
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων (συνταξιούχοι του ΟΓΑ και ασφαλισμένοι οι οποίοι είναι 
ασφαλιστικά ενήμεροι) μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα Κ.Ε.Π. όλης της χώρας 
από την 07-07-2017 μέχρι και την 25-07-2017. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕ 
1. Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για διακοπές διάρκειας μέχρι έξι (6) ημερών (5 

διανυκτερεύσεις) σε συμβεβλημένα καταλύματα. 
2. Πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού για διακοπές διάρκειας μέχρι έξι (6) ημερών (5 

διανυκτερεύσεις) με παράλληλη δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης έως πέντε (5) 
απλών λούσεων σε εγκαταστάσεις συμβεβλημένων Υδροθεραπευτηρίων ή ιαματικών 
πηγών. 

3. Εκδρομικό πρόγραμμα τριήμερων και μονοήμερων εκδρομών. 
4. Παροχή Δωρεάν Βιβλίων.  
5. Παροχή Δωρεάν Εισιτηρίων Θεάτρου. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής για όλα τα παραπάνω προγράμματα υποβάλλονται μαζί σε μια αίτηση και 
οι δικαιούχοι, εφ’ όσον ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί το εγκεκριμένο αριθμό, θα αναδειχθούν 
έπειτα από κλήρωση. 
Ειδικότερα, οι δικαιούχοι των προγραμμάτων με στοιχεία 1, 2, 3 και 5 πρέπει να προσέλθουν από 
1/8/2017 μέχρι 7/9/2017 σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας για να παραλάβουν τα δελτία τους. 
Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα από 15/9/2017, τυχόν αδιάθετα δελτία θα διανέμονται, 
με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ σε όλους τους δικαιούχους που υπέβαλαν 
αίτηση συμμετοχής για τα προγράμματα του ΛΑΕ έτους 2017 συμπεριλαμβανομένων και των 
κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τότε. 
Για το πρόγραμμα δωρεάν Παροχής Βιβλίων, από 23/7/2016 και εντεύθεν οι κληρωθέντες δεν 
παραλαμβάνουν δελτία αλλά, απευθύνονται στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και 
εκδοτικούς οίκους. 

Δικαιούχοι των προγραμμάτων: 
1. Όλοι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ 
2. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ 

(ασφαλιστικά ενήμεροι ή όσοι έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν 
τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης) 

3. Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων (σύζυγοι- παιδιά) που είναι έμμεσα 
ασφαλισμένα στον ΟΓΑ  

4. Όσοι υπάλληλοι ή συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ έχουν δηλώσει συμμετοχή στα 
προγράμματα του ΛΑΕ και καταβάλουν μηνιαία ατομική εισφορά. 

5. Τα εμμέσως ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών της προαναφερόμενης κατηγορίας (στοιχείο 
4), με δικαίωμα περίθαλψης που απορρέει από τον υπάλληλο ή συνταξιούχο πρώην υπάλληλο 
του ΟΓΑ. 

6. Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης 
αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ή πάσχουν από 
νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση.  
Αυτής της κατηγορίας οι συνταξιούχοι μπορούν να συνοδεύονται από μέλος της οικογένειάς 
τους δικαιούχο του ΛΑΕ και εφόσον δεν υπάρχει μέλος της οικογένειας δικαιούχος του ΛΑΕ, 
από τρίτο πρόσωπο - συνοδό. Στους συνοδούς χορηγείται σχετικό δελτίο του ΛΑΕ, χωρίς 
κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής ως συνοδός. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ        Ασπράγγελοι Ιούλιος 2017 
Κ.Ε.Π. 0284 ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 
Τηλ: 26530 22834, 26533060318-9 
Fax: 26530 22835 
E-mail: d.kentrzagoriou@kep.gov.gr 

 

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής Δικαιούχων στα  Προγράμματα 
Κοινωνικού Τουρισμού, Αγοράς Βιβλίων  & Εισιτηρίων Θεάτρου  του ΟΓΑ/ΛΑΕ, 

έτους 2017  

mailto:d.kentrzagoriou@kep.gov.gr


Να σημειωθεί ότι οι αναφερόμενοι στην εν λόγω κατηγορία (στοιχείο 6) εξαιρούνται της 
κλήρωσης και δικαιούνται να συμμετάσχουν στα προγράμματα Κοινωνικού - Ιαματικού 
Τουρισμού, ή Εκδρομών.  

