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ΘΕΜΑ: Χορήγηση δελτίων στους κληρωθέντες δικαιούχους προγραμμάτων ΛΑΕ- 
ΟΠΕΚΑ έτους 2022

Σας αποστέλλουμε οδηγίες του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση των δελτίων 
Κοινωνικού – Ιαματικού Τουρισμού, Εκδρομικού προγράμματος και δελτίων 
Θεάματος έτους 2022, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι οδηγίες χρήσης της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρησης στοιχείων κράτησης δωματίου σε κατάλυμα, 
καθώς και οδηγίες παραλαβής των δελτίων.

Συναφώς, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των 
δικαιούχων για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και τη 
διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη των δικαιούχων, σας ενημερώνουμε ότι η 
διαδικασία χορήγησης δελτίων του κοινωνικού-ιαματικού τουρισμού, εκδρομικού 
προγράμματος (τετραήμερες εκδρομές) και θεάματος, μέσω των ΚΕΠ, ξεκινά  
5/7/2022.

Για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, θα ακολουθηθεί η 
ίδια διαδικασία παραλαβής των δελτίων με το προηγούμενο έτος, η οποία 
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περιγράφεται παρακάτω.

Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που υπέβαλαν αίτηση 
συμμετοχής στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας, θα μπορούν να ενημερωθούν για 
τα αποτελέσματα της κλήρωσης και από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/ (επιλογή: κληρωθέντες δικαιούχοι) 
και να παραλάβουν τα δελτία τους από τα ΚΕΠ όλης της χώρας και όχι απαραίτητα από 
το ΚΕΠ στο οποίο υπέβαλαν αίτηση.

Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ, παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τους δικαιούχους του 
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για το αν έχουν κληρωθεί και σε ποιο/ποια προγράμματα και εφόσον είναι 
κληρωθέντες, να τους πληροφορούν ότι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/ στην οποία είναι 
αναρτημένοι οι κατάλογοι με τις συμβεβλημένες με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ επιχειρήσεις όλων 
των προγραμμάτων, προκειμένου να επιλέξουν την επιχείρηση εκείνη που επιθυμούν 
για την υλοποίηση της παροχής που κληρώθηκαν. 

Oι κληρωθέντες δικαιούχοι των προγραμμάτων κοινωνικού - ιαματικού  
τουρισμού, εκδρομικού προγράμματος και θεάτρων, μπορούν να παραλαμβάνουν τα 
δελτία τους από  5/7/2022   έως   και  30/8/2022   από οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας. 

Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα  από    5/9/2022   , 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 ανωτέρω προγράμματα έτους 2022 και δεν κληρώθηκαν, 
συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν έχουν παραλάβει μέχρι τότε τα 
δελτία τους.

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν παροχής βιβλίων                           
δεν λαμβάνουν δελτία αγοράς βιβλίων από τα ΚΕΠ, αλλά πρέπει να προσέλθουν από 
5/7/2022 μέχρι και 30/9/2022 στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και 
εκδοτικούς οίκους για να παραλάβουν τα βιβλία τους. 

Για να είναι έγκυρο το δελτίο  πρέπει να φέρει τη στρογγυλή  σφραγίδα του ΚΕΠ 
που το χορήγησε, την υπογραφή - σφραγίδα του αρμοδίου υπαλλήλου, τη χειρόγραφη 
συμπλήρωση του κωδικού του ΚΕΠ και την ημερομηνία εκτύπωσής του στις  
προβλεπόμενες θέσεις, την υπογραφή εκείνου που το παρέλαβε, καθώς επίσης και το 
μοναδικό για κάθε δελτίο σειριακό αριθμό.

Η Προϊστάμενος του Τμήματος

Αλεξάνδρα Παβέλη
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Εσωτερική διανομή
1.Γραφείο Υπουργού
2.Γραφείο Υφυπουργού
3.Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4. Γραφείο Γεν. Διευθύντρια κ. Μακρυγιάννη
5. ΓΓΠΣ Τμήμα Β’- Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης της Διεύθυνσης Υποστήριξης 
Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, για ανάρτηση στις ηλεκτρονικές 
ανακοινώσεις
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