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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αθήνα,  12-05-2022    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                              

 
 
 
 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 

 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ΕΤΟΥΣ 2022 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   

 
Α.1.Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 32.500 δικαιούχους του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, από όλους τους νομούς 
της χώρας. 
 
Α.2. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι θεατρικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις που 
λειτουργούν υπό οποιαδήποτε νομική μορφή – συμπεριλαμβανομένων και των παιδικών - κατά 
τη θερινή θεατρική περίοδο 2022 και τη χειμερινή περίοδο 2022-2023, από 5/7/2022 έως 
30/5/2023. 
 
Α.3. Οι θεατρικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, υποχρεούνται: 

α) Να δέχονται στις παραστάσεις που θα δίνονται στη σκηνή τους, τους δικαιούχους - κατόχους 

δελτίων θεάματος του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ έτους 2022, ελεύθερης 

επιλογής και σε θέσεις πλατείας. Το δηλωθέν από τον θεατρικό επιχειρηματία χρονικό διάστημα 

συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι δεσμευτικό γι’ αυτόν και ουδεμία αλλαγή (επιμήκυνση) 

επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονικό 

διάστημα συντέμνεται ανάλογα, εάν η επιχείρηση διακόψει τις παραστάσεις νωρίτερα. Σε 

περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας του θεάτρου, τούτο πρέπει αμέσως 

να γνωστοποιηθεί εγγράφως στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ (agrotikiestia@opeka.gr). 

β) Να πληρούν όλες τις προβλεπόμενες, από την κείμενη νομοθεσία, τεχνικές και λειτουργικές 
προδιαγραφές. 
 

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν πιστά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές για την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών και πρόκλησης 
ατυχημάτων. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για παραλείψεις και παραβατικές 
συμπεριφορές των επιχειρήσεων με τις οποίες συμβάλλεται. 

 
Τα δελτία θεάματος ισχύουν για όλες τις παραστάσεις, τακτικές βραδινές, απογευματινές ή 
λαϊκές απογευματινές, περιλαμβανομένων και αυτών του Σαββάτου και Κυριακής και ο 
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ υποχρεούται στην πληρωμή μόνο των δελτίων που χρησιμοποιήθηκαν από τους 
δικαιούχους κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος. 
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Α.4. Για κάθε δελτίο θεάματος, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος του 
παρόντος, θα επιδοτείται από τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ η θεατρική επιχείρηση μέχρι δεκαπέντε ευρώ  
(15,00 €) για την Κεντρική Σκηνή και  μέχρι δώδεκα ευρώ (12,00 €) για την Παιδική Σκηνή, ανά 
εισιτήριο, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων, ήτοι: 

 8% προείσπραξη φόρου εισοδήματος (χορηγείται η ανάλογη βεβαίωση από τη Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ). 

 2% υπέρ Ταμείου Αλληλοβοηθείας ΣΕΗ. 

 1% υπέρ του Ταμείου Αρωγής Σωματείου Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου. 

 4% υπέρ Οργανισμού Εταιρικών Θιάσων. 

 4% υπέρ του Ελληνικού Θεατρικού Μουσείου κατά άρθρον 20 Ν. 2224/1994 όπως    ισχύει. 

 1% υπέρ της εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων 

 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

 3,6 % χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων 

 ο ΦΠΑ (εκτός των περιπτώσεων όπου προκύπτει νόμιμος λόγος απαλλαγής από την 
υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση από την αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. ή από σχετική διάταξη νόμου). 

 
Σε περίπτωση που η κανονική τιμή του εισιτηρίου πλατείας της θεατρικής επιχείρησης, είναι 
χαμηλότερη του καταβαλλομένου από τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ποσού των δεκαπέντε 15,00 ευρώ 
(κεντρική σκηνή) ή των δώδεκα 12,00 ευρώ (παιδική σκηνή), τότε θα καταβάλλεται από τον 
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ στη συγκεκριμένη θεατρική επιχείρηση, η χαμηλότερη τιμή. 
Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή της επιδότησης από τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για κάθε δικαιούχο, 
εξαντλείται κάθε υποχρέωση του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έναντι του επιχειρηματία. 
 
