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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ-ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΣΒΟ
Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), στα πλαίσια του προγράμματος
κοινωνικού τουρισμού έτους 2017, θα διανείμει συνολικά 55.000 δελτία, προκειμένου
οι δικαιούχοι του να πραγματοποιήσουν 6ήμερες διακοπές (μέχρι 5 διανυκτερεύσεις) σε
συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας, ως εξής:
α) 48.500 άτομα, κατ’ ανώτατο όριο, θα πραγματοποιήσουν μέχρι 6 ημέρες διακοπές
(έως 5 διανυκτερεύσεις) σε συμβεβλημένα καταλύματα και
β) 6.500 δικαιούχους, κατ’ ανώτατο όριο, που κατοικούν μόνιμα στο νησί της
Λέσβου και θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, θα
πραγματοποιήσουν μέχρι 6 ημέρες διακοπές (έως 5 διανυκτερεύσεις) σε συμβεβλημένα
καταλύματα, με προτεραιότητα στους δικαιούχους που προέρχονται από τις πληγείσες
περιοχές του νησιού και οι οποίες θα καθοριστούν σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των
αρμόδιων φορέων.
Επιπροσθέτως, αυξάνει στα δελτία κοινωνικού τουρισμού τις διανυκτερεύσεις από 5 σε 10
για όλους όσοι επιλέξουν ως προορισμό την Λέσβο, αλλά και για τους κατοίκους δικαιούχους από την Λέσβο που θα κινηθούν εντός του νησιού τους. Για τους πρώτους
επιδοτεί και τα ναύλα μετακίνησης με 50€ / άτομο & 25 € το μειωμένο (αναμένεται η
υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης μετά από σχετική εισήγηση του ΔΣ).
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
 Ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων
 Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα
 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 2017 και το
πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού που απευθύνεται σε 4.000 συνταξιούχους του ΟΓΑ
που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του Λογαριασμού
Ανασφαλίστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982, όπως ισχύει, οι οποίοι
επιπλέον της διαμονής, θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν μέχρι και
πέντε (5) απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις συμβεβλημένων ιαματικών πηγών ή σε
Υδροθεραπευτήρια που βρίσκονται εντός των συμβεβλημένων τουριστικών μονάδων.
Δικαίωμα 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.
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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 (ΠροϋποθέσειςΔιαδικασίες Ένταξης- Υποχρεώσεις κ.λπ.) από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr Προγράμματα Αγροτικής Εστίας.
Η Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
www.oga.gr/katalymata-aitiseis-2017.
Οι επιχειρηματίες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2016 θα πρέπει
και αυτοί να υποβάλουν ηλεκτρονικά Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής, η οποία
όμως θα είναι προσυμπληρωμένη με βάση τα στοιχεία της αντίστοιχης
Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης Συμμετοχής που υπέβαλαν το 2016. Για την υποβολή της
Αίτησης θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή www.oga.gr/katalymata-aitiseis-2017
χρησιμοποιώντας τους κωδικούς (username και password) που ήδη χρησιμοποιούν από το
προηγούμενο έτος και να προχωρήσουν σε επικαιροποίηση των δηλωθέντων στοιχείων
τους (π.χ. ημερομηνίες συμμετοχής τους για το 2017, τυχόν αλλαγές σε τηλέφωνα
επικοινωνίας, ειδικό σήμα λειτουργίας, πυρασφάλεια, κ.λπ.).
Η ηλεκτρονική Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής όλων των ανωτέρω
επιχειρηματιών, θα εκτυπώνεται και θα αποστέλλεται η έντυπη μορφή της με τα
απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά, υπογεγραμμένη νομίμως, ταχυδρομικά ή
ιδιοχείρως (ΟΓΑ/Διεύθυνση Αγροτικής Εστίας- Πατησίων 30, 10170 ΑΘΗΝΑ), μέχρι και
25-7-2017 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή αρ. πρωτ. εισερχομένου ΟΓΑ) στην
κατωτέρω διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ), ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, Πατησίων 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ
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Στυλιανός Η. Πλιάκης

