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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 

ΣΕΛΙ∆Α 1 ΑΠΟ 2 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ 

 ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ  ΜΗΤΕΡΕΣ  (ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΚΝΩΝ) 

 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ: 01/11/2016 

ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ: 18/11/2016 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

∆ικαιούχοι του προγράµµατος είναι οι πολύτεκνες µητέρες, µε την προϋπόθεση ότι 

τέσσερα τουλάχιστον από τα  άγαµα τέκνα τους θα πρέπει να είναι ανήλικα έως 18 

ετών ή 24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα σε ∆ηµόσια Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα ή ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας, και 

να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά την ηµεροµηνία υποβολής της 

αίτησης. Στους δικαιούχους δεν περιλαµβάνονται οι πολύτεκνες µητέρες µε άγαµα 

τέκνα τα οποία έχουν συµπληρώσει το 18
ο
 έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε 

∆ηµόσια ή ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του εξωτερικού ή εξακολουθούν να 

σπουδάζουν στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (ΕΠΑΛ, ΤΕΕ).  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1. ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας της πολύτεκνης µητέρας (πρωτότυπο και 

φωτοαντίγραφο). 

2. Απαραίτητη είναι η γνώση ΑΜΚΑ όλων των µελών της οικογένειας (και του 

συζύγου, εφόσον υπάρχει σύζυγος). 

3. Τα Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α. µε  ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά την 

ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης (ατοµικό και τέκνων). 

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο να αποδεικνύεται ο 

αριθµός των γεννηθέντων-δηλωθέντων τέκνων της πολύτεκνης µητέρας 

(αναζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον δεν προσκοµιστεί από τον πολίτη). 

5. 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). 

6. 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»). 

7. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος ∆ΟΥ ή άλλου δηµόσιου 

εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο αριθµός φορολογικού µητρώου 

(ΑΦΜ) της πολύτεκνης µητέρας και του συζύγου. 
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8. Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Τράπεζας µε λογαριασµό ΙΒΑΝ της πολύτεκνης 

µητέρας. 

9. Απόκοµµα καταβολής εισφορών (εφόσον υπάρχει, για τη σωστή αναγραφή 

του ΑΜ του ΟΓΑ). 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά κατατεθούν µέσω τρίτου  

προσώπου προσκοµίζονται επιπλέον: 

10. Εξουσιοδότηση επικυρωµένη για  το γνήσιο της υπογραφής. Τρίτο πρόσωπο 

θεωρείται και ο σύζυγος 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: 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. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3: Τα δικαιολογητικά για τον έλεγχο καταβολής εισφορών, θα 

γίνονται δεκτά έως 16/11/2016 (δύο ηµέρες πριν τη λήξη του προγράµµατος). 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας Αγροτικής Εστίας : 2131519233 ,   2131519310  

 


