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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 2014 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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2003-2014: 11 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ  

 

Φέτος, ο θεσμός της Αγροτικής Εστίας, που εφαρμόζει ο ΟΓΑ στο πλαίσιο του 

κοινωνικού του ρόλου, συμπληρώνει 11 χρόνια παροχής υπηρεσιών, αποβλέποντας 

στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του αγροτικού πληθυσμού της χώρας.  

 

Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, η Αγροτική Εστία κατ’ εξουσιοδότηση του 

ιδρυτικού νόμου, υλοποιούσε τα προγράμματά της μέσω προγραμματικών συμβάσεων 

με την Εργατική Εστία. Από το 2006 και εφεξής, λειτουργεί αυτόνομα τόσο σε 

επίπεδο σύναψης συμβάσεων με τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες που 

συμμετέχουν στα Προγράμματα, όσο και σε επίπεδο εκκαθάρισης. Επιπλέον, δε, από 

το 2008 έχει αναλάβει και τη διενέργεια διαγωνισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις περί 

προμηθειών του Δημοσίου για τη προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών αναγκαίων για 

την υλοποίηση των προγραμμάτων του Λογαριασμού. Το 2014 έγιναν σημαντικές 

τομές στη σύσταση, εφαρμογή και υλοποίηση των προγραμμάτων της Αγροτικής 

Εστίας και αξιοποιούνται για πρώτη φορά από την 11ετη ίδρυση του λογαριασμού 

όλες οι δυνατότητες για προγράμματα και παροχές που παρέχονται από τον σκοπό του 

νόμου.  

 

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Λ.Α.Ε. 

 

Mε το Νόμο 3050/2002, όπως ισχύει σήμερα, συστάθηκε στον ΟΓΑ λογαριασμός με 

τίτλο “Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας” (Λ.Α.Ε.) με οικονομική και λογιστική 

αυτοτέλεια, η διαχείριση του οποίου ασκείται από επταμελή Διαχειριστική 

Επιτροπή με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.  

 

Σκοπός του Κλάδου είναι η οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικού 

τουρισμού, διακοπών, εκδρομών, δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρων, δωρεάν 

παροχή βιβλίων και άλλου έντυπου υλικού γενικότερης ενημέρωσης και 

πληροφόρησης του αγροτικού πληθυσμού της χώρας, η ανάληψη δαπανών για 

επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών ή για την παρακολούθηση αγροτικών 

συνεδρίων, η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναφή προς τους 

σκοπούς του Λογαριασμού, η παροχή χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε 

πολύτεκνες μητέρες, καθώς και τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς.                                      

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ /ΟΓΑ έτους 2014 έχουν 1.153.700 

δικαιούχοι εκ των οποίων: 

  

 Οι 677.700 είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ  

 Οι 31.000 είναι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων 

Υπερηλίκων 

 Οι 445.000 είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης που έχουν 

εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές τους και επιπλέον  

 Τα προστατευόμενα μέλη (σύζυγοι, παιδιά) των ανωτέρω προσώπων 

(έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ) 

 

Όλα τα παραπάνω πρόσωπα πρέπει να κατέχουν Βιβλιάριο Υγείας ΟΓΑ 
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θεωρημένο- σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.  
 

    
 

 

 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Λ.Α.Ε. 

 

Πόροι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας είναι: 

 

 Η μηνιαία ατομική εισφορά των ασφαλισμένων της 1
ης

 έως και 4
ης

 

ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ύψους 

(σήμερα) 1,98 Ευρώ και των ασφαλισμένων της 5
ης

 έως και 7
ης

 

ασφαλιστικής κατηγορίας ύψους 2,97 Ευρώ. (Οι συνταξιούχοι αγρότες και 

οι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ δεν καταβάλουν εισφορά). 

 Κρατική επιχορήγηση ίση με το συνολικό ετήσιο ποσό που εισπράττει ο 

Λογαριασμός από τις εισφορές. (Το ποσό της κρατικής επιχορήγησης για 

τα έτη 2013 και 2014 ανέρχεται  σε  11.000.000 Ευρώ  κατ' έτος). 

