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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 έτος 2021, εγκρίθηκαν τα ακό λουθα προγρά μματα του Λογαριασμού της
Αγροτική ς Εστίας (ΛΑΕ):
1. Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 6ή μερων διακοπώ ν (5 διανυκτερεύ σεις)
2. Πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού μό νο για συνταξιού χους, οι οποίοι ταυτό χρονα με τις μέχρι έξι (6) ημέρες διακοπές (5 διανυκτερεύ σεις) μπορού ν να
πραγματοποιή σουν έως και 5 απλές λού σεις σε νομίμως λειτουργού σες εγκαταστά σεις ιαματικώ ν πηγώ ν και υδροθεραπευτηρίων της χώ ρας.
3. Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετώ ν, δικαιού χους του ΛΑΕ, τα οποία μπορού ν να φιλοξενηθού ν σε παιδικές κατασκηνώ σεις μέχρι και δεκαέξι (16) ημέρες (15 διανυκτερεύ σεις).
4. Εκδρομικό πρόγραμμα με τετραή μερες εκδρομές (3 διανυκτερεύ σεις)
5. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων
6. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου
7. Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες μητέρες και
πολύτεκνες μητέρες που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις .
Τα προγράμματα εφαρμόζονται σε όλους τους νομούς της χώρας και για τη
συμμετοχή σε αυτά απαιτείται:
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 Για τα προγρά μματα κοινωνικού - ιαματικού τουρισμού , εκδρομικό πρό γραμμα,
δωρεά ν παροχή ς βιβλίων και δωρεά ν παροχή ς εισιτηρίων θεά τρου η υποβολή
ηλεκτρονική ς αίτησης από τους δικαιού χους στα ΚΕΠ ό λης της χώ ρας
από 24-05-2021 έως και 15/6/2021.
 Για το παιδικό κατασκηνωτικό πρό γραμμα η υποβολή ηλεκτρονική ς αίτησης
από τους δικαιού χους γίνεται απευθείας στην ηλεκτρονική διεύ θυνση
www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/ από 24-05-2021 έως και
15/6/2021.
Εφ' ό σον ο αριθμό ς των αιτή σεων υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιού χων, θα
διεξαχθεί κλή ρωση με διαδικασία που ορίζεται με από φαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ.
Ειδικότερα, οι δικαιούχοι των προγραμμάτων:
 κοινωνικού - ιαματικού τουρισμού, εκδρομικού προγράμματος και
δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, πρέπει να προσέλθουν από
05/07/2021 έως και 31/8/2021 σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας για να
παραλάβουν τα δελτία τους. Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα
από τις 06/09/2021 τυχόν αδιάθετα δελτία και μέχρι τη συμπλήρωση
του αριθμού των δικαιούχων, θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας
προσέλευσης στα ΚΕΠ σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής
στα
προγράμματα
έτους
2021
και
δεν
κληρώθηκαν,
συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι
τότε τα δελτία των παροχών.
 δωρεάν παροχής βιβλίων πρέπει να προσέλθουν από 05/07/2021 έως
και 28/9/2021 στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και
εκδοτικούς οίκους για να παραλάβουν τα βιβλία τους. Μετά την
ημερομηνία αυτή και ειδικότερα από τις 04/10/2021 τυχόν αδιάθετα
βιβλία και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων, θα
διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα συμβεβλημένα
με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, σε δικαιούχους
που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν κληρώθηκαν,
συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι
τότε τα βιβλία τους.
Α.1. Δικαιούχοι Προγραμμάτων
Δικαίωμα συμμετοχή ς στα προγρά μματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έχουν:
1. Οι συνταξιού χοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιού χοι του Λογαριασμού Ανασφά λιστων Υπερηλίκων του ά ρθρου 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128 Α’), ό πως
ισχύ ει.
2. Οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενή μεροι κατά την
31η Δεκεμβρίου του προηγού μενου έτους (2020) της υποβολή ς της αίτησης
συμμετοχή ς στις παροχές του ΛΑΕ.
3. Τα μέλη των οικογενειώ ν των ανωτέρω προσώ πων.
4.
Οι υπά λληλοι ή /και συνταξιού χοι πρώ ην υπά λληλοι του ΟΠΕΚΑ, με την προϋ πό θεση ό τι καταβά λουν τις προβλεπό μενες εισφορές, καθώ ς και τα μέλη των
οικογενειώ ν των παραπά νω προσώ πων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον
από δικαιού χο του ΛΑΕ.
5.
Οι υπά λληλοι του e-ΕΦΚΑ, που μεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ και ή ταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώ ο Δικαιού χων του ΛΑΕ, με την προϋ πό θεση ό τι καταβά λουν τις προβλεπό μενες εισφορές και παραμένουν υπά λληλοι του
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ΕΦΚΑ, καθώ ς και τα μέλη των οικογενειώ ν των παραπά νω προσώ πων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιού χο του ΛΑΕ.
6.
Όσοι συνταξιού χοι λαμβά νουν προσαύ ξηση στο ποσό της σύ νταξή ς τους
λό γω από λυτης αναπηρίας ή τυφλό τητας ή λαμβά νουν επίδομα παραπληγίας –
τετραπληγίας ή πά σχουν από νοητική αναπηρία, σύ νδρομο Down, εγκεφαλική
παρά λυση. Οι συνταξιού χοι αυτή ς της κατηγορίας μπορού ν να συνοδεύ ονται
από μέλος της οικογένειά ς τους και εφό σον δεν υπά ρχει οικογένεια από τρίτο
πρό σωπο. Στους συνοδού ς χορηγείται σχετικό δελτίο του ΛΑΕ, χωρίς κλή ρωση,
με την προϋ πό θεση ό τι έχει δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχή ς ως συνοδό ς.
Τα ανωτέρω πρό σωπα έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανό τητα. τα δε τέκνα έχουν
δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιού χο παροχώ ν του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.
Να σημειωθεί ό τι οι αναφερό μενοι στην εν λό γω κατηγορία (στοιχείο 6)
εξαιρού νται της κλή ρωσης και δικαιού νται να συμμετά σχουν στα προγρά μματα
