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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, με την
προϋπόθεση ότι:
 Για τις τρίτεκνες μητέρες, τρία τέκνα, για τις πολύτεκνες τέσσερα τουλάχιστον
από τα άγαμα τέκνα τους θα πρέπει να είναι έως 18 ετών ή 24 ετών εφόσον
είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα σε Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
ή ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας, και να
έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά την 31η Δεκεμβρίου του
προηγούμενου έτους (2019) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Ως
ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η
Δεκεμβρίου του έτους 2020, ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης.
 είναι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ προερχόμενες από τον πρώην ΟΓΑ ή
ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ν. 2458/1997,
που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ και είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η
Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2019) της υποβολής της αίτησης
συμμετοχής.
Στους δικαιούχους δεν περιλαμβάνονται τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες με
τέκνα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε
Δημόσια ή ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού ή εξακολουθούν να
σπουδάζουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΕΠΑΛ, ΤΕΕ) ή υπηρετούν τη
στρατιωτική τους θητεία.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας της τρίτεκνης ή πολύτεκνης μητέρας
(πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο).
2. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της ίδιας και των προστατευόμενων μελών
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(π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λ.π.) ή οποιοδήποτε έγγραφο από
το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) ΟΓΑ (π.χ. ενημερωτικό
σημείωμα συντάξεων ή απόκομμα καταβολής εισφορών κ.λ.π.), για όσους
δικαιούχους έχουν Αριθμό Μητρώου, δεδομένου ότι οι νέοι ασφαλισμένοι –
συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) δεν έχουν Αριθμό Μητρώου.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο να αποδεικνύεται ο
αριθμός των γεννηθέντων-δηλωθέντων τέκνων της τρίτεκνης ή πολύτεκνης
μητέρας (αναζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον δεν προσκομιστεί από τον
πολίτη).
4. 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).
5. Βεβαίωση Σπουδών (αφορά τέκνα άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε
δημόσια ΙΕΚ στην Ελλάδα, για τα οποία δεν εκδίδεται «πάσο»).
6. Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Τράπεζας με λογαριασμό ΙΒΑΝ της τρίτεκνης ή
πολύτεκνης μητέρας.
7. Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για τα παιδιά άνω των 18 και μέχρι 24 ετών
εφόσον είναι άνεργα.
8. Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό από το οποίο να προκύπτει ποιος γονέας έχει
την επιμέλεια των τέκνων (εφόσον είναι διαζευγμένες ή σε διάσταση).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά κατατεθούν μέσω τρίτου
προσώπου προσκομίζονται επιπλέον:
9. 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 ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) δεν προέρχεται από την ασφαλισμένη στον ΕΦΚΑ
(ΟΓΑ) μητέρα αλλά από τον ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) πατέρα/σύζυγο,
θα πρέπει απαραίτητα να προσκομισθεί και το ατομικό βιβλιάριο του
πατέρα/συζύγου.
Τηλέφωνα επικοινωνίας Αγροτικής Εστίας : 2131519164, 2131519310, 2131519292,
2131519304 και 2106241888
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