 
Β.    ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 
 
Β.1. Αίτηση συμμετοχής  
Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται η συμπλήρωση  της 
Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης Συμμετοχής, που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.opeka.gr/agrotik i -est ia/i lektronikes-ypiresies/  
στην ενότητα  
 

Πρόγραμμα παροχής εισιτηρίων θεάτρου 2022 (έντυπα) 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 

 
με την οποία οι ενδιαφερόμενοι θεατρικοί επιχειρηματίες δηλώνουν και τη δέσμευσή 
τους για την τήρηση των όρων του προγράμματος.  
 
Η υποβολή των αιτήσεων θα λάβει χώρα αποκλειστικά από 18/5/2022 έως και 
31/05/2022. 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της παρούσας δύναται να παραταθεί με 
απόφαση της Διοικητή/ Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ.  
 
Η ένδειξη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»  στην Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση 
Συμμετοχής θα πρέπει να ταυτίζεται με τα στοιχεία που αναγράφονται στη 
Βεβαίωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικών και μη Προσώπων  της 
αρμόδιας ΔΟΥ.  
 
Σε περίπτωση που επιχειρηματίας επιθυμεί  να συμμετάσχει στο πρόγραμμα με 
περισσότερα από ένα θέατρα, πρέπει να υποβάλει χωριστές αιτήσεις,  σύμφωνα 
με τις ως άνω οδηγίες.    

http://www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2020/05/ΑΙΤ.-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΘΕΑΤΡΩΝ-ΕΤΟΥΣ-2020.pdf
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Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της 
Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης Συμμετοχής,  η οποία γίνεται με αποκλειστική 
ευθύνη των ενδιαφερομένων και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8  
του Ν. 1599/1986 για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν.  
 
Οι θεατρικοί επιχειρηματίες που συμμετέχουν στα προγράμματα για πρώτη 
φορά  συμπληρώνουν, εκτυπώνουν και αποστέλλουν  ταχυδρομικά ή καταθέτουν στη Δ/νση Αγροτικής 
Εστίας/ΟΠΕΚΑ την αίτηση σε έντυπη μορφή, νομίμως υπογεγραμμένη/σφραγισμένη, 
μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά .  
 
Οι θεατρικοί επιχειρηματίες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα παροχής δωρεάν εισιτηρίων 
θεάτρου έτους 2020 ή/και 2021: 
Πρέπει  και  αυτοί  να συμπληρώσουν και  να  αποστείλουν την  Α ίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση 
συμμετοχής,  υπογεγραμμένη και  σφραγισμένη ,  χωρίς όμως να αποστείλουν εκ νέου τα  
απαιτούμενα δικαιολογητικά,  παρά μόνο εκείνα,  που έχουν τροποποιηθεί  ή  η  ισχύς  
τους έχει  λήξει  και  έχουν αντικατασταθεί .  Σε  περίπτωση που δεν υπάρχει  τροποποίηση  
ή μεταβολή,  απαιτεί ται  μόνο  η υποβολή της  έντυπης αίτησης 2022.  
 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Εστίας, νομιμοποιείται να ζητήσει οποιοδήποτε απαιτούμενο 
δικαιολογητικό για τη συμπλήρωση του φακέλου. 
 
Η αναγραφή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail )  στην 
Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής είναι  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, όπως και ο αριθμός 
κινητού τηλεφώνου.   
 
 
Β.2.  Δικαιολογητικά  
 
1. Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής  στην οποία θα αναφέρονται: 

 Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης. 

 Επωνυμία Θεάτρου. 

 Η κανονική τιμή του εισιτηρίου πλατείας. 

 Η χρονική διάρκεια των παραστάσεων (ημερολογιακώς). 

 Ποιός έχει την εκμετάλλευση της συγκεκριμένης επιχείρησης. 
 
2. Φωτοτυπία των εισιτηρίων με τις διαφορετικές τιμές(κανονική, απογευματινή, λαϊκή 

απογευματινή, περιοδεία κ.λπ.) που αφορούν στις παραστάσεις της τρέχουσας θεατρικής 
περιόδου 2022 και της χειμερινής περιόδου 2022-2023. 

