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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

                 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΗ ΥΡΗΜΑΣΙΚΧΝ ΒΟΗΘΗΜΑΣΧΝ Δ ΠΟΛΤΣΔΚΝΔ ΜΗΣΔΡΔ 
 

 

Ο Οργανιςμόσ Γεωργικϊν Αςφαλίςεων (ΟΓΑ) υλοποιεί και για το ζτοσ 2017, το πρόγραμμα παροχήσ 
χρηματικϊν βοηθημάτων ςε πολφτεκνεσ μητζρεσ. 

Σο πρόγραμμα απευθφνεται ςε χίλιεσ τριακόςιεσ (1.300) πολφτεκνεσ αγρότιςςεσ μητζρεσ που είναι 
ςυνταξιοφχοι του ΕΦΚΑ προερχόμενεσ από τον πρϊθν ΟΓΑ ι αςφαλιςμζνεσ ςτον Κλάδο Κφριασ Αςφάλιςθσ 
Αγροτϊν του Ν. 2458/1997, όπωσ ιςχφει, που ζχουν υπαχκεί ςτον ΕΦΚΑ και να ζχουν εξοφλιςει τισ 
αςφαλιςτικζσ τουσ ειςφορζσ ι ζχουν υπαχκεί ςε ρφκμιςθ καταβολισ των οφειλϊν και τθροφν τουσ όρουσ 
τθσ ρφκμιςθσ. 

Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταβολή χρηματικοφ βοηθήματοσ, ςυνολικοφ φψουσ χιλίων πεντακοςίων 
ευρϊ (1.500€), ςε κάκε μια από τισ πολφτεκνεσ μθτζρεσ που κα προζρχονται από το νομό Λζςβου και χιλίων 
ευρϊ (1.000€) ςτισ υπόλοιπεσ πολφτεκνεσ μθτζρεσ. 

Σο πρόγραμμα υλοποιείται από τθ Δ/νςθ Αγροτικισ Εςτίασ του ΟΓΑ. 

1.ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Δικαιοφχοι του προγράμματοσ είναι οι πολφτεκνεσ μητζρεσ που κατά τον χρόνο υποβολήσ τησ 
αίτηςησ, ζχουν γεννιςει τουλάχιςτον 4 παιδιά τα οποία να είναι άγαμα, θλικίασ μζχρι 18 ετϊν ι μζχρι 24 
ετϊν, εφόςον είναι άνεργα ι ςπουδάηουν ςτθν Ελλάδα ςτθν ανϊτατθ ι ανϊτερθ εκπαίδευςθ ι ςε ινςτιτοφτα 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (ΙΕΚ) ι είναι ανίκανα για εργαςία ςε ποςοςτό 67% και άνω, ανεξαρτιτου 
θλικίασ. 

Όλα τα ανωτζρω αναφερόμενα πρόςωπα πρζπει να είναι δικαιοφχοι περίκαλψθσ με ενεργι αςφαλιςτικι 
ικανότθτα κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα και ειδικότερα τα τζκνα με 
δικαίωμα περίκαλψθσ απορρζον από δικαιοφχο του ΛΑΕ/ΟΓΑ. 

Ωσ θμζρα ςυμπλιρωςθσ του 18ου ι του 24ου ζτουσ θλικίασ των παιδιϊν, κα λαμβάνεται υπόψθ θ 31θ 
Δεκεμβρίου του ζτουσ 2017. 

Σο δικαίωμα αςφάλιςησ για περίθαλψη με ενεργή αςφαλιςτική ικανότητα κάθε παιδιοφ μπορεί να 
προκφπτει από: 

α)ζμμεςο δικαίωμα ωσ προςτατευόμενο μζλοσ, ανεξαρτιτωσ αν το δικαίωμα τθσ ζμμεςθσ αςφάλιςθσ του 
προζρχεται από τθν ςυνταξιοφχο του ΕΦΚΑ προερχόμενθ από τον πρϊθν ΟΓΑ ι αςφαλιςμζνθ του Κλάδου 
Κφριασ Αςφάλιςθσ Αγροτϊν του Ν. 2458/1997 όπωσ ιςχφει, που ζχει υπαχκεί ςτον ΕΦΚΑ, μθτζρα ι τον 
ςυνταξιοφχο του ΕΦΚΑ προερχόμενο από τον πρϊθν ΟΓΑ ι αςφαλιςμζνο του Κλάδου Κφριασ Αςφάλιςθσ 
Αγροτϊν του Ν. 2458/1997, όπωσ ιςχφει, που ζχει υπαχκεί ςτον ΕΦΚΑ, πατζρα/ςφηυγο. 

