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ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΤΟΥ ΟΓΑ
Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:
Την Παρασκευή 15/9/2017 ξεκινάει η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων των προγραμμάτων
Κοινωνικού- Ιαματικού τουρισμού- Εκδρομών και Θεάτρου.
Δικαιούχοι συμμετοχής στην αναδιανομή των δελτίων είναι:
α) Όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα παραπάνω προγράμματα και δεν κληρώθηκαν
β) Όλοι όσοι κληρώθηκαν και δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι 8/9/2017.
Τα αδιάθετα δελτία θα διατίθενται μέχρις εξαντλήσεων αυτών με αυστηρή σειρά
προτεραιότητας.
Για το Πρόγραμμα Κοινωνικού-Ιαματικού Τουρισμού οι δικαιούχοι θα πρέπει:
1) Να κάνουν κράτηση δωματίου σε τουριστικό κατάλυμα που περιλαμβάνεται στον
κατάλογο των συμβεβλημένων τουριστικών επιχειρήσεων με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ, στην ιστοσελίδα του
ΟΓΑ (www.oga.gr). Μετά την κράτηση, το τουριστικό κατάλυμα πρέπει να αποστείλει επιβεβαίωση
της κράτησης (π.χ. voucher) στον δικαιούχο.
2) Να καταχωρήσουν τα στοιχεία της κράτησης του δωματίου (επωνυμία καταλύματος,
διάστημα διαμονής), στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr),
εφόσον έχουν την δυνατότητα ή μέσω των ΚΕΠ, από 15/09/2017.
3) Να προσέλθουν στα ΚΕΠ αυθημερόν για παραλαβή δελτίων. Σε διαφορετική περίπτωση,
οι δικαιούχοι θα χάνουν τα δελτία τους, τα οποία θα είναι διαθέσιμα ξανά.
Στα δελτία που παραλαμβάνουν από τα ΚΕΠ οι δικαιούχοι, πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία
τουριστικού καταλύματος στο οποίο έγινε η κράτηση. Τα δελτία ισχύουν μόνο για τα καταλύματα τα
στοιχεία των οποίων είναι προεκτυπωμένα σ΄ αυτά. Δελτία που δεν φέρουν προεκτυπωμένα τα
στοιχεία της επιχείρησης κατά την εκτύπωση από τα ΚΕΠ θεωρούνται ΑΚΥΡΑ και δεν θα
γίνονται δεκτά.
Για το Εκδρομικό Πρόγραμμα και για τα Δελτία Θεάματος:
Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής για το Εκδρομικό Πρόγραμμα και για τα Δελτία
Θεάματος και δεν κληρώθηκαν, καθώς και οι κληρωθέντες που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι
08/09/2017, μπορούν να παραλαμβάνουν από 15/09/2017 τυχόν αδιάθετα δελτία από τα ΚΕΠ,
αυστηρά με σειρά προτεραιότητας.
Υπενθυμίζεται ότι χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ καθώς και
κατάλογοι με τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ
www.oga.gr - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΓΑ – Αγροτική Εστία.
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