
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Αθήνα 24 - 1 - 2008 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ         Αρ. πρωτ. 5561 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 

Πληροφορίες : Μ. Φώτη – Μ. Καλυβά 

Τηλέφωνο   : 210 3322303 - 3322233 

FAX    : 210 3841602 
 

 

 

 

          ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

  

 

 

 

Σας γνωρίζουµε ότι ο ΟΓΑ/ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (Λ.Α.Ε.) 

σύµφωνα µε  την απόφαση αριθµ. 31203/513/13-12-2007 (ΦΕΚ 2382/τ. Β΄/14-

12-2007) του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και  την 

απόφαση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του Λ.Α.Ε. αριθµ. Συν. 3/Θ1/23-1-2008                    

θέτει σε εφαρµογή το Πρόγραµµα Κοινωνικού Τουρισµού 2008, σύµφωνα µε τους 

παρακάτω όρους: 

 

Το πρόγραµµα θα διαρκέσει από  έως . Μπορεί όµως να 

παραταθεί µέχρι  (ηµεροµηνία αναχώρησης κοινωνικού τουρίστα από το 

κατάλυµα) µε την προϋπόθεση ότι η διαµονή του κοινωνικού τουρίστα στο 

τουριστικό κατάλυµα θα ξεκινήσει την . 

 

Οι κάτοχοι ∆ελτίων Κοινωνικού Τουρισµού του ΟΓΑ/Λ.Α.Ε. έχουν τη 

δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν οκταήµερες διακοπές (έως 7 διανυκτερεύσεις) 

σε όλη την Επικράτεια, σε συµβεβληµένα µε τον ΟΓΑ τουριστικά καταλύµατα. 
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Στο πρόγραµµα συµµετέχουν τουριστικά καταλύµατα όλων των τύπων δηλαδή: 

 Ξενοδοχεία (Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, Ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων 

∆ιαµερισµάτων και Παραδοσιακά καταλύµατα) όλων των τάξεων. 

Ενοικιαζόµενα δωµάτια/διαµερίσµατα τεσσάρων (4), τριών (3) και δύο (2) 

κλειδιών. 

Επιπλωµένες κατοικίες-επαύλεις. 

Οργανωµένες κατασκηνώσεις (campings), µε ιδιόκτητη σκηνή ή 

τροχόσπιτο. 

 

 
Τα ∆ελτία Κοινωνικού Τουρισµού θα εκδοθούν και θα διανεµηθούν µαζί µε τα 

∆ελτία Έκπτωσης και τον κατάλογο των συµβεβληµένων µε τον ΟΓΑ τουριστικών 

καταλυµάτων, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) όλης της χώρας. 

 

 

 

 
Οι τιµές µε τις οποίες θα επιδοτεί ο ΟΓΑ/Λ.Α.Ε. τις επιχειρήσεις που θα 

συµµετάσχουν στο Πρόγραµµα Κοινωνικού Τουρισµού 2008, ανάλογα µε τη 

µορφή και την κατηγορία του καταλύµατος, διαµορφώνονται ως εξής: 
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ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ: 

Για παραµονή σε ξενοδοχεία 

κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία 

τύπου επιπλωµένων 

διαµερισµάτων και 

παραδοσιακά καταλύµατα 

 

  5* (Lux) 

 4* 

 3* 

 2* 

 1* 

 

22,00 € 

20,00 € 

19,00 € 

18,00 € 

17,00 € 

 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ 

∆ΩΜΑΤΙΑ/∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

 

 4 κλειδιά 

 3 κλειδιά 

 2 κλειδιά 

 

             15,00 € 

14,00 € 

13,00 € 

 

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ 

 

 

Χωρίς κατάταξη 

 

 

17,00 € 

 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
� � A M P I N � � 	

 

 

 

- 

 

 

  8,00 € 

 

 και όλες οι 

νόµιµες επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων: 

 8% προείσπραξη φόρου εισοδήµατος 

(χορηγείται ανάλογη βεβαίωση από τη ∆/νση Οικονοµικών 

Υπηρεσιών του ΟΓΑ). 

3% κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 

Χαρτόσηµο 2,40% επί των κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 

Το ποσό της οικονοµικής συνεισφοράς των δικαιούχων καθορίζεται κατ’ αρχήν 

από τις επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση: 

ότι το ύψος του ποσού δε θα υπερβαίνει τα ανώτατα όρια, που καθορίζει ο 

ΟΓΑ/Λ.Α.Ε., ανάλογα µε τη µορφή, την κατηγορία και τις προσφερόµενες 

υπηρεσίες του καταλύµατος, τα οποία περιλαµβάνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 
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ότι το άθροισµα του ποσού της οικονοµικής συνεισφοράς του δικαιούχου, που 

θα δηλωθεί από τον επιχειρηµατία και του ποσού επιδότησης, που καταβάλλεται 

από τον ΟΓΑ/ΛΑΕ, 

 

 

 

� � � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � � �� � � � � � � � � � � � �� � � � � �
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 € 

10,00 € 

8 ,00  € 

6,00  € 

 

12,00  € 

10,00  € 

 7,00  € 

 6,00  € 

 5,00  € 

 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ 

∆ΩΜΑΤΙΑ/∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

 

4 κλειδιά 

 3  κλειδιά 

 2  κλειδιά 

 

9,00  € 

9,00  € 

7,00  € 

 

8,00  € 

 8,00  € 

 6,00  € 

 

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ 

 

 

Χωρίς κατάταξη 

 

 

9,00 € 

 

 

 8,00 € 

 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
� � A M P I N � � 	

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

• ∆ιευκρινίζεται ότι στο ποσό της οικονοµικής συνεισφοράς που υποχρεούται να 

καταβάλει ο κοινωνικός τουρίστας και αφορά παραµονή του σε , 

ή δωµάτιο, συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες 

επιβαρύνσεις.

• Παιδιά µέχρι πέντε ετών (γεννηθέντα από 1-1-2004 και µετά) δεν δικαιούνται 

δελτίου και θα παραµένουν δωρεάν στο ίδιο δωµάτιο µε τους γονείς τους, χωρίς 

να προστίθεται κλίνη γι αυτά. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος δικαιούται 

έκπτωση 50% επί της τιµής πόρτας για το πρωϊνό που θα λάβουν τα παιδιά.
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• 

, ο δικαιούχος θα επιβαρύνεται µε το 50% της συµµετοχής του 

(του ενός).

• Σε περίπτωση που µη δικαιούχος του προγράµµατος διαµένει στο ίδιο δωµάτιο 

(δίκλινο ή τρίκλινο) µε κάτοχο/κατόχους ∆ελτίου Κοινωνικού Τουρισµού, θα 

επιβαρύνεται µε το άθροισµα του ποσού της οικονοµικής συνεισφοράς του 

δικαιούχου και του ποσού της ηµερήσιας επιδότησης που καταβάλλεται από 

τον ΟΓΑ/Λ.Α.Ε., ανάλογα µε τη λειτουργική µορφή και την κατηγορία του 

καταλύµατος. 

• Σε περίπτωση που µεµονωµένο άτοµο να µείνει σε δίκλινο δωµάτιο, 

όταν δεν υπάρχει µονόκλινο, θα επιβαρύνεται µε το 80% του αθροίσµατος του 

ποσού της οικονοµικής συνεισφοράς του και του ποσού της ηµερήσιας 

επιδότησης που καταβάλλεται από τον ΟΓΑ/Λ.Α.Ε., ανάλογα µε τη 

λειτουργική µορφή και την κατηγορία της µονάδας. 