κοινωνικού - ιαματικού τουρισμού ή εκδρομώ ν.
Στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού συμμετέχουν ΜΟΝΟ οι συνταξιού χοι
δικαιού χοι του ΛΑΕ - εξαιρού νται ό σοι λαμβά νουν ορφανική σύ νταξη - και σε
περίπτωση ζεύ γους, συμμετέχει μό νο ο/η συνταξιού χος σύ ζυγος και ό χι ο/η
ασφαλισμένος/η σύ ζυγος.
Προϋ πό θεση συμμετοχή ς ό λων των ανωτέρω προσώ πων στα εν λό γω
προγρά μματα, είναι να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανό τητα κατά τον χρό νο
δημιουργίας του αρχείου δικαιού χων.
Α.2. Υποβολή αίτησης συμμετοχής
Οι αιτή σεις για συμμετοχή στα προγρά μματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ υποβά λλονται
ηλεκτρονικά σε οποιοδή ποτε ΚΕΠ από 24-05-2021 έως και 15/06/2021.
Για την υποβολή της αίτησης (εξαιρουμένου του παιδικού κατασκηνωτικού
προγρά μματος) ο δικαιού χος προσέρχεται σε οποιοδή ποτε ΚΕΠ προσκομίζοντας:
1. Οποιοδή ποτε έγγραφο από το οποίο να προκύ πτει ο Αριθμό ς Μητρώ ου
Κοινωνική ς Ασφά λισης (ΑΜΚΑ) του, καθώ ς και των προστατευομένων μελώ ν
του (π.χ. βιβλιά ριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.) ή οποιοδή ποτε έγγραφο από
το οποίο, να προκύ πτει ο Αριθμό ς Μητρώ ου e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ασφαλισμένου ή
συνταξιού χου {(για ό σους δικαιού χους έχουν Αριθμό Μητρώ ου, δεδομένου ό τι
οι νέοι ασφαλισμένοι - συνταξιού χοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) δεν έχουν Αριθμό
Μητρώ ου)}.
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Στην περίπτωση συνταξιού χων του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), που πά σχουν από νοητική
αναπηρία, σύ νδρομο Down, εγκεφαλική παρά λυση, απαιτείται επιπλέον
αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας
ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής, το οποίο παραδίδεται στο
ΚΕΠ και εν συνεχεία διαβιβά ζεται στη Δ/νση Αγροτική ς Εστίας.
Η προσκόμιση της βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας δεν απαιτείται στις
περιπτώσεις των συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που λαμβάνουν
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προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή
τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας - τετραπληγίας.
Στην περίπτωση που η αίτηση υποβά λλεται από τρίτο πρό σωπο, πρέπει
απαραίτητα να προσκομιστεί εξουσιοδό τηση, η οποία φέρει το γνή σιο της
υπογραφή ς του δικαιού χου θεωρημένη από οποιαδή ποτε δημό σια αρχή και
συνοδευό μενη από το αντίστοιχο δικαιολογητικό από τα προαναφερό μενα.
Κά θε δικαιού χος μπορεί να επιλέξει με οποιαδήποτε σειρά επιθυμεί ένα ή
περισσό τερα από τα προγρά μματα του ΛΑΕ, ό πως αυτά αναφέρονται στη σελ. 1
του παρό ντος (εξαιρουμένου του παιδικού κατασκηνωτικού προγρά μματος και του
προγρά μματος παροχή ς χρηματικώ ν βοηθημά των σε τρίτεκνες και πολύ τεκνες
μητέρες ).
Ζευγάρι δικαιούχων
Σε περίπτωση που ζευγά ρι συζύ γων είναι δικαιού χοι των προγραμμά των του ΛΑΕ/
ΟΠΕΚΑ, υποβά λλονται δύ ο χωριστές αιτή σεις συμμετοχή ς. Απαραίτητη
προϋ πό θεση είναι καθένας εκ των συζύ γων να δηλώ σει στην αίτησή του τα
στοιχεία του ά λλου (συζύ γου) και να έχουν δηλώ σει στις αιτή σεις τους τα
προγρά μματα με την ίδια σειρά προτεραιό τητας.
Δικαιούχοι ορφανικής σύνταξης/σύνταξης χηρείας
Στην περίπτωση συνταξιού χου, λό γω θανά του ασφαλισμένου/ης ή συνταξιού χου
του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), που επιθυμεί να συμμετά σχει στην κλή ρωση μαζί με τα μέλη της
οικογένειά ς του/της, υποβά λλεται μία αίτηση. Στην αίτηση αυτή , αν η χή ρα/ος είναι
δικαιού χος δηλώ νεται ως ά μεσο μέλος, ενώ αν η χή ρα/ος δεν είναι δικαιού χος, το
ορφανό τέκνο δηλώ νεται ως ά μεσο μέλος και τα υπό λοιπα αδέλφια του ως έμμεσα.
Α.3. Αποτελέσματα Κλήρωσης
Όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχή ς στα προγρά μματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έχουν τη
δυνατό τητα να ενημερώ νονται για τα αποτελέσματα της κλή ρωσης μέσω της
ηλεκτρονική ς διεύ θυνσης www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/.
Α.4. Παραλαβή Δελτίου - Δικαιολογητικά
Οι κληρωθέντες των προγραμμάτων:
 κοινωνικού - ιαματικού τουρισμού, εκδρομικού προγράμματος και
δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, πρέπει να προσέλθουν από
05/07/2021 έως και 31/8/2021 σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας για να
παραλάβουν τα δελτία τους. Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα
από τις 06/09/2021 τυχόν αδιάθετα δελτία και μέχρι τη συμπλήρωση
του αριθμού των δικαιούχων, θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας
προσέλευσης στα ΚΕΠ σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής
στα
προγράμματα
έτους
2021
και
δεν
κληρώθηκαν,
συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι
τότε τα δελτία των παροχών.
 δωρεάν παροχής βιβλίων πρέπει να προσέλθουν από 05/07/2021 έως
και 28/9/2021 στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και
εκδοτικούς οίκους για να παραλάβουν τα βιβλία τους. Μετά την
ημερομηνία αυτή και ειδικότερα από τις 04/10/2021 τυχόν αδιάθετα
βιβλία και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων, θα
διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα συμβεβλημένα
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με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, σε δικαιούχους που
υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα έτους 2021 και δεν
κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν
παρέλαβαν μέχρι τότε τα βιβλία τους.
Το δελτίο κάθε προγράμματος είναι προσωπικό και απαγορεύεται αυστηρά
η χρήση του από άτομα που δεν είναι δικαιούχοι.