 Οι τόκοι των κεφαλαίων του Λογαριασμού, κάθε παροχή από χαριστική 

αιτία και οι πρόσοδοι από κάθε άλλη νόμιμη αιτία. 

 

ΤΟΜΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟ 2014  

 

Φέτος, την περίοδο 2014, έγιναν σημαντικές τομές στη σύσταση, εφαρμογή και 

υλοποίηση των προγραμμάτων της Αγροτικής Εστίας, τα οποία ενισχύθηκαν με: 

 

 Πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού που αφορά σε συνταξιούχους του ΟΓΑ 

 Πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων και Βραβείων σε 

Πολύτεκνες Μητέρες 

 Πρόγραμμα Παροχής Τροφείων για Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και  

 Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για Νέους Αγρότες 

 Πρόγραμμα Διάθεσης Δωρεάν Βιβλίων με περιεχόμενο που συνδέεται με 

τις επαγγελματικές δραστηριότητες των δικαιούχων αγροτών, 

κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, αλιέων κλπ.  

 

Το 2014, στα ήδη υφιστάμενα προγράμματα έγιναν τομές στους όρους και τις 
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προϋποθέσεις υλοποίησής τους, με σκοπό την απλοποίηση, συντόμευση των 

διαδικασιών και ανασύνθεση των περιεχομένων τους, ώστε να εξυπηρετούνται οι 

δικαιούχοι, οι συνεργαζόμενοι πάροχοι, αλλά και διευκολύνονται οι υπηρεσίες του 

ΟΓΑ στη διαχείριση των προγραμμάτων, την εξυπηρέτηση των δικαιούχων και την 

εκκαθάριση των δαπανών.  

 

Ειδικότερα: 

   

 Ο Κοινωνικός Τουρισμός συνδυάστηκε με Ιαματικά Λουτρά με στόχο να 

πετύχουμε την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στους δικαιούχους 

συνταξιούχους σε συνδυασμό με την προώθηση ανάδειξης των ιαματικών 

πηγών της χώρας ως νέας κατεύθυνσης τουριστικού προορισμού.  

 Καθιέρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των 

επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού ώστε ο 

Οργανισμός να έχει στη διάθεσή του ηλεκτρονικό αρχείο.  

 Διαφοροποίηση της πολιτικής επιδότησης του Προγράμματος Κοινωνικού 

Τουρισμού με περιορισμό των πολλαπλών τιμών σε τρεις τιμές (ξενοδοχεία-

ενοικιαζόμενα δωμάτια-camping). 

 Πληρωμή των συνεργαζόμενων παρόχων σε τακτά χρονικά διαστήματα (εντός 

τριμήνου από της επιβολής παραστατικών τριμήνου που έχει προηγηθεί).  

 Αλλαγές στη διαδικασία ελέγχου και υλοποίησης των Προγραμμάτων. 

 Επιμήκυνση της περιόδου διάρκειας των Προγραμμάτων Κοινωνικού 

Τουρισμού και του Εκδρομικού Προγράμματος  

 Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με την αύξηση διάρκειας των 

Προγραμμάτων και την προσαύξηση της επιδότησης σε περιόδους μη αιχμής 

με παροχή (πρόσθετα) πρωινού στους δικαιούχους.  

 Επέκταση του Εκδρομικού Προγράμματος με προσθήκη διήμερων και 

τριήμερων εκδρομών.  

 Αύξηση του αριθμού των δικαιούχων στο Εκδρομικό Πρόγραμμα από 10.000 

το 2013 σε 50.000 το 2014.  

 Καθιέρωση της προαναγγελίας κράτησης δωματίου από τους δικαιούχους στον 

ΟΓΑ και αποτύπωση του καταλύματος επί του ατομικού δελτίου.  

      Στόχος του Οργανισμού είναι να έχει έγκαιρα πληροφόρηση, προκειμένου να   

      πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση  

      των όρων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού.  

 Ο Οργανισμός προμηθεύεται βιβλία συγκεκριμένου επαγγελματικού 

περιεχομένου συναφές με το αντικείμενο της αγροτικής δραστηριότητας. Στην 

περίπτωση αυτή τα βιβλία επιλέγει και διανέμει απευθείας ο Οργανισμός σε 

100.000 ασφαλισμένους ενεργούς αγρότες.  