 

 

 

Οι ενδιαφερόµενοι επιχειρηµατίες προκειµένου να συµµετάσχουν στο Πρόγραµµα 

Κοινωνικού Τουρισµού 2008 του ΟΓΑ/Λ.Α.Ε., θα πρέπει απαραίτητα να 

υποβάλουν έντυπη Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωσή τους, για την επιθυµία συµµετοχής 

τους στο Πρόγραµµα και τη δέσµευσή τους για την τήρηση των όρων του 

προγράµµατος απευθείας στον αρµόδιο Κλάδο Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ, 

ταχυδροµικά (ΟΓΑ/Κλάδο Αγροτικής Εστίας-Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ) ή µε 

FAX στο 210-3841602, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα (υπόδειγµα 1), µέχρι 

τις  (ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµείου). 

Εφιστάται η προσοχή για τη σωστή συµπλήρωση των στοιχείων της 

Αίτησης/∆ήλωσης, η οποία γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφεροµένων. 

 

Ειδικότερα: 

α) Η Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση θα πρέπει να εµφανίζει ταυτότητα περιεχοµένου 

(π.χ. επωνυµία, διακριτικός τίτλος κ.λ.π.) µε τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν, 

προκειµένου να επιδοτηθούν οι επιχειρηµατίες µετά τη λήξη του Προγράµµατος. 

β) Συµπληρώνεται, κατά περίπτωση,  ο ένας από τους δύο πίνακες που 

αφορούν στην τιµή συµµετοχής. 

γ) Συµπληρώνονται µε Χ, οι υπηρεσίες που παρέχει το κατάλυµα, στην αντίστοιχη 

ένδειξη (Με χρέωση ή χωρίς χρέωση). 
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Η Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση συµµετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

, 

του οποίου τα δικαιολογητικά θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της 

αίτησης συµµετοχής στο πρόγραµµα. 

 

 

(π.χ. 

κυλικείου ή Bar), προκειµένου για καταλύµατα, που επιθυµούν να συµµετάσχουν 

στο Πρόγραµµα µε παροχή πρωινού. 

(αντί Άδειας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος) 

. 

 όπως ορίζεται και στον Κανονισµό Σχέσεων 

Ξενοδόχων και Πελατών αυτών, που κυρώθηκε µε το νόµο 1652/86. 

 

Οι επιχειρηµατίες, µε την Αίτηση/Υπεύθυνη ∆ήλωσή τους αναλαµβάνουν τις 

παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Προκειµένου για  Ξενοδοχεία (κλασσικού τύπου, Ξενοδοχεία τύπου 

Επιπλωµένων ∆ιαµερισµάτων και Παραδοσιακά Καταλύµατα)  

Ενοικιαζόµενα ∆ωµάτια/∆ιαµερίσµατα και Επιπλωµένες Κατοικίες, 
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ίδιο µε εκείνο, που προσφέρουν στους άλλους  πελάτες του 

καταλύµατος, η δε σύνθεση του πρωϊνού να είναι σύµφωνη µε τις ισχύουσες 

αγορανοµικές διατάξεις.

2. Προκειµένου για

 
3. Να µην προβαίνουν σε ενοικίαση του χώρου του σαλονιού διαµερίσµατος σε 

κοινωνικούς τουρίστες, καθώς και σε ενοικίαση διαµερισµάτων -των 

ξενοδοχείων, των επιπλωµένων διαµερισµάτων και των ενοικιαζοµένων 

επιπλωµένων διαµερισµάτων-, κατά δωµάτιο. 

4. Η δαπάνη για τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών (εντός των δωµατίων ή 

διαµερισµάτων): κουζίνας, ψυγείου, καθώς και για τη χρήση του κλιµατισµού-

κλιµατιστικού δεν επιβαρύνει τον κοινωνικό τουρίστα, για όλα τα τουριστικά 

καταλύµατα ανεξαρτήτως αν τα δηλώσει ο επιχειρηµατίας, ο οποίος 

υποχρεούται άνευ αποζηµιώσεως ή αµοιβής να προσφέρει στους δικαιούχους 

του Οργανισµού-κοινωνικούς τουρίστες όλες τις προς τρίτους παρεχόµενες-

κατά τις σχετικές διατάξεις- παροχές. 

