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Πξνο: Ω ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ

ΘΔΜΑ: «Υνξήγεζε έθηαθηεο Οηθνλνκηθήο Δλίζρπζεο ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αλέξγσλ λαπηηθψλ
ιφγσ Δνξηψλ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΩΝ 2017»

ΔΓΚΤΚΛΗ Ο
αο γλωξίδνπκε όηη , ε ρνξήγεζε έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αλέξγωλ
λαπηηθώλ γηα ηηο γηνξηέο ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΩΝ 2017, ζα γίλεη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο Κ.Τ.Α.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο, ζαο δίλνπκε ηηο παξαθάηω δηεπθξηλήζεηο - νδεγίεο:
1. ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΑ ΠΟΑ
Η έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο άλεξγνπο λαπηηθνύο γηα ηηο γηνξηέο ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΩΝ 2017 θαζνξίδεηαη ωο εμήο :
α. ηνπο έγγακνπο ή έγγακεο ή έρνληεο πξνζηαηεπόκελα ηέθλα: 400 € (ηεηξαθφζηα επξψ)
β. ηνπο άγακνπο ή άγακεο

: 350 € (ηξηαθφζηα πελήληα επξψ)

2. ΥΡΟΝΟ ΠΛΖΡΩΜΖ ΚΑΗ ΑΡΜΟΓΗΔ ΑΡΥΔ
Ζ ρξνληθή πεξίνδνο ειέγρνπ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο
ιφγσ ησλ ενξηψλ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΩΝ 2017 νξίδεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο απφ 11/12/2017
έσο θαη 27/12/2017 θαη ε πίζησζε ζηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζα νινθιεξσζεί ζηηο 28/12/2017.

