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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Αριθ. Φακέλου
ΔΥΜΣ/Φ.15/  12  / 

Ταχ. Διεύθυνση: Φραγκούδη 11 & 
Αλ. Πάντου

Ταχ. Κώδικας: Καλλιθέα, 101 63

Πληροφορίες: Αλ. Παβέλη, Α.Μάντεση
E – mail: a.mantesi@mindigital.gr

a.paveli@mindigital.gr

ΠΡΟΣ:
Όλα τα ΚΕΠ
kep-all@kep.gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΟΠΕΚΑ/ΛΑΕ
ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
k.spathariotis@opeka.gr

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ 2020

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΠΕΚΑ με τα ΚΕΠ για την υποδοχή και 
ηλεκτρονική συμπλήρωση των αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων παροχών της 
Αγροτικής Εστίας για το έτος 2020, μέσω ηλεκτρονικής (on-line) διασύνδεσης μεταξύ των 
συστημάτων ΕΡΜΗΣ - ΚΕΠ και της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΟΠΕΚΑ, σας 
διαβιβάζουμε εγχειρίδια με τις οδηγίες χρήσης των διαδικτυακών εφαρμογών ΟΠΕΚΑ για 
τη συμμετοχή των δικαιούχων στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ:

 κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού,
 εκδρομών, δωρεάν παροχής βιβλίων και δωρεάν παροχής εισιτηρίων 

θεάτρου, 
 χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες 

αγρότισσες μητέρες,

Επίσης, σας διαβιβάζουμε συνημμένα ενημερωτικά έγγραφα, τα οποία 
απευθύνονται στους δικαιούχους των προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας ΟΠΕΚΑ έτους 
2020.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων θα ξεκινήσει την Δευτέρα 
1/6/2020 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 26/6/2020.
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Επισημαίνουμε ότι, δεν υπάρχει η δυνατότητα να ενεργοποιούνται εκ των 
υστέρων οι μερίδες ασφαλισμένων, που επιθυμούν να εξοφλήσουν τις εισφορές τους 
προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι των προγραμμάτων ΛΑΕ, λόγω τεχνικών 
δυσκολιών. Εάν δεν συμπεριλαμβάνονται στα μητρώα δικαιούχων, δεν μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2020.

Επίσης, όπως γνωρίζετε, μέχρι και τις  30 Ιουνίου 2020 έχει δοθεί παράταση εφαρμογής 
των προγραμμάτων ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ  έτους 2019.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το τηλέφωνα επικοινωνίας της Αγροτικής Εστίας 
είναι τα 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 τα 210.38.41.602

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Κ.α.α

Κώστας Καπαρός
 

Εσωτερική διανομή:
-Γραφείο Υπουργού
-Γραφείο Υφυπουργού
-Γραφείο Γεν. Γραμματέα
-Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ekep@yap;gov.gr)
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