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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 

ΣΕΛΙ∆Α 1 ΑΠΟ 2 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΟΓΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

Ή ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Εφόσον ανήκετε στους κληρωθέντες των προγραµµάτων Κοινωνικού Τουρισµού ή 

Ιαµατικού Τουρισµού του Ο.Γ.Α. η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε για 

την παραλαβή του δελτίου σας είναι η παρακάτω: 

1. Κάνετε κράτηση δωµατίου σε ένα από τα συµβεβληµένα τουριστικά 

καταλύµατα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ο.Γ.Α. (www.oga.gr) και 

ζητάτε να σας αποσταλεί η επιβεβαίωση κράτησης (π.χ. voucher). Καταληκτική 

ηµεροµηνία καταχώρισης κράτησης είναι η 29/08/2016. 

2. Τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν την άφιξή σας στο κατάλυµα θα πρέπει στην 

ιστοσελίδα του Ο.Γ.Α. (www.oga.gr) να καταχωρήσετε τα στοιχεία της 

κράτησης (επωνυµία καταλύµατος, διάστηµα διαµονής). 

3. Μετά από δύο (2) ηµέρες από την καταχώρηση, µπορείτε να προσέλθετε στο 

ΚΕΠ για την παραλαβή του δελτίου. Προσοχή οι δικαιούχοι – κληρωθέντες των 

προγραµµάτων θα πρέπει να προσέλθουν σε οποιοδήποτε  ΚΕΠ της χώρας από 

23/07/2016 έως 31/08/2016 για την παραλαβή των δελτίων. Μετά την 

ηµεροµηνία αυτή και ειδικότερα από 05/09/2016 τυχόν αδιάθετα δελτία θα 

διανέµονται µε σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, σε όλους τους 

δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συµµετοχής στα προγράµµατα, 

συµπεριλαµβανοµένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία 

τους µέχρι τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1. ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας (∆ΑΤ) ή ∆ιαβατήριο σε ισχύ. 

2. Αντίγραφο της αίτησης συµµετοχής του ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο 

να προκύπτει ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 

3. Επιβεβαίωση κράτησης. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά κατατεθούν µέσω τρίτου 

προσώπου προσκοµίζονται επιπλέον: 

4. Εξουσιοδότηση επικυρωµένη για  το γνήσιο της υπογραφής. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: Στην ιστοσελίδα του Ο.Γ.Α. (www.oga.gr) θα πρέπει να 

καταχωρηθούν σωστά τα στοιχεία της κράτησης (επωνυµία καταλύµατος, 

διάστηµα διαµονής). Τα στοιχεία κράτησης καταχωρούνται είτε από τον ίδιο το 

δικαιούχο είτε από το ΚΕΠ. Απαγορεύεται ρητά να γίνει µέσω τουριστικού 

γραφείου, Κ.Α.Π.Η. ή Συλλογικού Φορέα. 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 

ΣΕΛΙ∆Α 2 ΑΠΟ 2 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3: Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου µε υπαιτιότητα του 

δικαιούχου δεν επανεκδίδεται νέο. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 4: Για τους µε σειρά προτεραιότητας δικαιούχους η διαδικασία       

θα γίνεται µε το ίδιο τρόπο από 5/9/2016. Μία (1) ηµέρα µετά την ηλεκτρονική 

καταχώριση του καταλύµατος θα προσέρχονται στα ΚΕΠ για την παραλαβή των 

δελτίων. Σε διαφορετική περίπτωση τα δελτία θα είναι και πάλι διαθέσιµα. 

 

Σηµείωση1: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΑΠΟ 23/07/2016 

ΕΩΣ 31/08/2016 

 

Σηµείωση2: Πληροφορίες για καταλύµατα στο παρακάτω site: 

www.oga.gr (Προγράµµατα Αγροτικής Εστίας – Πληροφορίες για τους 

δικαιούχους προγραµµάτων Αγροτικής Εστίας) 

 

 

  

 