 
3. Το πρόγραμμα των παραστάσεων, σε περίπτωση περιοδείας, στο οποίο θα αναφέρονται τα 

στοιχεία του εκμεταλλευτή του θιάσου, ο τίτλος του έργου, η πόλη και οι ημερομηνίες των 
παραστάσεων. 
Επισημαίνεται, ότι εφόσον κατά τη διάρκεια της περιοδείας, υπάρξει οποιαδήποτε 
μεταβολή στο πρόγραμμα, ο θεατρικός επιχειρηματίας υποχρεούται να αποστέλλει πριν 
την παράσταση, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  agrotikiestia@opeka.gr, το τροποποιημένο 
πρόγραμμα. 
 
 

4. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

  ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:  
Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών φυσικών πρόσωπων της 
αρμοδίας ΔΟΥ, περί επωνυμίας,  σκοπού, έδρας της επιχείρησης, άσκησης 
δραστηριότητας.  
 

mailto:agrotikiestia@opeka.gr
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  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΟΡΦΗ Ε.Ε.  ,Ο.Ε. ,  Ι .Κ.Ε. ,Ε.Π.Ε.  ΚΑΙ ΤΑ 
ΣΩΜΑΤΕΙΑ :  
Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων της 
αρμόδιας ΔΟΥ,   περί  επωνυμίας,  σκοπού, έδρας της  επιχείρησης, άσκησης 
δραστηριότητας,  
Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. ή Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης 
ή Πιστοποιητικό Ιστορικότητας ή Αντίγραφο/ Απόσπα σμα  Καταστατικού 
της εταιρείας,  από το οποίο να προκύπτει ο Διαχειριστής ή οι  
Διαχειριστές.  
 

  ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:  
Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών φυσικών πρόσωπων της    
αρμοδίας ΔΟΥ,  
Πιστοποιητικό  ΓΕΜΗ  περί επωνυμίας, σκοπού, έδρας της επιχείρησης,  
ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση -  δέσμευση) με 
ενσωματωμένες τις  τυχόν μεταβολές και  μη λύσης και  εκκαθάρισης  
αυτής.  

  ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΟΡΦΗ  Α.Ε.:  
Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών  μη φυσικών προσώπων της 
αρμόδιας ΔΟΥ,  Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Α.Ε.  από το οποίο θα προκύπτει  το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να 
εκπροσωπεί την επιχείρηση. Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. ή 
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης ή Πισ τοποιητικό Ιστορικότητας ή 
Αντίγραφο/ Απόσπασμα  Καταστατικού της εταιρείας ,  από το οποίο να 
προκύπτει το Δ.Σ.  και ο νόμιμος εκπρόσωπος.  

 
 
Επισημαίνεται ότι προκειμένου να εγκριθεί η συμμετοχή παρόχου και να 
συμπεριληφθεί  στους καταλόγους που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
Οργανισμού, θα πρέπει να παραληφθούν από την υπηρεσία όλα τα 
περιγραφόμενα στον παρόν έγγραφα.  
 
Υπενθυμίζεται ότι o ι   επιχειρήσεις  που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα ΛΑΕ 
έτους 2020 ή/και 2021,  από τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής,  
φέτος,   θα υποβάλλουν μόνο εκείνα, που έχουν τροποποιηθεί ή η ισχύς τους 
έχει λήξει και έχουν αντικατασταθεί.   
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τροποποίηση ή μεταβολή (στην επωνυμία, στον 
εκμεταλλευτή επιχείρησης κλπ),  απαιτείται μόνο η αποστολή της αίτησης 
συμμετοχής 2022.  
 
Ο κατάλογος των συμβεβλημένων θεατρικών επιχειρήσεων με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, θα αναρτηθεί 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/  στην ενότητα  
Κατάλογος Θεάτρων (Παροχή Εισιτηρίων Θεάτρων)  και  
οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέγουν το θέατρο της προτίμησής τους από τον κατάλογο αυτό. 
 

