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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
2012 

 
 
 
Ο Λ.Α.Ε/ΟΓΑ σύμφωνα με α) την απόφαση αριθ. 25572/442/5-12-2011 (ΦΕΚ 
2902/21-12-2011)  του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και β) την 
απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Λ.Α.Ε αριθ. Συν. 2/Θ1/14-3-2012  θέτει 
σε εφαρμογή Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων έτους 2012, το οποίο θα ισχύσει 
μέχρι  31-12-2012. 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

 Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε όλους τους νομούς της χώρας και θα 
παρέχει στους αγρότες τη δυνατότητα αγοράς βιβλίων από συμβεβλημένα 
με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους. 

 Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί 
οίκοι, που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και θα υποβάλουν στον 
Λ.Α.Ε/ΟΓΑ Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής μέχρι  20-04-2012. 

 Η αξία της παροχής είναι ίση με 20,00 ΕΥΡΩ κατά ανώτατο όριο και 
αντιστοιχεί στην τιμή του βιβλίου/βιβλίων αφού αφαιρεθεί η έκπτωση σε 
ποσοστό 10%. Η έκπτωση θα υπολογίζεται επί της αναγραφόμενης επί 
του βιβλίου τιμής λιανικής πώλησης. 

 Παιδιά μέχρι έξι (6) ετών (γεννηθέντα από 1-1-2007 και μετά) δεν είναι 
δικαιούχοι του προγράμματος. 

 
 

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ  
 

Φέτος αλλάζει ο τρόπος χορήγησης βιβλίων, καθώς δεν θα διανέμονται πλέον 
μέσω των ΚΕΠ Δελτία Αγοράς Βιβλίων και η διαδικασία θα γίνεται μόνο 
ηλεκτρονικά.  
Για το λόγο αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός 
βιβλιοπωλείου στο Πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής Βιβλίων έτους 2012 
είναι η ύπαρξη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και η σύνδεση του 
βιβλιοπωλείου με το Διαδίκτυο (Internet).  
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Οι βιβλιοπώλες που θα συμβληθούν με τον ΟΓΑ, θα πρέπει κατά την έναρξη 
του προγράμματος -που θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση- να 
εγγραφούν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΓΑ στο 
www.oga.gr/bookstores και να δημιουργήσουν κωδικούς χρήσης της 
εφαρμογής (username και password). 
 
Κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος (έως 31-12-2012), οι 
κληρωθέντες - άμεσα ασφαλισμένοι - δικαιούχοι του ΟΓΑ θα μπορούν να 
προσέρχονται στο βιβλιοπωλείο με την Αστυνομική τους Ταυτότητα. Οι 
δικαιούχοι αυτοί θα μπορούν να παραλάβουν βιβλία για όλα τα μέλη της 
οικογένειας που έχουν κληρωθεί μαζί τους. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
προσκομίσουν τους ΑΜΚΑ όλων των δικαιούχων.  
 
Βιβλία θα πρέπει να παρέχονται μόνο όταν προσέρχεται στο βιβλιοπωλείο: 
α)  ο ΑΜΕΣΑ ασφαλισμένος ο οποίος υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στο 
πρόγραμμα, ή 
β) ο/η σύζυγος, προσκομίζοντας την Αστυνομική Ταυτότητα του/της άμεσα 
ασφαλισμένου συζύγου, ή 
γ) τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση, το οποίο θα έχει μαζί του την 
Αστυνομική Ταυτότητα του άμεσα ασφαλισμένου. 
 
Ο βιβλιοπώλης αφού εισέλθει στην παραπάνω εφαρμογή με τα username και 
password (που έχει ήδη δημιουργήσει), θα πρέπει να εισάγει για κάθε 
δικαιούχο ξεχωριστά:  
1. τον ΑΜΚΑ του δικαιούχου  
2. τον αριθμό της Αστυνομικής Ταυτότητας του Άμεσα Ασφαλισμένου.  
 
Μόλις τα στοιχεία του δικαιούχου εμφανιστούν στην οθόνη, θα συμπληρώνει 
μια ηλεκτρονική φόρμα με τα στοιχεία του βιβλίου/των βιβλίων προς 
χορήγηση. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής καταχώρησης, η μερίδα 
του δικαιούχου θα «κλείνει» και δεν θα μπορεί να γίνει χρήση ξανά. 
 
