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Α . Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ Γ Ι Α Τ Α ΠΡ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
Για το εή τος 2019, εγκριήθήκαν τα ακοή λουθα προγραή μματα του Λογαριασμουή τής
Αγροτικήή ς Εστιήας (ΛΑΕ):
1. Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 6ήή μερων διακοπωήν (5 διανυκτερευή σεις)
2. Πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού μοή νο για συνταξιουή χους, οι οποιήοι ταυτοή χρονα με τις μεή χρι εή ξι (6) ήμεή ρες διακοπεή ς (5 διανυκτερευή σεις) μπορουή ν να
πραγματοποιήή σουν εή ως και 5 απλεή ς λουή σεις σε νομιήμως λειτουργουή σες εγκατασταή σεις ιαματικωήν πήγωήν και υδροθεραπευτήριήων τής χωήρας.
3. Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα για παιδιαή ήλικιήας 6 εή ως 16 ετωήν, δικαιουή χους του ΛΑΕ, τα οποιήα μπορουή ν να φιλοξενήθουή ν σε παιδικεή ς κατασκήνωήσεις μεή χρι και δεκαεή ξι (16) ήμεή ρες (15 διανυκτερευή σεις).
4. Εκδρομικό πρόγραμμα με τετραήή μερες εκδρομεή ς (3 διανυκτερευή σεις)
5. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων
6. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου
7. Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες μητέρες συνταξιουή χους ήή ασφαλισμεή νες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).
8. Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες
συνταξιουή χους ήή ασφαλισμεή νες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).
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Τα προγραή μματα εφαρμοή ζονται σε οή λους τους νομουή ς τής χωήρας και για τή
συμμετοχήή σε αυταή απαιτειήται:
 Για τα προγραή μματα κοινωνικουή - ιαματικουή τουρισμουή , εκδρομικοή προή γραμμα,
δωρεαή ν παροχήή ς βιβλιήων και δωρεαή ν παροχήή ς εισιτήριήων θεαή τρου ή υποβολήή
ήλεκτρονικήή ς αιήτήσής αποή τους δικαιουή χους στα ΚΕΠ οή λής τής χωήρας
από 05/06/2019 έως και 24/06/2019.
 Για το παιδικοή κατασκήνωτικοή προή γραμμα ή υποβολήή ήλεκτρονικήή ς αιήτήσής
αποή τους δικαιουή χους γιήνεται απευθειήας στήν ήλεκτρονικήή διευή θυνσή
www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/ από 05/06/2019 έως
και 16/06/2019.
Εφ' οή σον ο αριθμοή ς των αιτήή σεων υπερβειή τον εγκεκριμεή νο αριθμοή δικαιουή χων, θα
διεξαχθειή κλήή ρωσή με διαδικασιήα που οριήζεται με αποή 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
10/07/2019 έως 06/09/2019 σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας για να
παραλάβουν τα δελτία τους. Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα
μετά την 16/09/2019 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
2019
και
δεν
κληρώθηκαν,
συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι
τότε τα δελτία των παροχών.
 δωρεάν παροχής βιβλίων πρέπει να προσέλθουν από 10/07/2019 έως
και 30/09/2019 στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και
εκδοτικούς οίκους για να παραλάβουν τα βιβλία τους. Μετά την
ημερομηνία αυτή και ειδικότερα μετά την 07/10/2019 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
Δικαιήωμα συμμετοχήή ς στα προγραή μματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ εή χουν:
1. Οι συνταξιουή χοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιουή χοι του Λογαριασμουή Ανασφαή λιστων Υπερήλιήκων του αή ρθρου 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128 Α’), οή πως
ισχυή ει.
2. Οι ασφαλισμεή νοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που ειήναι ασφαλιστικαή ενήή μεροι καταή τήν
31ή Δεκεμβριήου του προήγουή μενου εή τους (2018) τής υποβολήή ς τής αιήτήσής
συμμετοχήή ς στις παροχεή ς του ΛΑΕ
3. Τα μεή λή των οικογενειωήν των ανωτεή ρω προσωήπων.
Όλα τα παραπαή νω αναφεροή μενα προή σωπα πρεή πει να ειήναι δικαιουή χοι περιήθαλψής με ενεργήή ασφαλιστικήή ικανοή τήτα καταή το χροή νο δήμιουργιήας του αρχειήου δικαιουή χων.
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4.

