
 يجار لال وخفض  يورو  ٨٠٠  الطارئة المالية  المساعدات عن  معلومات 
  
  ٨٠٠ بقيمة طارئة   مالية مساعدة عن  االجتماعية والشؤون العمل ووزارة  المالية وزارة   أعلنت ، الكورونا الفيروس جائحة   أعقاب في  

 . العاملين  وتسريحهم والموظفين للشركات  الدعم تقديم بهدف  ، يوًما  ٤٥ لتغطية يورو
  
 : التالية  الشروط بموجب الطارئة  االقتصادية  المساعدة على الحصول  والعاملين العمل  ألصحاب  يحق  
  
  الصادر الرسمي للسجل وفقًا  ،  جسيمة مادية  ألضرار الشركة  تعرضت أو ، التجارية  األعمال  على الدولة  أمر  تشغيل حظر  فرض   تم•  

 . الموظفين عقود"  تجميد"  إلى أدى مما( كوروناال الفيروس  جائحة بسبب  المتضررة  الصناعات إلى  يشير)  المالية وزارة  عن
   جائحة   بسبب خطيرة   مالية  أضرار من تعاني شركة  أو اليونانية الحكومة  من بأمر عملياتها أغلقت  شركة  في  الموظفون يعمل•  

  من  بقرار ، ٢٠٢٠ مارس  ٢٠ إلى  ٢٠٢٠ مارس ١ من عملهم عقد انتهى الذين  الموظفون أيًضا  هم الطوارئ مساعدات  من المستفيدون• 
 . الطوعي رحيلهم طريق   عن أو  العمل  أصحاب 

 
 
 

 : المالية ة المساعد على  الحصول  أجل من اتخاذها يجب  التي   الخطوات
 

  يجب  ، مرجعيًا رقًما  سيتلقون  ، تقديمهم بمجرد  م ارجاني.نظا في  رقمي   رسمي  إقرار تقديم أوالً  العمل صاحب  على  يجب .１
 . الخاص طلبهم  تقديم إلى الموظف  سيحتاج  حيث  ، إلكترونيًا أو مكتوب شكل  في  همي لموظف تقديمه ذلك بعد عليهم

  الجولة ) ٤/٢٠٢٠/ ١٠ إلى  ١/٤/٢٠٢٠ن م   supportployees.yeka.gr  المنصة  إلى  الدخول  تسجيل  الموظف  على  يجب .２

  ال  ، ذلك بعد عقدهم  تعليق  تم أو ١٠/٤/٢٠٢٠ل بحلو  طلبهم  تقديم من يتمكنون ال الذين ألولئك بالنسبة (.  الطلبات  من األولى
ى إل ٢٠٢٠/ ٢١/٤ ومن( الثانية الجولة) ٢٠٢٠/ ٢٠/٤ى إل ١١/٤/٢٠٢٠ من.  الطلبات من أخريان جولتان هناك تزال
 (. الثالثة الجولة ) ٣٠/٤/٢٠٢٠

 
 : رسمي  إعالن←   التفويض←   بهم الخاصة TAXIS رموز  في يكتبون ثم

 
  من بأمر التشغيلي  نشاطهم تعليق تم الذين ،  العمل أصحاب  -  الشركات  في  للعمل  المعالين للموظفين الرسمي التصريح» يختارون ثم

  لمنح ، كوروناال الفيروس  انتشار  ضد   اإلجراءات بسبب المالية وزارة أعلنته الذي  السجل بحسب   ، مادية  بأضرار أصيب أو  ، الدولة 
 «.  محدد  لغرض  كتعويض الطوارئ  حاالت  في  المالي الدعم

 
  إلى  ١/٤/٢٠٢٠ من الرسمي  التصريح تقديم يمكن.  الضريبي رقمهم  من األخير الرقم على بناءً  الشخصية معلوماتهم يقدمون ثم

: التالي النحو  على ٣٠/٤/٢٠٢٠  
 
 

