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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 ΤΑ Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ
Για το εντος 2018, εγκρινθήκαν τα ακονλουθα προγρανμματα του Λογαριασμουν τής
Αγροτικήνς Εστινας (ΛΑΕ):
1) Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 6ήνμερων διακοπωνν (5 διανυκτερευνσεις)
2) Πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού μοννο για συνταξιουνχους, οι οποινοι ταυτονχρονα με τις 6ήνμερες διακοπενς (5 διανυκτερευνσεις) μπορουνν να πραγματοποιήνσουν μενχρι και 5 απλενς λουνσεις σε νομινμως λειτουργουνσες εγκαταστανσεις
ιαματικωνν πήγωνν και υδροθεραπευτήρινων τής χωνρας
3) Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα για παιδιαν ήλικινας 6 ενως 16 ετωνν, δικαιουνχους του ΛΑΕ, τα οποινα μπορουνν να φιλοξενήθουνν σε παιδικενς κατασκήνωνσεις μενχρι και δεκαενξι (16) ήμενρες (15 διανυκτερευνσεις).
4) Εκδρομικό πρόγραμμα με τετραήνμερες εκδρομενς (3 διανυκτερευνσεις)
5) Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων
6) Πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου
7) Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες
συνταξιουνχους ήν ασφαλισμεννες του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ.
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Τα προγρανμματα εφαρμονζονται σε ονλους τους νομουνς τής χωνρας και για τή
συμμετοχήν σε αυταν απαιτεινται:


Για τα προγρανμματα κοινωνικου ν - ιαματικου ν τουρισμουν,
εκδρομικον
προνγραμμα, δωρεανν παροχήνς βιβλινων, δωρεανν παροχήνς εισιτήρινων θεαντρου, ή
υποβολή ν ήλεκτρονικήνς αιντήσής απο ν τους δικαιουνχους στα ΚΕΠ ονλής τής
χωνρας από 21/5/2018 μέχρι και 11/6/2018.



Για το παιδικον κατασκήνωτικον προνγραμμα ή υποβολήν ήλεκτρονικήνς αιντήσής
απο ν τους δικαιουνχους γιννεται απευθεινας στήν ιστοσελινδα του ΟΠΕΚΑ
(www.opeka.gr) από 21/5/2018 μέχρι και 11/6/2018.

Εφ' ονσον ο αριθμονς των αιτήνσεων υπερβειν τον εγκεκριμεννο αριθμον δικαιουνχων, θα
διεξαχθειν κλήνρωσή με διαδικασινα που ορινζεται με απονφασή του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ.
Ειδικότερα, οι δικαιούχοι των προγραμμάτων:


κοινωνικού - ιαματικού τουρισμού, εκδρομικού προγράμματος, και
δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, πρέπει να προσέλθουν από
18/6/2018 μέχρι και 31/8/2018 σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας για να
παραλάβουν τα δελτία τους. Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα
μετά την 7/9/2018 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
2018
και
δεν
κληρώθηκαν,
συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι
τότε τα δελτία των παροχών.



