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ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

                                                                        12/10/2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρριανών ενημερώνει ότι η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ ξεκινά 
πρόγραμμα  χορήγησης επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ σε 1.250 πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες, 
του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας Η υποβολή των αιτήσεων από τις δικαιούχους γίνεται 
ηλεκτρονικά σε οποιοδήποτε ΚΕΠ και ξεκινά την 15/10/2018 και θα διαρκέσει μέχρι και την 9/11/2018. 
Προσκομιζόμενα Έγγραφα: 

1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΑΜΚΑ) του καθώς και των προστατευομένων μελών του (π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση 
ΑΜΚΑ κ.λπ.)  

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας 
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των 

γεννηθέντων-δηλωθέντων τέκνων της πολύτεκνης μητέρας. 
4. β) Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό (αφορά διαζευγμένες ή εν διαστάσει μητέρες) από το οποίο να 

προκύπτει ποιός γονέας έχει την επιμέλεια του/των παιδιού/ων. 
5. Για τα παιδιά άνω των 18 και μέχρι 24 ετών εφόσον είναι άνεργα, Βεβαίωση Ανεργίας του 

ΟΑΕΔ (ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησης).  
6. Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται κάρτα 

φοίτησης («πάσο»), Βεβαίωση Σπουδών 
7. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο ΙΒΑΝ του τραπεζικού 

λογαριασμού της πολύτεκνης μητέρας, ανεξαρτήτως αν η πολύτεκνη μητέρα είναι 
αποκλειστικός δικαιούχος ή 

8. συνδικαιούχος του λογαριασμού. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες που, κατά τον χρόνο υποβολής της 
αίτησης, είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), οι οποίες έχουν εξοφλήσει τις 
ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους 
της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα, έχουν τουλάχιστον 4 
τέκνα τα οποία 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 ημέρα συμπλήρωσης 
του 18ου ή του 24ου έτους ηλικίας των τέκνων, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2018, ανεξάρτητα 
από το μήνα γέννησης.  Σε κάθε μία από τις πολύτεκνες μητέρες που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις 
θα καταβληθεί χρηματικό βοήθημα ύψους χιλίων ευρώ (1.000€). Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ επισημαίνει 
ότι σε περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ξεπεράσουν τις 1.250, θα διεξαχθεί 
ηλεκτρονική κλήρωση με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ. 
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