
 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ EΡΓΑΙΑ   

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Δελτίο Σφπου   

  Ακινα 17.7.2020 

 

ε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα για τισ αιτήςεισ του επιδόματοσ Ορεινών 

και Μειονεκτικών περιοχών 

 

Άνοιξε ςιμερα 17.07.2020 θ ψθφιακι πλατφόρμα για τουσ δικαιοφχουσ του 

επιδόματοσ Ορεινϊν και Μειονεκτικϊν περιοχϊν μετά και τθ δθμοςίευςθ τθσ 

ςχετικισ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Υπενκυμίηεται ότι το Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων και ο ΟΠΕΚΑ 

προζβθςαν φζτοσ ςτθν καταβολι των οικονομικϊν ενιςχφςεων του 2018 μετά τθν 

παφςθ χοριγθςθσ του επιδόματοσ το 2017 από τθν προθγοφμενθ κυβζρνθςθ. Για 

τθν διευκόλυνςθ τόςο των υπθρεςιϊν του ΟΠΕΚΑ όςο και των δικαιοφχων, το 

Υπουργείο προχϊρθςε ςτο ςχεδιαςμό και λειτουργία θλεκτρονικισ πλατφόρμασ 

(https://oreina.epidomata.gov.gr/) για τθν χοριγθςθ του επιδόματοσ τόςο για το 

2019 όςο και για τα επόμενα ζτθ.  

Ειδικότερα, οι δικαιοφχοι του επιδόματοσ για το 2019 μποροφν να υποβάλλουν τθν 

θλεκτρονικι τουσ αίτθςθ ζωσ τισ 31.08.2020. Όλεσ οι αιτιςεισ που ιδθ ζχουν 

κατατεκεί από τουσ δικαιοφχουσ χειρόγραφα κα περαςτοφν ςτο θλεκτρονικό 

ςφςτθμα μζςω των ΚΕΠ.  

Η οικονομικι αυτι ενίςχυςθ καταβάλλεται ςε ιδιαίτερα ευάλωτεσ οικονομικά 

οικογζνειεσ που κατοικοφν μόνιμα ςε ορεινζσ και μειονεκτικζσ περιοχζσ με πολφ 

χαμθλό ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα. Το φψοσ τθσ ειςοδθματικισ ενίςχυςθσ 

ανζρχεται: ςε 600 ευρϊ ετθςίωσ, εφόςον το ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα των 

δικαιοφχων δεν υπερβαίνει το ποςό των 3.000 ευρϊ και ςε 300 ευρϊ ετθςίωσ, 

εφόςον το ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα των δικαιοφχων κυμαίνεται μεταξφ του 

ποςοφ των 3.000 ευρϊ και του ποςοφ των 4.700 ευρϊ.  

https://oreina.epidomata.gov.gr/


Το Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο 

Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ διευκόλυνςθσ των πολιτϊν και τθσ 

άμεςθσ και αποτελεςματικισ εξυπθρζτθςισ τουσ, προχϊρθςε ςτθ δθμιουργία μιασ 

ακόμθ ψθφιακισ πλατφόρμασ  – ςυνεργαςία ΟΠΕΚΑ, ΗΔΙΚΑ  – που αφορά ςτθν 

ειςοδθματικι ενίςχυςθ των Ορεινϊν και Μειονεκτικϊν Περιοχϊν. Η θλεκτρονικι 

πλατφόρμα απλοποιεί τισ διαδικαςίεσ και διευκολφνει τουσ ωφελοφμενουσ 

απαλλάςςοντάσ τουσ από τθ γραφειοκρατικι διαδικαςία. Ταυτόχρονα αποφορτίηει 

τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ από τθ χρονοβόρα διεκπεραίωςθ των ςχετικϊν αιτιςεων με 

τθν κλαςικι μζχρι πρότινοσ διαδικαςία. Ο πολίτθσ κα ολοκλθρϊνει τθν υποβολι του 

αιτιματόσ του με τουσ κωδικοφσ του TAXIS. Στθ ςυνζχεια, μζςω τθσ 

διαλειτουργικότθτασ και με ςεβαςμό ςτα προςωπικά δεδομζνα, κα 

πραγματοποιοφνται αυτόματοι ζλεγχοι και διαςταυρϊςεισ ςτοιχείων του αιτοφντοσ, 

ενϊ  με mail ι με sms κα αποςτζλλεται ςτο τζλοσ θ ςχετικι ειδοποίθςθ ςτον 

ενδιαφερόμενο για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του. Όςοι επικυμοφν να 

διαπιςτϊςουν αν είναι δικαιοφχοι του επιδόματοσ μποροφν να αναηθτιςουν 

απαντιςεισ ςτουσ εξισ ςυνδζςμουσ:    

https://opeka.gr/oikogeneies/oreines-kai-meionektikes-perioches/plirofories/  

https://opeka.gr/oikogeneies/oreines-kai-meionektikes-perioches/erotiseis-apantiseis/ 

 

https://opeka.gr/oikogeneies/oreines-kai-meionektikes-perioches/plirofories/
https://opeka.gr/oikogeneies/oreines-kai-meionektikes-perioches/erotiseis-apantiseis/

