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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Θέμα: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 

ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΛΑΕ/ΟΓΑ  

  

 Την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι και την 

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014, η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής 

στο Πρόγραμμα Παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε 450 πολύτεκνες 

μητέρες, ασφαλισμένες στον  στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ. Στις πολύτεκνες 

αγρότισσες μητέρες θα καταβληθεί χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ και θα τους δοθεί 

τιμητικός έπαινος. Από τη Διοίκηση του ΟΓΑ επισημαίνετε ότι σε περίπτωση που 

εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό μεγαλύτερο των τετρακοσίων πενήντα 

(450) ατόμων ως κριτήριο επιλογής καθορίστηκε η κλήρωση, με διαδικασία που 

ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ. 

 Η δικαιούχος πολύτεκνη αγρότισσα μητέρα μπορεί να υποβάλει αίτηση 

συμμετοχής σε οποιοδήποτε ΚΕΠ του Δήμου Πεντέλης: 

ΚΕΠ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ      2108105820-2132007000 

ΚΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  2132048300 

ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ     2108105311-2132048150 

ΚΕΠ ΠΕΝΤΕΛΗΣ      2108105202-2132048090 

 Το πρόγραμμα αυτό θα εφαρμοστεί σε όλους τους νομούς της χώρας και για τη 

συμμετοχή οι δικαιούχοι θα πρέπει: 

       1. Να είναι οι πολύτεκνες μητέρες, ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης 

Αγροτών του ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές κατά τον 

χρόνο υποβολής της αίτησης. 

        2. Να έχουν, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, 

άγαμα, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον 
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σπουδάζουν στην Ελλάδα σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ανίκανα για εργασία σε 

ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας. 

3. Να είναι κάτοχοι βιβλιαρίων υγείας ΟΓΑ σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της 

αίτησης. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η δικαιούχος πολύτεκνη μητέρα, ασφαλισμένη στον ΟΓΑ θα πρέπει 

υποχρεωτικά να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου η ηλεκτρονική 

αίτηση να συμπληρωθεί  σύμφωνα με αυτά: 

α. Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς 

β. Τα Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α. θεωρημένα-σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης. 

(Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το δικαίωμα της έμμεσης ασφάλισης των τέκνων              

στον ΟΓΑ δεν προέρχεται από την ασφαλισμένη στον ΟΓΑ μητέρα αλλά από τον 

ασφαλισμένο στον ΟΓΑ πατέρα/σύζυγο, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομισθεί και το  

ατομικό βιβλιάριο του πατέρα/συζύγου). 

  γ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

  δ. Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (“πάσο”) από το οποίο 

προκύπτει ο αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας του φοιτητή. 

(αφορά τέκνα άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε δημόσια ΑΕΙ ή ΤΕΙ στην Ελλάδα). 

  ε. Βεβαίωση Σπουδών (αφορά τέκνα άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε 

στρατιωτικές σχολές και σε δημόσια ΙΕΚ στην Ελλάδα για τα οποία δεν εκδίδεται 

“πάσο”). 

στ. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ ή άλλου δημόσιου εγγράφου 

από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) της πολύτεκνης 

μητέρας. 

 ζ. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ ή άλλου δημόσιου εγγράφου 

από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του πατέρα 

/συζύγου εφόσον υπάρχει πατέρας /σύζυγος. 

(Σημειώνουμε ότι στους έγγαμους αναφέρονται στο ίδιο εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ 

οι ΑΦΜ των συζύγων). 

 η. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης από το οποίο να προκύπτει ο ΙΒΑΝ του 

τραπεζικού λογαριασμού της πολύτεκνης μητέρας. 

 θ. Απόκομμα καταβολής εισφορών. Η προσκόμιση του δεν είναι υποχρεωτική 

για την υποβολή της αίτησης, διευκολύνει όμως στη διαδικασία ανεύρεσης του Α.Μ 

ΟΓΑ. 

Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την υποβολή αίτησης 

συμμετοχής, πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται ανωτέρω καθώς και νόμιμη εξουσιοδότηση της αιτούσας. 

   

Από το γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 


