
                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                   Αθήνα, 03/04/2017
                                                                                                               Α.Π.: 21
                                                                                
                                                                                  ΠΡΟΣ:
                                                                                  ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΓΑ
                                                                                  Κύριο Στυλιανό Πλιάκη
                                                                                  Πατησίων 30, 101 70 Αθήνα
                                                                         
                                                                                  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                                  ΟΓΑ
                                                                                  Γενική Διεύθυνση 
                                                                                  Διοικητικής-Οικονομικής Υποστήριξης
                                                                                  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
                                                                                  Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας
                                                                                  Υπόψη Διευθύντριας
                                                                                  Κυρίας Αϊλαμάκη Μαρίας
                                                                                  Πατησίων 30, 101 70 Αθήνα

ΘΕΜΑ:   Ανασχεδιασμός  της  διαδικασίας  χορήγησης  δελτίων  κοινωνικού
τουρισμού του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ

Αξιότιμε κύριε Διοικητή,

        Η χορήγηση δελτίων για τα Προγράμματα ΛΑΕ του Λογαριασμού Αγροτικής

Εστίας του ΟΓΑ αποτελεί τα τελευταία χρόνια πιστοποιημένη διαδικασία, η οποία

διεκπεραιώνεται μέσω ΚΕΠ. Συγκριμένα βρίσκεται στον κατάλογο με τις 5 πρώτες

δημοφιλέστερες υποθέσεις των ΚΕΠ και με πλήθος αιτήσεων, όπως ο κατωτέρω

πίνακας:

ΕΤΟΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΔΕΛΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

2014 273.992 294.452 31.211 599.655

2015 491.155 232.971 37.309 761.435

2016 560.780 259.857 50.812 871.449

        Οι αιτήσεις συμμετοχής σε κλήρωση για τη χορήγηση δελτίου κοινωνικού
τουρισμού αποτελούν μόνο το πρώτο βήμα των εν δυνάμει δικαιούχων του ΟΓΑ. 



        

        Μέχρι και το έτος 2013, οι πολίτες που είχαν υποβάλει αιτήσεις συμμετοχής σε
κλήρωση  προσέρχονταν  για  δεύτερη  φορά  στα  ΚΕΠ  προκειμένου  να
πληροφορηθούν αν είναι δικαιούχοι κάποιου προγράμματος και στην περίπτωση
που ήταν δικαιούχοι κοινωνικού τουρισμού λάμβαναν και το αντίστοιχο δελτίο.

        Από το 2014, μετά την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων για το αποτέλεσμα
της κλήρωσης (βήμα 2Ο και τελικό μέχρι το προηγούμενο έτος), έχει προστεθεί ένα
ακόμη  βήμα  (3Ο )  που  γίνεται  και  αυτό  μέσω  ΚΕΠ,  δηλαδή  η  καταχώρηση
συμβεβλημένου καταλύματος με τον ΟΓΑ. 

        Το 4ο και τελευταίο βήμα αφορά την εκ νέου επίσκεψη του δικαιούχου για την
τελική εκτύπωση του δελτίου τουρισμού μετά από 2 εργάσιμες ημέρες.  Έχουμε
επομένως  τέσσερις  επισκέψεις  των  εν  δυνάμει  δικαιούχων  στα  ΚΕΠ,  οι  οποίες
αυξάνουν και το πλήθος των συνολικών αιτήσεων που προαναφέρθηκε.

        Το  έτος  2016  εφαρμόστηκε  για  πρώτη  φορά  από  τον  ΟΓΑ  δεσμευτική
προθεσμία  ενός  μήνα  για  τους  κληρωθέντες,  μέσα  στην  οποία  θα  έπρεπε  να
παραλαμβάνουν  τα  δελτία  τους.  Μετά τη  λήξη της  προθεσμίας,  το  σύνολο των
υπολοίπων δελτίων αποδεσμευόταν για ΟΛΟΥΣ τους μη δικαιούχους.

