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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αθήνα, 9-6-2015   
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ                                                                                       Αριθ. Πρωτ.:26077 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΛΑ∆ΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ                                                        
ΤΗΛ.: 2131519233, 231, 214, 303, 304, 310 
            

 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ  ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 

 

Α .  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

Β .  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
 

Λ .Α .Ε . /  ΟΓΑ  ΕΤΟΥΣ  2015  
 

Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε:  
α) την αριθµ. Φ10034/28/25-4-2015 (ΦΕΚ 1036/3-6-2015, τεύχος Β’) κοινή απόφαση των 
Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, καθορίστηκαν τα Προγράµµατα και ο αριθµός δικαιούχων του ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (Λ.Α.Ε) του ΟΓΑ  έτους  2015  και  
β) την αριθµ. Συν.9/Θ1/9-6-2015 απόφαση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του Λ.Α.Ε 
εγκρίθηκε η υλοποίηση  του  Προγράµµατος Κοινωνικού Τουρισµού και του Προγράµµατος 
Ιαµατικού Τουρισµού έτους  2015, ως εξής : 
   

Α΄  ΜΕΡΟΣ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
ΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕ ΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

ΤΩΝ  ΤΟΥΡ ΙΣΤ ΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ  
 
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   
 

1. Το πρόγραµµα ισχύει από 10-7-2015 έως 15-5-2016 (καταληκτική ηµεροµηνία 
αναχώρησης  από το κατάλυµα) και  εφαρµόζεται σε όλους τους νοµούς της χώρας. Η 
διάρκεια των διακοπών ορίζεται µέχρι έξι (6) ηµέρες (µέχρι πέντε διανυκτερεύσεις). 
 

2. Ο αριθµός των δικαιούχων ανέρχεται στα 85.000 άτοµα, τα οποία θα είναι κάτοχοι 
ατοµικού δελτίου Κοινωνικού Τουρισµού. 
 

3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν: 
α) Ξενοδοχεία όλων των  λειτουργικών µορφών και τάξεων (ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, 
ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων, παραδοσιακά καταλύµατα),  
β) Ενοικιαζόµενα δωµάτια/διαµερίσµατα τεσσάρων (4), τριών (3) και δύο (2) κλειδιών,  
γ) Επιπλωµένες κατοικίες - επαύλεις και  
δ)Οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), µόνο µε ιδιόκτητη σκηνή ή 
τροχόσπιτο. 
 Ενοικιαζόµενα δωµάτια/διαµερίσµατα ενός (1) κλειδιού δεν µπορούν να 
συµµετάσχουν στο πρόγραµµα. 
 

4. Τα τουριστικά καταλύµατα που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, υποχρεούνται: 
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α) Να διαθέτουν Ειδικό Σήµα Λειτουργίας, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ. 
β) Να διαθέτουν ιδιαίτερο λουτρό και ατοµικό ή κεντρικό κλιµατισµό ψύξης-θέρµανσης, 
εντός των δωµατίων. 
γ) Να διαθέτουν ή να έχουν άµεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος να είναι 
συνδεδεµένος µε το διαδίκτυο (internet), αφενός για να αναγγέλλουν τις αφίξεις των 
κοινωνικών τουριστών στην ηλεκτρονική εφαρµογή του ΟΓΑ, αφετέρου για να επικοινωνούν 
µε την Υπηρεσία µας. Σε περίπτωση αδυναµίας πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι επιχειρήσεις 
να δηλώσουν στην αίτηση συµµετοχής τα µέσα που έχουν στη διάθεση τους προκειµένου να 
επικοινωνούν και να ενηµερώνονται από τον Κλάδο Αγροτικής Εστίας. 
δ) Να πληρούν όλες τις προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία τεχνικές και λειτουργικές 
προδιαγραφές, ανάλογα µε την κατηγορία τους. 
 

5. Οι ενδιαφερόµενοι επιχειρηµατίες, που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο Πρόγραµµα 
Κοινωνικού Τουρισµού 2015 του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ, θα υποβάλλουν Αίτηση/Υπεύθυνη ∆ήλωση 
Συµµετοχής, µε την οποία θα δηλώνουν και τη δέσµευσή τους για την τήρηση των όρων του 
προγράµµατος. Η Αίτηση Συµµετοχής θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
www.oga.gr/katalymata-aitiseis , εν συνεχεία θα εκτυπώνεται και θα αποστέλλεται η 
έντυπη µορφή της µε τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά, υπογεγραµµένη νοµίµως, 
ταχυδροµικά  ή ιδιοχείρως (ΟΓΑ/Κλάδος Αγροτικής Εστίας- Πατησίων 30, 10170 ΑΘΗΝΑ), 
µέχρι και 30-6-2015  (ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµείου ή αρ. πρωτ. εισερχοµένου 
ΟΓΑ). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κωδικοί (username και password) που θα χρησιµοποιήσουν οι 
ενδιαφερόµενοι επιχειρηµατίες, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής Αίτησης 
Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Κοινωνικού Τουρισµού 2015, θα πρέπει να διατηρηθούν 
καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Οι ανωτέρω κωδικοί θα ισχύουν και για την 
εισαγωγή στην εφαρµογή (www.oga.gr/katalymata ) και την πραγµατοποίηση της 
ηλεκτρονικής αναγγελίας άφιξης των κοινωνικών τουριστών. 
 
6. Ο κατάλογος των συµβεβληµένων τουριστικών καταλυµάτων µε τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ ανά 
Νοµό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.oga.gr) και οι κοινωνικοί 
τουρίστες θα επιλέγουν το κατάλυµα της προτίµησής τους από τον κατάλογο αυτό. 

 
 

7. ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ  
 

Ο Λ.Α.Ε./ΟΓΑ επιδοτεί τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο πρόγραµµα ως εξής: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΩΝ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ανά άτοµο / ανά διανυκτέρευση : 

 
(Πίνακας 1) 

 

Από 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 έως 15 ΜΑΪΟΥ 2016 
 ΜΟΡΦΗ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 
ΠΟΣΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ: 
Για παραµονή σε ξενοδοχεία 
κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου 
επιπλωµένων διαµερισµάτων  και 
παραδοσιακά καταλύµατα (από 1* 
έως 5*Lux)  

21,00 € 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ 
∆ΩΜΑΤΙΑ/∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
(2 έως 4 κλειδιά) ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ 

 
 

18,00 € 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (CAMPING) 11,00 € 
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Τα ανωτέρω ποσά επιδότησης, στα οποία συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α., υπόκεινται σε: 
Ι.     8% προείσπραξη φόρου εισοδήµατος 
(χορηγείται ανάλογη βεβαίωση από τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του  ΟΓΑ). 
ΙΙ.    0,10% κράτηση υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
ΙΙΙ.  3,6 % Χαρτόσηµο υπέρ της Ε.Α.Α.∆.Σ. 

 

∆ιευκρινίζεται ότι τα ποσά επιδότησης ισχύουν για όλη τη διάρκεια του Προγράµµατος έτους  
2015 χωρίς να επηρεάζονται από τυχόν µεταβολές των οικονοµικών και λοιπών  συνθηκών. 
 
Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή της επιδότησης από τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ για κάθε 
δικαιούχο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ έναντι του επιχειρηµατία. 
 
8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
Το ποσό της οικονοµικής συνεισφοράς των δικαιούχων καθορίζεται κατ΄ αρχήν από τις 
επιχειρήσεις λαµβάνοντας υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράµµατος και υπό την  
προϋπόθεση: 
α) ότι το ύψος του ποσού δεν θα υπερβαίνει τα ανώτατα όρια, που καθορίζει ο 
Λ.Α.Ε./ΟΓΑ ανάλογα µε τη µορφή, την κατηγορία και τις προσφερόµενες υπηρεσίες του 
καταλύµατος, τα οποία περιλαµβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί, 
β) ότι το άθροισµα του ποσού συµµετοχής του δικαιούχου και του ποσού επιδότησης θα 
είναι µειωµένο σε σχέση µε την τιµή της ελεύθερης αγοράς και χαµηλότερο από την τιµή 
πόρτας του καταλύµατος.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

                                                                (Πίνακας 2) 
 
γ) ∆ιευκρινίζεται ότι η τιµή συµµετοχής του δικαιούχου συµπεριλαµβάνει όλες τις νόµιµες   
επιβαρύνσεις(ΦΠΑ κλπ). 

δ) Οι επιχειρηµατίες δικαιούνται να εισπράττουν τα προαναφερόµενα ποσά συµµετοχής από 
τους κοινωνικούς τουρίστες χωρίς καµία ευθύνη και ανάµειξη του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ. Οι κοινωνικοί 
τουρίστες  υποχρεούνται να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα αναχώρησής 
τους από το κατάλυµα. 
 