 Για πρώτη φορά δίνονται έγκαιρα χρηστικές πληροφορίες στους δικαιούχους 

για τα Προγράμματα, τους όρους και τη διαδικασία συμμετοχής μέσω της 

ιστοσελίδας του ΟΓΑ (www.oga.gr). 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
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ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 
 

 

Με την κοινή απόφαση αριθ. 3Φ10034/2196/59/28-2-2014 (ΦΕΚ  760/27-3-2014) του 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης κ Πρόνοιας και του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση του Δ.Σ του ΟΓΑ, καθορίστηκαν τα 

προγράμματα και οι  παροχές έτους  2014, ο αριθμός των δικαιούχων που 

εντάσσονται  σε κάθε ένα από αυτά, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής 

τους. 
Συγκεκριμένα μπορούν να επωφεληθούν συνολικά 584.550 δικαιούχοι από τα 

προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν το έτος 2014, συνολικού  

προϋπολογισμού  26.900.000 ευρώ. 

 

 

Α) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  (προϋπολογισμού  14.785.000 ευρώ) 
 

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, που περιλαμβάνει και το πρόγραμμα 

Ιαματικού Τουρισμού, το οποίο υλοποιείται για πρώτη φορά φέτος, αφορά 130.000 

δικαιούχους  από όλους τους νομούς της χώρας.  

 

Αναλυτικά περιλαμβάνει: 

 

α) Πακέτο 6ημερων διακοπών με πέντε διανυκτερεύσεις για 115.000 δικαιούχους σε 

συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα 

δωμάτια/διαμερίσματα, επιπλωμένες κατοικίες και camping) σε όλους τους νομούς της 

χώρας. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2014 

έως τις 3 Μαίου 2015.  
 

β) Πακέτο 6ημερων διακοπών με πέντε διανυκτερεύσεις και μέχρι τέσσερις απλές 

λούσεις στο πλαίσιο του προγράμματος ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ για 15.000 

δικαιούχους συνταξιούχους σε εγκαταστάσεις συμβεβλημένων με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ 

ιαματικών πηγών  της χώρας.  

 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2014 έως 

τις 31 Δεκεμβρίου 2014. 
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Β) ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (προϋπολογισμού  2.600.000 ευρώ) 
 

Το Εκδρομικό Πρόγραμμα για 50.000 δικαιούχους διοργανώνεται από συμβεβλημένα 

με τον ΟΓΑ τουριστικά γραφεία σε όλους τους νομούς της χώρας, θα διαρκέσει από 

τον Ιούλιο του 2014 έως 3-5-2015 και περιλαμβάνει: 

 

- 3ημερες εκδρομές για 5.000 δικαιούχους, που θα είναι δωρεάν για τους 

συμμετέχοντες, εφόσον το κόστος της εκδρομής που επιλέξουν δεν ξεπερνά την αξία 

του Δελτίου που είναι 120 ευρώ.  

- 2ημερες εκδρομές για 7.000 δικαιούχους, που θα είναι δωρεάν για τους 

συμμετέχοντες εφόσον το κόστος της εκδρομής που επιλέξουν δεν ξεπερνά την αξία 

του Δελτίου που  είναι 65 ευρώ. 

- 1ημερες εκδρομές για 38.000 δικαιούχους, που θα είναι δωρεάν για τους 

συμμετέχοντες.  

