
«Εικαστικές δημιουργίες και Χρώμα στον ΟΓΑ…»

Ο ΟΓΑ συμπλήρωσε 56 έτη ζωής και διαρκούς παρουσίας δίπλα στον πολίτη. 

Τα  πρώτα  χρόνια  για  να  προστατεύσει  τον  αγροτικό  πληθυσμό,  μία  ιδιαίτερα
δυναμική αλλά και ευάλωτη κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. 

Αργότερα  στον  ΟΓΑ ανατέθηκε  η  χορήγηση  μη  ανταποδοτικών  παροχών  στο
σύνολο του πληθυσμού,  στους ανασφάλιστους υπερήλικες,  στις οικογένειες με
παιδιά.

 Έτσι  ο  Οργανισμός  Γεωργικών  Ασφαλίσεων  σήμερα,  διατηρώντας  την
αυτοτέλειά του, καλύπτει ανάγκες και προσφέρει υπηρεσίες  στο σύνολο σχεδόν
του πληθυσμού της χώρας.

Με  αυτά  τα  δεδομένα  και  για  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  πολιτών  που
συναλλάσσονται  με τον Οργανισμό,  λειτούργησε το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης
του κοινού, στο ισόγειο του κτηρίου επί της οδού Πατησίων 30 (συμβολή οδών
Πατησίων και Καποδιστρίου). 

Οι  υπάλληλοι  του  ΟΓΑ  φροντίζουν  για  την  ενημέρωση  και  την  έγκαιρη
διεκπεραίωση των αιτημάτων που έχουν οι πολίτες. 

Ταυτόχρονα  σκεφτήκαμε  να  παρέμβουμε  και  στις  προσόψεις  του  νέου
Κέντρου Εξυπηρέτησης. Να παρέμβουμε δηλαδή στον οικιστικό ιστό και τον
δημόσιο  χώρο,  δίνοντας  χώρο  έκφρασης  σε  νέους  και  πρωτοποριακούς
καλλιτέχνες της πόλης.

Η  Διοίκηση  του  ΟΓΑ σε  συνεργασία  με  την  UrbanAct (www.urbanact.gr),
φορέα  υλοποίησης  προγραμμάτων  δημόσιων  τοιχογραφιών,  δημιούργησε  ένα
σύνολο τοιχογραφιών. 

Με  την  εθελοντική συμμετοχή   των  graffiti καλλιτεχνών   Kez και Same84,   ο
ΟΓΑ παρέδωσε  στην πόλη της Αθήνας και στους κατοίκους της,  μια τοιχογραφία
με θεματική τo αστικό τοπίο και τις ανθρώπινες σχέσεις. 



Μια  τοιχογραφία  όπου  αναδεικνύεται  η αλληλεγγύη  και  η υποστήριξη του
Οργανισμού  προς  όλο τον  πληθυσμό,  όλες  τις  ηλικίες. Και  κυρίως  προς  τις
ευπαθείς ομάδες και τους συμπολίτες μας που τις έχουν περισσότερη ανάγκη στη
σημερινή συγκυρία. 
 
Οι  graffiti καλλιτέχνες,  μέσω  της  δημιουργικής  τους   έκφρασης,  δίνουν  την
ευκαιρία στους κατοίκους του κέντρου της Αθήνας,  στους επισκέπτες και  τους
περαστικούς,  να  δουν  με  διαφορετική  οπτική,  μέσα  από  τις  τοιχογραφίες  που
κοσμούν το ισόγειο του κτηρίου, την  αλληλεγγύη,  τον  διάλογο τον  κοινωνικό
προβληματισμό,  τον  πολιτισμό και  την  ιστορία των  απλών  ανθρώπων  στην
καθημερινότητα της πόλης. 

Να δουν δηλαδή, την «πραγματικότητα» από πολλές διαφορετικές όψεις. 

                                                           Ευελπιστούμε να σας αρέσει. 

 

     



                                     