Οι υπαή λλήλοι ήή /και συνταξιουή χοι πρωήήν υπαή λλήλοι του ΟΠΕΚΑ, που εή χουν
υποβαή λει αιήτήσή συμμετοχήή ς στις παροχεή ς του ΛΑΕ και καταβαή λουν μήνιαιήα
ατομικήή εισφοραή .
5.
Οι υπαή λλήλοι του ΕΦΚΑ, που μεταφεή ρθήκαν αποή τον ΟΓΑ και ήή ταν εγγεγραμμεή νοι στο Μήτρωήο Δικαιουή χων του ΛΑΕ, εφοή σον παραμεή νουν υπαή λλήλοι
του ΕΦΚΑ.
6.
Τα μεή λή των οικογενειωήν των παραπαή νω προσωήπων, με δικαιήωμα περιήθαλψής απορρεή ον αποή τον υπαή λλήλο ήή /και συνταξιουή χο πρωήήν υπαή λλήλο του
ΟΠΕΚΑ ήή τον υπαή λλήλο του ΕΦΚΑ, που μεταφεή ρθήκε αποή τον ΟΓΑ και ήή ταν εγγεγραμμεή νος στο Μήτρωήο Δικαιουή χων του ΛΑΕ, εφοή σον παραμεή νει υπαή λλήλος
του ΕΦΚΑ.
7.
Όσοι συνταξιουή χοι λαμβαή νουν προσαυή ξήσή στο ποσοή τής συή νταξήή ς τους
λοή γω αποή λυτής αναπήριήας ήή τυφλοή τήτας ήή λαμβαή νουν επιήδομα παραπλήγιήας –
τετραπλήγιήας ήή παή σχουν αποή νοήτικήή αναπήριήα, συή νδρομο Down, εγκεφαλικήή
παραή λυσή. Οι συνταξιουή χοι αυτήή ς τής κατήγοριήας μπορουή ν να συνοδευή ονται
αποή μεή λος τής οικογεή νειαή ς τους και εφοή σον δεν υπαή ρχει οικογεή νεια αποή τριήτο
προή σωπο. Στους συνοδουή ς χορήγειήται σχετικοή δελτιήο του ΛΑΕ, χωριής κλήή ρωσή,
με τήν προυϋ ποή θεσή οή τι εή χει δήλωθειή στήν αιήτήσή συμμετοχήή ς ως συνοδοή ς.
Να σήμειωθειή οή τι οι αναφεροή μενοι στήν εν λοή γω κατήγοριήα (στοιχειήο 7)
εξαιρουή νται τής κλήή ρωσής και δικαιουή νται να συμμεταή σχουν στα προγραή μματα
κοινωνικουή - ιαματικουή τουρισμουή ήή εκδρομωήν.
Στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού συμμετεή χουν ΜΟΝΟ οι συνταξιουή χοι
δικαιουή χοι του ΛΑΕ - εξαιρουή νται οή σοι λαμβαή νουν ορφανικήή συή νταξή - και σε
περιήπτωσή ζευή γους, συμμετεή χει μοή νο ο/ή συνταξιουή χος συή ζυγος και οή χι ο/ή
ασφαλισμεή νος/ή συή ζυγος.
Προυϋ ποή θεσή συμμετοχήή ς οή λων των ανωτεή ρω προσωήπων στα εν λοή γω
προγραή μματα, ειήναι να εή χουν ενεργήή ασφαλιστικήή ικανοή τήτα καταή τον χροή νο
δήμιουργιήας του αρχειήου δικαιουή χων.
Α.2. Υποβολή αίτησης συμμετοχής
Οι αιτήή σεις για συμμετοχήή στα προγραή μματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ υποβαή λλονται
ήλεκτρονικαή σε οποιοδήή ποτε ΚΕΠ από 05/06/2019 έως και 24/06/2019.
Για τήν υποβολήή τής αιήτήσής (εξαιρουμεή νου του παιδικουή κατασκήνωτικουή
προγραή μματος) ο δικαιουή χος προσεή ρχεται σε οποιοδήή ποτε ΚΕΠ προσκομιήζοντας:
Οποιοδήή ποτε εή γγραφο αποή το οποιήο να προκυή πτει ο Αριθμοή ς Μήτρωήου
Κοινωνικήή ς Ασφαή λισής (ΑΜΚΑ) του, καθωής και των προστατευομεή νων μελωήν
του (π.χ. βιβλιαή ριο υγειήας, βεβαιήωσή ΑΜΚΑ κ.λπ.) ήή οποιοδήή ποτε εή γγραφο αποή
το οποιήο, να προκυή πτει ο Αριθμοή ς Μήτρωήου ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ασφαλισμεή νου ήή
συνταξιουή χου {(για οή σους δικαιουή χους εή χουν Αριθμοή Μήτρωήου, δεδομεή νου οή τι
οι νεή οι ασφαλισμεή νοι - συνταξιουή χοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) δεν εή χουν Αριθμοή
Μήτρωήου)}.
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Στήν περιήπτωσή συνταξιουή χων του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), που παή σχουν αποή νοήτικήή
αναπήριήα, συή νδρομο Down, εγκεφαλικήή παραή λυσή, απαιτειήται επιπλέον
αντιήγραφο τής γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας
ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής, το οποιήο παραδιήδεται στο
ΚΕΠ και εν συνεχειήα διαβιβαή ζεται στή Δ/νσή Αγροτικήή ς Εστιήας.
1.
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Η προσκόμιση της βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας δεν απαιτείται στις
περιπτώσεις των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που λαμβάνουν
προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή
τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας - τετραπληγίας.
Στήν περιήπτωσή που ή αιήτήσή υποβαή λλεται αποή τριήτο προή σωπο, πρεή πει
απαραιήτήτα να προσκομιστειή εξουσιοδοή τήσή, ή οποιήα φεή ρει το γνήή σιο τής
υπογραφήή ς του δικαιουή χου θεωρήμεή νή αποή οποιαδήή ποτε δήμοή σια αρχήή και
συνοδευοή μενή αποή το αντιήστοιχο δικαιολογήτικοή αποή τα προαναφεροή μενα.
Καή θε δικαιουή χος μπορειή να επιλεή ξει με οποιαδήποτε σειρά επιθυμειή εή να ήή
περισσοή τερα αποή τα προγραή μματα του ΛΑΕ, οή πως αυταή αναφεή ρονται στή σελ. 1
του παροή ντος (εξαιρουμεή νου του παιδικουή κατασκήνωτικουή προγραή μματος, του
προγραή μματος παροχήή ς χρήματικωήν βοήθήμαή των σε πολυή τεκνες μήτεή ρες και του
προγραή μματος παροχήή ς χρήματικωήν βοήθήμαή των σε τριήτεκνες μήτεή ρες).
Ζευγάρι δικαιούχων
Σε περιήπτωσή που ζευγαή ρι συζυή γων ειήναι δικαιουή χοι των προγραμμαή των του ΛΑΕ/
ΟΠΕΚΑ, υποβαή λλονται δυή ο χωριστεή ς αιτήή σεις συμμετοχήή ς. Απαραιήτήτή
προυϋ ποή θεσή ειήναι καθεή νας εκ των συζυή γων να δήλωήσει στήν αιήτήσήή του τα
στοιχειήα του αή λλου (συζυή γου) και να εή χουν δήλωήσει στις αιτήή σεις τους τα
προγραή μματα με τήν ιήδια σειραή προτεραιοή τήτας.
Δικαιούχοι ορφανικής σύνταξης/σύνταξης χηρείας
Στήν περιήπτωσή συνταξιουή χου, λοή γω θαναή του ασφαλισμεή νου/ής ήή συνταξιουή χου
του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), που επιθυμειή να συμμεταή σχει στήν κλήή ρωσή μαζιή με τα μεή λή τής
οικογεή νειαή ς του/τής, υποβαή λλεται μιήα αιήτήσή. Στήν αιήτήσή αυτήή , αν ή χήή ρα/ος ειήναι
δικαιουή χος δήλωήνεται ως αή μεσο μεή λος, ενωή αν ή χήή ρα/ος δεν ειήναι δικαιουή χος, το
ορφανοή τεή κνο δήλωήνεται ως αή μεσο μεή λος και τα υποή λοιπα αδεή λφια του ως εή μμεσα.
Α.3. Αποτελέσματα Κλήρωσης
Όσοι υπεή βαλαν αιήτήσή συμμετοχήή ς στα προγραή μματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ εή χουν τή
δυνατοή τήτα να ενήμερωήνονται για τα αποτελεή σματα τής κλήή ρωσής μεή σω τής
ήλεκτρονικήή ς διευή 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
10/07/2019 έως και 06/09/2019 σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας για να
παραλάβουν τα δελτία τους. Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα
μετά την 16/09/2019 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
2019
και
δεν
κληρώθηκαν,
συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι
τότε τα δελτία των παροχών.
 δωρεάν παροχής βιβλίων πρέπει να προσέλθουν από 10/07/2019 έως
και 30/09/2019 στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και
εκδοτικούς οίκους για να παραλάβουν τα βιβλία τους. Μετά την
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ημερομηνία αυτή και ειδικότερα μετά την 07/10/2019 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 έτους 2019 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 παραλαβήή του δελτιήου, απαιτειήται αυτοπρόσωπη παρουσία του
ιδιήου του δικαιουή χου, ο οποιήος πρεή πει να εή χει μαζιή του:
α) Αντιήγραφο τής αιήτήσής συμμετοχήή ς του
ή
Οποιοδήή ποτε εή γγραφο αποή το οποιήο να προκυή πτει ο Αριθμοή ς Μήτρωήου
Κοινωνικήή ς Ασφαή λισής (ΑΜΚΑ) του,
β) Δελτιήο Αστυνομικήή ς Ταυτοή τήτας.



