ΑΝΑ∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ Α∆ΙΑΘΕΤΩΝ ∆ΕΛΤΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Σήµερα, ∆ευτέρα,
∆ευτέρα 6/9/2021 ξεκίνησε η αναδιανοµή των
αδιάθετων δελτίων των προγραµµάτων κοινωνικού
κοινωνικού,
ιαµατικού τουρισµού – εκδροµών και θεάτρου.
∆ικαιούχοι στην αναδιανοµή είναι:
Όλοι όσοι κληρώθηκαν και δεν παρέλαβαν τα δελτία
τους µέχρι 31/8/2021
Όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση συµµετοχής στα
παραπάνω προγράµµατα και δεν κληρώθηκαν
Η αναδιανοµή θα γίνει µε σειρά προτεραιότητας
προσέλευσης στα ΚΕΠ.
Οι ενδιαφερόµενοι καλόν είναι να δώσουν προσοχή
στις κάτωθι επισηµάνσεις:
επισηµάνσεις
Στα προγράµµατα Κοινωνικού – Ιαµατικού τουρισµού
και Εκδροµικού τουρισµού σηµαντικό ρόλο παίζει:
παίζει
α) η σειρά προτίµησης και
β) η πρώτη επιλογή στην αίτηση συµµετοχής
Αν για παράδειγµα δικαιούχος είχε επιλέξει ως πρώτη
πρώτ
επιλογή το πρόγραµµα του Κοινωνικού τουρισµού,
τουρισµού
αλλά κληρώθηκε στο πρόγραµµα

του Εκδροµικού τουρισµού και δεν έχει εκτυπώσει το
δελτίο του µέχρι τις 31/8/2021, επιτρέπεται να
συµµετάσχει µε σειρά προτεραιότητας στο
πρόγραµµα του Κοινωνικού τουρισµού.
Αν κάποιος δικαιούχος είχε επιλέξει ως πρώτη
επιλογή το πρόγραµµα του Ιαµατικού τουρισµού και δεν
κληρώθηκε σε κανένα τουριστικό πρόγραµµα ή
κληρώθηκε στο πρόγραµµα του Ιαµατικού ή Κοινωνικού ή
Εκδροµικού τουρισµού και δεν έχει εκτυπώσει µέχρι
31/8/2021 το δελτίο του, συµµετέχει µε σειρά µόνον στο
πρόγραµµα του Ιαµατικού τουρισµού.
Σε περίπτωση εξαντλήσεως των δελτίων του
Ιαµατικού Τουρισµού, θα µπορεί και αυτός να
συµµετέχει στον Κοινωνικό Τουρισµό (αν και εφόσον
το είχε επιλέξει στην αίτηση συµµετοχής του).
• Αν κάποιος δήλωσε στην αίτηση συµµετοχής ως πρώτη
προτίµηση του το Εκδροµικό πρόγραµµα και
κληρώθηκε σε αυτό (ανεξαρτήτως αν έχει εκτυπώσει ή
όχι το δελτίο του), δεν µπορεί να συµµετάσχει µε
σειρά προτεραιότητας σε κανένα άλλο πρόγραµµα
εκτός εκείνου του Εκδροµικού προγράµµατος.
Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούν οι δικαιούχοι
Για να παραλάβουν οι δικαιούχοι τα αδιάθετα δελτία του
Κοινωνικού-Ιαµατικού τουρισµού θα πρέπει να προβούν
στις παρακάτω ενέργειες:
Α. Κράτηση δωµατίου σε τουριστικό κατάλυµα από τον
αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr/
agrotiki-estia/ilektronikes_ypiresies/ κατάλογο των
συµβεβληµένων τουριστικών καταλυµάτων, από το οποίο
ζητείται να τους αποσταλεί επιβεβαίωση της κράτησης
(π.χ. voucher).
Β. Από 6/9/2021 και από ώρας 12:00 και µετά,
καταχώρηση στοιχείων, σχετικών µε την κράτηση του
δωµατίου (επωνυµία καταλύµατος, διάστηµα διαµονής)
στη σχετική ηλεκτρονική
εφαρµογή, http://apps.ogaservices.gr/apps/index.php/proa

