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6/4/2020 

 ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  

Επιμέλεια: Λάμπρος Αραπάκος, Κοινωνικός Λειτουργός 

ΑΝΕΡΓΟΙ Οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν εντός του χρονικού 

διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/20 δικαιούνται να λάβουν την 

έκτακτη αποζημίωση  των 800 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν δικαιούνται ή όχι  

την τακτική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες:  

https://bit.ly/2XcH5ap  

Χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη διαδικασία από τους ανέργους, από τον ΟΑΕΔ 

θα γίνει η δίμηνη παράταση για όσους έληξε ή λήγει το επίδομα το πρώτο 

τρίμηνο του 2020. Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/34epPmE  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

 

Στην  πλατφόρμα https://supportemployees.yeka.gr/ υποβάλλουν τις 

αιτήσεις τους οι εργαζόμενοι των οποίων ανεστάλη η σύμβαση εργασίας 

τους και είναι δικαιούχοι για το επίδομα 800 ευρώ. Περισσότερες 

πληροφορίες: 

https://supportemployees.yeka.gr/(S(tjeqahnxjjcw0ozhocmmkrxc))/ODHGI

ES.pdf    

Επίσης, οι  εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που έκλεισαν προσωρινά με 

κρατική εντολή και είναι δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ 

δικαιούνται:  αναστολή καταβολής των φορολογικών τους υποχρεώσεων για 

τέσσερις μήνες, αναστολή των δόσεων των δανείων τους για τρεις μήνες 

εφόσον ήταν συνεπείς δανειολήπτες, δώρο Πάσχα, ασφαλιστική κάλυψη, 

διατήρηση της θέσης εργασίας τους.  Τα χρήματα θα ξεκινήσουν να 

καταβάλλονται στους δικαιούχους από τις 15 Απριλίου και μετά. 

Μπορείτε να υποβάλετε τα σχετικά σας ερωτήματα στην ANTI-COVID-19 

Ομάδα Πληροφόρησης και Υποστήριξης Εργαζομένων της ΓΣΕΕ  

https://gsee.gr/?page_id=36762 

Voucher Επιστημόνων/ Ελεύθερων Επαγγελματιών 

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων 

τους με εκπαιδευτικό επίδομα 600€.  Αφορά τους εξής 6 βασικούς 

επιστημονικούς κλάδους: μηχανικοί (κάθε ειδικότητας) 

οικονομολόγοι/λογιστές, δικηγόροι, ιατροί (κάθε ειδικότητας), οδοντίατροι, 

ψυχολόγοι και συναφή ιατρικά επαγγέλματα, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, 

όπως ορίζονται βάσει ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας από το 

Υπουργείο Οικονομικών. 

Το επίδομα θα καταβληθεί σε δύο δόσεις:  400 ευρώ, ως προκαταβολή, με 

την ενεργοποίηση της επιταγής, η οποία θα καταβάλλεται από την Μ. Τρίτη 

14 Απριλίου και μετά, ενώ με την ολοκλήρωση  του προγράμματος θα 

καταβάλλονται και τα υπόλοιπα 200 ευρώ. 

Από 9 έως 16 Απριλίου οι αιτήσεις https://elearning.yeka.gr/  

Περισσότερες πληροφορίες:  https://bit.ly/2UKSWLm  
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ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

40% 

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που έκλεισαν προσωρινά με κρατική 

εντολή δικαιούνται να καταβάλλουν το 60%  του ενοικίου της κύριας 

κατοικίας τους ένα αυτή είναι η πρώτη κατοικία.  Στην υπεύθυνη δήλωση  

που υποβάλλουν στην πλατφόρμα  https://supportemployees.yeka.gr/ στο 

πεδίο Γ πρέπει να τικάρουν το κουτάκι «Μισθώνω κύρια κατοικία» και στη 

συνέχεια να αναγράψουν το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του εκμισθωτή 

όπως και τη διεύθυνση του ακινήτου.   

