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ΑΙΤΗΣΗ  - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

             ΝΑΥΤΙΚΟΥ  ΠΕΡΙ                                                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …..…/…..…/2020 

            ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ  

ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020 

 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………                            ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ. : …………………………………….…….                                      

ΕΠΩΝΥΜΟ : ………………………………                            ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛ :………………………………………….       

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : ……………………                              E-MAIL:. …………………………………………………….                      

ΑΜΗΝΑ : …………………………………...                            ΜΕΘ  :  ………………………………………………………. 

ΑΜΚΑ :   ……………………………………                             ΜΟΝ :   ………………………………………………………  

ΑΦΜ:      ……………………………………                             ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :………………………….……………                       

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : …………………………….                             ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2020: ΝΑΙ        ΟΧΙ             

ΔΗΜΟΣ, T.K  : ……………………………                              

 
Αφού έλαβα γνώση της Απόφασης Προέδρου Οίκου Ναυτου, …..με Αριθμ. Πρωτ: 9575/19-11-2020 ………………….. 

(ΑΔΑ: ΩΤ8Υ469ΗΞΞ-6Ψ0), σας γνωρίζω ότι πληρώ τις προϋποθέσεις της σχετικής κ.υ.α  2242.10-1-1/19055 (φεκ 

790B 11-3-2020) και είμαι δικαιούχος της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων 

2020.Δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση ότι είμαι άνεργος και δεν παίρνω 

σύνταξη , δώρο ή βοήθημα άλλης μορφής , δεν προστατεύομαι από άλλο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα και δεν έχω 

απασχοληθεί σε άλλη εργασία, μετά την τελευταία απόλυση μου ,όπως φαίνεται στο Ν.Φ.                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                       Ο ΑΙΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ 

                                                                                                                                                                            

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

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ : 

1)Την υπηρεσία από το ναυτικό φυλλάδιο των ετών 2015-2020 εφόσον έχει πραγματοποιηθεί μεχρι 25/11/2020, 

καθώς και την επόμενη κενή σελίδα μετά την τελευταία απόλυση. 

2)Τις σελίδες του ναυτικού φυλλαδίου όπου εμφανίζονται τα στοιχεία του ναυτικού. (Συνήθως 4 & 5 σελ). 

3) Φωτοαντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού (Αριθμός IBAN). 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : 

1) Για την προσμέτρηση της υπηρεσίας σε πλοίων στερουμένων ναυτολογίου απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης 

από το ΝΑΤ για την καταβολή των εισφορών. 

2) Γραμμάτιο εξαγοράς του ΝΑΤ για την υπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ πλοία 

με ξένη σημαία (εφόσον αυτή δεν έχει περαστεί ακόμη στο ναυτικό φυλλάδιο). 

3) Απολυτήριο από τις ένοπλες δυνάμεις εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε ΜΕΤΑ τις 25/06/2020. 

4)Βεβαιώσεις κύκλου σπουδών σε ΚΕΣΕΝ. (Βεβαιώσεις μετά την τελευταία απόλυση δεν προσμετρούνται). 

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

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με τα παραπάνω συνημμένα δικαιολογητικά . 
Αιτήσεις χωρίς ή με ελλιπή δικαιολογητικά θα  απορρίπτονται. 