Για τήν παραλαβήή των βιβλιήων οι δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ μπορουή ν να
προσεή ρχονται στο βιβλιοπωλειήο με τήν Αστυνομική τους Ταυτότητα. Οι
δικαιουή χοι αυτοιή μπορουή ν να παραλαή βουν βιβλιήα για οή λα τα μεή λή τής
οικογεή νειας που εή χουν κλήρωθειή μαζιή τους. Για το σκοποή αυτοή , πρεή πει να
προσκομιήσουν τον ΑΜΚΑ οή λων των δικαιουή χων.

Σε περιήπτωσή που ο δικαιουή χος αδυνατειή να παραλαή βει αυτοπροσωήπως τήν
παροχήή του (δελτιήο ήή δωρεαή ν βιβλιήο), ή παραλαβήή μπορειή να γιήνει αποή τριήτο
προή σωπο, το οποιήο πρεή πει να διαθεή τει, εκτοή ς αποή τα ανωτεή ρω δικαιολογήτικαή τής
περιήπτωσής α´, και εξουσιοδότηση με θεωρήμεή νο το γνήή σιο τής υπογραφήή ς του
δικαιουή χου αποή οποιαδήή ποτε δήμοή σια αρχήή . Το εή γγραφο τής εξουσιοδοή τήσής
παραδιήδεται στο ΚΕΠ και ο δικαιουή χος ήή ο νομιήμως εξουσιοδοτουή μενος υπογραή φει
σε σχετικοή πεδιήο για τήν παραλαβήή του δελτιήου. Για τήν παραλαβήή τής παροχήή ς
δωρεαή ν βιβλιήων, ή εξουσιοδοή τήσή παραδιήδεται στα συμβεβλήμεή να με το
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλειήα ήή εκδοτικουή ς οιήκους.
Προσοχή: Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου δεν επανεκδίδεται νέο.
Α.5. Έλεγχοι
Ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ διατήρειή το δικαιήωμα να πραγματοποιειή, οποτεδήή ποτε,
δειγματολήπτικουή ς ελεή γχους με καή θε προή σφορο μεή σο, προκειμεή νου να διαπιστωήσει
τήν τήή ρήσή ήή μή των οή ρων των προγραμμαή των.
Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα
του ΟΠΕΚΑ κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων.
Α.6. Κυρώσεις Δικαιούχων
Το δελτιήο κοινωνικουή τουρισμουή ειήναι αυστηρά προσωπικό και απαγορευή εται ή
χρήή σή του αποή αή λλα αή τομα, ακοή μα και αν ειήναι μεή λή τής οικογεή νειαή ς του.
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Αν διαπιστωθειή οή τι δικαιουή χος του ΛΑΕ δεν έκανε χρήση ο ίδιος τής παροχήή ς και
το διέθεσε σε τρίτο πρόσωπο, θα αποκλείεται αποή το δικαιήωμα συμμετοχήή ς στα
προγραή μματα του ΛΑΕ εή ως και τα επόμενα τρία (3) έτη.
Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΕ
Β.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
Β.1.1. Πληροφορίες για τη διαδικασία παραλαβής των δελτίων
Το προή γραμμα κοινωνικουή τουρισμουή εή τους 2019 αφοραή πενήντα τρεις χιλιάδες
(53.000) δικαιουή χους, στους οποιήους θα δοθειή ατομικοή δελτίο κοινωνικού
τουρισμού και εφαρμοή ζεται σε οή λους τους νομουή ς τής χωήρας. Αφοραή σε διακοπεή ς
διαή ρκειας εή ως εή ξι (6) ήμερωήν (5 διανυκτερευή σεις) καταή το χρονικοή διαή στήμα αποή
10/07/2019 έως 08/05/2020 (καταλήκτικήή ήμερομήνιήα αναχωήρήσής αποή το
καταή λυμα).
Για τους κληρωθέντες δικαιούχους
Οι κλήρωθεή ντες δικαιουή χοι προκειμεή νου να παραλαή βουν το δελτιήο τους αποή
οποιοδήή ποτε ΚΕΠ αποή 10/07/2019 έως 06/09/2019, πρεή πει να ακολουθήή σουν
τα παρακαή τω βήή ματα :
1.

2.

3.

Κραή τήσή δωματιήου σε τουριστικοή καταή λυμα, αποή τον αναρτήμεή νο στήν
ήλεκτρονικήή διευή θυνσή www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/
καταή λογο των συμβεβλήμεή νων τουριστικωήν καταλυμαή των, αποή το οποιήο
ζήτειήται να τους αποσταλειή επιβεβαιήωσή τής κραή τήσής (π.χ. voucher).
Καταχωήρήσή στοιχειήων σχετικαή με τήν κραή τήσή του δωματιήου (επωνυμιήα
καταλυή ματος, διαή στήμα διαμονήή ς) στήν ήλεκτρονικήή εφαρμογήή , ή οποιήα ειήναι
διαθεή σιμή στήν ήλεκτρονικήή διευή θυνσή www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikesypiresies/, ειήτε αποή τους ιήδιους τους δικαιουή χους, εφοή σον εή χουν τή δυνατοή τήτα
ειήτε μεή σω των ΚΕΠ.
Παραλαβήή του δελτιήου αποή τα ΚΕΠ, την ίδια ημέρα, εή πειτα αποή διαή στήμα,
περιήπου 30 λεπτωήν, μεταή τήν ήλεκτρονικήή καταχωήρήσή των στοιχειήων
σχετικωήν με τήν κραή τήσή του δωματιήου. Καταλήκτικήή ήμερομήνιήα παραλαβήή ς
ειήναι ή 06/09/2019.