δωρεάν παροχής βιβλίων πρέπει να προσέλθουν από 18/6/2018 μέχρι
και 29/9/2018 στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και
εκδοτικούς οίκους για να παραλάβουν τα βιβλία τους. Μετά την
ημερομηνία αυτή και ειδικότερα μετά την 5/10/2018 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
Δικαινωμα συμμετοχήνς στα προγρανμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ενχουν:
1)Οι συνταξιουνχοι του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ ήν συνταξιουνχοι του Λογαριασμουν Ανασφανλιστων Υπερήλινκων του ανρθρου 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128 Α’), ), ονπως ισχυνει.
2) Οι ασφαλισμεννοι του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ που ενχουν εξοφλήνσει τις ασφαλιστικενς τους
εισφορενς ήν που ενχουν υπαχθειν σε ρυνθμισή καταβολήνς των οφειλωνν και τήρουνν
τους ονρους τής ρυνθμισής καταν τον χροννο υποβολήνς τής αιντήσής συμμετοχήνς στα
προγρανμματα του ΛΑΕ.
3)Τα μενλή των οικογενειωνν των ανωτενρω προσωνπων.
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Όλα τα παραπαννω αναφερονμενα προνσωπα πρενπει να εινναι δικαιουνχοι περινθαλψής με ενεργήν ασφαλιστικήν ικανοντήτα καταν το χροννο υποβολήνς τής αιντήσής για
συμμετοχήν στα προγρανμματα.
4)Οι υπανλλήλοι ήν/και συνταξιουνχοι πρωνήν υπανλλήλοι του ΟΠΕΚΑ, που ενχουν
υποβανλει αιντήσή συμμετοχήνς στις παροχενς του ΛΑΕ και καταβανλουν μήνιαινα ατομικήν εισφοραν.
5)Τα μενλή των οικογενειωνν των αμενσως παραπαννω προσωνπων, με δικαινωμα περινθαλψής απορρενον απον τον υπανλλήλο ήν/και συνταξιουνχο πρωνήν υπανλλήλο ΟΠΕΚΑ.
6) Όσοι συνταξιουνχοι λαμβαννουν προσαυνξήσή στο ποσον τής συννταξήνς τους λονγω
απονλυτής αναπήρινας ή ν τυφλοντήτας ή ν λαμβαννουν επινδομα παραπλήγινας –
τετραπλήγινας ή ν πανσχουν απο ν νοήτική ν αναπήρινα, συννδρομο γowφ, εγκεφαλικήν
παρανλυσή. Αυτήνς τής κατήγορινας οι συνταξιουνχοι μπορουνν να συνοδευνονται απον
μενλος τής οικογεννειανς τους και εφονσον δεν υπανρχει οικογεννεια απο ν τριντο
προνσωπο. Στους συνοδουνς χορήγεινται σχετικον δελτινο του ΛΑΕ, χωρινς κλήνρωσή, με
τήν προυππονθεσή οντι ενχει δήλωθειν στήν αιντήσή συμμετοχήνς ως συνοδονς.
Να σήμειωθει ν οντι οι αναφερονμενοι στήν εν λονγω κατήγορινα (στοιχεινο 6)
εξαιρουννται τής κλήνρωσής και δικαιουννται να συμμετανσχουν στα προγρανμματα
κοινωνικουν - ιαματικουν τουρισμουν ήν εκδρομωνν.
Στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού συμμετενχουν ΜΟΝΟ οι συνταξιουνχοι
δικαιουνχοι του ΛΑΕ –εξαιρουννται ονσοι λαμβαννουν ορφανική ν συννταξή - και σε
περινπτωσή ζευνγους, συμμετενχει μοννο ο/ή συνταξιουνχος συνζυγος και ονχι ο/ή
ασφαλισμεννος/ή συνζυγος.
Προυππονθεσή συμμετοχήνς ονλων των ανωτενρω προσωνπων στα εν λονγω
προγρανμματα, εινναι να ενχουν ενεργή ν ασφαλιστική ν ικανοντήτα κατα ν τον χροννο
υποβολήνς τής αιντήσής για συμμετοχήν στα προγρανμματα.
Α.2. Υποβολή αίτησης συμμετοχής
Οι αιτήνσεις για συμμετοχή ν στα προγρανμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ υποβανλλονται
ήλεκτρονικαν σε οποιοδήνποτε ΚΕΠ από 21/5/2018 μέχρι και 11/6/2018.
Για τήν υποβολή ν τής αιντήσής (εξαιρεμεννου του παιδικου ν κατασκήνωτικουν
προγρανμματος) ο δικαιουνχος προσενρχεται σε οποιοδήνποτε ΚΕΠ προσκομινζοντας:
1. Οποιοδήνποτε ενγγραφο απον το οποινο να προκυνπτει ο Αριθμονς Μήτρωνου
Κοινωνικήνς Ασφανλισής (ΑΜΚΑ) του, καθωνς και των προστατευομεννων
μελωνν του (π.χ. βιβλιανριο υγεινας, βεβαινωσή ΑΜΚΑ κ.λπ.) ήν οποιοδήνποτε
ενγγραφο απον το οποινο, να προκυνπτει ο Αριθμονς Μήτρωνου ΕΦΚΑ -ΟΓΑ
ασφαλισμεννου ή ν συνταξιουνχου (για ονσους δικαιουνχους ενχουν Αριθμον
Μήτρωνου,δεδομεννου οντι οι νενοι ασφαλισμεννοι-συνταξιουνχοι του ΕΦΚΑΟΓΑ δεν ενχουν Αριθμον Μήτρωνου )
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Στήν περινπτωσή συνταξιουνχων του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ, που πανσχουν απον νοήτικήν
αναπήρινα, συννδρομο γowφ, εγκεφαλικήν παρανλυσή, απαιτεινται επιπλέον
αντινγραφο τής γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης
αναπηρίας ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής, το οποινο
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παραδινδεται στο ΚΕΠ και εν συνεχεινα διαβιβανζεται στή Δ/νσή Αγροτικήνς
Εστινας.
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 περινπτωσή που ή αιντήσή υποβανλλεται απο ν τρίτο πρόσωπο, πρενπει
απαραιντήτα να προσκομιστει ν εξουσιοδότηση, ή οποινα φενρει το γνήνσιο τής
υπογραφήνς του δικαιουνχου θεωρήμεννή απο ν οποιαδήνποτε δήμονσια αρχήν
συνοδευονμενή απον το αντινστοιχο δικαιολογήτικον απον τα προαναφερονμενα.
Κανθε δικαιουνχος μπορει ν να επιλενξει με οποιαδήποτε σειρά επιθυμει ν εννα ήν
περισσοντερα απον τα προγρανμματα του ΛΑΕ, ονπως αυταν αναφενρονται στή σελ. 1
του παρονντος (εξαιρεμεννου του παιδικουν κατασκήνωτικουν προγρανμματος και του
προγρανμματος παροχήνς χρήματικωνν βοήθήμαντων σε πολυντεκνες μήτενρες).
Ζευγάρι δικαιούχων
Σε περινπτωσή που ζευγανρι συζυνγων εινναι δικαιουνχοι των προγραμμαντων του
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, υποβανλλονται δυνο ξεχωριστενς αιτήνσεις συμμετοχήνς. Απαραιντήτή
προυππονθεσή εινναι καθεννας εκ των συζυνγων να δήλωνσει στήν αιντήσή ν του τα
στοιχεινα του ανλλου (συζυνγου) και να ενχουν δήλωνσει στις αιτήνσεις τους τα
προγρανμματα με τήν ινδια σειραν προτεραιοντήτας.
Δικαιούχοι ορφανικής σύνταξης/σύνταξης χηρείας
Στήν περινπτωσή συνταξιουνχου, λονγω θαναντου ασφαλισμεννου/ής ήν συνταξιουνχου
του ΟΠΕΚΑ, που επιθυμει ν να συμμετανσχει στήν κλήνρωσή μαζι ν με τα μενλή τής
οικογεννειανς του/τής, υποβανλλεται μινα αιντήσή. Στήν αιντήσή αυτήν, αν ή χήνρα/ος εινναι
δικαιουνχος δήλωννεται ως ανμεσο μενλος ενων αν ή χήνρα/ος δεν εινναι δικαιουνχος, το
ορφανον τενκνο δήλωννεται ως ανμεσο μενλος και τα υπονλοιπα αδενλφια του ως ενμμεσα.
Α.3. Αποτελέσματα Κλήρωσης
Όσοι υπενβαλαν αιντήσή συμμετοχήνς στα προγρανμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ενχουν τή
δυνατοντήτα να ενήμερωννονται για τα αποτελενσματα τής κλήνρωσής μενσω τής
ιστοσελινδας του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr (επιλογήν: Κληρωθέντες δικαιούχοι).
Α.4. Παραλαβή Δελτίου - Δικαιολογητικά
Οι κληρωθέντες των προγραμμάτων:




κοινωνικού - ιαματικού τουρισμού, εκδρομικού προγράμματος και
δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, πρέπει να προσέλθουν από
18/6/2018 μέχρι και 31/8/2018 σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας για να
παραλάβουν τα δελτία τους. Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα
μετά την 7/9/2018 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
2018
και
δεν
κληρώθηκαν,
συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι
τότε τα δελτία των παροχών.
δωρεάν παροχής βιβλίων πρέπει να προσέλθουν από 18/6/2018 μέχρι
και 29/9/2018 στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και
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εκδοτικούς οίκους για να παραλάβουν τα βιβλία τους. Μετά την
ημερομηνία αυτή και ειδικότερα μετά την 5/10/2018 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 2018 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 παραλαβήν του δελτινου, απαιτεινται αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδινου
του δικαιουνχου, ο οποινος πρενπει να ενχει μαζιν του:
α) Αντινγραφο τής αιντήσής συμμετοχήνς του
ή
Οποιοδήνποτε ενγγραφο απο ν το οποινο να προκυνπτει ο Αριθμονς Μήτρωνου
Κοινωνικήνς Ασφανλισής (ΑΜΚΑ) του
β) Δελτινο Αστυνομικήνς Ταυτοντήτας.