 

Να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού συμμετέχουν ΜΟΝΟ οι συνταξιούχοι 
δικαιούχοι του ΛΑΕ – εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν ορφανική σύνταξη - και σε περίπτωση ζεύγους, 
συμμετέχει μόνο ο/η συνταξιούχος σύζυγος και όχι ο/η ασφαλισμένος/η σύζυγος. 

 
Δικαιολογητικά:  

Ο Δικαιούχος που προσέρχεται στο Κ.Ε.Π. προκειμένου να δηλώσει συμμετοχή στα προγράμματα 
Τουρισμού Αγροτικής Εστίας Έτους 2014, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζει: 

1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΑΜΚΑ) του καθώς και των προστατευομένων μελών του (π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση 
ΑΜΚΑ κ.λπ.) ή Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) 
ΟΓΑ (π.χ. ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ή απόκομμα καταβολής εισφορών κ.λπ.). 

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς 

3. Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, 
εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος 
πιστοποίησης αναπηρίας ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής, το οποίο παραδίδεται 
στο ΚΕΠ και εν συνεχεία διαβιβάζεται στον ΟΓΑ. 

Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, πρέπει απαραίτητα να 
προσκομιστεί εξουσιοδότηση, η οποία φέρει το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου θεωρημένη 
από οποιαδήποτε δημόσια αρχή συνοδευόμενη από το αντίστοιχο δικαιολογητικό από τα 
προαναφερόμενα. 

Αποτελέσματα κλήρωσης 

Όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ έχουν τη δυνατότητα να 
ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ www.oga.gr 
(επιλογή: Κληρωθέντες Δικαιούχοι). 

Παραλαβή Δελτίου - Δικαιολογητικά 

Το δελτίο κάθε προγράμματος είναι προσωπικό και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του από άτομα 
που δεν είναι δικαιούχοι. 

Για την παραλαβή του δελτίου απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδίου του δικαιούχου, ο 
οποίος πρέπει να έχει μαζί του: 
α)  Αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής του ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει 

ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του  
β)  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. 
 
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αδυνατεί να παραλάβει αυτοπροσώπως το δελτίο του, η παραλαβή 
μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο, το οποίο πρέπει να διαθέτει εκτός από τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά της περίπτωσης α´ και εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του 
δικαιούχου από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Το έγγραφο της εξουσιοδότησης παραδίδεται στο 
ΚΕΠ και διαβιβάζεται στον ΟΓΑ. 

Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου με υπαιτιότητα του δικαιούχου δεν επανεκδίδεται νέο. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στα κατά τόπους ΚΕΠ, στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζαγορίου www.zagori.gov.gr  στην καρτέλα Νέα – Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις ΚΕΠ. 

Τηλέφωνα πληροφοριών:  
 Κ.Ε.Π. 0284 Δήμου Ζαγορίου (πρώην Κεντρικού Ζαγορίου)            26533 60318-9 
 Κ.Ε.Π. 0197 Δήμου Ζαγορίου (Δημ. Ενότητας Ανατολικού Ζαγορίου)    26563 60218 
 Κ.Ε.Π. 0836 Δήμου Ζαγορίου (Δημ. Ενότητας Παπίγκου)        26530 41931 
 Κ.Ε.Π. 0921 Δήμου Ζαγορίου (Δημ. Ενότητας Τύμφης)        26533 60400 

 
 

http://www.oga.gr/
http://www.zagori.gov.gr/