Για την παραλαβή του δελτίου, απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του
ιδίου του δικαιού χου, ο οποίος πρέπει να έχει μαζί του:
α) Αντίγραφο της αίτησης συμμετοχή ς του
ή
Οποιοδή ποτε έγγραφο από το οποίο να προκύ πτει ο Αριθμό ς Μητρώ ου
Κοινωνική ς Ασφά λισης (ΑΜΚΑ) του,
β) Δελτίο Αστυνομική ς Ταυτό τητας.



Για την παραλαβή των βιβλίων οι δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ μπορού ν να
προσέρχονται στο βιβλιοπωλείο με την Αστυνομική τους Ταυτότητα. Οι
δικαιού χοι αυτοί μπορού ν να παραλά βουν βιβλία για ό λα τα μέλη της
οικογένειας που έχουν κληρωθεί μαζί τους. Για το σκοπό αυτό , πρέπει να
προσκομίσουν τον ΑΜΚΑ ό λων των δικαιού χων.

Σε περίπτωση που ο δικαιού χος αδυνατεί να παραλά βει αυτοπροσώ πως την
παροχή του (δελτίο ή δωρεά ν βιβλίο), η παραλαβή μπορεί να γίνει από τρίτο
πρό σωπο, το οποίο πρέπει να διαθέτει, εκτό ς από τα ανωτέρω δικαιολογητικά της
περίπτωσης α´, και εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνή σιο της υπογραφή ς του
δικαιού χου από οποιαδή ποτε δημό σια αρχή . Το έγγραφο της εξουσιοδό τησης
παραδίδεται στο ΚΕΠ και ο δικαιού χος ή ο νομίμως εξουσιοδοτού μενος υπογρά φει
σε σχετικό πεδίο για την παραλαβή του δελτίου. Για την παραλαβή της παροχή ς
δωρεά ν βιβλίων, η εξουσιοδό τηση παραδίδεται στα συμβεβλημένα με το
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία ή εκδοτικού ς οίκους.
Προσοχή: Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου δεν επανεκδίδεται νέο.
Α.5. Έλεγχοι
Ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί, οποτεδή ποτε,
δειγματοληπτικού ς ελέγχους με κά θε πρό σφορο μέσο, προκειμένου να διαπιστώ σει
την τή ρηση ή μη των ό ρων των προγραμμά των.
Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα
του ΟΠΕΚΑ κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων.
Α.6. Κυρώσεις Δικαιούχων
Το δελτίο κοινωνικού τουρισμού είναι αυστηρά προσωπικό και απαγορεύ εται η
χρή ση του από ά λλα ά τομα, ακό μα και αν είναι μέλη της οικογένειά ς του.
Αν διαπιστωθεί ό τι δικαιού χος του ΛΑΕ δεν έκανε χρήση ο ίδιος της παροχή ς και
το διέθεσε σε τρίτο πρόσωπο, μετά από από φαση της Διαχειριστική ς Επιτροπή ς
δύ ναται να αποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχή ς στα προγρά μματα του ΛΑΕ
έως και τα επόμενα τρία (3) έτη.
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Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΕ
Β.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
Β.1.1. Πληροφορίες για τη διαδικασία παραλαβής των δελτίων
Το πρό γραμμα κοινωνικού τουρισμού έτους 2021 αφορά πενήντα χιλιάδες
(50.000) δικαιού χους, στους οποίους θα δοθεί ατομικό δελτίο κοινωνικού
τουρισμού και εφαρμό ζεται σε ό λους τους νομού ς της χώ ρας. Αφορά σε διακοπές
διά ρκειας έως έξι (6) ημερώ ν (5 διανυκτερεύ σεις) κατά το χρονικό διά στημα από
5/7/2021 έως 30/5/2022 (καταληκτική ημερομηνία αναχώ ρησης από το
κατά λυμα).
Για τους κληρωθέντες δικαιούχους
Οι κληρωθέντες δικαιού χοι προκειμένου να παραλά βουν το δελτίο τους από
οποιοδή ποτε ΚΕΠ από 5/7/2021 έως και 31/8/2021, πρέπει να ακολουθή σουν
τα παρακά τω βή ματα :
1.

2.

3.

Κρά τηση δωματίου σε τουριστικό κατά λυμα, από τον αναρτημένο στην
ηλεκτρονική διεύ θυνση www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/
κατά λογο των συμβεβλημένων τουριστικώ ν καταλυμά των, από το οποίο
ζητείται να τους αποσταλεί επιβεβαίωση της κρά τησης (π.χ. voucher).
Καταχώ ρηση στοιχείων σχετικά με την κρά τηση του δωματίου (επωνυμία
καταλύ ματος, διά στημα διαμονή ς) στην ηλεκτρονική εφαρμογή , η οποία είναι
διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύ θυνση www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikesypiresies/, είτε από τους ίδιους τους δικαιού χους, εφό σον έχουν τη δυνατό τητα
είτε μέσω των ΚΕΠ.
Παραλαβή του δελτίου από τα ΚΕΠ, την ίδια ημέρα, έπειτα από διά στημα,
περίπου 30 λεπτώ ν, μετά την ηλεκτρονική καταχώ ρηση των στοιχείων
σχετικώ ν με την κρά τηση του δωματίου. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβή ς
είναι η 31/8/2021.

Για τους δικαιούχους (με σειρά προτεραιότητας)
Από 6/9/2021, προκειμένου να παραλά βουν τα δελτία τους οι δικαιού χοι που
υπέβαλαν αίτηση συμμετοχή ς στα προγρά μματα και δεν κληρώ θηκαν,
συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους
μέχρι τό τε, πρέπει να ακολουθή σουν τα παρακά τω βή ματα:
1. Κρά τηση δωματίου σε τουριστικό κατά λυμα, από τον αναρτημένο στην
ηλεκτρονική διεύ θυνση www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/
κατά λογο των συμβεβλημένων τουριστικώ ν καταλυμά των, από το οποίο
ζητείται να τους αποσταλεί επιβεβαίωση της κρά τησης (π.χ. voucher).
2. Από 6/9/2021, καταχώ ρηση στοιχείων σχετικώ ν με την κρά τηση του
δωματίου (επωνυμία καταλύ ματος, διά στημα διαμονή ς) στη σχετική
ηλεκτρονική εφαρμογή , η οποία είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύ θυνση
www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/, είτε από τους ίδιους τους
δικαιού χους, εφ’ ό σον έχουν τη δυνατό τητα, είτε μέσω των ΚΕΠ.
3. Την ίδια ημέρα μετά την ηλεκτρονική καταχώ ρηση των στοιχείων σχετικώ ν
με την κρά τηση του δωματίου, οι δικαιού χοι πρέπει να προσέρχονται στο ΚΕΠ
για να παραλά βουν τα δελτία τους. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δικαιού χοι
θα χά νουν τα δελτία τους, τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς ό λους.
Οι δικαιού χοι παραλαμβά νουν δελτία στα οποία αναγρά φονται τα στοιχεία του
τουριστικού καταλύ ματος στο οποίο έγινε η κρά τηση. Τα δελτία ισχύ ουν μό νο για
τα καταλύ ματα τα στοιχεία των οποίων είναι προεκτυπωμένα επί αυτώ ν.
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Δελτία που δεν φέρουν προεκτυπωμένα τα στοιχεία της επιχείρησης κατά
την εκτύπωση από το ΚΕΠ θεωρούνται ΑΚΥΡΑ.
Β.1.2. Χρήσιμες πληροφορίες για την παραλαβή των δελτίων
Τα δελτία πρέπει να υπογρά φονται υποχρεωτικά και από τους δικαιού χους, τό σο
κατά την παραλαβή από τα ΚΕΠ, ό σο και κατά την αναχώ ρηση από το κατά λυμα.
Επίσης, δεν επιτρέπεται να γίνει χρή ση του δελτίου σε τουριστικές μονά δες που
βρίσκονται στον τό πο κατοικίας του δικαιού χου (πό λη, κωμό πολη, χωριό ).
Απαγορεύεται ρητά η μεσιτεία στην κράτηση των δωματίων ιδίως μέσω
τουριστικών γραφείων, ΚΑΠΗ ή άλλων συλλογικών φορέων.
Οι σχέσεις (κρατή σεις, ακυρώ σεις, προκαταβολές, πρό ωρες αναχωρή σεις λό γω
ανωτέρας βίας κ.λπ.) του δικαιού χου - κοινωνικού τουρίστα με τα τουριστικά
καταλύ ματα, διέπονται από τον ισχύ οντα Κανονισμό Σχέσεων Ξενοδόχων και
Πελατών (Ν. 1652/1986 ΦΕΚ 167Α/30-10-1986, από φαση 503007) και τις λοιπές
ισχύ ουσες, για τα τουριστικά καταλύ ματα, διατά ξεις.

