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Δελτίο Τύπου – 316/04/2020  

Νέα ηλεκτρονική διαδικασία αποζημίωσης για 
την απώλεια εισοδήματος εξαιτίας του ιού 
Corona 

Για να προστατευτείτε από απατεώνες υποβάλλετε τις αιτήσεις 
μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.ifsg-online.de  

Das Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ανακοινώνει: 

Οι αιτήσεις αποζημίωσης για την απώλεια εισοδήματος εξαιτίας του ιού 

Corona μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, από τη Δευτέρα, 27 

Απριλίου του 2020. Στην ηλεκτρονική αίτηση οι εργοδότες και οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να δηλώσουν όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία και να ανεβάσουν όλα τα αποδεικτικά: γρήγορα, εύκολα, και 

χωρίς χαρτιά. Οι αιτήσεις μεταφέρονται ψηφιακά στην υπεύθυνη 

υπηρεσία του εκάστοτε κρατιδίου. Η ηλεκτρονική διαδικασία 

αναπτύχθηκε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών για τα 

Δημόσια Έργα και την Πατρίδα και το Υπουργείο Υγείας της Βόρειας 

Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση διατίθεται στις 

υπηρεσίες και ένα λογισμικό, που τους βοηθάει στην πιο 

αποτελεσματική επεξεργασία των αιτήσεων. Έτσι, μειώνεται ο χρόνος 

επεξεργασίας και επισπεύδεται η εξόφληση. 

 

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Horst Seehofer, δήλωσε: «Το κράτος πρέπει 

να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες – και αυτό άμεσα, εύκολα και χωρίς 

γραφειοκρατία. Η κρίση του ιού Corona μας αποκαλύπτει, πόσο 

σημαντική είναι η ψηφιοποίηση της διοίκησης για τα μέλη της 

Γερμανικής Ομοσπονδίας. Γι’ αυτό το λόγο επισπεύδουμε τη διαδικασία 

και ψηφιοποιούμε κάποιες λειτουργίες, που είναι αυτή τη στιγμή 

αναγκαίες και έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση.» 

 

Ο υπουργός υγείας Karl-Josef Laumann δήλωσε: «Νιώθω αρκετά 

περήφανος, που στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία εγκαινιάσαμε και αυτό 

το έργο παρά τις προκλήσεις της τρέχουσας κρίσης. Δείχνοντας 

υπευθυνότητα, μαζί με δέκα Ομόσπονδα Κρατίδια, στήσαμε σε σύντομο 

mailto:presse@stk.nrw.de
http://www.land.nrw/
http://www.ifsg-online.de/


 

Seite 2 von 3 
χρονικό διάστημα μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών τη νέα ηλεκτρονική 

διαδικασία. Αυτό που έχει τώρα σημασία είναι, οι αιτώντες/ούσες να 

χρησιμοποιούν μόνο την επίσημη ιστοσελίδα μας. Έτσι θα 

εξασφαλίσουν, ότι τα δεδομένα τους δε θα φτάσουν σε απατεώνες μέσω 

ψεύτικών ιστοσελίδων, όπως έγινε πριν λίγο καιρό με άλλα κρατικά 

βοηθήματα. » 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

Την αίτηση δικαιούνται να κάνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι 

εργοδότες, που θα κατέβαλλαν την αποζημίωση στους εργαζόμενους 

τους. Όλες οι πληροφορίες για το δικαίωμα της αποζημίωσης και τη 

διαδικασία υποβολής της αίτησης θα διατίθενται από τώρα στην 

Ιστοσελίδα www.ifsg-online.de. Οι αιτήσεις θα μπορούν να 

υποβάλλονται στην ίδια Ιστοσελίδα από την ερχόμενη εβδομάδα. 

 

Όποιος μπει σε καραντίνα ή δε μπορεί να εργαστεί επειδή φέρει λοίμωξη 

και πλήττεται από την απώλεια κέρδους, θα λάβει με βάση του Νόμου 

της Προστασίας από τις Λοιμώξεις (IfSG) αποζημίωση για την απώλεια 

κέρδους. Αυτό ισχύει από τις 30 Μαρτίου 2020 και για όσους 

αναγκάζονται να επιτηρούν τα παιδιά τους εξαιτίας της μη λειτουργίας 

των παιδικών σταθμών και των σχολείων και δε μπορούν να εργαστούν 

γι’ αυτό το λόγο. Τώρα μπορούν να κάνουν την αίτηση αποζημιώσεων 

και ηλεκτρονικά. 

 

H ηλεκτρονική διαδικασία αποφασίστηκε και υποβλήθηκε σε στενή 

συνεργασία με εννιά ακόμα Ομόσπονδα Κρατίδια υπό την καθοδήγηση 

του Υπουργείου Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 

κρατιδίου της Βόρειας Βεστφαλίας και του Ομοσπονδιακό Υπουργείο 

Εσωτερικών για τα Δημόσια Έργα και την Πατρίδα. Σταδιακά θα 

συμμετέχουν τα κρατίδια Βάδη-Βυρτεμβέργη, Βρέμη, Έσση, 

Μεκλεµβούργο-∆υτικής Ποµερανίας, Κάτω Σαξονία, Ρηνανία-

Παλατινάτο, Σάαρλαντ, Σαξονία-Ανχάλτ και Σλέσβιχ-Χόλσταϊν.  

 

Το έργο είναι μέρος της ψηφιοποίησης της διοίκησης, που προωθείται  

στα πλαίσια του Νόμου για την Ηλεκτρονική Πρόσβαση σε συνεργασία 

μεταξύ των κρατιδίων και του κράτους.  

 

Σημαντική υπόδειξη για τους πολίτες: 

Να ελέγχετε πάντα το URL της ηλεκτρονικής αίτησης και να προσέχετε 

τις ψεύτικες ιστοσελίδες. Περισσότερες συμβουλές, για το πως να 
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προστατευτείτε στο Διαδίκτυο, θα βρείτε και στη Σελίδα Πληροφοριών 

της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια των Δικτύων (BSI) 

 

 
Εάν έχετε απορίες απευθυνθείτε στο γραφείο τύπου του Υπουργείου Εργασίας, 
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο τηλέφωνο 0211 855-3118. 
 
Αυτό το δελτίο τύπου διατίθεται και στο Διαδίκτυο μέσω της ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης της τοπικής κυβέρνησης www.land.nrw 
 
Δήλωση εμπιστευτικότητας που αφορά τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσnς 
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