naggelia , η οποία είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του
ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr από τους ίδιους τους δικαιούχους
ή µέσω ΚΕΠ.
Γ. Μετά από την καταχώρηση της κράτησης του δωµατίου
στην ηλεκτρονική εφαρµογή του ΟΠΕΚΑ οι δικαιούχοι θα
πρέπει να προσέρχονται στο ΚΕΠ αυθηµερόν (µετά από
30 λεπτά τουλάχιστον από την καταχώρηση) για να
παραλάβουν τα δελτία τους. Σε διαφορετική περίπτωση
θα χάνουν τα δελτία τους, τα οποία θα είναι διαθέσιµα
ξανά.
Οι δικαιούχοι παραλαµβάνουν δελτία στα οποία
αναγράφονται τα στοιχεία του τουριστικού καταλύµατος,
στο οποίο έγινε η κράτηση. Τα δελτία ισχύουν µόνο για τα
καταλύµατα τα στοιχεία των οποίων είναι προεκτυπωµένα
επί αυτών. ∆ελτία που δεν φέρουν προεκτυπωµένα τα
στοιχεία της επιχείρησης κατά την εκτύπωση από το
ΚΕΠ θεωρούνται ΑΚΥΡΑ.
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.
Για το πρόγραµµα δωρεάν παροχής εισιτηρίων
θεάτρου, η σειρά προτίµησης στην αίτηση συµµετοχής
δεν επηρεάζει τη συµµετοχή στην αναδιανοµή µε σειρά
προτεραιότητας. Έτσι, µπορούν να συµµετέχουν όλοι όσοι
υπέβαλαν αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα,
συµπεριλαµβανοµένων και των κληρωθέντων που δεν
παρέλαβαν τα δελτία τους µέχρι 31/8/2021.
Οι κατάλογοι µε τις συµβεβληµένες επιχειρήσεις µε τον
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για όλα τα προγράµµατα της Αγροτικής
Εστίας, καθώς και χρήσιµες πληροφορίες για τους
δικαιούχους, είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ
www.opeka.gr (συµβεβληµένες επιχειρήσεις αγροτικής
εστίας) και αντίστοιχα (προγράµµατα αγροτικής εστίαςπληροφορίες για δικαιούχους).
Για το 2021 υλοποιούνται επτά (7) προγράµµατα:

1. Κοινωνικός τουρισµός 6ήµερων διακοπών για 50.000
δικαιούχους. ∆ιάρκεια ισχύος από 5/7/2021 έως
30/5/2022.
2. Ιαµατικός τουρισµός για 3.500 συνταξιούχους, µε
6ήµερες διακοπές και 5 απλές λούσεις. ∆ιάρκεια ισχύος
για διαµονή σε κατάλυµα από 5/7/2021 έως 30/5/2022.
3. Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραµµα µέχρι και 16
ηµερών για 1.500 παιδιά δικαιούχων ΛΑΕ, ηλικίας 6
έως 16 ετών. Το πρόγραµµα ισχύει από 1/7/2021 έως
τις 10/9/2021.
4. Τετραήµερες εκδροµές για 12.500 δικαιούχους µε
συµβεβληµένα τουριστικά γραφεία. ∆ιάρκεια ισχύος
από 5/7/2021 έως 30/5/2022.
5. ∆ωρεάν βιβλία για 130.000 δικαιούχους. Ειδικά για τα
παιδιά το επιδοτούµενο ποσό ανέρχεται στα 30 ευρώ
ανά βιβλίο. ∆ιάρκεια ισχύος από 5/7/2021 έως
30/5/2022.
6. ∆ωρεάν εισιτήρια θεάτρου σε 32.500 δικαιούχους. Η
διάρκεια ισχύος είναι από 5/7/2021 έως 30/5/2022.
7. Πρόγραµµα παροχής χρηµατικών βοηθηµάτων σε
τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες
µητέρες συνταξιούχους ή ασφαλισµένες του ΕΦΚΑ
(ΟΓΑ). Το πρόγραµµα αφορά στην καταβολή
χρηµατικού βοηθήµατος, ύψους 700 € σε 4.000
τρίτεκνες µητέρες και 1.000 € σε 1.000 πολύτεκνες
µητέρες.
Για περισσότερες πληροφορίες στον εξής σύνδεσµο:
www.opeka.gr/agrotiki-estia/

