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ΠΡ ΟΓΡ ΑΜ Μ ΑΤΑ ΑΓΡ ΟΤΙΚΗ Σ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ  2021

Α.  ΓΕΝ ΙΚΕΣ ΠΛΗΡ ΟΦΟΡ ΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΠΡ ΟΓΡ ΑΜ Μ ΑΤΑ  

Για το ε�τος 2021,  εγκρι�θήκαν τα ακο� λουθα προγρα� μματα του Λογαριασμου�  τής
Αγροτική� ς Εστι�ας (ΛΑΕ):

1. Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 6ή� μερων διακοπω� ν (5 διανυκτερευ� σεις)
2. Πρόγραμμα  ιαματικού  τουρισμού μο� νο  για  συνταξιου� χους,  οι  οποι�οι  ταυ-

το� χρονα με τις με�χρι ε�ξι (6) ήμε�ρες διακοπε�ς (5 διανυκτερευ� σεις) μπορου� ν να
πραγματοποιή� σουν ε�ως και 5 απλε�ς λου� σεις σε νομι�μως λειτουργου� σες εγκατα-
στα� σεις ιαματικω� ν πήγω� ν και υδροθεραπευτήρι�ων τής χω� ρας.

3. Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα  για παιδια�  ήλικι�ας 6 ε�ως 16 ετω� ν, δι-
καιου� χους του ΛΑΕ, τα οποι�α μπορου� ν να φιλοξενήθου� ν σε παιδικε�ς κατασκή-
νω� σεις με�χρι και δεκαε�ξι (16) ήμε�ρες (15  διανυκτερευ� σεις).

4. Εκδρομικό πρόγραμμα με τετραή� μερες  εκδρομε�ς (3 διανυκτερευ� σεις)
5. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων
6. Πρόγραμμα δωρεάν  παροχής εισιτηρίων θεάτρου
7. Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες μητέρες και

πολύτεκνες μητέρες  που πληρούν τις  νόμιμες προϋποθέσεις .

       Τα προγράμματα εφαρμόζονται σε όλους τους νομούς της χώρας  και για τή
συμμετοχή�  σε αυτα�  απαιτει�ται: 
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 Για τα προγρα� μματα κοινωνικου�  - ιαματικου�  τουρισμου� , εκδρομικο�  προ� γραμμα,
δωρεα� ν παροχή� ς βιβλι�ων και δωρεα� ν παροχή� ς εισιτήρι�ων θεα� τρου ή υποβολή�
ήλεκτρονική� ς  αι�τήσής  απο�  τους  δικαιου� χους  στα  ΚΕΠ  ο� λής  τής  χω� ρας
από 24-05-2021 έως και 15/6/2021.

 Για το παιδικο�  κατασκήνωτικο�  προ� γραμμα ή υποβολή�  ήλεκτρονική� ς  αι�τήσής
απο�  τους  δικαιου� χους  γι�νεται  απευθει�ας  στήν  ήλεκτρονική�  διευ� θυνσή
www  .  opeka  .  gr  /  agrotiki  -  estia  /  ilektronikes  -  ypiresies  /   από 24-05-2021 έως και
15/6/2021.

Εφ' ο� σον ο αριθμο� ς των αιτή� σεων υπερβει� τον εγκεκριμε�νο αριθμο�  δικαιου� χων, θα
διεξαχθει� κλή� ρωσή με διαδικασι�α που ορι�ζεται με απο� φασή του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ.  

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι των προγραμμάτων:

 κοινωνικού  -  ιαματικού  τουρισμού,  εκδρομικού  προγράμματος  και
δωρεάν  παροχής  εισιτηρίων  θεάτρου,  πρέπει  να  προσέλθουν  από
05/07/2021 έως και 31/8/2021  σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας για να
παραλάβουν τα δελτία τους. Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα
από τις 06/09/2021 τυχόν αδιάθετα δελτία και μέχρι τη συμπλήρωση
του αριθμού των δικαιούχων, θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας
προσέλευσης στα ΚΕΠ σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής
στα  προγράμματα  έτους  2021  και  δεν  κληρώθηκαν,
συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι
τότε τα δελτία των παροχών.

 δωρεάν  παροχής  βιβλίων πρέπει  να προσέλθουν  από  05/07/2021  έως
και 28/9/2021 στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και
εκδοτικούς  οίκους  για  να  παραλάβουν  τα  βιβλία  τους.  Μετά  την
ημερομηνία  αυτή και  ειδικότερα  από  τις  04/10/2021 τυχόν  αδιάθετα
βιβλία  και  μέχρι  τη  συμπλήρωση  του  αριθμού  των  δικαιούχων,  θα
διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα συμβεβλημένα
με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, σε δικαιούχους
που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν κληρώθηκαν,
συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι
τότε τα βιβλία τους.

Α.1. Δικαιούχοι Προγραμμάτων

Δικαι�ωμα συμμετοχή� ς στα προγρα� μματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ε�χουν: 
1. Οι συνταξιου� χοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιου� χοι του Λογαριασμου�  Ανα-

σφα� λιστων Υπερήλι�κων του α� ρθρου 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128 Α’), ο� πως
ισχυ� ει.

2. Οι ασφαλισμε�νοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που ει�ναι ασφαλιστικα�  ενή� μεροι κατα�  τήν
31ή Δεκεμβρι�ου του προήγου� μενου ε�τους (2020) τής  υποβολή� ς  τής  αι�τήσής
συμμετοχή� ς στις παροχε�ς του ΛΑΕ. 

3. Τα με�λή των οικογενειω� ν των ανωτε�ρω προσω� πων.
4. Οι υπα� λλήλοι ή� /και συνταξιου� χοι πρω� ήν υπα� λλήλοι του ΟΠΕΚΑ, με τήν προ-

υQ πο� θεσή ο� τι καταβα� λουν τις προβλεπο� μενες εισφορε�ς, καθω� ς και τα με�λή των
οικογενειω� ν  των  παραπα� νω  προσω� πων  με  δικαι�ωμα  περι�θαλψής  απορρε�ον
απο�  δικαιου� χο του ΛΑΕ.

5. Οι υπα� λλήλοι του e-ΕΦΚΑ, που μεταφε�ρθήκαν απο�  τον ΟΓΑ και ή� ταν εγγε-
γραμμε�νοι  στο Μήτρω� ο  Δικαιου� χων του ΛΑΕ,  με τήν  προυQ πο� θεσή ο� τι  κατα-
βα� λουν τις προβλεπο� μενες εισφορε�ς και παραμε�νουν υπα� λλήλοι του 
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ΕΦΚΑ, καθω� ς και τα με�λή των οικογενειω� ν των παραπα� νω προσω� πων με δι-
και�ωμα περι�θαλψής απορρε�ον απο�  δικαιου� χο του ΛΑΕ.

6. Όσοι  συνταξιου� χοι  λαμβα� νουν  προσαυ� ξήσή  στο  ποσο�  τής  συ� νταξή� ς  τους
λο� γω απο� λυτής αναπήρι�ας ή�  τυφλο� τήτας ή�  λαμβα� νουν επι�δομα παραπλήγι�ας –
τετραπλήγι�ας ή�  πα� σχουν απο�  νοήτική�  αναπήρι�α, συ� νδρομο Down, εγκεφαλική�
παρα� λυσή.  Οι  συνταξιου� χοι αυτή� ς  τής κατήγορι�ας μπορου� ν  να συνοδευ� ονται
απο�  με�λος τής οικογε�νεια� ς τους και εφο� σον δεν υπα� ρχει οικογε�νεια απο�  τρι�το
προ� σωπο. Στους συνοδου� ς χορήγει�ται σχετικο�  δελτι�ο του ΛΑΕ, χωρι�ς κλή� ρωσή,
με τήν προυQ πο� θεσή ο� τι ε�χει δήλωθει� στήν αι�τήσή συμμετοχή� ς ως συνοδο� ς.

Τα ανωτε�ρω προ� σωπα ε�χουν ενεργή�  ασφαλιστική�  ικανο� τήτα. τα δε τε�κνα ε�χουν
δικαι�ωμα περι�θαλψής απορρε�ον απο�  δικαιου� χο παροχω� ν του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. 

Να  σήμειωθει�  ο� τι  οι  αναφερο� μενοι  στήν  εν  λο� γω  κατήγορι�α  (στοιχει�ο  6)
εξαιρου� νται  τής  κλή� ρωσής  και  δικαιου� νται  να  συμμετα� σχουν  στα  προγρα� μματα
κοινωνικου�  - ιαματικου�  τουρισμου�  ή�  εκδρομω� ν. 

Στο  πρόγραμμα  ιαματικού  τουρισμού συμμετε�χουν  ΜΟΝΟ οι  συνταξιου� χοι
δικαιου� χοι  του  ΛΑΕ  -  εξαιρου� νται  ο� σοι  λαμβα� νουν  ορφανική�  συ� νταξή  -  και  σε
περι�πτωσή  ζευ� γους,  συμμετε�χει  μο� νο  ο/ή  συνταξιου� χος  συ� ζυγος  και  ο� χι  ο/ή
ασφαλισμε�νος/ή συ� ζυγος.