 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ / ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 
ΜΟΡΦΗ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 

ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΩΙΝΟ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ: 
Για παραµονή σε 
ξενοδοχεία 
κλασσικού τύπου, 
ξενοδοχεία 
τύπου επιπλωµένων 
διαµερισµάτων και 
παραδοσιακά καταλύµατα 

 
          5*  (Lux) 

4* 
3* 
2* 
1* 

 
15,00 € 
13,00 € 
  8,00 € 
  6,00 € 
  4,00 € 

 
12,00 € 
10,00 € 
  6,00 € 
  4,00 € 
  2,00 € 

 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ 
∆ΩΜΑΤΙΑ/∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 

 
4 κλειδιά 
3 κλειδιά 
2 κλειδιά 

 
8,00 € 
6,00 € 
4,00 € 

 
6,00 € 
4,00 € 
2,00 € 

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ 

 
Χωρίς κατάταξη 

 
7,00 € 

 
5,00 € 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
(CAMPING’S) 

 
- 

 
- 

 
- 
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Σηµειώνουµε ότι τα τουριστικά καταλύµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα 
Κοινωνικού Τουρισµού, µπορούν, εφόσον επιθυµούν, να συµµετέχουν και στο 
Πρόγραµµα Ιαµατικού Τουρισµού, µε την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Β’ µέρος της παρούσης. 
 
 
Β. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
 

Αίτηση συµµετοχής: 
 

1. Η Αίτηση/∆ήλωση Συµµετοχής πρέπει να εµφανίζει ταυτότητα περιεχοµένου(π.χ. 
επωνυµία, διακριτικός τίτλος, δυναµικότητα κλπ) µε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.  

2. Σε περίπτωση που επιχειρηµατίας επιθυµεί να συµµετάσχει στο πρόγραµµα µε 
περισσότερα από ένα καταλύµατα, τότε πρέπει να υποβάλει ξεχωριστές αιτήσεις 
συµµετοχής που υποχρεωτικά  συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε 
κατάλυµα.  
3. Εφιστάται η προσοχή για τη σωστή συµπλήρωση των στοιχείων της Αίτησης/∆ήλωσης 
Συµµετοχής,  η οποία γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφεροµένων και επέχει θέση 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/86 για τα στοιχεία που αναφέρονται σε 
αυτήν.  
 
 

∆ικαιολογητικά : 
 

1)  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ σε ισχύ. 
 

2) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (για καταλύµατα άνω 
των 19 κλινών) σε ισχύ. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνυποβάλλεται πρόσφατη 
ανανέωση της ισχύος του πιστοποιητικού πυρασφάλειας του καταλύµατος.  
 
 

3) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α∆ΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
(π.χ. εστιατορίου ή  κυλικείου ή Bar)  για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται ή επιθυµούν να 
παρέχουν πρωινό. 
Σηµειώνεται ότι ο χώρος για την παροχή του πρωινού θα λειτουργεί εντός της τουριστικής 
µονάδας, σε όλες τις περιπτώσεις που υπογράφεται σύµβαση µε παροχή πρωινού. 
 

4) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 
(ΠΙΣΙΝΑΣ), εφόσον δηλώσουν ως παρεχόµενη υπηρεσία την πισίνα στην αίτηση 
συµµετοχής.  
Σε περίπτωση που η άδεια λειτουργίας Κολυµβητικής ∆εξαµενής είναι σε διαφορετικό όνοµα 
από τον επιχειρηµατία που έχει υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραµµα θα συνοδεύεται 
από Υπεύθυνη ∆ήλωση το περιεχόµενο της οποίας αποτυπώνεται στο συνηµµένο 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2. 
 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά µε περιορισµένη ισχύ 
έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει κατά τη διάρκεια του προγράµµατος                               
(από 10-7-2015 έως 15-5-2016), η επιχείρηση οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 
για την ανανέωσή του και την άµεση αποστολή σχετικού φωτοαντιγράφου στον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ. 
Σε αντίθετη περίπτωση, η σύµβαση θα λύεται αυτοδίκαια και δεν θα εξοφλούνται τα ∆ελτία 
της χρονικής περιόδου, κατά την οποία το πιστοποιητικό έχει λήξει. 
 

∆εν θα γίνονται δεκτές Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του Ν. 1599/86 ή βεβαιώσεις, οι οποίες θα 
αντικαθιστούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά (π.χ. σήµατα, άδειες).  
 

Η έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού καθιστά αδύνατη την έγκριση συµµετοχής 
της επιχείρησης στο εν λόγω πρόγραµµα. 
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Γ .  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ  
κατά  την  εφαρµογή  του  προγράµµατος  

 
1. Οι σχέσεις (Κρατήσεις, Ακυρώσεις, Προκαταβολές, πρόωρες αναχωρήσεις λόγω 
ανωτέρας βίας κλπ) του δικαιούχου-κοινωνικού τουρίστα µε τα τουριστικά καταλύµατα, που 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα, διέπονται από τον ισχύοντα Κανονισµό Σχέσεων 
Ξενοδόχων και Πελατών (Ν.1652/86 ΦΕΚ 167Α/30-10-86, απόφαση 503007) και τις 
λοιπές ισχύουσες για τα τουριστικά καταλύµατα διατάξεις.  
 

Ειδικότερα : 

1.1. Η κράτηση των δωµατίων γίνεται µόνο από τον ίδιο τον κοινωνικό τουρίστα και 
απαγορεύεται  ρητά η µεσιτεία για την κράτηση δωµατίων από άλλα πρόσωπα διαφορετικά 
των δικαιούχων, ακόµη και µέσω τουριστικών γραφείων, Κ.Α.Π.Η. ή Συλλογικών φορέων. 
 

1.2. ∆ιαδικασία χορήγησης ∆ελτίου από το ΚΕΠ µετά την Κράτηση: Η κράτηση δωµατίου 
από τον κληρωθέντα δικαιούχο είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται έγκαιρα ή σε κάθε 
περίπτωση τουλάχιστον 3 ηµέρες πριν την προσέλευσή του στο τουριστικό κατάλυµα. Η 
επιχείρηση, µετά την κράτηση, υποχρεούται να αποστείλει στον δικαιούχο την 
Επιβεβαίωση Κράτησης (voucher, κλπ), προκειµένου να ενηµερώσει τη σχετική 
εφαρµογή του ΟΓΑ για την κράτηση και να παραλάβει από το ΚΕΠ το ∆ελτίο επί του οποίου 
αναγράφεται η επωνυµία του τουριστικού καταλύµατος που έγινε η κράτηση. 
Σηµειώνουµε ότι ως καταληκτική ηµεροµηνία καταχώρησης Επιβεβαίωσης Κράτησης 
για παραµονή 6 ηµερών(5 διανυκτερεύσεις)στην εφαρµογή του ΟΓΑ,  ορίζεται η        
6-5-2016. 
 
 

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
Με την άφιξη του δικαιούχου, οι επιχειρηµατίες θα πρέπει: 
α) Να ελέγχουν αν το ∆ελτίο που προσκοµίζει ο δικαιούχος αφορά στο Πρόγραµµα 
Κοινωνικού Τουρισµού έτους 2015. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι επιχειρήσεις που θα συµβληθούν ΜΟΝΟ µε το πρόγραµµα Κοινωνικού 
Τουρισµού, δεν θα πρέπει να αποδέχονται ∆ελτία Ιαµατικού Τουρισµού. 
 

β) Να ελέγχουν αν είναι ορθά τα στοιχεία του καταλύµατος που αναγράφονται στο 
∆ελτίο όπως εκδόθηκε από το ΚΕΠ. Αν το ∆ελτίο έχει εκδοθεί για άλλο κατάλυµα,  πρέπει 
έγκαιρα να ζητήσουν από το δικαιούχο να ακυρώσει το ∆ελτίο στο πλησιέστερο ΚΕΠ και να 
εκδώσει νέο µε την ορθή επωνυµία του καταλύµατος. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι 
δυνατή η επιδότηση του ∆ελτίου. 
 

γ) Να δέχονται τον δικαιούχο στο κατάλυµά τους, µόνον εφόσον διαπιστώσουν ότι τα 
στοιχεία της ταυτότητάς του ταυτίζονται µε αυτά που αναγράφονται στο ∆ελτίο Κοινωνικού 
Τουρισµού. Το ∆ελτίο Κοινωνικού Τουρισµού είναι αυστηρά προσωπικό και απαγορεύεται 
αυστηρά η χρήση του από άλλα άτοµα. 
Σε περίπτωση που ο επιχειρηµατίας του καταλύµατος δεχθεί στο κατάλυµά του άτοµο, άλλο 
από το αναγραφόµενο στο ∆ελτίο Κοινωνικού Τουρισµού, τότε θα υπόκειται στις οικείες 
διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. 
 

δ) Να ελέγχουν τα ∆ελτία των δικαιούχων, τα οποία πρέπει να φέρουν προεκτυπωµένη την 
υπηρεσιακή σφραγίδα και υπογραφή του Προέδρου της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του 
Λ.Α.Ε.- ∆ιοικητή του ΟΓΑ, την στρογγυλή σφραγίδα του ΚΕΠ, την υπογραφή - σφραγίδα του 
αρµοδίου υπαλλήλου, καθώς και την υπογραφή του δικαιούχου κατά την παραλαβή από το 
ΚΕΠ.  
 

ε) ∆ελτία που δεν φέρουν προεκτυπωµένα τα στοιχεία της επιχείρησης κατά την 
εκτύπωση από το ΚΕΠ θεωρούνται ΑΚΥΡΑ και δεν θα εξοφλούνται. Επίσης, ∆ελτία που 
φέρουν διορθώσεις (µελάνι, ειδικό διορθωτικό blanco κλπ) θεωρούνται ΑΚΥΡΑ και δεν θα 
εξοφλούνται. 
 