Για τους δικαιούχους (με σειρά προτεραιότητας)
Αποή 16/09/2019, προκειμεή νου να παραλαή βουν τα δελτιήα τους οι δικαιουή χοι που
υπεή βαλαν αιήτήσή συμμετοχήή ς στα προγραή μματα και δεν κλήρωήθήκαν,
συμπεριλαμβανομεή νων και των κλήρωθεή ντων που δεν παρεή λαβαν τα δελτιήα τους
μεή χρι τοή τε, πρεή πει να ακολουθήή σουν τα παρακαή τω βήή ματα:
1. Κραή τήσή δωματιήου σε τουριστικοή καταή λυμα, αποή τον αναρτήμεή νο στήν
ήλεκτρονικήή διευή θυνσή www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/
καταή λογο των συμβεβλήμεή νων τουριστικωήν καταλυμαή των, αποή το οποιήο
ζήτειήται να τους αποσταλειή επιβεβαιήωσή τής κραή τήσής (π.χ. voucher).
2. Αποή 16/09/2019, καταχωήρήσή στοιχειήων σχετικωήν με τήν κραή τήσή του
δωματιήου (επωνυμιήα καταλυή ματος, διαή στήμα διαμονήή ς) στή σχετικήή
ήλεκτρονικήή εφαρμογήή , ή οποιήα ειήναι διαθεή σιμή στήν ήλεκτρονικήή διευή θυνσή
www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/, ειήτε αποή τους ιήδιους τους
δικαιουή χους, εφ’ οή σον εή χουν τή δυνατοή τήτα, ειήτε μεή σω των ΚΕΠ.
3. Την ίδια ημέρα μεταή τήν ήλεκτρονικήή καταχωήρήσή των στοιχειήων σχετικωήν
με τήν κραή τήσή του δωματιήου, οι δικαιουή χοι πρέπει να προσεή ρχονται στο ΚΕΠ
για να παραλαή βουν τα δελτιήα τους. Σε διαφορετικήή περιήπτωσή, οι δικαιουή χοι
θα χαή νουν τα δελτιήα τους, τα οποιήα θα ειήναι διαθεή σιμα προς οή λους.
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Οι δικαιουή χοι παραλαμβαή νουν δελτιήα στα οποιήα αναγραή φονται τα στοιχειήα του
τουριστικουή καταλυή ματος στο οποιήο εή γινε ή κραή τήσή. Τα δελτιήα ισχυή ουν μοή νο για
τα καταλυή ματα τα στοιχειήα των οποιήων ειήναι προεκτυπωμεή να επιή αυτωήν.
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 δελτιήα πρεή πει να υπογραή φονται υποχρεωτικαή και αποή τους δικαιουή χους, τοή σο
καταή τήν παραλαβήή αποή τα ΚΕΠ, οή σο και καταή τήν αναχωήρήσή αποή το καταή λυμα.
Επιήσής, δεν επιτρεή πεται να γιήνει χρήή σή του δελτιήου σε τουριστικεή ς μοναή δες που
βριήσκονται στον τοή πο κατοικιήας του δικαιουή χου (ποή λή, κωμοή πολή, χωριοή ).
Απαγορεύεται ρητά η μεσιτεία στην κράτηση των δωματίων ιδίως μέσω
τουριστικών γραφείων, ΚΑΠΗ ή άλλων συλλογικών φορέων.
Οι σχεή σεις (κρατήή σεις, ακυρωήσεις, προκαταβολεή ς, προή ωρες αναχωρήή σεις λοή γω
ανωτεή ρας βιήας κ.λπ.) του δικαιουή χου - κοινωνικουή τουριήστα με τα τουριστικαή
καταλυή ματα, διεή πονται αποή τον ισχυή οντα Κανονισμό Σχέσεων Ξενοδόχων και
Πελατών (Ν. 1652/1986 ΦΕΚ 167Α/30-10-1986, αποή φασή 503007) και τις λοιπεή ς
ισχυή ουσες, για τα τουριστικαή καταλυή ματα, διαταή ξεις.

Β.1.3. Πληροφορίες σχετικά με την επιδότηση των επιχειρήσεων των
τουριστικών καταλυμάτων
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Τα ποσαή επιδοή τήσής του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ στις επιχειρήή σεις τουριστικωήν καταλυμαή των
(αναή αή τομο/αναή διανυκτεή ρευσή), αποτυπωήνονται στον ακοή λουθο πιήνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για διαμονήή σε ξενοδοχειήα
5* (Lux)
κλασσικουή τυή που, ξενοδοχειήα
4*
τυή που επιπλωμεή νων
3*
διαμερισμαή των και
2*
παραδοσιακαή καταλυή ματα
1*
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
(CAMPING’S)

10/07/2019 έως 08/05/2020
23,00 €
22,00 €
21,00 €
20,00 €
19,00 €

4 κλειδιαή
3 κλειδιαή
2 κλειδιαή
Χωριής καταή ταξή

19,00 €
18,00 €
16,00 €
16,00 €

Χωριής καταή ταξή

18,00 €

-

10,00 €

Πίνακας 1
Β.1.4. Πληροφορίες σχετικά με τα ποσά συμμετοχής των δικαιούχων των
προγραμμάτων κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού
Το ποσοή τής οικονομικήή ς συνεισφοραή ς των δικαιουή χων προσδιοριήζεται κατ΄ αρχήή ν
αποή τις επιχειρήή σεις λαμβαή νοντας υποή ψή τον κοινωνικοή χαρακτήή ρα του
προγραή μματος, υποή τήν προυϋ ποή θεσή ότι δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια, που
καθοριήζει ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ αναή λογα με τή μορφήή , τήν κατήγοριήα και τις
προσφεροή μενες υπήρεσιήες του καταλυή ματος. Τα ποσαή αυταή απεικονιήζονται στον
πιήνακα που ακολουθειή:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για διαμονήή σε ξενοδοχειήα
κλασσικουή τυή που, ξενοδοχειήα
τυή που επιπλωμεή νων
διαμερισμαή των και
παραδοσιακαή καταλυή ματα
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
(CAMPING’S)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ

5* (Lux)
4*
3*
2*
1*
4 κλειδιαή
3 κλειδιαή
2 κλειδιαή
Χωριής καταή ταξή

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

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

Χωριής καταή ταξή

7,00 €

5,00 €

-

-

-

Πίνακας 2
Β.1.5. Επιδότηση τουριστικών καταλυμάτων νησιών Βορειοανατολικού
Αιγαίου και Δωδεκανήσων
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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 ποσοή ιήσο με το αή θροισμα τής
επιδοή τήσής και τής οικονομικήή ς συμμετοχήή ς του δικαιουή χων αναή κατήγοριήα
καταλυή ματος στους αή λλους προορισμουή 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
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για διαμονήή σε ξενοδοχειήα
5* (Lux)
κλασσικουή τυή που, ξενοδοχειήα
4*
τυή που επιπλωμεή νων
3*
διαμερισμαή των και
2*
παραδοσιακαή καταλυή ματα
1*
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
(CAMPING’S)

10/07/2019 έως 08/05/2020
35,00 €
32,00 €
27,00 €
24,00 €
21,00 €

4 κλειδιαή
3 κλειδιαή
2 κλειδιαή
Χωριής καταή ταξή

25,00 €
22,00 €
18,00 €
18,00 €

Χωριής καταή ταξή

23,00 €

-

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
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Το ποσοή τής οικονομικήή ς συνεισφοραή ς των δικαιουή χων που θα επιλεή ξουν τους
ανωτεή ρω νήσιωτικουή ς προορισμουή ς δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα
όρια, που καθοριήζει ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ (σε περιήπτωσή παροχήή ς πρωινουή ), αναή λογα με
τή μορφήή , τήν κατήγοριήα και τις προσφεροή μενες υπήρεσιήες του καταλυή ματος, τα
οποιήα απεικονιήζονται στον πιήνακα 4 που ακολουθειή:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΝΗΣΙΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για διαμονήή σε ξενοδοχειήα
κλασσικουή τυή που, ξενοδοχειήα
τυή που επιπλωμεή νων
διαμερισμαή των και
παραδοσιακαή καταλυή ματα
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
(CAMPING’S)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