ΠρουQ πο� θεσή  συμμετοχή� ς  ο� λων  των  ανωτε�ρω  προσω� πων  στα  εν  λο� γω
προγρα� μματα,  ει�ναι  να  ε�χουν  ενεργή�  ασφαλιστική�  ικανο� τήτα  κατα�  τον  χρο� νο
δήμιουργι�ας του αρχει�ου δικαιου� χων.

Α.2. Υποβολή αίτησης συμμετοχής

Οι  αιτή� σεις  για  συμμετοχή�  στα  προγρα� μματα  του  ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ  υποβα� λλονται
ήλεκτρονικα�  σε οποιοδή� ποτε ΚΕΠ από  24-05-2021 έως και 15/06/2021.

Για  τήν  υποβολή�  τής  αι�τήσής  (εξαιρουμε�νου  του  παιδικου�  κατασκήνωτικου�
προγρα� μματος) ο δικαιου� χος προσε�ρχεται σε οποιοδή� ποτε ΚΕΠ προσκομι�ζοντας: 

1. Οποιοδή� ποτε  ε�γγραφο  απο�  το  οποι�ο  να  προκυ� πτει  ο  Αριθμο� ς  Μήτρω� ου
Κοινωνική� ς Ασφα� λισής (ΑΜΚΑ) του, καθω� ς και των προστατευομε�νων μελω� ν
του (π.χ. βιβλια� ριο υγει�ας, βεβαι�ωσή ΑΜΚΑ κ.λπ.) ή�  οποιοδή� ποτε ε�γγραφο απο�
το οποι�ο, να προκυ� πτει ο Αριθμο� ς Μήτρω� ου  e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ασφαλισμε�νου ή�
συνταξιου� χου {(για ο� σους δικαιου� χους  ε�χουν Αριθμο�  Μήτρω� ου, δεδομε�νου ο� τι
οι  νε�οι  ασφαλισμε�νοι  -  συνταξιου� χοι  του  e-ΕΦΚΑ  (ΟΓΑ)  δεν  ε�χουν  Αριθμο�
Μήτρω� ου)}.

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Στήν περι�πτωσή συνταξιου� χων του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), που πα� σχουν απο�  νοήτική�

αναπήρι�α, συ� νδρομο  Down,  εγκεφαλική�  παρα� λυσή,  απαιτει�ται  επιπλέον
αντι�γραφο τής γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας
ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής,  το οποι�ο παραδι�δεται στο
ΚΕΠ και εν συνεχει�α διαβιβα� ζεται στή Δ/νσή Αγροτική� ς Εστι�ας.

Η προσκόμιση της βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας δεν απαιτείται στις
περιπτώσεις  των  συνταξιούχων  του  e-ΕΦΚΑ  (ΟΓΑ)  που  λαμβάνουν
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προσαύξηση  στο  ποσό  της  σύνταξής  τους  λόγω  απόλυτης  αναπηρίας  ή
τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας - τετραπληγίας.

Στήν  περι�πτωσή  που  ή  αι�τήσή  υποβα� λλεται  απο�  τρι�το  προ� σωπο,  πρε�πει
απαραι�τήτα  να  προσκομιστει�  εξουσιοδο� τήσή,  ή  οποι�α  φε�ρει  το  γνή� σιο  τής
υπογραφή� ς  του  δικαιου� χου  θεωρήμε�νή  απο�  οποιαδή� ποτε  δήμο� σια  αρχή�  και
συνοδευο� μενή απο�  το αντι�στοιχο δικαιολογήτικο�  απο�  τα προαναφερο� μενα.

Κα� θε  δικαιου� χος  μπορει�  να  επιλε�ξει  με  οποιαδήποτε  σειρά  επιθυμει�  ε�να  ή�
περισσο� τερα απο�  τα προγρα� μματα του ΛΑΕ, ο� πως αυτα�  αναφε�ρονται στή σελ. 1
του παρο� ντος (εξαιρουμε�νου του παιδικου�  κατασκήνωτικου�  προγρα� μματος και του
προγρα� μματος  παροχή� ς  χρήματικω� ν  βοήθήμα� των  σε  τρι�τεκνες  και  πολυ� τεκνες
μήτε�ρες ). 

Ζευγάρι δικαιούχων
Σε περι�πτωσή που ζευγα� ρι συζυ� γων ει�ναι δικαιου� χοι των προγραμμα� των του ΛΑΕ/
ΟΠΕΚΑ,  υποβα� λλονται  δυ� ο  χωριστε�ς  αιτή� σεις  συμμετοχή� ς.  Απαραι�τήτή
προυQ πο� θεσή  ει�ναι  καθε�νας  εκ  των  συζυ� γων  να  δήλω� σει  στήν  αι�τήσή�  του  τα
στοιχει�α  του  α� λλου  (συζυ� γου)  και  να  ε�χουν  δήλω� σει  στις  αιτή� σεις  τους  τα
προγρα� μματα με τήν ι�δια σειρα�  προτεραιο� τήτας.

Δικαιούχοι ορφανικής σύνταξης/σύνταξης χηρείας
Στήν περι�πτωσή συνταξιου� χου, λο� γω θανα� του ασφαλισμε�νου/ής ή�  συνταξιου� χου
του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), που επιθυμει� να συμμετα� σχει στήν κλή� ρωσή μαζι� με τα με�λή τής
οικογε�νεια� ς του/τής, υποβα� λλεται μι�α αι�τήσή. Στήν αι�τήσή αυτή� , αν ή χή� ρα/ος ει�ναι
δικαιου� χος δήλω� νεται ως α� μεσο με�λος, ενω�  αν ή χή� ρα/ος δεν ει�ναι δικαιου� χος, το
ορφανο�  τε�κνο δήλω� νεται ως α� μεσο με�λος και τα υπο� λοιπα αδε�λφια του ως ε�μμεσα.

Α.3. Αποτελέσματα Κλήρωσης
Όσοι υπε�βαλαν αι�τήσή συμμετοχή� ς  στα προγρα� μματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ε�χουν τή
δυνατο� τήτα  να  ενήμερω� νονται  για  τα  αποτελε�σματα  τής  κλή� ρωσής  με�σω  τής
ήλεκτρονική� ς διευ� θυνσής www  .  opeka  .  gr  /  agrotiki  -  estia  /  ilektronikes  -  ypiresies  /  .

Α.4. Παραλαβή Δελτίου - Δικαιολογητικά

Οι κληρωθέντες των προγραμμάτων:

 κοινωνικού  -  ιαματικού  τουρισμού,   εκδρομικού  προγράμματος  και
δωρεάν  παροχής  εισιτηρίων  θεάτρου,  πρέπει  να  προσέλθουν  από
05/07/2021 έως και 31/8/2021 σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας για να
παραλάβουν τα δελτία τους. Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα
από τις 06/09/2021 τυχόν αδιάθετα δελτία και μέχρι τη συμπλήρωση
του αριθμού των δικαιούχων, θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας
προσέλευσης στα ΚΕΠ σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής
στα  προγράμματα  έτους  2021  και  δεν  κληρώθηκαν,
συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι
τότε τα δελτία των παροχών.

 δωρεάν  παροχής  βιβλίων πρέπει  να προσέλθουν  από  05/07/2021  έως
και 28/9/2021 στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και
εκδοτικούς  οίκους  για  να  παραλάβουν  τα  βιβλία  τους.  Μετά  την
ημερομηνία  αυτή και  ειδικότερα  από  τις  04/10/2021 τυχόν  αδιάθετα
βιβλία  και  μέχρι  τη  συμπλήρωση  του  αριθμού  των  δικαιούχων,  θα
διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα συμβεβλημένα 
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με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, σε δικαιούχους που
υπέβαλαν  αίτηση  συμμετοχής  στο  πρόγραμμα  έτους  2021  και  δεν
κληρώθηκαν,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  κληρωθέντων  που  δεν
παρέλαβαν μέχρι τότε τα βιβλία τους.

Το δελτίο κάθε προγράμματος είναι προσωπικό και απαγορεύεται αυστηρά
η χρήση του από άτομα που δεν είναι δικαιούχοι.

 Για τήν παραλαβή�  του δελτι�ου,  απαιτει�ται  αυτοπρόσωπη παρουσία του
ιδι�ου του δικαιου� χου, ο οποι�ος πρε�πει να ε�χει μαζι� του:

α) Αντι�γραφο τής αι�τήσής συμμετοχή� ς του 
 ή 
 Οποιοδή� ποτε ε�γγραφο απο�  το οποι�ο να προκυ� πτει ο Αριθμο� ς Μήτρω� ου   
 Κοινωνική� ς Ασφα� λισής (ΑΜΚΑ) του, 

β) Δελτι�ο Αστυνομική� ς Ταυτο� τήτας.