 



 6 

στ) ∆ελτία µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της παραµονής του δικαιούχου στο 
κατάλυµα δεν πρέπει να γίνονται δεκτά, τυχόν δε αποδοχή τους θα έχει ως συνέπεια τη µη 
εξόφλησή τους. 
 

ζ) ∆ελτία άλλου Προγράµµατος του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ ή ∆ελτία που χορηγήθηκαν σε 
προγράµµατα προηγούµενων ετών, δεν θα γίνονται δεκτά, τυχόν δε αποδοχή τους, θα έχει 
ως συνέπεια τη µη εξόφλησή τους. 
 
 

3. ∆εν επιτρέπεται να γίνει χρήση του ∆ελτίου σε  τουριστικές µονάδες που βρίσκονται στον 
τόπο κατοικίας του δικαιούχου (πόλη, κωµόπολη, χωριό κλπ). 
 
 

4.     ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΦΙΞΗΣ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
• Ο επιχειρηµατίας υποχρεούται να γνωστοποιεί την άφιξη του κοινωνικού τουρίστα  

ηλεκτρονικά µέσω internet εντός  24 ωρών. 
• Η διαδικασία θα πραγµατοποιείται απαραιτήτως  µέσα από την ηλεκτρονική εφαρµογή 

του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ (www.oga.gr/katalymata ).  
• Μετά την παρέλευση του 24ώρου η εφαρµογή δεν θα δίνει τη δυνατότητα  

πρόσβασης για αναγγελίες  άφιξης.  
• Σε περίπτωση που ο κοινωνικός τουρίστας πραγµατοποιήσει λιγότερες 

διανυκτερεύσεις από τις αναγγελθείσες, ο υπεύθυνος του καταλύµατος υποχρεούται 
να διορθώσει άµεσα τον αριθµό των διανυκτερεύσεων στη σχετική εφαρµογή. 

 Προσοχή: Από την ηλεκτρονική εφαρµογή του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ, επιτρέπεται µόνο µία (1)  
 φορά η διόρθωση του αριθµού διανυκτερεύσεων.  
• Σε περίπτωση τεχνικού προβλήµατος στην εφαρµογή του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ, ο 

επιχειρηµατίας θα µπορεί να καταχωρήσει τις ορθές ηµεροµηνίες άφιξης την πρώτη 
εργάσιµη µέρα που η εφαρµογή θα είναι ξανά ενεργή. Σε κάθε περίπτωση θα 
αναρτάται στην εφαρµογή ανακοίνωση µε σχετικές οδηγίες. 

• Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία χρήσης της διαδικτυακής 
εφαρµογής καθώς και αναλυτικές οδηγίες χρήσης (users’ manual) θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα του ΟΓΑ πριν την έναρξη του προγράµµατος. 

 

Σηµειώνουµε ότι χωρίς την ηλεκτρονική αναγγελία άφιξης του κοινωνικού τουρίστα  
δεν θα καταβάλλεται η επιδότηση για το αντίστοιχο ∆ελτίο Κοινωνικού Τουρισµού. 

Αναγγελίες άφιξης µέσω Fax εντός 24 ωρών από την άφιξη του κοινωνικού τουρίστα, θα 
γίνονται δεκτές µόνο στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί αδυναµία σύνδεσης στο διαδίκτυο 
(π.χ. όταν αποδεδειγµένα η περιοχή στην οποία ευρίσκεται το κατάλυµα δεν διαθέτει 
internet, τεχνική βλάβη κλπ). Στην περίπτωση αυτή  συµπληρώνεται το συνηµµένο 
Υπόδειγµα  5 και αποστέλλεται στο φαξ της Υπηρεσίας µας (210-3841602). 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ : 
1η : Ο επιχειρηµατίας, υποχρεούται να διευκρινίζει στο συνηµµένο Υπόδειγµα 5 τους λόγους 
που προβαίνει σε αναγγελία άφιξης µέσω φαξ και όχι µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής. 
2η : Σε περίπτωση που ο κοινωνικός τουρίστας πραγµατοποιήσει λιγότερες διανυκτερεύσεις 
από τις αναγγελθείσες µέσω φαξ, ο υπεύθυνος του καταλύµατος υποχρεούται να αποστείλει 
άµεσα ορθή επανάληψη µε τη διόρθωση του αριθµού διανυκτερεύσεων. 
3η : Σε περίπτωση που επιχειρηµατίας παραλείψει να προβεί σε µία από τις 
παραπάνω ενέργειες (1η και 2η επισήµανση) αναγγελίας αφίξεων κοινωνικών 
τουριστών εντός 24 ωρών, τότε τα µη αναγγελθέντα δελτία δεν θα εξοφλούνται. 
 
 

5. ΠΡΟΩΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
α) Σε περίπτωση που δικαιούχος προσέλθει στο κατάλυµα, αλλά δεν επιθυµεί να 
διαµείνει σε αυτό, ο επιχειρηµατίας δεν θα προβαίνει σε αναγγελία άφιξης στη διαδικτυακή 
εφαρµογή του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ και θα επιστρέφει το ∆ελτίο Κοινωνικού Τουρισµού στον 
δικαιούχο ασυµπλήρωτο. 
 

β) Σε περίπτωση που ο κοινωνικός τουρίστας αναχωρήσει πρόωρα τότε στα δελτία, όπως 
και στις αναγγελίες άφιξης, θα πρέπει να αναφέρεται ο πραγµατικός αριθµός 
διανυκτερεύσεων των δικαιούχων. 
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6. Σε κοινωνικούς τουρίστες που διαµένουν σε α) Ξενοδοχεία (κλασσικού τύπου, Ξενοδοχεία 
τύπου Επιπλωµένων ∆ιαµερισµάτων και Παραδοσιακά Καταλύµατα), β) Ενοικιαζόµενα 
∆ωµάτια/∆ιαµερίσµατα και γ) Επιπλωµένες Κατοικίες, να µην διατίθενται προβληµατικά 
δωµάτια (υπόγεια, εσωτερικά, χωρίς επαρκή φωτισµό ή αερισµό κλπ).  
Η δαπάνη για τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών (εντός των δωµατίων ή διαµερισµάτων) 
κουζίνας, ψυγείου κλπ, καθώς και για τη χρήση του κλιµατισµού-κλιµατιστικού δεν 
επιβαρύνει τον κοινωνικό τουρίστα και τούτα ισχύουν για όλα τα τουριστικά καταλύµατα 
και ανεξαρτήτως αν τα δηλώσει ο επιχειρηµατίας, ο οποίος υποχρεούται, άνευ 
αποζηµιώσεως ή αµοιβής, να προσφέρει στους  κοινωνικούς τουρίστες δικαιούχους του 
Λ.Α.Ε./ΟΓΑ  όλες τις προς τρίτους παρεχόµενες κατά τις σχετικές διατάξεις- παροχές. 
 

7. Παιδί ή παιδιά µέχρι πέντε ετών (γεννηθέντα από 1-1-2011 και µετά) θα διαµένουν 
δωρεάν στο ίδιο δωµάτιο µε τους γονείς τους.  Σε περίπτωση  που προστίθεται κλίνη για τα 
παιδιά στο ίδιο δωµάτιο των γονιών τους, ο δικαιούχος θα επιβαρύνεται µε το 50% της 
οικονοµικής συµµετοχής του ενός γονέα και θα δικαιούται έκπτωση 50% επί της τιµής 
πόρτας για το πρωινό που θα λάβουν τα παιδιά. 
 

8. Παιδιά άνω των πέντε ετών (γεννηθέντα µέχρι και 31-12-2010), θεωρούνται κανονικοί 
δικαιούχοι του προγράµµατος και διαθέτουν δικό τους ∆ελτίο Κοινωνικού Τουρισµού. 
 

9. Σε περίπτωση που µη δικαιούχος του προγράµµατος διαµένει στο ίδιο δωµάτιο (δίκλινο ή 
τρίκλινο) µε δικαιούχο προγράµµατος Κοινωνικού Τουρισµού, θα επιβαρύνεται µε το 
άθροισµα του ποσού της οικονοµικής συνεισφοράς του δικαιούχου και του ποσού της 
ηµερήσιας επιδότησης που καταβάλλεται από τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ, ανάλογα µε τη λειτουργική 
µορφή και την κατηγορία του καταλύµατος. 
 

10.Σε περίπτωση που µεµονωµένο άτοµο επιλέξει να µείνει σε δίκλινο δωµάτιο, όταν δεν 
υπάρχει µονόκλινο, θα καταβάλει ολόκληρο το ποσό συµµετοχής του και επιπλέον θα 
επιβαρύνεται µε το 70% του αθροίσµατος του ποσού της οικονοµικής συνεισφοράς του 
και του ποσού της ηµερήσιας επιδότησης που καταβάλλεται από τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ ανάλογα 
µε τη λειτουργική µορφή και την κατηγορία της µονάδας. 
 

11. Να δέχονται δικαιούχους του προγράµµατος Κοινωνικού Τουρισµού Λ.Α.Ε./ΟΓΑ 
σε όλα τα τµήµατα της µονάδας τους καθ’ όλη τη χρονική περίοδο που δήλωσαν 
στην Αίτηση Συµµετοχής τους και µέχρι του ορίου δυναµικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο 
Ειδικό Σήµα λειτουργίας και στη σχετική σύµβαση. 
 