Ζ πξνζεζκία θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ 11/12/2017 έσο θαη 27/12/2017 γηα έιεγρν είλαη
απνθιεηζηηθή.
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Ο θαηάζεζε γηα ηνλ έιεγρν ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Οίθνπ
Ναύηνπ Πεηξαηά γηα όζνπο θαηνηθνύλ ή βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα θαη Πεηξαηά θαη ζηα θαηά ηόπνπο Κεληξηθά Ληκελαξρεία, Τπνιηκελαξρεία θαη ινηπέο Ληκεληθέο Αξρέο, νη νπνίεο έρνπλ νξηζηεί γηα ην ζθνπό απηό, γηα
ηνπο δηθαηνύρνπο πνπ θαηνηθνύλ ή βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο ή θνληά ζε απηή.
3. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΩΝ
3Α. ΒΑΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΩΝ
Γηα λα δηθαηνχηαη ν άλεξγνο λαπηηθφο ηελ έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε πξέπεη:
α) Να έρεη πάλω από πέληε (5) ρξόληα ζπλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία, από ηελ νπνία (12) δώδεθα κήλεο ηνπιάρηζηνλ ζηελ ηειεπηαία πξηλ ηηο 25/11/2017 ηξηεηία, αλαδξνκηθά κεηξνύκελε από 25 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2017
(δειαδή απφ 25/12/2014 έσο 25/11/2017)
ή
λα έρεη εηθνζηηεηξάκελε (24 κήλεο) ηνπιάρηζηνλ ζπλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία θαηά ηελ ηειεπηαία πξηλ ηηο
25/11/2017 πεληαεηία, αλαδξνκηθά πάιη κεηξνύκελε από 25/11/2017 (δειαδή απφ 25/12/2012 έσο
25/11/2017).
β) Nα έρεη κεζνιαβήζεη από ηελ ηειεπηαία απόιπζή ηνπ θαη κέρξη ηηο 25/12/2017 ρξνληθό δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν από (24) είθνζη ηέζζεξηο κήλεο, νύηε κηθξόηεξν απφ (30) ηξηάληα εκέξεο.
Γειαδή αλεξγία εληφο ηεο πεξηφδνπ 25/12/2015 έσο 25/11/2017.
Ναπηνιόγην έωο 30 εκέξεο δελ δηαθόπηεη ηελ αλεξγία.
γ) Έρνπλ εγγξαθεί ζηνπο θαηαιόγνπο αλεξγίαο ηνπ ΓΔΝΔ κεηά ηελ ηειεπηαία ηνπο απόιπζε θαη έρνπλ θάξηα
αλεξγίαο, θσηνηππία ηεο νπνίαο ζα θαηαζέηνπλ καδί κε ηα άιια απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά.
Οη πξνυπνζέζεηο (α), (β) θαη (γ) πξέπεη λα ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά.
3Β. ΔΗΓΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΩΝ
Σελ έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ επίζεο νη θαησηέξσ εηδηθέο θαηεγνξίεο αλέξγσλ λαπηηθψλ:
α) Ναπηηθνί πνπ δελ κπνξνύλ λα εξγαζζνύλ επεηδή πάζρνπλ από ρξφληα λνζήκαηα, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη
έρνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξόληα ζπλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία.
Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ λνζήκαηνο σο ρξφλην, θαζψο θαη ε αδπλακία ηνπ λαπηηθνχ λα λαπηνινγεζεί ή λα αζθήζεη άιιε εξγαζία, αξκφδηνη είλαη νη εμήο:
--- Οι Μονάδεσ Υγείασ του Πρωτοβάθμιου Εθνικοφ Δικτφου Υγείασ (Π.Ε.Δ.Υ) που λειτουργεί ςτισ Διοικήςεισ
Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε) τησ Χώρασ και εν γζνει οι Φορείσ Παροχών Υπηρεςιών Υγείασ
τησ Δ.Υ.Πε.
--- Οι ιατροί του πληςιζςτερου ςτην κατοικία του δικαιοφχου Δημοςίου Νοςοκομείου ή Κζντρου Υγείασ.
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---- Οι Γνωςτοποιήςεισ Αποτελζςματοσ Πιςτοποίηςησ Ποςοςτοφ Αναπηρίασ που εκδίδονται για κάθε νόμιμη
χρήςη από το Κζντρο Πιςτοποίηςησ Αναπηρίασ (ΚΕ.Π.Α) γίνονται υποχρεωτικά δεκτζσ και είναι δεςμευτικζσ.
ΑΠΑΗΣΟΤΝΣΑΗ: α) Αξηζκφο ΑΜΚΑ θαη β) ην ηειεπηαίν Δθθαζαξηζηηθφ ηεο Δθνξίαο
β) Ναπηηθνί άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζην Γ.Δ.Ν.Δ πνπ απνιύζεθαλ απφ ηηο ηάμεηο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ
κεηά ηηο 25/06/2017 εθόζνλ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ρξόληα ζπλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία.
γ) Ναπηηθνί άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζην ΓΔΝΔ πνπ επηδνηήζεθαλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Π.Γ 228/1998(Α΄176), όπωο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα, γηα έλα ηεηξάκελν (04 κήλεο)
ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ 01/01/2017 θαη δελ λαπηνινγήζεθαλ από ηόηε πεξηζζόηεξν από έλαλ ( 01) κήλα.

3Γ. ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ
Όιεο νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο, αθνξνχλ απνγεγξακκέλνπο λαπηηθνχο κε ειιεληθφ θπιιάδην ή δηαβαηήξην, 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 φκσο θαλνληθά εμαγνξαζκέλε απφ ην ΝΑΣ (λα έρεη θαηαρσξεζεί ζην Ν.Φ ή λα έρνπλ εθδνζεί γξακκάηηα είζπξαμεο ΝΑΣ).
Οη αλαθεξφκελνη άλεξγνη λαπηηθνί:
1) Γελ πξέπεη λα έρνπλ επηδνζεί ζε άιιε βηνπνξηζηηθή απαζρφιεζε κεηά ηελ αλαγξαθόκελε, ζην λαπηηθό
ηνπο θπιιάδην ηειεπηαία απόιπζε ή ηελ αλαγξαθόκελε ζην δηαβαηήξηό ηνπο εκεξνκελία εηζόδνπ ζηε ρώξα.
2) Γελ παίξλνπλ ζχληαμε ή δψξν απφ ηελ πινηνθηήηξηα εηαηξεία ή βνήζεκα νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο θαηά ην ρξφλν ηεο θαηαβνιήο θαη δελ πξνζηαηεχνληαη απφ άιιν Γεκφζην Αζθαιηζηηθφ θνξέα.
3) Σα επηδόκαηα αλεξγίαο (Π.Γ 228/1998), κεηξφηεηαο (Π.Γ 894/1981 & 296/1985) θαζώο θαη ε επηδφηεζε
ζπνπδαζηψλ ( θ.π.α αξηζκ. 3627.1/01/2005), δελ ζεωξνύληαη βνήζεκα άιιεο κνξθήο.
Ο ρξφλνο θνίηεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ πξνζκεηξείηαη σο ρξφλνο ππεξεζίαο εθφζνλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3Α ηεο παξνχζαο.