 

 
 

Γ) ΒΙΒΛΙΑ  (προϋπολογισμού  6.000.000 ευρώ) 
 

Ο ΟΓΑ θα χορηγήσει  βιβλία συνολικά σε 300.000  δικαιούχους. Στην πρώτη φάση 

του προγράμματος δωρεάν παροχής βιβλίων, που θα διαρκέσει από τον Ιούλιο του 

2014 έως 31-12-2014, 200.000 δικαιούχοι  του ΛΑΕ/ ΟΓΑ, καθώς και τα 

προστατευόμενα μέλη τους, θα έχουν τη δυνατότητα Αγοράς Βιβλίων αξίας 20 ευρώ 

από συμβεβλημένα με τον ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους σε όλους τους 

νομούς  της χώρας.  
Στη δεύτερη φάση του προγράμματος ο ΟΓΑ θα διανείμει απευθείας σε 100.000  

δικαιούχους  βιβλία με συγκεκριμένη θεματική ενότητα.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ) ΘΕΑΤΡΑ (προϋπολογισμού  1.400.000 ευρώ) 
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Η Αγροτική Εστία παρέχει σε  93.000 δικαιούχους  δωρεάν Δελτία Θεάματος για μια 

πληθώρα θεατρικών παραστάσεων σε όλες τις μεγάλες πόλεις  της Ελλάδας σε 

συμβεβλημένα θέατρα. 

 

Τα Δελτία διανέμονται  από τα ΚΕΠ, μετά από κλήρωση, και ισχύουν μέχρι τις 

31-5-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε) ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ 

ΜΗΤΕΡΕΣ * (προϋπολογισμού 465.000 ευρώ)  

 

Για πρώτη φορά  υλοποιείται το πρόγραμμα της παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων 

και Βραβείων σε πολύτεκνες  μητέρες. Tο πρόγραμμα φέτος απευθύνεται πιλοτικά σε  

300 πολύτεκνες μητέρες οι οποίες πρέπει  να είναι  ασφαλισμένες οι ίδιες και οι 

σύζυγοι τους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και έχουν εξοφλήσει 

τις ασφαλιστικές τους εισφορές κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους 

στην παροχή.  

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι οι αιτούσες να έχουν 

τουλάχιστον 4  τέκνα, άγαμα, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ, ηλικίας μέχρι  18 ετών 

ή μέχρι  24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα 

ή  είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω ανεξαρτήτου ηλικίας, κατά το 

χρόνο υποβολής της αίτησης.   

 

 
 

 

 

 

 

ΣΤ) ΤΡΟΦΕΙΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ * 
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(προϋπολογισμού 200.000 ευρώ)  

 

Ακόμη μια καινοτομία που υλοποιείται  το 2014. Για πρώτη φορά θα δοθούν παροχές 

τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς σε 1.250 δικαιούχους.  

 

Στο  Πρόγραμμα Παροχής Τροφείων για  βρεφονηπιακούς σταθμούς  μπορούν να 

λάβουν μέρος οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή/και οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας 

Ασφάλισης Αγροτών του Οργανισμού, που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές του 

εισφορές και έχουν  τέκνο   ηλικίας από ενός (1) έτους μέχρι την ηλικία  εγγραφής  

στην υποχρεωτική εκπαίδευση, έμμεσα ασφαλισμένο στον ΟΓΑ το οποίο φιλοξενείται 

σε βρεφονηπιακό σταθμό. 

 

 
 

Ζ) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ * 

(προϋπολογισμού 600.000 ευρώ)  

 

Εντός του 2014 θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια σε 10.000 νέους 

αγρότες, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της Αγροτικής Εστίας. Πρόκειται για ακόμη 

μία νέα παροχή του ΟΓΑ, με στόχο την περαιτέρω επιμόρφωση και κατάρτιση των 

νεοεισερχόμενων στον κλάδο επαγγελματιών. Στο Πρόγραμμα Επιμορφωτικών 

Σεμιναρίων για Νέους Αγρότες μπορούν να λάβουν μέρος άμεσα ασφαλισμένοι στον 

Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους 

εισφορές, ηλικίας από 22 έως 40 ετών.  

 

 
 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
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* Οι εν λόγω παροχές θα δοθούν στη Δεύτερη Φάση των Προγραμμάτων της 

Αγροτικής Εστίας 2014 και οι ακριβείς ημερομηνίες υλοποίησής τους θα 

ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.   

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  
Δικαιούχοι  των προγραμμάτων που υλοποιούνται στην παρούσα φάση είναι 

συνταξιούχοι του ΟΓΑ, συνταξιούχοι του λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, 

ασφαλισμένοι που έχουν εξοφλήσει τις εισφορές τους κατά το χρόνο υποβολής της 

αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη των 

οικογενειών τους.  

