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- Π Λ Η Ρ Ο Φ ΟΡ Ι Ε Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ ∆ Ι Κ Α Ι ΟΥ Χ Ο Υ Σ Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε:
α) Tην αριθµ. Φ10034/28/25-4-2015 (ΦΕΚ B 1036/3-6-2015) α̟όφαση των
Ανα̟ληρωτών Υ̟ουργών Οικονοµικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
β) Tην αριθ. Συν.18/Θ1/13-11-2015 α̟όφαση της ∆ιαχειριστικής Ε̟ιτρο̟ής
του Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ,
εγκρίθηκε να υλο̟οιηθεί α̟ό τον Κλάδο Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ
Πρόγραµµα ̟αροχής χρηµατικών βοηθηµάτων σε ̟ολύτεκνες µητέρες για
το έτος 2015.
Το ̟ρόγραµµα ̟εριλαµβάνει την καταβολή χρηµατικού βοηθήµατος
συνολικού ύψους 1.000€ σε κάθε µια α̟ό τις χίλιες ̟εντακόσιες (1.500)
̟ολύτεκνες µητέρες.
1. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
∆ικαιούχοι του ̟ρογράµµατος είναι οι ̟ολύτεκνες µητέρες ̟ου, κατά τον
χρόνο υ̟οβολής της αίτησης, είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή ασφαλισµένες
στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ασφαλιστικά ενήµερες ή έχουν
υ̟αχθεί σε ρύθµιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της
ρύθµισης, έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, τα ο̟οία είναι άγαµα,
ηλικίας µέχρι 18 ετών ή µέχρι 24 ετών εφόσον σ̟ουδάζουν στην Ελλάδα
στην ανώτατη ή ανώτερη εκ̟αίδευση ή σε ινστιτούτα ε̟αγγελµατικής
κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ̟οσοστό 67% και άνω,
ανεξαρτήτου ηλικίας.
Όλα τα ανωτέρω αναφερόµενα ̟ρόσω̟α να είναι δικαιούχοι ̟ερίθαλψης
ΟΓΑ µε ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υ̟οβολής της
αίτησης για συµµετοχή στο ̟ρόγραµµα. (βλ. και το σηµείο 6 «Χρήσιµες
̟ληροφορίες» σχετικά µε την ασφαλιστική ικανότητα ).

Ε̟ίσης, για τη συµ̟λήρωση του 18ου ή του 24ου έτους ηλικίας των τέκνων,
θα λαµβάνεται υ̟όψη η 31η ∆εκεµβρίου του έτους 2015.
Στους δικαιούχους δεν θα ̟εριλαµβάνονται ̟ολύτεκνες µητέρες µε τέκνα
τα ο̟οία έχουν συµ̟ληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε
∆ηµόσια ή ιδιωτικά Εκ̟αιδευτικά Ιδρύµατα του εξωτερικού ή
εξακολουθούν να σ̟ουδάζουν στην ∆ευτεροβάθµια Εκ̟αίδευση (ΕΠΑΛ,
ΤΕΕ).
2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Για τη συµµετοχή στο εν λόγω ̟ρόγραµµα α̟αιτείται η υ̟οβολή
ηλεκτρονικής αίτησης στα ΚΕΠ α̟ό 23-11-2015 µέχρι και 4-12-2015. Για τη
συµ̟λήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα ̟ρέ̟ει η δικαιούχος να έχει µαζί
της: α) Το ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητάς της και β) Τα Βιβλιάρια Υγείας
Ο.Γ.Α (ατοµικό και τέκνων) ̟ροκειµένου να συµ̟ληρωθούν τα στοιχεία
σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα σ’ αυτά.
Σηµειώνεται ότι σε ̟ερί̟τωση ̟ου το δικαίωµα της έµµεσης ασφάλισης των
τέκνων στον ΟΓΑ δεν ̟ροέρχεται α̟ό την ασφαλισµένη ή συνταξιούχο στον
ΟΓΑ µητέρα αλλά α̟ό τον ασφαλισµένο ή συνταξιούχο στον ΟΓΑ
̟ατέρα/σύζυγο, θα ̟ρέ̟ει α̟αραίτητα να ̟ροσκοµισθεί και το ατοµικό
βιβλιάριο του ̟ατέρα/συζύγου.
