθηππώζεη ην αξρείν κνξθήο pdf  κε ΘΕΜΑ : «Έληππν Αίηεζεο γηα Υνξήγεζε έθηαθηεο 

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ 2021» ζπκπιεξώλεη ηα ζηνηρεία ηνπ, ππνγξάθεη 

θαη καδί κε ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη (ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην, ηα νπνία 

αλαγξάθνληαη θαη ζην θάησ κέξνο ηηο αίηεζεο), ηα ζπκπεξηιακβάλεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 

κεγέζνπο  Α4 θαη αλαγξάθεη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ θαη ηνλ ΑΜΗΝΑ.  

Σέινο  πξνζέξρεηαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Ο.Ν. γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ.  
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ΠΡΟΟΥΗ: ε κεηαθίλεζε πξνο ηνλ Ο.Ν. Πεηξαηά γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζύκθσλα κε ηηο 

παξαθάησ νξηδόκελεο εκεξνκελίεο θαη ώξεο βάζε ηνπ αξρηθνύ γξάκκαηνο ηνπ επηζέηνπ ηνπ θάζε 

λαπηηθνύ. 

 

 
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    07/12/2021 ΚΑΙ 08/12/2021 08:00-13:00 

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

ΓΙΑ ΟΟΤ ΔΕΝ ΚΑΣΕΘΕΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΙ Ω ΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ 
  

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

  

Γελ ζα ιακβάλνληαη δηθαηνινγεηηθά ζε πεξίπησζε πξνζέιεπζεο ηνπ λαπηηθνχ ζε δηαθνξεηηθή 

εκεξνκελία θαη ψξα απφ απηή πνπ νξίδεηαη ζην αξρηθφ γξάκκα ηνπ επηζέηνπ ηνπ. 

 
 

εκείσζε: Θα γίλεη ΜΟΝΟ  απηνπξόζσπε θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθώλ, θαη ζηε ζπλέρεηα νη 

λαπηηθνί ζα απνρσξνύλ από ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ρσξίο λα πεξηκέλνπλ ηελ έθδνζε ηεο 

απόθαζεο. 

 

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

 

 

Παξαθάησ ζαο παξαζέηνπκε πξνο δηεπθφιπλζε ζαο ην ζπλνπηηθφ ζεκείσκα ηεο Δγθχθιηνπ 

γηα ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Ο.Ν. Πεηξαηά 

 

1.        Γηθαηνχρνη ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ιφγσ ησλ ενξηψλ  Υξηζηνπγέλλσλ   

2021 είλαη νη άλεξγνη    λαπηηθνί πνπ εκπίπηνπλ  ζε κία  απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 
      

        α) Έρνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξφληα ζπλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία εθ ηεο νπνίαο                     

δψδεθα (12) κήλεο εληφο ηεο ηξηεηίαο απφ 25-12-2018 έσο  25-11-2021 

                                                                 ή  

Έρνπλ είθνζη ηέζζεξηο   (24)  κήλεο ζπλνιηθή  ζαιάζζηα  ππεξεζία  εληφο  ηεο  πεληαεηίαο (05) 

απφ 25-12-2016  έσο  25-11-2021. 

                   

        β) Να έρεη κεζνιαβήζεη απφ ηελ ηειεπηαία απφιπζή ηνπ θαη κέρξη ηα Υξηζηνχγελλα  2021 

  (25-12-2021)   ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν απφ είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο, νχηε 

κηθξφηεξν  απφ ηξηάληα (30) εκέξεο. 

 

Οη πξνυπνζέζεηο (α), (β) πξέπεη λα ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά. 

 

 

 

Αλεξγία εληφο ηεο πεξηφδνπ  25-12-2019  έσο   25-11-2021 
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       Σν  ρξνληθό δηάζηεκα  γηα ην νπνίν ν λαπηηθόο  επηδνηήζεθε κε απνδεκίσζε εηδηθνχ ζθνπνχ 

ιφγσ αλαζηνιήο ζχκβαζεο εξγαζίαο,  ζύκθσλα κε ηελ  ΠΝΠ 75/30-03-2020 ,αξζ.40 ηεο ΠΝΠ 

90/01-05-2020 θαη ηνπ αξζξ.16 ηνπ λ.4770/2021 (15
 

Α) εμαηηίαο ησλ έθηαθησλ κέηξσλ  

αληηκεηώπηζεο ηνπ θνξσλντνχ. Η  ππεξεζία απηή ζα πξνζκεηξεζεί σο θαλνληθή ππεξεζία ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ιόγσ ησλ ενξηώλ Υξηζηνπγέλλσλ 2021, εθόζνλ 

απηή αλαγξάθεηαη ζην Ναπηηθό ηνπ Φπιιάδην. 

 

    

2.       Οη παξαπάλσ λαπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ ηειεπηαία απφιπζε εληφο ηεο πεξηφδνπ   

         απφ  25-12-2019  έσο   25-11-2021 

           (εμαληιεκέλνπ ηνπ ρξφλνπ πνπ θαιχπηεη άδεηεο θαη ηπρφλ απνδεκίσζε γηα αζζέλεηα).     

 

3. α)  Έρνπλ επηδνηεζεί γηα ηαθηηθή αλεξγία κεηά ηελ  1
ε
-01-2021  ηνπιάρηζηνλ γηα   ηέζζεξηο 

         (4) κήλεο θαη δελ έρνπλ λαπηνινγεζεί έθηνηε πεξηζζφηεξν απφ έλα (1) κήλα. 