Για τήν παραλαβήν των βιβλινων οι δικαιούχοι, του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ μπορουνν να
προσενρχονται στο βιβλιοπωλεινο με τήν Αστυνομική τους Ταυτότητα. Οι
δικαιουνχοι αυτοι ν μπορουνν να παραλανβουν βιβλινα για ονλα τα μενλή τής
οικογεννειας που ενχουν κλήρωθει ν μαζι ν τους. Για το σκοπο ν αυτον, πρενπει να
προσκομινσουν τον ΑΜΚΑ ονλων των δικαιουνχων.

Σε περινπτωσή που ο δικαιουνχος αδυνατει ν να παραλανβει αυτοπροσωνπως τήν
παροχή ν του (δελτινο ή ν δωρεανν βιβλινο), ή παραλαβή ν μπορει ν να γιννει απο ν τριντο
προνσωπο, το οποινο πρενπει να διαθεντει εκτονς απον τα ανωτενρω δικαιολογήτικαν τής
περινπτωσής ακ και εξουσιοδότηση με θεωρήμεννο το γνήνσιο τής υπογραφήνς του
δικαιουνχου απο ν οποιαδήνποτε δήμονσια αρχήν. Το ενγγραφο τής εξουσιοδοντήσής
παραδινδεται στο ΚΕΠ και ο δικαιουνχος ήν ο νομινμως εξουσιοδοτουνμενος υπογρανφει
σε σχετικον πεδινο για τήν παραλαβήν του δελτινου. Για τήν παραλαβήν τής παροχήνς
δωρεανν βιβλινων, ή εξουσιοδοντήσή παραδινδεται στα συμβεβλήμεννα με το ΛΑΕ
βιβλιοπωλεινα ήν εκδοτικουνς οινκους .
Προσοχή: Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου δεν επανεκδίδεται νέο.
Α .5. Έλεγχοι
Ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ διατήρει ν το δικαινωμα να πραγματοποιειν, οποτεδήνποτε,
δειγματολήπτικουνς ελενγχους με κανθε προνσφορο μενσο, προκειμεννου να διαπιστωνσει
τήν τήνρήσή ήν μή, των ονρων των προγραμμαντων.
Α.6. Κυρώσεις Δικαιούχων
Το δελτινο κοινωνικουν τουρισμουν εινναι αυστηρά προσωπικό και απαγορευνεται ή
χρήνσή του απον ανλλα αντομα, ακονμα και αν εινναι μενλή τής οικογεννειας του.
Αν διαπιστωθειν οντι δικαιουνχος του ΛΑΕ δεν έκανε χρήση ο ίδιος τής παροχήνς και
το διέθεσε σε τρίτο πρόσωπο, θα αποκλείεται απον το δικαινωμα συμμετοχήνς στα
προγρανμματα του ΛΑΕ για 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 ΤΑ Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ ΤΟΥ Λ Α Ε
Β . 1 . Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ ΟΥ Τ ΟΥ Ρ Ι Σ Μ ΟΥ ΕΤ ΟΥ Σ 2 0 1 8
Β.1.1. Πληροφορίες για τη διαδικασία παραλαβής των δελτίων
Το προνγραμμα κοινωνικου ν τουρισμου ν εντους 2018 αφορα ν 55.000 δικαιουνχους,
στους οποινους θα δοθειν ατομικον δελτίο κοινωνικού τουρισμού και εφαρμονζεται
σε ονλους τους νομουνς τής χωνρας. Δικαιουννται διακοπωνν ενως ενξι (6) ήμερωνν
(δήλαδήν, μενχρι πενντε διανυκτερευνσεις) κατα ν το χρονικο ν διανστήμα απον
18/6/2018 ενως 10/5/2019(καταλήκτική ν ήμερομήνινα αναχωνρήσής απο ν το
κατανλυμα).
Οι προυπποθενσεις και τα κριτήνρια επιλογήνς προσδιορινζονται στήν αριθμ.
Φ. 10034/11236/250/23.4.2018(ΦΕΚ1454/Β/26.4.2018) τής Υπουργουν Εργασινας,
Κοινωνικήνς Ασφανλισής και Κοινωνικήνς Αλλήλεγγυνής και τής Αναπλήρωντριας
Υπουργουν Κοινωνικήνς Αλλήλεγγυνής.
Για τους κληρωθέντες δικαιούχους
Οι κλήρωθενντες δικαιουνχοι προκειμεννου να παραλανβουν το δελτινο τους απον
οποιοδήνποτε ΚΕΠ απον 18/6/2018 μέχρι 31/8/2018, πρενπει να ακολουθήνσουν τα
παρακαντω βήνματα :
A. Κραντήσή δωματινου σε τουριστικο ν κατανλυμα, απο ν τον αναρτήμεννο στήν
ιστοσελινδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr κατανλογο των συμβεβλήμεννων
τουριστικωνν καταλυμαντων, απο ν το οποινο ζήτεινται να τους αποσταλειν
επιβεβαινωσή τής κραντήσής (π.χ. voucher).
B. Καταχωνρήσή στοιχεινων σχετικαν με τήν κραντήσή του δωματινου (επωνυμινα
καταλυνματος, διανστήμα διαμονήνς) στήν ήλεκτρονική ν εφαρμογήν, ή οποινα
εινναι διαθενσιμή στήν αρχικήν σελινδα τής επινσήμής ιστοσελινδας του ΟΠΕΚΑ
www.opeka.gr, ειντε απο ν τους ινδιους τους δικαιουνχους, εφονσον ενχουν τή
δυνατοντήτα ήν μενσω των ΚΕΠ.
Γ. Παραλαβήν του δελτινου απον τα ΚΕΠ, την ίδια ημέρα, ενπειτα απον διανστήμα,
περινπου, 30 λεπτωνν, μετα ν τήν ήλεκτρονικήν καταχωνρήσή των στοιχεινων
σχετικωνν με τήν κραντήσή του δωματινου. Καταλήκτική ν ήμερομήνινα
παραλαβήνς εινναι ή 31/8/2018.
Για τους δικαιούχους (με σειρά προτεραιότητας)
Απο ν 7/9/2018, προκειμεννου να παραλανβουν τα δελτινα τους οι δικαιουνχοι που
υπενβαλαν αιντήσή συμμετοχήνς στα προγρανμματα και δεν κλήρωνθήκαν,
συμπεριλαμβανομεννων και των κλήρωθενντων που δεν παρενλαβαν τα δελτινα τους
μενχρι τοντε, πρενπει να ακολουθήνσουν τα παρακαντω βήνματα:
A. Κραντήσή δωματινου σε τουριστικο ν κατανλυμα, απο ν τον αναρτήμεννο στήν
ιστοσελινδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr κατανλογο των συμβεβλήμεννων
τουριστικωνν καταλυμαντων, απο ν το οποινο ζήτεινται να τους αποσταλειν
επιβεβαινωσή τής κραντήσής (π.χ. voucher).
B. Απο ν 7/9/2018, καταχωνρήσή στοιχεινων σχετικωνν με τήν κραντήσή του
δωματινου (επωνυμινα καταλυνματος, διανστήμα διαμονήνς) στή σχετικήν
ήλεκτρονική ν εφαρμογήν, ή οποινα εινναι διαθενσιμή στήν αρχική ν σελινδα τής
επινσήμής ιστοσελινδας του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr, απο ν τους ινδιους τους
δικαιουνχους, εφ’),  ονσον ενχουν τή δυνατοντήτα ήν μενσω ΚΕΠ.
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Γ. Την ίδια ημέρα μετα ν τήν ήλεκτρονική ν καταχωνρήσή των στοιχεινων
σχετικωνν με τήν κραντήσή του δωματινου, οι δικαιουνχοι πρέπει να
προσενρχονται στο ΚΕΠ για να παραλανβουν τα δελτινα τους. Σε διαφορετικήν
περινπτωσή, οι δικαιουνχοι θα χαννουν τα δελτινα τους, τα οποινα θα εινναι
διαθενσιμα προς ονλους.
Οι δικαιουνχοι παραλαμβαννουν δελτινα στα οποινα αναγρανφονται τα στοιχεινα του
τουριστικουν καταλυνματος στο οποινο ενγινε ή κραντήσή. Τα δελτινα ισχυνουν μοννο για
τα καταλυνματα τα στοιχεινα των οποινων εινναι προεκτυπωμεννα επιν αυτωνν.
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 δελτινα πρενπει να υπογρανφονται υποχρεωτικαν και απον τους δικαιουνχους τονσο
καταν τήν παραλαβήν απον τα ΚΕΠ, ονσο και καταν τήν αναχωνρήσή απον το κατανλυμα.
Επινσής, δεν επιτρενπεται να γιννει χρήνσή του δελτινου σε τουριστικενς μονανδες που
βρινσκονται στον τονπο κατοικινας του δικαιουνχου (πονλή, κωμονπολή, χωριον).
Απαγορεύεται ρητά η μεσιτεία στην κράτηση των δωματίων ιδίως μέσω
τουριστικών γραφείων, ΚΑΠΗ ή άλλων συλλογικών φορέων.
Οι σχενσεις (κρατήνσεις, ακυρωνσεις, προκαταβολενς, προνωρες αναχωρήνσεις λονγω
ανωτενρας βινας κ.λπ.) του δικαιουνχου-κοινωνικου ν τουρινστα με τα τουριστικαν
καταλυνματα, διενπονται απον τον ισχυνοντα Κανονισμό Σχέσεων Ξενοδόχων και
Πελατών (Ν. 1652/1986 ΦΕΚ 167Α/30-10-1986, απονφασή 503007) και τις λοιπενς
ισχυνουσες, για τα τουριστικαν καταλυνματα, διατανξεις.