 Για τήν παραλαβή�  των βιβλι�ων οι δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ μπορου� ν να
προσε�ρχονται  στο  βιβλιοπωλει�ο  με  τήν  Αστυνομική  τους Ταυτότητα.  Οι
δικαιου� χοι  αυτοι�  μπορου� ν  να  παραλα� βουν  βιβλι�α  για  ο� λα  τα  με�λή  τής
οικογε�νειας  που ε�χουν  κλήρωθει�  μαζι�  τους.  Για  το  σκοπο�  αυτο� ,  πρε�πει  να
προσκομι�σουν τον ΑΜΚΑ ο� λων των δικαιου� χων.

Σε  περι�πτωσή  που  ο  δικαιου� χος  αδυνατει�  να  παραλα� βει  αυτοπροσω� πως  τήν
παροχή�  του  (δελτι�ο  ή�  δωρεα� ν  βιβλι�ο),  ή  παραλαβή�  μπορει�  να  γι�νει  απο�  τρι�το
προ� σωπο, το οποι�ο πρε�πει να διαθε�τει, εκτο� ς απο�  τα ανωτε�ρω δικαιολογήτικα�  τής
περι�πτωσής α´, και  εξουσιοδότηση με θεωρήμε�νο το γνή� σιο τής υπογραφή� ς του
δικαιου� χου  απο�  οποιαδή� ποτε  δήμο� σια  αρχή� .  Το  ε�γγραφο  τής  εξουσιοδο� τήσής
παραδι�δεται στο ΚΕΠ και ο δικαιου� χος ή�  ο νομι�μως εξουσιοδοτου� μενος υπογρα� φει
σε σχετικο�  πεδι�ο για τήν παραλαβή�  του δελτι�ου. Για τήν παραλαβή�  τής παροχή� ς
δωρεα� ν  βιβλι�ων,  ή  εξουσιοδο� τήσή  παραδι�δεται  στα  συμβεβλήμε�να  με  το
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ  βιβλιοπωλει�α ή�  εκδοτικου� ς οι�κους.

Προσοχή: Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου δεν επανεκδίδεται νέο.

Α.5.  Έλεγχοι 
Ο  ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ  διατήρει�  το  δικαι�ωμα  να  πραγματοποιει�,  οποτεδή� ποτε,
δειγματολήπτικου� ς ελε�γχους με κα� θε προ� σφορο με�σο, προκειμε�νου να διαπιστω� σει
τήν τή� ρήσή ή�  μή των ο� ρων των προγραμμα� των. 
Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα
του ΟΠΕΚΑ κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων.

Α.6.  Κυρώσεις Δικαιούχων
Το δελτι�ο κοινωνικου�  τουρισμου�  ει�ναι  αυστηρά προσωπικό  και απαγορευ� εται ή
χρή� σή του απο�  α� λλα α� τομα, ακο� μα και αν ει�ναι με�λή τής οικογε�νεια� ς του. 
Αν διαπιστωθει� ο� τι δικαιου� χος του ΛΑΕ δεν έκανε χρήση ο ίδιος τής παροχή� ς και
το διέθεσε σε τρίτο πρόσωπο, μετα�  απο�  απο� φασή τής Διαχειριστική� ς Επιτροπή� ς
δυ� ναται να αποκλει�ονται  απο�  το δικαι�ωμα συμμετοχή� ς στα προγρα� μματα του ΛΑΕ
ε�ως και τα επόμενα τρία (3) έτη. 
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Β .  Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ  Γ Ι Α  Τ Α  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Τ Ο Υ  Λ Α Ε  

Β . 1 .  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Υ  Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ  Ε Τ Ο Υ Σ  2 0 2 1

Β.1.1. Πληροφορίες για τη διαδικασία παραλαβής των δελτίων

Το  προ� γραμμα  κοινωνικου�  τουρισμου�  ε�τους  2021  αφορα�  πενήντα  χιλιάδες
(50.000) δικαιου� χους,  στους  οποι�ους  θα  δοθει�  ατομικο�  δελτίο  κοινωνικού
τουρισμού και εφαρμο� ζεται σε ο� λους τους νομου� ς τής χω� ρας. Αφορα�  σε διακοπε�ς
δια� ρκειας ε�ως ε�ξι (6) ήμερω� ν  (5 διανυκτερευ� σεις) κατα�  το χρονικο�  δια� στήμα απο�
5/7/2021   έως  30/5/2022   (καταλήκτική�  ήμερομήνι�α  αναχω� ρήσής  απο�  το
κατα� λυμα).

Για τους κληρωθέντες δικαιούχους
Οι  κλήρωθε�ντες  δικαιου� χοι  προκειμε�νου  να  παραλα� βουν  το  δελτι�ο  τους  απο�
οποιοδή� ποτε ΚΕΠ απο�  5/7/2021 έως και  31/8/2021, πρε�πει να ακολουθή� σουν
τα παρακα� τω βή� ματα :

1. Κρα� τήσή  δωματι�ου  σε  τουριστικο�  κατα� λυμα,  απο�  τον  αναρτήμε�νο  στήν
ήλεκτρονική�  διευ� θυνσή  www  .  opeka  .  gr  /  agrotiki  -  estia  /  ilektronikes  -  ypiresies  /  
κατα� λογο  των  συμβεβλήμε�νων  τουριστικω� ν  καταλυμα� των,  απο�  το  οποι�ο
ζήτει�ται να τους αποσταλει� επιβεβαι�ωσή τής κρα� τήσής (π.χ. voucher).

2. Καταχω� ρήσή  στοιχει�ων  σχετικα�  με  τήν  κρα� τήσή  του  δωματι�ου  (επωνυμι�α
καταλυ� ματος, δια� στήμα διαμονή� ς) στήν ήλεκτρονική�  εφαρμογή� , ή οποι�α ει�ναι
διαθε�σιμή στήν ήλεκτρονική�  διευ� θυνσή www  .  opeka  .  gr  /  agrotiki  -  estia  /  ilektronikes  -  
ypiresies  /  , ει�τε απο�  τους ι�διους τους δικαιου� χους, εφο� σον ε�χουν τή δυνατο� τήτα
ει�τε με�σω των ΚΕΠ. 

3. Παραλαβή�  του δελτι�ου απο�  τα ΚΕΠ,  την ίδια ημέρα,  ε�πειτα  απο�  δια� στήμα,
περι�που  30  λεπτω� ν,  μετα�  τήν  ήλεκτρονική�  καταχω� ρήσή  των  στοιχει�ων
σχετικω� ν με τήν κρα� τήσή του δωματι�ου.  Καταλήκτική�  ήμερομήνι�α παραλαβή� ς
ει�ναι ή   31/8/2021.  

Για τους δικαιούχους (με σειρά προτεραιότητας  )  
Απο�  6/9/2021, προκειμε�νου να  παραλα� βουν  τα  δελτι�α  τους  οι  δικαιου� χοι  που
υπε�βαλαν  αι�τήσή  συμμετοχή� ς  στα  προγρα� μματα  και  δεν  κλήρω� θήκαν,
συμπεριλαμβανομε�νων και των κλήρωθε�ντων που δεν παρε�λαβαν τα δελτι�α τους
με�χρι το� τε, πρε�πει να ακολουθή� σουν τα παρακα� τω βή� ματα:
1. Κρα� τήσή  δωματι�ου  σε  τουριστικο�  κατα� λυμα,  απο�  τον  αναρτήμε�νο  στήν

ήλεκτρονική�  διευ� θυνσή  www  .  opeka  .  gr  /  agrotiki  -  estia  /  ilektronikes  -  ypiresies  /  
κατα� λογο  των  συμβεβλήμε�νων  τουριστικω� ν  καταλυμα� των,  απο�  το  οποι�ο
ζήτει�ται να τους αποσταλει� επιβεβαι�ωσή τής κρα� τήσής (π.χ. voucher).

2. Απο�  6/9/2021, καταχω� ρήσή  στοιχει�ων  σχετικω� ν  με  τήν  κρα� τήσή  του
δωματι�ου  (επωνυμι�α  καταλυ� ματος,  δια� στήμα  διαμονή� ς)  στή  σχετική�
ήλεκτρονική�  εφαρμογή� ,  ή οποι�α ει�ναι διαθε�σιμή στήν  ήλεκτρονική�  διευ� θυνσή
www  .  opeka  .  gr  /  agrotiki  -  estia  /  ilektronikes  -  ypiresies  /  , ει�τε απο�  τους ι�διους τους
δικαιου� χους, εφ’ ο� σον ε�χουν τή δυνατο� τήτα, ει�τε με�σω των ΚΕΠ.

