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Πέµπτη, 30 Ιουνίου
Με έµφαση στον 
υλοποιεί και φέτος

προγράµµατα του
Εστίας) 2022 . 

Η Αγροτική Εστία
αγροτών,  της αγρότισσας
µέσα από πληθώρα
στόχο έχουν να ανακουφίσουν
να ενισχύσουν οικονοµικά
υπαίθρου. 

Από τη  Τρίτη, 5 
των προγραµµάτων
Τουρισµού – στην
αναρτηθεί οι σχετικοί

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΚ∆ΡΟΜΙΚΟΥ 

∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΒΙΒΛΙΩΝ –

ΘΕΑΤΡΟΥ 

 

Ιουνίου 2022 
 κοινωνικό τουρισµό,  ο  ΟΠΕΚΑ

φέτος τα 

του ΛΑΕ (Λογαριασµός Αγροτικής

Εστία βρίσκεται σταθερά στο πλευρό
αγρότισσας µητέρας και του παιδιού

πληθώρα κοινωνικών προγραµµάτων
ανακουφίσουν, να ψυχαγωγήσουν
οικονοµικά τους ανθρώπους της

Ιουλίου, οι κληρωθέντες δικαιούχοι
προγραµµάτων Κοινωνικού και Ιαµατικού

στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ 
σχετικοί κατάλογοι –  πρέπει να

ΚΑΙ 

– ∆ΩΡΕΑΝ 

ΠΕΚΑ 

Αγροτικής 

πλευρό των 
παιδιού 

προγραµµάτων που 
ψυχαγωγήσουν  και 

της 

δικαιούχοι 
Ιαµατικού 

 έχουν 
να 



ακολουθήσουν τα εξής βήµατα για να παραλάβουν τα 
δελτία τους: 
1. Να προβούν εγκαίρως σε κράτηση δωµατίου στο 
κατάλυµα της επιλογής τους, από το οποίο πρέπει 
οπωσδήποτε να λάβουν την επιβεβαίωση 
κράτησης (voucher). 

2. Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής 
«Καταχώρηση κράτησης δωµατίου» η οποία είναι 
διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ ( gr) 
καταχωρούν οι ίδιοι ή µέσω των ΚΕΠτα στοιχεία 
της κράτησης δωµατίου (κατάλυµα και ηµεροµηνίες 
διαµονής), σύµφωνα µε την επιβεβαίωση κράτησης 
(Voucher). 

3. Μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση της κράτησης 
του δωµατίου στην ηλεκτρονική εφαρµογή, µπορούν 
να προσέρχονται (από 5/7/2022) σε οποιοδήποτε 
ΚΕΠ, αφού όµως έχει παρέλθει χρονικό 
διάστηµα περίπου 30 λεπτών από την 
ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κράτησης για να 
παραλάβουν τα δελτία τους. 

Για την παραλαβή του δελτίου, απαιτείται φυσική 
παρουσία του ιδίου του 

δικαιούχου, ο οποίος πρέπει να έχει µαζί του: 

α) Αντίγραφο της αίτησης συµµετοχής του ή 
Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο 
Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ) του, 

β) ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας 

  

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ∆ΕΛΤΙΩΝ: 
Α.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – 

ΕΚ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  – ΒΙΒΛΙΩΝ –  

ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ 
  



Προσοχή:Oι κληρωθέντες δικαιούχοι των 
προγραµµάτων κοινωνικού – ιαµατικού  τουρισµού, 
εκδροµικού προγράµµατος και θεάτρων, µπορούν να 
παραλαµβάνουν τα δελτία τους έως και 30/8/2022 

από οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας. 
Προσοχή: Οι κληρωθέντες δικαιούχοι του 
προγράµµατος δωρεάν παροχής βιβλίων δεν 

λαµβάνουν δελτία αγοράς βιβλίων από τα ΚΕΠ, 
αλλάπρέπει να προσέλθουν µέχρι και τις 
 30/9/2022 στα συµβεβληµένα µε τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 
βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους για να παραλάβουν 
τα βιβλία τους. 
Μετά τις ηµεροµηνίες αυτές, ακολουθεί αναδιανοµή 
των δελτίων όλων των προγραµµάτων  για 
αιτούντες που δεν κληρώθηκαν και κληρωθέντες 
που δεν 
παρέλαβαν µέχρι τις ως άνω ηµεροµηνίες  δελτία ή 
βιβλία. Η παραλαβή των δελτίων από τα ΚΕΠ  ή 
των βιβλίων  από τα βιβλιοπωλεία  υλοποιείται  
εφεξής  
µε σειρά προτεραιότητας και µέχρι εξαντλήσεώς 
τους. 
Με τη διαδικασία αυτή της αναδιανοµής, µπορούν 
όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση   µέχρι να εξαντληθούν 
τα δελτία,  να   επωφεληθούν από τις παροχές  
µέχρι να λήξει η ηµεροµηνία  που υλοποιούνται 
τα προγράµµατα. Επίσης, δεν αποκλείονται από 
τα προγράµµατα των επόµενων ετών,  αρκεί να 
έχουν τις  προϋποθέσεις υποβολής της αίτησης 
συµµετοχής. 
Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ 