  

     β)  Έρνπλ επηδνηεζεί γηα εηδηθή αλεξγία (ζχκθσλα κε ην άξζξνπ 40 παξ. 1-3 ηεο ΠΝΠ Α90  

          και του αρθ.126 του ν.4764/2020 & τησ παράταςησ αυτήσ ΦΕΚ 3762 τεφχοσ Β΄ 13/08/21  )   
         κεηά ηελ 1

ε
-01-2021  ηνπιάρηζηνλ γηα ηέζζεξηο (4) κήλεο θαη δελ έρνπλ λαπηνινγεζεί 

         έθηνηε πεξηζζφηεξν απφ έλα (1) κήλα. 

 
             Οη πξνϋπνζέζεηο ησλ πεξηπηώζεσλ <Α θαη Β > ζπληξέρνπλ θαη αζξνηζηηθά (π.ρ. 2 κήλεο  ηαθηηθήο 

αλεξγίαο θαη 2 κήλεο εηδηθήο αλεξγίαο ή ηξίκελεο αλεξγίαο) θαη δελ λαπηνινγήζεθαλ από ηόηε πεξηζζόηεξν 

από έλα (1) κήλα. 
 

 

4.   Έρνπλ ζπλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία ηνπιάρηζηνλ  είθνζη ηέζζεξηο (24 ) κήλεο θαη       

απφιπζε απφ ηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηνχ κεηά ηηο 25-06-2021 (απνιπηήξην ζηξαηνχ). 

 

 

 

 

 

Λφγσ ησλ έθηαθησλ κέηξσλ , κπνξεί λα γίλεηαη δεθηή θαη ε κε επηθπξσκέλε ππεξεζία απφ 

ηηο αξκφδηεο Ληκεληθέο Αξρέο , γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01/03/2020 θαη εληεχζελ.  
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ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΒΟΛΗ 
(ΘΑ ΤΠΟΒΛΗΘΟΤΝ Ε ΥΑΚΕΛΟ Α4) 

 
 

1. Η ππεξεζία ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ην λαπηηθφ θπιιάδην γηα ηα έηε 2016 έσο 

2021, εθφζνλ απηή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έσο ηηο 25/11/2021 θαζψο επίζεο θαη ηελ 

επφκελε θελή ζειίδα κεηά ηελ ηειεπηαία απφιπζε.  
2. Φσηνηππία ηεο ζειίδαο ησλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Ναπηηθνχ Φπιιαδίνπ  (ζπλήζσο 

είλαη ζηελ 4 & 5 ζειίδα  ηνπ Ν.Φ) 

3. Φσηνηππία Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ( Αξηζκφο IBAN ζηνλ νπνίν δηθαηνχρνο είλαη ν 

λαπηηθφο )            

4.  πκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε ηελ αίηεζε-ππεχζπλε δήισζε ρνξήγεζεο ηεο  

           νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο Γψξνπ Υξηζηνπγέλλσλ 2021. 

(ηελ φπνηα ζα βξείηε ζην ηέινο ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ θαζψο θαη ζηελ ζειίδα ηνπ Oίθνπ 

Nαχηνπ www.oikosnautou.gr ζε  μερσξηζηή αλάξηεζε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα εθηππψζεηε-

ζπκπιεξψζεηε-ππνγξάςεηε θαη λα ηελ ππνβάιιεηε καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά ζε 

ζθξαγηζκέλν  θάθειν κεγέζνπο Α4. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  ΚΑΣΑ ΠΕΡΙΠΣΩΗ 
 

 
1. Γηα ηελ πξνζκέηξεζε ηεο ππεξεζίαο πινίσλ ζηεξνπκέλσλ λαπηνινγίνπ    απαηηείηαη ε 

πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο απφ ην Ν.Α.Σ. γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ. 

2. Γξακκάηην εμαγνξάο ηνπ Ν.Α.Σ. γηα ηελ ππεξεζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κε 

ζπκβεβιεκέλα πινία κε μέλε ζεκαία.(Δθφζνλ απηή δελ έρεη πεξαζηεί αθφκε ζην  

λαπηηθφ θπιιάδην). 

3. Απνιπηήξην απφ ηηο ηάμεηο ησλ έλνπισλ δπλάκεσλ κεηά ηελ 25
ε
/06/2021 (απνιπηήξην 

ζηξαηνχ).  

4. Βεβαηψζεηο θχθινπ ζπνπδψλ ζε ΚΔΔΝ.  

5. Πρόςφατο Πιςτοποιητικό Οικογενειακήσ Κατάςταςησ (για ναυτικοφσ που είναι ζγγαμοι 

και δεν ζχουν αςφαλιςμζνα μζλη). 

 
 

  Λφγσ ησλ έθηαθησλ κέηξσλ δελ απαηηείηαη εγγξαθή ζηνπο θαηαιφγνπο αλεξγίαο ηνπ ΓΔΝΔ.                  

 

 

 

 

ΠΡΟΟΥΗ:   Η θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν Α4. 

                               Αηηήζεηο ρσξίο ή κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά ζα  απνξξίπηνληαη. 

 
 

 

 

http://www.oikosnautou.gr/