Γελ

πξνζκεηξείηαη

θνίηεζε

πνπ

έπεηαη

ηεο

ηειεπηαίαο

απφιπζεο

…………………………………………………………………………………………………..
.Ζ ζπλδξνκή φισλ ησλ πξνυπνζέζεσλ ειέγρεηαη απφ ην λαπηηθφ θπιιάδην ηνπ δηθαηνχρνπ.
ΒΑΗΚΖ ΠΡΟΤΠΟΘΔΖ:

ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ Δ ΑΛΛΟ ΓΖΜΟΗΟ
ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΦΟΡΔΑ

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

4. ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΔΩ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΠΡΟΟΝΣΩΝ & ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΩΝ
4Α. ΘΑΛΑΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ
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Ο ππνινγηζκφο ησλ πξνζφλησλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 3 ηεο Δγθπθιίνπ γίλεηαη απφ ηηο εγγξαθέο πνπ έρνπλ γίλεη ζην Ναπηηθφ Φπιιάδην ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη απφ ην Μεραλνγξαθηθφ ζεκείσκα
ηεο Τπεξεζίαο Ναπηηθψλ Μεηξψσλ πνπ ζα πξνζθνκίδνπλ νη ελδηαθεξφκελνη ζηελ Τπεξεζία ειέγρνπ.
- Τπεξεζία πνπ δηαλχζεθε ζε πινία κε μέλε ζεκαία πνπ έρνπλ ζχκβαζε κε ην Ν.Α.Σ. ζα ππνινγίδεηαη
εθφζνλ έρεη θαηαρσξεζεί ζην Ναπηηθφ Φπιιάδην απφ ηελ Τπεξεζία Ναπηηθψλ Μεηξψσλ ή νη ελδηαθεξφκελνη πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά, απαξαίηεηα ζεσξεκέλα απφ ηηο θαηά ηφπνπο Ληκεληθέο ή Πξνμεληθέο Αξρέο.
- Τπεξεζία πνπ δηαλχζεθε ζε πινία κε μέλε ζεκαία πνπ δελ έρνπλ ζχκβαζε κε ην Ν.Α.Σ ζα ππνινγίδεηαη
κφλν εθφζνλ έρεη θαλνληθά εμαγνξαζηεί θαη θαηαρσξεζεί ζην Ν.Φ ή πξνζθνκίδνληαο αληίγξαθα γξακκαηίσλ είζπξαμεο ησλ εηζθνξψλ ηα νπνία ρνξεγνχληαη απφ ην Ν.Α.Σ.
- Τπεξεζία πνπ δηαλχζεθε ζε παξνπιηζκέλα πινία πνπ δελ ηεξνχλ λαπηνιφγην, δελ πξνζκεηξείηαη
ζαλ ρξφλνο ζαιάζζηαο ππεξεζίαο.
- Όζνλ αθνξά ζηε πεξίπησζε ¨πινίσλ ζηεξνπκέλσλ λαπηνινγίνπ¨ πνπ θαηεβιήζεζαλ φκσο εηζθνξέο
ζην Ν.Α.Σ, νη εξγαδφκελνη ζε πινία απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ θσηνηππία ηεο
θαηάζηαζεο πιεξσκήο ησλ εηζθνξψλ ηνπο απφ ην Ν.Α.Σ
- Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ν λαπηηθφο λνζειεχζεθε ζε Κιηληθή ή Γεκφζην Ννζνθνκείν κε δαπάλεο
ηνπ ΔΟΠΤΤ ή ηνπ πινηνθηήηε, ζεσξείηαη ρξφλνο λαπηηθήο ππεξεζίαο θαη απαηηείηαη πξνζθφκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο (κφλν γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο Δγθπθιίνπ).

