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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Οδηγίες υποβολής σε εφαρμογή της ΠΝΠ 30/03/2020
(ΦΕΚ 75/Α/30.03.2020)

Σχετ. : 1. Άρθρο 63 παρ. 2 της ΠΝΠ 30.03.2020 – ΦΕΚ 75/Α/30.03.2020
2. Υ.Α. Φ.80000/οικ.46214/1903 – ΦΕΚ 3677/Β/19-10-2017
3. Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 48/22-12-2017
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω 1. σχετικού :
Οι Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις – πλοιοκτήτες - εφοπλιστές, που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και έχουν διακόψει από την 1η Μαρτίου 2020 ή πρόκειται να
διακόψουν την εκτέλεση δρομολογιακών πλόων πλοίων τους ή δεν έχουν εκκινήσει αυτούς στο πλαίσιο
δρομολογιακών υποχρεώσεων των πλοίων τους για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και έχουν προβεί στην
έκδοση ναυτολογίου, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτικών, που δεν απαιτούνται ως
προσωπικό ασφαλείας επί πλοίου. Συμβάσεις ναυτικών επαγγελματικών αλιευτικών πλοίων ολικού μήκους είκοσι
τεσσάρων (24) μέτρων και άνω που δεν εκτελούν πλόες και έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα δύνανται ομοίως
να ανασταλούν. Η αναστολή των συμβάσεων ναυτολόγησης μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, με δυνατότητα παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του κορωνοϊού COVID-19.
Οι απογεγραμμένοι ναυτικοί των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή είτε λόγω εφαρμογής των διατάξεων
της περ. (α) της ως ανω 1. σχετικής είτε λόγω απαγόρευσης εκτέλεσης πλόων με εντολή δημόσιας αρχής, ιδίως στην
περίπτωση επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης
ειδικού σκοπού.
Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες-εφοπλιστές που εμπίπτουν στις περ. (α) και (β), της ως άνω 1.
σχετικής, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων ναυτολόγησης και, σε περίπτωση
πραγματοποίησής της, αυτή θεωρείται άκυρη.
Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, κατά τη
διάρκεια της αναστολής της σύμβασης, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) των ναυτικών, των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης τελούν σε
αναστολή, υποβάλλεται άμεσα από τον πλοιοκτήτη στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.).
Στα πλαίσια αυτά και για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Ναυτικών (ΑΠΔΝ) παρέχονται οι
παρακάτω διευκρινιστικές οδηγίες :
Οι υπόχρεοι ΑΠΔΝ, όπως ορίζονται στα σχετικά 2. και 3. και που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2
της ΠΝΠ 30-03-2020 (σχετικό 1.), οφείλουν από την 30η Μαρτίου 2020 κατά την υποβολή της :

1. Για μεν την περίοδο ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, από 01/03/2020 και έως 29/03/2020, στο Τμήμα ΙΙΙ – Στοιχεία
Εργαζομένου και Υπολογισμός, του πρότυπου EXCEL ΑΠΔ, συμπληρώνονται τα στοιχεία των ναυτικών
όπως ΊΣΧΥΕ, και από 30/03/2020 έως και 31/03/2020 συμπληρώνονται : α) σε ξεχωριστή γραμμή ανά
ναυτικό, που απασχόλησαν, τα στοιχεία του (όπως τα ανέγραφαν μέχρι και σήμερα), β) στη στήλη 3.11
(ημερομηνία πρόσληψης) ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ, γ) στη στήλη
3.12 (ημερομηνία απόλυσης) την ημερομηνία 31/03/2020, δ) στη στήλη 3.13 (ΑΙΤΙΑ

ΑΠΟΛΥΣΗΣ –

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝ ΠΕΔΙΟ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 11 (ΑΝΑΣΤΟΛΉ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) και ε) στη στήλη
3.16 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΛΑΓΗΣ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 510 (ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ).

2. Για δε την περίοδο ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020, στο Τμήμα ΙΙΙ – Στοιχεία Εργαζομένου και Υπολογισμός, του πρότυπου
EXCEL ΑΠΔ, συμπληρώνονται : α) σε ξεχωριστή γραμμή ανά ναυτικό, που απασχόλησαν, τα στοιχεία του
(όπως τα ανέγραφαν μέχρι και σήμερα), β) στη στήλη 3.11 (ημερομηνία πρόσληψης) ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01/04/2020, γ) στη στήλη 3.12 (ημερομηνία απόλυσης) την ημερομηνία ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΣΥΜΠΛΗΡΏΝΕΤΑΙ
Ο ΕΝΑΣ (1) ΜΗΝΑΣ (ΤΡΙΑΝΤΑ ΗΜΕΡΕΣ) ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, δ) στη στήλη 3.13 (ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ –
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝ ΠΕΔΙΟ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 11 (ΑΝΑΣΤΟΛΉ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) και ε) στη στήλη
3.16 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΛΑΓΗΣ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 510 (ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ).
Εφιστάται η προσοχή :

1. Η περίοδος αναστολής σύμβασης από…. έως…. μεταξύ δύο περιόδων υποβολής ΑΠΔΝ να μη ξεπερνά τις
τριάντα (30) ημέρες αθροιστικά (ένας μήνας), εκτός εάν δοθεί παράταση αυτής με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία
εξέλιξης του κορωνοϊού COVID-19. Συνεπώς για τα διαστήματα πριν και μετά των τριάντα ημερών, η
ΑΠΔΝ υποβάλλεται όπως ίσχυε.

2. Η ΑΠΔΝ υποβάλλεται κανονικά στις ημερομηνίες που αναφέρονται στο σήμα χορήγησης ναυτολογίου ή
κατάστασης πληρώματος (Ν.2575/1998).
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