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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : Συν.18/Θ1/13-11-2015 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΛΑΕ/ΟΓΑ 

 (άρθρο 3 του Ν. 3050/2002) 
 

Αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4169/1961 (ΦΕΚ 81/Α/18.5.61) "Περί Γεωργικών Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων", όπως ισχύουν σήμερα. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214/Α/13.9.2002) 

 «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν σήμερα. 

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ34/6565/1114/5-6-2003 (ΦΕΚ 904/τ.Β/4-7-2003) Κοινής 

 Υπουργικής Απόφασης. 

4. Την αριθμ. Φ10034/28/25-4-2015 (ΦΕΚ 1036/τεύχος Β’/3-6-2015, κοινή απόφαση των 

Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την οποία καθορίστηκε ο αριθμός των δικαιούχων που θα 

ενταχθούν στα Προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας το έτος 2015, οι 

προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής τους. 

5. Την υπ’ αριθ. Φ.10034/21214/1481/2-10-2012 (ΦΕΚ 469/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./8-10-2012) απόφαση 

διορισμού μελών στη Διαχειριστική Επιτροπή του ΟΓΑ/ΛΑΕ με όλες τις τροποποιήσεις 

αυτής. 

6. Την υπ’ αριθ. Φ.10034/Δ9/οικ.21280/5827/20-05-2015 (ΦΕΚ 357/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-5-2015) 

απόφαση διορισμού Προέδρου στη Διαχειριστική Επιτροπή του ΟΓΑ/ΛΑΕ . 

7. Την υπ’ αριθ. 29/13-1-2015 (ΑΔΑ : 7ΙΣ64691ΩΔ-ΔΒΣ) ετήσια απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης σχετικά με τις ανάγκες πληρωμής των δαπανών για την παροχή χρηματικών 

βοηθημάτων, βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες έτους 2015 και αφορά στον 

προϋπολογισμό εξόδων του Κλάδου Αγροτικής Εστίας, οικονομικού έτους 2015 (ΚΑΕ 

263945). 

8. Το υπ’ αριθ. 921/Ζ2/11-11-2015 εισηγητικό σημείωμα του Κλάδου Αγροτικής Εστίας προς 

τη Διαχειριστική Επιτροπή. 

9. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει τον Κωδικό, για τον οποίον έχει 

προβλεφθεί σχετική πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό εξόδων του ΛΑΕ, 

οικονομικού έτους 2015 και για τον οποίον υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη 

αυτής. 

10.  Την προφορική εισήγηση του Διοικητή του ΟΓΑ - Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής 

και τις γνώμες των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 

 

Ι. Εγκρίνει την εφαρμογή του Προγράμματος «Παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων 

σε πολύτεκνες μητέρες» έτους 2015 σε  όλους τους νομούς της χώρας ως εξής : 

-Η υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος περιλαμβάνει την καταβολή χρηματικού 

βοηθήματος συνολικού ύψους χιλίων ευρώ  (€1.000,00) σε κάθε μια από τις χίλιες πεντακόσιες 

(1.500) πολύτεκνες μητέρες που θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και έχουν γεννήσει 

τουλάχιστον τέσσερα (4) τέκνα. 

-Η υλοποίηση  του εν λόγω προγράμματος θα γίνει από τον Κλάδο Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ.  

-Οι αιτήσεις συμμετοχής των δικαιούχων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των ΚΕΠ από 23-

11-2015 μέχρι και 4-12-2015, με την παράλληλη προσκόμιση των απαραίτητων 

δικαιολογητικών από το δικαιούχο.  

-Η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ. 9 της υπ’ αριθμ. 921/Ζ2/11-11-2015 εισήγησης του Κλάδου Αγροτικής Εστίας. 
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ΙΙ. Εγκρίνει τη δαπάνη εφαρμογής του προγράμματος «Παροχής χρηματικών βοηθημάτων και 

βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες» του Λ.Α.Ε /ΟΓΑ έτους 2015, η οποία θα ανέλθει σε ένα 

εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€1.500.000,00). 

 

ΙΙΙ. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 263945 «Παροχή χρηματικών βοηθημάτων και 

βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες».  

 

ΙV. Εγκρίνει την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, αναγκαίων για την υλοποίηση του ανωτέρω 

προγράμματος του ΛΑΕ/ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου. 

 

V.   Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο - Διοικητή να επικυρώσει τα Πρακτικά για την απόφαση αυτή. 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

    

Για τη Διαχειριστική  Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Αθανάσιος Κ. Μπακαλέξης 

Διοικητής ΟΓΑ 
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