Β.1.3. Πληροφορίες σχετικά με την επιδότηση των επιχειρήσεων των
τουριστικών καταλυμάτων
Τα ποσαν επιδοντήσής του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ στις επιχειρήνσεις τουριστικωνν καταλυμαντων
(αναν αντομο / αναν διανυκτενρευσή), αποτυπωννονται στον ακονλουθο πιννακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για διαμονήν σε ξενοδοχεινα
κλασσικουν τυνπου, ξενοδοχεινα
τυνπου επιπλωμεννων
διαμερισμαντων και
παραδοσιακαν καταλυνματα

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

4 κλειδιαν
3 κλειδιαν
2 κλειδιαν
Χωρινς κατανταξή

19,00 €
18,00 €
16,00 €
16,00 €

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ
Χωρινς κατανταξή
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (CAMPING’), S)
-

18/6/2018 έως 10/5/2019

18,00 €
10,00 €

Πίνακας 1
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Β.1.4. Πληροφορίες σχετικά με τα ποσά συμμετοχής των δικαιούχων των
προγραμμάτων κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού
Το ποσον τής οικονομικήνς συνεισφορανς των δικαιουνχων προσδιορινζεται κατ΄ αρχήνν
απο ν τις επιχειρήνσεις λαμβαννοντας υπονψή τον κοινωνικο ν χαρακτήνρα του
προγρανμματος, υπον τήν προυππονθεσή ότι δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια, που
καθορινζει ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ανανλογα με τή μορφήν, τήν κατήγορινα και τις
προσφερονμενες υπήρεσινες του καταλυνματος. Τα ποσαν αυταν απεικονινζονται στον
πιννακα που ακολουθειν:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για διαμονήν σε ξενοδοχεινα
κλασσικουν τυνπου, ξενοδοχεινα
τυνπου επιπλωμεννων
διαμερισμαντων και
παραδοσιακαν καταλυνματα
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ
5* (Lux)
4*
3*
2*
1*
4 κλειδιαν
3 κλειδιαν
2 κλειδιαν
Χωρινς κατανταξή

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ
Χωρινς κατανταξή
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (CAMPING’), S)
-

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 €

7,00 €

5,00 €

-

-

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 ν ινσο με το ανθροισμα τής
επιδοντήσής και τής οικονομικήνς συμμετοχήνς του δικαιουνχων ανα ν κατήγορινα
καταλυνματος στους ανλλους προορισμουνς. 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
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για διαμονήν σε ξενοδοχεινα
κλασσικουν τυνπου, ξενοδοχεινα
τυνπου επιπλωμεννων
διαμερισμαντων και
παραδοσιακαν καταλυνματα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

18/6/2018 έως 10/5/2019

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

4 κλειδιαν
3 κλειδιαν
2 κλειδιαν
Χωρινς κατανταξή

25,00 €
22,00 €
18,00 €
18,00 €

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ
Χωρινς κατανταξή
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (CAMPING’), S)
-

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
Το ποσο ν τής οικονομικήνς συνεισφορανς των δικαιουνχων που θα επιλενξουν τους
ανωτενρω νήσιωτικουνς προορισμουνς δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια,
που καθορινζει ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ (σε περινπτωσή παροχήνς πρωινουν), ανανλογα με τή
μορφήν, τήν κατήγορινα και τις προσφερονμενες υπήρεσινες του καταλυνματος, τα
οποινα απεικονινζονται στον πιννακα 4 που ακολουθειν :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΝΗΣΙΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για διαμονήν σε ξενοδοχεινα
κλασσικουν τυνπου, ξενοδοχεινα
τυνπου επιπλωμεννων
διαμερισμαντων και
παραδοσιακαν καταλυνματα
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ
5* (Lux)
4*
3*
2*
1*
4 κλειδιαν
3 κλειδιαν
2 κλειδιαν
Χωρινς κατανταξή