5* (Lux)
4*
3*
2*
1*
4 κλειδιαή
3 κλειδιαή
2 κλειδιαή
Χωριής καταή ταξή

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ

3,00€

0,00 €

2,00 €

0,00 €

Χωριής καταή ταξή

3,00 €

0,00 €

-

-

-

Πίνακας 4
Διευκρινιήζεται οή τι στήν τιμήή συμμετοχήή ς του δικαιουή χου συμπεριλαμβαή νονται οή λες
οι νοή μιμες επιβαρυή νσεις (ΦΠΑ κ.λπ.).
Οι επιχειρήματιήες αναζήτουή ν τα προαναφεροή μενα ποσαή συμμετοχήή ς αποή τους
κοινωνικουή ς τουριήστες χωριής καμιήα ευθυή νή και αναή μειξή του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Οι
κοινωνικοιή τουριήστες εξοφλουή ν οή τι οφειήλουν στήν επιχειήρήσή καταή τήν ήμεή ρα
αναχωήρήσήή ς τους αποή το καταή λυμα.
Σημείωση: Αποή 1-1-2018 εή χει τεθειή σε ισχυή ο φοή ρος διαμονήή ς σε τουριστικαή
καταλυή ματα υπεή ρ του Δήμοσιήου, που θεσπιήστήκε με το Ν.4389/2016 ( αή ρθρο 53).
Ο εν λοή γω φοή ρος επιβαρυή νει σε καή θε περιήπτωσή τον διαμεή νοντα σε κυή ρια
ξενοδοχειακαή καταλυή ματα και ενοικιαζοή μενα δωμαή τια - διαμεριήσματα αναή
ήμερήή σια χρήή σή δωματιήου, σουιήτας, διαμεριήσματος ήή ενιαιήας κατοικιήας, ως
ακολουή θως:
Για τα κυή ρια ξενοδοχειακαή καταλυή ματα
1-2 αστεή ρων 0,50€
3 αστεή ρων 1,50€
4 αστεή ρων 3,00€
5 αστεή ρων 4,00€
Για τα ενοικιαζοή μενα επιπλωμεή να δωμαή τια-διαμεριήσματα 1-2-3-4 κλειδιωήν 0,50€
(αή ρθρο 72 Ν.4472/2017)
Ο φοή ρος δεν επιβάλλεται σε διαμεή νοντες σε παραδοσιακαή ξενοδοχειήα, τουριστικεή ς
επαυή λεις, καή μπινγκ και ξενωήνες φιλοξενιήας νεή ων.
Οι συμμετεή χοντες στο προή γραμμα κοινωνικουή - ιαματικουή τουρισμουή του
Λογαριασμουή Αγροτικήή ς Εστιήας εή τους 2019, που εή χει διαή ρκεια εή ως 08/05/2020,
εή χουν υποχρεή ωσή καταβολήή ς του εν λοή γω φοή ρου.
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Πρόωρες αναχωρήσεις δικαιούχων
1. Στήν περιήπτωσή που δικαιουή χος προσέλθει στο κατάλυμα, αλλά δεν
επιθυμεί να διαμείνει σε αυτό (δήλ. δεν πραγματοποιήήσε καμιήα
διανυκτεή ρευσή), ο επιχειρήματιήας επιστρεή φει ασυμπλήή ρωτο το δελτιήο
κοινωνικουή τουρισμουή στον δικαιουή χο.
2. Σε περιήπτωσή που ο κοινωνικοή ς τουριήστας αναχωρήσει πρόωρα, αναφεή ρεται
ο πραγματικοή ς αριθμοή ς διανυκτερευή σεων, τοή σο στα δελτιήα, οή σο και στις
αναγγελιήες αή φιξής.
Β.1.7. Χρηστικές πληροφορίες για τη διαμονή