Για την καλύτερη διασφάλιση των βιβλιοπωλών, θα παρέχεται από την 
εφαρμογή η δυνατότητα εκτύπωσης αποδεικτικού παραλαβής το οποίο θα 
υπογράφεται από το δικαιούχο. Το εν λόγω αποδεικτικό δεν χρειάζεται να 
προσκομισθεί στον ΟΓΑ. 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης των βιβλίων 
από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους, καθώς και αναλυτικές 
οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής (manual) θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα του ΟΓΑ πριν την έναρξη του προγράμματος. 
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Όλα τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στο εν λόγω πρόγραμμα, πρέπει  απαραίτητα να υποβάλουν στον ΟΓΑ- 
Κλάδο Αγροτικής Εστίας- Αίτηση/ Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής,         
ΜΟΝΟ ταχυδρομικά, για την επιθυμία συμμετοχής τους στο πρόγραμμα 
και τη δέσμευσή τους για την τήρηση των όρων του Προγράμματος, σύμφωνα 
με το Υπόδειγμα 1 (ΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ 60), μέχρι  20-04-2012  (Ημερομηνία 
σφραγίδας Ταχυδρομείου). 
 
Προσοχή: Η αναγραφή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 
στην αίτηση συμμετοχής είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. 
 
Η Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται 
από βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί άσκησης επαγγέλματος. 
Σε περίπτωση που λειτουργούν και Υποκαταστήματα και οι 
επιχειρηματίες επιθυμούν να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα και να 
συμπεριληφθούν στον Κατάλογο των συμβεβλημένων με τον ΟΓΑ 
βιβλιοπωλείων και τα Υποκαταστήματά τους, θα πρέπει να υποβάλουν 
χωριστές Αιτήσεις/Υπεύθυνες Δηλώσεις Συμμετοχής, για κάθε 
Υποκατάστημα. 
Επιπλέον οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με εταιρική μορφή πρέπει 
απαραίτητα να προσκομίζουν και τα κατωτέρω: 
 
ΜΕ ΜΟΡΦΗ Ο.Ε. & Ε.Ε. 
Καταστατικό εταιρείας και πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί 
τροποποιήσεως ή μη του Καταστατικού και μη λύσεως της Εταιρείας. Αν έχει 
γίνει τροποποίηση, αντίγραφο όλων των τροποποιητικών πράξεων. 
 
ΜΕ ΜΟΡΦΗ Ε.Π.Ε. 
Οι Ε.Π.Ε., πέραν των όσων απαιτούνται για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. και, επίσημο 
συμβολαιογραφικό έγγραφο συστάσεως της Εταιρείας ή το ΦΕΚ, στο οποίο 
έχει δημοσιευθεί η περίληψη του καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του. 
 
ΜΕ ΜΟΡΦΗ Α.Ε. 
Οι Α.Ε. επίσης συμβολαιογραφικό έγγραφο συστάσεως της Εταιρείας ή το 
ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί η περίληψη του καταστατικού καθώς και τα 
ΦΕΚ με τις τυχόν τροποποιήσεις του, όπως και ΦΕΚ δημοσιεύσεως του Δ.Σ. 
της Α.Ε. 
Πιστοποιητικό Νομαρχίας περί τροποποιήσεως ή μη του καταστατικού της 
Α.Ε. και μη λύσεως αυτής και δημοσίευσης των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
Πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που θα 
εκδηλώνεται η βούληση του Νομικού Προσώπου για την κατάρτιση της 
σχετικής σύμβασης και διορισμό του εκπροσώπου της εταιρείας που θα 
υπογράψει τη σύμβαση. 
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Όλα τα υποβαλλόμενα σε φωτοαντίγραφα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι 
επικυρωμένα από Δημόσια, Δημοτική Αρχή ή από Δικηγόρο. 
 
Επισημαίνουμε ότι, όσοι βιβλιοπώλες/ εκδότες είχαν συμβληθεί κατά τα 
προηγούμενα έτη με τον Οργανισμό μας και, ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν στο νέο Πρόγραμμα παροχής βιβλίων έτους 2012 και, 
εφόσον δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στη νομική μορφή ή 
στη διαχείριση της επιχείρησης δεν θα προσκομίσουν τα ανωτέρω 
αναφερόμενα δικαιολογητικά, αλλά θα αποστείλουν μόνον 
Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα (1). 
 
Εφιστάται η προσοχή για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων της 
Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης Συμμετοχής, η οποία γίνεται με αποκλειστική 
ευθύνη των ενδιαφερομένων. Η Αίτηση/ Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής θα 
πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου (π.χ. επωνυμία, διακριτικός 
τίτλος κ.λ.π.) με τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν για την καταβολή της 
επιδότησης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης. 

