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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού 

εκδόθηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), στην οποία μεταξύ άλλων 

προβλέπονται τα εξής: 

«Άρθρο 7 

Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και 

επίδομα στέγασης- Αναστολή προθεσμιών διαδικασίας χορήγησης επιδόματος 

γέννησης. 

1. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, νέα αίτηση 

για τη χορήγηση του επιδόματος του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο 

Εισόδημα» του άρθρου 235 του ν.4389/2016 (Α΄94) ή εφόσον δεν υποβληθεί η 

αίτηση αυτή ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες μέσω του 

διαδικτυακού ιστότοπου του ανωτέρω προγράμματος, παρατείνεται για έναν (1) 

μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος αυτού, η οποία 

έληξε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. 

2. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, νέα αίτηση 

για τη χορήγηση του επιδόματος του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης» του 

άρθρου 3 του ν. 44/72/2017 (Α΄74), ή εφόσον δεν υποβληθεί η αίτηση αυτή 

ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες μέσω του διαδικτυακού 

ιστότοπου του ανωτέρω του προγράμματος αυτού, η οποία λήγει τον Μάρτιο 

του τρέχοντος έτους. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να 

παρατείνεται εκ νέου η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των παρ. 1 και 2.» 

Κατά συνέπεια, και για τα δύο προγράμματα, παρατείνεται για ένα (1) μήνα η ισχύς των 

αιτήσεων, που πρέπει να επανυποβληθούν μέσα στο μήνα Μάρτιο, προκειμένου να 

μειωθεί η προσέλευση κοινού στις υπηρεσίες. Σε περίπτωση που μέχρι τη δημοσίευση 

της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, έχει ήδη εγκριθεί νέα αίτηση, τότε αυτή 

εξακολουθεί να ισχύει. Επίσης, σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση απευθείας από 

τους αιτούντες και μετά τη δημοσίευση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, τότε 

αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά. 
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Οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες έχουν ήδη ενημερωθεί με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού 

τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος 

των αιτήσεων τους για ένα μήνα. 

Επομένως, η ανάγκη προσέλευσης των ωφελούμενων περιορίζεται στις περιπτώσεις 

υποβολής νέας αίτησης (και όχι επανυποβολής μετά την πάροδο του εξαμήνου), όταν  

δεν είναι δυνατή η υποβολή της με κωδικούς Taxis, καθώς και στις περιπτώσεις 

τεκμηρίωσης πραγματικής κατάστασης όταν η αίτηση έχει μπει σε αναστολή. 

Κατόπιν επανεκτίμησης της κατάστασης δύναται να δοθεί εκ νέου παράταση της ισχύος 

των ανωτέρω αιτήσεων και θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση. 

 

Για λοιπά επιδόματα ΟΠΕΚΑ ( Προνοιακά αναπηρικά, Ανασφάλιστων υπερηλίκων και 

Επιδόματος γέννησης) καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά κοινωνικές 

παροχές, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν πρώτα με την υπηρεσία μέσω 

τηλεφώνου για τον προγραμματισμό ραντεβού, εφόσον κριθεί αναγκαία η φυσική   τους 

παρουσία. Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας 08:00- 14:00, Δευτέρα-Παρασκευή. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι κρίσιμο να τηρούνται οι γενικές κατευθυντήριες 

οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), διαθέσιμες στην 

ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ(https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19) αλλά και οι 

«Οδηγίες προφύλαξης από τον νέο Κορωνοϊό Covid-19», οι οποίες περιλαμβάνονται 

στις 09/03/2020 και 11/03/2020 επιστολές του ΕΟΔΥ προς την Υφυπουργό Εργασία 

και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Χρήση μέσων ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες). 
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