Ο ρξφλνο λνζειείαο ησλ λαπηηθψλ πξνζκεηξείηαη εθφζνλ απηή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί
ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3Α (α θαη β) ηεο παξνχζαο.
Ο λαπηηθφο ν νπνίνο επηδνηείηαη απφ ηνλ Οίθν Ναχηνπ ιφγσ έθηαθηεο αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο δελ
δηθαηνχηαη θαηαβνιήο ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο.

4Β. ΑΝΔΡΓΗΑ
Γηα λα πάξεη ν άλεξγνο λαπηηθφο ηελ έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζα πξέπεη, λα έρεη απνιπζεί
κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 25/12/2015 έσο 25/11/2017, λα έρεη θαηαρσξεζεί ζηνπο θαηαιφγνπο αλέξγσλ ηνπ Γ.Δ.Ν.Δ θαη λα έρεη εθνδηαζηεί κε Κάξηα Αλεξγίαο, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά
θαη ε αηηία απφιπζεο ηνπ λαπηηθνχ.
Η αλεξγία ηνπ λαπηηθνύ ζα εμαθξηβωζεί από ην Ναπηηθό Φπιιάδην ή απφ βεβαίσζε ηεο εηαηξείαο,
φηαλ ε ηειεπηαία απφιπζε έρεη γίλεη απφ πινίν κε μέλε ζεκαία πνπ έρεη ή δελ έρεη ζχκβαζε
κε ην Ν.Α.Σ.
Αλαθέξεηαη απαξαηηήησο θαη ε αηηία απφιπζεο.
Σειεπηαία εκέξα απφιπζεο ηνπ λαπηηθνχ, ζεσξείηαη ζχκθσλα κε ην Νφκν, ε εκεξνκελία
κέρξη ηελ νπνία ν λαπηηθφο δηθαηνχηαη:
α) είηε κηζζνχ, ιφγσ αζζελείαο ή λαπαγίνπ ηνπ πινίνπ (άξζξ. 62,66 θαη 75 ηνπ Κ.Η.Ν.Γ.),
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β) είηε απνδεκίσζεο, ιφγσ απψιεηαο ηνπ πινίνπ, εθπνίεζεο ζε Γεκφζην Πιεηζηεξηαζκφ,
πψιεζεο, απνβνιήο ηεο Διιεληθήο ζεκαίαο, αληθαλφηεηαο ηνπ πινίνπ γηα πιφεο, παξνπιηζκνχ,
θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο απφ ην λαπηηθφ γηα παξαβάζεηο ηνπ Πινηάξρνπ ή
γ) νπνηαζδήπνηε άιιεο αηηίαο πνπ ζπλεπάγεηαη ην δηθαίσκα ηνπ λαπηηθνχ γηα ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ
ή ΜΗΘΟ.

4Γ.

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ

Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ αλέξγνπ λαπηηθνχ, απνδεηθλχεηαη απφ ην Βηβιηάξην Αζζελείαο
ηνπ Ο.Ν. (ηεο ζπδχγνπ ή ησλ παηδηψλ), ην νπνίν ν λαπηηθφο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ θέξεη Βηβιηάξην Ο.Ν, ζα απνδεηθλχεηαη απφ άιια ζηνηρεία ή δηθαηνινγεηηθά, πνπ ν ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη δειαδή πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ.
………………………………………………………………………………………………………………
5.

