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Νέα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης 
των εποχικά εργαζόμενων

για τον Οκτώβριο 2020

Το πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης των εποχικά εργαζόμενων κατά την περίοδο της πανδημίας 
ορίστηκε από τις προβλέψεις της κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών 
και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με αριθμ. οικ. 23102/477/2020 (ΦΕΚ 
Β’ 2268/13- 06-2020) με χρονικό ορίζοντα έως και το τέλος Σεπτεμβρίουτου 2020.

Πλέον με νέες ρυθμίσεις, όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 66 του πρόσφατου Νόμου 
4745/2020, αλλά και στην κοινή  υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με αριθμ. οικ. 47167/1181/2020 (ΦΕΚ Β’ 
5051/16-11-2020),παρατάθηκε η ενίσχυση των εποχικά εργαζόμενων και για τον Οκτώβριο 
2020 και ορίστηκε η 1η Νοεμβρίου του ίδιου έτους ως ημέρα αυτοδίκαιης απόλυσής τους, 
προκειμένου να λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ οι δικαιούχοι της.

Οι εποχικά εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις - 
εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων καθώς και σε 
επιχειρήσεις - εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι έλαβαν αποζημίωση ειδικού 
σκοπού λόγω αναστολής της σύμβασης εργασίας τους για όλη την περίοδο από 1/6/2020 έως 
30/9/2020 ή μέρος της περιόδου αυτής, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού έως 
και την 31η Οκτωβρίου 2020.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ και 
χορηγείται στους εργαζόμενους, εφόσον κατά τον μήνα Οκτώβριο, δεν έχουν σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη.

Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού οι δικαιούχοι εργαζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά 
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (A’ 75) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού 
στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr), χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη 
δήλωση εργοδότη. Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους 
στοιχείων και των στοιχείων του εργοδότη τους, στοιχεία που αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ 
«ΕΡΓΑΝΗ», και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). 

Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και 
του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις 
του Υπουργείου Οικονομικών. 

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και 
ελέγχου των στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που τηρούνται στα ΠΣ του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σχετικά αρχεία e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ και 
λοιπών συναρμόδιων φορέων.

Εισαγωγή

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον μήνα Οκτώβριο

Διαδικασία λήψης της αποζημίωσης
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Από την 1η Νοεμβρίου 2020, οι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού έως 31 Οκτωβρίου 
2020 θεωρείται ότι έχουν απολυθεί αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενέργεια καταγγελίας 
της σύμβασης εργασίας τους.Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλει 
σχετικό αρχείο στον ΟΑΕΔ για τους δικαιούχους τακτικής επιδότησης ανεργίας. Με τη σειρά 
τους οι δικαιούχοι, που έχουν αιτηθεί τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το μήνα 
Οκτώβριο, μπορούν να υποβάλουν αίτηση τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας στον ΟΑΕΔ. Οι 
αιτήσεις τακτικής επίδοσης των παραπάνω δικαιούχων μπορούν να υποβάλλονται από την 1η 
Νοεμβρίου 2020 και γίνονται αποδεκτές από τον ΟΑΕΔ ακόμα και αν έχουν υποβληθεί πριν την 
μονομερή υπεύθυνη δήλωση για την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Στην περίπτωση δικαιούχων που υποβάλλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις χορήγησης 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το μήνα Οκτώβριο, προκειμένου να επωφεληθούν της 
παράτασης της ενίσχυσης, ενώ είχε ήδη εκδοθεί δελτίο ανεργίας και είχε υποβληθεί αίτηση για 
τακτική επιδότηση ανεργίας με εκλαμβανόμενη ημερομηνία λύσης εργασιακής σχέσης την 30η 
Σεπτεμβρίου 2020, ο ΟΑΕΔ με το 71458/18.11.2020 έγγραφό του προβλέπει :

• Το δελτίο ανεργίας που εκδόθηκε με ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης την 30η 
Σεπτεμβρίου 2020 ανακαλείται και αντίστοιχα απορρίπτεται η συνδεόμενη με το δελτίο 
αυτό αίτηση τακτικής επιδότησης ανεργίας. 

• Θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου αίτηση για δελτίο ανεργίας και για τακτική επιδότηση 
ανεργίας από 1η Νοεμβρίου 2020 και εξής, με βάση την 31 Οκτωβρίου 2020 ως ημερομηνία 
λύσης της εργασιακής τους σχέσης. Οι ασφαλισμένοι θα ενημερωθούν σχετικά μέσω 
αυτόματου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Δ/νση Μηχανογράφησης του ΟΑΕΔ.

• Στην περίπτωση που η πρώτη αίτηση τακτικής επιδότησης ανεργίας έχει ήδη εγκριθεί, 
ανακαλείται η απόφαση ένταξης στην επιδότηση, καθώς η περίοδος χορήγησης της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού εξομοιώνεται με περίοδο απασχόλησης και καλύπτεται 
ασφαλιστικά.

• Τέλος, εάν έχει καταβληθεί ήδη η επιδότηση, θα γίνει καταλογισμός χρέος και συμψηφισμός 
αυτού με τη νέα επιδότηση, που θα εγκριθεί.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η 23102/477/12.06.2020 (Β’ 2268) κοινή υπουργική απόφαση, 
όπως ισχύει

• Κ.Υ.Α. 23102/477/2020

• Ν.4745/2020 

• Κ.Υ.Α. 47167/1181/2020

• ΕΓΓΡΑΦΟ ΟΑΕΔ 71458/18.11.2020

Αυτοδίκαιη Απόλυση από 1η Νοεμβρίου

Πως αντιμετωπίζεται τυχόν προηγούμενη αίτηση 
επιδότησης ανεργίας

Πηγές
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