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Έρνληαο ππφςε:
1.
Tηο δηαηάμεηο:
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 6002/ 1934 «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ αλέξγσλ εξγαηψλ ζαιάζζεο θαη ησλ
α)
νηθνγελεηψλ απηψλ» (Α΄ 37), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 29 ηνπ Ν.3450/2006
«Αλαβάζκηζε θαη αλαδηάξζξσζε ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 64).
ηνπ Ν. 4270/ 2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
β)
2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 143).
ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 883/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο
γ)
Απξηιίνπ 2004 γηα ην ζπληνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιεηαο (EE L 166), φπσο ηζρχεη
θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 987/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
16εο επηεκβξίνπ 2009 γηα θαζνξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
883/2004 γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιεηαο (ΔΔ L 284), φπσο ηζρχεη.
ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν. 3863/ 2010 (Α΄ 115) θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ απηνχ,
δ)
φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.4331/ 2015 (Α΄ 69).
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 4075/ 2012 «Θέκαηα Καλνληζκνχ Αζθάιηζεο ΙΚΑ ε)
ΔΣΑΜ, Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ, πξνζαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2010/18/ΔΔ θαη ινηπέο
δηαηάμεηο (Α΄ 89).
ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα, πνπ
ζη)
θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.δ.63/2005 (Α΄ 98).
ηνπ Π.δ. 228/ 1998 «Δπηδφηεζε Αλέξγσλ Ναπηηθψλ» ( Α΄ 176), φπσο ηζρχεη.
δ)
ηνπ Π.δ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (Α΄ 194).
ε)
ησλ άξζξσλ 1 θαη 22 ηνπ Π.δ. 103/2014 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ» (Α΄
ζ)
170).
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.δ. 70/2015 «Αλαζχζηαζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ,
η)
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Αλαζχζηαζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο
Πνιηηηθήο. ….
Μεηαθνξά Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο,
Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ» (Α΄ 114).
ηνπ Π.δ. 73/2015 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ
ηα)
Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Α΄ 116).
ηνπ Π.δ. 125/ 2016 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Α΄ 210).
ηβ)
ηεο ππ’ αξηζ. Τ29/ 08-10-2015 απφθαζεο Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ
ηγ)
Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Υνπιηαξάθε» (Β΄ 2168).
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2. Σελ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ, ζχκθσλα κε ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 5135/
02/ 30-01-2017 πλεδξίαζεο Γ../Ο.Ν. (Θέκα 1ν).
3. Σελ αξηζ. πξση. 912-26/ 01/ 2017/ 27-01-2017 (ΑΓΑ: Ω852469ΗΞΞ-Ν6) Απφθαζε Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ (Ο.Ν.).
4. Tν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο πξνθαιείηαη δαπάλε νθηαθνζίσλ δέθα νρηψ
ρηιηάδσλ θαη πεληαθνζίσλ επξψ (€818.500,00) πεξίπνπ ζηνλ ΚΑΔ 0652 - ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ ΔΟΡΣΩΝ
ΑΝΔΡΓΩΝ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Ο.Ν., γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017.
5. Σελ αξηζ. πξση. 2814.4/ 14480/ 2017/ Α.. 2814.5.1/ 01/ 2017/ 24-02-2017 Δηζήγεζε Γ.Γ.Ο.Τ./
Τ.ΝΑ.Ν.Π..
Αποθαζίδοσκε
1. Γηα ηηο ενξηέο ηνπ Πάζρα 2017 παξέρεηαη έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ππφ ηε κνξθή βνεζήκαηνο απφ
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ 2017 (Κ.Α.Δ. 0652), ζηηο αλαθεξφκελεο ζηηο δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ 2 θαη 3 θαηεγνξίεο αλέξγσλ λαπηηθψλ. Σν χςνο απηήο θαζνξίδεηαη ζε:
α) ηξηαθφζηα (300,00) επξψ, γηα ηνπο/ ηηο άγακνπο/ άγακεο λαπηηθνχο θαη
β) ηξηαθφζηα πελήληα (350,00) επξψ, γηα ηνπο/ηηο έγγακνπο/ έγγακεο θαη ηνπο εμνκνηνπκέλνπο κε απηνχο ή
ηνπο/ηηο έρνληεο/έρνπζεο πξνζηαηεπφκελα ηέθλα.
2. Σελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο παξαγξάθνπ 1 δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ νη λαπηηθνί πνπ πιεξνχλ αζξνηζηηθά
ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο :
α) Έρνπλ ζπλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία κεγαιχηεξε απφ πέληε (5) ρξφληα, απφ ηελ νπνία δψδεθα (12)
κήλεο ηνπιάρηζηνλ κέζα ζηελ ηειεπηαία, πξηλ απφ ηελ 16ε Απξηιίνπ 2017 ηξηεηία ή είθνζη ηέζζεξηο (24)
κήλεο ζπλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία θαηά ηελ ηειεπηαία, πξηλ απφ ηελ 16ε Απξηιίνπ 2017, πεληαεηία.
β) Έρεη κεζνιαβήζεη, απφ ηελ ηειεπηαία απφιπζή ηνπο θαη κέρξη ηελ 16ε Απξηιίνπ 2017, ρξνληθφ
δηάζηεκα φρη κηθξφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο θαη κέρξη είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο (δειαδή αλεξγία
απφ 16-04-2015 έσο 16-03-2017).
γ) Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο θαηαιφγνπο αλέξγσλ ηνπ Γξαθείνπ Δπξέζεσο Ναπηηθήο Δξγαζίαο Πεηξαηά
(Γ.Δ.Ν.Δ.) θαη έρνπλ θάξηα αλεξγίαο, ε νπνία εθδφζεθε απφ ηελ εκέξα ηεο ηειεπηαίαο απφιπζεο ηνπ/ηεο
λαπηηθνχ θαη κεηέπεηηα.
δ) Γελ παίξλνπλ ζχληαμε ή δψξν απφ ηελ πινηνθηήηξηα εηαηξεία ή βνήζεκα νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο,
θαηά ηνλ ρξφλν ηεο θαηαβνιήο θαη δελ πξνζηαηεχνληαη απφ άιιν δεκφζην αζθαιηζηηθφ θνξέα. Σα
επηδφκαηα αλεξγίαο θαη κεηξφηεηαο ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 2 ηνπ Π.δ. 894/1981 (Α΄ 226) θαη ηνπ Π.δ.
228/1998 (Α΄ 176), φπσο ηζρχεη ζήκεξα, θαζψο θαη ε επηδφηεζε ζπνπδαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ θ.π.α. ππ’
αξηζ. 3627.1/01/2005 (Β΄ 89), φπσο ηζρχεη, δελ ζεσξνχληαη βνήζεκα άιιεο κνξθήο.
ε) Γελ έρνπλ επηδνζεί ζε άιιε βηνπνξηζηηθή απαζρφιεζε κεηά ηελ αλαγξαθνκέλε ζην λαπηηθφ ηνπο
θπιιάδην ηειεπηαία απφιπζε ή ηελ αλαγξαθφκελε ζην δηαβαηήξηφ ηνπο εκεξνκελία εηζφδνπ ζηε Υψξα.
Η ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄, ειέγρεηαη απφ ην λαπηηθφ θπιιάδην.
3. Σελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο παξαγξάθνπ 1, δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ επίζεο νη θαησηέξσ θαηεγνξίεο
αλέξγσλ λαπηηθψλ:
α) Ναπηηθνί πνπ πάζρνπλ απφ ρξφλην λφζεκα πνπ ηνπο/ηηο έρεη θαηαζηήζεη αλίθαλνπο/αλίθαλεο γηα
νπνηαδήπνηε εξγαζία, εθφζνλ έρνπλ πάλσ απφ πέληε (5) ρξφληα ζπλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία.
β) Ναπηηθνί άλεξγνη εγγεγξακκέλνη/εγγεγξακκέλεο ζην Γ.Δ.Ν.Δ. πνπ απνιχζεθαλ απφ ηηο ηάμεηο ησλ
Δλφπισλ Γπλάκεσλ κεηά ηελ 16ε Οθησβξίνπ 2016, εθφζνλ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα ζπλνιηθή
ζαιάζζηα ππεξεζία.
γ) Ναπηηθνί άλεξγνη εγγεγξακκέλνη/εγγεγξακκέλεο ζην Γ.Δ.Ν.Δ., πνπ επηδνηήζεθαλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
π.δ/ηνο 228/1998 (Α΄ 176), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, γηα έλα ηεηξάκελν ηνπιάρηζηνλ
κεηά ηελ 16ε Απξηιίνπ 2016 θαη δελ λαπηνινγήζεθαλ απφ ηφηε πεξηζζφηεξν απφ έλαλ (1) κήλα.
4. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαθεξφκελεο ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ζπλνιηθήο ζαιάζζηαο ππεξεζίαο,
ππνινγίδεηαη ε ππεξεζία πνπ έρεη απνθηεζεί:
α) ζε πινία κε Διιεληθή ζεκαία,
β) ζε πινία κε μέλε ζεκαία, ζπκβεβιεκέλα κε ην Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν (Ν.Α.Σ.),
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γ) ζε πινία κε μέλε ζεκαία κε ζπκβεβιεκέλα κε ην Ν.Α.Σ., εθφζνλ έρεη εμαγνξαζζεί ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ρσξίο λα ζίγνληαη δηαηάμεηο ησλ ελσζηαθψλ θαλνληζκψλ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ
ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ Κξαηψλ – Μειψλ ηεο Δ.Δ..
5. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν λαπηηθφο λνζειεχζεθε ζε θιηληθή ή λνζνθνκείν, κε δαπάλεο ηνπ
νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ή ηνπ πινηνθηήηε, ππνινγίδεηαη σο ζαιάζζηα ππεξεζία κφλν γηα ηνλ ζθνπφ
ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
6. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζαιάζζηαο ππεξεζίαο θαη ηεο αλεξγίαο, ν κήλαο ππνινγίδεηαη ζε ηξηάληα (30)
εκέξεο, φπσο νξίδεη ε πεξίπησζε 18 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.δ. 894/1981 (Α΄ 226), σο ηειεπηαία δε
απφιπζε, ινγίδεηαη ε εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία ν λαπηηθφο δηθαηνχηαη λα ιάβεη απνδεκίσζε ή κηζζφ
θαηά ηνλ Κψδηθα Ιδησηηθνχ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 3816/ 1958 (Α΄ 32) θαη ηνλ
Καλνληζκφ γηα ηελ εθαξκνγή απαηηήζεσλ ηεο χκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο, 2006 ηεο Γηεζλνχο
Οξγάλσζεο Δξγαζίαο, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 3522.2/08/2014 θ.π.α. (Β΄ 1671).
Ναπηνιφγεζε κέρξη ηξηάληα (30) εκέξεο, δελ ζεσξείηαη φηη δηαθφπηεη ην απαηηνχκελν δηάζηεκα αλεξγίαο.
7. Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ λνζήκαηνο ησλ λαπηηθψλ, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε α΄ ηεο
παξαγξάθνπ 3, σο ρξφληνπ, αξκφδηνη είλαη νη εμήο:
α) νη Μνλάδεο Τγείαο ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Τγείαο (Π.Δ.Γ.Τ.), πνπ ιεηηνπξγεί ζηηο
Γηνηθήζεηο Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ (Γ.Τ.Πε.) ηεο Υψξαο θαη νη ελ γέλεη Φνξείο Παξνρψλ Τπεξεζηψλ
Τγείαο ηεο Γ.Τ.Πε.
β) νη ηαηξνί ηνπ πιεζηέζηεξνπ ζηελ θαηνηθία ηνπ δηθαηνχρνπ Γεκνζίνπ Ννζνθνκείνπ ή Κέληξνπ Τγείαο, γηα
ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο.
Οη Γλσζηνπνηήζεηο Απνηειέζκαηνο Πηζηνπνίεζεο Πνζνζηνχ Αλαπεξίαο, πνπ εθδίδνληαη γηα θάζε λφκηκε
ρξήζε απφ ην Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.), γίλνληαη ππνρξεσηηθά δεθηέο θαη είλαη
δεζκεπηηθέο.
8. Η νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηαβάιιεηαη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο
παξνχζαο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο έσο θαη ηελ 9ε Μαΐνπ 2017, κε πίζησζε ινγαξηαζκψλ
πιεξσκψλ ηξάπεδαο ησλ δηθαηνχρσλ λαπηηθψλ, ζηαδηαθά, κεηά ηελ θαηάζεζε έσο θαη ηελ 5ε Μαΐνπ 2017
θαη ηνλ έιεγρν ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηνλ Οίθν Ναχηνπ Πεηξαηά ή ζηηο Ληκεληθέο Αξρέο, πνπ
έρνπλ νξηζζεί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ παξνρή ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζηαζίαο.
9. Η θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο θαηαρσξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή, κε εηδηθή πξάμε ζην
θπιιάδην ηνπ λαπηηθνχ.
10. H παξνχζα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
11. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
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