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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πειραιάς, 09 Απριλίου 2020
Άνοιξε η πλατφόρµα για την καταβολή των 800 ευρώ στους ναυτικούς µέσω του nat.gr
Στη διάθεση του κοινού είναι από τις οκτώ το πρωί της Πέµπτης η ηλεκτρονική εφαρµογή
«Υπεύθυνη δήλωση COVID-19», στον διαδικτυακό τόπο του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου
(www.nat.gr) και στο πεδίο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠ∆Ν» του µενού.
Με τον τρόπο ξεκινούν την εφαρµογή τους τα µέτρα στήριξης των ναυτικών για την
αντιµετώπιση των επιπτώσεων της πανδηµίας του κορωνοϊού µε τους δικαιούχους να
λαµβάνουν την ειδική αποζηµίωση των 800 ευρώ.
Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής οι ναυτιλιακές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να
υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις µε συνηµµένους τους πίνακες των ναυτικών που έχουν
θέσει σε αναστολή σύµβασης ή έχουν λύσει τη σύµβασή τους και δικαιούνται την αποζηµίωση
ειδικού σκοπού, µε βάση το πλαίσιο που ορίζει η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου που
δηµοσιεύθηκε στις 30/3/2020 (A75/30/3/2020/Αρ. 63ο), της αντίστοιχης ΚΥΑ και της σχετικής
εγκυκλίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (∆ΝΕΡ/Τµήµα 2ο).
Υπενθυµίζεται ότι δικαιούχοι της ειδικής αποζηµίωσης των 800 ευρώ είναι:
Ναυτολογηµένοι ναυτικοί σε επιβατηγά και επιβατηγά – οχηµαταγωγά πλοία που εκτελούν
θαλάσσιες ενδοµεταφορές τα οποία έχουν διακόψει από την 1η Μαρτίου 2020 ή πρόκειται να
διακόψουν την εκτέλεση δροµολογιακών πλόων 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. Οι συµβάσεις ναυτολόγησης των ναυτικών εφόσον
δεν έχουν ορισθεί ως προσωπικό ασφαλείας (φύλαξης) επί πλοίου, αναστέλλονται.
Ναυτολογηµένοι ναυτικοί σε επαγγελµατικά αλιευτικά πλοία ολικού µήκους 24 µέτρων και άνω
που δεν εκτελούν πλόες και έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα από την 1η Μαρτίου 2020,
των οποίων οι συµβάσεις ναυτολόγησης αναστέλλονται.
Απογεγραµµένοι ναυτικοί επιβατηγών και επιβατηγών-οχηµαταγωγών πλοίων που εκτελούν
τουριστικούς πλόες, πλόες θαλασσίων ενδοµεταφορών καθώς και διεθνείς πλόες, των οποίων
η σύµβαση ναυτολόγησης έχει λυθεί από την 01-03-2020, έως και την 30-03-2020,
ανεξαρτήτως αιτιολογίας εκτός των περιπτώσεων υπαιτιότητας του ναυτικού ή
ασθενείας/τραυµατισµού.
Επισυνάπτονται οι οδηγίες υποβολής υπεύθυνης δήλωσης εργοδοτών µετά των συνηµµένων
πινάκων ναυτικών.
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