 

Εξαίρεση αποτελεί το Πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού, στο οποίο μπορούν να 

συμμετάσχουν μόνο συνταξιούχοι του ΟΓΑ. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Αναφορικά  με την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής  και τη  διανομή των παροχών 

στους δικαιούχους, ο ΛΑΕ/ΟΓΑ θα  έχει και φέτος  τη διοικητική υποστήριξη των 

Κ.Ε.Π. 

 

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ θα 

υποβληθούν στα ΚΕΠ, όπου οι δικαιούχοι μπορούν να προσέρχονται  από  

27-5-2014 μέχρι 20-6-2014 έχοντας μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

α) Τα Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α. (ατομικό και των προστατευομένων μελών, που  

θέλει να συμμετέχουν στις διαθέσιμες παροχές μαζί του), θεωρημένα- σε ισχύ 

κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.  

β) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας 

γ) Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων (εφόσον υπάρχει) ή απόκομμα 

καταβολής εισφορών (αφορά ασφαλισμένους)  

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

 

Μετά την επεξεργασία  των αιτήσεων, θα ακολουθήσει κλήρωση για την ανάδειξη  

των δικαιούχων που θα ενταχθούν τελικά στα προγράμματα του έτους 2014, με 

ηλεκτρονική διαδικασία. Η κατανομή των δικαιούχων θα γίνει αναλογικά σε όλους 

τους νομούς της χώρας, σύμφωνα με τον αριθμό των δικαιούχων που θα εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον συμμετοχής στα προγράμματα, ανά νομό και ανά πρόγραμμα, με 

προτεραιότητα αυτούς που δεν έχουν κληρωθεί σε κανένα από τα προγράμματα του 

ΛΑΕ/ΟΓΑ τα τρία τελευταία χρόνια. 

 

Κατ' εξαίρεση, στα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού, Ιαματικού Τουρισμού 

και Εκδρομών  θα μπορούν να συμμετέχουν χωρίς κλήρωση, οι συνταξιούχοι του 

ΟΓΑ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στα ανωτέρω προγράμματα, με 

την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω 

απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν εξωϊδρυματικό επίδομα 

παραπληγίας- τετραπληγίας.  
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Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της κλήρωσης  μέσω της 

ιστοσελίδας του ΟΓΑ (www.oga.gr) ή μέσω των ΚΕΠ. 

 

Σημείωση: Φέτος οι κληρωθέντες για να λάβουν το δελτίο Κοινωνικού 

Τουρισμού και Ιαματικού Τουρισμού πρέπει να προβαίνουν έγκαιρα σε κράτηση 

δωματίου, και εν συνεχεία το κατάλυμα να τους αποστέλλει υποχρεωτικά 

Επιβεβαίωση Κράτησης (voucher, κλπ) για να μπορούν οι δικαιούχοι να 

εισέρχονται στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΓΑ, και να καταχωρούν τα 

στοιχεία της κράτησης, τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την προσέλευσή τους στο 

κατάλυμα. Η διαδικασία είναι υποχρεωτική για την παραλαβή των Δελτίων από 

τα ΚΕΠ, στα οποία θα εκτυπώνεται η επωνυμία του τουριστικού καταλύματος 

που έκανε κράτηση ο δικαιούχος. 
   

Τέλος με νεότερη ανακοίνωση του ΟΓΑ θα γνωστοποιηθεί η ημερομηνία διανομής 

των δελτίων των δικαιούχων από τα ΚΕΠ. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oga.gr/
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           ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

 

 

           ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - 6ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 

 

Όλα τα  καταλύματα πρέπει να διαθέτουν δωμάτια, με ιδιαίτερο λουτρό και 

κλιματισμό/κεντρική θέρμανση (εντός των δωματίων) και σε καμία περίπτωση 

προβληματικά (υπόγεια, εσωτερικά, χωρίς επαρκή φωτισμό ή αερισμό κ.λ.π.) 

 

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα επιλέγουν το κατάλυμα της προτίμησης τους από τον 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr κατάλογο των συμβεβλημένων 

τουριστικών καταλυμάτων. 