 
 
Γ .   Υ Π ΟΧ ΡΕ ΩΣ ΕΙ Σ  Ε ΠΙΧ ΕΙ ΡΗ Μ ΑΤΙ ΩΝ  

κ α τ ά  τ η ν ε φ αρ μ ογή  τ ου  π ρ ογρ ά μμ α τ ος  
 
Γ.1. Τα δελτία θεάματος εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)  όλης 
της χώρας. Ισχύουν μόνο για τη χρονική περίοδο που αναγράφεται επ’ αυτών. Θα είναι 
τρίπτυχα και αριθμημένα, θεωρημένα από τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ με την Υπηρεσιακή σφραγίδα, την 

https://opeka.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΝΕΟΣ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ-ΘΕΑΤΡΩΝ-2020-1.pdf
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υπογραφή του Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ και Διοικητή του ΟΠΕΚΑ, την 
στρογγυλή σφραγίδα του ΚΕΠ, την υπογραφή - σφραγίδα του αρμοδίου υπαλλήλου, καθώς και 
την υπογραφή του δικαιούχου, με κενή την ημερομηνία, την ώρα της παράστασης, τον αριθμό 
της θέσης και την πόλη που θα γίνεται η παράσταση στις περιπτώσεις περιοδείας 
Σε περίπτωση αποδοχής εκ μέρους της επιχείρησης μη θεωρημένων δελτίων ή/και μη 
υπογεγραμμένων από το δικαιούχο ως αναφέρεται παραπάνω, καθώς και δελτίων θεάματος που 
χορηγήθηκαν σε θεατρικές περιόδους προηγούμενων ετών, δεν θα δικαιούται την πληρωμή της 
αξίας αυτών. 
 
Σε περίπτωση που, μετά από έλεγχο των αρμοδίων οργάνων του ΟΠΕΚΑ 
διαπιστωθεί ότι δικαιούχος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ δεν έκανε χρήση ο ίδιος του δελτίου της παροχής και  
το διέθεσε σε τρίτο πρόσωπο, με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής ΛΑΕ, ο δικαιούχος 
δύναται να αποκλεισθεί  από τα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έως και τα επόμενα τρία (3) έτη.  

 
Γ.2. Από το τρίπτυχο δελτίο θεάματος, το πρώτο απόκομμα, που φέρει τα στοιχεία του 
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και του εκμεταλλευτή του θεάματος, θα παραμένει στον επιτηδευματία ως 
δικαιολογητικό για την έκδοση του τιμολογίου, το δεύτερο θα παραδίδεται στον θεατή δικαιούχο 
για την είσοδο και το τρίτο, το οποίο φέρει τα στοιχεία του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, του εκμεταλλευτή και 
του δικαιούχου, την ένδειξη «απόκομμα ταμείου για την πληρωμή από τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ», την 
υπογραφή και σφραγίδα του υπευθύνου υπαλλήλου του ΚΕΠ που θεώρησε το δελτίο, καθώς 
και την υπογραφή του δικαιούχου θα προσκομίζεται ως δικαιολογητικό μαζί με το τιμολόγιο 
παροχής υπηρεσιών στον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Σε διαφορετική περίπτωση το δελτίο θεάματος δεν θα 
εξοφλείται. 
Κατά την προσέλευση κάθε δικαιούχου του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ στη θεατρική παράσταση, ο ταμίας 
συμπληρώνει την ημέρα και τη θέση, με βάση τις υπάρχουσες στο πλάνο κενές θέσεις, χωρίς 
διάκριση, όπως θα έκανε για κάθε θεατή, με σκοπό την ίση μεταχείριση των δικαιούχων του 
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Παιδιά μέχρι τριών (3) ετών (γεννηθέντα από 1-1-2020 και μετά) δεν δικαιούνται 
δελτίου θεάματος. 
 
Γ.3. Η θεατρική επιχείρηση, μετά το πέρας κάθε θεατρικής παράστασης, εάν και εφόσον έχει 
δεχτεί δελτία θεάματος από δικαιούχους του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, οφείλει να γνωστοποιεί στη Διεύθυνση 
Αγροτικής Εστίας, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο agrotikiestia@opeka.gr και εντός 48ωρών, με 
σφραγίδα και υπογραφή της επιχείρησης, τον συνολικό αριθμό δελτίων θεάματος των 
δικαιούχων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ που προσήλθαν στη θεατρική παράσταση. 
 
