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ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2016
Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:
Οι κληρωθέντες των Προγραμμάτων Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού, του
Εκδρομικού Προγράμματος και Δελτίων Θεάματος του ΛΑΕ/ΟΓΑ έτους 2016,
μπορούν να προσέρχονται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία
τους μέχρι την Τετάρτη 31/8/2016.
Οι δικαιούχοι-κληρωθέντες των Προγραμμάτων Κοινωνικού και Ιαματικού
Τουρισμού, πρέπει να προβούν έγκαιρα σε κράτηση δωματίου, παραλαμβάνοντας
την επιβεβαίωση κράτησης (voucher) από το κατάλυμα της επιλογής τους. Μέχρι
τις 29/8/2016 θα μπορούν να εισέρχονται στη σχετική ηλεκτρονική
εφαρμογή
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καταχωρούν, είτε οι ίδιοι ή μέσω ΚΕΠ, τα στοιχεία της κράτησης
τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την προσέλευση τους στο τουριστικό κατάλυμα. Η
διαδικασία είναι υποχρεωτική για την παραλαβή των δελτίων των εν λόγω
προγραμμάτων από τα ΚΕΠ, στα οποία θα εμφανίζονται προεκτυπωμένα η
επωνυμία και άλλα στοιχεία του τουριστικού καταλύματος στο οποίο έκανε
κράτηση ο δικαιούχος.
Με στόχο την απορρόφηση του συνόλου των Δελτίων και προκειμένου να
επωφεληθεί όσο γίνεται μεγαλύτερος αριθμός δικαιούχων, που πραγματικά
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ, μετά την 31η
Αυγούστου 2016 και ειδικότερα από 5/9/2016, τα αδιάθετα δελτία στα οποία
συμπεριλαμβάνονται και εκείνα που δεν παρελήφθησαν από τους κληρωθέντες
δικαιούχους, θα διανέμονται με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα
ΚΕΠ σε όσους από τους δικαιούχους υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα αντίστοιχα
προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ έτους 2016.
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1. Πρόγραμμα Κοινωνικού-Ιαματικού Τουρισμού
Όσοι δικαιούχοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα ΚοινωνικούΙαματικού τουρισμού αλλά, δεν κληρώθηκαν ή κληρώθηκαν αλλά δεν παρέλαβαν
τα δελτία τους μέχρι 31/8/2016, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην αναδιανομή
αφού ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:
A. Κράτηση δωματίου σε τουριστικό κατάλυμα, από τον αναρτημένο στην
ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr κατάλογο των συμβεβλημένων τουριστικών
επιχειρήσεων, από το οποίο ζητείται να τους αποσταλεί επιβεβαίωση της
κράτησης (π.χ. voucher).
B. Από 5/9/2016, καταχώρηση στοιχείων σχετικών με την κράτηση του
δωματίου (επωνυμία καταλύματος, διάστημα διαμονής) στη σχετική
ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη στην αρχική σελίδα της
επίσημης ιστοσελίδας του ΟΓΑ www.oga.gr, από τους ίδιους τους
δικαιούχους ή μέσω ΚΕΠ.
Γ. Μία (1) ημέρα μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων
σχετικών με την κράτηση του δωματίου, οι δικαιούχοι πρέπει να
προσέρχονται στο ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία τους. Σε
αντίθετη περίπτωση, οι δικαιούχοι θα χάνουν τα δελτία τους, τα
οποία θα είναι διαθέσιμα ξανά.
Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι πρέπει να παραλαμβάνουν δελτίο στο οποίο
αναγράφονται τα στοιχεία του τουριστικού καταλύματος στο οποίο έγινε η κράτηση.
Το δελτίο ισχύει μόνο για το κατάλυμα τα στοιχεία του οποίου είναι προεκτυπωμένα
σε αυτό. Δελτία που δεν φέρουν προεκτυπωμένα τα στοιχεία της
επιχείρησης κατά την εκτύπωση από το ΚΕΠ θεωρούνται ΑΚΥΡΑ.
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Βορειοανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσων, θα πραγματοποιήσουν τις
διακοπές τους χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση διαμονής
(μέχρι 5 διανυκτερεύσεις χωρίς πρωινό).

2. Εκδρομικό Πρόγραμμα και Δελτία Θεάματος
Όσοι δικαιούχοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο Εκδρομικό πρόγραμμα ή για
Δελτία Θεάματος αλλά, δεν κληρώθηκαν ή κληρώθηκαν αλλά δεν παρέλαβαν τα
δελτία τους μέχρι 31/8/2016, μπορούν να παραλαμβάνουν από 5/9/2016 αδιάθετα
δελτία, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ.
Χρήσιμες πληροφορίες για τους δικαιούχους, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του
ΟΓΑ www.oga.gr
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ
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