 

Η κράτηση των δωματίων θα γίνεται μόνο από τον ίδιο τον κοινωνικό τουρίστα. 

 

Παιδιά μέχρι πέντε ετών (γεννηθέντα από 1-1-2010 και μετά) θα παραμένουν δωρεάν 

στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους, χωρίς να προστίθεται κλίνη γι αυτά. 

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ανά άτομο / ανά 

διανυκτέρευση: 

 

ΜΟΡΦΗ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ & 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 

Από 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 έως 

3 ΜΑΪΟΥ 2015 

 

ΠΟΣΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 
 

ΠΟΣΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΩΙΝΟ 
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: 
Για παραμονή σε ξενοδοχεία 

κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία 

τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 

και παραδοσιακά καταλύματα (από 

1* έως 5*Lux)  

21,00 € 21,00 € 23,00 € 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ 

ΔΩΜΑΤΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
(2 έως 4 κλειδιά) 

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ 

 

 

18,50 € 

 

 

18,50 € 

 

 

20,50 € 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
(CAMPING) 

 

12,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

http://www.oga.gr/


      ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΟΓΑ -   22-5-2014 12  - 12 - - 12 - 

 

Η τιμή συμμετοχής του δικαιούχου καθορίζεται από τις επιχειρήσεις τουριστικών 

καταλυμάτων λαμβάνοντας υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα του Προγράμματος 

και είναι αυτή που αναγράφεται για το κάθε κατάλυμα στον αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr κατάλογο των συμβεβλημένων τουριστικών 

καταλυμάτων. 

 

ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ   ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - 6ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ  KAI 4 ΑΠΛΕΣ 

ΛΟΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ 

 

Οι δικαιούχοι παράλληλα με τη διαμονή τους σε συμβεβλημένο κατάλυμα 

διάρκειας (μέχρι 5 διανυκτερεύσεις), θα μπορούν να πραγματοποιούν δωρεάν 

μέχρι και 4 απλές λούσεις (4 εισιτήρια εισόδου), είτε σε Υδροθεραπευτήριο 

εντός συμβεβλημένων ξενοδοχείων, είτε σε συμβεβλημένες εγκαταστάσεις 

ιαματικών πηγών. 
 

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα επιλέγουν το κατάλυμα της προτίμησής τους από 

τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr κατάλογο των 

συμβεβλημένων τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και το Υδροθεραπευτήριο ή 

την εγκατάσταση ιαματικών πηγών που προτιμούν για τις λούσεις τους. 

 

Οι δικαιούχοι, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να μην κάνουν χρήση της παροχής 

λούσεων και να χρησιμοποιήσουν το Δελτίο Ιαματικού Τουρισμού μόνο για 

διαμονή  (μέχρι 5 διανυκτερεύσεις). 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ δικαιούχου : 

α) Για παροχή ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ό,τι ισχύει και στο πρόγραμμα Κοινωνικού 

Τουρισμού 

β) Για παροχή ΛΟΥΣΕΩΝ: δεν υπάρχει οικονομική συμμετοχή των δικαιούχων. 

 

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή σε τουριστικό κατάλυμα -κράτηση 

δωματίου, προκαταβολές, παραλαβή του Δελτίου, πρόωρες αναχωρήσεις κλπ.- 

ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω για το  πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού. 

 

 

 

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – 3ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

 

Προσφερόμενες υπηρεσίες (κατ’ ελάχιστον): 

 

Α) Μεταφορά από και προς την αφετηρία και από και προς τους τοπικούς 

προορισμούς. 

Β) Διαμονή σε δωμάτια με ιδιαίτερο λουτρό και πρωινό, σε καταλύματα νομίμως 

λειτουργούντα, δύο Αστέρων και άνω για τα ξενοδοχεία, τριών και τεσσάρων 

κλειδιών για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα. 