Η δαπαή νή για τή χρήή σή ήλεκτρικωήν συσκευωήν (κουζιήνας, ψυγειήου κ.λπ.), εντοή ς
των δωματιήων ήή διαμερισμαή των, καθωής και για τή χρήή σή του κλιματισμουή κλιματιστικουή , δεν επιβαρυή νει τον κοινωνικοή τουριήστα, ανεξαρτήή τως αν τα
δήλωήνει ο επιχειρήματιήας, ο οποιήος υποχρεουή ται, αή νευ αποζήμιήωσής ήή αμοιβήή ς,
να προσφεή ρει στους κοινωνικουή ς τουριήστες, δικαιουή χους του ΛΑΕ, οή λες τις
προς τριήτους προσφεροή μενες παροχεή ς.
Παιδί ή παιδιά μέχρι πέντε ετών (γεννηθέντα από 1-1-2015 και μετά)
διαμένουν δωρεάν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους. Σε περιήπτωσή
που προστιήθεται κλιήνή για τα παιδιαή στο ιήδιο δωμαή τιο των γονιωήν τους, ο
δικαιουή χος επιβαρυή νεται με το 50% τής οικονομικήή ς συμμετοχήή ς του ενοή ς
γονεή α και δικαιουή ται εή κπτωσής 50% επιή τής τιμήή ς ποή ρτας για το πρωινοή .
Παιδιά άνω των πέντε ετών (γεννηθέντα μέχρι και 31-12-2014),
θεωρούνται κανονικοί δικαιούχοι του προγράμματος και διαθέτουν δικό
τους δελτίο κοινωνικού τουρισμού.
Σε περιήπτωσή που μή δικαιουή χος του προγραή μματος διαμειήνει στο ιήδιο δωμαή τιο
(διήκλινο ήή τριήκλινο) με δικαιουή χο προγραή μματος κοινωνικουή τουρισμουή ,
επιβαρυή νεται με το ποσοή που προκυή πτει αποή το αή θροισμα των αντιήστοιχων
ποσωήν τής οικονομικήή ς συνεισφοραή ς του δικαιουή χου και τής ήμερήή σιας
επιδοή τήσής που καταβαή λλεται αποή τον ΛΑΕ, για τήν αντιήστοιχή λειτουργικήή
μορφήή και κατήγοριήα καταλυή ματος.
Σε περιήπτωσή που μεμονωμένο άτομο επιλέξει να μειήνει μοή νος/ή σε δίκλινο
δωμαή τιο, οή ταν δεν υπαή ρχει μονοή κλινο, καταβάλει ολόκληρο το ποσό
συμμετοχής του και επιπλέον επιβαρύνεται με το 70% του αθροίσματος
του ποσουή τής οικονομικήή ς συνεισφοραή ς του και του ποσουή τής ήμερήή σιας
επιδοή τήσής που καταβαή λλεται αποή τον ΛΑΕ αναή λογα με τή λειτουργικήή μορφήή
και τήν κατήγοριήα τής μοναή δας.
Τα τουριστικαή καταλυή ματα, πρεή πει να παρεή χουν πρωινοή στους κοινωνικουή ς
τουριήστες εφοή σον το δήλωήσουν στήν αιήτήσή συμμετοχήή ς τους, ιήδιο με εκειήνο
που προσφεή ρουν στους αή λλους πελαή τες του καταλυή ματος, σε επαρκειής
ποσοή τήτες φροντιήζοντας, τοή σο για τήν ποιοή τήτα, οή σο και για τους κανοή νες
υγιεινήή ς. Η συή νθεσή του πρωινουή πρεή πει να ειήναι συή μφωνή με τις ισχυή ουσες
αγορανομικεή ς διαταή ξεις.
Οι επιχειρήματιήες πρεή πει να συμπλήρωήνουν το δελτιήο (και τα 3 στελεή χή)
παρουσιήα του κοινωνικουή τουριήστα τήν ήμεή ρα αναχωήρήσήή ς του, και να του
παραδιήδουν το στεή λεχος του δελτιήου που φεή ρει τήν εή 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.),
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στους δικαιούχους - κατόχους δελτίων κοινωνικού - ιαματικού
τουρισμού έτους 2019
Οι δικαιουή χοι - καή τοχοι δελτιήων κοινωνικουή - ιαματικουή τουρισμουή του ΛΑΕ
μπορουή ν να ενήμερωήνονται για τις εταιρειήες μεή σων μαζικήή ς μεταφοραή ς που
προσφεή ρουν εή κπτωσή στήν τιμήή εισιτήριήου, αποή τήν ήλεκτρονικήή διευή θυνσή
www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/.
Επισήμαιήνεται οή τι οι δικαιουή χοι - καή τοχοι δελτιήων κοινωνικουή - ιαματικουή
τουρισμουή του ΛΑΕ εή τους 2019, για να τυή χουν τής εή κπτωσής, πρεή πει να
προσεή ρχονται στα εκδοτήή ρια εισιτήριήων των εταιρειωήν με τήν αστυνομικήή τους
ταυτοή τήτα και τα δελτιήα, τα οποιήα οφειήλουν να εή χουν στήν κατοχήή τους για
επιήδειξή, καθ’ οή λή τή διαή ρκεια του ταξιδιουή , σε περιήπτωσή ελεή γχου.
Β.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
Β.2.1. Γενικές πληροφορίες
Το προή γραμμα ιαματικουή τουρισμουή εή τους 2019 αφοραή τεή σσερις χιλιαή δες (4.000)
δικαιουή χους, συνταξιουή χους του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), συμπεριλαμβανομεή νων και εκειήνων
του Λογαριασμουή Ανασφαλιήστων Υπερήλιήκων του αή ρθρου 1 του Ν. 1296/1982,
οή πως ισχυή ει και για συνταξιουή χους πρωήήν υπαή λλήλους του ΟΠΕΚΑ που εή χουν υποβαή λει αιήτήσή συμμετοχήή ς στις παροχεή ς του ΛΑΕ και καταβαή λουν μήνιαιήα ατομικήή
εισφοραή , στους οποιήους θα δοθειή ατομικοή δελτίο ιαματικού τουρισμού.
Το προή γραμμα υλοποιειήται στο πλαιήσιο του προγραή μματος κοινωνικουή τουρισμουή ,
ισχυή ει αποή 10/07/2019 έως 08/05/2020 (καταλήκτικήή ήμερομήνιήα αναχωήρήσής
αποή το καταή λυμα) και εφαρμοή ζεται σε οή λους τους νομουή ς τής χωήρας, με τις ιήδιες
διαδικασιήες που αναφεή ρονται παραπαή νω στο προή γραμμα κοινωνικουή τουρισμουή .
Οι δικαιουή χοι του προγραή μματος μπορουή ν να καή νουν χρήή σή του δελτιήου ιαματικουή
τουρισμουή μοή νο για διαμονήή (εή ως 5 διανυκτερευή σεις) έως 08/05/2020. Όμως,
μοή νο έως 07/05/2020 μπορουή ν, παραή λλήλα με τή διαμονήή τους, να
πραγματοποιουή ν μεή χρι και 5 απλεή ς λουή σεις δωρεαή ν, ειήτε σε Υδροθεραπευτήή ριο
εντοή ς συμβεβλήμεή νων ξενοδοχειήων, ειήτε σε συμβεβλήμεή νες εγκατασταή σεις
ιαματικωήν πήγωήν.
Επισήμαιήνεται οή τι οι κλήρωθεή ντες του ιαματικουή τουρισμουή μπορουή ν να
παραλαμβαή νουν τα δελτιήα τους αποή 10/07/2019 έως 06/09/2019. Και γι’ αυτοή
το προή γραμμα επισήμαιήνεται οή τι μεταή τήν ήμερομήνιήα αυτήή , και ειδικοή τερα αποή
16/09/2019, τυχοή ν αδιαή θετα δελτιήα και μεή χρι τή συμπλήή ρωσή του αριθμουή των
δικαιουή χων, διανεή μονται, με σειραή προτεραιοή τήτας προσεή λευσής στα ΚΕΠ, στους
δικαιουή χους που υπεή βαλαν αιήτήσή συμμετοχήή ς για το προή γραμμα ιαματικουή
τουρισμουή εή τους 2019, συμπεριλαμβανομεή νων και των κλήρωθεή ντων που δεν
εή χουν παραλαή βει μεή χρι τοή τε τα δελτιήα τους.
Η διαδικασιήα κραή τήσής δωματιήου σε τουριστικοή καταή λυμα, καταχωήρήσή τής
κραή τήσής και παραλαβήή ς των δελτιήων ιαματικουή τουρισμουή ειήναι οή μοια με εκειήνή
του προγραή μματος κοινωνικουή τουρισμουή (βλ. σχετικαή σελ. 6).
Επιπροή σθετα, οι δικαιουή χοι επιλεή γουν το Υδροθεραπευτήή ριο αποή τον αναρτήμεή νο
στήν ήλεκτρονικήή διευή θυνσή www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/
καταή λογο των συμβεβλήμεή νων Υδροθεραπευτήριήων ήή των εγκατασταή σεων
ιαματικωήν πήγωήν τής αρεσκειήας τους για τις λουή σεις. Καταή τήν προσεή λευσήή τους
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στο Υδροθεραπευτήή ριο, πρεή πει να προσκομιήσουν φωτοαντιήγραφο του δελτιήου
ιαματικουή τουρισμουή προκειμεή νου να πραγματοποιήή σουν τις λουή σεις τους. Μεταή
τήν ολοκλήή ρωσή των λουή σεων, οι δικαιουή χοι υπογραή φουν βεβαιήωσή στήν οποιήα
αναφεή ρεται ο αριθμοή ς των διατεθεή ντων εισιτήριήων, καθωής και οι ήμερομήνιήες
πραγματοποιήήσής των λουή σεων, προκειμεή νου να επιδοτήθουή ν οι επιχειρήή σεις των
Υδροθεραπευτήριήων με το αναή λογο ποσοή .
Οι δικαιουή χοι, εφοή σον επιθυμουή ν, μπορουή ν να μήν καή νουν χρήή σή τής παροχήή ς
λουή σεων και να χρήσιμοποιήή σουν το δελτιήο ιαματικουή τουρισμουή μοή νο για διαμονήή
(εή ως 5 διανυκτερευή σεις).
Β.2.2.Η επιδότηση του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ προς τις επιχειρήσεις
α) Τουριστικών καταλυμάτων (για παροχή διαμονής)
Τα ποσαή επιδοή τήσής του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ αναή διανυκτεή ρευσή/αναή αή τομο προς τα
συμβεβλήμεή να τουριστικαή καταλυή ματα ειήναι τα ιήδια, οή πως αποτυπωήνονται στον
ανωτεή ρω πιήνακα του προγραή μματος κοινωνικουή τουρισμουή (βλ. σχετικαή σελ. 8-10).
β) Τουριστικών καταλυμάτων (που διαθέτουν Υδροθεραπευτήριο εντός της
μονάδας τους) & επιχειρήσεων ιαματικών πηγών (Για παροχή λούσεων)
Το ποσοή τής επιδοή τήσής για τήν πραγματοποιήήσή λουή σεων οριήζεται μέχρι 5€ αναή
λουή σή συμπεριλαμβανομεή νων οή λων των νομιήμων κρατήή σεων (ΦΠΑ κ.λπ.).
Β.2.3. Οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου
α) Για την παροχή διαμονής: οή τι ισχυή ει στο προή γραμμα κοινωνικουή τουρισμουή
(βλ. σχετικαή σελ. 8-10).
β) Για την παροχή λούσεων: δεν υπαή ρχει οικονομικήή συμμετοχήή των δικαιουή χων.
Β.4.ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2019
Β.4.1. Γενικές πληροφορίες
Το προή γραμμα αφοραή δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιους (12.500) δικαιούχους,
περιλαμβαή νει τετραήμερες εκδρομεή ς (3 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά
καταλύματα) με συμβεβλήμεή να με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικαή γραφειήα και ισχυή ει
αποή 10/07/2019 έως 08/05/2020 (ήμερομήνιήα εή ναρξής τής τελευταιήας εκδρομήή ς
του εή τους).
Στις εκδρομεή ς πρεή πει να προσφεή ρονται οι ακοή λουθες υπήρεσιήες (κατ’ ελαή χιστον):
 Μεταφορά αποή και προς τήν αφετήριήα και αποή και προς τους τοπικουή ς
προορισμουή 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 αστικήή ς και επαγγελματικήή ς ευθυή νής.
Οι εκδρομές περιλαμβάνουν και επισκέψεις σε ιστορικά, πολιτιστικά και
αρχαιολογικά αξιοθέατα (μνημεία, μουσεία, μοναστήρια, αρχαιολογικοί
χώροι κ.α.), πραγματοποιούνται σε προορισμούς όλης της χώρας και οι
εκδρομείς διακινούνται μόνο εντός των ορίων της.
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Οι εκδρομεή ς μπορουή ν να ειήναι μικτεή ς ήή αμιγειής, δήλ. μπορειή να ειήναι οργανωμεή νες εκ
των προτεή ρων και οι καή τοχοι των δελτιήων εκδρομικουή προγραή μματος εή τους 2019,
να ενταή σσονται ως μεή λή στήν ομαή δα τής οργανωμεή νής εκδρομήή ς ήή να
οργανωήνονται ειδικαή για τους κατοή χους των δελτιήων του εκδρομικουή
προγραή μματος.
Εφοή σον ο αριθμοή ς των αιτήή σεων συμμετοχήή ς υπερβειή τον εγκεκριμεή νο αριθμοή
δικαιουή χων, κριτήή ριο επιλογήή ς καθοριήζεται ή κλήρωση.
Οι κλήρωθεή ντες δικαιουή χοι επιλεή γουν το τουριστικοή γραφειήo τής προτιήμήσήή ς τους
αποή τον αναρτήμεή νο στήν ήλεκτρονικήή διευή θυνσή www.opeka.gr/agrotikiestia/ilektronikes-ypiresies/ καταή λογο των συμβεβλήμεή νων τουριστικωήν γραφειήων.
Β.3.2 Διάθεση δελτίων
Τα δελτιήα του εκδρομικουή προγραή μματος εή τους 2019 εκδιήδονται αποή οποιοδήή ποτε
ΚΕΠ.
Επισήμαιήνεται οή τι οι κλήρωθεή ντες του εκδρομικουή προγραή μματος μπορουή ν να
παραλαμβαή νουν τα δελτιήα τους αποή 10/07/2019 έως 06/09/2019. Και γι’ αυτοή
το προή γραμμα επισήμαιήνεται οή τι μεταή τήν ήμερομήνιήα αυτήή , και ειδικοή τερα αποή
16/09/2019, τυχοή ν αδιαή θετα δελτιήα και μεή χρι τή συμπλήή ρωσή του αριθμουή των
δικαιουή χων, διανεή μονται, με σειραή προτεραιοή τήτας προσεή λευσής στα ΚΕΠ, στους
δικαιουή χους που υπεή βαλαν αιήτήσή συμμετοχήή ς για το εκδρομικοή προή γραμμα εή τους
2019 συμπεριλαμβανομεή νων και των κλήρωθεή ντων που δεν εή χουν παραλαή βει μεή χρι
τοή τε τα δελτιήα τους.
Β.3.3. Οικονομική συμμετοχή δικαιούχου
Σε περιήπτωσή που ή τιμήή τής τετραήή μερής εκδρομήή ς υπερβαιήνει το ποσοή των 160€,
το προτεινοή μενο ποσοή τής οικονομικήή ς συμμετοχήή ς του δικαιουή χου αποή τον
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ θα ειήναι μεή χρι 20 Ευρωή/αναή αή τομο. Στο ποσοή τής οικονομικήή ς
συμμετοχήή ς του δικαιουή χου συμπεριλαμβαή νονται οή λες οι νοή μιμες κρατήή σεις
(ΦΠΑ κ.λπ.).
Σε περιήπτωσή που ο δικαιουή χος επιλεή ξει να συμμεταή σχει σε εκδρομήή μεγαλυή τερής
διαή ρκειας αποή εκειήνή στήν οποιήα εή χει κλήρωθειή, τοή τε επιβαρυή νεται ο ιήδιος τήν
επιπλεή ον διαφοραή . Αντιστοιήχως, ο δικαιουή χος δεν μπορειή να επιλεή ξει να
συμμεταή σχει σε εκδρομήή μικροή τερής διαή ρκειας.
Β.3.4. Χρήσιμες πληροφορίες
Παιδιά μέχρι πέντε ετών (γεννηθέντα από 1-1-2015 και μετά) δεν
δικαιούνται ατομικό δελτίο, μετακινουή νται δωρεαή ν - με εξασφαή λισή θεή σής - και
παραμεή νουν δωρεαή ν στο ιήδιο δωμαή τιο με τους γονειής τους, δικαιουή μενα έκπτωσης
50% επιή τής τιμήή ς ποή ρτας, για το πρωινοή ήή το γευή μα που τυχοή ν λαή βουν.

