Σε δύο ταχύτητες το επίδομα των 800 ευρώ, άλλη ημερο-μηνία για τις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ

Από τις 3 Νοεμβρίου μπορούν να ενταχθούν σε αναστολή οι εργαζόμενοι εφόσον η
επιχείρηση υπάγεται βάσει ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις ανεξάρτητα από...

το αν το lockdown έγινε στις 7 Νοεμβρίου. Έτσι οι εργαζόμενοι που θα μπουν σε
αναστολή από τις 3 Νοεμβρίου θα πάρουν αποζημίωση ειδικού σκοπού 746,6 ευρώ.
Σε αναστολή μπορούν να μπουν από τις 3 Νοεμβρίου οι εργαζόμενοι στις
ακόλουθες Περιφέρειες:
- Αιτωλοακαρνανίας, Άνδρου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Γρεβενών,
Εύβοιας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ηρακλείου, Θάσου, Θεσπρωτίας, Ιθάκης,
Ικαρίας, Κάλυμνου, Καρδίτσας, Καρπάθου-Κάσου, Κέας-Κύθνου, Κέρκυρας,
Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Κω, Λακωνίας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Λήμνου,
Μεσσηνίας, Μήλου, Μυκόνου, Νήσων Αττικής (εξαιρουμένου του Δήμου Σαλαμίνας),
Πάρου, Πρέβεζας, Ρέθυμνου, Ρόδου, Σάμου, Σποράδων, Σύρου, Τήνου, Φθιώτιδας,
Φλώρινας, Φωκίδας, Χανιών, Χίου, καθώς και του Δήμου Αμοργού αφού
εντάσσονται στο επιδημιολογικό επίπεδο επιτήρησης.
- Ανατολικής Αττικής, Βοιωτίας, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Δράμας, Δυτικής Αττικής,
Δυτικού Τομέα Αθηνών, Έβρου, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Θήρας, Ιωαννίνων,
Καβάλας, Καστοριάς, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Κιλκίς, Κοζάνης, Λάρισας,
Μαγνησίας, Νάξου (εξαιρουμένου του Δήμου Αμοργού), Νότιου Τομέα Αθηνών,
Ξάνθης, Πειραιά, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Χαλκιδικής,
καθώς και ο Δήμος Σαλαμίνας καθώς εντάσσονται στο επιδημιολογικό επίπεδο
αυξημένου κινδύνου.
Επίσης εργαζόμενος σε κλειστή επιχείρηση με κρατική εντολή βάσει ΚΑΔ στη
Θεσσαλονίκη τίθεται σε αναστολή από 3.11.2020 και θα λάβει 747 ευρώ
(υπολογισμός στα 800 ευρώ για 28 ήμερες αναστολής).
Την αναλογική αποζημίωση δικαιούνται:
1. Εργαζόμενοι σε συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες – π.χ. στη Θεσσαλονίκη
– των οποίων η σύμβαση έχει τεθεί υποχρεωτικά σε αναστολή, καθώς εργάζονται
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σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή βάσει ΚΑΔ από 3 Νοεμβρίου, πριν
την ανακοίνωση των γενικευμένων μέτρων για το σύνολο της Επικράτειας. Οι
συμβάσεις τους τίθενται σε αναστολή για 28 ημέρες, από 3 έως 30 Νοεμβρίου.
Για παράδειγμα: Εργαζόμενος σε κλειστή επιχείρηση με κρατική εντολή βάσει ΚΑΔ
στη Θεσσαλονίκη τίθεται σε αναστολή από 3.11.2020 και θα λάβει 747 ευρώ
(υπολογισμός στα 800 ευρώ για 28 ήμερες αναστολής)
2. Εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση τίθεται υποχρεωτικά σε αναστολή από
σήμερα, Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των γενικευμένων μέτρων για το
σύνολο της Επικράτειας. Οι συμβάσεις τους τίθενται σε αναστολή για 24 ημέρες,
από 7 έως 30 Νοεμβρίου.
Για παράδειγμα: Εργαζόμενος σε κλειστή επιχείρηση με κρατική εντολή βάσει ΚΑΔ
τίθεται σε αναστολή από 7.11.2020 και θα λάβει 640 ευρώ (υπολογισμός στα 800
ευρώ για 24 ήμερες αναστολής)
3. Εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση τίθεται υποχρεωτικά σε αναστολή από άλλη
ημερομηνία, για παράδειγμα Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
Για παράδειγμα: Εργαζόμενος σε κομμωτήριο/κουρείο/κέντρα αισθητικής που
κλείνει με κρατική εντολή την 9.11.2020 τίθεται σε αναστολή από 9.11.2020 και θα
λάβει 587 ευρώ (υπολογισμός στα 800 ευρώ για 22 ήμερες αναστολής)
4. Εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή για μέρος ή
για ολόκληρο τον μήνα σε επιχειρήσεις που παραμένουν ανοιχτές αλλά
χαρακτηρίζονται ως πληττόμενες για το μήνα Νοέμβριο και βάσει της γενικευμένης
λίστας ΚΑΔ του Απριλίου 2020.
Για παράδειγμα: Εργαζόμενος σε πληττόμενη επιχείρηση βάσει ΚΑΔ που έχει τεθεί
σε αναστολή από 1.11.2020 θα λάβει 800 ευρώ ή την αναλογία επί των 800 ευρώ για
τις ήμερες του Νοέμβριου που είναι σε αναστολή
5. Σε κάθε περίπτωση, αυτοί που αναμένεται να λάβουν ολόκληρο το ποσό της
ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ είναι κατά κύριο λόγο οι εργαζόμενοι που ήταν
σε αναστολή και τον Οκτώβριο δηλαδή:
-Εργαζόμενοι σε επισιτισμό, τουρισμό, μεταφορές, πολιτισμό, αθλητισμό
-Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και ήταν σε αναστολή τον
Οκτώβριο
-Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με αναστολή λειτουργίας ήδη από τον Οκτώβριο και
ειδικότερα στην Κοζάνη από 16/10 και στην Καστοριά από 23/10.
-Εργαζόμενοι Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ), που έχουν
τοποθετηθεί σε έμμεσο εργοδότη ο οποίος εμπίπτει σε πληττόμενο ΚΑΔ για τον
Οκτώβριο.
Εργοδότες κλειστών και πληττόμενων επιχειρήσεων μπορούν να υποβάλλουν τις
δηλώσεις των αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους:
- έως τις 24 Νοεμβρίου οι εργοδότες των κλειστών επιχειρήσεων και
- έως τις 7 Δεκεμβρίου οι εργοδότες των πληττόμενων επιχειρήσεων.
Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις στην
πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr μόνο εάν η σύμβαση εργασίας τους
τίθεται για πρώτη φορά σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη.
Δηλαδή αν ένας εργαζόμενος ήταν σε αναστολή τον Απρίλιο και τώρα εργάζεται
σε άλλο εργοδότη, δεν χρειάζεται να υποβάλλει εκ νέου δήλωση για την νέα
αναστολή του Νοεμβρίου.
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https://www.dikaiologitika.gr
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