Β.1.3. Πληροφορίες σχετικά με την επιδότηση των επιχειρήσεων των
τουριστικών καταλυμάτων
Τα ποσά επιδό τησης του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ στις επιχειρή σεις τουριστικώ ν καταλυμά των
(ανά ά τομο/ανά διανυκτέρευση), αποτυπώ νονται στον ακό λουθο πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για διαμονή σε ξενοδοχεία
5* (Lux)
κλασσικού τύ που, ξενοδοχεία
4*
τύ που επιπλωμένων
3*
διαμερισμά των και
2*
παραδοσιακά καταλύ ματα
1*
5 κλειδιά
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
4 κλειδιά
ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
3 κλειδιά
2 κλειδιά
1κλειδί ή χωρίς
κατά ταξη
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ
Χωρίς κατά ταξη
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
(CAMPING’S)

5/7/2021 έως 30/5/2022
23,00 €
22,00 €
21,00 €
20,00 €
19,00 €
20,00€
19,00 €
18,00 €
16,00 €
15,00 €
18,00 €
10,00 €

Πίνακας 1

Β.1.4. Πληροφορίες σχετικά με τα ποσά συμμετοχής των δικαιούχων των
προγραμμάτων κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού
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Το ποσό της οικονομική ς συνεισφορά ς των δικαιού χων προσδιορίζεται κατ΄ αρχή ν
από τις επιχειρή σεις λαμβά νοντας υπό ψη τον κοινωνικό χαρακτή ρα του
προγρά μματος, υπό την προϋ πό θεση ότι δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια, που
καθορίζει ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ανά λογα με τη μορφή , την κατηγορία και τις
προσφερό μενες υπηρεσίες του καταλύ ματος. Τα ποσά αυτά απεικονίζονται στον
πίνακα που ακολουθεί:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για διαμονή σε ξενοδοχεία
κλασσικού τύ που, ξενοδοχεία
τύ που επιπλωμένων
διαμερισμά των και
παραδοσιακά καταλύ ματα
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
(CAMPING’S)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
5/7/2021 έως 30/5/2022
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ

5* (Lux)
4*
3*
2*
1*
5 κλειδιά
4 κλειδιά
3 κλειδιά
2 κλειδιά
1 κλειδί ή χωρίς
κατά ταξη

15,00 €
13,00 €
8,00 €
6,00 €
4,00 €
10,00€
8,00 €
6,00 €
4,00 €
4,00 €

12,00 €
10,00 €
6,00 €
4,00 €
2,00 €
8,00€
6,00 €
4,00 €
2,00 €
2,00 €

Χωρίς κατά ταξη

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 ποσό ίσο με το ά θροισμα της
επιδό τησης και της οικονομική ς συμμετοχή ς του δικαιού χων ανά κατηγορία
καταλύ ματος στους ά λλους προορισμού ς. Ως εκ τούτου, οι κοινωνικοί
τουρίστες που θα επιλέξουν προορισμούς στα προαναφερόμενα νησιά του
Βορειοανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσων χωρίς παροχή πρωινού, θα
πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική
επιβάρυνση διαμονής.
Τα ποσά επιδότησης του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ανά άτομο/ανά διανυκτέρευση στους
ανωτέρω προορισμούς αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα 3:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
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ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
5/7/2021 έως 30/5/2022
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για διαμονή σε ξενοδοχεία
5* (Lux)
35,00 €
κλασσικού τύ που, ξενοδοχεία
4*
32,00 €
τύ που επιπλωμένων
3*
27,00 €
διαμερισμά των και
2*
24,00 €
παραδοσιακά καταλύ ματα
1*
21,00 €
5 κλειδιά
28,00€
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
4 κλειδιά
25,00 €
ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
3 κλειδιά
22,00 €
2 κλειδιά
18,00 €
1 κλειδί ή χωρίς
17,00 €
κατά ταξη
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ
Χωρίς κατά ταξη
23,00 €
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
10,00 €
(CAMPING’S)

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 ποσό της οικονομική ς συνεισφορά ς των δικαιού χων που θα επιλέξουν τους
ανωτέρω νησιωτικού ς προορισμού ς δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα
όρια, που καθορίζει ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ (σε περίπτωση παροχή ς πρωινού ), ανά λογα με
τη μορφή , την κατηγορία και τις προσφερό μενες υπηρεσίες του καταλύ ματος, τα
οποία απεικονίζονται στον πίνακα 4 που ακολουθεί:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΝΗΣΙΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για διαμονή σε ξενοδοχεία
κλασσικού τύ που, ξενοδοχεία
τύ που επιπλωμένων
διαμερισμά των και
παραδοσιακά καταλύ ματα
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

5* (Lux)
4*
3*
2*
1*
5 κλειδιά
4 κλειδιά
3 κλειδιά
2 κλειδιά
1 κλειδί ή χωρίς
κατά ταξη
Χωρίς κατά ταξη
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ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
5/7/2021 έως 30/5/2022
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ

3,00€

0,00 €

2,00 €

0,00 €

3,00 €

0,00 €

9

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
(CAMPING’S)

-

-

-

Πίνακας 4
Διευκρινίζεται ό τι στην τιμή συμμετοχή ς του δικαιού χου συμπεριλαμβά νονται ό λες
οι νό μιμες επιβαρύ νσεις (ΦΠΑ κ.λπ.).
Οι επιχειρηματίες αναζητού ν τα προαναφερό μενα ποσά συμμετοχή ς από τους
κοινωνικού ς τουρίστες χωρίς καμία ευθύ νη και ανά μειξη του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Οι
κοινωνικοί τουρίστες εξοφλού ν ό τι οφείλουν στην επιχείρηση κατά την ημέρα
αναχώ ρησή ς τους από το κατά λυμα.
Σημείωση: Από 1-1-2018 έχει τεθεί σε ισχύ ο φό ρος διαμονή ς σε τουριστικά
καταλύ ματα υπέρ του Δημοσίου, που θεσπίστηκε με το Ν.4389/2016 ( ά ρθρο 53).
Ο εν λό γω φό ρος επιβαρύ νει σε κά θε περίπτωση τον διαμένοντα σε κύ ρια
ξενοδοχειακά καταλύ ματα και ενοικιαζό μενα δωμά τια - διαμερίσματα ανά
ημερή σια χρή ση δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας, ως
ακολού θως:
Για τα κύ ρια ξενοδοχειακά καταλύ ματα
1-2 αστέρων 0,50€
3 αστέρων 1,50€
4 αστέρων 3,00€
5 αστέρων 4,00€
Για τα ενοικιαζό μενα επιπλωμένα δωμά τια-διαμερίσματα 1-2-3-4-5 κλειδιώ ν 0,50€
(ά ρθρο 72 Ν.4472/2017)
Ο φό ρος δεν επιβάλλεται σε διαμένοντες σε παραδοσιακά ξενοδοχεία, τουριστικές
επαύ λεις, κά μπινγκ και ξενώ νες φιλοξενίας νέων.
Οι συμμετέχοντες στο πρό γραμμα κοινωνικού - ιαματικού τουρισμού του
Λογαριασμού Αγροτική ς Εστίας έτους 2021, που έχει διά ρκεια έως 30/05/2022,
έχουν υποχρέωση καταβολή ς του εν λό γω φό ρου.
Πρόωρες αναχωρήσεις δικαιούχων
1. Στην περίπτωση που δικαιού χος προσέλθει στο κατάλυμα, αλλά δεν
επιθυμεί να διαμείνει σε αυτό (δηλ. δεν πραγματοποίησε καμία
διανυκτέρευση), ο επιχειρηματίας επιστρέφει ασυμπλή ρωτο το δελτίο
κοινωνικού τουρισμού στον δικαιού χο.
2. Σε περίπτωση που ο κοινωνικό ς τουρίστας αναχωρήσει πρόωρα, αναφέρεται
ο πραγματικό ς αριθμό ς διανυκτερεύ σεων, τό σο στα δελτία, ό σο και στις
αναγγελίες ά φιξης.
Β.1.7. Χρηστικές πληροφορίες για τη διαμονή




Η δαπά νη για τη χρή ση ηλεκτρικώ ν συσκευώ ν (κουζίνας, ψυγείου κ.λπ.), εντό ς
των δωματίων ή διαμερισμά των, καθώ ς και για τη χρή ση του κλιματισμού κλιματιστικού , δεν επιβαρύ νει τον κοινωνικό τουρίστα, ανεξαρτή τως αν τα
δηλώ νει ο επιχειρηματίας, ο οποίος υποχρεού ται, ά νευ αποζημίωσης ή αμοιβή ς,
να προσφέρει στους κοινωνικού ς τουρίστες, δικαιού χους του ΛΑΕ, ό λες τις
προς τρίτους προσφερό μενες παροχές.
Παιδί ή παιδιά μέχρι πέντε ετών (γεννηθέντα από 1-1-2017 και μετά)
διαμένουν δωρεάν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους. Σε περίπτωση
που προστίθεται κλίνη για τα παιδιά στο ίδιο δωμά τιο των γονιώ ν τους, ο
10
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δικαιού χος επιβαρύ νεται με το 50% της οικονομική ς συμμετοχή ς του ενό ς
γονέα και δικαιού ται έκπτωσης 50% επί της τιμή ς πό ρτας για το πρωινό .
Παιδιά άνω των πέντε ετών (γεννηθέντα μέχρι και 31-12-2016),
θεωρούνται κανονικοί δικαιούχοι του προγράμματος και διαθέτουν δικό
τους δελτίο κοινωνικού τουρισμού.
Σε περίπτωση που μη δικαιού χος του προγρά μματος διαμείνει στο ίδιο δωμά τιο
(δίκλινο ή τρίκλινο) με δικαιού χο προγρά μματος κοινωνικού τουρισμού ,
επιβαρύ νεται με το ποσό που προκύ πτει από το ά θροισμα των αντίστοιχων
ποσώ ν της οικονομική ς συνεισφορά ς του δικαιού χου και της ημερή σιας
επιδό τησης που καταβά λλεται από τον ΛΑΕ, για την αντίστοιχη λειτουργική
μορφή και κατηγορία καταλύ ματος.
Σε περίπτωση που μεμονωμένο άτομο επιλέξει να μείνει μό νος/η σε δίκλινο
δωμά τιο, ό ταν δεν υπά ρχει μονό κλινο, καταβάλει ολόκληρο το ποσό
συμμετοχής του και επιπλέον επιβαρύνεται με το 70% του αθροίσματος
του ποσού της οικονομική ς συνεισφορά ς του και του ποσού της ημερή σιας
επιδό τησης που καταβά λλεται από τον ΛΑΕ ανά λογα με τη λειτουργική μορφή
και την κατηγορία της μονά δας.
Τα τουριστικά καταλύ ματα, πρέπει να παρέχουν πρωινό στους κοινωνικού ς
τουρίστες εφό σον το δηλώ σουν στην αίτηση συμμετοχή ς τους, ίδιο με εκείνο
που προσφέρουν στους ά λλους πελά τες του καταλύ ματος, σε επαρκείς
ποσό τητες φροντίζοντας, τό σο για την ποιό τητα, ό σο και για τους κανό νες
υγιεινή ς. Η σύ νθεση του πρωινού πρέπει να είναι σύ μφωνη με τις ισχύ ουσες
αγορανομικές διατά ξεις.
Οι επιχειρηματίες πρέπει να συμπληρώ νουν το δελτίο (και τα 3 στελέχη)
παρουσία του κοινωνικού τουρίστα την ημέρα αναχώ ρησή ς του, και να του
παραδίδουν το στέλεχος του δελτίου που φέρει την ένδειξη «για τον δικαιούχο».