3. Την ίδια ημέρα μετα�  τήν ήλεκτρονική�  καταχω� ρήσή των στοιχει�ων σχετικω� ν
με τήν κρα� τήσή του δωματι�ου, οι δικαιου� χοι πρέπει να προσε�ρχονται στο ΚΕΠ
για να παραλα� βουν τα δελτι�α τους. Σε διαφορετική�  περι�πτωσή, οι δικαιου� χοι
θα χα� νουν τα δελτι�α τους, τα οποι�α θα ει�ναι διαθε�σιμα προς ο� λους. 

Οι  δικαιου� χοι  παραλαμβα� νουν  δελτι�α  στα οποι�α  αναγρα� φονται  τα  στοιχει�α  του
τουριστικου�  καταλυ� ματος στο οποι�ο ε�γινε ή κρα� τήσή. Τα δελτι�α ισχυ� ουν μο� νο για
τα καταλυ� ματα τα στοιχει�α των οποι�ων ει�ναι προεκτυπωμε�να επι� αυτω� ν.
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Δελτία που δεν φέρουν  προεκτυπωμένα τα στοιχεία της επιχείρησης κατά
την εκτύπωση από το ΚΕΠ θεωρούνται ΑΚΥΡΑ.

Β.1.2. Χρήσιμες πληροφορίες για την παραλαβή των δελτίων

Τα δελτι�α πρε�πει να υπογρα� φονται υποχρεωτικα�  και απο�  τους δικαιου� χους, το� σο
κατα�  τήν παραλαβή�  απο�  τα ΚΕΠ, ο� σο και κατα�  τήν αναχω� ρήσή απο�  το κατα� λυμα.

Επι�σής,  δεν επιτρε�πεται  να γι�νει  χρή� σή του δελτι�ου σε τουριστικε�ς  μονα� δες που
βρι�σκονται στον το� πο κατοικι�ας του δικαιου� χου (πο� λή, κωμο� πολή, χωριο� ).

Απαγορεύεται  ρητά  η  μεσιτεία  στην  κράτηση  των  δωματίων  ιδίως  μέσω
τουριστικών γραφείων, ΚΑΠΗ ή άλλων συλλογικών φορέων.
Οι  σχε�σεις  (κρατή� σεις,  ακυρω� σεις,  προκαταβολε�ς,  προ� ωρες  αναχωρή� σεις  λο� γω
ανωτε�ρας  βι�ας  κ.λπ.)  του  δικαιου� χου  -  κοινωνικου�  τουρι�στα  με  τα  τουριστικα�
καταλυ� ματα, διε�πονται απο�  τον ισχυ� οντα Κανονισμό Σχέσεων Ξενοδόχων και
Πελατών (Ν. 1652/1986 ΦΕΚ 167Α/30-10-1986, απο� φασή 503007) και τις λοιπε�ς
ισχυ� ουσες, για τα τουριστικα�  καταλυ� ματα, διατα� ξεις.

Β.1.3.  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  επιδότηση  των  επιχειρήσεων  των
τουριστικών καταλυμάτων 

 Τα ποσα�  επιδο� τήσής του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ στις επιχειρή� σεις τουριστικω� ν καταλυμα� των
(ανα�  α� τομο/ανα�  διανυκτε�ρευσή), αποτυπω� νονται στον ακο� λουθο πι�νακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 
ΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

5/7/2021 έως 30/5/2022

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για  διαμονή�  σε ξενοδοχει�α
κλασσικου�  τυ� που, ξενοδοχει�α
τυ� που επιπλωμε�νων
διαμερισμα� των και
παραδοσιακα�  καταλυ� ματα

             5*  (Lux)
4*
3*
2*
1*

  23,00 €
  22,00 €
  21,00 €
  20,00 €
  19,00 €

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

5 κλειδια�
4 κλειδια�
3 κλειδια�
2 κλειδια�

1κλειδι� ή�  χωρι�ς
κατα� ταξή

20,00€
19,00 €
18,00 €
16,00 €

                                15,00 €

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ Χωρι�ς κατα� ταξή 18,00 €
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
(CAMPING’S)

- 10,00 €

Πίνακας 1

Β.1.4.  Πληροφορίες  σχετικά  με τα ποσά  συμμετοχής των  δικαιούχων  των
προγραμμάτων κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού 
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Το ποσο�  τής οικονομική� ς συνεισφορα� ς των δικαιου� χων προσδιορι�ζεται κατ΄ αρχή� ν
απο�  τις  επιχειρή� σεις  λαμβα� νοντας  υπο� ψή  τον  κοινωνικο�  χαρακτή� ρα  του
προγρα� μματος, υπο�  τήν προυQ πο� θεσή ότι δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια, που
καθορι�ζει  ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ  ανα� λογα  με  τή  μορφή� ,  τήν  κατήγορι�α  και  τις
προσφερο� μενες υπήρεσι�ες  του καταλυ� ματος.  Τα ποσα�  αυτα�  απεικονι�ζονται στον
πι�νακα που ακολουθει�:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

5/7/2021 έως 30/5/2022
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για διαμονή�  σε ξενοδοχει�α
κλασσικου�  τυ� που, ξενοδοχει�α
τυ� που επιπλωμε�νων
διαμερισμα� των και
παραδοσιακα�  καταλυ� ματα

              5*  (Lux)
4*
3*
2*
1*

15,00 €
13,00 €
  8,00 €
  6,00 €
  4,00 €

12,00 €
10,00 €
  6,00 €
  4,00 €
  2,00 €

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

5 κλειδια�
4 κλειδια�
3 κλειδια�
2 κλειδια�

1 κλειδι� ή�  χωρι�ς
κατα� ταξή

  10,00€
  8,00 €
  6,00 €
  4,00 €

        4,00 €

8,00€ 
 6,00 €
  4,00 €
  2,00 €
  2,00 €

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ Χωρι�ς κατα� ταξή   7,00 €   5,00 €
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
(CAMPING’S)

- - -

Πίνακας 2

Β.1.5. Επιδότηση τουριστικών καταλυμάτων νησιών Βορειοανατολικού           
Αιγαίου και Δωδεκανήσων

Ο ΟΠΕΚΑ με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι στους κατοίκους και τις
επιχειρήσεις των νησιών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή διαχείρισης
των  προσφυγικών  ροών,  επιδοτεί  τις  επιχειρήσεις  καταλυμάτων  των
νησιών  του  Βορειοανατολικού  Αιγαίου  και  των  Δωδεκανήσων  που
συμμετέχουν  στο  πρόγραμμα  και  συγκεκριμένα  τα  νησιά Λέσβο,  Λήμνο,
Άγιο Ευστράτιο, Σάμο, Ικαρία, Φούρνοι,  Χίο, Οινούσσες, Ψαρά, Κω, Πάτμο,
Ρόδο,  Κάρπαθο,  Κάσο,  Λέρο,  Κάλυμνο,  Αστυπάλαια,  Νίσυρο,  Σύμη,  Τήλο,
Χάλκη,  Λειψοί,  Αγαθονήσι,  Καστελόριζο, με  ποσο�  ι�σο  με  το  α� θροισμα  τής
επιδο� τήσής  και  τής  οικονομική� ς  συμμετοχή� ς  του  δικαιου� χων  ανα�  κατήγορι�α
καταλυ� ματος  στους  α� λλους  προορισμου� ς. Ως  εκ  τούτου,  οι  κοινωνικοί
τουρίστες που θα επιλέξουν προορισμούς στα προαναφερόμενα   νησιά του  
Βορειοανατολικού  Αιγαίου  και  Δωδεκανήσων  χωρίς  παροχή  πρωινού,  θα
πραγματοποιήσουν  τις  διακοπές  τους  χωρίς  καμία  πρόσθετη  οικονομική
επιβάρυνση διαμονής.
Τα ποσά επιδότησης του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ανά άτομο/ανά διανυκτέρευση στους
ανωτέρω προορισμούς αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα 3:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 
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 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 
ΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

5/7/2021 έως 30/5/2022

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για διαμονή�  σε ξενοδοχει�α
κλασσικου�  τυ� που, ξενοδοχει�α
τυ� που επιπλωμε�νων
διαμερισμα� των και
παραδοσιακα�  καταλυ� ματα

             5*  (Lux)
4*
3*
2*
1*

35,00 €
32,00 €
27,00 €
24,00 €
21,00 €

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

5 κλειδια�
4 κλειδια�
3 κλειδια�
2 κλειδια�

1 κλειδι� ή�  χωρι�ς
κατα� ταξή

28,00€
25,00 €
22,00 €
18,00 €

                                17,00 €

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ Χωρι�ς κατα� ταξή 23,00 €
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
(CAMPING’S)

- 10,00 €

Πίνακας 3

Β.1.6.  Πληροφορίες  σχετικά  με τα ποσά  συμμετοχής των  δικαιούχων  των
προγραμμάτων κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού στα νησιά  του
Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων

Το ποσο�  τής  οικονομική� ς  συνεισφορα� ς  των δικαιου� χων που θα επιλε�ξουν  τους
ανωτε�ρω  νήσιωτικου� ς  προορισμου� ς  δεν  μπορεί  να υπερβαίνει  τα  ανώτατα
όρια, που καθορι�ζει ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ (σε περι�πτωσή παροχή� ς πρωινου� ), ανα� λογα με
τή μορφή� , τήν κατήγορι�α και τις προσφερο� μενες υπήρεσι�ες του καταλυ� ματος, τα
οποι�α απεικονι�ζονται στον πι�νακα 4 που ακολουθει�:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΝΗΣΙΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

ΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

5/7/2021 έως 30/5/2022

ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για διαμονή�  σε ξενοδοχει�α
κλασσικου�  τυ� που, ξενοδοχει�α
τυ� που επιπλωμε�νων
διαμερισμα� των και
παραδοσιακα�  καταλυ� ματα

              5*  (Lux)
4*
3*
2*
1*

3,00€ 0,00 €

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

5 κλειδια�
4 κλειδια�
3 κλειδια�
2 κλειδια�

1 κλειδι� ή�   χωρι�ς
κατα� ταξή

  
  2,00 €

 
 0,00 €

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ Χωρι�ς κατα� ταξή   3,00 €   0,00 €
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
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ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
(CAMPING’S)

- - -

Πίνακας 4

Διευκρινι�ζεται ο� τι στήν τιμή�  συμμετοχή� ς του δικαιου� χου συμπεριλαμβα� νονται ο� λες
οι νο� μιμες επιβαρυ� νσεις (ΦΠΑ κ.λπ.). 

Οι  επιχειρήματι�ες  αναζήτου� ν  τα  προαναφερο� μενα  ποσα�  συμμετοχή� ς  απο�  τους
κοινωνικου� ς  τουρι�στες  χωρι�ς  καμι�α  ευθυ� νή  και  ανα� μειξή  του  ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.  Οι
κοινωνικοι�  τουρι�στες εξοφλου� ν  ο� τι  οφει�λουν  στήν  επιχει�ρήσή  κατα�  τήν  ήμε�ρα
αναχω� ρήσή� ς τους απο�  το κατα� λυμα.

Σημείωση: Απο�  1-1-2018  ε�χει  τεθει�  σε  ισχυ�  ο  φο� ρος  διαμονή� ς  σε  τουριστικα�
καταλυ� ματα υπε�ρ του Δήμοσι�ου, που θεσπι�στήκε με το Ν.4389/2016 ( α� ρθρο 53).
Ο  εν  λο� γω  φο� ρος  επιβαρυ� νει  σε  κα� θε  περι�πτωσή  τον  διαμε�νοντα σε  κυ� ρια
ξενοδοχειακα�  καταλυ� ματα  και  ενοικιαζο� μενα  δωμα� τια  -  διαμερι�σματα  ανα�
ήμερή� σια χρή� σή  δωματι�ου,  σουι�τας,  διαμερι�σματος  ή�  ενιαι�ας  κατοικι�ας,  ως
ακολου� θως:
Για τα κυ� ρια ξενοδοχειακα�  καταλυ� ματα
1-2 αστε�ρων 0,50€
3 αστε�ρων 1,50€
4 αστε�ρων 3,00€
5 αστε�ρων 4,00€
Για τα ενοικιαζο� μενα επιπλωμε�να δωμα� τια-διαμερι�σματα 1-2-3-4-5 κλειδιω� ν 0,50€
(α� ρθρο 72 Ν.4472/2017)
Ο φο� ρος δεν επιβάλλεται σε διαμε�νοντες σε παραδοσιακα�  ξενοδοχει�α, τουριστικε�ς
επαυ� λεις, κα� μπινγκ και ξενω� νες φιλοξενι�ας νε�ων.

Οι  συμμετε�χοντες  στο  προ� γραμμα  κοινωνικου�  -  ιαματικου�  τουρισμου�  του
Λογαριασμου�  Αγροτική� ς  Εστι�ας  ε�τους 2021,  που ε�χει  δια� ρκεια ε�ως 30/05/2022,
ε�χουν υποχρε�ωσή καταβολή� ς του εν λο� γω φο� ρου.

Πρόωρες αναχωρήσεις δικαιούχων
1. Στήν  περι�πτωσή  που  δικαιου� χος  προσέλθει  στο  κατάλυμα,  αλλά  δεν

επιθυμεί  να  διαμείνει  σε  αυτό  (δήλ.  δεν  πραγματοποι�ήσε  καμι�α
διανυκτε�ρευσή),  ο  επιχειρήματι�ας  επιστρε�φει  ασυμπλή� ρωτο το  δελτι�ο
κοινωνικου�  τουρισμου�  στον δικαιου� χο.

2. Σε περι�πτωσή που ο κοινωνικο� ς τουρι�στας αναχωρήσει πρόωρα, αναφε�ρεται
ο  πραγματικο� ς  αριθμο� ς  διανυκτερευ� σεων, το� σο  στα  δελτι�α,  ο� σο  και  στις
αναγγελι�ες α� φιξής. 

Β.1.7. Χρηστικές πληροφορίες για τη διαμονή

 Η δαπα� νή για τή χρή� σή ήλεκτρικω� ν συσκευω� ν (κουζι�νας, ψυγει�ου κ.λπ.), εντο� ς
των δωματι�ων  ή�  διαμερισμα� των,  καθω� ς  και  για τή χρή� σή του κλιματισμου� -
κλιματιστικου� ,  δεν  επιβαρυ� νει  τον  κοινωνικο�  τουρι�στα,  ανεξαρτή� τως  αν  τα
δήλω� νει ο επιχειρήματι�ας, ο οποι�ος υποχρεου� ται, α� νευ αποζήμι�ωσής ή�  αμοιβή� ς,
να  προσφε�ρει  στους  κοινωνικου� ς  τουρι�στες,  δικαιου� χους  του  ΛΑΕ,  ο� λες  τις
προς τρι�τους προσφερο� μενες παροχε�ς.

 Παιδί  ή παιδιά μέχρι πέντε ετών (γεννηθέντα από 1-1-2017 και  μετά)
διαμένουν δωρεάν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους. Σε περι�πτωσή
που προστι�θεται  κλι�νή  για  τα  παιδια�  στο  ι�διο  δωμα� τιο  των γονιω� ν  τους, ο
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δικαιου� χος  επιβαρυ� νεται  με  το  50%  τής  οικονομική� ς  συμμετοχή� ς  του  ενο� ς
γονε�α και δικαιου� ται ε�κπτωσής 50% επι� τής τιμή� ς πο� ρτας για το πρωινο� . 

 Παιδιά  άνω  των  πέντε  ετών  (γεννηθέντα  μέχρι  και  31-12-2016),
θεωρούνται κανονικοί δικαιούχοι του προγράμματος και διαθέτουν δικό
τους δελτίο κοινωνικού τουρισμού.

 Σε περι�πτωσή που μή δικαιου� χος του προγρα� μματος διαμει�νει στο ι�διο δωμα� τιο
(δι�κλινο  ή�  τρι�κλινο)  με  δικαιου� χο  προγρα� μματος  κοινωνικου�  τουρισμου� ,
επιβαρυ� νεται  με το ποσο�  που προκυ� πτει  απο�  το α� θροισμα των αντι�στοιχων
ποσω� ν  τής  οικονομική� ς  συνεισφορα� ς  του  δικαιου� χου  και  τής  ήμερή� σιας
επιδο� τήσής που καταβα� λλεται απο�  τον ΛΑΕ,  για τήν αντι�στοιχή λειτουργική�
μορφή�  και κατήγορι�α καταλυ� ματος. 

 Σε περι�πτωσή που μεμονωμένο άτομο επιλέξει να μει�νει μο� νος/ή σε δίκλινο
δωμα� τιο,  ο� ταν  δεν  υπα� ρχει  μονο� κλινο,  καταβάλει  ολόκληρο  το  ποσό
συμμετοχής του και επιπλέον επιβαρύνεται με το 70% του αθροίσματος
του ποσου�  τής  οικονομική� ς  συνεισφορα� ς  του  και  του ποσου�  τής  ήμερή� σιας
επιδο� τήσής που καταβα� λλεται απο�  τον ΛΑΕ ανα� λογα με τή λειτουργική�  μορφή�
και τήν κατήγορι�α τής μονα� δας.

 Τα τουριστικα�  καταλυ� ματα,  πρε�πει  να  παρε�χουν  πρωινο�  στους  κοινωνικου� ς
τουρι�στες εφο� σον το δήλω� σουν στήν αι�τήσή συμμετοχή� ς τους, ι�διο με εκει�νο
που  προσφε�ρουν  στους  α� λλους  πελα� τες  του  καταλυ� ματος,  σε  επαρκει�ς
ποσο� τήτες  φροντι�ζοντας,  το� σο  για  τήν  ποιο� τήτα,  ο� σο  και  για  τους  κανο� νες
υγιεινή� ς.  Η συ� νθεσή του πρωινου�  πρε�πει να ει�ναι συ� μφωνή με τις ισχυ� ουσες
αγορανομικε�ς διατα� ξεις. 