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ
Χωρινς κατανταξή
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (CAMPING’), S)
-

3,00€

0,00 €

2,00 €

0,00 €

3,00 €

0,00 €

-

-

Πίνακας 4
Διευκρινινζεται οντι στήν τιμήν συμμετοχήνς του δικαιουνχου συμπεριλαμβαννονται ονλες
οι νονμιμες επιβαρυννσεις(ΦΠΑ κ.λπ.).
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Οι επιχειρήματινες αναζήτουνν τα προαναφερονμενα ποσα ν συμμετοχήνς απο ν τους
κοινωνικουνς τουρινστες χωρινς καμινα ευθυννή και ανανμειξή του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Οι
κοινωνικοι ν τουρινστες εξοφλουνν οντι οφεινλουν στήν επιχεινρήσή κατα ν τήν ήμενρα
αναχωνρήσήνς τους απον το κατανλυμα.
Σημείωση: Απο ν 1-1-2018 ενχει τεθει ν σε ισχυ ν ο φονρος διαμονήνς σε τουριστικαν
καταλυνματα υπενρ του Δήμοσινου, που θεσπινστήκε με το Ν.4389/2016 ( ανρθρο 53).
Ο εν λονγω φονρος επιβαρυννει σε κανθε περινπτωσή τον διαμεννοντα σε κυνρια
ξενοδοχειακαν καταλυνματα και ενοικιαζονμενα δωμαντια-διαμερινσματα αναν ήμερήνσια
χρήνσή δωματινου, σουιντας, διαμερινσματος ήν ενιαινας κατοικινας, ως ακολουνθως:
Για τα κυνρια ξενοδοχειακαν καταλυνματα
1-2 αστενρων 0,50€
3 αστενρων 1,50€
4 αστενρων 3,00€
5 αστενρων 4,00€
Για τα ενοικιαζονμενα επιπλωμεννα δωμαντια-διαμερινσματα 1-2-3-4 κλειδιωνν 0,50€
(ανρθρο 72 Ν4472/2017)
Ο φονρος δεν επιβάλλεται σε διαμεννοντες σε παραδοσιακαν ξενοδοχεινα, τουριστικενς
επαυνλεις, κανμπινγκ και ξενωννες φιλοξενινας νενων.
Οι συμμετενχοντες στο προνγραμμα κοινωνικουν-ιαματικουν τουρισμου ν του
Λογαριασμουν Αγροτικήνς Εστινας εντους 2018, που ενχει διανρκεια μενχρι 10-5-2019,
ενχουν υποχρενωσή καταβολήνς του εν λονγω φονρου.
Πρόωρες αναχωρήσεις δικαιούχων
α) Στήν περινπτωσή που δικαιουνχος προσέλθει στο κατάλυμα, αλλά δεν επιθυμεί
να διαμείνει σε αυτό (δήλ. δεν πραγματοποινήσε καμινα διανυκτενρευσή), ο
επιχειρήματινας επιστρενφει ασυμπλήνρωτο το δελτινο κοινωνικουν τουρισμουν στον
δικαιουνχο.
β) Σε περινπτωσή που ο κοινωνικονς τουρινστας αναχωρήσει πρόωρα, αναφενρεται
ο πραγματικονς αριθμονς διανυκτερευνσεων τονσο στα δελτινα, ονσο και στις
αναγγελινες ανφιξής.
Β.1.7. Χρηστικές πληροφορίες για τη διαμονή
Η δαπαννή για τή χρήνσή ήλεκτρικωνν συσκευωνν (κουζιννας, ψυγεινου κ.λπ.), εντονς
των δωματινων ή ν διαμερισμαντων καθωνς και για τή χρήνσή του κλιματισμουνκλιματιστικουν, δεν επιβαρυννει τον κοινωνικον τουρινστα ανεξαρτήντως αν τα δήλωννει
ο επιχειρήματινας, ο οποινος υποχρεουνται, αννευ αποζήμινωσής ή ν αμοιβήνς, να
προσφενρει στους κοινωνικουνς τουρινστες, δικαιουνχους του ΛΑΕ, ονλες τις προς
τριντους προσφερονμενες παροχενς.
Παιδί ή παιδιά μέχρι πέντε ετών (γεννηθέντα από 1-1-2014 και μετά)
διαμένουν δωρεάν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους. Σε περινπτωσή που
προστινθεται κλιννή για τα παιδιαν στο ινδιο δωμαντιο των γονιωνν τους, ο δικαιουνχος
επιβαρυννεται με το 50% τής οικονομικήνς συμμετοχήνς του ενονς γονενα και δικαιουνται
ενκπτωσής 50% επιν τής τιμήνς πονρτας για το πρωινον.
Παιδιά άνω των πέντε ετών (γεννηθέντα μέχρι και 31-12-2013),
θεωρούνται κανονικοί δικαιούχοι του προγράμματος και διαθέτουν δικό
τους δελτίο κοινωνικού τουρισμού.
Σε περινπτωσή που μή δικαιουνχος του προγρανμματος διαμειννει στο ινδιο δωμαντιο
(δινκλινο ή ν τρινκλινο) με δικαιουνχο προγρανμματος κοινωνικου ν τουρισμουν,
επιβαρυννεται με το ποσον που προκυνπτει απον το ανθροισμα των αντινστοιχων ποσωνν
τής οικονομικήνς συνεισφορανς του δικαιουνχου και τής ήμερήνσιας επιδοντήσής που
-
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καταβανλλεται απον τον ΛΑΕ, για τήν αντινστοιχή λειτουργικήν μορφήν και κατήγορινα
καταλυνματος.
Σε περινπτωσή που μεμονωμένο άτομο επιλέξει να μειννει μοννος/ή σε δίκλινο
δωμαντιο, ονταν δεν υπανρχει μονονκλινο, καταβάλει ολόκληρο το ποσό
συμμετοχής του και επιπλέον επιβαρύνεται με το 70% του αθροίσματος του
ποσουν τής οικονομικήνς συνεισφορανς του και του ποσουν τής ήμερήνσιας επιδοντήσής
που καταβανλλεται απο ν τον ΛΑΕ ανανλογα με τή λειτουργική ν μορφή ν και τήν
κατήγορινα τής μονανδας.
Τα τουριστικα ν καταλυνματα, πρενπει να παρενχουν πρωινο ν στους κοινωνικουνς
τουρινστες εφονσον το δήλωνσουν στήν αιντήσή συμμετοχήνς τους, ινδιο με εκειννο που
προσφενρουν στους ανλλους πελαντες του καταλυνματος, σε επαρκεινς ποσοντήτες
φροντινζοντας τονσο για τήν ποιοντήτα ονσο και για τους κανοννες υγιεινήνς. Η συννθεσή
του πρωινουν πρενπει να εινναι συνμφωνή με τις ισχυνουσες αγορανομικενς διατανξεις.
Οι επιχειρήματινες πρενπει να συμπλήρωννουν το δελτινο (και τα 3 στελενχή)
