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Βόλος, 04.12.2020 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

Θέμα: Καθυστέρηση καταβολής αποζημίωσης εργαζομένων με αναστολή συμβάσεων 

Σύμφωνα με την Υ.Α. 48713/1232/2020 (ΦΕΚ Β' 5246/26-11-2020), οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις των 
οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή για το μήνα Νοέμβριο με κρατική εντολή, είναι 
δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ' αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των 
συμβάσεων εργασίας τους, με βάση υπολογισμού το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00 €) που 
αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες. 

Οι ημερομηνίες πληρωμής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εν λόγω εργαζόμενους σύμφωνα με 
τις ανακοινώσεις του Υπουργείου ήταν οι 27/11-3/12. Εντούτοις, σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων 
σε διάφορες επιχειρήσεις της Μαγνησίας που τελούν σε αναστολή λειτουργίας, αρκετοί από αυτούς 
δεν έχουν λάβει ακόμα την αποζημίωση ειδικού σκοπού που δικαιούνται για το μήνα Νοέμβριο. 

Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε δικαιολογημένη σύγχυση, καθώς από τη μία πλευρά ενημερώνονται από 
τα ΜΜΕ ότι οι αποζημιώσεις έχουν καταβληθεί, ενώ από την άλλη, οι ίδιοι δεν έχουν λάβει ούτε ένα 
ευρώ από την αποζημίωση που δικαιούνται, χωρίς να λαμβάνουν και καμία επίσημη απάντηση από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες στις οποίες προσφεύγουν για να ενημερωθούν επίσημα. 

Οι εργαζόμενοι που δεν έχουν λάβει ακόμη την αποζημίωση του μηνός Νοεμβρίου και συνεχίζουν να 
βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, ανησυχούν δικαιολογημένα για το αν και πότε θα λάβουν την 
αποζημίωση για το μήνα Δεκέμβριο, καθώς δεν έχουν λάβει ακόμα καμία σαφή απάντηση για το λόγο 
της καθυστέρησης της καταβολής για το μήνα Νοέμβριο, αλλά και για τον αν υπάρχουν συγκεκριμένα 
κριτήρια με βάση τα οποία κάποιοι λαμβάνουν την αποζημίωση καθυστερημένα. 

Την ίδια ώρα ανακοινώνεται ότι η ειδική αποζημίωση για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις 
θα τεθούν σε αναστολή τον μήνα Δεκέμβριο θα υπολογιστεί με βάση το ποσό των 534 ευρώ αντί των 
800 ευρώ που υπολογίστηκε τον Νοέμβριο και ότι οι δηλώσεις των αναστολών από πληττόμενες για τον 
Νοέμβριο επιχειρήσεις ολοκληρώνονται στις 7 Δεκεμβρίου, ενώ η πληρωμή των ειδικών αποζημιώσεων 
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θα γίνει μετά τις 7 Δεκεμβρίου και έως τις 21 Δεκεμβρίου, με πιθανότερη ημερομηνία την 11η 
Δεκεμβρίου. 

Με βάση τα ανωτέρω, κρίνεται απολύτως αναγκαία η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 
εργαζομένους σε επιχειρήσεις των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή για το μήνα 
Νοέμβριο χωρίς άλλη καθυστέρηση, αλλά και η μη επανάληψη ανάλογων φαινομένων για το μήνα του 
Δεκεμβρίου. 

Παρακαλώ όπως επιληφθείτε άμεσα επί του θέματος και προβείτε σε ανάλογες ενέργειες. 

 

Με εκτίμηση 

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος 
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