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΓΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΔΝΗΥΤΖ ΑΝΔΡΓΩΝ ΝΑΤΣΗΚΩΝ ΛΟΓΩ ΔΟΡΣΩΝ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΩΝ 2017

1. Σν Ναπηηθφ Φπιιάδην (Ν.Φ)
2. Φσηνηππία Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ( Αξηζκφο IBAN )
3. Αξηζκφο ΑΜΚΑ
4. Τπεχζπλε Γήισζε ¨πεξί κε αζθάιηζεο ζε άιιν Αζθαιηζηηθφ Φνξέα¨
5. Βηβιηάξην Αζζελείαο Οίθνπ Ναχηνπ ηνπ λαπηηθνχ.
6. Φσηνηππία Κάξηαο αλεξγίαο ( Γ.Δ.Ν.Δ )
7. Φσηνηππία ηεο ζειίδαο ησλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Ν.Φ θαη ηεο ζειίδαο κε ηελ ηειεπηαία απφιπζε.
8. Φσηνηππίεο ησλ ζειίδσλ ηνπ Ν.Φ πνπ εκθαλίδνπλ ηε ζαιάζζηα ππεξεζία ηνπ λαπηηθνχ
ε νπνία πξνζκεηξείηαη γηα ηελ θαηαβνιή ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο εθφζνλ δελ έρεη
θαηαρσξεζεί ζηε κεραλνγξαθηθή κεξίδα ηεο Τπεξεζίαο Ναπηηθψλ Μεηξψσλ.
9. Σν Βηβιηάξην Αζζελείαο Ο.Ν ζπδχγνπ ή παηδηνχ ή νπνηνδήπνηε δεκφζην έγγξαθν (βι. 4Γ) απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη ε ζεκεξηλή νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε.
10. Οπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ δεηεζεί, αλά πεξίπησζε , απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν Ο.Ν.
11. Σν Γηαβαηήξην (εθφζνλ ρξεζηκνπνηήζεθε )
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……………………………………………………………………………………………………………….
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 ηαπηφηεηνο ηνπ λαπηηθνχ
2. Οη αξηζκνί ΜΔΘ, ΑΜΖΝΑ θαη ΜΟΝ
3. Ζ εκεξνκελία, ε αηηία θαη ε ρψξα ηεο ηειεπηαίαο απφιπζεο
Ζ απφθαζε ππνγξάθεηαη απαξαίηεηα απφ ηνλ/ηελ δηθαηνχρν.

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα γίλεη πξνέιεγρνο θαη ηειηθφο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ δχν (2) δηαθνξεηηθά πξφζσπα ελππνγξάθσο θαη κε ζθξαγίδα (ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο)
ην Ναπηηθφ Φπιιάδην ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζειίδαο ζηελ νπνία έρεη
θαηαρσξεζεί ε ηειεπηαία απφιπζε, πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ε εκεξνκελία θαη ην πνζφ ηεο έθηαθηεο
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη ν άλεξγνο λαπηηθφο γηα ηηο γηνξηέο ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΩΝ
2017.
……………………………………………………

Καη’ εμαίξεζε ε πξνζθφκηζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα έιεγρν, επηηξέπεηαη λα γίλεηαη απφ άιιν πξφζσπν, λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζεσξεκέλν απφ Αζηπλνκηθή ή άιιε Αξρή, κφλν ζηε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο αδπλαηεί λα πξνζθνκίζεη ν ίδηνο
θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, εμαηηίαο έθηαθηεο αζζέλεηαο ηνπ λαπηηθνχ πνπ ζα βεβαηψλεηαη απφ Πξντζηακέλε Αξρή
Γνκψλ Γεκφζηαο Τγείαο ή Γ.Τ.Π.Δ.
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ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ

Η πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΩΝ 2017, θα
πραγματοποιηθεί μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου.
α) Οι πληρωμές που αφορούν άνεργους ναυτικούς, για τους οποίους εγκρίθηκε να λάβουν
την έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω εορτών ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΩΝ 2017 από την Κεντρική Τπηρεσία του Οίκου Ναύτου και από τα ΠΟΝ τα οποία είναι συνδεδεμένα On Line στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό ύστημα Οίκου Ναύτου (ΟΠΟΝ) θα γίνονται σταδιακά, με
ηλεκτρονική πληρωμή από την Κεντρική Τπηρεσία.
β) Οι πληρωμές που αφορούν άνεργους ναυτικούς, για τους οποίους εγκρίθηκε να λάβουν
την έκτακτη οικονομική ενίσχυση λογω εορτών ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΩΝ 2017 από τα ΠΟΝ
τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα On Line στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό ύστημα Οίκου Ναύτου (ΟΠΟΝ) θα γίνονται σταδιακά από τα ΠΟΝ αποκλειστικά, μέσω κατάθεσης
των ποσών (εμβασμάτων) στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων.