5. Να εκδίδουν τα νόµιµα παραστατικά και για όσες επιχειρήσεις, απαιτείται εκ 

του νόµου, να τηρούν βιβλίο πόρτας και να καταχωρούν αντιστοίχως τα ∆ελτία 

Κοινωνικού Τουρισµού των δικαιούχων. 

6. Να γνωστοποιούν άµεσα και απευθείας στον ΟΓΑ/Λ.Α.Ε., οποιαδήποτε αλλαγή 

στη νοµική µορφή της επιχείρησης ή στην εκµετάλλευσή της, προκειµένου να 

καταρτιστεί νέα σύµβαση µεταξύ του ΟΓΑ/Λ.Α.Ε. και του νέου εκµεταλλευτή 

της επιχείρησης. 

7. Να µη προβαίνουν σε αλλαγή της δηλωµένης στον ΟΓΑ/Λ.Α.Ε. χρονικής 

περιόδου συµµετοχής ή σε αλλαγή της οικονοµικής συνεισφοράς των 

δικαιούχων, ανεξάρτητα από τυχόν µεταβολές των οικονοµικών και λοιπών 

συνθηκών. 

8. Σε περίπτωση αποδοχής, από τον αντισυµβαλλόµενο επιχειρηµατία ∆ελτίων, 

µετά τη λήξη ισχύος του Προγράµµατος τούτο δεν γεννά καµµία υποχρέωση σε 

βάρος του ΟΓΑ/Λ.Α.Ε., ο οποίος και δεν θα καταβάλει την επιδότηση για τα 

∆ελτία αυτά. 

9. Αν η σύµβαση καταγγελθεί από τον ΟΓΑ/ΛΑΕ για οποιαδήποτε λόγο, ο 

αντισυµβαλλόµενος υποχρεούται να µη δέχεται ∆ελτία, από τη γνωστοποίηση 

της καταγγελίας, µε κύρωση τη µη καταβολή της αξίας των ∆ελτίων που τυχόν 

λάβει. 

10. Ειδικά, συµφωνείται, ότι απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση από τον 

αντισυµβαλλόµενο επιχειρηµατία, των απαιτήσεών του κατά του ΟΓΑ/Λ.Α.Ε., 

που απορρέουν από το παρόν, προς οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση δε που 

γίνει, είναι άκυρη και δεν γεννά καµµία υποχρέωση για τον ΟΓΑ/Λ.Α.Ε. 

11. Τυχόν υφιστάµενες ή δηµιουργούµενες µέχρι τη λήξη της σύµβασης 

υποχρεώσεις της συµβαλλόµενης επιχείρησης προς τον ΟΓΑ, από οποιαδήποτε 
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νόµιµη αιτία, θα παρακρατούνται από τον ΟΓΑ/Λ.Α.Ε. κατά την πληρωµή στο 

συµβαλλόµενο της αξίας των ∆ελτίων. 
 

 

 

Οι σχέσεις του δικαιούχου µε τις επιχειρήσεις των καταλυµάτων, που συµµετέχουν 

στο πρόγραµµα διέπονται από τον ισχύοντα Κανονισµό Σχέσεων Ξενοδόχων και 

Πελατών (Ν. 1652/86 ΦΕΚ 167Α/30-10-86) και τις λοιπές ισχύουσες για τα 

τουριστικά καταλύµατα διατάξεις. 

 

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρµογή του Προγράµµατος Κοινωνικού 

Τουρισµού 2008, οι συµµετέχοντες επιχειρηµατίες παρακαλούνται όπως 

ακολουθήσουν αυστηρά τις παρακάτω οδηγίες: 

 

∆εν θα προβαίνετε σε κράτηση και διάθεση δωµατίων σε κοινωνικούς τουρίστες-

δικαιούχους του ΟΓΑ/Λ.Α.Ε., πριν την έγγραφη επιβεβαίωση της Υπηρεσίας µας, 

ότι έχετε περιληφθεί στον Κατάλογο των Συµβεβληµένων µε τον ΟΓΑ τουριστικών 

καταλυµάτων. 