12. Η χρονική περίοδος συµµετοχής στο πρόγραµµα είναι η αναγραφόµενη στην 
αίτηση συµµετοχής και στον ηλεκτρονικό κατάλογο συµβεβληµένων καταλυµάτων και δεν 
επιτρέπεται αλλαγή αυτής κατά τη διάρκεια του προγράµµατος. 
 

13. Να παρέχουν πρωινό στους κοινωνικούς τουρίστες εφόσον το δηλώσουν στην αίτηση 
συµµετοχής τους, ίδιο µε εκείνο που προσφέρουν στους άλλους πελάτες του καταλύµατος, 
σε επαρκείς ποσότητες φροντίζοντας τόσο για την ποιότητα όσο και για τους όρους υγιεινής. 
Η σύνθεση του πρωινού να είναι σύµφωνη µε τις ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις.  
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί µη ισότιµη µεταχείριση των δικαιούχων του 
Προγράµµατος Κοινωνικού Τουρισµού Λ.Α.Ε./ΟΓΑ από το τουριστικό κατάλυµα θα 
διακόπτεται η συµµετοχή του στο πρόγραµµα.  
 
 

14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΕΛΤΙΩΝ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
Οι επιχειρηµατίες πρέπει: 
α) Να συµπληρώνουν µε ιδιαίτερη προσοχή όλα τα απαραίτητα στοιχεία του ∆ελτίου και στα 
3 στελέχη (για τον ΟΓΑ, για τον δικαιούχο, για την επιχείρηση), να υπογράφουν και να 
θέτουν τη σφραγίδα της επιχείρησης στο πεδίο που προβλέπεται. Τα στοιχεία της 
σφραγίδας της επιχείρησης πρέπει να συµφωνούν απόλυτα µε τα στοιχεία της επιχείρησης, 
όπως αυτά αναγράφονται στο ∆ελτίο. 
β) Να φροντίζουν ώστε τα ∆ελτία να υπογράφονται υποχρεωτικά και από τους 
δικαιούχους όπου προβλέπεται διαφορετικά δεν θα εξοφλούνται. 
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γ) Οι επιχειρηµατίες  πρέπει να συµπληρώνουν το ∆ελτίο (και τα 3 στελέχη) παρουσία του 
κοινωνικού τουρίστα την ηµέρα αναχώρησής του, και να του παραδίδουν το στέλεχος του 
δελτίου που φέρει την ένδειξη «για τον δικαιούχο». 
 

15. Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στη µορφή της τουριστικής µονάδας (π.χ. από 
ενοικιαζόµενα δωµάτια σε ξενοδοχείο κλπ) ή στην εκµετάλλευσή της, οι επιχειρήσεις   
πρέπει να τη γνωστοποιούν άµεσα και εγγράφως απευθείας στον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ, προκειµένου 
να καταρτιστεί νέα σύµβαση του Προγράµµατος Κοινωνικού Τουρισµού. 
 Σε περίπτωση αλλαγής του εκµεταλλευτή της τουριστικής µονάδας - φυσικού ή νοµικού 
προσώπου- ο αρχικός εκµεταλλευτής οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ για 
τη διακοπή της συνεργασίας του. 
 Ο νέος εκµεταλλευτής, εφόσον επιθυµεί τη συνέχιση της συνεργασίας πρέπει να 
προσκοµίσει: 

•  Αίτηση Συµµετοχής 
•  Το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας επ΄ ονόµατι του για την  κατάρτιση νέας σύµβασης 

 
 

16. Σε περίπτωση που ο επιχειρηµατίας δεχτεί ∆ελτία µετά τη λήξη της περιόδου 
συµµετοχής του στο πρόγραµµα ή µετά το τέλος του προγράµµατος, τότε α) δεν θα 
καταβάλλεται επιδότηση για τα ∆ελτία αυτά και β) καµία υποχρέωση δεν θα γεννάται σε 
βάρος του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ.. 
 
 

17. Ο Λ.Α.Ε./ΟΓΑ ουδεµία απολύτως ευθύνη φέρει έναντι του επιχειρηµατία σε περίπτωση  
που υπάρξει χαµηλή ή µηδενική προσέλευση κοινωνικών τουριστών στο κατάλυµά του. 
 

18. Ο Λ.Α.Ε./ΟΓΑ διατηρεί το δικαίωµα µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιαχειριστικής 
Επιτροπής, όποτε κρίνει εύλογο και επιβεβληµένο, να τροποποιεί τους όρους της 
σύµβασης, γνωστοποιώντας τις αλλαγές στους συµβεβληµένους επιχειρηµατίες. 
 
 

19. Ειδικά, συµφωνείται, ότι απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση του ποσού 
επιδότησης από τον αντισυµβαλλόµενο επιχειρηµατία, των απαιτήσεών του κατά του 
Λ.Α.Ε./ΟΓΑ, που απορρέουν από το παρόν, προς οποιονδήποτε τρίτο, σε 
περίπτωση δε που γίνει, είναι άκυρη και δεν γεννά καµία υποχρέωση για το 
Λ.Α.Ε./ΟΓΑ. 
 
20. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (∆ΙΑΚΟΠΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τα συµβαλλόµενα µέρη διατηρούν το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης αζηµίως, σε 
περίπτωση που ο Λ.Α.Ε./ΟΓΑ, για οποιονδήποτε λόγο, αποφασίσει τη διακοπή του 
προγράµµατος Κοινωνικού Τουρισµού, µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιαχειριστικής 
Επιτροπής του Λ.Α.Ε. ή η αντισυµβαλλόµενη επιχείρηση κρίνει ασύµφορη τη συνεργασία. 
Αν η σύµβαση καταγγελθεί από τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ για οποιοδήποτε λόγο, η επιχείρηση 
υποχρεούται να µη δέχεται πλέον κοινωνικούς τουρίστες και να προβαίνει εγκαίρως στην 
ενηµέρωση των δικαιούχων που τυχόν έχουν κάνει κράτηση δωµατίου. Σε αντίθετη 
περίπτωση, δεν θα καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό επιδότησης από τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ. 
 
 

21. ΕΛΕΓΧΟΙ 
Ο Λ.Α.Ε./ΟΓΑ κατά τη διάρκεια του προγράµµατος µπορεί να πραγµατοποιεί ελέγχους στα 
συµβεβληµένα τουριστικά καταλύµατα µε όλα τα πρόσφορα µέσα που διαθέτει, προκειµένου 
να διαπιστώνει την τήρηση ή µη των όρων του προγράµµατος. 
Εφόσον, διαπιστωθεί από τον έλεγχο µη τήρηση των όρων του προγράµµατος, τότε ο 
Πρόεδρος της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ - ∆ιοικητής ΟΓΑ, µπορεί να 
αναστείλει προσωρινά τη συµµετοχή τουριστικού καταλύµατος στο πρόγραµµα µέχρι την 
έκδοση της σχετικής απόφασης της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής. 
 
 

22. Τυχόν υφιστάµενες ή δηµιουργούµενες µέχρι τη λήξη της σύµβασης οικονοµικές 
υποχρεώσεις της συµβαλλόµενης επιχείρησης προς τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ, από οποιαδήποτε 
νόµιµη αιτία, θα παρακρατούνται από τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ και θα συµψηφίζονται µε οφειλόµενα 
σε αυτήν ποσά κατά την πληρωµή στο συµβαλλόµενο της αξίας των ∆ελτίων. 
 



 9 

 
23. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Σε  περίπτωση που, µετά από έλεγχο των αρµοδίων οργάνων του ΟΓΑ ή έγγραφη 
καταγγελία κοινωνικού τουρίστα, αποδειχθεί παράβαση οιουδήποτε όρου της παρούσης 
από τη συµβεβληµένη επιχείρηση, τότε εκτός των άλλων τυχόν δικαιωµάτων του 
Λ.Α.Ε./ΟΓΑ, η ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ  θα µπορεί µε  απόφαση της: 
α) Να προβαίνει σε µονοµερή, εγγράφως και αζηµίως για τον Λ.Α.Ε. καταγγελία της 
σύµβασης, µε συνέπεια τη µη περαιτέρω συµµετοχή της επιχείρησης στο πρόγραµµα ή/και 
β) Να µη καταβάλει τη σχετική επιδότηση ή σε περίπτωση που αυτή έχει ήδη καταβληθεί να 
ζητήσει την επιστροφή αυτής εντόκως ή/και 
γ) Να αποκλείει τη συγκεκριµένη επιχείρηση από το πρόγραµµα Κοινωνικού Τουρισµού του 
εποµένου έτους ή των επόµενων τριών (3) ετών ή δια παντός ή/και 
δ) Να επιβάλει, σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των προαναφερόµενων όρων της 
σύµβασης, την καταβολή ποσού που φτάνει έως το 10πλάσιο της αξίας των 
διανυκτερεύσεων που αντιστοιχούν στον αριθµό των κοινωνικών τουριστών, των οποίων η 
άφιξη είχε αναγγελθεί και η παραµονή τους βρισκόταν σε εξέλιξη κατά το χρόνο του ελέγχου.  
Το παραπάνω, ρητά συµφωνείται µε την παρούσα, ως ποινική ρήτρα για την 
ανωτέρω αιτία σε βάρος της συµβαλλόµενης επιχείρησης (άρθρο 404 Αστικού 
Κώδικα). 

