Όροι εφαρμογής του προγράμματος
Οι πάροχοι έχουν την υποχρέωση να:


δέχονται στο κατάλυμά τους δικαιούχους – ωφελούμενους, κατόχους
Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού από της ενάρξεως του προγράμματος και
μέχρι τη λήξη του. Τυχόν διάθεση δωματίου μετά τον χρόνο λήξης του
προγράμματος δεν θα γεννά καμιά υποχρέωση σε βάρος του ΟΑΕΔ,



ελέγχουν τον τόπο κατοικίας των δικαιούχων- ωφελουμένων και να μην
προβαίνουν σε κρατήσεις – ενεργοποιήσεις επιταγών, όταν

ο τόπος

κατοικίας τους βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με το κατάλυμα,
με εξαίρεση τις περιπτώσεις που :
α) το τουριστικό κατάλυμα και ο τόπος κατοικίας βρίσκονται στην ίδια
Περιφερειακή Ενότητα αλλά σε απόσταση μεγαλύτερη των 80 χιλιομέτρων.
β) Το τουριστικό κατάλυμα βρίσκεται σε ηπειρωτικό και ο τόπος κατοικίας
σε νησιωτικό τμήμα, ή το αντίθετο, της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας (π.χ.
αν ο τόπος διαμονής του δικαιούχου είναι στον Πειραιά μπορεί να επιλέξει
κατάλυμα στην Αίγινα).
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διαφορετικούς δήμους νήσων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας που
διαθέτουν ένα δήμο (π.χ. η Περιφερειακή Ενότητα Κω περιλαμβάνει δύο
νήσους, την Κω και τη Νίσυρο, που καθεμία διαθέτει από έναν δήμο. Σε
αυτή την περίπτωση ο κάτοικος της Νισύρου μπορεί να επιλέξει τουριστικό
κατάλυμα στην Κω).
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Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού.



δέχονται δικαιούχους του Προγράμματος σε όλα τα τμήματα της μονάδας
τους καθ’ όλο το διάστημα λειτουργίας τους, που δηλώνεται στην αίτηση,
χωρίς να εξαιρούν κάποιο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, και μέχρι του
ορίου δυναμικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας,



διαθέτουν το 30% τουλάχιστον της συνολικής δυναμικότητας των κλινών
τους κατά την περίοδο του καλοκαιριού και των εορτών, εφόσον έχει
προηγηθεί κράτηση από τους Δικαιούχους, όταν οι τουριστικές μονάδες
που παρέχουν έχουν δυναμικότητα κάτω των εκατό (100) κλινών. Για
τουριστικές μονάδες με δυναμικότητα άνω των εκατό (100) κλινών

υποχρεούνται να διαθέτουν το 40% της συνολικής δυναμικότητας των
κλινών τους,


διαθέτουν -ανάλογα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται για
την κατηγορία του καταλύματος - αδαπάνως τόσο για τους δικαιούχους
όσο και για τον Οργανισμό δωμάτια με ατομικό ή κεντρικό σύστημα
ψύξης/θέρμανσης (ανάλογα με την περίοδο λειτουργίας τους), με ιδιωτικό
λουτρό, ψυγείο και τηλεόραση,



μη διαθέτουν σε καμία περίπτωση προβληματικά δωμάτια (υπόγεια,
εσωτερικά, χωρίς επαρκή φωτισμό ή αερισμό κ.λπ.),



μην προβαίνουν σε ενοικίαση του χώρου του σαλονιού διαμερίσματος σε
Δικαιούχους - Ωφελούμενους, καθώς και σε ενοικίαση διαμερισμάτων των
ξενοδοχείων, των επιπλωμένων διαμερισμάτων και των ενοικιαζομένων
επιπλωμένων διαμερισμάτων κατά δωμάτιο,



προσφέρουν άνευ αποζημιώσεως ή αμοιβής στους δικαιούχους όλες τις
υπηρεσίες που υποχρεούνται κατά τις σχετικές διατάξεις να παρέχουν προς
τρίτους,



καθαρίζουν τα δωμάτια και να αλλάζουν τον ιματισμό τους (πετσέτες,
σεντόνια κ.λπ.) σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις Τουριστικής
Νομοθεσίας,



παρέχουν στους Δικαιούχους – Ωφελούμενους, εφόσον προβλέπεται στις
παρεχόμενες υπηρεσίες τους, πρωινό ίδιο με εκείνο που προσφέρουν
στους άλλους πελάτες του καταλύματος, με σύνθεση σύμφωνη με τις
ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.



τηρούν στον χώρο του τουριστικού καταλύματος φάκελο, στον οποίο θα
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δικαιολογητικό στοιχείο τους ζητηθεί για την εξακρίβωση της ορθής
εφαρμογής του προγράμματος.
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