Β.1.8. Παροχή έκπτωσης επί της ισχύουσας τιμής εισιτηρίου, από εταιρείες
μέσων μαζικής μεταφοράς (ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, ακτοπλοϊκές εταιρείες, κ.λπ.),
στους δικαιούχους - κατόχους δελτίων κοινωνικού - ιαματικού
τουρισμού έτους 2021
Οι δικαιού χοι - κά τοχοι δελτίων κοινωνικού - ιαματικού τουρισμού του ΛΑΕ
μπορού ν να ενημερώ νονται για τις εταιρείες μέσων μαζική ς μεταφορά ς που
προσφέρουν έκπτωση στην τιμή εισιτηρίου, από την ηλεκτρονική διεύ θυνση
www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/.
Επισημαίνεται ό τι οι δικαιού χοι - κά τοχοι δελτίων κοινωνικού - ιαματικού
τουρισμού του ΛΑΕ έτους 2021, για να τύ χουν της έκπτωσης, πρέπει να
προσέρχονται στα εκδοτή ρια εισιτηρίων των εταιρειώ ν με την αστυνομική τους
ταυτό τητα και τα δελτία, τα οποία οφείλουν να έχουν στην κατοχή τους για
επίδειξη, καθ’ ό λη τη διά ρκεια του ταξιδιού , σε περίπτωση ελέγχου.
Β.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
Β.2.1. Γενικές πληροφορίες
Το πρό γραμμα ιαματικού τουρισμού έτους 2021 αφορά τρεις χιλιάδες πεντακόσιους (3.500) δικαιούχους, συνταξιού χους του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του Λογαριασμού Ανασφαλίστων Υπερηλίκων του ά ρθρου 1 του
Ν. 1296/1982, ό πως ισχύ ει και για συνταξιού χους πρώ ην υπά λληλους του ΟΠΕΚΑ,
με την προϋ πό θεση ό τι καταβά λουν τις προβλεπό μενες εισφορές, στους οποίους
θα δοθεί ατομικό δελτίο ιαματικού τουρισμού.
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Το πρό γραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγρά μματος κοινωνικού τουρισμού ,
ισχύ ει από 5/7/2021 έως 30/5/2022 (καταληκτική ημερομηνία αναχώ ρησης από
το κατά λυμα) και εφαρμό ζεται σε ό λους τους νομού ς της χώ ρας, με τις ίδιες
διαδικασίες που αναφέρονται παραπά νω στο πρό γραμμα κοινωνικού τουρισμού .
Οι δικαιού χοι του προγρά μματος μπορού ν να κά νουν χρή ση του δελτίου ιαματικού
τουρισμού μό νο για διαμονή (έως 5 διανυκτερεύ σεις) έως 30/5/2022. Όμως, μό νο
έως 29/5/2022 μπορού ν, παρά λληλα με τη διαμονή τους, να πραγματοποιού ν
μέχρι και 5 απλές λού σεις δωρεά ν, είτε σε Υδροθεραπευτή ριο εντό ς συμβεβλημένων
ξενοδοχείων, είτε σε συμβεβλημένες εγκαταστά σεις ιαματικώ ν πηγώ ν.
Επισημαίνεται ό τι οι κληρωθέντες του ιαματικού τουρισμού μπορού ν να
παραλαμβά νουν τα δελτία τους από 5/7/2021 έως και 31/8/2021. Και γι’ αυτό
το πρό γραμμα επισημαίνεται ό τι μετά την ημερομηνία αυτή , και ειδικό τερα από
6/9/2021, τυχό ν αδιά θετα δελτία και μέχρι τη συμπλή ρωση του αριθμού των
δικαιού χων, διανέμονται, με σειρά προτεραιό τητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, στους
δικαιού χους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχή ς για το πρό γραμμα ιαματικού
τουρισμού έτους 2021, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν
έχουν παραλά βει μέχρι τό τε τα δελτία τους.
Η διαδικασία κρά τησης δωματίου σε τουριστικό κατά λυμα, καταχώ ρηση της
κρά τησης και παραλαβή ς των δελτίων ιαματικού τουρισμού είναι ό μοια με εκείνη
του προγρά μματος κοινωνικού τουρισμού (βλ. σχετικά σελ. 6).
Επιπρό σθετα, οι δικαιού χοι επιλέγουν το Υδροθεραπευτή ριο από τον αναρτημένο
στην ηλεκτρονική διεύ θυνση www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/
κατά λογο των συμβεβλημένων Υδροθεραπευτηρίων ή των εγκαταστά σεων
ιαματικώ ν πηγώ ν της αρεσκείας τους για τις λού σεις. Κατά την προσέλευσή τους
στο Υδροθεραπευτή ριο, πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του δελτίου
ιαματικού τουρισμού προκειμένου να πραγματοποιή σουν τις λού σεις τους. Μετά
την ολοκλή ρωση των λού σεων, οι δικαιού χοι υπογρά φουν βεβαίωση στην οποία
αναφέρεται ο αριθμό ς των διατεθέντων εισιτηρίων, καθώ ς και οι ημερομηνίες
πραγματοποίησης των λού σεων, προκειμένου να επιδοτηθού ν οι επιχειρή σεις των
Υδροθεραπευτηρίων με το ανά λογο ποσό .
Οι δικαιού χοι, εφό σον επιθυμού ν, μπορού ν να μην κά νουν χρή ση της παροχή ς
λού σεων και να χρησιμοποιή σουν το δελτίο ιαματικού τουρισμού μό νο για διαμονή
(έως 5 διανυκτερεύ σεις).
Β.2.2.Η επιδότηση του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ προς τις επιχειρήσεις
α) Τουριστικών καταλυμάτων (για παροχή διαμονής)
Τα ποσά επιδό τησης του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ανά διανυκτέρευση/ανά ά τομο προς τα
συμβεβλημένα τουριστικά καταλύ ματα είναι τα ίδια, ό πως αποτυπώ νονται στον
ανωτέρω πίνακα του προγρά μματος κοινωνικού τουρισμού (βλ. σχετικά σελ. 8-10).
β) Τουριστικών καταλυμάτων (που διαθέτουν Υδροθεραπευτήριο εντός της
μονάδας τους) & επιχειρήσεων ιαματικών πηγών (Για παροχή λούσεων)
Το ποσό της επιδό τησης για την πραγματοποίηση λού σεων ορίζεται μέχρι 5€ ανά
λού ση συμπεριλαμβανομένων ό λων των νομίμων κρατή σεων (ΦΠΑ κ.λπ.).
Β.2.3. Οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου
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α) Για την παροχή διαμονής: ό τι ισχύ ει στο πρό γραμμα κοινωνικού τουρισμού
(βλ. σχετικά σελ. 8-10).
β) Για την παροχή λούσεων: δεν υπά ρχει οικονομική συμμετοχή των δικαιού χων.
Β.4.ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2021
