Αθήνα, 18 Μαϊου 2022
Αθήνα 18/5/2022
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ),
), 2022
Ο ΟΠΕΚΑ προχωρά στην υλοποίηση των προγραµµάτων του
Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), έτους 2022, µε έµφαση
στον κοινωνικό τουρισµό και τις παιδικές κατασκηνώσεις.
κατασκηνώσεις
Η Αγροτική Εστία βρίσκεται και φέτος στο πλευρό των αγροτών
αγροτών,
της αγρότισσας µητέρας και του παιδιού µέσα από σειρά
κοινωνικών προγραµµάτων που στόχο έχουν να ενισχύσουν
οικονοµικά και να ψυχαγωγήσουν τους ανθρώπους της υπαίθρου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Κοινωνικός/ ιαµατικός τουρισµός : 53.500 δικαιούχοι
Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραµµα: 1.500 παιδιά
Εκδροµικό πρόγραµµα:
πρόγραµµα 12.500 δικαιούχοι
∆ωρεάν παροχή βιβλίων:
βιβλίων 130.000 δικαιούχοι
∆ωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρου: 32.500 δικαιούχοι
Χρηµατικά βοηθήµατα : 1000 πολύτεκνες µητέρες αγρότισσες και
4000 τρίτεκνες µητέρες αγρότισσες.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:
Α) από την Τετάρτη 18η Μαΐου 2022 και µέχρι και την Τρίτη 31η
Μαΐου 2022, οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να συµµετάσχουν
στα Προγράµµατα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2022 µπορούν να
υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στην ηλεκτρονική εφαρµογή
www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/ στην ενότητα:

Εφαρµογές Αιτήσεων για επιχειρηµατίες – παρόχο
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2022

Β) Από τη ∆ευτέρα 23η Μαΐου 2022 και µέχρι και την Τετάρτη 15η
Ιουνίου 2022, οι ενδιαφερόµενοι για τα προγράµµατα της
Αγροτικής Εστίας θα µπορούν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις
συµµετοχής στα ΚΕΠ όλης της χώρας.
Για την υποβολή της αίτησης συµµετοχής στα ΚΕΠ, θα πρέπει να
προσκοµίσουν:
1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθµός
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και των
προστατευόµενων µελών τους (πχ. βιβλιάριο υγείας ή
βεβαίωση ΑΜΚΑ) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να
προκύπτει ο Αριθµός Μητρώου (ΑΜ) ΟΓΑ
2. ∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας
3. Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί
στον e-ΕΦΚΑ και πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδροµο
DOWN ή εγκεφαλική παράλυση απαιτείται επιπλέον η
γνωστοποίηση αποτελέσµατος πιστοποίησης αναπηρίας ή η
απόφασή της.
Αναλυτικά τα επτά προγράµµατα για το 2022 έχουν ως
εξής:
1.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Αφορά σε διακοπές 6 ηµερών για
50.000 δικαιούχους. Η διάρκεια ισχύος είναι από τις 5 Ιουλίου 2022
έως τις 30 Μαΐου 2023.

