
        

                                           Αθήνα, 31/05/2019   
                                                  Αριθμ. πρωτ.: 09-31986

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
                   ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
                               ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  -  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Ο  Οργανισμός  Προνοιακών  Επιδομάτων  &  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  (ΟΠΕΚΑ),  στο  πλαίσιο  του
προγράμματος κοινωνικού τουρισμού έτους 2019, οργανώνει το πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού που
θα εφαρμοσθεί σε όλους τους νομούς της χώρας. 

Δικαιούχοι  του  προγράμματος  είναι  τέσσερις  χιλιάδες  (4.000)  συνταξιούχοι  του  ΕΦΚΑ  (ΟΓΑ),
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του Λογαριασμού Ανασφαλίστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του
Ν. 1296/1982, όπως ισχύει και των συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων του ΟΠΕΚΑ που έχουν υποβάλει
αίτηση συμμετοχής στις παροχές του ΛΑΕ και  καταβάλουν μηνιαία  ατομική εισφορά,  οι  οποίοι  θα
έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν,  παράλληλα με τις  μέχρι έξι  (6) ημέρες διακοπές τους
(5  διανυκτερεύσεις)  σε  συμβεβλημένο  τουριστικό  κατάλυμα,  δωρεάν  έως  και  5  απλές  λούσεις  σε
εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής:

α) Φωτοαντίγραφο της εκ του νόμου ισχύουσας νομιμοποίησης της σχετικής εγκατάστασης από την
αρμόδια  Υπηρεσία  του Υπουργείου  Τουρισμού ή αντίγραφο με  αρ.  πρωτ.  του αιτήματος  που έχει
υποβληθεί στο Υπουργείο Τουρισμού για τη χορήγηση της. 
β)  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για απασχόληση ιατρού στην εγκατάσταση της ιαματικής
πηγής.

Όσες  επιχειρήσεις  ιαματικών  πηγών,  ενδιαφέρονται  να  συνάψουν  σύμβαση  με  τον  ΟΠΕΚΑ,
προκειμένου  να  δέχονται  στις  εγκαταστάσεις  τους  δικαιούχους  του  προγράμματος  ιαματικού
τουρισμού  έτους  2019,  μπορούν  να  ενημερωθούν  για  τους  όρους  του  προγράμματος  από  την
ηλεκτρονική διεύθυνση www  .  opeka  .  gr  /  agrotki  -  esta  . 

Η Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής θα υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, νομίμως υπογεγραμμένη,
συνοδευόμενη  με  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά,  ταχυδρομικά   (ημερομηνία  σφραγίδας
ταχυδρομείου) ή  ιδιοχείρως (αρ. πρωτ. εισερχομένου ΟΠΕΚΑ), μέχρι την  20/06/2019 στην κατωτέρω
διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ), ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΑΡΟΧΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, Πατησίων 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ

                                                                                             Ο Διοικητής

                                                                                                                      Στυλιανός Η. Πλιάκης

http://www.opeka.gr/agrotiki-estia