Γ.4. Εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος, επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία 
της θεατρικής επιχείρησης (επωνυμία, νομική μορφή, κ.λπ.),  η επιχείρηση οφείλει να τη 
γνωστοποιεί άμεσα και εγγράφως απευθείας στον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, μαζί με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους του προγράμματος, ανάλογα με το είδος της 
επιχείρησης προκειμένου να συνεχιστεί η συνεργασία με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ με τους ίδιους όρους 
κατόπιν έγκρισης της Διαχειριστικής Επιτροπής. 
Σε περίπτωση αλλαγής του εκμεταλλευτή της επιχείρησης, ο αρχικός εκμεταλλευτής οφείλει να 
ενημερώσει άμεσα και εγγράφως απευθείας τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑγια τη διακοπή της συνεργασίας 
του. 
Ο νέος εκμεταλλευτής, εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, 
πρέπει να το γνωστοποιεί άμεσα και εγγράφως απευθείας στον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, μαζί με τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους του προγράμματος, ανάλογα με το είδος της 
επιχείρησης, προκειμένου να συνεχιστεί η συνεργασία με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ με τους ίδιους όρους 
που είχε συμβληθεί ο προκάτοχός του. 
 
Γ.5. Ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ θα συνεχίσει να πληρώνει την ίδια τιμή κατά δελτίο θεάματος, ανεξαρτήτως αν 
ο νέος επιχειρηματίας καθορίσει μεγαλύτερη τιμή εισιτηρίου. Εάν όμως καθορίσει μικρότερη 
τιμή, ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ θα εξοφλεί με τη νέα αυτή μικρότερη τιμή. Κάθε αύξηση των τιμών των 
εισιτηρίων και των αποδοχών του προσωπικού της θεατρικής επιχείρησης κ.λπ. δεν λαμβάνεται 
υπόψη και ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει την αξία του εισιτηρίου όπως αυτή έχει καθορισθεί κατά 
τα ανωτέρω.  
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Γ.6. Σε περίπτωση συμπαραγωγής θεατρικών επιχειρηματιών, εκ των οποίων ο ένας είναι 
συμβεβλημένος με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ απαιτείται μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό (θεωρημένο  
από Δ.Ο.Υ.) στο οποίο ρητά να αναφέρεται το έργο, η διάρκεια συμπαραγωγής και να ορίζεται 
υπεύθυνος έναντι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για την υποβολή και εξόφληση των δελτίων θεάματος που 
τυχόν δεχθούν, ο επιχειρηματίας που είναι συμβεβλημένος με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Η καταβολή του 
ποσού επιδότησης από τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ προς τον συμβεβλημένο επιχειρηματία θα θεωρείται ως 
πλήρης εξόφληση και ουδεμία υποχρέωση έχει ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έναντι του έτερου μη 
συμβαλλόμενου επιχειρηματία. 

 
 
Γ.7.  Ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ κατά τη διάρκεια του προγράμματος μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους στις 
θεατρικές επιχειρήσεις με όλα τα πρόσφορα μέσα που διαθέτει, προκειμένου να διαπιστώνει την 
τήρηση ή μη των όρων του προγράμματος. 
Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα του ΟΠΕΚΑ κατά 
την πραγματοποίηση των ελέγχων και να διευκολύνουν το έργο τους. 

