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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ
Πληροφορίες:  a.mantesi@mindigital.gr

a.paveli@mindigital.gr

Τηλέφωνο:       210 9098 393, -394
                

                    
      Αριθ. Φακ.:
     ΔΥΜΣ/Φ.15/ 21
                          

ΠΡΟΣ:
Όλα τα ΚΕΠ  της χώρας

                                                                                                     Kep-all@kep.gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΟΠΕΚΑ/ΛΑΕ
agrotikiestia@opeka.gr

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ 2021

Σας ενημερώνουμε ότι για το έτος 2021, εγκριθήκαν τα ακόλουθα προγράμματα 
του Λογαριασμού τής Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ)/ ΟΠΕΚΑ: 

1. Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 6ήμερων διακοπών (5 διανυκτερεύσεις) 

2. Πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού μόνο για συνταξιούχους, οι οποίοι 
ταυτόχρονα με τις μέχρι έξι (6) ήμερες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις) μπορούν να 
πραγματοποιήσουν έως και 5 απλές λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις 
ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας. 

3. Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, 
δικαιούχους του ΛΑΕ, τα οποία μπορούν να φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις 
μέχρι και δεκαέξι (16) ήμερες (15 διανυκτερεύσεις). Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το 
πρόγραμμα γίνονται απ’ ευθείας από τους ίδιους τους δικαιούχους.

4. Εκδρομικό πρόγραμμα με τετραήμερες εκδρομές (3 διανυκτερεύσεις) 

5. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων 

6. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου 

7. Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες μητέρες και 
πολύτεκνες μητέρες που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

mailto:a.mantesi@mindigital.gr
mailto:a.paveli@mindigital.gr
mailto:Kep-all@kep.gov.gr
mailto:agrotikiestia@opeka.gr


2

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων θα 
ξεκινήσει την Δευτέρα   24 Μαΐου   2021 και  θα  ολοκληρωθεί  την Τρίτη  15 Ιουνίου 
2021.

 Επισημαίνουμε ότι: 

α)  μέχρι και τις  30 Ιουνίου 2021 έχει δοθεί παράταση εφαρμογής των 
προγραμμάτων ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ  έτους 2020 και 

β) η διαδικασία υποβολής  των αιτήσεων για τα εν λόγω προγράμματα μέσω των 
ΚΕΠ, δεν έχει κάποια τροποποίηση από της προηγούμενης χρονιάς.

Επίσης, για διευκόλυνσή σας, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, οδηγίες σχετικά 
με  τη  διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των  δικαιούχων  στα προγράμματα 
του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, έτους 2021 (κοινωνικού  και ιαματικού τουρισμού, εκδρομών, δωρεάν 
παροχής βιβλίων και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου  καθώς  και τις πληροφορίες 
που αφορούν στους δικαιούχους των   προγραμμάτων, καθώς και οδηγίες για τη 
χορήγηση του χρηματικού βοηθήματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες  αγρότισσες 
μητέρες, καθώς και τις πληροφορίες για τις δικαιούχους του προγράμματος).

Τέλος, σας ενημερώνουμε για τα στοιχεία επικοινωνίας με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ: τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6241888 και e-mail: 
agrotikiestia@opeka.gr 

Η προϊσταμένη  του τμήματος

Αλεξάνδρα Παβέλη
 

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