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ΘΕΜΑ: Χορήγηση δελτίων στους κληρωθέντες για τα Προγράμματα παροχών του 

ΟΠΕΚΑ/ΛΑΕ, έτους 2019 
 
 

Σε συνέχεια του εγγράφου μας ΔΙΔΔΑ/Φ.15/7/21067/4-6-2019, σας 
ενημερώνουμε ότι η χορήγηση δελτίων στους κληρωθέντες για τα προγράμματα 
παροχών του ΟΠΕΚΑ/ΛΑΕ, έτους 2019, ξεκινά την Τετάρτη 10/7/2019. 

Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΟΠΕΚΑ που υπέβαλαν Αίτηση Συμμετοχής στα 
προγράμματα της Αγροτικής Εστίας, μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα 
της κλήρωσης και από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, www.opeka.gr/agrotiki-
estia/ilektronikesypiresies/ (επιλογή: κληρωθέντες δικαιούχοι), και να λάβουν τα 
Δελτία τους από τα ΚΕΠ όλης της χώρας και όχι απαραίτητα από το ΚΕΠ, στο οποίο 
υπέβαλαν την αίτηση. 

Τα ΚΕΠ χορηγούν δελτία για τα ακόλουθα προγράμματα: 

1. Κοινωνικού Τουρισμού και Ιαματικού Τουρισμού, Εκδρομικού  
Προγράμματος και Θεάτρου, χορήγηση από 10/7/2019 – 6/9/2019. Μετά την 
ημερομηνία αυτή και συγκεκριμένα από 16/9/2019 τυχόν αδιάθετα δελτία θα 
διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, σε όλους 
όσους εκ των δικαιούχων υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του 
έτους 2019 συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν 
τα δελτία τους μέχρι τότε.  

2. Δωρεάν Παροχή Βιβλίων: Οι κληρωθέντες δικαιούχοι του προγράμματος 
δωρεάν παροχής βιβλίων δεν λαμβάνουν δελτία αγοράς βιβλίων από τα ΚΕΠ 
αλλά μπορούν να απευθύνονται στα συμβεβλημένα με τον ΟΠΕΚΑ/ΛΑΕ 
βιβλιοπωλεία ή εκδοτικούς οίκους από 10/7/2019 έως και 30/9/2019 
προκειμένου να προμηθευτούν βιβλία. Μετά την ημερομηνία αυτή και 
ειδικότερα μετά την 7/10/2019 τυχόν αδιάθετα βιβλία και μέχρι τη 
συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων, θα διανέμονται, με σειρά 
προτεραιότητας προσέλευσης στα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 
βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση 
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συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και 
των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι τότε τα βιβλία τους. 

Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε Οδηγίες αναφορικά με τη 
διαδικασία χορήγησης των δελτίων του Κοινωνικού – Ιαματικού Τουρισμού, του 
Εκδρομικού προγράμματος  και των δελτίων Θεάματος, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται και οι Οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής 
καταχώρησης στοιχείων κράτησης δωματίου σε κατάλυμα. 

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών του ΟΠΕΚΑ/ΛΑΕ και 
υπενθυμίζουμε ότι για παροχή διευκρινήσεων τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 
213.15.19.164, 213.15.19.214, 213.15.19.233, 213.15.19.292, 213.15.19.303, 
213.15.19.304, 213.15.19.310 και 213.15.19.324 και φαξ 210.38.41.602 

 
Με εντολή  Υπουργού 

O Προϊστάμενος του Τμήματος 
 

Κώστας Καπαρός 
 
 
 
Εσωτερική διανομή 
1. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: ekep@yap.gov.gr 
2. ΔΙΔΔΑ – Τμήμα ΚΕΠ 
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
Γραμματείας και Παροχής 

Πληροφοριών 
Του Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης 
Μαρίνα Χρύση 
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