        Παρά την αποδέσμευση όμως αυτή, παρατηρείται πως ενώ οδεύουμε προς τη
λήξη   του  προγράμματος  τα  διαθέσιμα  εισιτήρια  είναι  πολλά  και  είναι  σχεδόν
απίθανο να εξαντληθούν μέχρι τη λήξη του.

        Ιστορικά την τελευταία χρονιά χορήγησης δελτίων κοινωνικού τουρισμού του
ΕΟΤ μέσω ΚΕΠ, που λειτουργούσε επίσης με όρο για δέσμευση καταλύματος, οι
αιτήσεις δεν  ξεπέρασαν τη διαθεσιμότητα των εισιτηρίων. 

        Ως Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. θεωρούμε ότι η ανωτέρω διαδικασία του ΟΓΑ, όπως έχει
διαμορφωθεί  πλέον,  είναι  πολυδαίδαλη  και  χρονοβόρα,  ταλαιπωρεί  τους
ασφαλισμένους και δεσμεύει πολλές εργατοώρες των υπαλλήλων των ΚΕΠ, που θα
μπορούσαν  να  διατεθούν  στην  καλύτερη-συντομότερη  εξυπηρέτηση  άλλων
πολιτών  που  ενδιαφέρονται  για  τις  υπόλοιπες  1000+  διαδικασίες  που
διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠ. 

        Η απόφαση για αποδέσμευση των αδιάθετων εισιτηρίων είναι θετική, όμως
στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και με γνώμονα την απλούστευση
διαδικασιών και τις προσπάθειες που θα πρέπει να καταβάλλονται για την επίτευξη
του  one stop shop και  την  παροχή  ποιοτικών  υπηρεσιών  προς  τους  πολίτες,
πιστεύουμε  ότι  η  διαδικασία  μπορεί  να  ανασχεδιαστεί,  ώστε  το  σύνολο  των
δελτίων να διατίθεται σε ένα και μόνο βήμα, με μία επίσκεψη σε ΚΕΠ.    

   



        Συγκεκριμένα προτείνουμε:

 Να  καταργηθούν  το  πρώτο  και  δεύτερο  βήμα  που  αφορούν  την

προσέλευση των  δικαιούχων για  τη  συμμετοχή  σε  κλήρωση και  για την
ενημέρωση επί  των αποτελεσμάτων  της,  καθώς,  όπως παρατηρούμε,  το
2016  έγιναν  συνολικά  560.780  αιτήσεις  για  σύνολο  55.000  +  37.000
εισιτηρίων τα οποία ακόμα και μετά την αποδέσμευσή τους παραμένουν
αδιάθετα.

 Να  συγχωνευτούν  το  τρίτο  και  τέταρτο  βήμα,  ώστε  η  καταχώρηση  της

κράτησης  δωματίου σε  κατάλυμα να συνδυάζεται  με την εκτύπωση των
εισιτηρίων  και  να  μην  απαιτεί  διήμερη  αναμονή,  όπως  ακριβώς
εφαρμοζόταν στη χορήγηση δελτίων κοινωνικού τουρισμού του ΕΟΤ.

        Με τις ανωτέρω προτάσεις επιτυγχάνεται:

1. Μια και μοναδική προσέλευση του πολίτη σε ΚΕΠ.
2. Αποδέσμευση των ΚΕΠ από 560.000+ αιτήσεις (2016).
3. Σημαντική μείωση λειτουργικού κόστους από τις πολλαπλές εκτυπώσεις.
4. Χρήση του προγράμματος αποκλειστικά από αυτούς που θα κάνουν χρήση

των δελτίων τους και όχι από εκείνους που δυνητικά θα το επιθυμούσαν
συμμετέχοντας σε μια κλήρωση.

5. Έγκαιρη  απορρόφηση  του  προγράμματος  και  ενίσχυση  του  τουριστικού
κλάδου.

                                                                   Με τιμή

Για το Δ.Σ.
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