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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΟΑΕΔ: Τα επιδόματα που θα δοθούν στους ανέργους και εποχικά απασχολούμενους – 
Πότε θα καταβληθούν 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει όσους επιδοτούμενους ανέργους έληξε ή θα λήξει η 
επιδότησή τους τον Μάιο, ο πρώτος επιπλέον μήνας επιδότησης θα καταβληθεί τον Ιούνιο και ο 
δεύτερος επιπλέον μήνας επιδότησης θα καταβληθεί τον Ιούλιο. 

Η δίμηνη παράταση επιδομάτων ανεργίας αντιστοιχεί στα εξής ποσά: 

-Δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας – έως 798,5 ευρώ (έως 399,25 ευρώ μηνιαίως), ποσό 
προσαυξανόμενο κατά 10% επιπλέον για κάθε προστατευόμενο μέλος του δικαιούχου ανέργου. 

-Δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολούμενων – έως 720 ευρώ (έως 360 ευρώ 
μηνιαίως). 

– Δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας – έως 400 ευρώ (έως 200 ευρώ μηνιαίως). 

Υπενθυμίζεται πως η καταβολή ολοκληρώνεται αυτόματα, μέσω απευθείας κατάθεσής στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους, όπως αίτηση, 
προσκόμιση δικαιολογητικών, κ.λπ.. Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των 
δικαιούχων εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ. 

Σημειώνεται πως δικαιούχοι είναι μόνο όσοι παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που 
αντιστοιχεί η παράταση. Για παράδειγμα, επιδοτούμενοι άνεργοι που ξεκίνησαν να εργάζονται στο 
διάστημα μετά τη λήξη της επιδότησής τους θα λάβουν μειωμένο ποσό, αναλογικά με το διάστημα που 
απώλεσαν το δικαίωμα επιδότησης. 

Παράλληλα τα κυβερνητικά μέτρα περιλαμβάνουν και μια σειρά παροχών για τους εποχικά 
απασχολούμενους οι οποίοι δεν εργάζονται. Ειδικότερα προβλέπεται χορήγηση επιδόματος ανεργίας 
στους εποχικά απασχολούμενους που δεν θα προσληφθούν την τρέχουσα τουριστική περίοδο και 
κίνητρα επαναπρόσληψης τους. 

Όσοι λοιπόν εποχικά απασχολούμενοι υπολογίζονται 120.000 δεν θα εργαστούν θα λάβουν 
μηνιαία οικονομική ενίσχυση το επίδομα εποχικής ανεργίας έως και τον μήνα Σεπτέμβριο του 2020 
στους περίπου 120.000 εποχικά ανέργους. 

Παράλληλα, όσοι εργαζόμενοι εργαστούν το κράτος αναλαμβάνει την κάλυψη των εργοδοτικών 
ασφαλιστικών εισφορών των εποχικά εργαζόμενων με μερική απασχόληση. Επίσης για τους εποχικά 
εργαζόμενους οι οποίοι από το φθινόπωρο λαμβάνουν εποχικό βοήθημα μειώνονται τα ελάχιστα 
απαιτούμενα ημερομίσθια από 100 σε 50 για την λήψη του εποχικού επιδόματος. 

Σήμερα, ισχύει ότι ασφαλισμένοι που έχουν πραγματοποιήσει στο κρίσιμο για την επιδότησή 
τους χρονικό διάστημα (12μηνο ή 14μηνο) από 100 έως 149 ημέρες εργασίας/ασφάλισης σε 
επιχείρηση που λειτουργεί εποχικά, υποχρεωτικά εντάσσονται σε επιδότηση τακτικής ανεργίας 
διάρκειας 3 μηνών και 5 ημερών (συνολικά 80 ημερών επιδότησης). 

 