Β.4.1. Γενικές πληροφορίες
Το πρό γραμμα αφορά δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιους (12.500) δικαιούχους,
περιλαμβά νει τετραήμερες εκδρομές (3 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά
καταλύματα) με συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικά γραφεία και ισχύ ει
από 5/7/2021 έως 30/5/2022 (ημερομηνία έναρξης της τελευταίας εκδρομή ς του
έτους).
Στις εκδρομές πρέπει να προσφέρονται οι ακό λουθες υπηρεσίες (κατ’ ελά χιστον):
 Μεταφορά από και προς την αφετηρία και από και προς τους τοπικού ς
προορισμού ς.
 Διαμονή για τρεις διανυκτερεύσεις σε δωμάτια με ιδιαίτερο λουτρό
και πρωινό, σε καταλύματα νομίμως λειτουργούντα, κατηγορίας
δύο αστέρων (2*) και άνω για τα ξενοδοχεία, τριών και τεσσάρων
κλειδιών για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα.
 Ασφάλεια αστική ς και επαγγελματική ς ευθύ νης.
Οι εκδρομές πραγματοποιούνται σε προορισμούς όλης της χώρας και
περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους και επισκέψεις σε ιστορικά,
πολιτιστικά και αρχαιολογικά αξιοθέατα (μνημεία, μουσεία, μοναστήρια,
αρχαιολογικούς χώρους κ.α.). Οι εκδρομείς διακινούνται μόνο εντός των
ορίων της επικράτειας.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη σε
προορισμό του εξωτερικού, ανεξαρτήτως αν αυτή είναι προαιρετική και
ανεξαρτήτως αν υπάρχει διανυκτέρευση ή όχι στο εξωτερικό, η εκδρομή δεν
θα αποζημιώνεται εξ ολοκλήρου
Οι εκδρομές μπορού ν να είναι μικτές ή αμιγείς, δηλ. μπορεί να είναι οργανωμένες εκ
των προτέρων και οι κά τοχοι των δελτίων εκδρομικού προγρά μματος έτους 2021,
να εντά σσονται ως μέλη στην ομά δα της οργανωμένης εκδρομή ς ή να
οργανώ νονται ειδικά για τους κατό χους των δελτίων του εκδρομικού
προγρά μματος.
Εφό σον ο αριθμό ς των αιτή σεων συμμετοχή ς υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό
δικαιού χων, κριτή ριο επιλογή ς καθορίζεται η κλήρωση.
Οι κληρωθέντες δικαιού χοι επιλέγουν το τουριστικό γραφείo της προτίμησή ς τους
από τον αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύ θυνση www.opeka.gr/agrotikiestia/ilektronikes-ypiresies/ κατά λογο των συμβεβλημένων τουριστικώ ν γραφείων.
Β.3.2 Διάθεση δελτίων
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Τα δελτία του εκδρομικού προγρά μματος έτους 2021 εκδίδονται από οποιοδή ποτε
ΚΕΠ.
Επισημαίνεται ό τι οι κληρωθέντες του εκδρομικού προγρά μματος μπορού ν να
παραλαμβά νουν τα δελτία τους από 5/7/2021 έως και 31/8/2021. Και γι’ αυτό
το πρό γραμμα επισημαίνεται ό τι μετά την ημερομηνία αυτή , και ειδικό τερα από
6/9/2021 τυχό ν αδιά θετα δελτία και μέχρι τη συμπλή ρωση του αριθμού των
δικαιού χων, διανέμονται, με σειρά προτεραιό τητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, στους
δικαιού χους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχή ς για το εκδρομικό πρό γραμμα έτους
2021 συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν έχουν παραλά βει μέχρι
τό τε τα δελτία τους.
Β.3.3. Οικονομική συμμετοχή δικαιούχου
Σε περίπτωση που η τιμή της τετραή μερης εκδρομή ς υπερβαίνει το ποσό των 160€,
το προτεινόμενο ποσό της οικονομικής συμμετοχής του δικαιούχου από τον
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ θα είναι μέχρι 20 Ευρώ/ανά άτομο. Στο ποσό της οικονομική ς
συμμετοχή ς του δικαιού χου συμπεριλαμβά νονται ό λες οι νό μιμες κρατή σεις
(ΦΠΑ κ.λπ.).
Σε περίπτωση που ο δικαιού χος επιλέξει να συμμετά σχει σε εκδρομή μεγαλύ τερης
διά ρκειας από εκείνη στην οποία έχει κληρωθεί, τό τε επιβαρύ νεται ο ίδιος την
επιπλέον διαφορά . Αντιστοίχως, ο δικαιού χος δεν μπορεί να επιλέξει να
συμμετά σχει σε εκδρομή μικρό τερης διά ρκειας.
Β.3.4. Χρήσιμες πληροφορίες
Παιδιά μέχρι πέντε ετών (γεννηθέντα από 1-1-2017 και μετά) δεν
δικαιούνται ατομικό δελτίο, μετακινού νται δωρεά ν - με εξασφά λιση θέσης - και
παραμένουν δωρεά ν στο ίδιο δωμά τιο με τους γονείς τους, δικαιού μενα έκπτωσης
50% επί της τιμή ς πό ρτας, για το πρωινό ή το γεύ μα που τυχό ν λά βουν.
Παιδιά άνω των πέντε ετών (γεννηθέντα μέχρι και 31-12-2016), θεωρού νται
κανονικοί δικαιού χοι του προγρά μματος και πρέπει να διαθέτουν δικό τους δελτίο
εκδρομικού προγρά μματος.
Β.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021
Β.4.1. Γενικές πληροφορίες
Το πρό γραμμα ισχύ ει από 5/7/2021 έως 30/5/2022 και εφαρμό ζεται σε ό λους
τους νομού ς της χώ ρας. Αφορά εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000)
δικαιούχους, οι οποίοι επιλέγουν καθ’ ό λη τη διά ρκεια ισχύ ος του προγρά μματος
δωρεά ν βιβλία (μορφωτικού , ψυχαγωγικού περιεχομένου, φροντιστηριακά ,
σχολικά ή ξενό γλωσσα βοηθή ματα κ.λπ.) από τον αναρτημένο στην
ηλεκτρονική διεύ θυνση www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/ κατά λογο
βιβλιοπωλείων ή εκδοτικώ ν οίκων.
Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, οι δικαιούχοι δεν παραλαμβάνουν
δελτία, αλλά απευθύνονται στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.
Οι κληρωθέντες δικαιού χοι πρέπει να προσέλθουν από 5/7/2021 έως και
28/9/2021 στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικού ς
14