 
 

 

Η αποδοχή των πιο πάνω όρων από τις επιχειρήσεις, θεωρείται αµαχητί, ότι γίνεται 
µε την ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ των νοµίµων εκπροσώπων τους, 
η οποία επέχει θέση: 
 α) αποδοχής της παρούσας και 
 β) κατάρτισης της σχετικής σύµβασης. 
 
∆. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 
 

Για την καταβολή της επιδότησης από τον Λ.Α.Ε/ΟΓΑ οι επιχειρηµατίες θα πρέπει: 
α) Να τηρούν Λογαριασµό στην Τράπεζα Πειραιώς [Λογαριασµό όψεως (προκειµένου 
περί εταιρειών) και Λογαριασµό Ταµιευτηρίου (προκειµένου περί ατοµικών επιχειρήσεων)], 
τον οποίο οφείλουν να γνωστοποιήσουν στον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ προκειµένου, µετά την 
εκκαθάριση, να πιστώνεται ο λογαριασµός αυτός µε το ποσό της επιδότησης. 
β) Να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά µε τη σειρά που αναφέρονται: 
 

1. Αίτηση επιδότησης (υπόδειγµα 3) 
2. Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών (ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ) στο όνοµα του ΟΓΑ µε στοιχεία: 

ΟΓΑ, Πατησίων 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ, Α.Φ.Μ: 090037978, ∆.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ. 
Το εν λόγω τιµολόγιο θα αφορά στο συνολικό ποσό της επιδότησης του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ 
που αναλογεί στο σύνολο των δικαιούχων που φιλοξενήθηκαν από την επιχείρηση 
(αριθµός διανυκτερεύσεων x ποσό επιδότησης Λ.Α.Ε./ΟΓΑ). 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ :   
 Στο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών θα αναγράφεται το συνολικό ποσό επιδότησης του 
Λ.Α.Ε./ΟΓΑ, το οποίο θα αναλύεται σε  καθαρή αξία (προ ΦΠΑ) και σε ποσό ΦΠΑ. 
Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ο συντελεστής ΦΠΑ. 

3. Συγκεντρωτική κατάσταση  ( υπόδειγµα 4). 
4. Όλα τα στελέχη των ∆ελτίων Κοινωνικού Τουρισµού που φέρουν την ένδειξη «για 

τον ΟΓΑ/Λ.Α.Ε.», των δικαιούχων που φιλοξένησαν. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆ελτία που δεν φέρουν την ένδειξη «ΟΓΑ/Λ.Α.Ε.» δεν θα εξοφλούνται. 

5. Εκτύπωση των στοιχείων του Λογαριασµού Όψεως της Tράπεζας Πειραιώς για 
τις επιχειρήσεις µε µορφή ΟΕ/ΕΕ/ΑΕ/ΕΠΕ και για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 

 ή 
Εκτύπωση ή φωτοαντίγραφο της α΄ σελίδας βιβλιαρίου Ταµιευτηρίου της 
Τράπεζας Πειραιώς για τις ατοµικές επιχειρήσεις. 
 

Επίσης, βλ. Γ΄ ΜΕΡΟΣ. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η συµπλήρωση της ένδειξης «ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» στην ΑΙΤΗΣΗ/∆ΗΛΩΣΗ 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ, πρέπει να συµπίπτει απόλυτα µε την αποτύπωση της Επωνυµίας της 
Επιχείρησης στην «Εκτύπωση των στοιχείων του Λογαριασµού Όψεως της Τράπεζας 
Πειραιώς και πρέπει να συµφωνεί µε την επωνυµία της Επιχείρησης, όπως αυτή εµφανίζεται 
στο Καταστατικό της Εταιρείας (ή στην τελευταία τροποποίησή του), άλλως ο 
ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας θα πρέπει να προβαίνει σε τροποποίηση της Επωνυµίας 
της Επιχείρησης στον Λογαριασµό Όψεως της Τράπεζας Πειραιώς. 
 

Σε περίπτωση που επιχειρηµατίας συµµετείχε στο πρόγραµµα µε περισσότερα από ένα 
καταλύµατα, τότε θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστές αιτήσεις επιδότησης  που υποχρεωτικά 
θα συνοδεύονται από τα ανωτέρω δικαιολογητικά.  
 
Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ  
 

Οι επιχειρηµατίες που θα συµµετάσχουν στο πρόγραµµα, µπορούν να υποβάλουν αίτηση 
επιδότησης µε τα απαραίτητα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, ανά τρίµηνο, µε καταληκτική 
ηµεροµηνία την 28-11-2015 για καταλύµατα εποχιακής λειτουργίας και την 30-6-2016 για 
καταλύµατα συνεχούς λειτουργίας, προκειµένου να εκκαθαρίζονται και να αποδίδεται το 
οφειλόµενο ποσό έγκαιρα. 
 
 
 

ΣΤ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  
 
Όλα τα υποδείγµατα της παρούσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
Βλ. Γ΄ ΜΕΡΟΣ. 
 
 
 
 

Β΄ ΜΕΡΟΣ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
Ι .  ΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕ ΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

ΤΩΝ  ΤΟΥΡ ΙΣΤ ΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ  
 
 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   

 
1. Το πρόγραµµα ισχύει από 10-7-2015 έως 15-5-2016 (καταληκτική ηµεροµηνία 
αναχώρησης από το κατάλυµα) για διαµονή σε κατάλυµα και από 10-7-2015 έως              
31-12-2015 για παροχή δωρεάν λούσεων σε Υδροθεραπευτήρια και  εφαρµόζεται σε όλους 
τους νοµούς της χώρας.  
 

2. Oι δικαιούχοι του προγράµµατος µπορούν να κάνουν χρήση του ∆ελτίου Ιαµατικού 
Τουρισµού µόνο για διαµονή (µέχρι 5 διανυκτερεύσεις) έως 15-5-2016, αλλά µπορούν µόνο 
µέχρι 31-12-2015, παράλληλα µε τη διαµονή τους, να πραγµατοποιούν δωρεάν µέχρι και 4 
απλές λούσεις  είτε σε Υδροθεραπευτήριο εντός συµβεβληµένων ξενοδοχείων, είτε σε 
συµβεβληµένες εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών. 
 

3. ∆ικαιούχοι είναι 15.000 συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι ατοµικού 
∆ελτίου Ιαµατικού Τουρισµού. 
 

4. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε τουριστικά καταλύµατα τα οποία βρίσκονται :  
- σε λουτροπόλεις ή περιοχές κοντά σε εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών ή  
- διαθέτουν Υδροθεραπευτήριο εντός της µονάδας τους. Στην περίπτωση αυτή  πρέπει να 
διαθέτουν :  
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α) βεβαίωση Προσωρινής Λειτουργίας Υδροθεραπευτηρίου, χορηγηθείσα από την αρµόδια 
∆ιεύθυνση του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού, β) σύµβαση µε 
ιατρό, µε σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των δικαιούχων µας που θα πραγµατοποιήσουν 
τις λούσεις. 
 

5. Ο κατάλογος των συµβεβληµένων τουριστικών καταλυµάτων µε τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ στο εν 
λόγω Πρόγραµµα ανά Νοµό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.oga.gr) 
και οι κοινωνικοί τουρίστες θα επιλέγουν το κατάλυµα της προτίµησής τους από τον 
κατάλογο αυτό. 
 

6. ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ των τουριστικών καταλυµάτων   
Α) Για παροχή ∆ΙΑΜΟΝΗΣ: Τα τουριστικά καταλύµατα που  συµµετέχουν στο πρόγραµµα 
Ιαµατικού Τουρισµού, επιδοτούνται από τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ για κάθε διανυκτέρευση, κάθε 
δικαιούχου που είναι νόµιµος κάτοχος ∆ελτίου Ιαµατικού Τουρισµού,  µε τις ίδιες τιµές που 
ισχύουν στο Πρόγραµµα Κοινωνικού Τουρισµού και που αναφέρονται στο Α’ ΜΕΡΟΣ 
της παρούσας γνωστοποίησης όρων (πίνακας 1). 
Β) Για παροχή ΛΟΥΣΕΩΝ: Τα τουριστικά καταλύµατα που διαθέτουν Υδροθεραπευτήριο 
εντός της µονάδας τους και  παρέχουν δωρεάν λούσεις, επιδοτούνται µέχρι και 5 
ευρώ/ανά λούση/ανά δικαιούχο.  
∆ιευκρινίζεται ότι το ποσό επιδότησης συµπεριλαµβάνει όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις. 
 

Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή της επιδότησης από τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ για κάθε 
δικαιούχο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ έναντι του επιχειρηµατία. 
  

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ δικαιούχου  
Α) Για παροχή ∆ΙΑΜΟΝΗΣ: όπως περιγράφεται στο Α΄ Μέρος της παρούσης. 
Β) Για παροχή ΛΟΥΣΕΩΝ : ∆εν υπάρχει οικονοµική συµµετοχή των δικαιούχων. 
 
 

Για τα τουριστικά καταλύµατα που επιθυµούν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα, 
ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, όπως περιγράφονται στο 
Πρόγραµµα Κοινωνικού Τουρισµού (Α’ Μέρος της παρούσης).  
 