παρουσινα του κοινωνικου ν τουρινστα τήν ήμενρα αναχωνρήσήνς του, και να του
παραδινδουν το στενλεχος του δελτινου που φενρει τήν εννδειξή «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 2018
Οι δικαιουνχοι-καντοχοι δελτινων κοινωνικουν-ιαματικουν τουρισμουν του ΛΑΕ μπορουνν
να ενήμερωννονται για τις εταιρεινες μενσων μαζικήνς μεταφορανς που προσφενρουν
ενκπτωσή στήν τιμή ν εισιτήρινου, απο ν τήν επινσήμή ιστοσελινδα του ΟΠΕΚΑ,
www.opeka.gr/Συμβεβλήμεννες Επιχειρήνσεις Αγροτικήνς Εστινας.
Επισήμαιννεται οντι οι δικαιουνχοι-καντοχοι δελτινων κοινωνικουν-ιαματικουν τουρισμουν
του ΛΑΕ εντους 2018, για να τυνχουν τής ενκπτωσής, πρενπει να προσενρχονται στα
εκδοτήνρια εισιτήρινων των εταιρειωνν με τήν αστυνομική ν τους ταυτοντήτα και τα
δελτινα, τα οποινα οφεινλουν να ενχουν στήν κατοχήν τους για επινδειξή, καθ’),  ονλή τή
διανρκεια του ταξιδιουν, σε περινπτωσή ελενγχου.
Β . 2 . Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α Ι Α Μ ΑΤ Ι Κ ΟΥ Τ ΟΥ Ρ Ι Σ Μ ΟΥ ΕΤ ΟΥ Σ 2 0 1 8
Β.2.1. Γενικές πληροφορίες
Το προνγραμμα ιαματικου ν τουρισμου ν εντους 2018 αφορα ν 4.000 δικαιουνχους,
συνταξιουνχους του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ, συμπεριλαμβανομεννων και εκειννων του
Λογαριασμουν Ανασφαλινστων Υπερήλινκων του ανρθρου 1 του Ν. 1296/1982, ονπως
ισχυνει, στους οποινους θα δοθειν ατομικον δελτίο ιαματικού τουρισμού.
Το προνγραμμα υλοποιεινται στο πλαινσιο του προγρανμματος κοινωνικουν τουρισμουν,
ισχυνει απο ν 18/6/2018 έως 10-5-2019 (καταλήκτική ν ήμερομήνινα αναχωνρήσής
απον το κατανλυμα) και εφαρμονζεται σε ονλους τους νομουνς τής χωνρας, με τις ινδιες
διαδικασινες που αναφενρονται παραπαννω στο προνγραμμα κοινωνικουν τουρισμουν.
Οι δικαιουνχοι του προγρανμματος μπορουνν να καννουν χρήνσή του δελτινου ιαματικουν
τουρισμου ν μοννο για διαμονήν (μενχρι 5 διανυκτερευνσεις) έως 10/5/2019. Όμως,
μοννο μενχρι 31-12-2018 μπορουνν, παρανλλήλα με τή διαμονή ν τους, να
πραγματοποιουνν μενχρι και 5 απλενς λουνσεις δωρεανν , ειντε σε Υδροθεραπευτήνριο
εντονς συμβεβλήμεννων ξενοδοχεινων, ειντε σε συμβεβλήμεννες εγκαταστανσεις
ιαματικωνν πήγωνν.
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Επισήμαιννεται οντι οι κλήρωθενντες του ιαματικου ν τουρισμου ν μπορουνν να
παραλαμβαννουν τα δελτινα τους απον 18/6/2018 μέχρι 31/8/2018. Και γι’),  αυτον το
προνγραμμα επισήμαιννεται οντι μεταν τήν ήμερομήνινα αυτήν, απο ν 7/9/2018, τυχονν
αδιανθετα δελτινα και μενχρι τή συμπλήνρωσή του αριθμου ν των δικαιουνχων,
διανενμονται, με σειραν προτεραιοντήτας προσενλευσής στα ΚΕΠ, στους δικαιουνχους
που υπενβαλαν αιντήσή συμμετοχήνς για το προνγραμμα ιαματικουν τουρισμουν εντους
2018 συμπεριλαμβανομεννων και των κλήρωθενντων που δεν ενχουν παραλανβει μενχρι
τοντε τα δελτινα τους.
Η διαδικασινα κραντήσής δωματινου σε τουριστικο ν κατανλυμα, καταχωνρήσή τής
κραντήσής και παραλαβήνς των δελτινων ιαματικουν τουρισμουν εινναι ονμοια με εκειννή
του προγρανμματος κοινωνικουν τουρισμουν (βλ. σχετικαν σελ. 6).
Επιπρονσθετα, οι δικαιουνχοι επιλενγουν το Υδροθεραπευτήνριο απον τον αναρτήμεννο
στήν ιστοσελινδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr κατανλογο των συμβεβλήμεννων
Υδροθεραπευτήρινων ήν τήν εγκατανστασή ιαματικωνν πήγωνν τής αρεσκεινας τους για
τις λουνσεις. Κατα ν τήν προσενλευσή τους στο Υδροθεραπευτήνριο, πρενπει να
προσκομινσουν φωτοαντινγραφο του δελτινου ιαματικουν τουρισμουν προκειμεννου να
πραγματοποιήνσουν τις λουνσεις τους. Μετα ν τήν ολοκλήνρωσή των λουνσεων, οι
δικαιουνχοι υπογρανφουν βεβαινωσή στήν οποινα αναφενρεται ο αριθμονς των
διατεθενντων εισιτήρινων καθωνς και οι ήμερομήνινες πραγματοποινήσής των λουνσεων,
προκειμεννου να επιδοτήθουνν οι επιχειρήνσεις των Υδροθεραπευτήρινων με το
ανανλογο ποσον.
Οι δικαιουνχοι, εφονσον επιθυμουνν, μπορουνν να μήν καννουν χρήνσή τής παροχήνς
λουνσεων και να χρήσιμοποιήνσουν το δελτινο ιαματικουν τουρισμουν μοννο για διαμονήν
(μενχρι 5 διανυκτερευνσεις).
Β.2.2.Η επιδότηση του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ προς τις επιχειρήσεις
α) Τουριστικών καταλυμάτων (Για παροχή διαμονής)
Τα ποσα ν επιδοντήσής του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ανα ν διανυκτενρευσή/ ανα ν αντομο προς τα
συμβεβλήμεννα τουριστικαν καταλυνματα εινναι τα ινδια ονπως αποτυπωννονται στον
ανωτενρω πιννακα του προγρανμματος κοινωνικουν τουρισμουν (βλ. σχετικαν σελ. 8-10).
β) Τουριστικών καταλυμάτων (που διαθέτουν Υδροθεραπευτήριο εντός της
μονάδας τους) & επιχειρήσεων ιαματικών πηγών (Για παροχή λούσεων)
Το ποσον τής επιδοντήσής για τήν πραγματοποινήσή λουνσεων ορινζεται μέχρι 5€ αναν
