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ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής δικαιούχων Παροχών Αγροτικής Εστίας στα 
Προγράμματα ΛΑΕ 2017  

  
 

Σας ενημερώνουμε ότι η υποδοχή και ηλεκτρονική συμπλήρωση των αιτήσεων 
συμμετοχής των δικαιούχων παροχών Αγροτικής Εστίας στα Προγράμματα του ΛΑΕ 
έτους 2017, μέσω on- line διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των ΚΕΠ και 
του Κλάδου Μηχανογράφησης του ΟΓΑ, θα ξεκινήσει την 7η-7-2017 και θα διαρκέσει 
μέχρι και την 25η-7-2017. 

Ειδικότερα για φέτος, οι δικαιούχοι των προγραμμάτων με στοιχεία 1, 2, 3 και 5 
πρέπει να προσέλθουν σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας από 1/8/2017 μέχρι 7/9/2017 
για να παραλάβουν τα δελτία τους. Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα από 
15/9/2017, τυχόν αδιάθετα δελτία θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας 
προσέλευσης στα ΚΕΠ, σε όλους όσους εκ των δικαιούχων υπέβαλαν αίτηση 
συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ έτους 2017 συμπεριλαμβανομένων και 
των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τότε. 

Τα Προγράμματα ΛΑΕ έτους 2017 περιλαμβάνουν: 

1. Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για διακοπές διάρκειας μέχρι έξι (6) ημερών- 5 
διανυκτερεύσεις- σε συμβεβλημένα καταλύματα. 

2. Πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού για διακοπές διάρκειας μέχρι έξι (6) ημερών- 5 
διανυκτερεύσεις- με παράλληλη δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης έως πέντε (5) 
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απλών λούσεων σε εγκαταστάσεις συμβεβλημένων Yδροθεραπευτηρίων ή ιαματικών 
πηγών. 

3. Εκδρομικό πρόγραμμα τετραήμερων εκδρομών. 

4. Παροχή δωρεάν βιβλίων. 

5. Παροχή δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου. 

Τα προγράμματα εφαρμόζονται σε όλους τους νομούς της χώρας και για τη 
συμμετοχή σε αυτά απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τους 
δικαιούχους στα ΚΕΠ. Εφ' όσον ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τον εγκεκριμένο 
αριθμό δικαιούχων, θα διεξαχθεί κλήρωση με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση 
του Δ.Σ. του ΟΓΑ. 

Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας, σας αποστέλλουμε το αριθ. πρωτ.: 6606/5-
7-2017 έγγραφο του ΟΓΑ με το οποίο παρέχονται οδηγίες για τους δικαιούχους του 
προγράμματος, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πρακτικές οδηγίες συμπλήρωσης 
των αιτήσεων, καθώς και οδηγίες χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής του ΟΓΑ, τις 
οποίες παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά. 

Το πληροφοριακό υλικό για την ενημέρωση των δικαιούχων, παρακαλούμε 
να εκτυπώσετε και να τοποθετήσετε σε εμφανές σημείο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τις 
διαδικασίες συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ: 
www.oga.gr, στη διαδρομή Προγράμματα Αγροτικής Εστίας/ Πληροφορίες για τους 
δικαιούχους προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας. 

Συναφώς σας ενημερώνουμε ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας Αγροτικής Εστίας 
είναι το 213 1519 233 και φαξ τα 213 1519 231 & 210 3841 602. 

 
 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

 
Π. Κρομμύδας 

 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
3. ΔΗΔ (d.kontogiorgis@ydmed.gov.gr, ekep@yap.gov.gr) 
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Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
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Πληροφοριών 

Του Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης 
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