Β. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Αίτηση Συµµετοχής : 
 

Οι ενδιαφερόµενοι επιχειρηµατίες τουριστικών καταλυµάτων που επιθυµούν να 
συµµετάσχουν στο πρόγραµµα, θα συµπληρώνουν, στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ, στη 
διεύθυνση www.oga.gr/katalymata-aitiseis , και το σχετικό πεδίο που αφορά στο 
Πρόγραµµα Ιαµατικού Τουρισµού, το οποίο αναφέρεται στην Αίτηση Συµµετοχής για τον 
Κοινωνικό Τουρισµό :  
 

α) Με παροχή διαµονής και λούσεων   ή   β) Μόνο µε διαµονή           
                      
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ : 
1η : Τα καταλύµατα που δεν διαθέτουν Υδροθεραπευτήριο ή που δεν επιθυµούν να 
παρέχουν λούσεις θα συµπληρώνουν  στην αίτηση συµµετοχής την περίπτωση β.   
2η : Η τιµή συµµετοχής των δικαιούχων για τη διαµονή τους στο τουριστικό κατάλυµα, είναι η 
ίδια µε αυτή που δηλώνεται στην αίτηση συµµετοχής για το Πρόγραµµα Κοινωνικού 
Τουρισµού. 
3η : Η περίοδος συµµετοχής στο πρόγραµµα Ιαµατικού Τουρισµού µε παροχή δωρεάν 
λούσεων δηλώνεται ξεχωριστά σε ειδικό πεδίο δεδοµένου ότι η Βεβαίωση προσωρινής 
λειτουργίας των Υδροθεραπευτηρίων ισχύει µέχρι την 31-12-2015.  
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∆ικαιολογητικά : 
 

Τα καταλύµατα που επιθυµούν να συµµετέχουν και στο Πρόγραµµα Ιαµατικού Τουρισµού τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής είναι τα ίδια που θα υποβάλλουν για το Πρόγραµµα Κοινωνικού 
Τουρισµού (µία φορά). Σε περίπτωση που καταλύµατα διαθέτουν εγκαταστάσεις 
Υδροθεραπευτηρίου εντός της µονάδας τους και επιθυµούν να παρέχουν και λούσεις, θα 
προσκοµίσουν επιπλέον: 
1.Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Προσωρινής Λειτουργίας του Υδροθεραπευτηρίου, 
η οποία  ισχύει µέχρι την 31-12-2015, χορηγηθείσα από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του 
Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού, δυνάµει της οποίας δύναται 
να λειτουργεί η επιχείρηση (παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ν.4276/14). 
 

Σε περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί ακόµη από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου 
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού µέχρι το τέλος της προθεσµίας υποβολής 
των αιτήσεων συµµετοχής, τότε η επιχείρηση θα αποστείλει Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία 
θα δηλώνει ότι έχει υποβάλει αίτηµα στο Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & 
Τουρισµού και ότι θα προσκοµίσει τη χορηγηθείσα βεβαίωση το συντοµότερο δυνατό. Μέχρι 
την προσκόµισή της, η αίτηση συµµετοχής που αφορά στην πρόσθετη παροχή λούσεων θα 
παραµένει σε εκκρεµότητα και δεν θα αναφέρεται στον ηλεκτρονικό κατάλογο.  Σηµειώνεται 
ότι µέχρι τη χορήγησή της ∆ΕΝ θα πρέπει να παρέχεται η υπηρεσία λούσεων στους 
δικαιούχους του ΟΓΑ. 
 

2.Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/86 για απασχόληση Ιατρού στο Υδροθεραπευτήριο. 
 
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ: 
 

1. Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Ιαµατικού Τουρισµού, εφαρµόζουν 
τους όρους και προϋποθέσεις του Προγράµµατος Κοινωνικού Τουρισµού (π.χ. αναγγελίες 
άφιξης κλπ) όπως αναφέρονται στο Α’ Μέρος της παρούσης.  
 
2. Επίσης, οι επιχειρηµατίες  πρέπει να γνωρίζουν ότι: 
α) Οι δικαιούχοι-κάτοχοι ∆ελτίου Ιαµατικού Τουρισµού, πρέπει να πραγµατοποιούν τις 
λούσεις παράλληλα µε τη διαµονή τους σε συµβεβληµένο κατάλυµα.  
β) Σχετικά µε τη συµπλήρωση των ∆ελτίων Ιαµατικού Τουρισµού: µε την άφιξη του 
δικαιούχου στο κατάλυµα,  πρέπει να συµπληρώνεται από τον επιχειρηµατία η ηµεροµηνία 
άφιξης, προκειµένου ο δικαιούχος να προσκοµίσει φωτοαντίγραφο του ∆ελτίου του στο 
Υδροθεραπευτήριο που πρόκειται να πραγµατοποιήσει τις λούσεις, το οποίο βρίσκεται είτε 
εντός, είτε εκτός της τουριστικής µονάδας.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι ενέργειες που περιγράφονται στο πρόγραµµα Κοινωνικού 
Τουρισµού. 
γ) Οι δικαιούχοι, εφόσον επιθυµούν, µπορούν να µην κάνουν χρήση της παροχής 
λούσεων και να χρησιµοποιήσουν το ∆ελτίο µόνο για τη διαµονή τους (µέχρι 5 
διανυκτερεύσεις). 
 
∆.  ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ  ΤΟΥΡ ΙΣΤ ΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ  
 

• ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 
 

Για την επιδότησή τους, τα τουριστικά καταλύµατα που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα 
µόνο µε παροχή διαµονής, θα υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά µε τη σειρά που 
αναφέρονται: 
 

1. Αίτηση επιδότησης ( υπόδειγµα 6) 
2. Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών (ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ) στο όνοµα του ΟΓΑ µε στοιχεία: 

ΟΓΑ, Πατησίων 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ, Α.Φ.Μ: 090037978, ∆.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ. 
Το εν λόγω  τιµολόγιο αφορά στο συνολικό ποσό της επιδότησης του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ που 
αναλογεί στο σύνολο των δικαιούχων που φιλοξενήθηκαν από την επιχείρηση (αριθµός 
διανυκτερεύσεων x ποσό επιδότησης ΛΑΕ/ΟΓΑ). 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ:   
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1η : Στο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών θα αναγράφεται το συνολικό ποσό επιδότησης 
του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ, το οποίο θα αναλύεται σε  καθαρή αξία (προ ΦΠΑ) και σε ποσό ΦΠΑ. 
Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ο συντελεστής ΦΠΑ. 

3. Συγκεντρωτική κατάσταση (υπόδειγµα 7) 
4. Όλα τα στελέχη των ∆ελτίων ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ που φέρουν την ένδειξη «για 

τον ΟΓΑ/ΛΑΕ», των δικαιούχων που φιλοξένησαν. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆ελτία που δεν φέρουν την ένδειξη «ΟΓΑ/ΛΑΕ» δεν θα εξοφλούνται. 

5. Εκτύπωση των στοιχείων του Λογαριασµού Όψεως της Τράπεζας Πειραιώς για τις 
επιχειρήσεις µε µορφή ΟΕ/ΕΕ/ΑΕ/ΕΠΕ και για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 

       ή 
 Εκτύπωση ή φωτοαντίγραφο της α΄ σελίδας βιβλιαρίου Ταµιευτηρίου της 
Τράπεζας Πειραιώς για τις ατοµικές επιχειρήσεις. 
 Επίσης, βλ. Γ΄ ΜΕΡΟΣ. 
 

• ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΥΣΕΩΝ  
 

Για την επιδότησή τους, τα τουριστικά καταλύµατα θα υποβάλλουν τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά µε τη σειρά που αναφέρονται: 
 

1. Αίτηση επιδότησης Υδροθεραπευτηρίου (Υπόδειγµα 8)  
2. Συγκεντρωτικό τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών (ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ) στο όνοµα του ΟΓΑ 

µε στοιχεία: ΟΓΑ, Πατησίων 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ, Α.Φ.Μ: 090037978, ∆.Ο.Υ. Α΄ 
ΑΘΗΝΩΝ. Το εν λόγω τιµολόγιο αφορά στο συνολικό ποσό της επιδότησης του Λ.Α.Ε./ 
ΟΓΑ που αναλογεί στο σύνολο των δικαιούχων που πραγµατοποίησαν λούσεις. 

      Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ:   
Στο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών θα αναγράφεται το συνολικό ποσό επιδότησης του  
Λ.Α.Ε./ΟΓΑ, το οποίο θα αναλύεται σε  καθαρή αξία (προ ΦΠΑ) και σε ποσό ΦΠΑ. 
Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ο συντελεστής ΦΠΑ. 

3. Φωτοαντίγραφα των ∆ελτίων του Προγράµµατος Ιαµατικού Τουρισµού, που 
αφορούν στη συµµετοχή των δικαιούχων. 

4. Βεβαίωση υπογεγραµµένη και από τους δικαιούχους, στην οποία θα αναφέρεται ο 
αριθµός των διατεθέντων εισιτηρίων και οι ηµεροµηνίες πραγµατοποίησης των 
λούσεων.  

5. Τα αντίστοιχα αποκόµµατα των εισιτηρίων εισόδου (επισυναπτόµενα στην 
ανωτέρω βεβαίωση). 