β)άμεςο δικαίωμα ωσ ςυνταξιοφχοσ που λαμβάνει ορφανικι ςφνταξθ ι ςφνταξθ αναπθρίασ(τζκνο ανίκανο 
για εργαςία) ι ωσ επιδοματοφχοσ παραπλθγίασ- τετραπλθγίασ(παραπλθγικό επίδομα). 

 



  2.ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Για τθ ςυμμετοχι  ςτο εν  λόγω πρόγραμμα  απαιτείται  θ  υποβολι  θλεκτρονικισ  αίτθςθσ ςτα ΚΕΠ από 6-10-
2017 μζχρι και 6-11-2017. Για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ κα πρζπει θ ενδιαφερόμενθ να 
ζχει μαηί τθσ: α)Οποιοδιποτε ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει ο Αρικμόσ Μθτρϊου Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ (ΑΜΚΑ) τθσ ιδίασ κακϊσ και των προςτατευομζνων μελϊν (π.χ. βιβλιάριο υγείασ, βεβαίωςθ ΑΜΚΑ 
κ.λπ.) ι οποιοδιποτε ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει ο Αρικμόσ Μθτρϊου (Α.Μ.) ΟΓΑ (π.χ. ενθμερωτικό 
ςθμείωμα ςυντάξεων ι απόκομμα καταβολισ ειςφορϊν κ.λπ.).  

β)Δελτίο Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ. θμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που το δικαίωμα τθσ ζμμεςθσ αςφάλιςθσ 
των τζκνων ςτον ΟΓΑ δεν προζρχεται από τθν αςφαλιςμζνθ ι ςυνταξιοφχο ςτον ΟΓΑ μθτζρα αλλά από τον 
αςφαλιςμζνο ι ςυνταξιοφχο ςτον ΟΓΑ πατζρα/ςφηυγο, κα πρζπει απαραίτθτα να προςκομιςκεί και το ατομικό 
βιβλιάριο του πατζρα/ςυηφγου. 

 3.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

Σα δικαιολογθτικά που πρζπει να ςυνοδεφουν τθν αίτθςθ για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα και κα 
αποςτζλλονται ςτον ΟΓΑ είναι:  

α) Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ από το οποίο να προκφπτει ο αρικμόσ των γεννθκζντων-
δθλωκζντων τζκνων τθσ πολφτεκνθσ μθτζρασ.  

β) Διαηευκτιριο ι ςυμφωνθτικό (αφορά διαηευγμζνεσ ι εν διαςτάςει μθτζρεσ) από το οποίο να προκφπτει 
ποιόσ γονζασ ζχει τθν επιμζλεια του/των παιδιοφ/ων. 

 γ) Για τα παιδιά άνω των 18 και μζχρι 24 ετϊν εφόςον είναι άνεργα, Βεβαίωςθ Ανεργίασ του ΟΑΕΔ (ότι είναι 
εγγεγραμμζνοι ωσ άνεργοι κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ).  

δ) Για τα παιδιά άνω των 18 ετϊν που ςπουδάηουν ςε ΙΕΚ τθσ θμεδαπισ και δεν εκδίδεται κάρτα φοίτθςθσ 
(«πάςο»), Βεβαίωςθ πουδϊν. 

 ε) Φωτοαντίγραφο τθσ Ακαδθμαϊκισ Σαυτότθτασ (“πάςο”) από το οποίο προκφπτει ο αρικμόσ ακαδθμαϊκισ 
ταυτότθτασ του φοιτθτι (αφορά τζκνα άνω των 18 και μζχρι 24 ετϊν που ςπουδάηουν ςε ΑΕΙ ι ΣΕΙ).  

ςτ) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεηασ από το οποίο να προκφπτει ο ΙΒΑΝ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ τθσ 
πολφτεκνθσ μθτζρασ, ανεξαρτιτωσ αν θ πολφτεκνθ μθτζρα είναι αποκλειςτικόσ δικαιοφχοσ ι ςυνδικαιοφχοσ 
του λογαριαςμοφ.  

η) ε περίπτωςθ που τρίτο πρόςωπο προςζλκει για τθν υποβολι αίτθςθσ ςυμμετοχισ, πρζπει απαραίτθτα να 
προςκομίςει όλα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ανωτζρω κακϊσ και νόμιμθ εξουςιοδότθςθ τθσ 
αιτοφςασ. Σρίτο πρόςωπο κεωρείται και ο ςφηυγοσ.  

Οι πολφτεκνεσ αγρότιςςεσ μθτζρεσ που πλθροφν τισ παραπάνω προχποκζςεισ μποροφν να προςζρχονται ςτα 
ΚΕΠ όλθσ τθσ χϊρασ για να υποβάλουν τθν αίτθςθ τουσ από τθν Παραςκευι 06/10/2017 ζωσ και τθν 
Δευτζρα 06/11/2017. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

 

 

Γεϊργιοσ Ψακάσ 