Β.ΕΥΒΟΙΑ 2022 
Μέχρι και 11 ηµέρες (10 διανυκτερεύσεις) θα µπορούν 
να έχουν οι δικαιούχοι του προγράµµατος κοινωνικού 
τουρισµού, οι οποίοι θα επιλέξουν να προβούν σε 



χρήση των δελτίων τους σε συµβεβληµένα µε τον 
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύµατα των ∆ήµων 
Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας 
Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. 
Το ίδιο ισχύει και για τους δικαιούχους ιαµατικού 
τουρισµού. Οι συγκεκριµένοι δικαιούχοι, πέραν των 
δέκα διανυκτερεύσεων, θα µπορούν να 
πραγµατοποιήσουν έως και δέκα απλές λούσεις σε 
εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών και 
υδροθεραπευτηρίων, οι οποίες λειτουργούν νοµίµως 
στους προαναφερθέντες ∆ήµους της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας. 
Γ.  ΤΙΜΕΣ  ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ  ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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 ∆ωδεκανήσων 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 άθροισµα της αντίστοιχης επιδότησης και της 
οικονοµικής συµµετοχής των δικαιούχων ανά 
κατηγορία καταλύµατος στους άλλους προορισµούς. 
Ως εκ τούτου, οι κοινωνικοί τουρίστες που θα επιλέξουν 
προορισµούς στα προαναφερόµενα νησιά του 
Βορειοανατολικού Αιγαίου και ∆ωδεκανήσων χωρίς 
παροχή πρωινού, θα πραγµατοποιήσουν τις διακοπές 
τους χωρίς καµία πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση 
διαµονής. 
  

∆.  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ  ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 



Στους  δικαιούχους  του Κοινωνικού και Ιαµατικού 
Τουρισµού παρέχεται η δυνατότητα 
έκπτωσης  από  εταιρείες Μαζικών  Μέσων Μεταφοράς 
 για τις  µετακινήσεις τους,  για το διάστηµα των 
6ηµερων διακοπών  τους. 
Η έκπτωση πραγµατοποιείται µε την επίδειξη του 
δελτίου της αστυνοµικής ταυτότητας τους και του 
δελτίου κοινωνικού ή  ιαµατικού  τουρισµού.   
Στην  ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ  στο πεδίο Αγροτική 
Εστία – Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες www.opeka.gr/agrotiki–estia/ilektronikes–
ypiresies έχει αναρτηθεί ο κατάλογος των εταιρειών 
που προσφέρουν την έκπτωση, µε τα στοιχεία 
επικοινωνίας , προκειµένου να επικοινωνούν οι 
δικαιούχοι  µε τα γραφεία έκδοσης των εισιτηρίων, την 
χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό της έκπτωσης 
.   
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2022 
Για το έτος 2022 υλοποιούνται τα εξής επτά 
προγράµµατα: 
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. 

  

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 τις 
30 Μαΐου 2023. 

Οι δικαιούχοι του κοινωνικού και ιαµατικού τουρισµού, 
οι οποίοι θα επιλέξουν να προβούν σε χρήση των 
δελτίων τους σε συµβεβληµένα µε τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 



τουριστικά καταλύµατα των ∆ήµων Ιστιαίας – Αιδηψού 
και Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας θα µπορούν να 
κάνουν διακοπές µέχρι και 11 ηµέρες (10 
διανυκτερεύσεις) 
Πέραν των δέκα διανυκτερεύσεων, οι δικαιούχοι του 
ιαµατικού τουρισµού  θα µπορούν να 
πραγµατοποιήσουν έως και δέκα απλές λούσεις σε 
εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών και 
υδροθεραπευτηρίων, οι οποίες λειτουργούν νοµίµως 
στους προαναφερθέντες ∆ήµους της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας. 
  

3. ΕΚ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Αφορά σε εκδροµές 
τεσσάρων ηµερών για 12.500 δικαιούχους και 
πάντα µε συµβεβληµένα  τουριστικά γραφεία. Οι 
ενδιαφερόµενοι  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. 
  

4. ∆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. 

  

5. ∆ΩΡΕΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ. Το πρόγραµµα 
αφορά σε 32500 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 15 ευρώ για την Κεντρική 
Σκηνή και 12 ευρώ  για την Παιδική Σκηνή. 

  

6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ 
ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ. Το 
πρόγραµµα απευθύνεται σε 1000 πολύτεκνες που 
θα λάβουν βοήθηµα 1000 ευρώ  και 4000 τρίτεκνες 
αγρότισσες µητέρες που θα λάβουν βοήθηµα 700 
ευρώ. 

 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΠΕΚΑ 

 

 


