
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2021 

Προκειμένου να δοθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους

συμμετοχής  στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, παρατείνεται

Ιουνίου 2021 (ώρα 23.59’)   

προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2021, που έληγε στις 15/06/2021.

δηλαδή  στα Προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ)

1.  πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλ

2.   πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρων,

3.   εκδρομικό πρόγραμμα,

4.  πρόγραμμα κοινωνικού 

5.  παιδικό  κατασκηνωτικό πρόγραμμα,

6.  πρόγραμμα παροχή χρηματικού βοηθήματος σε τρίτεκνες

αγρότισσες μητέρες.

Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις των δικαιούχων, οι οποίες υποβάλλονται μέσω των ΚΕΠ, θα 

μπορούν να υποβάλλονται έως την λήξη του ωραρίου λειτουργίας των ΚΕΠ.

Για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα οι αιτήσεις γίνονται 

διεύθυνση http://apps.ogaservices.gr/kataskinotika/

ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην διεύθυνση

ypiresies/ 

  

 

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 

Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι:

Προκειμένου να δοθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους  δικαιούχους  η δυνατότητα 

στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, παρατείνεται  έως και την Παρασκευή 18 

 η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων στα 

προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2021, που έληγε στις 15/06/2021. 

στα Προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ)

πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, 

πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρων, 

εκδρομικό πρόγραμμα, 

πρόγραμμα κοινωνικού – ιαματικού τουρισμού, 

κατασκηνωτικό πρόγραμμα, 

πρόγραμμα παροχή χρηματικού βοηθήματος σε τρίτεκνες-πολύτεκνες 

αγρότισσες μητέρες. 

ευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις των δικαιούχων, οι οποίες υποβάλλονται μέσω των ΚΕΠ, θα 

μπορούν να υποβάλλονται έως την λήξη του ωραρίου λειτουργίας των ΚΕΠ.

Για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα οι αιτήσεις γίνονται  ηλεκτρονικά στην  

http://apps.ogaservices.gr/kataskinotika/ μέχρι τις 23.59΄. Πληροφορίες για τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην διεύθυνση http://opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes
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Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι: 

η δυνατότητα 

ν Παρασκευή 18 

η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων στα 

στα Προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ) 

πολύτεκνες 

ευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις των δικαιούχων, οι οποίες υποβάλλονται μέσω των ΚΕΠ, θα 

 

μέχρι τις 23.59΄. Πληροφορίες για τις 

a/ilektronikes-