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

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’: Πίλαθαο άξζξσλ 62,66,68,69,72,74,75,76,77 ηνπ ΚΗΝΓ καδί κε εξκελεπηηθέο
ζεκεηψζεηο.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’: Δλέξγεηεο ησλ Αξρψλ Δπηδφηεζεο Πεξηθέξεηαο
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.ΝΑ.Ν.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 Ν ΑΤΣΟΤ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α'
Άξζξα ηνπ Κ 1.Ν.Γ αλαθεξόκελα εηο ηελ ιύζε ζύκβαζεο Ναπηνιόγεζεο Ναπηηθώλ θαη εηο ηαο ζπλέπεηαο ηαύηεο θαηαβαιινκέλαο 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, εθόζνλ 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 δηθαηνύηαη 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 άξζξνπ 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 πξνεγνύκελνπ 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 πιεηζηεξηαζκό, αληθαλόηεηαο πξνο πινπλ ή παξνπιηζκνύ απηνύο ηνπιάρηζηνλ επί δεθαπελζεκέξνπ.
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Με ην παξαθάησ Παξάξηεκα Β΄ ηνπ βνεζεηηθνχ ζεκεηψκαηνο, δηεπθξηλίδνληαη εηδηθά ζέκαηα ησλ ΠΟΝ:
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄
1.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΑΚΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΤΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΤΣΙΚΩΝ
ΛΟΓΩ ΕΟΡΣΩΝ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΩΝ 2017

ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ Π.Ο.Ν

Γνωρίηετε ότι, 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 , με τθν διαδικαςία που ςασ ζχουμε ιδθ ςτείλει με το ζγγραφο μασ, ‘’ΟΔΗΓΟ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ
ΑΦΑΛΙΜΕΝΩΝ ΣΟΝ ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ O.P.S.O.N.’’
Η καταχϊρθςθ του IBAN και τθσ Σράπεηασ εκάςτου δικαιοφχου κα λαμβάνει χϊρα μετά τθν ζκδοςθ τθσ
Εγκριτικισ Απόφαςθσ, προκειμζνου να κακίςταται δυνατι θ εφρεςθ του δικαιοφχου με τθν αναηιτθςθ του
ΑΜΗΝΑ.
Παρακαλείςκε, με τθ λιξθ τθσ χοριγθςθσ τθσ ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ, αποςτείλετε άμεςα ςτθν
Κεντρικι Τπθρεςία -Σμιμα Επιδομάτων όλα τα ςχετικά δικαιολογθτικά ςυνοδευόμενα με ςυγκεντρωτικι
κατάςταςθ.
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΑΚΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΤΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΤΣΙΚΩΝ
ΛΟΓΩ ΕΟΡΣΩΝ ΣΟΤ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΩΝ 2017