Σε περίπτωση που κάτοχοι ∆ελτίων Κοινωνικών Τουρισµού, αποτανθούν στο 

κατάλυµα πριν τη λήψη της έγγραφης επιβεβαίωσης του ΟΓΑ, θα πρέπει 

οπωσδήποτε να επικοινωνείτε µε τον Κλάδο Αγροτικής Εστίας, προκειµένου να 

ενηµερωθείτε έστω τηλεφωνικά, περί της συµµετοχής σας ή µη στο Πρόγραµµα. 

 

Προκειµένου να διαφυλαχθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας του προγράµµατος, 

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. 
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Να ελέγχουν αν το ∆ελτίο που προσκοµίζει ο δικαιούχος αφορά στο Πρόγραµµα 

Κοινωνικού Τουρισµού, έτους 2008. 

Να ελέγχουν τη γνησιότητα και την ορθή συµπλήρωση των ∆ελτίων των 

δικαιούχων και επίσης το αν φέρουν προεκτυπωµένη την υπηρεσιακή σφραγίδα και 

την υπογραφή του Προέδρου της ∆.Ε. του Λ.Α.Ε.-∆ιοικητή ΟΓΑ, καθώς και την 

 σφραγίδα του ΚΕΠ και τις υπογραφές και σφραγίδες των αρµοδίων 

υπαλλήλων. 

 

Το ∆ελτίο Κοινωνικού Τουρισµού είναι , ισχύει αποκλειστικά 

για τον δικαιούχο, τα στοιχεία του οποίου είναι προεκτυπωµένα σε αυτό και 

. Ο επιχειρηµατίας 

υποχρεούται να δεχθεί στο κατάλυµά του τον δικαιούχο, αφού 

 

Να συµπληρώνουν µε αυξηµένη προσοχή όλα τα στοιχεία του δεξιού τµήµατος 

κάθε στελέχους του ∆ελτίου και, απαραίτητα να τα υπογράφουν και να θέτουν τη 

σφραγίδα της επιχείρησης. 

Επίσης, θα πρέπει να φροντίζουν τα ∆ελτία να υπογράφονται και από τους 

δικαιούχους. 
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Για την καταβολή της επιδότησης από τον ΟΓΑ/Λ.Α.Ε. οι επιχειρηµατίες θα πρέπει: 

[Λογαριασµό όψεως (προκειµένου περί εταιρειών) και Λογαριασµό Ταµιευτηρίου 

(προκειµένου περί ατοµικών επιχειρήσεων)], τον οποίο οφείλουν να 

γνωστοποιήσουν στον ΟΓΑ/Λ.Α.Ε., προκειµένου, µετά την εκκαθάριση, να 

πιστώνεται ο λογαριασµός αυτός µε το ποσό της επιδότησης. 

 Να υποβάλουν συγκεντρωτικά και  τα ακόλουθα παραστατικά: 

1. Αίτηση επιδότησης (υπόδειγµα  2) 

2. Συγκεντρωτική κατάσταση  (υπόδειγµα 3) 

3. Όλα τα στελέχη των ∆ελτίων, που φέρουν την ένδειξη «για τον ΟΓΑ/Λ.Α.Ε.», 

των δικαιούχων που φιλοξένησαν. 

 απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιµολόγιο   

στο όνοµα του ΟΓΑ µε στοιχεία:  ΟΓΑ, Πατησίων 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ, 

Α .

Η εν λόγω απόδειξη, ή τιµολόγιο αφορά στο συνολικό ποσό της επιδότησης του 

ΟΓΑ/ΛΑΕ που αναλογεί στο σύνολο των δικαιούχων που φιλοξενήθηκαν από 

την επιχείρηση. 

