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ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ
1.300 ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

Η  Διοίκηση  του  ΟΓΑ  ανακοινώνει  την  έναρξη  του  προγράμματος  παροχής
χρηματικού  βοηθήματος  σε  1.300  πολύτεκνες  αγρότισσες  μητέρες,  από  το
Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής από τις ενδιαφερόμενες γίνεται ηλεκτρονικά σε
οποιοδήποτε  ΚΕΠ της  χώρας και  το  χρονικό  διάστημα  υποβολής  είναι  από
6/10/2017  έως και 6/11/2017.

Προϋποθέσεις συμμετοχής είναι :
 Να είναι  οι  πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι  του ΕΦΚΑ προερχόμενες

από  τον  πρώην  ΟΓΑ  ή  ασφαλισμένες  στον  Κλάδο  Κύριας  Ασφάλισης
Αγροτών, που  έχουν  υπαχθεί  στον  ΕΦΚΑ  και  να  έχουν  εξοφλήσει  τις
ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των
οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης, κατά τον χρόνο υποβολής
της αίτησης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα της παροχής.

 Να έχουν, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, αποκτήσει τουλάχιστον
4 παιδιά τα οποία να είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών,
εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη
εκπαίδευση  ή  σε  ινστιτούτα  επαγγελματικής  κατάρτισης  (ΙΕΚ)  ή  είναι
ανίκανα για  εργασία  σε  ποσοστό 67% και  άνω,  ανεξαρτήτου  ηλικίας.  Ως
ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 24ου έτους ηλικίας, θεωρείται η 31η
Δεκεμβρίου του έτους 2017.

 Να είναι όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης με
ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της  αίτησης για
συμμετοχή στο πρόγραμμα και ειδικότερα τα τέκνα με δικαίωμα περίθαλψης
απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΓΑ.

Το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες για το έτος
2017 εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας.
Ειδικά, για το έτος 2017, στα πλαίσια ενίσχυσης των κατοίκων του νομού Λέσβου,
μετά  τον  πρόσφατο καταστροφικό σεισμό ορίσθηκε  το  ποσό του βοηθήματος  για



όλες τις πολύτεκνες μητέρες του νομού, που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, θα
ανέρχεται σε 1.500 ευρώ.    Για τις πολύτεκνες μητέρες από υπόλοιπες περιοχές της
χώρας το ποσό του βοηθήματος είναι 1.000 ευρώ. 

Η Διοίκηση του ΟΓΑ επισημαίνει ότι σε περίπτωση που οι αιτήσεις, συμμετοχής στο
πρόγραμμα  από  τις  υπόλοιπες  περιοχές  της  χώρας-  δηλ.  εκτός  αυτών  του  νομού
Λέσβου- ξεπεράσουν τον προσδιοριζόμενο αριθμό των δικαιούχων, θα ακολουθήσει
ηλεκτρονική  κλήρωση.  Προτεραιότητα  στην  κλήρωση  θα  έχουν  οι  πολύτεκνες
μητέρες, οι οποίες δεν κληρώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη. 

Οι  πολύτεκνες  μητέρες  που  υπέβαλαν  αίτηση  συμμετοχής  στο  πρόγραμμα,  θα
μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης από την ιστοσελίδα
του ΟΓΑ www.oga.gr  (επιλογή: Κληρωθέντες Δικαιούχοι) και από τα ΚΕΠ όλης της
χώρας και όχι απαραίτητα από το ΚΕΠ στο οποίο υπέβαλαν αίτηση.

Για  πληροφορίες  σχετικά  με  τους  δικαιούχους,  τη  διαδικασία,  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά καθώς και  κάθε  χρήσιμη και αναγκαία πληροφορία σχετικά με το
ανωτέρω πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του
ΟΓΑ  www.oga.gr (Προγράμματα  Αγροτικής  Εστίας)  ή  να  επικοινωνήσουν  στα
τηλέφωνα 213-1519233, 213-1519310 της Δ/νσης Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ.
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