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Τα προγράμματα εφαρμόζονται σε όλους τους Νομούς της χώρας και για τη 
συμμετοχή σε αυτά απαιτείται: 

Για τα προγράμματα κοινωνικού - ιαματικού τουρισμού, εκδρομικό πρόγραμμα, 
δωρεάν παροχής βιβλίων και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου η υποβολή 
ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους στα ΚΕΠ όλης της χώρας. 

 Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων θα ξεκινήσει την Δευτέρα 1/6/2020 
και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 26/6/2020.  

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα και 
θα αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΑ είναι: α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το 
οποίο να προκύπτει ο αριθμός των τέκνων της τρίτεκνης ή πολύτεκνης μητέρας. β) 
Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό (αφορά διαζευγμένες ή εν διαστάσει μητέρες) από το οποίο να 
προκύπτει ποιός γονέας έχει την επιμέλεια του/των παιδιού/ων. γ) Για τα παιδιά άνω των 18 
και μέχρι 24 ετών εφόσον είναι άνεργα, Βεβαίωση Ανεργίας του ΟΑΕΔ (ότι είναι 
εγγεγραμμένοι ως άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησης). δ) Για τα παιδιά άνω των 18 ετών 
που σπουδάζουν σε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται κάρτα φοίτησης («πάσο»), Βεβαίωση 
Σπουδών. ε) Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (“πάσο”) από το οποίο προκύπτει 
ο αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας του φοιτητή (αφορά τέκνα άνω των 18 και μέχρι 24 ετών 
που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ). στ) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να 
προκύπτει ο ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού της τρίτεκνης ή πολύτεκνης μητέρας, 
ανεξαρτήτως αν η τρίτεκνη ή η πολύτεκνη μητέρα είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή 
συνδικαιούχος του λογαριασμού. ζ) Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την 
υποβολή αίτησης συμμετοχής, πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και νόμιμη εξουσιοδότηση της αιτούσας. Τρίτο 4 
πρόσωπο θεωρείται και ο σύζυγος. 

 

Για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τους 
δικαιούχους γίνεται απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opeka.gr/agrotiki-
estia/ilektronikes-ypiresies/ από 1/6/2020 έως και 26/6/2020. 

Υποβολή αίτησης συμμετοχής 

1. (ΑΜΚΑ) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο, να προκύπτει ο Αριθμός 
Μητρώου ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ασφαλισμένου ή συνταξιούχου {(για όσους δικαιούχους 
έχουν Αριθμό Μητρώου, δεδομένου ότι οι νέοι ασφαλισμένοι - συνταξιούχοι του 
ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) δεν έχουν Αριθμό Μητρώου)}. 

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. 

3. Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), που πάσχουν από νοητική 
αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον 
αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας 



ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής, το οποίο παραδίδεται στο 
ΚΕΠ και εν συνεχεία διαβιβάζεται στη Δ/νση Αγροτικής Εστίας. 

4. Η προσκόμιση της βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας δεν απαιτείται στις 
περιπτώσεις των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που λαμβάνουν 
προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή 
τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας - τετραπληγίας. 

 

Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, πρέπει 
απαραίτητα να προσκομιστεί εξουσιοδότηση, η οποία φέρει το γνήσιο της 
υπογραφής του δικαιούχου θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια αρχή και 
συνοδευμένη από το αντίστοιχο δικαιολογητικό από τα προαναφερόμενα. 
Περισσότερες Πληροφορίες στα ΚΕΠ τυου  Δήμου: 

 

                                                                                     Απο το Τμήμα ΚΕΠ του Δήμου 