Γ)  Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής  

Οι εκδρομές θα περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους και επισκέψεις σε ιστορικά, 

πολιτιστικά και αρχαιολογικά αξιοθέατα (μνημεία, μουσεία, μοναστήρια, 

αρχαιολογικούς χώρους κ.α.), οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε προορισμούς 

http://www.oga.gr/
http://www.oga.gr/
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όλης της χώρας και οι εκδρομείς θα διακινούνται μόνο εντός των ορίων της.  

 

Οι εκδρομές μπορούν να είναι μικτές ή αμιγείς, δηλ. μπορεί να είναι 

οργανωμένες εκ των προτέρων και οι κάτοχοι των Δελτίων Εκδρομικού 

Προγράμματος έτους 2014, να εντάσσονται ως μέλη στην ομάδα της οργανωμένης 

εκδρομής ή να οργανώνονται ειδικά για τους κατόχους των Δελτίων του 

Εκδρομικού Προγράμματος. 

 

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα επιλέγουν το τουριστικό γραφείο  της προτίμησης 

τους από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr κατάλογο των 

συμβεβλημένων τουριστικών γραφείων. 

 

Παιδιά μέχρι πέντε ετών (γεννηθέντα από 1-1-2010 και μετά) δεν δικαιούνται 

Δελτίο, θα μετακινούνται δωρεάν -με εξασφάλιση θέσης- και θα παραμένουν 

δωρεάν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους δικαιούμενα έκπτωση 50% επί της 

τιμής πόρτας για το πρωινό ή το γεύμα που τυχόν θα λάβουν. 

        

 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 

 

Κατά τη διάρκεια ισχύος του ά μέρους του προγράμματος (έως 31-12-2014), οι 

κληρωθέντες – άμεσα ασφαλισμένοι- δικαιούχοι του ΟΓΑ θα μπορούν να 

προσέρχονται στο βιβλιοπωλείο με την Αστυνομική τους Ταυτότητα. Οι 

δικαιούχοι αυτοί θα μπορούν να παραλάβουν βιβλία για όλα τα μέλη της 

οικογένειας που έχουν κληρωθεί μαζί τους. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να 

προσκομίσουν τους ΑΜΚΑ όλων των δικαιούχων. 

 

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι  της παροχής δωρεάν βιβλίων δεν θα λαμβάνουν 

Δελτία αγοράς βιβλίων από τα ΚΕΠ, αλλά θα απευθύνονται κατευθείαν στα 

συμβεβλημένα με τον ΟΓΑ βιβλιοπωλεία, από τα οποία θα προμηθεύονται 

δωρεάν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος βιβλία μορφωτικού και 

ψυχαγωγικού περιεχομένου, φροντιστηριακά, σχολικά βοηθήματα ή άλλα 

ξενόγλωσσα φροντιστηριακά βοηθήματα κ.λ.π. 

 

Παιδιά μέχρι έξι (6) ετών (γεννηθέντα από 1-1-2009 και μετά) δεν είναι δικαιούχοι 

του προγράμματος. 

 

 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ 

 

Δικαιούχοι είναι 93.000 άτομα και φέτος για πρώτη φορά η αίτηση συμμετοχής 

στο πρόγραμμα θα υποβληθεί μαζί με τις λοιπές παροχές από 27-5- 2014 μέχρι 

20-6-2014 και ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση εφ' όσον ο αριθμός 

των αιτήσεων συμμετοχής υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων. 

 

Οι κληρωθέντες θα προμηθευτούν τα δελτία θεάματος από τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) όλης της χώρας, προκειμένου να 

http://www.oga.gr/
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παρακολουθήσουν παραστάσεις  των συμβεβλημένων θεατρικών επιχειρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων και των παιδικών σκηνών. 

 

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα επιλέγουν το θέατρο της προτίμησης τους από τον 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ στο www.oga.gr κατάλογο των 

συμβεβλημένων θεάτρων. 

 

Για κάθε Δελτίο θεάματος, η θεατρική επιχείρηση επιδοτείται από τον Λ.Α.Ε/ΟΓΑ 

με το ποσό των δεκαπέντε Ευρώ (Ευρώ 15,00) για την Κεντρική Σκηνή και 

δώδεκα Ευρώ (Ευρώ 12,00) για την Παιδική Σκηνή.    

 

Δεν υπάρχει οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου. 