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ  

Αναπηρικά προνοιακά επιδόματα,  τα όποια έληξαν έως 31/03/2020 και για 

τα οποία εκκρεμούσε ιατρική κρίση από τα ΚΕΠΑ χωρίς υπαιτιότητα του 

ενδιαφερομένου, παρατάθηκε για τρεις μήνες η καταβολή του επιδόματος 

από τον ΟΠΕΚΑ. Περισσότερες πληροφορίες- online αιτήσεις: 

https://opeka.gr/  

Για πληροφορίες για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (KEA) και για 

άλλα επιδόματα (Προνοιακό-Αναπηρικό Επίδομα, Επίδομα Ανασφάλιστων 

Υπερηλίκων, Επίδομα Στέγασης, Επίδομα Γέννησης μπορείτε να καλείτε στο 

Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πατρέων: Ελ. Βενιζέλου 38 & Σολωμού, 

2614409977 2614409970   d.patrewn.k.k@gmail.com 

ΔΕΗ Από τις 26 Μαρτίου 2020 και για το επόμενο τρίμηνο η ΔΕΗ παρέχει:  

Δωρεάν πάγιο για όλους τους πελάτες χαμηλής τάσης.  Έκπτωση 8% στους 

ευάλωτους πελάτες  (ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, άτομα σε μηχανική 

υποστήριξη, που δεν εντάσσονται στο  Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο). €5 

έκπτωση για όλους τους πελάτες e-bill, παλαιούς και νέους.  Οι καταναλωτές 

μπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία e-bill και να επωφεληθούν από την 

έκπτωση στους λογαριασμούς τους. Περισσότερες πληροφορίες:  

https://bit.ly/2V4OupN και στο τηλεφωνικό κέντρο 11770 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 

(ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ) 

Οι δικαιούχοι απαλλαγών δημοτικών τελών που ανήκουν στις κοινωνικές 

ομάδες και είχαν από το 2019 την απαλλαγή να την διατηρήσουν και για το 

2020, χωρίς υποβολή νέας αίτησης, προκειμένου να μην συνωστίζονται στις 

δημοτικές υπηρεσίες. Αίτηση  για την απαλλαγή ή μείωση  δημοτικών τελών 

θα υποβάλλουν μόνο: α) οι νέοι δικαιούχοι όλων των κατηγοριών β) οι 

δικαιούχοι του ΚΕΑ γ) οι άνεργοι δ) όσοι έχουν αλλάξει διεύθυνση. Οι 

αιτήσεις και τα δικαιολογητικά  θα υποβληθούν μόνο  ηλεκτρονικά  στο mail  

protodp@patras.gr   Περισσότερες πληροφορίες:   https://bit.ly/2V7SR3c  

ΑΥΛΗ  

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ 

Οδηγός για την ενεργοποίηση της  Άυλης Συνταγογράφησης: https://www.e-

syntagografisi.gr/erv/VAADIN/help/manual_nopaper_eprescription_taxisnet.

pdf  Σύντομες οδηγίες: Μπαίνουμε http://www.idika.gr/. Επιλέγουμε 

Πρωτοβάθμια Υγεία για Πολίτες. Επιλέγουμε Πρόσβαση στο Σύστημα Υγείας 

ΠΦΥ. Επιλέγουμε Είσοδος στην Υπηρεσία. Χρησιμοποιούμε τους κωδικούς 

taxinet. Επιλέγουμε Εξουσιοδότηση. Επιλέγουμε το ΑΜΚΑ και επιλέγουμε 

ΕΙΣΟΔΟΣ. Επιλέγουμε ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ. Εμφανίζεται παράθυρο ΑΥΛΗ 

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ. Επιλέγουμε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Επιλέγουμε ΕΠΙΘΥΜΩ 

ΑΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ και καταχωρούμε το τηλέφωνο και το mail μας, 

Επιλέγουμε ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ.  
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