2.1 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά ̟ου ̟ρέ̟ει να συνοδεύουν την αίτηση για συµµετοχή στο
̟ρόγραµµα είναι:
α) Πιστο̟οιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται αυτε̟άγγελτα
εφόσον δεν ̟ροσκοµιστεί α̟ό τον ενδιαφερόµενο κατά την υ̟οβολή της
αίτησης), α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ο αριθµός των γεννηθέντων τέκνων.
β) Για τα ̟αιδιά άνω των 18 ετών ̟ου σ̟ουδάζουν στην ανώτατη ή ανώτερη
εκ̟αίδευση (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ηµεδα̟ής, φωτοαντίγραφο της Ακαδηµαϊκής
Ταυτότητας («̟άσο»).
γ) Για τα ̟αιδιά άνω των 18 ετών ̟ου σ̟ουδάζουν σε στρατιωτικές σχολές ή
σε ΙΕΚ της ηµεδα̟ής και δεν εκδίδεται «̟άσο», Βεβαίωση Σ̟ουδών.
δ) Έγγραφο α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ο αριθµός φορολογικού µητρώου
(ΑΦΜ) της ̟ολύτεκνης µητέρας (αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος
∆ΟΥ ή άλλου δηµόσιου εγγράφου).
ε) Έγγραφο α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ο αριθµός φορολογικού µητρώου
(ΑΦΜ) του ̟ατέρα /συζύγου (αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος ∆ΟΥ
ή άλλου δηµόσιου εγγράφου) (εφόσον υ̟άρχει ̟ατέρας /σύζυγος).
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Σηµειώνουµε ότι σε ̟ερί̟τωση εγγάµων, το εκκαθαριστικό σηµείωµα της
∆ΟΥ αναφέρει το ΑΦΜ και των δύο συζύγων.
στ) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τρά̟εζας α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ο
αριθµός ΙΒΑΝ της ̟ολύτεκνης µητέρας, (ανεξαρτήτως αν η ̟ολύτεκνη
µητέρα είναι α̟οκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασµού).
ζ) Α̟όκοµµα καταβολής εισφορών ΟΓΑ. Η ̟ροσκόµιση του δεν είναι
υ̟οχρεωτική για την υ̟οβολή της αίτησης, διευκολύνει όµως στη διαδικασία
ανεύρεσης του Αριθµού Μητρώου ΟΓΑ.
η) Σε ̟ερί̟τωση ̟ου τρίτο ̟ρόσω̟ο ̟ροσέλθει για την υ̟οβολή αίτησης
συµµετοχής, ̟ρέ̟ει εκτός όλων των άλλων δικαιολογητικών να ̟ροσκοµίσει
και εξουσιοδότηση της αιτούσας. Τρίτο ̟ρόσω̟ο θεωρείται και ο σύζυγος.

2.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Πριν την οριστική υ̟οβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα εµφανίζονται τα
̟λήρη στοιχεία της αιτούσης, τα ο̟οία θα ελέγχονται α̟ό τον υ̟άλληλο του
ΚΕΠ, βάσει των ̟ροσκοµισθέντων δικαιολογητικών. Έ̟ειτα, θα υ̟οβάλλεται
οριστικά η αίτηση και θα εκτυ̟ώνεται ένα αντίγραφο για τη δικαιούχο
̟ολύτεκνη µητέρα, η ο̟οία, καλό είναι, να ελέγχει τα καταχωρηθέντα
στοιχεία.
Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά θα α̟οστέλλονται α̟ό τα ΚΕΠ στον
Κλάδο Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ.
