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Θερινό Πρόγραμμα του Ο.ΠΑ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Ε. για το Καλοκαίρι 2020 
 

                                                           
Ο Ο.ΠΑ.ΚΕ. – ΟΤΕ, προσφέρει κάθε χρόνο, ασφαλείς οικονομικές και ποιοτικές υπηρεσίες στους 

δικαιούχους των προγραμμάτων μας. Η φετινή ιδιαίτερη χρονιά, με την πανδημία Covid να έχει 

αρνητικό αντίκτυπο σε πολλούς τομείς και ιδιαίτερα σε αυτό της υγείας, επηρεάζει  μεταξύ 

άλλων  και τη λειτουργία των Παραθεριστικών Κέντρων. 

Όλο το προηγούμενο διάστημα, η Διοίκηση του Ο.ΠΑ.ΚΕ. – ΟΤΕ σε απόλυτη συνεργασία με τους 

μετόχους, τις υγειονομικές αρχές αλλά και την Πολιτεία, εξάντλησε όλα τα περιθώρια ώστε να 

λειτουργήσουν τα Παραθεριστικά Κέντρα, υπό αυστηρό πλαίσιο που θα επηρέαζε όμως σε πολύ 

σημαντικό βαθμό την παρεχόμενη εμπειρία των θερινών διακοπών.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.ΠΑ.ΚΕ. – ΟΤΕ, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παραπάνω 

λόγους αποφάσισε ομόφωνα, να αναστείλει για τη φετινή περίοδο, τη λειτουργία των 

Παραθεριστικών Κέντρων Τέμενης και Φαναρίου. Ως αντιστάθμισμα, ενέκρινε: 

 

1. Την κατάρτιση ενός μεγάλου θερινού Ξενοδοχειακού Προγράμματος, με  πιστοποιημένες 

Ξενοδοχειακές μονάδες στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, εφαρμόζοντας τα 

υγειονομικά πρωτόκολλα που ορίζει η Πολιτεία και αφορούν την πανδημία Covid. Σε 

σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, θα εξυπηρετηθεί μεγαλύτερος αριθμός 

δικαιούχων υπερκαλύπτοντας τον αριθμό των ατόμων που θα διέμεναν στα 

Παραθεριστικά Κέντρα. Στο επόμενο δεκαήμερο έπειτα από την ολοκλήρωση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας επιλογής των Ξενοδοχειακών καταλυμάτων, θα 

ανακοινωθούν όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες. 

 

2. Την άμεση έναρξη κατασκευαστικού προγράμματος, με έργα υποδομής για τα 

Παραθεριστικά Κέντρα της Τέμενης και του Φαναρίου, ώστε να αναβαθμιστούν οι 

εγκαταστάσεις τους, εκμεταλλευόμενοι το διάστημα που θα παραμείνουν κλειστά. 
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3. Σεβόμενοι απόλυτα, την ανάγκη για εργασία του εποχικού μας προσωπικού,  

προχωρούμε στην πρόσληψη τους και για τη φετινή θερινή περίοδο, ώστε να 

βοηθήσουν στη συντήρηση των εγκαταστάσεων και την ανάπλαση των χώρων των 

Παραθεριστικών Κέντρων. 

 
                                          

 

                                                   

 
            
 


