
 

Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ, με αίσθημα ευθύνης και αναγνωρίζοντας τις 

ιδιαίτερες δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας ενημερώνει τους 

δικαιούχους των προγραμμάτων του Λογαριασμού της Αγροτικής Εστίας και 

τους Επιχειρηματίες πο

παρατείνεται η διάρκεια των

Εστίας (ΛΑΕ) έτους 2020

αναχώρησης) . 

Ο ΟΠΕΚΑ,  με την  παράταση της διάρκειας

Αγροτικής Εστίας έτους 2020, ανταποκρίνεται αφενός μεν στην οικονομική 

ενίσχυση των Επιχειρηματιών

βιβλιοπωλεία), που έχουν πληγεί από την αναστολή λειτουργίας τους λόγω 

του κορονοϊού, και αφετέρου παρέχει την δυνατότητα στους

πολίτες,  μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων και μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία της παράτασης, να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες παροχές του 

Οργανισμού και να επωφεληθούν

του ΛΕΑ/ΟΠΕΚΑ (Κοινωνικού και ι

προγράμματος, πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων και θεατρικών 

επιχειρήσεων, οι οποίες θα επαναλειτουργήσουν από τα τέλη Μαίου 2021. 

Θα υπάρξει ενημέρωση μέσω email

Επιπροσθέτως, σύντομα θα δoθούν στη δημοσιότητα όλα τα νέα 

οι πληροφορίες για την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των 

επιχειρηματιών και των δικαιούχων στα νέα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 

έτους  2021- 2022. “ 
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Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ, με αίσθημα ευθύνης και αναγνωρίζοντας τις 

ιδιαίτερες δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας ενημερώνει τους 

δικαιούχους των προγραμμάτων του Λογαριασμού της Αγροτικής Εστίας και 

υ έχουν συμβληθεί με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ότι 

παρατείνεται η διάρκεια των προγραμμάτων  του Λογαριασμού Αγροτικής 

Εστίας (ΛΑΕ) έτους 2020 έως και την  30η Ιουνίου  2021( ημερομηνία 

παράταση της διάρκειας  των προγραμμάτων 

τικής Εστίας έτους 2020, ανταποκρίνεται αφενός μεν στην οικονομική 

ενίσχυση των Επιχειρηματιών  (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, 

βιβλιοπωλεία), που έχουν πληγεί από την αναστολή λειτουργίας τους λόγω 

του κορονοϊού, και αφετέρου παρέχει την δυνατότητα στους δικαιούχους 

μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων και μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία της παράτασης, να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες παροχές του 

επωφεληθούν από τα τρέχοντα κοινωνικά προγράμματα 

του ΛΕΑ/ΟΠΕΚΑ (Κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, εκδρομικού 

προγράμματος, πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων και θεατρικών 

επιχειρήσεων, οι οποίες θα επαναλειτουργήσουν από τα τέλη Μαίου 2021. 

Θα υπάρξει ενημέρωση μέσω email ). 

Επιπροσθέτως, σύντομα θα δoθούν στη δημοσιότητα όλα τα νέα 

οι πληροφορίες για την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των 

επιχειρηματιών και των δικαιούχων στα νέα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 

Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ, με αίσθημα ευθύνης και αναγνωρίζοντας τις 

ιδιαίτερες δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας ενημερώνει τους 

δικαιούχους των προγραμμάτων του Λογαριασμού της Αγροτικής Εστίας και 

υ έχουν συμβληθεί με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ότι 

του Λογαριασμού Αγροτικής 

( ημερομηνία 

  της 

τικής Εστίας έτους 2020, ανταποκρίνεται αφενός μεν στην οικονομική 

(ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, 

βιβλιοπωλεία), που έχουν πληγεί από την αναστολή λειτουργίας τους λόγω 

δικαιούχους 

μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων και μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία της παράτασης, να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες παροχές του 

από τα τρέχοντα κοινωνικά προγράμματα 

αματικού τουρισμού, εκδρομικού 

προγράμματος, πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων και θεατρικών 

επιχειρήσεων, οι οποίες θα επαναλειτουργήσουν από τα τέλη Μαίου 2021. 

Επιπροσθέτως, σύντομα θα δoθούν στη δημοσιότητα όλα τα νέα στοιχεία και 

οι πληροφορίες για την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των 

επιχειρηματιών και των δικαιούχων στα νέα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 