ΜΗ ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ Π.Ο.Ν

Γνωρίηετε ότι, θ καταβολι τθσ ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ των άνεργων ναυτικϊν για τα Παραρτιματα τα οποία είναι ΔΕΝ είναι ςυνδεδεμζνα on line με τθν Κεντρικι Τπθρεςία Ο.Ν κα πραγματοποιθκεί από τα ΠΟΝ , αποκλειςτικά μζςω κατάκεςθσ των ποςϊν (εμβάςματα) ςτον τραπεηικό λογαριαςμό
των δικαιοφχων.
το κάκε Παράρτθμα κα πρζπει να κατατίκεται μαηί με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και λογαριαςμόσ IBAN των δικαιοφχων.
Σα χρθματικά ποςά για τθν πλθρωμι των δικαιοφχων, αποςτζλλονται από τθν Κεντρικι Τπθρεςία
ςτουσ λογαριαςμοφσ των ΠΟΝ και από εκεί τα Παραρτιματα με εντολζσ (εμβάςματα) ςτθν Εκνικι
Σράπεηα τθσ περιοχισ ςασ, κα καταβάλλουν τα ποςά ςτουσ δικαιοφχουσ.
Σα ΠΟΝ κα ςυντάξουν δεφτερο απολογιςμό δαπανϊν (εκτόσ Π/Π), ςτον οποίο κα αναγράφονται μόνο
οι δαπάνεσ ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ ανζργων ναυτικϊν λόγω των εορτϊν ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΩΝ 2017.
Οι προμικειεσ τράπεηασ, που κα προκφψουν εμβάηοντασ ποςά ςε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ άλλων
τραπεηϊν, βαρφνουν τον Ο.Ν και κα εγγράφονται ςτουσ ζκτακτουσ απολογιςμοφσ των ςχετικϊν ΠΟΝ.
ασ ζχει ιδθ αποςταλεί το ζγγραφο Εκνικισ Σράπεηασ τθσ Ελλάδασ, ςχετικά με τθν τιμολόγθςθ των εξερχομζνων εντολϊν.
Εάν εξαντλθκοφν τα χρθματικά ποςά που ςασ ζχουν αποςταλεί , μπορείτε να ηθτιςετε ςυμπλθρωματικά
ποςά με ζγγραφό ςασ ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία ςτον αρικμό FAX: 210 4297917
Για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ μπορείτε να ςτζλνετε email ςτα:
epidomata@oikosnautou.gr
oikonomiko@oikosnautoy.gr
support@oikosnautou.gr
promitheies@iokosnautou.gr
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ΠΡΟ ΣΗ ΔΠΗΓΟΣΟΤΔ ΛΗΜΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΑΡΥΗΑ
ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΣΩΝ ΔΠΗΓΟΣΟΤΩΝ ΑΡΥΩΝ
Να απνζηαινύλ ζην Σκήκα Δπηδνκάηωλ Ο.Ν έωο 15/01/2018 ηα ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο δηθαηνινγεηηθά :
α. Απνινγηζκό δαπάλεο (ζε 1 αληίγξαθν)
β. Ολνκαζηηθό πίλαθα (ζε 1 αληίγξαθν ) δηαρωξίδνληαο ηνπο έγγακνπο από ηνπο άγακνπο κε ηα εμήο
ζηνηρεία:
- Ολνκαηεπώλπκν
- Όλνκα παηέξα
- Δηδηθόηεηα
- ΜΔΘ, ΑΜΗΝΑ, ΜΟΝ
- Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (έγγακνο ή άγακνο)
γ. Σα δειηία Διέγρνπ Πξνζόληωλ θαη ΟΛΑ ηα δηθαηνινγεηηθά, αξηζκεκέλα κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό πνπ έρνπλ θαηαρωξεζεί ζηνλ πην πάλω πίλαθα, ζπκπιεξωκέλα κε όιεο ηηο ελδείμεηο ππνγεγξακκέλα
θαη ζθξαγηζκέλα απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ επηδφηεζε
θαη ηα νπνία ζα έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε.

Γελ επηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα Πξνειέγρνπ θαη Σειηθνχ ειέγρνπ απφ ην ίδην άηνκν.
ΠΡΟΟΥΖ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ:
1.Οη νδεγίεο ηεο ζπλεκκέλεο Δγθπθιίνπ λα ηεξεζνχλ απζηεξά.
2.Αιινηψζεηο , παξαβιέςεηο, ειιείςεηο δηθαηνινγεηηθψλ , ζα θαηαζηήζνπλ ηελ θαηαβνιή ησλ
ρξεκάησλ άθπξε θαη ηα πνζά ζα αλαδεηεζνχλ απφ ηνπο ππνγξάθνληεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν λαπηηθφο δελ έρεη κεραλνγξαθηθφ δειηίν γηα ηελ κέηξεζε ηεο Ναπηηθήο ηνπ Τπεξεζίαο, ην ΜΟΝΟ πνπ κπνξεί λα ην αληηθαηαζηήζεη είλαη θσηνηππίεο απφ ην Ν.Φ πνπ ζα απνδεηθλχεηαη ε απαηηνχκελε ππεξεζία.