λουνσή συμπεριλαμβανομεννων ονλων των νομινμων κρατήνσεων (ΦΠΑ κ.λπ.).
Β.2.3. Οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου
α) Για την παροχή διαμονής: οντι ισχυνει στο προνγραμμα κοινωνικουν τουρισμουν
(βλ. σχετικαν σελ. 8-10).
β) Για την παροχή λούσεων: δεν υπανρχει οικονομικήν συμμετοχήν των δικαιουνχων.
Β.4.ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2018
Β.4.1. Γενικές πληροφορίες
Το προνγραμμα αφοραν 12.500 δικαιούχους, περιλαμβαννει τετραήμερες εκδρομενς
(3 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα) σε συμβεβλήμεννα, με τον
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, τουριστικα ν γραφεινα και ισχυνει απον 18/6/2018 ενως 10/5/2019
(ήμερομήνινα ενναρξής τής τελευταινας εκδρομήνς του εντους).
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Στις εκδρομενς πρενπει να προσφενρονται οι ακονλουθες υπήρεσινες (κατ’),  ελανχιστον):
 Μεταφορά απον και προς τήν αφετήρινα και απον και προς τους τοπικουνς
προορισμουνς.
 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 αστικήνς και επαγγελματικήνς ευθυννής.
Οι εκδρομενς περιλαμβαννουν και επισκενψεις σε ιστορικαν, πολιτιστικα ν και
αρχαιολογικαν αξιοθενατα (μνήμεινα, μουσεινα, μοναστήνρια, αρχαιολογικοιν χωνροι κ.α.),
πραγματοποιουννται σε προορισμουνς ονλής τής χωνρας και οι εκδρομεινς διακινουννται
μοννο εντονς των ορινων τής.
Οι εκδρομενς μπορουνν να εινναι μικτενς ήν αμιγεινς, δήλ. μπορειν να εινναι οργανωμεννες εκ
των προτενρων και οι καντοχοι των δελτινων εκδρομικουν προγρανμματος εντους 2018,
να εντανσσονται ως μενλή στήν ομανδα τής οργανωμεννής εκδρομήνς ή ν να
οργανωννονται ειδικα ν για τους κατονχους των δελτινων του εκδρομικουν
προγρανμματος.
Εφονσον ο αριθμονς των αιτήνσεων συμμετοχήνς υπερβει ν τον εγκεκριμεννο αριθμον
δικαιουνχων, κριτήνριο επιλογήνς καθορινζεται ή κλήρωση.
Οι κλήρωθενντες δικαιουνχοι επιλενγουν το τουριστικον γραφειν o τής προτινμήσής τους
απο ν τον αναρτήμεννο στήν ιστοσελινδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr κατανλογο των
συμβεβλήμεννων τουριστικωνν γραφεινων.
Β.3.2 Διάθεση δελτίων
Τα δελτινα του εκδρομικουν προγρανμματος εντους 2018 εκδινδονται απον οποιοδήνποτε
ΚΕΠ.
Επισήμαιννεται οντι οι κλήρωθενντες του εκδρομικου ν προγρανμματος μπορουνν να
παραλαμβαννουν τα δελτινα τους απον 18/6/2018 μέχρι 31/8/2018. Και γι’),  αυτον το
προνγραμμα επισήμαιννεται οντι μεταν τήν ήμερομήνινα αυτήν, απο ν 7/9/2018, τυχονν
αδιανθετα δελτινα και μενχρι τή συμπλήνρωσή του αριθμου ν των δικαιουνχων,
διανενμονται, με σειραν προτεραιοντήτας προσενλευσής στα ΚΕΠ, στους δικαιουνχους
που υπενβαλαν αιντήσή συμμετοχήνς για το εκδρομικο ν προνγραμμα 2018
συμπεριλαμβανομεννων και των κλήρωθενντων που δεν ενχουν παραλανβει μενχρι τοντε
τα δελτινα τους.
Β.3.3. Οικονομική συμμετοχή δικαιούχου
Σε περινπτωσή που ή τιμήν τής τετραήνμερής εκδρομήνς, υπερβαιννει το ποσον των 160€,
το ποσο ν τής οικονομικήνς συμμετοχήνς του δικαιουνχου του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ορινζεται
μέχρι 20€/ ανά άτομο. Στο ποσο ν τής οικονομικήνς συμμετοχήνς του δικαιουνχου
συμπεριλαμβαννονται ονλες οι νονμιμες κρατήνσεις (ΦΠΑ κ.λπ.).
Σε περινπτωσή που ο δικαιουνχος επιλενξει να συμμετανσχει σε εκδρομήν μεγαλυντερής
διανρκειας απο ν εκειννή στήν οποινα ενχει κλήρωθει ν τοντε επιβαρυννεται ο ινδιος τήν
επιπλενον διαφοραν. Αντιστοινχως, ο δικαιουνχος δεν μπορει ν να επιλενξει να
συμμετανσχει σε εκδρομήν μικροντερής διανρκειας.
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Β.3.4. Χρήσιμες πληροφορίες
Παιδιά μέχρι πέντε ετών (γεννηθέντα από 1-1-2014 και μετά) δεν
δικαιούνται ατομικό δελτίο, μετακινουννται δωρεανν - με εξασφανλισή θενσής - και
παραμεννουν δωρεανν στο ινδιο δωμαντιο με τους γονεινς τους, δικαιουνμενα έκπτωσης
50% επιν τής τιμήνς πονρτας, για το πρωινον ήν το γευνμα που τυχονν λανβουν .
Β.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
Β.4.1. Γενικές πληροφορίες
Το προνγραμμα ισχυνει απον 18/6/2018 ενως 10/5/2019 και εφαρμονζεται σε ονλους
τους νομουνς τής χωνρας. Αφοραν 150.000 δικαιουνχους, οι οποινοι επιλενγουν καθ’),  ονλή
τή διανρκεια ισχυνος του προγρανμματος δωρεάν βιβλινα (μορφωτικουν, ψυχαγωγικουν
περιεχομεννου, φροντιστήριακαν, σχολικαν ήν ξενονγλωσσα βοήθήνματα κ.λπ.) απον τον
αναρτήμεννο στήν ιστοσελινδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr κατανλογο βιβλιοπωλεινων ήν
εκδοτικωνν οινκων.
Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, οι δικαιούχοι δεν παραλαμβάνουν
δελτία αλλά απευθύνονται στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.