3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Μετά τη λήξη της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των αιτήσεων συµµετοχής στο
̟ρόγραµµα θα δηµιουργηθεί α̟ό την αρµόδια Μηχανογραφική υ̟ηρεσία
του ΟΓΑ ηλεκτρονικό αρχείο µε τις υ̟οβληθείσες αιτήσεις.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι αιτήσεις, συµµετοχής στο ̟ρόγραµµα, ξε̟εράσουν τις
1.500, θα ακολουθήσει ηλεκτρονική κλήρωση, η διαδικασία της ο̟οίας θα
καθοριστεί µε α̟όφαση του ∆.Σ. του ΟΓΑ. Ωστόσο, ̟ροτεραιότητα στην
κλήρωση θα έχουν οι ̟ολύτεκνες µητέρες, οι ο̟οίες δεν κληρώθηκαν στο
̟ερσινό ̟ρόγραµµα.
Στη συνέχεια, θα ελέγχονται οι αιτήσεις των κληρωθέντων δικαιούχων και σε
̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστωθεί, ότι κά̟οιοι δεν ̟ληρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις του
̟ρογράµµατος θα διαγράφονται και τη θέση τους θα καταλαµβάνουν
δικαιούχοι ̟ου θα ̟ροκύψουν α̟ό συµ̟ληρωµατική κλήρωση. Η διαδικασία
αυτή θα ακολουθηθεί µέχρι τη συµ̟λήρωση του αριθµού των χιλίων
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̟εντακοσίων (1.500) δικαιούχων του ̟ρογράµµατος και τη δηµιουργία του
οριστικού αρχείου αυτών.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι ̟ολύτεκνες µητέρες ̟ου υ̟έβαλαν αίτηση συµµετοχής στο ̟ρόγραµµα,
µ̟ορούν να ενηµερωθούν για τα α̟οτελέσµατα της διαδικασίας ανάδειξης
των δικαιούχων α̟ό την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr (ε̟ιλογή:
Κληρωθέντες ∆ικαιούχοι) και α̟ό τα ΚΕΠ όλης της χώρας (όχι α̟αραίτητα
α̟ό το ΚΕΠ στο ο̟οίο υ̟έβαλαν την αίτηση). Τα α̟οτελέσµατα της
ανάδειξης των δικαιούχων θα εµφανίζονται µετά α̟ό ηλεκτρονική
αναζήτηση µε βάση τον Αριθµό Μητρώου ΟΓΑ της δικαιούχου και τον
αριθµό αίτησης συµµετοχής στο ̟ρόγραµµα.
5. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου, θα ̟ιστωθεί το χρηµατικό
βοήθηµα των 1.000 € στον Τρα̟εζικό Λογαριασµό των ̟ολύτεκνων µητέρων
̟ου θα ̟ροκύψουν α̟ό την όλη διαδικασία.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟οδειχθεί ότι καταβλήθηκε το χρηµατικό βοήθηµα σε
δικαιούχο ̟ου δεν ̟ληρούσε τις α̟αιτούµενες ̟ροϋ̟οθέσεις θα αναζητηθεί
αυτό ως αχρεωστήτως καταβληθέν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το δικαίωµα ασφάλισης για ̟ερίθαλψη µε ενεργή ασφαλιστική ικανότητα
κάθε τέκνου µ̟ορεί να ̟ροκύ̟τει α̟ό:
• Το έµµεσο δικαίωµα ως ̟ροστατευόµενο µέλος, ανεξαρτήτως αν το
δικαίωµα της έµµεσης ασφάλισης του ̟ροέρχεται α̟ό την συνταξιούχο ή
ασφαλισµένη στον ΟΓΑ µητέρα ή τον συνταξιούχο ή ασφαλισµένο στον
ΟΓΑ ̟ατέρα/σύζυγο.
• Το άµεσο δικαίωµα ως συνταξιούχος ε̟ιζώντων µελών(ορφανική σύνταξη)
ή ως συνταξιούχος ανα̟ηρίας (τέκνο ανίκανο για εργασία) ή ως
ε̟ιδοµατούχος ̟αρα̟ληγίας- τετρα̟ληγίας(̟αρα̟ληγικό ε̟ίδοµα).
