
Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι:

Την Δευτέρα 16/9/2019 αρχίζει η αναδιανομή των
αδιάθετων δελτίων των προγραμμάτων Κοινωνικού-
Ιαματικού-Εκδρομικού τουρισμού και δελτίων θεάτρου.
Η αναδιανομή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας
προσέλευσης στα ΚΕΠ, στους δικαιούχους πουυπέβαλαν αίτηση συμμετοχής για τα ανωτέρωπρογράμματα και δεν κληρώθηκαν, αλλά και σε όσουςκληρώθηκαν και δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι06/09/2019.
Εφιστούμε την προσοχή στα ακόλουθα:Για να παραλάβουν τυχόν αδιάθετα δελτία τουΚοινωνικού-Ιαματικού τουρισμού οι δικαιούχοι πουυπέβαλαν αίτηση συμμετοχής για τα ανωτέρωπρογράμματα και δεν κληρώθηκαν, αλλά και όσοικληρώθηκαν και δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι06/09/2019, πρέπει να προβούν στις παρακάτωενέργειες:
1. Κράτηση δωματίου σε τουριστικό κατάλυμα,από τον αναρτημένο στην ηλεκτρονικήδιεύθυνση www.opeka.gr/agrotiki–estia/ilektronikes–ypiresies/ κατάλογο τωνσυμβεβλημένων τουριστικών καταλυμάτων, από τοοποίο ζητείται να τους αποσταλεί επιβεβαίωση τηςκράτησης (π.χ. voucher).
2. Από 16/09/2019, καταχώρηση στοιχείων

σχετικών με την κράτηση του
δωματίου (επωνυμία καταλύματος, διάστημαδιαμονής) στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή, ηοποία είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονικήδιεύθυνση www.opeka.gr/agrotiki–
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estia/ilektronikes–ypiresies/ από τους ίδιους τουςδικαιούχους ή μέσω ΚΕΠ.
Γ. Οι δικαιούχοι μετά από διάστημα περίπου 30
λεπτών της ώρας από την καταχώρηση της
κράτησης του δωματίου στην ηλεκτρονική
εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ πρέπει να προσέρχονται στο
ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία τους
αυθημερόν. Σε διαφορετική περίπτωση, οι
δικαιούχοι θα χάνουν τα δελτία τους, τα οποία θα
είναι διαθέσιμα ξανά.Οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν δελτία στα οποίααναγράφονται τα στοιχεία του τουριστικούκαταλύματος στο οποίο έγινε η κράτηση. Τα δελτίαισχύουν μόνο για τα καταλύματα τα στοιχεία τωνοποίων είναι προεκτυπωμένα επί αυτών. Δελτία που
δεν φέρουν προεκτυπωμένα τα στοιχεία της
επιχείρησης κατά την εκτύπωση από το ΚΕΠ
θεωρούνται ΑΚΥΡΑ.
Επίσης, τα δελτία είναι αυστηρώς προσωπικά και
δεν επιτρέπεται να γίνεται χρήση από άλλα
πρόσωπα, ακόμη και αν αυτά είναι μέλη της
οικογένειας του/της δικαιούχου.
Επισημαίνουμε προς τους δικαιούχους τα
παρακάτω:
• Στα προγράμματα Κοινωνικού-Ιαματικού και

Εκδρομικού τουρισμού, η σειρά προτίμησης καιειδικότερα η πρώτη επιλογή στην αίτηση συμμετοχήςστα ανωτέρω προγράμματα, καθορίζει σε ποιοπρόγραμμα μπορεί να συμμετέχουν οι δικαιούχοι μεσειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως τωνδιαθέσιμων δελτίων.– Έτσι, αν για παράδειγμα κάποιος δικαιούχος επίλεξεως πρώτη επιλογή το πρόγραμμα του Κοινωνικούτουρισμού και δεν κληρώθηκε σε κανένα τουριστικόπρόγραμμα ή κληρώθηκε στο πρόγραμμα του
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Κοινωνικού ή Εκδρομικού τουρισμού και δεν έχειεκτυπώσει μέχρι την 6/9/2019 το δελτίο του,συμμετέχει με σειρά προτεραιότητας, μόνο στοπρόγραμμα του Κοινωνικού τουρισμού.– Ενώ, αν κάποιος δικαιούχος επίλεξε ως πρώτη επιλογήτο πρόγραμμα του Ιαματικού τουρισμού και δενκληρώθηκε σε κανένα τουριστικό πρόγραμμα ήκληρώθηκε στο πρόγραμμα του Ιαματικού ή Κοινωνικούή Εκδρομικού τουρισμού και δεν έχει εκτυπώσει μέχριτην 6/9/2019 το δελτίο του, συμμετέχει με σειράπροτεραιότητας, μόνο στο πρόγραμμα του Ιαματικούτουρισμού. Ωστόσο, σε περίπτωση εξαντλήσεως τωνδελτίων του Ιαματικού Τουρισμού θα μπορεί και αυτόςνα συμμετέχει στον Κοινωνικό Τουρισμό (αν και εφόσοντο είχε επιλέξει στην αίτηση συμμετοχής του).– Επίσης, αν κάποιος δικαιούχος δήλωσε στην αίτησησυμμετοχής του ως πρώτη προτίμηση το Εκδρομικόπρόγραμμα και δεν κληρώθηκε σε κανένα τουριστικόπρόγραμμα ή κληρώθηκε στο πρόγραμμα Κοινωνικού-Ιαματικού-Εκδρομικού τουρισμού και δεν έχειεκτυπώσει μέχρι την 6/9/2019 το δελτίο του,συμμετέχει με σειρά προτεραιότητας μόνο στοΕκδρομικό πρόγραμμα. Ωστόσο, σε περίπτωσηεξαντλήσεως των δελτίων του Εκδρομικού Τουρισμούθα μπορεί και αυτός να συμμετέχει στον ΚοινωνικόΤουρισμό (αν και εφόσον το είχε επιλέξει στην αίτησησυμμετοχής του).