   ١، بحالة انتهاء الرقم الضريبي ب ٤/٢٠٢٠/ ٢١،  ١١/٤/٢٠٢٠، ١/٤/٢٠٢٠
   ٢،  بحالة انتهاء الرقم الضريبي ب ٢٢/٤/٢٠٢٠، ١٢/٤/٢٠٢٠، ٢/٤/٢٠٢٠
   ٣بحالة انتهاء الرقم الضريبي ب  ٢٣/٤/٢٠٢٠، ١٣/٤/٢٠٢٠، ٣/٤/٢٠٢٠
   ٤، بحالة انتهاء الرقم الضريبي ب ٢٤/٤/٢٠٢٠، ١٤/٤/٢٠٢٠، ٤/٤/٢٠٢٠
   ٥، بحالة انتهاء الرقم الضريبي ب ٢٥/٤/٢٠٢٠، ١٥/٤/٢٠٢٠، ٥/٤/٢٠٢٠
   ٦، بحالة انتهاء الرقم الضريبي ب ٢٦/٤/٢٠٢٠، ١٦/٤/٢٠٢٠، ٦/٤/٢٠٢٠
   ٧، بحالة انتهاء الرقم الضريبي ب ٢٧/٤/٢٠٢٠، ١٧/٤/٢٠٢٠، ٧/٤/٢٠٢٠
   ٨، بحالة انتهاء الرقم الضريبي ب ٢٨/٤/٢٠٢٠، ٨/٤/٢٠٢،١٨/٤/٢٠٢٠
   ٩بحالة انتهاء الرقم الضريبي ب  ٢٩/٤/٢٠٢٠، ١٩/٤/٢٠٢٠ ،٩/٤/٢٠٢٠

   ٠بحالة انتهاء الرقم الضريبي ب  ٣٠/٤/٢٠٢٠، ٢٠/٤/٢٠٢٠، ١٠/٤/٢٠٢٠
 
 
 

 انتباه 
٤/٢٠٢٠/ ٣٠حتى اعالن الى ارجاني  يمكن  ( إغالقها يتم لم)  مالية ألضرار  تعرضت  التي للشركات بالنسبة إلى اإلعالنات تقديم يمكن ،      

   ٨٠٠بقيمة اذا لم يتم أخذ تصريح من ارجاني فلن يتمكن الموظف من اخذ دعم  



  
: انتباه    
  الذي العمل اختيار عليهما  فيجب ، بهما العمل  إيقاف  تم وقد  ، للعمل عقدين يمتلكان أنهما أي  ، شركتين في  يعمل  الشخص كان إذا •  

. التعويض على منهما سيحصل   
  لتقليل محاولة  في  عقودهم إنهاء طريق عن  موظفيها فصل  مطبقة  اإلجراءات  كانت طالما  إغالقها يتم التي  الشركات على  يُحظر•  

.  . صالح غير اإلنهاء يكون ، ذلك حدوث  حالة  في  موظفيهم  
. فيها يعملون ال  التي الفترة خالل   الكامل االجتماعي بالضمان يتمتعون إغالقها تم  التي الشركات  موظفو يزال  ال •    
  يحق كان إذا  عما النظر  بغض المالي  الدعم على  الحصوليحق لهم  ٢٠/٣/٢٠٢٠الى  ١/٣/٢٠٢٠ من فصلهم   تم الذين للموظفين يحق•  

. بالفعل تلقيها أو البطالة إعانات  على الحصول  لهم  
  
اإليجار  تخفيض   
  
  مثل المنصة نفس على  اإلنترنت عبر طلب تقديم الموظفين على يجب ، إيجاراتهم في  ٤٠٪  بنسبة تخفيض  على الحصول  أجل من 

)  يورو ٨٠٠ تبلغ التي  المالية المساعدة supportployees.yeka.gr). 
  
انتباه    
  
. وأبريل  مارس شهري في  فقط   اإليجار تخفيض يسري    
 . اإليجار  في  تخفيض يوجد  ال  ،  جائحة   عن الناجمة المالية األضرار  بسبب موظفيها عقود" علقت " التي  للشركات بالنسبة 
 