 
Σε περίπτωση που αποδειχθεί,  μετά από έλεγχο των αρμοδίων οργάνων του 
ΟΠΕΚΑ παράβαση οιουδήποτε όρου του παρόντος, εκ μέρους της  
συμβαλλόμενης επιχείρησης, εκτός των άλλων τυχόν δικαιωμάτων του 
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, η Διαχειριστική Επιτροπή του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ θα μπορεί με απόφασή 
της:  

 Να προβαίνει σε μονομερή, εγγράφως και αζημίως για τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ καταγγελία της   
σύμβασης με αποτέλεσμα, τη μη περαιτέρω συμμετοχή της επιχείρησης στο πρόγραμμα 
ή/και  

 Να μην καταβάλει τη σχετική επιδότηση ή σε περίπτωση που αυτή έχει ήδη καταβληθεί 
να ζητήσει επιστροφή αυτής, ή/και 

 Να αποκλείει τη συγκεκριμένη επιχείρηση από το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων 
έως και τα επόμενα τρία (3) έτη ή  δια παντός από το πρόγραμμα ή/και 

 Να επιβάλει, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των προαναφερόμενων όρων της σύμβασης, 
την καταβολή ποσού μέχρι το 2πλάσιο της αξίας που αντιστοιχεί στον αριθμό των 
δικαιούχων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ που εξυπηρετήθηκαν την ημερομηνία που διαπιστώθηκαν 
παραβάσεις του προγράμματος, το οποίο ρητά συμφωνείται με την παρούσα, ως ποινική 
ρήτρα για την ανωτέρω αιτία σε βάρος του  αντισυμβαλλόμενου και υπέρ του ΛΑΕ 
(άρθρο 404 Αστικού Κώδικα). 

 
Γ.8. Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης 
αζημίως, σε περίπτωση που ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, για οποιονδήποτε λόγο, αποφασίσει  
τη διακοπή του προγράμματος παροχής δωρεάν  θεατρικών εισιτηρίων, με 
αιτιολογημένη απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ ή η 
αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση κρίνει ασύμφορη τη συνεργασία.  
Αν η σύμβαση καταγγελθεί από τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για οποιοδήποτε λόγο, η 
επιχείρηση υποχρεούται να μη δέχεται πλέ ον δελτία θεάματος και  να προβαίνει 
εγκαίρως στην ενημέρωση των δικαιούχων που τυχόν έχουν κάνει  κράτηση 
θέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό 
επιδότησης από τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.  
Εάν καταγγελθεί από την επιχείρηση,  θα πρέπει να υ πάρξει έγγραφη ενημέρωση 
της Υπηρεσίας, προκειμένου να διαγραφεί από τους καταλόγους  παρόχων.  
 
Γ.9.  Τυχόν υφιστάμενες ή δημιουργούμενες μέχρι τη λήξη της σύμβασης 
οικονομικές υποχρεώσεις της  συμβαλλόμενης επιχείρησης προς τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, 
από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, θα παρακρατούνται από τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και θα 
συμψηφίζονται με οφειλόμενα σε αυτήν ποσά κατά την πληρωμή στο 
συμβαλλόμενο της αξίας των δελτίων.  
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Γ.10.  Κάθε διαφορά που προκύπτει κατά την υλοποίηση του προγράμματος 
μεταξύ του ΟΠΕΚΑ και  των   συμβ αλλομένων παρόχων, επιλύεται με απόφαση 
της Διαχειριστικής Επιτροπής ΛΑΕ,  η οποία είναι  αρμόδια για την αξιολόγηση 
των προσκομισθέντων στοιχείων και των επικαλούμενων ισχυρισμών που 
τίθενται υπόψη της,  τόσο εκ μέρους της Υπηρεσίας, όσο και εκ μέρους των 
παρόχων.  
 

Η αποδοχή των ανωτέρω όρων από τις επιχειρήσεις,  θεωρείται  αμαχητί,  ότι  
γίνεται με την ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ των νομίμων 
εκπροσώπων τους,  η οποία επέχει θέση:  
α) αποδοχής του παρόντος και  
β) κατάρτισης της σχετικής σύμβασης.  

 
 
Δ.   ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 
Για την καταβολή της επιδότησης από τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, οι επιχειρηματίες πρέπει: 
α) Να τηρούν Λογαριασμό σε Τράπεζα [Λογαριασμό όψεως (προκειμένου περί  
εταιρειών) και  Λογαριασμό Ταμιευτηρίου (προκειμένου περί ατομικών 
επιχειρήσεων)],  τον οποίο οφείλουν να γνωστοποιήσουν στον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 
προκειμένου, μετά την εκκαθάριση, να πιστώνεται ο λογαριασμός αυτός με το 
πληρωτέο  ποσό της επιδότησης.  
 