Οι
κλήρωθενντες
δικαιουνχοι
πρενπει
να
προσενλθουν
απον
18/6/2018 μέχρι και 29/9/2018 στα συμβεβλήμεννα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
βιβλιοπωλεινα και εκδοτικουνς οινκους για να παραλανβουν τα βιβλινα τους. Και γι’), 
αυτον το προνγραμμα επισήμαιννεται οντι μεταν τήν ήμερομήνινα αυτήν, απον 5/10/2018,
τυχονν αδιανθετα βιβλινα και μενχρι τή συμπλήνρωσή του αριθμου ν των δικαιουνχων,
διανενμονται, με σειρα ν προτεραιοντήτας προσενλευσής στα συμβεβλήμεννα με το
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεινα και εκδοτικουνς οινκους, σε δικαιουνχους που υπενβαλαν
αιντήσή συμμετοχήνς στο προνγραμμα και δεν κλήρωνθήκαν, συμπεριλαμβανομεννων
και των κλήρωθενντων που δεν παρενλαβαν μενχρι τοντε τα βιβλινα τους.
Επισημαίνουμε ότι δεν επιτρέπεται η προμήθεια άλλων ειδών εκτός από
βιβλία.
Ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ επιδοτειν τις επιχειρήνσεις που συμμετενχουν στο προνγραμμα με το
ποσον των 20,00€ καταν ανωντατο ονριο, αναν δικαιουνχο, το οποινο αντιστοιχειν στήν
τιμήν του βιβλινου/βιβλινων αφουν αφαιρεθειν ενκπτωσή σε ποσοστον 10%. Η έκπτωση
θα υπολογίζεται επί της αναγραφόμενης, στο βιβλίο, τιμής λιανικής
πώλησης.
Ειδικότερα 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 περινπτωσή που ή τιμή ν του βιβλινου ή ν των βιβλινων (υπολογιζονμενής και τής
ενκπτωσής 10%) υπερβαιννει το ποσον των 20,00€ ήν 30,00€, τήν προνσθετή διαφοραν
υποχρεουνται να καταβανλει ο δικαιουνχος, χωρινς καμινα υποχρενωσή του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.
Παιδιά μέχρι πέντε (5) ετών (γεννηθέντα από 1-1-2014 και μετά) δεν είναι
δικαιούχοι του προγράμματος.
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Β.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 & ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019
Β.5.1. Γενικές πληροφορίες
Το
προνγραμμα
αφορα
ν 50.000
δικαιούχους,
ισχυνει
απον
18/6/2018 έως 10/5/2019 και εφαρμονζεται σε ονλους τους νομουνς τής χωνρας.
Εφ' ονσον ο αριθμονς των αιτήνσεων συμμετοχήνς υπερβει ν τον εγκεκριμεννο αριθμον
δικαιουνχων, κριτήνριο επιλογήνς για το προνγραμμα αυτον εινναι ή κλήρωση.
Η παραλαβή των δελτίων απον τους κληρωθέντες του προγρανμματος δωρεανν
παροχήνς εισιτήρινων θεαντρου πραγματοποιεινται 18/6/2018 μέχρι 31/8/2018 απον
τα ΚΕΠ προκειμεννου να παρακολουθήνσουν τή θεατρικήν παρανστασή τής επιλογήνς
τους συμπεριλαμβανομεννων και των παιδικωνν σκήνωνν απον τον αναρτήμεννο στήν
ιστοσελινδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr κατανλογο με τα συμβεβλήμεννα θενατρα.
Μεταν τήν ήμερομήνινα αυτήν, απον 7/9/2018 τυχονν αδιανθετα δελτινα και μενχρι τή συμπλήνρωσή του αριθμουν των εγκεκριμεννων δικαιουνχων, διανενμονται στους δικαιουνχους που υπενβαλαν αιντήσή συμμετοχήνς στο προνγραμμα με σειραν προτεραιοντήτας
προσενλευσής στα ΚΕΠ, συμπεριλαμβανομεννων και των κλήρωθενντων που δεν
ενχουν παραλανβει μενχρι τοντε τα δελτινα τους.
Για κανθε δελτινο θεανματος, ή θεατρικήν επιχεινρήσή επιδοτεινται απον τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
με το ποσον των δεκαπενντε ευρω ν (15,00€) για τήν Κεντρική Σκηνή και δωνδεκα
ευρων (12,00€) για τήν Παιδική Σκηνή.
Δεν υπάρχει οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου.
Τα δελτινα θεανματος ισχυνουν για ονλες τις παραστανσεις, τακτικενς βραδινενς,
απογευματινενς ή ν λαιπκενς απογευματινενς, περιλαμβανομεννων και αυτωνν του
Σαββαντου και Κυριακήνς και για θενσή πλατεινας.
Το δελτινο θεανματος εινναι αυστήρα ν προσωπικον, ισχυνει αποκλειστικα ν για το
δικαιουνχο και απαγορευνεται ή χρήνσή του απον ανλλα αντομα.
Παιδιά μέχρι τριών (3) ετών (γεννηθέντα από 1-1-2016 και μετά) δεν
δικαιούνται δελτίο θεάματος.
Το δελτινο θεανματος πρενπει να υπογρανφεται απον το δικαιουνχο πριν το παραδωνσει
στο θενατρο τής επιλογήνς του.
Ο δικαιουνχος που ενχει εξασφαλινσει θενσή, δικαιουνται εμφανιζονμενος μισή ν ωνρα
τουλανχιστον πριν του ορισμεννου χροννου ενναρξής τής παρανστασής, να αναβανλει τή
χρήνσή του δελτινου και να ζήτήνσει τήν επιστροφήν των αποκομμαντων, που ενχουν
κρατήθειν απον τον ταμινα, ο οποινος υποχρεουνται να τα επιστρενψει στο δικαιουνχο,
ωνστε αυτονς να μήν απολενσει το δικαινωμα τής δωρεανν ψυχαγωγινας.
Στονχος μας εινναι ή ονσο το δυνατονν μεγαλυντερή συμμετοχήν των δικαιουνχων στα
προγρανμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και προσβλενπουμε στή συνεργασινα σας για να
υλοποιήθουνν με επιτυχινα τα προγρανμματα που ενχουν εγκριθειν για το τρενχον εντος.
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