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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημέρωση για την έκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του
τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής

επαναπρόσληψης

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 23102/477 στο
ΦΕΚ  2268/Β/13-6-202  και  προς  ενημέρωση  των  δικαιούχων  της  έκτακτης  μηνιαίας
αποζημίωσης  εποχικά  εργαζομένων  του  τουριστικού  και  επισιτιστικού  κλάδου  χωρίς
δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, ο Οργανισμός διευκρινίζει τα εξής:

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης

Δικαιούχοι είναι οι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου που δεν
έχουν δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης και οι οποίοι κατά το χρονικό διάστημα
από  τον  Σεπτέμβριο  2019  έως  και  τον  Φεβρουάριο  2020  έλαβαν  τακτική  επιδότηση
ανεργίας για 3 μήνες και 5 ημέρες. 

Επίσης δικαιούχοι είναι και όσοι απολύθηκαν από επιχειρήσεις που επλήγησαν από την
πτώχευση της Thomas Cook και οι οποίοι κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο
2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παραμείνουν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του
ΟΑΕΔ κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο 2020.

Ποιο είναι το ύψος και η διάρκεια της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης

Η έκτακτη μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται στο ύψος του τελευταίου μηνιαίου επιδόματος
ανεργίας που έλαβαν οι δικαιούχοι και θα καταβληθεί κατά ανώτατο όριο για διάστημα 3
μηνών και συγκεκριμένα για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020.

Πως θα καταβληθεί η έκτακτη μηνιαία αποζημίωση

Οι  δικαιούχοι  θα  εισέλθουν  σε  ειδική  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  του  ΟΑΕΔ  που  θα
ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών για να επικαιροποιήσουν τα καταχωρισμένα στο
μητρώο  ανέργων  του  Οργανισμού  ατομικά  τους  στοιχεία  και  τον  αριθμό  τραπεζικού
λογαριασμού  τους  (IBAN).  Επίσης,  θα  πρέπει  να  δηλώσουν  με  προτυποποιημένη
υπεύθυνη δήλωση ότι παραμένουν άνεργοι και ότι από την σύμβασή τους δεν υπάρχει
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υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ότι σε περίπτωση
ανάληψης εργασίας θα ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό. 

Πότε θα καταβληθεί η έκτακτη μηνιαία αποζημίωση

Η καταβολή της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης θα πραγματοποιείται εντός του πρώτου
δεκαήμερου  μετά  από  κάθε  πλήρη  συνεχόμενο  μήνα  εγγεγραμμένης  ανεργίας.  Για
παράδειγμα,  η  έκτακτη  μηνιαία  αποζημίωση  για  τον  Ιούνιο  θα  καταβληθεί  εντός  του
πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου. 

Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη μηνιαία αποζημίωση  είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και
δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.

Στο  αμέσως  επόμενο  διάστημα  ο  Οργανισμός  θα  ανακοινώσει  την  ημερομηνία
λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς και αναλυτικές οδηγίες
για  τις  προϋποθέσεις,  τους  όρους  και  την  διαδικασία  καταβολής της  έκτακτης
μηνιαίας αποζημίωσης στους δικαιούχους.

Τέλος,  επισημαίνεται  ότι  δεν  υπάρχει  κανένας  λόγος  προσέλευσης στα  Κέντρα
Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, τόσο πριν όσο και κατά την διάρκεια της
καταβολής της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης.
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