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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
Ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), στα πλαίσια του Προγράµµατος Κοινωνικού
Τουρισµού έτους 2015, θα διανείµει συνολικά 85.000 ∆ελτία, προκειµένου οι ασφαλισµένοι
του να πραγµατοποιήσουν 6ήµερες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις) σε συµβεβληµένα τουριστικά
καταλύµατα όλης της χώρας.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν:
• Ξενοδοχεία όλων των µορφών και τάξεων
• Ενοικιαζόµενα ∆ωµάτια/∆ιαµερίσµατα, εξαιρουµένων των ενοικιαζοµένων δωµατίων/
διαµερισµάτων ενός κλειδιού
• Επιπλωµένες κατοικίες- επαύλεις
όλα µε ιδιαίτερο λουτρό και κλιµατισµό/ κεντρική θέρµανση, εντός των δωµατίων, καθώς
και
• Οργανωµένες κατασκηνώσεις (camping) µε θέση σκηνής ή τροχόσπιτου
Στο πλαίσιο του Προγράµµατος Κοινωνικού Τουρισµού, θα υλοποιηθεί το έτος 2015 και το
Πρόγραµµα Ιαµατικού Τουρισµού που απευθύνεται σε 15.000 συνταξιούχους του ΟΓΑ, οι
οποίοι επιπλέον της διαµονής, θα έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν δωρεάν µέχρι
και τέσσερις (4) απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις συµβεβληµένων ιαµατικών πηγών ή σε
υδροθεραπευτήρια που βρίσκονται εντός των συµβεβληµένων τουριστικών µονάδων.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα Ιαµατικού Τουρισµού έχουν όλες οι προαναφερόµενες
κατηγορίες καταλυµάτων, µε την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε λουτροπόλεις ή σε περιοχές
κοντά σε εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών ή διαθέτουν υδροθεραπευτήριο εντός της µονάδας
τους. Η συµµετοχή δηλώνεται στην ίδια αίτηση µε τον Κοινωνικό Τουρισµό.
Όσοι επιχειρηµατίες Τουριστικών Καταλυµάτων, πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και
ενδιαφέρονται να συνάψουν σύµβαση µε τον ΟΓΑ, προκειµένου να δέχονται στα καταλύµατά
τους δικαιούχους του Κοινωνικού Τουρισµού ή και δικαιούχους του Ιαµατικού Τουρισµού,
µπορούν να ενηµερωθούν για τους όρους των Προγραµµάτων (Προϋποθέσεις- ∆ιαδικασίες
Ένταξης- Υποχρεώσεις κλπ) από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr (Προγράµµατα
Αγροτικής Εστίας).
Η
Αίτηση–∆ήλωση
Συµµετοχής
θα
υποβάλλεται
ηλεκτρονικά
στη
διεύθυνση
www.oga.gr/katalymata-aitiseis, εν συνεχεία θα εκτυπώνεται και θα αποστέλλεται η έντυπη
µορφή της µε τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, υπογεγραµµένη νοµίµως, ταχυδροµικά ή
ιδιοχείρως µέχρι την 30-6-2015(ηµεροµηνία σφραγίδας Ταχυδροµείου ή αρ. πρωτ.
εισερχοµένου ΟΓΑ) στην κατωτέρω διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.), ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, Πατησίων 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ
Ο ∆ιοικητής
Αθανάσιος Κ. Μπακαλέξης