5. Εκτύπωση των στοιχείων του Λογαριασµού Όψεως ΑΤΕbank, για τις 

επιχειρήσεις µε µορφή ΟΕ/ΕΕ/ΑΕ/ΕΠΕ. 

6. Εκτύπωση ή φωτοαντίγραφο της α΄ σελίδας βιβλιαρίου Ταµιευτηρίου ΑΤΕbanK 

για τις ατοµικές επιχειρήσεις. 

 

- Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας, στην περίπτωση που το ποσό της 

επιδότησης υπερβαίνει το ποσό των 1.500 ευρώ 

- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ΙΚΑ, στην περίπτωση που το ποσό 

της επιδότησης υπερβαίνει το ποσό των 3000 ευρώ. 
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- Η συµπλήρωση της ένδειξης «ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» στην 

ΑΙΤΗΣΗ/∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ, θα πρέπει να συµπίπτει  µε την 

αποτύπωση της Επωνυµίας της Επιχείρησης στην «Εκτύπωση των στοιχείων 

του Λογαριασµού όψεως της ΑΤΕbank». 

Σε κάθε περίπτωση, η Επωνυµία της Επιχείρησης, όπως αποτυπώνεται τόσο 

στην «ΑΙΤΗΣΗ/∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ», όσο και στην «ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ της ΑΤΕbank», θα 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 της 

, στον Λογαριασµό όψεως της ΑΤΕbank. 

 

Οι επιχειρηµατίες που θα συµµετάσχουν στο πρόγραµµα, προκειµένου να τους 

καταβληθεί η επιδότηση, θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο µε τα παραπάνω 

δικαιολογητικά,  

 για καταλύµατα εποχιακής λειτουργίας και µέχρι 

. 

 

Ο ΟΓΑ/ΛΑΕ, υποχρεούται µέσα σε διάστηµα 

, από την υποβολή του πλήρους φακέλου, να προβαίνει σε 

εκκαθάριση και εξόφληση του επιχειρηµατία. 

 

Οι επιχειρηµατίες θα πρέπει να φροντίζουν να υποβάλουν τους φακέλους 

 ενηµερωµένους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, µε δική τους 

ευθύνη, στις προαναφερόµενες προθεσµίες. Επίσης, τα παραστατικά θα πρέπει 

να είναι σωστά συµπληρωµένα, σύµφωνα µε τις ενδείξεις των υποδειγµάτων, 

που θα σταλούν στα συµβεβληµένα µε τον ΟΓΑ/Λ.Α.Ε. καταλύµατα
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Όλα τα υποδείγµατα της παρούσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 

 

         Ο  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

 

 

       ΛΕΥΤΕΡΗΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 � � � � � � � � � � � �� 	
 Ξενοδοχειακό 

Επιµελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.)     Ακριβές Αντίγραφο 

Σταδίου 24      Για τον Κλάδο ΙΕ΄ Αγροτικής Εστίας 

105 64 – ΑΘΗΝΑ        Αθήνα 24-1-2008 

 
 	
 Συνοµοσπονδία Επιχειρηµατιών 

Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων-     Χρυσάνθη Κατζιάρα 

∆ιαµερισµάτων Ελλάδος 

(Σ.Ε.Ε.∆.∆.Ε.) 

Τσόχα  15-17 Αµπελόκηποι 

115 21 – ΑΘΗΝΑ 
 � 	
 Πανελλήνια Οµοσπονδία 

Ξενοδόχων (ΠΟΞ) 

Σταδίου  24 

105 64 – ΑΘΗΝΑ 

 � 	
 Πανελλήνια Ένωση 

Ιδιοκτητών Campings 

Σόλωνος  102 

106  73 – ΑΘΗΝΑ 

  	
 Ένωση Κάµπινγκ Χαλκιδικής 

Γ. Τερσέτη  8 

631 00 – ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

 � 	
 Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής 

Γ. Παπανδρέου 33 

546 46 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 