 
 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΩΝ 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Οι βιβλιοπώλες-Εκδότες με την Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής 
τους στο πρόγραμμα, αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
 
  Να δημιουργήσουν λογαριασμό (με username και password) στην 

εφαρμογή του ΟΓΑ www.oga.gr/bookstores   
 Να προμηθεύουν με βιβλία τους δικαιούχους της παροχής καθ’όλη τη 

διάρκεια ισχύος του προγράμματος 
 Να συμπληρώνουν με προσοχή τα στοιχεία σε όλα τα πεδία της 

ηλεκτρονικής εφαρμογής 
 Να μη δέχονται δικαιούχους χωρίς το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας 

του άμεσα ασφαλισμένου ή  τρίτα πρόσωπα χωρίς εξουσιοδότηση 
 
   Επισημαίνεται ότι η παροχή είναι αυστηρά προσωπική, ισχύει 
προσωπικά για το δικαιούχο και τα προστατευόμενα μέλη της 
οικογένειάς του και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση από άλλα 
άτομα. 
 
Τα βιβλία που θα προμηθεύονται οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι 
μορφωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, φροντιστηριακά, σχολικά 
βοηθήματα ή άλλα ξενόγλωσσα φροντιστηριακά βοηθήματα κ.λ.π. 
Δεν επιτρέπεται χορήγηση άλλων ειδών εκτός των βιβλίων. 
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- Σε περίπτωση που η τιμή του βιβλίου ή των βιβλίων (υπολογιζομένης και 
της έκπτωσης 10%) υπερβαίνει το ύψος της αναλογούσας επιδότησης, την 
επιπλέον διαφορά υποχρεούται να καταβάλει ο δικαιούχος, χωρίς καμία 
υποχρέωση του Λ.Α.Ε/ΟΓΑ. 

 
- Στην περίπτωση που η τιμή του βιβλίου ή των βιβλίων 

(υπολογιζομένης και της έκπτωσης) είναι μικρότερη από το ύψος της 
αναλογούσας επιδότησης, τότε ο Λ.Α.Ε./ΟΓΑ θα επιδοτεί το 
βιβλιοπωλείο ή τον εκδοτικό οίκο με το ποσό αυτό. 

- Εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος επέλθει οποιαδήποτε 
αλλαγή στη νομική μορφή της επιχείρησης ή στη διαχείριση αυτής, ο 
αντισυμβαλλόμενος  επιχειρηματίας οφείλει να το γνωστοποιεί αμέσως 
στον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ, προκειμένου να καταρτιστεί νέο συμφωνητικό μεταξύ 
του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ και του νέου εκμεταλλευτή της επιχείρησης. 

 
- Αν η σύμβαση καταγγελθεί από τον Λ.Α.Ε/ΟΓΑ για οποιοδήποτε λόγο,                      

θα διακοπεί η συμμετοχή του αντισυμβαλλόμενου στο πρόγραμμα από τη 
γνωστοποίηση της καταγγελίας. 

 
- Οι βιβλιοπώλες-εκδότες που επιθυμούν να διακόψουν τη συμμετοχή τους 

στο πρόγραμμα θα πρέπει να ενημερώσουν με έγγραφη αίτησή τους τον 
ΛΑΕ/ΟΓΑ.. Τυχόν καταγγελία για μη χορήγηση βιβλίων σε 
δικαιούχους, χωρίς να έχει προηγηθεί αίτηση, θα έχει ως συνέπεια 
την άμεση διακοπή  τους από το πρόγραμμα.  

 
- Ειδικά συμφωνείται ότι  απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση από 

τον αντισυμβαλλόμενο επιχειρηματία, των απαιτήσεών του κατά του 
Λ.Α.Ε./ΟΓΑ, που απορρέουν από το παρόν, προς οποιονδήποτε τρίτο, σε 
περίπτωση δε που γίνει, είναι άκυρη και δεν γεννά καμία υποχρέωση για 
τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ. 

 
- Τυχόν υφιστάμενες ή δημιουργούμενες μέχρι τη λήξη της σύμβασης 

υποχρεώσεις της συμβαλλόμενης επιχείρησης προς τον ΟΓΑ, από 
οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, θα παρακρατούνται από τον Λ.Α.Ε/ΟΓΑ κατά 
την πληρωμή στο συμβαλλόμενο του ποσού επιδότησης. 
 
 
Η αποδοχή των πιο πάνω όρων από τις συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις, θεωρείται αμαχήτως ότι γίνεται με την 
Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση των νομίμων εκπροσώπων τους, η οποία 
και θα επέχει θέση α) αποδοχής της παρούσας πρότασης και β) 
κατάρτισης της σχετικής σύμβασης. 
 
