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Εισαγωγή

Στο πλαίσιο μερικής εξισορρόπησης-άμβλυνσης των συνεπειών των περιοριστικών μέτρων για
την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, λήφθηκαν επιμέρους μέτρα οικονομικής
ενίσχυσης των ανέργων που δεν έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας λόγω των μέτρων
αυτών, τα οποία έχουν περιορίσει τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, εξαιτίας και του μεγάλου
αριθμού εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή.
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Παράταση επιδόματος ανεργίας

Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων
και του βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους,
για όσους δικαιούχους έληξε εντός του έτους 2020 καθώς και το πρώτο τρίμηνο του 2021,
παρατείνεται για δύο (2) ακόμη μήνες από την ημερομηνία λήξης τους για μία φορά.
Συγκεκριμένα, με το άρθρο έβδομο της από 20.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε και ισχύει,
προβλέφθηκε η δίμηνη παράταση της τακτικής επιδότησης ανεργίας, καθώς και του
επιδόματος μακροχρόνια ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες
και αυτοαπασχολουμένους, για όσους δικαιούχους έληξε εντός του τετραμήνου ΙανουάριοςΑπρίλιος 2020.
Στη συνέχεια, με την υπ’ αρ. 24760/550/22.6.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας
προβλέφθηκε η δίμηνη παράταση των ανωτέρω επιδομάτων για όσους δικαιούχους έληξε εντός
του Μαΐου 2020 και δεν είχαν επωφεληθεί από την προηγούμενη δίμηνη παράταση.
Ακολούθησε η υπ’ αρ. 37453/963/28.9.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, με την οποία
προβλέφθηκε η δίμηνη παράταση των ανωτέρω επιδομάτων για όσους δικαιούχους έληξε εντός
των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και δεν είχαν επωφεληθεί από προηγούμενη
δίμηνη παράταση.
Στη συνέχεια, με την υπ’ αρ. 47166/1180/16.11.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας
προβλέφθηκε η δίμηνη παράταση των ανωτέρω επιδομάτων για όσους δικαιούχους έληξε εντός
των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 και δεν είχαν επωφεληθεί
από προηγούμενη δίμηνη παράταση.
Τέλος, με την υπ’ αρ. 834/279/24.2.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας προβλέφθηκε η δίμηνη παράταση των ανωτέρω επιδομάτων για όσους δικαιούχους
έληξε εντός του πρώτου διμήνου του 2021 και δεν είχαν επωφεληθεί από προηγούμενη δίμηνη
παράταση. Έχει ανακοινωθεί αντίστοιχη παράταση των ανωτέρω επιδομάτων για όσους
δικαιούχους έληξε εντός του Μαρτίου 2021.
Η καταβολή ολοκληρώνεται αυτόματα με απευθείας κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στη
δίμηνη παράταση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των επιδοτούμενων και δεν απαιτείται
καμία ενέργεια από τους δικαιούχους.
Οι δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας λαμβάνουν συνολικά έως 798,50 ευρώ (έως
399,25 ευρώ μηνιαίως), ποσό προσαυξανόμενο κατά 10% επιπλέον για κάθε προστατευόμενο
μέλος του δικαιούχου ανέργου. Οι δικαιούχοι βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων
λαμβάνουν συνολικά έως 720 ευρώ (έως 360,00 ευρώ μηνιαίως) και οι δικαιούχοι επιδόματος
μακροχρόνιας ανεργίας λαμβάνουν συνολικά έως 400,00 ευρώ (έως 200,00 ευρώ μηνιαίως).
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Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση μη επιδοτούμενων
μακροχρόνια ανέργων

Με την 15687/282/16.4.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση αποφασίστηκε η καταβολή έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους.
Ειδικότερα, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 400 ευρώ αφορά κάθε μη επιδοτούμενο
μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, ο οποίος απέκτησε την
ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου, δηλαδή ξεπέρασε τους 12 μήνες συνεχούς εγγεγραμμένης
ανεργίας, από 01.04.2019 και μετά και διατηρεί την ιδιότητα αυτή μέχρι και τη δημοσίευση της
απόφασης, δηλαδή μέχρι και 16.04.2020. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από
τον ΟΑΕΔ στους δικαιούχους αυτόματα, μέσω δηλαδή απευθείας κατάθεσης στους τραπεζικούς
λογαριασμούς που είναι καταχωρισμένοι στον ΟΑΕΔ. Η έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση
είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή
οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Με την 48222/1215/24.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση αποφασίστηκε η χορήγηση από
τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων ευρώ (400,00 ευρώ) σε κάθε μη
επιδοτούμενο μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, ο οποίος
αποκτά την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου από 01.3.2020 έως και τη δημοσίευση της πιο
πάνω απόφασης, δηλαδή έως 25.11.2020, εξαιρουμένων όσων έλαβαν την εφάπαξ οικονομική
ενίσχυση της προηγούμενης υπ’ αρ. οικ. 15687/282/16-4-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Οι δικαιούχοι έπρεπε να επιβεβαιώσουν ή να καταχωρίσουν τα στοιχεία ατομικού ή κοινού
τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στον οποίο είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης του ελληνικού Δημοσίου gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή
ΟΑΕΔ.
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Απαιτούμενες ημέρες εργασίας σε τουριστικά
και επισιτιστικά επαγγέλματα το 2020

Με το άρθρο 116 του Ν. 4764/2020 προβλέφθηκε ότι για την επιδότηση των εποχικά εργαζομένων
ειδικά για το έτος 2020 αρκεί η πραγματοποίηση 50 ημερών εργασίας από 100 – που κατά
κανόνα απαιτούνται.
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•

άρθρο έβδομο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 68) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
εικοστό τέταρτο της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 75)

•

υπ’ αρ. 15687/282 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1468)

•

άρθρο 9 Ν. 4684/2020

•

υπ’ αρ. 24760/550/22-6-2020 ΚΥΑ (Β΄ 2484)

•

υπ’ αρ. 37453/963/28-9-2020 ΚΥΑ (Β΄ 4172)

•

άρθρο 116 Ν. 4764/2020

•

υπ’ αρ.47166/1180/16.11.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 5051)

•

υπ’ αρ. 48222/1215/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 5225)

•

υπ’ αρ. 834/279/24.2.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 771)

Για τους ναυτικούς βλ. άρθρο εξηκοστό τρίτο παρ. 1-2 της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 74).

Ερμηνεία:
•

από 27.03.2020 δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ «Πώς, πότε και σε ποιους θα καταβληθεί η 2μηνη
παράταση του επιδόματος ανεργίας»

•

από 17.11.2020 δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ «Πώς, πότε και σε ποιους θα καταβληθεί η 2μηνη
παράταση των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν ή λήγουν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο
και Δεκέμβριο»

•

από 26.11.2020 δελτίο τύπου ΟΑΕΔ

•

από 28.02.2021 δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ «Αύριο η καταβολή του πρώτου μήνα της παράτασης
των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν τον Ιανουάριο»
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