6. Εκτύπωση των στοιχείων του Λογαριασµού Όψεως της Τράπεζας Πειραιώς για τις 
επιχειρήσεις µε µορφή ΟΕ/ΕΕ/ΑΕ/ΕΠΕ  

     ή 
Εκτύπωση ή φωτοαντίγραφο της α΄ σελίδας βιβλιαρίου Ταµιευτηρίου της 
Τράπεζας Πειραιώς για τις ατοµικές επιχειρήσεις. 

   Επίσης, βλ. Γ΄ ΜΕΡΟΣ. 
 
Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ  
 

Οι επιχειρηµατίες που θα συµµετάσχουν στο πρόγραµµα, µπορούν να υποβάλουν αίτηση 
επιδότησης µε τα απαραίτητα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, ανά τρίµηνο, µε καταληκτική 
ηµεροµηνία την 28-11-2015 για καταλύµατα εποχιακής λειτουργίας και την 30-6-2016 για 
καταλύµατα συνεχούς λειτουργίας, προκειµένου να εκκαθαρίζονται και να αποδίδεται το 
οφειλόµενο ποσό έγκαιρα. 
 

Σηµειώνεται ότι τα τουριστικά καταλύµατα που θα παρέχουν διαµονή και λούσεις εντός του 
Υδροθεραπευτηρίου της µονάδας τους, θα υποβάλλουν µαζί, σε ένα φάκελο, τις αντίστοιχες 
αιτήσεις επιδοτήσεις µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
 
ΣΤ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  
 
Όλα τα υποδείγµατα της παρούσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
Βλ. Γ΄ ΜΕΡΟΣ. 
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Ι Ι .  ΟΡΟ Ι  &  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕ Ι Σ   
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠ Ι∆ΟΤΗΣΗΣ  

ΕΠ ΙΧΕ ΙΡΗΣΕΩΝ  Ι ΑΜΑΤ ΙΚΩΝ  ΠΗΓΩΝ   
(δ εν  αφορά  τ ουρ ισ τ ι κά  κα ταλύµατα )  

 
 
Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   

 
1. Το πρόγραµµα Ιαµατικού Τουρισµού µε παροχή δωρεάν λούσεων  ισχύει από 10-7-2015 
έως 31-12-2015 (καταληκτική ηµεροµηνία λήξης της Βεβαίωσης προσωρινής λειτουργίας 
των Υδροθεραπευτηρίων) και  εφαρµόζεται σε όλους τους νοµούς της χώρας. 
 

2. Οι δικαιούχοι του προγράµµατος  µπορούν να κάνουν χρήση του ∆ελτίου Ιαµατικού 
Τουρισµού µόνο για διαµονή (µέχρι 5 διανυκτερεύσεις) έως 15-5-2016, αλλά  µπορούν  
µόνο µέχρι 31-12-2015,παράλληλα µε τη διαµονή τους, να πραγµατοποιούν δωρεάν µέχρι 
και 4 απλές λούσεις, είτε σε Υδροθεραπευτήριο εντός συµβεβληµένων ξενοδοχείων, είτε σε 
συµβεβληµένες εγκαταστάσεις Ιαµατικών Πηγών. 
 

3. ∆ικαιούχοι είναι 15.000 συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι ατοµικού 
∆ελτίου Ιαµατικού Τουρισµού. 
 
 

4. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε επιχειρήσεις Ιαµατικών Πηγών, πλην Υδροθεραπευτηρίων 
που λειτουργούν εντός τουριστικών µονάδων. Οι εν λόγω επιχειρήσεις που επιθυµούν να 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα υποχρεούνται να: 

      α) διαθέτουν Βεβαίωση Προσωρινής Λειτουργίας του Υδροθεραπευτηρίου, χορηγηθείσα  
από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & 
Τουρισµού και σύµβαση µε ιατρό κατά τη χρονική διάρκεια που θα δέχονται δικαιούχους του 
Οργανισµού µας στις εγκαταστάσεις τους, 
β) παρέχουν λούσεις στους δικαιούχους – κατόχους ∆ελτίου Ιαµατικού Τουρισµού έτους 
2015 του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που ο επιχειρηµατίας αποδεχτεί 
δικαιούχους µετά τη λήξη της περιόδου συµµετοχής του στο πρόγραµµα ή µετά το τέλος του 
προγράµµατος, τότε α) δεν θα καταβάλλεται επιδότηση για τα ∆ελτία αυτά και β) καµία 
υποχρέωση δεν θα γεννάται σε βάρος του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ, 
γ) πληρούν όλες τις προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία τεχνικές και λειτουργικές 
προδιαγραφές. 
 

5.Οι επιχειρήσεις εγκαταστάσεων  Ιαµατικών Πηγών  που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο 
Πρόγραµµα Ιαµατικού Τουρισµού 2015 του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ θα υποβάλλουν Αίτηση/Υπεύθυνη 
∆ήλωση Συµµετοχής, µε την οποία θα δηλώνουν και τη δέσµευσή τους για την τήρηση των 
όρων του προγράµµατος. Η Αίτηση θα υποβάλλεται σε έντυπη µορφή  µε τα συνοδευτικά 
δικαιολογητικά, υπογεγραµµένη νοµίµως, ταχυδροµικά  ή ιδιοχείρως (ΟΓΑ/Κλάδος 
Αγροτικής Εστίας- Πατησίων 30, 10170 ΑΘΗΝΑ), µέχρι και 30-6-2015  (ηµεροµηνία 
σφραγίδας ταχυδροµείου ή αρ. πρωτ. εισερχοµένου ΟΓΑ). 
 
6. Ο κατάλογος των συµβεβληµένων επιχειρήσεων Ιαµατικών Πηγών µε τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ 
ανά Νοµό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.oga.gr) από τον οποίο οι 
κοινωνικοί τουρίστες θα ενηµερώνονται. 
 
7. ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 
Οι επιχειρήσεις Ιαµατικών πηγών που θα παρέχουν δωρεάν λούσεις σε δικαιούχους-
κατόχους ∆ελτίων Ιαµατικού Τουρισµού κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράµµατος,  
επιδοτούνται µέχρι και 5 ευρώ/ανά λούση/ανά δικαιούχο. 
∆ιευκρινίζεται ότι το ποσό επιδότησης συµπεριλαµβάνει όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις. 
Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή της επιδότησης από τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ για κάθε 
δικαιούχο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ έναντι του επιχειρηµατία. 
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8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
Για παροχή ΛΟΥΣΕΩΝ : ∆εν υπάρχει οικονοµική συµµετοχή των δικαιούχων 
 
9. ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
Με την άφιξη του δικαιούχου στις εγκαταστάσεις Ιαµατικών Πηγών, οι επιχειρηµατίες, για να 
παρέχουν λούσεις,  πρέπει να ελέγχουν αν το ∆ελτίο (φωτοαντίγραφο)  που προσκοµίζει ο 
δικαιούχος αφορά στο Πρόγραµµα Ιαµατικού Τουρισµού έτους 2015 προκειµένου να 
διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία της ταυτότητάς του ταυτίζονται µε αυτά που αναγράφονται στο 
∆ελτίο Ιαµατικού Τουρισµού. Το ∆ελτίο Ιαµατικού Τουρισµού είναι αυστηρά προσωπικό 
και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του από άλλα άτοµα. 
 

∆εν αποζηµιώνονται από τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ οι επιχειρήσεις που παρέχουν λούσεις σε 
κατόχους ∆ελτίων Κοινωνικού Τουρισµού. 
 
 

10. Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να συµµετέχουν στο εν λόγω πρόγραµµα, 
διέπονται από τους όρους (καταγγελία σύµβασης, κυρώσεις, έλεγχοι κλπ) όπως 
αυτοί περιγράφονται στο Πρόγραµµα Κοινωνικού Τουρισµού (Α’ Μέρος της 
παρούσης).  
 
Β. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Αίτηση Συµµετοχής: 
 

1. Η Αίτηση - ∆ήλωση Συµµετοχής πρέπει να εµφανίζει ταυτότητα περιεχοµένου  
(π.χ. επωνυµία, κλπ) µε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.  
 

2. Εφιστάται η προσοχή για τη σωστή συµπλήρωση των στοιχείων της 
Αίτησης/∆ήλωσης Συµµετοχής,  η οποία γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη των 
ενδιαφεροµένων και επέχει θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/86 
για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν.  
 

∆ικαιολογητικά : 
 

1.Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Προσωρινής Λειτουργίας του Υδροθεραπευτηρίου, 
η οποία  ισχύει µέχρι την 31-12-2015, χορηγηθείσα από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του 
Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού, δυνάµει της οποίας δύναται 
να λειτουργεί η επιχείρηση (παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ν.4276/14). 
Σε περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί ακόµη από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου 
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού µέχρι το τέλος της προθεσµίας υποβολής 
των αιτήσεων συµµετοχής, τότε η επιχείρηση θα αποστείλει Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία 
θα δηλώνει ότι έχει υποβάλει αίτηµα στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Οικονοµίας, 
Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού και ότι θα προσκοµίσει τη χορηγηθείσα βεβαίωση το 
συντοµότερο δυνατό. Μέχρι την προσκόµισή της, η αίτηση συµµετοχής θα παραµένει σε 
εκκρεµότητα και δεν θα αναφέρεται η εν λόγω επιχείρηση  στο σχετικό ηλεκτρονικό 
κατάλογο. Σηµειώνεται ότι µέχρι τη χορήγησή της ∆ΕΝ θα πρέπει να παρέχεται η υπηρεσία 
λούσεων στους δικαιούχους του ΟΓΑ. 
 