Β.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
Β.4.1. Γενικές πληροφορίες
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Το προή γραμμα ισχυή ει αποή 10/07/2019 έως 08/05/2020 και εφαρμοή ζεται σε
οή λους τους νομουή ς τής χωήρας. Αφοραή εκατοή ν πενήή ντα χιλιαή δες (150.000)
δικαιουή χους, οι οποιήοι επιλεή γουν καθ’ οή λή τή διαή ρκεια ισχυή ος του προγραή μματος
δωρεαή ν βιβλιήα (μορφωτικουή , ψυχαγωγικουή περιεχομεή νου, φροντιστήριακαή ,
σχολικαή ήή ξενοή γλωσσα βοήθήή ματα κ.λπ.) αποή τον αναρτήμεή νο στήν
ήλεκτρονικήή διευή θυνσή www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/ καταή λογο
βιβλιοπωλειήων ήή εκδοτικωήν οιήκων.
Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, οι δικαιούχοι δεν παραλαμβάνουν
δελτία, αλλά απευθύνονται στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.
Οι κλήρωθεή ντες δικαιουή χοι πρεή πει να προσεή λθουν αποή 10/07/2019 έως και
30/09/2019 στα συμβεβλήμεή να με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλειήα και εκδοτικουή ς
οιήκους για να παραλαή βουν τα βιβλιήα τους. Και γι’ αυτοή το προή γραμμα
επισήμαιήνεται οή τι μεταή τήν ήμερομήνιήα αυτήή , και ειδικοή τερα αποή 07/10/2019,
τυχοή ν αδιαή θετα βιβλιήα και μεή χρι τή συμπλήή ρωσή του αριθμουή των δικαιουή χων,
διανεή μονται, με σειραή προτεραιοή τήτας προσεή λευσής στα συμβεβλήμεή να με το ΛΑΕ/
ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλειήα και εκδοτικουή ς οιήκους, σε δικαιουή χους που υπεή βαλαν αιήτήσή
συμμετοχήή ς στο προή γραμμα και δεν κλήρωήθήκαν, συμπεριλαμβανομεή νων και των
κλήρωθεή ντων που δεν παρεή λαβαν μεή χρι τοή τε τα βιβλιήα τους.
Επισημαίνουμε ότι δεν επιτρέπεται η προμήθεια άλλων ειδών εκτός από
βιβλία.
Ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ επιδοτειή τις επιχειρήή σεις που συμμετεή χουν στο προή γραμμα με το
ποσοή των 20,00€ καταή ανωήτατο οή ριο, αναή δικαιουή χο, το οποιήο αντιστοιχειή στήν
τιμήή του βιβλιήου/βιβλιήων, αφουή αφαιρεθειή εή κπτωσή σε ποσοστοή 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 περιήπτωσή που ή τιμήή του βιβλιήου ήή των βιβλιήων (υπολογιζοή μενής και τής
εή κπτωσής 10%) υπερβαιήνει το ποσοή των 20,00€ ήή 30,00€ αναή περιήπτωσή, τήν
προή σθετή διαφοραή υποχρεουή ται να καταβαή λει ο δικαιουή χος, χωριής καμιήα
υποχρεή ωσή του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.
Παιδιά μέχρι πέντε (5) ετών (γεννηθέντα από 1-1-2015 και μετά) δεν είναι
δικαιούχοι του προγράμματος.

