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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση Οδηγιών για τη διαδικασία υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής   
στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2019, κοινωνικού και ιαματικού 
τουρισμού, εκδρομών, δωρεάν παροχής βιβλίων και δωρεάν παροχής 
εισιτηρίων θεάτρου, χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και 
πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες, καθώς και πληροφορίες για τους δικαιούχους 
των προγραμμάτων αυτών». 
 
 
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 2019, 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, προκειμένου να 
ενημερώσετε τα ΚΕΠ. 
 
Επίσης, σας διαβιβάζουμε συνημμένα ενημερωτικά έγγραφα, τα οποία απευθύνονται 
στους δικαιούχους των προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας ΟΠΕΚΑ έτους 2019.  

 

Σημειώνουμε ότι φέτος, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων για τα 
προγράμματα κοινωνικού - ιαματικού τουρισμού, εκδρομών, δωρεάν παροχής βιβλίων 
και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, θα υποβληθούν και οι αιτήσεις συμμετοχής 



στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες 
μητέρες. 
 
Παρακαλούμε να δώσετε οδηγίες για την ανάρτησή τους, εφόσον είναι εφικτό, σε 
εμφανές σημείο του χώρου των ΚΕΠ κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των 
αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα και διανομής των δελτίων, προκειμένου οι 
δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ να ενημερώνονται για τους όρους και τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, καθώς και για τη διαδικασία αναδιανομής και παραλαβής των 
δελτίων με σκοπό τη διευκόλυνσή τους.  
 
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.  
Εάν δεν συμπεριλαμβάνονται στα μητρώα δικαιούχων, δεν μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση συμμετοχή στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2019. 
 
Αυτό οφείλεται σε τεχνικές δυσκολίες που εμφανίζονται μετά την μεταφορά του 
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών στον ΕΦΚΑ.   
 
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων θα ξεκινήσει την 
Τετάρτη 05/06/2019 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24/06/2019.   
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασίας σας και είμαστε στη διάθεσή 
σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
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