ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Αθήνα, 14/5/2021
Αριθμ. Πρωτ.29876

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
Α. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), στα πλαίσια του
προγράμματος κοινωνικού τουρισμού έτους 2021, οργανώνει το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που
θα εφαρμοσθεί σε όλους τους νομούς της χώρας.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ο οργανισμός θα διανείμει πενήντα χιλιάδες (50.000) δελτία, προκειμένου
οι δικαιούχοι του να πραγματοποιήσουν 6ήμερες διακοπές (μέχρι 5 διανυκτερεύσεις) σε συμβεβλημένα
τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας.
Όσοι επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων, ενδιαφέρονται να συμβληθούν με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ,
προκειμένου να δέχονται στα καταλύματά τους δικαιούχους του κοινωνικού τουρισμού έτους 2021,
μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους των προγραμμάτων (Προϋποθέσεις- Διαδικασίες
Ένταξης- Υποχρεώσεις κ.λπ.) από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.opeka.gr/agrotiki-estia.

Β. Η Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/
Εφαρμογές Αιτήσεων για επιχειρηματίες – παρόχους ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2021
Εφαρμογή υποβολής αίτησης καταλυμάτων (για ιδιοκτήτες καταλυμάτων)
Η υποβολή των αιτήσεων θα λάβει χώρα αποκλειστικά από 17/05/2021 έως και 06/06/2021.

Η διαδικασία υποβολής είναι η ακόλουθη:
Β1. Για τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν και στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έτους 2020:
Η Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και θα είναι προσυμπληρωμένη
με βάση τα στοιχεία της αντίστοιχης Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης Συμμετοχής που υποβλήθηκε το έτος
2020.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα ΛΑΕ έτους 2020, από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά συμμετοχής, εφέτος, θα υποβάλλουν μόνο εκείνα, που έχουν τροποποιηθεί ή η ισχύς
τους έχει λήξει και έχουν αντικατασταθεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τροποποίηση ή μεταβολή,
απαιτείται μόνο η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης 2021-2022.
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Β2. Για τις επιχειρήσεις που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έτους 2020:
Η Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής θα υποβάλλεται επίσης ηλεκτρονικά στην ίδια ως άνω
ηλεκτρονική διεύθυνση.
Στη συνέχεια η αίτηση θα εκτυπώνεται και θα αποστέλλεται σε έντυπη μορφή, νομίμως υπογεγραμμένη,
συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ταχυδρομικά, στην κατωτέρω διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ), ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΑΡΟΧΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, Πατησίων 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ

Η Διοικητής

Ξένια Π. Παπασταύρου
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