Ειδικότερα για τη Βόρεια Εύβοια ισχύουν τα εξής: Οι δικαιούχοι
του προγράµµατος κοινωνικού τουρισµού που θα επιλέξουν να
κάνουν χρήση των δελτίων τους σε συµβεβληµένα µε τον
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύµατα των ∆ήµων Ιστιαίας –
Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας ‘Αννας της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας δικαιούνται µέχρι έντεκα (11)
ηµέρες – δέκα (10) διανυκτερεύσεις.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα κοινωνικού
τουρισµού έχουν:
α) οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του
Λογαριασµού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του
Ν.1296/1982.
β) οι ασφαλισµένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά
ενήµεροι κατά την 31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους
(2021) της υποβολής της αίτησης συµµετοχής.
γ) τα µέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων µε
δικαίωµα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
2. ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.Αφορά σε διακοπές 6 ηµερών και
πέντε απλές λούσεις για 3.500 συνταξιούχους. Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να κάνουν χρήση αυτού του
προγράµµατος και των σχετικών καταλυµάτων από 5 Ιουλίου
2022 έως 30 Μαΐου 2023.
Ειδικότερα για τη Βόρεια Εύβοια ισχύουν τα εξής: Οι δικαιούχοι
του προγράµµατος ιαµατικού τουρισµού που θα επιλέξουν να
κάνουν χρήση των δελτίων τους σε συµβεβληµένα µε τον ΛΑΕΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύµατα των ∆ήµων Ιστιαίας – Αιδηψού και
Μαντουδίου -Λίµνης -Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας
Ευβοίας δικαιούνται παράλληλα µε τις δέκα 10 διανυκτερεύσεις,
δωρεάν πραγµατοποίηση έως δέκα 10 απλές λούσεις σε νοµίµως
λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών και
υδροθεραπευτηρίων των ανωτέρων ∆ήµων της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα ιαµατικός τουρισµός
έχουν :
Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του
Λογαριασµού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του
Ν.1296/1982

3.ΕΚ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Αφορά σε εκδροµές τεσσάρων
ηµερών για 12.500 δικαιούχους και πάντα µε συµβεβληµένα
τουριστικά γραφεία. Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να κάνουν
χρήση του προγράµµατος αυτού από τις 5 Ιουλίου 2022 έως τις 30
Μαΐου 2023.
Σηµείωση: το 4ηµερο των δωρεάν εκδροµών ισχύει εφόσον το
κόστος της εκδροµής δεν ξεπερνά την αξία του δελτίου των 160
ευρώ. ∆ιαµονή σε δωµάτια δύο αστέρων και άνω για ξενοδοχεία,
τριών και άνω κλινών για ενοικιαζόµενα δωµάτια. Οι εκδροµείς θα
διακινούνται αποκλειστικά και µόνο εντός των ορίων της Ελλάδας.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα εκδροµικού τουρισµού
έχουν:
α) Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του
Λογαριασµού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του
Ν.1296/1982.
β) Οι ασφαλισµένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά
ενήµεροι κατά την 31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους
(2021) της υποβολής της αίτησης συµµετοχής.
Τα µέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων µε δικαίωµα
περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
4. ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ. Αφορά σε πρόγραµµα
διάρκειας 16 ηµερών για 1.500 παιδιά δικαιούχων της
Αγροτικής Εστίας.
Το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραµµα ισχύει από: 15-6-2022 έως:
α) 03-09-2022 (καταληκτική ηµεροµηνία αναχώρησης από την
κατασκήνωση) για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και β) 20-92022 (καταληκτική ηµεροµηνία αναχώρησης από την
κατασκήνωση) για τα παιδιά µε αναπηρία µε ποσοστό 50% και
άνω.
ΚΑΤ’ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Για τη συµµετοχή στο παιδικό
κατασκηνωτικό πρόγραµµα, η υποβολή της αίτησης
πραγµατοποιείται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikesypiresies/ από 23 Μαΐου 2022 έως και 7 Ιουνίου 2022
∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα των παιδικών
κατασκηνώσεων έχουν:
α) Παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, τα οποία είναι τέκνα
συνταξιούχων ή ασφαλισµένων του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι
ασφαλιστικά ενήµεροι κατά την 31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου
έτους (2021) της υποβολής αίτησης συµµετοχής.

β) Παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, εφόσον λαµβάνουν σύνταξη
ορφανείας ή επίδοµα παραπληγίας – τετραπληγίας από τον eΕΦΚΑ(ΟΓΑ). Ως ηµεροµηνία συµπλήρωσης του 16ου έτους
ηλικίας θεωρείται η 31η ∆εκεµβρίου του έτους 2022, ανεξαρτήτως
του µήνα γεννήσεως.
Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα, τα δε
τέκνα έχουν δικαίωµα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο
παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.
5. ∆ΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΑ. Το πρόγραµµα αφορά 130.000 δικαιούχους,
οι οποίοι µπορούν να προµηθευτούν βιβλία της επιλογής τους
συνολικής αξίας 20 ευρώ για κάθε δικαιούχο και 30 ευρώ για
κάθε παιδί δικαιούχου, από συµβεβληµένα βιβλιοπωλεία και
εκδοτικούς οίκους σε όλη τη χώρα. Η ισχύς του συγκεκριµένου
προγράµµατος είναι από τις 5 Ιουλίου 2022 έως τις 30 Μαΐου
2023.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα των δωρεάν βιβλίων
έχουν:
α) οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του
Λογαριασµού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του
Ν.1296/1982.
β)Οι ασφαλισµένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά
ενήµεροι κατά την 31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους
(2021) της υποβολής της αίτησης συµµετοχής.
Τα µέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων µε δικαίωµα
περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
6. ∆ΩΡΕΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ. Το πρόγραµµα αφορά σε
32.500 δικαιούχους για θεατρικές παραστάσεις σε όλες τις
µεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Η διάρκεια ισχύος είναι από τις 5
Ιουλίου 2022 έως τις 30 Μαΐου 2023. Για κάθε δελτίο η
επιχείρηση επιδοτείται µε ποσό µέχρι 15 ευρώ για την Κεντρική
Σκηνή και µε ποσό µέχρι 12 ευρώ για την Παιδική Σκηνή.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα για δωρεάν εισιτηρίων
θεάτρου έχουν:
α) Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του
Λογαριασµού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του
Ν.1296/1982.
β) Οι ασφαλισµένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά
ενήµεροι κατά την 31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους
(2021) της υποβολής της αίτησης συµµετοχής.

Τα µέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων µε δικαίωµα
περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
7. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ.
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε 1.000 πολύτεκνες που θα λάβουν
βοήθηµα 1.000 ευρώ και 4.000 τρίτεκνες αγρότισσες µητέρες που
θα λάβουν βοήθηµα 700 ευρώ.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν: Οι τρίτεκνες και
οι πολύτεκνες µητέρες συνταξιούχοι ή ασφαλισµένες του e-ΕΦΚΑ
(ΟΓΑ) να είναι ασφαλιστικά ενήµερες κατά την 31η ∆εκεµβρίου του
προηγούµενου έτους (2021) της υποβολής αίτησης συµµετοχής.
Προύποθέσεις: Οι µητέρες πρέπει να έχουν οι µεν τρίτεκνες 3
τέκνα, οι δε πολύτεκνες τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία να είναι
άγαµα και άνεργα και να µην υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας
τους, ή το 19ο έτος, εφόσον συνεχίζουν τη φοίτησή τους στη µέση
εκπαίδευση, ή το 24ο έτος εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα στην
ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση, ή φοιτούν στο «Μεταλυκειακό
έτος – Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή
σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), ή να είναι παιδιά
µε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Ως ηµεροµηνία συµπλήρωσης του 18ου, 19ου και 24ου έτους
ηλικίας θεωρείται η 31η ∆εκεµβρίου του έτους 2022 ανεξάρτητα
από το µήνα γέννησης.
ΚΛΗΡΩΣΗ
Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων και εφόσον ο αριθµός τους
υπερβαίνει τον αριθµό των αιτήσεων που προβλέπεται στα
Προγράµµατα ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ, ακολουθεί κλήρωση µε
ηλεκτρονική διαδικασία. Η κατανοµή των δικαιούχων γίνεται
αναλογικά σε όλους τους νοµούς, µε προτεραιότητα σε αυτούς
που δεν έχουν κληρωθεί τα τρία τελευταία χρόνια. Οι δικαιούχοι
ενηµερώνονται για το αποτέλεσµα της κλήρωσης µέσω της
ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) ή µέσω των ΚΕΠ.

