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      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣ 2010 

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Συµµετοχής στα Προγράµµατα   
της «Αγροτικής Εστίας» για 200.000δικαιούχους του ΟΓΑ 

 
Με στόχο τη διαρκή αναβάθµιση και την ενίσχυση των προγραµµάτων Κοινωνικού 
Τουρισµού και Εκδροµών προς τους ασφαλισµένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ, και 
σε υλοποίηση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. 
Ανδρέα Λοβέρδου αρ. 22596/445(ΦΕΚ 2385/27-11-2009) που ενέκρινε τα  
Προγράµµατα της «Αγροτικής Εστίας» του ΟΓΑ  για το έτος 2010, η ∆ιοίκηση του 
Οργανισµού ανακοινώνει: 
 
Την έναρξη υποβολής αιτήσεων συµµετοχής στα Προγράµµατα Κοινωνικού 
Τουρισµού και Εκδροµών από την ∆ευτέρα 12-04-2010 µέχρι και την Παρασκευή  
14-05-2010. 
 
200.000 ασφαλισµένοι (ασφαλιστικά ενήµεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης) 
και συνταξιούχοι του ΟΓΑ καθώς και τα µέλη των οικογενειών τους, µπορούν να 
επωφεληθούν από τα Προγράµµατα Κοινωνικού Τουρισµού και Εκδροµών της 
Αγροτικής Εστίας για να κάνουν διακοπές σε όλη την Ελλάδα. 
 
Η διάρκεια ισχύος των προγραµµάτων του ΟΓΑ/ΛΑΕ είναι µέχρι 31-12-2010. 
Οι δικαιούχοι των προγραµµάτων, στους οποίους έχουν ήδη αποσταλεί ενηµερωτικά 
φυλλάδια, θα µπορούν να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στα Κ.Ε.Π. όλης της 
χώρας.  
Από το ίδιο Κ.Ε.Π. ο δικαιούχος  θα µπορέσει σε εύλογο χρόνο, να πληροφορηθεί σε 
ποιο πρόγραµµα θα συµµετάσχει και να παραλάβει τα σχετικά ∆ελτία συµµετοχής του. 
(Εκτός από τα ∆ελτία για το εκδροµικό-επιµορφωτικό ταξίδι στην Κύπρο και τα ∆ελτία 
4ήµερων κρουαζιέρων, τα οποία θα αποσταλούν απευθείας από τον ΟΓΑ). 

 
∆ικαιούχοι των προγραµµάτων: 
 

� Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ  
� Οι συνταξιούχοι του Λογαριασµού Ανασφάλιστων Υπερήλικων 
� Οι ασφαλισµένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ασφαλιστικά ενήµεροι 

κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης)    
� Τα προστατευόµενα µέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι, παιδιά) 
� Χήρες και ορφανά που λαµβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισµένου ή 

συνταξιούχου ΟΓΑ. 
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 ∆ικαιολογητικά: 
Για τη συµµετοχή στα προγράµµατα οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν: 
- ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας,  
- Βιβλιάρια Υγείας ΟΓΑ θεωρηµένα - σε ισχύ για το έτος 2010, (ατοµικό και των 

προστατευόµενων µελών της οικογένειας του, που επιθυµούν  να συµµετάσχουν 
στο πρόγραµµα της Αγροτικής Εστίας.   

- Απόκοµµα πληρωµής σύνταξης ή Απόκοµµα καταβολής εισφορών ασφαλισµένου 
- Τα άτοµα που λαµβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισµένου ή συνταξιούχου 

του ΟΓΑ, θα πρέπει επιπλέον να προσκοµίσουν την επιστολή που τους έχει 
αποστείλει ο ΟΓΑ. 

Παραλαβή ∆ελτίων: 

� Τα ∆ελτία Κοινωνικού Τουρισµού και Εκδροµικού Προγράµµατος θα διανεµηθούν 
µέσω των ΚΕΠ προσκοµίζοντας αντίγραφο της αίτησης συµµετοχής και την 
αστυνοµική τους ταυτότητα 

� Τα ∆ελτία της Κύπρου και των Κρουαζιέρων θα αποσταλούν µε συστηµένη επιστολή.  
 

Τα Προγράµµατα Κοινωνικού Τουρισµού  και Εκδροµών της Αγροτικής Εστίας 

για το 2010 στα οποία µπορούν να συµµετάσχουν οι δικαιούχοι είναι: 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: 

Το πρόγραµµα κοινωνικού τουρισµού περιλαµβάνει 8ήµερες διακοπές σε επιλεγµένα 
τουριστικά καταλύµατα όλης της χώρας (ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα 
δωµάτια/διαµερίσµατα, επιπλωµένες κατοικίες και camping) και απευθύνεται σε 
160.000 ασφαλισµένους και συνταξιούχους, καθώς και στα προστατευόµενα µέλη των 
οικογενειών τους (σύζυγοι και παιδιά), που έχουν ασφαλίσει στον ΟΓΑ για περίθαλψη. 
(χωρίς καµία οικονοµική συµµετοχή του δικαιούχου ή µε µικρή συµµετοχή ανάλογα της 
κατηγορίας του καταλύµατος που θα επιλέξει ο δικαιούχους)  

 

2. ΕΚ∆ΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

To εκδροµικό πρόγραµµα περιλαµβάνει 3ήµερες εκδροµές, οι οποίες διοργανώνονται 
από τουριστικά γραφεία συµβεβληµένα µε τον ΟΓΑ και απευθύνεται σε 30.000 
ασφαλισµένους και συνταξιούχους, καθώς και στα προστατευόµενα µέλη των 
οικογενειών τους (σύζυγοι και παιδιά), που έχουν ασφαλίσει στον ΟΓΑ για περίθαλψη. 
Επιδοτείται από τον ΟΓΑ µε το ποσό των 130 € ανά άτοµο. Το ποσό δε της οικονοµικής 
συνεισφοράς του δικαιούχου ορίζεται κατ΄ανώτατο όριο στο ποσό των 20€ ανά άτοµο 
και ανά εκδροµή.  

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ΗΜΕΡΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΩΝ:  

Το νέο πρόγραµµα περιλαµβάνει 4ήµερες κρουαζιέρες, µε προορισµό νησιά και 
λιµάνια του Αιγαίου µε όλα τα έξοδα πληρωµένα και µε πλήρη διατροφή εντός του 
πλοίου. Απευθύνεται σε 5.000 συνταξιούχους και ασφαλισµένους του ΟΓΑ, καθώς και 
στα έµµεσα ασφαλισµένα στον ΟΓΑ µέλη των οικογενειών τους. (χωρίς καµία 
οικονοµική επιβάρυνση των δικαιούχων). 

 

4. ΕΚ∆ΡΟΜΙΚΟ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: 

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει 5νθήµερο ταξίδι στην Κύπρο σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 
4 ή 5 αστέρων, πρωινό και ηµιδιατροφή, µεταφορά από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 
Ηράκλειο προς Κύπρο και επιµορφωτικές επισκέψεις και περιηγήσεις στα οµορφότερα 
αξιοθέατα του νησιού. (χωρίς καµία οικονοµική συµµετοχή των δικαιούχων). 
Απευθύνεται σε 5.000 αυτοτελώς απασχολούµενους αγρότες, ηλικίας 21-64 ετών, 
χωρίς δικαίωµα συµµετοχής των προστατευοµένων µελών τους.  
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                                                                                   Από Γραφείο ∆ιοίκησης ΟΓΑ 