β) Να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
1. Έντυπη Αίτηση Επιδότησης.   
2. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών  στο οποία θα αναγράφονται ο συνολικός αριθμός και η αξία 

των χρησιμοποιηθέντων, δελτίων θεάματος. Επισημαίνεται ότι στο τιμολόγιο θα πρέπει να 
αναγράφεται η αξία προ ΦΠΑ και η αξία του ΦΠΑ. 

3. Βεβαίωση της Εταιρίας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων περί καταβολής τυχόν 
δικαιωμάτων της. 

4. Εκτύπωση των στοιχείων του Λογαριασμού Όψεως της Τράπεζας για τις επιχειρήσεις με 
εταιρική μορφή ή Εκτύπωση/φωτοαντίγραφο της α΄ σελίδας Βιβλιαρίου Ταμιευτηρίου 
Τράπεζας  για τις ατομικές επιχειρήσεις. 

5. Φωτοτυπία των εισιτηρίων με τις διαφορετικές τιμές (κανονική, απογευματινή, λαϊκή 
απογευματινή, περιοδεία κ.λπ.) που αφορούν στις παραστάσεις της τρέχουσας θεατρικής 
περιόδου 2022 και της χειμερινής περιόδου 2022-2023. 

6. Σε περίπτωση περιοδείας:  

 Το πρόγραμμα των παραστάσεων με τις ημερομηνίες, τις πόλεις που δόθηκαν και 
τον αριθμό δικαιούχων ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ που προσήλθαν σε κάθε παράσταση. 

 Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης της αίθουσας ή του χώρου πραγματοποίησης 
της παράστασης, βεβαίωση του αρμοδίου, από την οποία θα προκύπτει η δωρεάν 
παραχώρηση της αίθουσας. 

 Σε περίπτωση ενοικίασης της αίθουσας ή του χώρου πραγματοποίησης της 
παράστασης, φωτοαντίγραφο του παραστατικού ενοικίασης χώρου (τιμολόγιου, 
γραμματίου είσπραξης, απόδειξης είσπραξης, ιδιωτικού συμφωνητικού κ.α.)  

Όλα τα αποκόμματα «Ταμείου» των δελτίων θεάματος, των δικαιούχων που προσήλθαν  στις 
παραστάσεις πλήρως και σωστά συμπληρωμένα. 

 
Μερική ή ολική εξόφληση της αξίας δελτίων θεάματος από τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ δεν 
είναι δυνατή, εάν η επιχείρηση δεν έχει προσκομίσει πλήρη, τα κατά νόμο, 
απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
 

Σημειώνουμε ότι οι βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας θα ζητηθούν 
κατά το στάδιο της εξόφλησης της επιδότησης από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ μέσω e-mail ή τηλεφωνικά. 
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Ε.    ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ  
 
Οι επιχειρηματίες μπορούν να υποβάλουν φάκελο με τα απαραίτητα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά, δύο (2) φορές, με προτεινόμενες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής φακέλου 
επιδότησης  την 31-12-2022 και την 30-6-2023.  
 
Επισημάνσεις: 
1. Οι επιχειρηματίες πρέπει να φροντίζουν να υποβάλουν την Αίτηση επιδότησης πλήρως 

συμπληρωμένη με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, απαραιτήτως με τη σειρά που 
αναφέρονται, στις προαναφερόμενες προθεσμίες.  

2. Φάκελοι με δικαιολογητικά που παρουσιάζουν ελλείψεις ή δυσανάγνωστα στοιχεία, δεν θα 
γίνονται δεκτοί προς εξόφληση και θα επιστρέφονται προς συμπλήρωση ή διόρθωση. 

3. Επειδή τα δικαιολογητικά των φακέλων αποτελούν παραστατικά με οικονομικό αντίκρισμα, 
εφιστούμε την προσοχή σας για την αποστολή τους, ταχυδρομικά με απόδειξη, ώστε να 
διασφαλίζεται η παραλαβή τους. 

 
Η Διοικητής  

 
 
                                                                                      Ξένια Π.  Παπασταύρου  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