2.Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/86 για απασχόληση Ιατρού στο Υδροθεραπευτήριο. 
 
Γ. ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΛΟΥΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ  
(πλην Υδροθεραπευτηρίων που λειτουργούν εντός τουριστικών µονάδων) 
 

Για την καταβολή της επιδότησης από τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ οι επιχειρήσεις  πρέπει: 
α) Να τηρούν Λογαριασµό στην Τράπεζα Πειραιώς [Λογαριασµό όψεως (προκειµένου 
περί εταιρειών) και Λογαριασµό Ταµιευτηρίου (προκειµένου περί ατοµικών επιχειρήσεων)], 
προκειµένου µετά την εκκαθάριση, να πιστώνεται ο λογαριασµός αυτός µε το ποσό της 
επιδότησης. 
 

β) Να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά µε τη σειρά που αναφέρονται: 
 

1. Αίτηση επιδότησης Υδροθεραπευτηρίου (Υπόδειγµα 8)  
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2.Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών (ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ) στο όνοµα του ΟΓΑ µε στοιχεία: ΟΓΑ, 
Πατησίων 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ, Α.Φ.Μ: 090037978, ∆.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ. Το εν λόγω  
τιµολόγιο αφορά στο συνολικό ποσό της επιδότησης του Λ.Α.Ε. /ΟΓΑ που αναλογεί στο 
σύνολο των δικαιούχων που πραγµατοποίησαν λούσεις. 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ:   
Στο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών θα αναγράφεται το συνολικό ποσό επιδότησης του 
Λ.Α.Ε./ΟΓΑ, το οποίο θα αναλύεται σε  καθαρή αξία (προ ΦΠΑ) και σε ποσό ΦΠΑ. Επίσης 
θα πρέπει να αναφέρεται ο συντελεστής ΦΠΑ. 
3.Φωτοαντίγραφα των ∆ελτίων του Προγράµµατος Ιαµατικού Τουρισµού, που 
αφορούν στη συµµετοχή του δικαιούχων. 
4.Βεβαίωση υπογεγραµµένη και από τους δικαιούχους, στην οποία θα αναφέρεται ο 
αριθµός των διατεθέντων εισιτηρίων και οι ηµεροµηνίες πραγµατοποίησης των λούσεων. 
5. Τα αντίστοιχα αποκόµµατα των εισιτηρίων εισόδου (επισυναπτόµενα στην ανωτέρω 
βεβαίωση). 
6.Εκτύπωση των στοιχείων του Λογαριασµού Όψεως της Τράπεζας Πειραιώς για τις 
επιχειρήσεις µε µορφή ΟΕ/ΕΕ/ΑΕ/ΕΠΕ ή 
Εκτύπωση ή φωτοαντίγραφο της α΄ σελίδας βιβλιαρίου Ταµιευτηρίου της Τράπεζας 
Πειραιώς  για τις ατοµικές επιχειρήσεις. 
Επίσης, βλ. Γ΄ ΜΕΡΟΣ. 
 
 

∆. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ  
 

Οι επιχειρηµατίες µπορούν να υποβάλουν αίτηση επιδότησης µε τα απαραίτητα 
προβλεπόµενα δικαιολογητικά, ανά τρίµηνο, µε καταληκτική ηµεροµηνία την 26-2-2016 
προκειµένου να εκκαθαρίζονται και να αποδίδεται το οφειλόµενο ποσό έγκαιρα.  
  

Ε. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 
Όλα τα υποδείγµατα της παρούσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής 
Βλ. Γ΄ ΜΕΡΟΣ. 
 

 

Γ΄  Μ Ε Ρ Ο Σ   
 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ : 
 

1. Η αίτηση επιδότησης όταν βρίσκεται στο στάδιο εξόφλησης, οι επιχειρήσεις, κατά 
περίπτωση, θα προσκοµίζουν επιπλέον τα ακόλουθα : 
-Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων από το ∆ηµόσιο, 
N.Π.∆.∆. στην περίπτωση που το ποσό της επιδότησης υπερβαίνει το ποσό των 1.500 
ευρώ. 
-Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ΙΚΑ για είσπραξη χρηµάτων από το ∆ηµόσιο 
N.Π.∆.∆. στην περίπτωση που το ποσό της επιδότησης υπερβαίνει το ποσό των 3.000 
ευρώ. 
2. Οι επιχειρήσεις πρέπει να φροντίζουν να υποβάλουν τους φακέλους πλήρως 
συµπληρωµένους µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, απαραιτήτως µε τη σειρά που 
αναφέρονται, στις προαναφερθείσες προθεσµίες ανά περίπτωση.  
3. Φάκελοι µε δικαιολογητικά που παρουσιάζουν ελλείψεις, παρατυπίες ή 
δυσανάγνωστα στοιχεία, δεν θα γίνονται δεκτοί προς εξόφληση και θα επιστρέφονται 
προς συµπλήρωση ή διόρθωση. 
4. Επειδή τα δικαιολογητικά των φακέλων αποτελούν παραστατικά µε οικονοµικό 
αντίκρισµα, εφιστούµε την προσοχή σας για την αποστολή τους, ταχυδροµικά µε 
απόδειξη, ώστε να διασφαλίζεται η παραλαβή τους. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ : 
 

• Υποδείγµατα Κοινωνικού Τουρισµού : 
α. Αίτηση Συµµετοχής σε ηλεκτρονική µορφή (στη διεύθυνση www.oga.gr/katalymata-
aitiseis), β. Υπεύθυνη ∆ήλωση (Υπόδειγµα 2), γ. Αίτηση Επιδότησης (Υπόδειγµα 3),  
δ. Συγκεντρωτική Κατάσταση (Υπόδειγµα 4), ε. Φόρµα αναγγελίας άφιξης µέσω φαξ 
(Υπόδειγµα 5). 
 

• Υποδείγµατα Ιαµατικού Τουρισµού : 
Για τα τουριστικά καταλύµατα (για παροχή ∆ιαµονής /Λούσεων) : 
α. Αίτηση Συµµετοχής σε ηλεκτρονική µορφή (στη διεύθυνση www.oga.gr/katalymata- 
aitiseis), β. Υπεύθυνη ∆ήλωση (Υπόδειγµα 2), γ. Αίτηση Επιδότησης (Υπόδειγµα 6),  
δ. Συγκεντρωτική Κατάσταση (Υπόδειγµα 7), ε. Φόρµα αναγγελίας άφιξης µέσω φαξ 
Υπόδειγµα 5), στ. Αίτηση Επιδότησης Υδροθεραπευτηρίου (Υπόδειγµα 8). 
 

Για τις επιχειρήσεις Ιαµατικών Πηγών (για παροχή Λούσεων) : 
α. Έντυπη Αίτηση/Υπεύθυνη ∆ήλωση Συµµετοχής στο Πρόγραµµα (Υπόδειγµα 1) 
β. Αίτηση Επιδότησης Υδροθεραπευτηρίου (Υπόδειγµα 8). 
 
 

Εφιστούµε την προσοχή σας για την πιστή τήρηση των όρων των Προγραµµάτων, 
προκειµένου η συνεργασία µας να είναι αποτελεσµατική για όλες τις συµµετέχουσες 
πλευρές. 
                                                                                     
   

 
      

   Ο ∆ιοικητής 
                                                       

           Αθανάσιος Κ. Μπακαλέξης 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 

1. Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας& Τουρισµού 
      Λεωφόρος Αµαλίας 12 
     105 57 ΑΘΗΝΑ 
 

2. Σύνδεσµο Ελληνικών 
      Τουριστικών Επιχειρήσεων                                     
      (ΣΕΤΕ)                                                   
      Λεωφόρος Αµαλίας 34             
      105 58 ΑΘΗΝΑ 
 

3. Ξενοδοχειακό 
      Επιµελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε)                               
      Σταδίου 24                                                              
      105 64- ΑΘΗΝΑ                                             
 

4. Συνοµοσπονδία Επιχειρηµατιών                    
      Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων-                                
      ∆ιαµερισµάτων Ελλάδος 
     (Σ.Ε.Ε.∆.∆.Ε.)                                                                    
      ∆ιονυσίου Αιγινήτου 7 
      Ιλίσια 
      115 28-  ΑΘΗΝΑ 
 

5. Πανελλήνια Οµοσπονδία    
      Ξενοδόχων (ΠΟΞ) 
      Σταδίου 24 
      105 64-  ΑΘΗΝΑ 
 

6. Πανελλήνια Ένωση     
     Ιδιοκτητών Camping 
     Σταδίου 24 
     105 64-  ΑΘΗΝΑ  

 

7. Σύνδεσµος ∆ήµων και Κοινοτήτων 
 Ιαµατικών Πηγών Ελλάδος 
 Θ. Σοφούλη 88  
 Καλαµαριά  
  551 31 - Θεσσαλονίκη  
 

 8. Πανελλήνιος Σύλλογος Ιαµατικών Πηγών  
& λουτροπόλεων Ελλάδος  
Ιβηρίδος 9 

         54351 – Θεσσαλονίκη 
 
 
 
 