 Οι  επιχειρήματι�ες  πρε�πει  να  συμπλήρω� νουν  το  δελτι�ο  (και  τα  3  στελε�χή)
παρουσι�α  του κοινωνικου�  τουρι�στα τήν ήμε�ρα αναχω� ρήσή� ς  του,  και να του
παραδι�δουν το στε�λεχος του δελτι�ου που φε�ρει τήν ε�νδειξή «για τον δικαιούχο».

Β.1.8. Παροχή έκπτωσης επί της ισχύουσας τιμής εισιτηρίου, από εταιρείες
μέσων μαζικής μεταφοράς (ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, ακτοπλοϊκές εταιρείες, κ.λπ.),
στους  δικαιούχους  -  κατόχους  δελτίων  κοινωνικού  -  ιαματικού
τουρισμού έτους 2021

Οι  δικαιου� χοι  -  κα� τοχοι  δελτι�ων  κοινωνικου�  -  ιαματικου�  τουρισμου�  του  ΛΑΕ
μπορου� ν  να  ενήμερω� νονται  για  τις  εταιρει�ες  με�σων  μαζική� ς  μεταφορα� ς  που
προσφε�ρουν  ε�κπτωσή  στήν  τιμή�  εισιτήρι�ου,  απο�  τήν  ήλεκτρονική�  διευ� θυνσή
www  .  opeka  .  gr  /  agrotiki  -  estia  /  ilektronikes  -  ypiresies  /  .

Επισήμαι�νεται  ο� τι  οι  δικαιου� χοι  -  κα� τοχοι  δελτι�ων  κοινωνικου�  -  ιαματικου�
τουρισμου�  του  ΛΑΕ  ε�τους  2021,  για  να  τυ� χουν  τής  ε�κπτωσής,  πρε�πει  να
προσε�ρχονται  στα εκδοτή� ρια εισιτήρι�ων των εταιρειω� ν  με  τήν αστυνομική�  τους
ταυτο� τήτα  και  τα  δελτι�α,  τα  οποι�α  οφει�λουν  να  ε�χουν  στήν  κατοχή�  τους  για
επι�δειξή, καθ’ ο� λή τή δια� ρκεια του ταξιδιου� , σε περι�πτωσή ελε�γχου.

Β . 2 .  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Α Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ  Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ  Ε Τ Ο Υ Σ  2 0 2 1

Β.2.1. Γενικές πληροφορίες
Το προ� γραμμα ιαματικου�  τουρισμου�  ε�τους 2021 αφορα�  τρεις  χιλιάδες πεντα-
κόσιους (3.500) δικαιούχους, συνταξιου� χους του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), συμπεριλαμβανο-
με�νων και εκει�νων του Λογαριασμου�  Ανασφαλι�στων Υπερήλι�κων του α� ρθρου 1 του
Ν. 1296/1982, ο� πως ισχυ� ει και για συνταξιου� χους πρω� ήν υπα� λλήλους του ΟΠΕΚΑ,
με τήν προυQ πο� θεσή ο� τι καταβα� λουν τις προβλεπο� μενες εισφορε�ς, στους οποι�ους
θα δοθει� ατομικο�  δελτίο ιαματικού τουρισμού.
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Το προ� γραμμα υλοποιει�ται στο πλαι�σιο του προγρα� μματος κοινωνικου�  τουρισμου� ,
ισχυ� ει απο�  5/7/2021   έως 30/5/2022   (καταλήκτική�  ήμερομήνι�α αναχω� ρήσής απο�
το  κατα� λυμα)  και  εφαρμο� ζεται  σε  ο� λους  τους  νομου� ς  τής  χω� ρας,  με  τις  ι�διες
διαδικασι�ες που αναφε�ρονται παραπα� νω στο προ� γραμμα κοινωνικου�  τουρισμου� . 

Οι δικαιου� χοι του προγρα� μματος μπορου� ν να κα� νουν χρή� σή του δελτι�ου ιαματικου�
τουρισμου�  μο� νο για διαμονή�  (ε�ως 5 διανυκτερευ� σεις) έως 30/5/2022. Όμως, μο� νο
έως  29/5/2022 μπορου� ν,  παρα� λλήλα  με  τή  διαμονή�  τους,  να  πραγματοποιου� ν
με�χρι και 5 απλε�ς λου� σεις δωρεα� ν, ει�τε σε Υδροθεραπευτή� ριο εντο� ς συμβεβλήμε�νων
ξενοδοχει�ων, ει�τε σε συμβεβλήμε�νες εγκαταστα� σεις ιαματικω� ν πήγω� ν.

Επισήμαι�νεται  ο� τι  οι  κλήρωθε�ντες  του  ιαματικου�  τουρισμου�  μπορου� ν  να
παραλαμβα� νουν τα δελτι�α τους απο�  5/7/2021 έως και 31/8/2021. Και γι’ αυτο�
το προ� γραμμα επισήμαι�νεται ο� τι  μετα�  τήν ήμερομήνι�α  αυτή� ,  και  ειδικο� τερα απο�
6/9/2021, τυχο� ν  αδια� θετα  δελτι�α  και  με�χρι  τή  συμπλή� ρωσή  του  αριθμου�  των
δικαιου� χων, διανε�μονται, με σειρα�  προτεραιο� τήτας προσε�λευσής στα ΚΕΠ, στους
δικαιου� χους  που  υπε�βαλαν  αι�τήσή  συμμετοχή� ς  για  το  προ� γραμμα  ιαματικου�
τουρισμου�  ε�τους  2021,  συμπεριλαμβανομε�νων  και  των  κλήρωθε�ντων  που  δεν
ε�χουν παραλα� βει με�χρι το� τε τα δελτι�α τους.

Η  διαδικασι�α  κρα� τήσής  δωματι�ου  σε  τουριστικο�  κατα� λυμα,  καταχω� ρήσή  τής
κρα� τήσής και παραλαβή� ς των δελτι�ων ιαματικου�  τουρισμου�  ει�ναι ο� μοια με εκει�νή
του προγρα� μματος κοινωνικου�  τουρισμου�  (βλ. σχετικα�  σελ. 6).

Επιπρο� σθετα, οι δικαιου� χοι επιλε�γουν το Υδροθεραπευτή� ριο απο�  τον αναρτήμε�νο
στήν  ήλεκτρονική�  διευ� θυνσή  www  .  opeka  .  gr  /  agrotiki  -  estia  /  ilektronikes  -  ypiresies  /  
κατα� λογο  των  συμβεβλήμε�νων  Υδροθεραπευτήρι�ων  ή�  των  εγκαταστα� σεων
ιαματικω� ν πήγω� ν τής αρεσκει�ας τους για τις λου� σεις. Κατα�  τήν προσε�λευσή�  τους
στο  Υδροθεραπευτή� ριο,  πρε�πει  να  προσκομι�σουν  φωτοαντι�γραφο  του  δελτι�ου
ιαματικου�  τουρισμου�  προκειμε�νου να πραγματοποιή� σουν τις  λου� σεις  τους.  Μετα�
τήν ολοκλή� ρωσή των λου� σεων, οι δικαιου� χοι υπογρα� φουν βεβαι�ωσή στήν οποι�α
αναφε�ρεται  ο  αριθμο� ς  των  διατεθε�ντων  εισιτήρι�ων,  καθω� ς  και  οι  ήμερομήνι�ες
πραγματοποι�ήσής των λου� σεων, προκειμε�νου να επιδοτήθου� ν οι επιχειρή� σεις των
Υδροθεραπευτήρι�ων με το ανα� λογο ποσο� .
Οι  δικαιου� χοι,  εφο� σον  επιθυμου� ν,  μπορου� ν  να  μήν  κα� νουν  χρή� σή  τής  παροχή� ς
λου� σεων και να χρήσιμοποιή� σουν το δελτι�ο ιαματικου�  τουρισμου�  μο� νο για διαμονή�
(ε�ως 5 διανυκτερευ� σεις).

Β.2.2.Η επιδότηση του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ προς τις επιχειρήσεις

α) Τουριστικών καταλυμάτων (για παροχή διαμονής)
Τα  ποσα�  επιδο� τήσής  του  ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ  ανα�  διανυκτε�ρευσή/ανα�  α� τομο  προς  τα
συμβεβλήμε�να τουριστικα�  καταλυ� ματα ει�ναι  τα ι�δια,  ο� πως αποτυπω� νονται  στον
ανωτε�ρω πι�νακα του προγρα� μματος κοινωνικου�  τουρισμου�  (βλ. σχετικα�  σελ. 8-10). 

