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Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ανακοινώνει την έναρξη 

του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού έτους 2022, που θα εφαρμοσθεί σε όλες τις περιοχές της 

χώρας. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Οργανισμός θα διανείμει σε δικαιούχους του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ συνολικά 

πενήντα χιλιάδες (50.000) δελτία, προκειμένου να πραγματοποιήσουν διακοπές μέχρι έξι (6) 

ημερών (μέχρι 5 διανυκτερεύσεις) σε συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας. 

Οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

κοινωνικού τουρισμού έτους 2022, θα πρέπει να συμβληθούν με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και να 

συμπεριληφθούν στο σχετικό ηλεκτρονικό κατάλογο, προκειμένου να δέχονται στα καταλύματά τους 

δικαιούχους που διαθέτουν ατομικό δελτίο κοινωνικού τουρισμού έτους 2022. 

Αναλυτικοί όροι του προγράμματος (Προϋποθέσεις – Διαδικασίες Ένταξης – Υποχρεώσεις, κ.λπ.) είναι 

διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://opeka.gr/agrotiki-

estia/programmata/koinonikou-tourismou/. 

Η Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

https://opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/, στο τμήμα Εφαρμογές Αιτήσεων για 

επιχειρηματίες – παρόχους ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2022, στον ακόλουθο σύνδεσμο: Εφαρμογή υποβολής 

αίτησης τουριστικών καταλυμάτων 2022. 

Η αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έτους 2022 μπορούν να 

υποβάλλονται αποκλειστικά από 18/5/ 2022 έως και 31/5/2022. 

Η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής είναι η ακόλουθη: 

Για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν για πρώτη φορά (δεν είχαν συμμετάσχει στο 

πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έτους 2021 ή/και 2020): 

Η Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής υποβάλλεται από την επιχείρηση ηλεκτρονικά. 
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Με την εισαγωγή στη σχετική εφαρμογή, δημιουργείται νέος χρήστης και αποδίδεται όνομα χρήστη 

(username) και συνθηματικό (password), με χρήση των οποίων δημιουργείται νέα αίτηση, όπου 

καταχωρούνται αναλυτικά τα στοιχεία της επιχείρησης. 

Η υποβληθείσα αίτηση εκτυπώνεται και, αφού υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης 

και τεθεί η σφραγίδα της, αποστέλλεται ταχυδρομικά, με συνημμένα σε αυτή όλα τα κατά 

περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, στην κατωτέρω διεύθυνση: 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ) 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 

Πατησίων 30 

101 70 ΑΘΗΝΑ 

Για τις επιχειρήσεις που είχαν συμμετάσχει στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έτους 

2021 ή/και 2020: 

Η Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής υποβάλλεται από την επιχείρηση ηλεκτρονικά. 

Με την εισαγωγή στη σχετική εφαρμογή, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη (username) και το 

συνθηματικό (password) που διαθέτει ήδη, δημιουργείται αίτηση, στην οποία είναι 

προσυμπληρωμένα τα στοιχεία της επιχείρησης, όπως αυτά ίσχυαν κατά την τελευταία συμμετοχή της στο 

πρόγραμμα, τα οποία μπορούν να τροποποιηθούν, εφόσον έχει επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή σε 

αυτά. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έτους 2021 ή/και 

2020 του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, θα υποβάλλουν μόνο τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν κάποια μεταβολή 

που έχει επέλθει στα στοιχεία της επιχείρησης ή αυτά που η ισχύς τους έχει λήξει και έχουν 

αντικατασταθεί. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τροποποίηση ή μεταβολή, απαιτείται μόνο η ηλεκτρονική υποβολή 

της αίτησης. 
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