Β.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 & ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020
Β.5.1. Γενικές πληροφορίες
Το προή γραμμα αφοραή τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δικαιούχους, ισχυή ει αποή
10/07/2019 έως 08/05/2020 και εφαρμοή ζεται σε οή λους τους νομουή ς τής χωήρας.
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Εφ' οή σον ο αριθμοή ς των αιτήή σεων συμμετοχήή ς υπερβειή τον εγκεκριμεή νο αριθμοή
δικαιουή χων, κριτήή ριο επιλογήή ς για το προή γραμμα αυτοή ειήναι ή κλήρωση.
Η παραλαβή των δελτίων αποή τους κληρωθέντες του προγραή μματος δωρεαή ν
παροχήή ς εισιτήριήων θεαή τρου πραγματοποιειήται αποή 10/07/2019 έως
06/09/2019 αποή τα ΚΕΠ, προκειμεή νου να παρακολουθήή σουν τή θεατρικήή παραή στασή τής επιλογήή ς τους συμπεριλαμβανομεή νων και των παιδικωήν σκήνωήν αποή
τον αναρτήμεή νο στήν ήλεκτρονικήή διευή θυνσή www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/ καταή λογο με τα συμβεβλήμεή να θεή ατρα. Μεταή τήν ήμερομήνιήα αυτήή ,
και ειδικοή τερα αποή 16/09/2019 τυχοή ν αδιαή θετα δελτιήα και μεή χρι τή συμπλήή ρωσή
του αριθμουή των εγκεκριμεή νων δικαιουή χων, διανεή μονται στους δικαιουή χους που
υπεή βαλαν αιήτήσή συμμετοχήή ς στο προή γραμμα με σειραή προτεραιοή τήτας προσεή λευσής στα ΚΕΠ, συμπεριλαμβανομεή νων και των κλήρωθεή ντων που δεν εή χουν παραλαή βει μεή χρι τοή τε τα δελτιήα τους.
Για καή θε δελτιήο θεαή ματος, ή θεατρικήή επιχειήρήσή επιδοτειήται αποή τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
με το ποσοή των δεκαπεή ντε ευρωή (15,00€) για τήν Κεντρική Σκηνή και δωήδεκα
ευρωή (12,00€) για τήν Παιδική Σκηνή.
Δεν υπάρχει οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου.
Τα δελτιήα θεαή ματος ισχυή ουν για οή λες τις παρασταή σεις, τακτικεή ς βραδινεή ς,
απογευματινεή ς ήή λαιϋκεή ς απογευματινεή ς, περιλαμβανομεή νων και αυτωήν του
Σαββαή του και Κυριακήή ς και για θεή σή πλατειήας.
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 1-1-2017 και μετά) δεν
δικαιούνται δελτίο θεάματος.
Το δελτιήο θεαή ματος πρεή πει να υπογραή φεται αποή το δικαιουή χο πριν το παραδωήσει
στο θεή ατρο τής επιλογήή ς του.
Ο δικαιουή χος που εή χει εξασφαλιήσει θεή σή, δικαιουή ται εμφανιζοή μενος μισήή ωήρα
τουλαή χιστον πριν του ορισμεή νου χροή νου εή ναρξής τής παραή στασής, να αναβαή λει τή
χρήή σή του δελτιήου και να ζήτήή σει τήν επιστροφήή των αποκομμαή των που εή χουν
κρατήθειή αποή τον ταμιήα, ο οποιήος υποχρεουή ται να τα επιστρεή ψει στο δικαιουή χο,
ωήστε αυτοή ς να μήν απολεή σει το δικαιήωμα τής δωρεαή ν ψυχαγωγιήας.
Στοή χος μας ειήναι ή οή σο το δυνατοή ν μεγαλυή τερή συμμετοχήή των δικαιουή χων στα
προγραή μματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και προσβλεή πουμε στή συνεργασιήα σας για να
υλοποιήθουή ν με επιτυχιήα τα προγραή μματα που εή χουν εγκριθειή για το τρεή χον εή τος.
Ο Διοικητής
Στυλιανός Η. Πλιάκης

Εσωτερική Διανομή
Γραμματειήα Διοιήκήσής
Γραφειήο Υποδιοικήτήή
Γενικήή Δ/νσή Παροχωήν
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