β) Τουριστικών καταλυμάτων (που διαθέτουν Υδροθεραπευτήριο εντός της
μονάδας τους) & επιχειρήσεων ιαματικών πηγών (Για παροχή λούσεων)
Το ποσο�  τής επιδο� τήσής για τήν πραγματοποι�ήσή λου� σεων ορι�ζεται μέχρι 5€ ανα�
λου� σή συμπεριλαμβανομε�νων ο� λων των νομι�μων κρατή� σεων (ΦΠΑ κ.λπ.).

Β.2.3. Οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου
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α) Για την παροχή διαμονής:  ο� τι  ισχυ� ει  στο προ� γραμμα κοινωνικου�  τουρισμου�
(βλ. σχετικα�  σελ. 8-10). 
β) Για την παροχή λούσεων: δεν υπα� ρχει οικονομική�  συμμετοχή�  των δικαιου� χων.

Β.4.ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2021

Β.4.1. Γενικές πληροφορίες
Το προ� γραμμα αφορα�  δώδεκα  χιλιάδες  πεντακόσιους (12.500) δικαιούχους,
περιλαμβα� νει τετραήμερες εκδρομε�ς  (3  διανυκτερεύσεις  σε  τουριστικά
καταλύματα) με συμβεβλήμε�να με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικα�  γραφει�α και ισχυ� ει
απο�  5/7/2021 έως 30/5/2022 (ήμερομήνι�α ε�ναρξής τής τελευται�ας εκδρομή� ς του
ε�τους).

Στις εκδρομε�ς πρε�πει να προσφε�ρονται οι ακο� λουθες υπήρεσι�ες (κατ’ ελα� χιστον):
 Μεταφορά απο�  και προς τήν αφετήρι�α και απο�  και προς τους τοπικου� ς

προορισμου� ς.
 Διαμονή για τρεις διανυκτερεύσεις σε δωμάτια με ιδιαίτερο λουτρό  

και  πρωινό,  σε  καταλύματα  νομίμως  λειτουργούντα,  κατηγορίας
δύο αστέρων (2*) και άνω για τα ξενοδοχεία, τριών και τεσσάρων
κλειδιών για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα.

 Ασφάλεια αστική� ς και επαγγελματική� ς ευθυ� νής.

Οι  εκδρομές  πραγματοποιούνται  σε  προορισμούς  όλης  της  χώρας  και
περιλαμβάνουν  στο  πρόγραμμά  τους  και επισκέψεις  σε  ιστορικά,
πολιτιστικά  και  αρχαιολογικά  αξιοθέατα (μνημεία,  μουσεία,  μοναστήρια,
αρχαιολογικούς  χώρους κ.α.).   Οι  εκδρομείς  διακινούνται  μόνο εντός των  
ορίων της επικράτειας.      

Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  η  εκδρομή  περιλαμβάνει  επίσκεψη  σε
προορισμό  του  εξωτερικού,  ανεξαρτήτως  αν  αυτή  είναι  προαιρετική  και
ανεξαρτήτως αν υπάρχει διανυκτέρευση ή όχι στο εξωτερικό, η εκδρομή δεν
θα αποζημιώνεται εξ ολοκλήρου

Οι εκδρομε�ς μπορου� ν να ει�ναι μικτε�ς ή�  αμιγει�ς, δήλ. μπορει� να ει�ναι οργανωμε�νες εκ
των προτε�ρων και οι κα� τοχοι των δελτι�ων εκδρομικου�  προγρα� μματος ε�τους 2021,
να  εντα� σσονται  ως  με�λή  στήν  ομα� δα  τής  οργανωμε�νής  εκδρομή� ς  ή�  να
οργανω� νονται  ειδικα�  για  τους  κατο� χους  των  δελτι�ων  του  εκδρομικου�
προγρα� μματος.

Εφο� σον  ο  αριθμο� ς  των  αιτή� σεων  συμμετοχή� ς  υπερβει�  τον  εγκεκριμε�νο  αριθμο�
δικαιου� χων,  κριτή� ριο επιλογή� ς καθορι�ζεται ή κλήρωση.

Οι κλήρωθε�ντες δικαιου� χοι επιλε�γουν το τουριστικο�  γραφει�o τής προτι�μήσή� ς τους
απο�  τον  αναρτήμε�νο  στήν  ήλεκτρονική�  διευ� θυνσή  www  .  opeka  .  gr  /  agrotiki  -  
estia  /  ilektronikes  -  ypiresies  /   κατα� λογο των συμβεβλήμε�νων τουριστικω� ν γραφει�ων.

Β.3.2 Διάθεση δελτίων
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Τα δελτι�α του εκδρομικου�  προγρα� μματος ε�τους 2021 εκδι�δονται απο�  οποιοδή� ποτε
ΚΕΠ.
Επισήμαι�νεται  ο� τι  οι  κλήρωθε�ντες  του  εκδρομικου�  προγρα� μματος  μπορου� ν  να
παραλαμβα� νουν τα δελτι�α τους απο�  5/7/2021 έως και 31/8/2021. Και γι’ αυτο�
το προ� γραμμα επισήμαι�νεται ο� τι  μετα�  τήν ήμερομήνι�α  αυτή� ,  και  ειδικο� τερα απο�
6/9/2021 τυχο� ν  αδια� θετα  δελτι�α  και  με�χρι  τή  συμπλή� ρωσή  του  αριθμου�  των
δικαιου� χων, διανε�μονται, με σειρα�  προτεραιο� τήτας προσε�λευσής στα ΚΕΠ, στους
δικαιου� χους που υπε�βαλαν αι�τήσή συμμετοχή� ς για το εκδρομικο�  προ� γραμμα ε�τους
2021 συμπεριλαμβανομε�νων και των κλήρωθε�ντων που δεν ε�χουν παραλα� βει με�χρι
το� τε τα δελτι�α τους.

Β.3.3. Οικονομική συμμετοχή δικαιούχου

Σε περι�πτωσή που ή τιμή�  τής τετραή� μερής εκδρομή� ς υπερβαι�νει το ποσο�  των 160€,
το προτεινόμενο ποσό της οικονομικής συμμετοχής του δικαιούχου από τον
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ  θα  είναι  μέχρι  20  Ευρώ/ανά  άτομο.  Στο  ποσο�  τής  οικονομική� ς
συμμετοχή� ς  του  δικαιου� χου  συμπεριλαμβα� νονται  ο� λες  οι  νο� μιμες  κρατή� σεις
(ΦΠΑ κ.λπ.).
Σε περι�πτωσή που ο δικαιου� χος επιλε�ξει να συμμετα� σχει σε εκδρομή�  μεγαλυ� τερής
δια� ρκειας  απο�  εκει�νή  στήν  οποι�α  ε�χει  κλήρωθει�,  το� τε  επιβαρυ� νεται  ο  ι�διος  τήν
επιπλε�ον  διαφορα� .  Αντιστοι�χως,  ο  δικαιου� χος  δεν  μπορει�  να  επιλε�ξει  να
συμμετα� σχει σε εκδρομή�  μικρο� τερής δια� ρκειας.

Β.3.4. Χρήσιμες πληροφορίες

Παιδιά μέχρι πέντε  ετών  (γεννηθέντα  από  1-1-2017 και  μετά)  δεν
δικαιούνται ατομικό δελτίο, μετακινου� νται δωρεα� ν - με εξασφα� λισή θε�σής - και
παραμε�νουν δωρεα� ν στο ι�διο δωμα� τιο με τους γονει�ς τους, δικαιου� μενα έκπτωσης
50% επι� τής τιμή� ς πο� ρτας, για το πρωινο�  ή�  το γευ� μα που τυχο� ν λα� βουν.

Παιδιά άνω των πέντε ετών (γεννηθέντα μέχρι και 31-12-2016), θεωρου� νται
κανονικοι� δικαιου� χοι του προγρα� μματος και πρε�πει να διαθε�τουν δικο�  τους δελτι�ο
εκδρομικου�  προγρα� μματος.

Β.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Β.4.1. Γενικές πληροφορίες

Το προ� γραμμα ισχυ� ει απο�  5/7/2021 έως 30/5/2022 και εφαρμο� ζεται σε ο� λους
τους  νομου� ς  τής  χω� ρας.  Αφορα�  εκατόν  τριάντα  χιλιάδες  (130.000)
δικαιούχους, οι οποι�οι επιλε�γουν καθ’ ο� λή τή δια� ρκεια ισχυ� ος του προγρα� μματος
δωρεα� ν  βιβλι�α  (μορφωτικου� ,  ψυχαγωγικου�  περιεχομε�νου,  φροντιστήριακα� ,
σχολικα�  ή�  ξενο� γλωσσα  βοήθή� ματα  κ.λπ.)  απο�  τον  αναρτήμε�νο  στήν
ήλεκτρονική�  διευ� θυνσή www  .  opeka  .  gr  /  agrotiki  -  estia  /  ilektronikes  -  ypiresies  /   κατα� λογο
βιβλιοπωλει�ων ή�  εκδοτικω� ν οι�κων. 

Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, οι δικαιούχοι δεν παραλαμβάνουν
δελτία,  αλλά  απευθύνονται  στα  συμβεβλημένα  με  τον  ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.

Οι  κλήρωθε�ντες  δικαιου� χοι  πρε�πει να  προσε�λθουν  απο�  5/7/2021  έως  και
28/9/2021 στα συμβεβλήμε�να με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλει�α και εκδοτικου� ς
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οι�κους  για  να  παραλα� βουν  τα  βιβλι�α  τους.  Και  γι’  αυτο�  το  προ� γραμμα
επισήμαι�νεται  ο� τι  μετα�  τήν  ήμερομήνι�α  αυτή� ,  και  ειδικο� τερα  απο�  4/10/2021,
τυχο� ν  αδια� θετα βιβλι�α  και  με�χρι  τή  συμπλή� ρωσή  του αριθμου�  των  δικαιου� χων,
διανε�μονται, με σειρα�  προτεραιο� τήτας προσε�λευσής στα συμβεβλήμε�να με το ΛΑΕ/
ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλει�α και εκδοτικου� ς οι�κους, σε δικαιου� χους που υπε�βαλαν αι�τήσή
συμμετοχή� ς στο προ� γραμμα και δεν κλήρω� θήκαν, συμπεριλαμβανομε�νων και των
κλήρωθε�ντων που δεν παρε�λαβαν με�χρι το� τε τα βιβλι�α τους.

Επισημαίνουμε  ότι  δεν  επιτρέπεται  η  προμήθεια  άλλων  ειδών  εκτός  από
βιβλία. 

Ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ επιδοτει�  τις  επιχειρή� σεις  που συμμετε�χουν στο προ� γραμμα με το
ποσο�  των  20,00€  κατα�  ανω� τατο ο� ριο, ανα�  δικαιου� χο, το οποι�ο αντιστοιχει�  στήν
τιμή�  του βιβλι�ου/βιβλι�ων, αφου�  αφαιρεθει� ε�κπτωσή σε ποσοστο�  10%. Η έκπτωση
θα  υπολογίζεται  επί  της  αναγραφόμενης,  στο  βιβλίο,  τιμής  λιανικής
πώλησης.

Και φέτος, ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, στα πλαίσια ενίσχυσης της προνοιακής πολιτικής
προς την αγροτική οικογένεια, επιδοτεί κάθε τέκνο δικαιούχο του ΛΑΕ με το
ποσό των 30,00 Ευρώ.

Σε  περι�πτωσή  που  ή  τιμή�  του  βιβλι�ου  ή�  των  βιβλι�ων  (υπολογιζο� μενής  και  τής
ε�κπτωσής  10%) υπερβαι�νει  το  ποσο�  των 20,00€  ή�  30,00€  ανα�  περι�πτωσή,  τήν
προ� σθετή  διαφορα�  υποχρεου� ται  να  καταβα� λει  ο  δικαιου� χος,  χωρι�ς  καμι�α
υποχρε�ωσή του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Παιδιά μέχρι πέντε (5) ετών (γεννηθέντα από 1-1-2017 και μετά) δεν είναι
δικαιούχοι του προγράμματος.

Παιδιά  άνω  των  πέντε  ετών  (γεννηθέντα  μέχρι  και  31-12-2016),
θεωρούνται κανονικοί δικαιούχοι  του προγράμματος.

Β.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ      
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 & ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

Β.5.1. Γενικές πληροφορίες

Το  προ� γραμμα  αφορα�  τριάντα  δύο  χιλιάδες  πεντακόσιους  (32.500)
δικαιούχους,  ισχυ� ει  απο�  5/7/2021 έως 30/5/2022 και  εφαρμο� ζεται  σε ο� λους
τους νομου� ς τής χω� ρας.

Εφ'  ο� σον ο  αριθμο� ς  των αιτή� σεων συμμετοχή� ς  υπερβει�  τον εγκεκριμε�νο  αριθμο�
δικαιου� χων, κριτή� ριο επιλογή� ς  για το προ� γραμμα αυτο�  ει�ναι ή κλήρωση.

Η  παραλαβή των δελτίων απο�  τους  κληρωθέντες του προγρα� μματος δωρεα� ν
παροχή� ς  εισιτήρι�ων  θεα� τρου  πραγματοποιει�ται  απο�  5/7/2021  έως  και
31/8/2021 απο�  τα ΚΕΠ, προκειμε�νου να παρακολουθή� σουν τή θεατρική�  παρα� στα-
σή τής επιλογή� ς  τους συμπεριλαμβανομε�νων και των παιδικω� ν  σκήνω� ν απο�  τον
αναρτήμε�νο  στήν  ήλεκτρονική�  διευ� θυνσή www  .  opeka  .  gr  /  agrotiki  -  estia  /  ilektronikes  -  
ypiresies  /   κατα� λογο με τα συμβεβλήμε�να θε�ατρα.  Μετα�  τήν ήμερομήνι�α αυτή� , και
ειδικο� τερα απο�  6/9/2021 τυχο� ν αδια� θετα δελτι�α  και με�χρι τή συμπλή� ρωσή του
αριθμου�  των εγκεκριμε�νων δικαιου� χων, διανε�μονται στους δικαιου� χους που υπε�βα-
λαν αι�τήσή συμμετοχή� ς στο προ� γραμμα με σειρα�  προτεραιο� τήτας προσε�λευσής στα
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ΚΕΠ, συμπεριλαμβανομε�νων και των κλήρωθε�ντων που δεν ε�χουν παραλα� βει με�χρι
το� τε τα δελτι�α τους.

Για κα� θε δελτι�ο θεα� ματος, ή θεατρική�  επιχει�ρήσή επιδοτει�ται απο�  τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
με το ποσο�  των δεκαπε�ντε ευρω�  (15,00€) για τήν  Κεντρική Σκηνή και δω� δεκα
ευρω�  (12,00€) για τήν Παιδική Σκηνή.

Δεν υπάρχει οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου.

Τα  δελτι�α  θεα� ματος  ισχυ� ουν  για  ο� λες  τις  παραστα� σεις,  τακτικε�ς  βραδινε�ς,
απογευματινε�ς  ή�  λαιQκε�ς  απογευματινε�ς,  περιλαμβανομε�νων  και  αυτω� ν  του
Σαββα� του και Κυριακή� ς και για θε�σή πλατει�ας.

Το δελτίο θεάματος είναι αυστηρά προσωπικό, ισχύει αποκλειστικά για το
δικαιούχο και απαγορεύεται η χρήση του από άλλα άτομα. 

Παιδιά  μέχρι  τριών  (3)  ετών  (γεννηθέντα  από  1-1-2019  και  μετά)  δεν
δικαιούνται δελτίο θεάματος.

Παιδία  άνω  των  τριών  (3)  ετών  (γεννηθέντα  μέχρι  31-12-2018)
δικαιούνται δελτίο θεάματος

Το δελτι�ο θεα� ματος πρε�πει να υπογρα� φεται απο�  το δικαιου� χο πριν το παραδω� σει
στο θε�ατρο τής επιλογή� ς του.

Ο  δικαιου� χος  που  ε�χει  εξασφαλι�σει  θε�σή,  δικαιου� ται  εμφανιζο� μενος  μισή�  ω� ρα
τουλα� χιστον πριν του ορισμε�νου χρο� νου ε�ναρξής τής παρα� στασής, να αναβα� λει τή
χρή� σή του δελτι�ου και  να ζήτή� σει  τήν επιστροφή�  των αποκομμα� των που ε�χουν
κρατήθει�  απο�  τον ταμι�α,  ο οποι�ος υποχρεου� ται  να τα επιστρε�ψει  στο δικαιου� χο,
ω� στε αυτο� ς να μήν απολε�σει το δικαι�ωμα τής δωρεα� ν ψυχαγωγι�ας.

Στο� χος μας ει�ναι  ή  ο� σο το δυνατο� ν  μεγαλυ� τερή συμμετοχή�  των δικαιου� χων στα
προγρα� μματα  του  ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ  και  προσβλε�πουμε  στή  συνεργασι�α  σας  για  να
υλοποιήθου� ν με επιτυχι�α τα προγρα� μματα που ε�χουν εγκριθει� για το τρε�χον ε�τος.

Οι επιχειρή� σεις οφει�λουν να τήρου� ν πιστα�  ο� λα  τα υγειονομικα�  πρωτο� κολλα και τα
με�τρα  που  λαμβα� νονται  απο�  τις  αρμο� διες  αρχε�ς  για  τήν  αποφυγή�  μετα� δοσής
ασθενειω� ν και προ� κλήσής ατυχήμα� των. Ουδεμι�α ευθυ� νή φε�ρει ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για
παραλει�ψεις  και  παραβατικε�ς  συμπεριφορε�ς  των  επιχειρή� σεων  με  τις  οποι�ες
συμβα� λλεται.

        Η Διοικητής  

                                                                                                             Ξένια Π. Παπασταύρου 
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