Ζ απνζηνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξψλ,
ε νπνία ζα ζαο γλσζηνπνηεζεί κε mail θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ζα αλαιάβεη ε Κεληξηθή
Τπεξεζία ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ.
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ΑΔΑ: 6Β67469ΗΞΞ-ΔΜΖ

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ
1. Γηθαηνχρνη ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ιφγσ ησλ ενξηψλ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΩΝ 2017
είλαη νη άλεξγνη λαπηηθνί πνπ εκπίπηνπλ ζε κία απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
…………………………………………………………………………….
α) Έρνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξόληα ζπλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία εθ ηεο νπνίαο δώδεθα (12) κήλεο
εληόο ηεο ηξηεηίαο από 25-12-2014 έσο 25-11-2017
ή
Έρνπλ είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο ζπλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία εληόο ηεο πεληαεηίαο από
25-12-2012 έσο 25-11-2017
β) Nα έρεη κεζνιαβήζεη από ηελ ηειεπηαία απόιπζή ηνπ θαη κέρξη ηα ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΑ 2017
(25/12/2017) ρξνληθό δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν από (24) είθνζη ηέζζεξηο κήλεο, νύηε κηθξόηεξν
από (30) ηξηάληα εκέξεο.

Αλεξγία εληφο ηεο πεξηφδνπ 25/12/2015 έσο 25/11/2017
2. Οη παξαπάλσ λαπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ ηειεπηαία απφιπζε εληφο ηεο πεξηφδνπ
απφ 25-12-2015 έσο 25-11-2017
(εμαληιεκέλνπ ηνπ ρξφλνπ πνπ θαιχπηεη ηπρφλ απνδεκίσζε γηα αζζέλεηα ) .

3. Έρνπλ επηδνηεζεί γηα ηαθηηθή αλεξγία κεηά ηελ 01-01-2017 ηνπιάρηζηνλ γηα ηέζζεξηο
(4) κήλεο θαη δελ έρνπλ λαπηνινγεζεί έθηνηε πεξηζζφηεξν απφ έλα (1) κήλα.
4. Έρνπλ ζπλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηέζζεξηο (24 ) κήλεο θαη απφιπζε απφ
ηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηνχ κεηά ηηο 25-06-2017 (απνιπηήξην ζηξαηνχ).
ΒΑΗΚΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ
1. Ναπηηθό Φπιιάδην (Ν.Φ)
2. Φωηνηππία Κάξηαο αλεξγίαο ηνπ ΓΔΝΔ
3. Φωηνηππία ηεο ζειίδαο ηωλ αηνκηθώλ ζηνηρείωλ ηνπ Ν. Φ θαη ηεο ζειίδαο ηειεπηαίαο απόιπζεο
4. Φωηνηππίεο ηωλ ζειίδωλ ηνπ Ν.Φ κε λαπηνινγήζεηο πξόζθαηεο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζην
κεραλνγξαθηθό δειηίν
5. Αξηζκόο ΑΜΚΑ
6.Τπεχζπλε Γήισζε ¨ Πεξί κε αζθάιηζεο ζε άιιν Αζθαιηζηηθφ Φνξέα¨
7. Φωηνηππία ηεο ζειίδαο ηνπ Ν.Φ πνπ έρνπλ θαηαρωξεζεί νη πιεξωκέο ηεο Σαθηηθήο Αλεξγίαο
(ζε πεξίπηωζε πνπ ην επίδνκα δελ θαηαβάιιεηαη ζηελ Σξάπεδα)
8. Βηβιηάξην Αζζελείαο Οίθνπ Ναύηνπ (αηνκηθό θαη ηεο ζπδύγνπ ή ηνπ παηδηνύ)
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