Περαιτέρω, οι ̟ολύτεκνες µητέρες ̟ου δεν είναι ασφαλιστικά ενήµερες ή δεν
έχουν υ̟αχθεί σε ρύθµιση οφειλών ή έχουν εκ̟έσει της ρύθµισης και
ε̟ιθυµούν να υ̟οβάλουν αίτηση συµµετοχής στο ̟ρόγραµµα, ̟ρέ̟ει
̟ροηγουµένως να τακτο̟οιήσουν τις οικονοµικές τους εκκρεµότητες, εντός
του χρόνου υ̟οβολής των αιτήσεων, ώστε να είναι δυνατή η υ̟οβολή
αίτησης. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, η αιτούσα ή ο υ̟άλληλος του ΚΕΠ θα ̟ρέ̟ει
να α̟οστείλει µέσω FΑΧ (210 3841602 ή 213 1519 231):
α)την ειδο̟οίηση-α̟όδειξη καταβολής εισφοράς και την αντίστοιχη α̟όδειξη
̟ληρωµής των ΕΛΤΑ ή της τρά̟εζας,
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ή
β) στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν έχει ̟αραλάβει το ειδο̟οιητήριο-α̟όδειξη
καταβολής εισφοράς, το έντυ̟ο ΚΠΜ639 και την αντίστοιχη α̟όδειξη
̟ληρωµής της τρά̟εζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ή
γ)το έντυ̟ο καταβολής δόσης(ΚΜΠ310) και την αντίστοιχη α̟όδειξη
̟ληρωµής της τρά̟εζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
̟ροκειµένου ο Κλάδος Αγροτικής Εστίας να ̟ροβεί σε έλεγχο των
καταβληθέντων εισφορών και να ενεργο̟οιήσει την µερίδα της
ασφαλισµένης, εφόσον ο έλεγχος α̟οβεί θετικός.
Παράλληλα, η ̟ολύτεκνη µητέρα θα ̟ρέ̟ει να α̟ευθυνθεί και στον το̟ικό
Αντα̟οκριτή του ΟΓΑ ̟ροκειµένου να ενεργο̟οιήσει την ασφαλιστική
ικανότητα της ιδίας ή/και των µελών της στην ηλεκτρονική εφαρµογή του
ΟΓΑ.
Στη συνέχεια η δικαιούχος ̟ρέ̟ει να ̟ροσέλθει στο ΚΕΠ µετά α̟ό
τουλάχιστον 2 εργάσιµες ηµέρες για να υ̟οβάλλει την αίτηση συµµετοχής.
Εάν κατά τον έλεγχο δια̟ιστωθεί ότι η ενδιαφερόµενη εξακολουθεί να µην
είναι ασφαλιστικά ενήµερη η µερίδα θα ̟αραµένει ανενεργή.
Σηµειώνουµε ότι δικαιολογητικά για έλεγχο καταβολής εισφορών θα
γίνονται δεκτά µέχρι την 2-12-2015 (2 ηµέρες ̟ριν τη λήξη της ̟ροθεσµίας
υ̟οβολής αιτήσεων συµµετοχής).
Σε κάθε ̟ερί̟τωση θα ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί ότι η αίτηση συµµετοχής στο
̟ρόγραµµα ε̟έχει θέση υ̟εύθυνης δήλωσης και η ακρίβεια των στοιχείων
̟ου υ̟οβάλλονται µε αυτήν µ̟ορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων
υ̟ηρεσιών (άρθρο 8 ̟αρ 4 Ν. 1599/1986). Για ο̟οιαδή̟οτε διευκρίνιση ε̟ί
της διαδικασίας υλο̟οίησης του ̟ρογράµµατος µ̟ορείτε να α̟ευθύνεστε
στα τηλέφωνα 213 1519 233 και 213 1519 310.

Ο ∆ιοικητής

Αθανάσιος Κ. Μ̟ακαλέξης

Εσωτερική ∆ιανοµή
Γραµµατεία ∆ιοίκησης
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