 

Τα Δελτία θεάματος ισχύουν για όλες τις παραστάσεις, τακτικές βραδινές,  

απογευματινές ή λαϊκές απογευματινές, περιλαμβανομένων και αυτών του 

Σαββάτου και Κυριακής. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 

ΕΤΩΝ 2012-2013 

 

 

Παρακάτω σας παραθέτουμε σε μορφή πίνακα τα προγράμματα που 

πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2012 και 2013 μαζί με τα στοιχεία απορρόφησής τους 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2012 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

(με περίοδο 

υλοποίησης) 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ 

ΔΕΛΤΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
(από 23-7-2012 

έως        31-3-

2013) 

120.000              34.563 97.290 28,80% 

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
(από 23-7-2012 

έως        31-12-

2012) 

20.000 2.250 15.715 11,25% 

ΠΑΡΟΧΗ  

ΒΙΒΛΙΩΝ 
(από 26-9-2012 

έως        31-12-

2012)  

300.000              157.196 
(Δεν δίνονται 

Δελτία) 
52,39% 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

ΘΕΑΤΡΩΝ 
(από 27-8-2012 

έως 

 30-4-2013) 

100.000                49.103            98.720   49,10% 

ΣΥΝΟΛΟ 540.000            243.112        368.921  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2013 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

(με περίοδο 

υλοποίησης) 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ 

ΔΕΛΤΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
(από8-7-2013 έως        

31-3-2014) 

120.000              39.334 99.483 32,77% 

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
(από 8-7-2013 έως        

31-12-2013) 

10.000 1562          7.525 15,62% 

ΠΑΡΟΧΗ  

ΒΙΒΛΙΩΝ 
(από 8-7-2013 έως        

31-12-2013)  

300.000             205.340  
(Δεν δίνονται 

Δελτία) 
          68,44% 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

ΘΕΑΤΡΩΝ 
(από 8-7-2013έως 

 31-5-2014) 

100.000              34.000*         99.895      34%* 

ΣΥΝΟΛΟ 540.000            280.236        412.243  

 

*δεν είναι οριστικός αριθμός 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ  

 

Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α  2010 2011 2012 2013* 

Προγράμματα Κοινωνικού 

Τουρισμού 8.725.515,19  10.228.892,16  8.592.901,01  4.307.217,00  

Εκδρομικά Προγράμματα  2.972.331,00  2.049.120,00  1.366.050,00  259.740,00  

Παροχή εισιτηρίου Θεάτρου 900.244,53  537.337,99  539.516,11  720.288,69  

Παροχή Βιβλίων 2.590.701,49  3.382.380,08  4.716.128,80  3.138.554,17  

Παροχή χρημ.βοήθ.,βραβείων 

σε πολύτεκνες μητέρες 0,00  0,00  0,00  0,00  

Παροχή τροφείων σε 

βρεφονηπιακούς σταθμούς 0,00  0,00  0,00  0,00  

Επιμορφωτικά σεμινάρια νέων 

αγροτών 0,00  0,00  0,00  0,00  

ΣΥΝΟΛΟ  15.188.792,21  16.197.730,23  15.214.595,92  8.425.799,86  

 

* Τα στοιχεία δεν είναι οριστικά, καθώς η εκκαθάριση βρίσκεται σε εξέλιξη  
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού  14.785.000 

Εκδρομικά Προγράμματα 2.600.000 

Παροχή εισιτηρίου Θεάτρου 1.400.000 

Παροχή Βιβλίων 6.000.000 

Παροχή χρηματικών βοηθημάτων και 

βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες 

465.000 

Παροχή τροφείων σε βρεφονηπιακούς 

σταθμούς 

200.000 

Επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών 600.000 

ΣΥΝΟΛΟ 26.050.000* 
 

*Δεν περιλαμβάνονται τα λειτουργικά έξοδα 

 

 

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣ   

ΕΤΩΝ 2012-2013 

 

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ                                                        3.028                     2444 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ                                                                   158                          126 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ 554                          486 

ΘΕΑΤΡΑ     50                              62 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ                                                                                                                                       3.790                     3118 

 

 

 

 

     

                           
 