1

οίκους για να παραλά βουν τα βιβλία τους. Και γι’ αυτό το πρό γραμμα
επισημαίνεται ό τι μετά την ημερομηνία αυτή , και ειδικό τερα από 4/10/2021,
τυχό ν αδιά θετα βιβλία και μέχρι τη συμπλή ρωση του αριθμού των δικαιού χων,
διανέμονται, με σειρά προτεραιό τητας προσέλευσης στα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/
ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικού ς οίκους, σε δικαιού χους που υπέβαλαν αίτηση
συμμετοχή ς στο πρό γραμμα και δεν κληρώ θηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των
κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι τό τε τα βιβλία τους.
Επισημαίνουμε ότι δεν επιτρέπεται η προμήθεια άλλων ειδών εκτός από
βιβλία.
Ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ επιδοτεί τις επιχειρή σεις που συμμετέχουν στο πρό γραμμα με το
ποσό των 20,00€ κατά ανώ τατο ό ριο, ανά δικαιού χο, το οποίο αντιστοιχεί στην
τιμή του βιβλίου/βιβλίων, αφού αφαιρεθεί έκπτωση σε ποσοστό 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 περίπτωση που η τιμή του βιβλίου ή των βιβλίων (υπολογιζό μενης και της
έκπτωσης 10%) υπερβαίνει το ποσό των 20,00€ ή 30,00€ ανά περίπτωση, την
πρό σθετη διαφορά υποχρεού ται να καταβά λει ο δικαιού χος, χωρίς καμία
υποχρέωση του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.
Παιδιά μέχρι πέντε (5) ετών (γεννηθέντα από 1-1-2017 και μετά) δεν είναι
δικαιούχοι του προγράμματος.
Παιδιά άνω των πέντε ετών (γεννηθέντα μέχρι και 31-12-2016),
θεωρούνται κανονικοί δικαιούχοι του προγράμματος.
Β.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 & ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022
Β.5.1. Γενικές πληροφορίες
Το πρό γραμμα αφορά τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιους (32.500)
δικαιούχους, ισχύ ει από 5/7/2021 έως 30/5/2022 και εφαρμό ζεται σε ό λους
τους νομού ς της χώ ρας.
Εφ' ό σον ο αριθμό ς των αιτή σεων συμμετοχή ς υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό
δικαιού χων, κριτή ριο επιλογή ς για το πρό γραμμα αυτό είναι η κλήρωση.
Η παραλαβή των δελτίων από τους κληρωθέντες του προγρά μματος δωρεά ν
παροχή ς εισιτηρίων θεά τρου πραγματοποιείται από 5/7/2021 έως και
31/8/2021 από τα ΚΕΠ, προκειμένου να παρακολουθή σουν τη θεατρική παρά σταση της επιλογή ς τους συμπεριλαμβανομένων και των παιδικώ ν σκηνώ ν από τον
αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύ θυνση www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikesypiresies/ κατά λογο με τα συμβεβλημένα θέατρα. Μετά την ημερομηνία αυτή , και
ειδικό τερα από 6/9/2021 τυχό ν αδιά θετα δελτία και μέχρι τη συμπλή ρωση του
αριθμού των εγκεκριμένων δικαιού χων, διανέμονται στους δικαιού χους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχή ς στο πρό γραμμα με σειρά προτεραιό τητας προσέλευσης στα
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ΚΕΠ, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν έχουν παραλά βει μέχρι
τό τε τα δελτία τους.
Για κά θε δελτίο θεά ματος, η θεατρική επιχείρηση επιδοτείται από τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
με το ποσό των δεκαπέντε ευρώ (15,00€) για την Κεντρική Σκηνή και δώ δεκα
ευρώ (12,00€) για την Παιδική Σκηνή.
Δεν υπάρχει οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου.
Τα δελτία θεά ματος ισχύ ουν για ό λες τις παραστά σεις, τακτικές βραδινές,
απογευματινές ή λαϊκές απογευματινές, περιλαμβανομένων και αυτώ ν του
Σαββά του και Κυριακή ς και για θέση πλατείας.
Το δελτίο θεάματος είναι αυστηρά προσωπικό, ισχύει αποκλειστικά για το
δικαιούχο και απαγορεύεται η χρήση του από άλλα άτομα.
Παιδιά μέχρι τριών (3) ετών (γεννηθέντα από 1-1-2019 και μετά) δεν
δικαιούνται δελτίο θεάματος.
Παιδία άνω των τριών (3) ετών (γεννηθέντα μέχρι 31-12-2018)
δικαιούνται δελτίο θεάματος
Το δελτίο θεά ματος πρέπει να υπογρά φεται από το δικαιού χο πριν το παραδώ σει
στο θέατρο της επιλογή ς του.
Ο δικαιού χος που έχει εξασφαλίσει θέση, δικαιού ται εμφανιζό μενος μισή ώ ρα
τουλά χιστον πριν του ορισμένου χρό νου έναρξης της παρά στασης, να αναβά λει τη
χρή ση του δελτίου και να ζητή σει την επιστροφή των αποκομμά των που έχουν
κρατηθεί από τον ταμία, ο οποίος υποχρεού ται να τα επιστρέψει στο δικαιού χο,
ώ στε αυτό ς να μην απολέσει το δικαίωμα της δωρεά ν ψυχαγωγίας.
Στό χος μας είναι η ό σο το δυνατό ν μεγαλύ τερη συμμετοχή των δικαιού χων στα
προγρά μματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να
υλοποιηθού ν με επιτυχία τα προγρά μματα που έχουν εγκριθεί για το τρέχον έτος.
Οι επιχειρή σεις οφείλουν να τηρού ν πιστά ό λα τα υγειονομικά πρωτό κολλα και τα
μέτρα που λαμβά νονται από τις αρμό διες αρχές για την αποφυγή μετά δοσης
ασθενειώ ν και πρό κλησης ατυχημά των. Ουδεμία ευθύ νη φέρει ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για
παραλείψεις και παραβατικές συμπεριφορές των επιχειρή σεων με τις οποίες
συμβά λλεται.

Η Διοικητής
Ξένια Π. Παπασταύρου
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