Διαπιστωμένη παρέκκλιση από τα προαναφερόμενα, είτε από 
καταγγελία του δικαιούχου είτε και αυτεπαγγέλτως από τα αρμόδια 
όργανα του ΛΑΕ/ΟΓΑ, θα έχει ως συνέπεια: α) τη διακοπή της 
συμμετοχής των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα, από το χρόνο κατά 
τον οποίο θα διαπιστώνεται η παρέκκλιση β) τη μη καταβολή της 
σχετικής επιδότησης ή, σε περίπτωση που αυτή έχει ήδη 
καταβληθεί, την αναζήτησή της εντός ευλόγου χρόνου και γ) τον 
αποκλεισμό της επιχείρησης από το πρόγραμμα του επομένου 
έτους. 
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ  
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

 
 

 
Φάκελος αίτησης επιδότησης - δικαιολογητικών 

 
Για την καταβολή της επιδότησης από τον Λ.Α.Ε/ΟΓΑ, οι επιχειρηματίες θα 
πρέπει:  
α) Να τηρούν υποχρεωτικά Λογαριασμό στην Αγροτική Τράπεζα (Α.Τ.Ε.) 
[Λογαριασμό όψεως, προκειμένου περί εταιρειών ή Λογαριασμό 
Ταμιευτηρίου, προκειμένου περί ατομικών επιχειρήσεων], τον οποίο οφείλουν 
να γνωστοποιήσουν στον ΛΑΕ/ΟΓΑ, ώστε μετά την εκκαθάριση να πιστώνεται 
ο λογαριασμός αυτός με το ποσό της επιδότησης. 
β) Να υποβάλλουν συγκεντρωτικά μετά το τέλος του προγράμματος, τα 
ακόλουθα παραστατικά: 
 Αίτηση Επιδότησης (Υπόδειγμα 2) (ΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ 62) 
 Συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων, εκτυπωμένη από την 

ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΓΑ 
 Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο πώλησης θεωρημένο 

(ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ) στο όνομα του ΟΓΑ, με στοιχεία: Ο.Γ.Α., Πατησίων 30, 
10170 Αθήνα, Α.Φ.Μ 090037978, Δ.Ο.Υ.  Α΄ ΑΘΗΝΩΝ. 
Επισημαίνεται ότι, το εν λόγω Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο πώλησης θα 
αφορά στο συνολικό ποσό της επιδότησης του ΛΑ.Ε./ΟΓΑ. 

 Εκτύπωση των στοιχείων του Λογαριασμού όψεως ATEbank, για τις 
επιχειρήσεις με μορφή ΟΕ/ΕΕ/ΑΕ/ΕΠΕ. 

 Εκτύπωση ή φωτοαντίγραφο της α΄ σελίδας βιβλιαρίου Ταμιευτηρίου 
ATEbank, για τις ατομικές επιχειρήσεις. 

 
Επιπλέον: 
 Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας (για ποσό επιδότησης άνω των 

1.500 Ευρώ). 
 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ (για ποσό επιδότησης 

άνω των 3000 Ευρώ). 
 
Επισήμανση: 
Η συμπλήρωση της ένδειξης «ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» στην 
ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ, θα πρέπει να συμπίπτει απόλυτα με την 
αποτύπωση της Επωνυμίας της Επιχείρησης στην «Εκτύπωση των στοιχείων 
του Λογαριασμού όψεως της ATEbank». 
Σε κάθε περίπτωση, η Επωνυμία της Επιχείρησης όπως αποτυπώνεται τόσο 
στην «ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ», όσο και στην «ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ ΤΗΣ ATEbank», 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 τροποποίηση της Επωνυμίας 
της Επιχείρησης, στον Λογαριασμό  όψεως της ATEbank. 
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Η αξία της παροχής είναι ίση με 20,00 ΕΥΡΩ και αντιστοιχεί στην τιμή 
του βιβλίου/βιβλίων αφού αφαιρεθεί η έκπτωση σε ποσοστό 10%.   
 
Η ανωτέρω έκπτωση θα υπολογίζεται επί της αναγραφόμενης επί του βιβλίου 
τιμής λιανικής πώλησης. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α. και οι 
ακόλουθες κρατήσεις: 

1. 4% προείσπραξη φόρου εισοδήματος (χορηγείται η ανάλογη 
βεβαίωση από τον Κλάδο Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΓΑ) 

2. 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 
3. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% (επί της κράτησης Μ.Τ.Π.Υ) 
4. 0,25% κρατήσεις Ν. 2000 αριθ. 41 ή Ν.2286/95 
5. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% (επί της κράτησης Ν.2000 αριθ. 41 ή 

Ν.2286/95) 
6. 0,30% υπέρ ΤΑΥΥΕ 
7. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% (επί της κράτησης ΤΑΥΥΕ) 
 

Το πρόγραμμα της παροχής Βιβλίων ισχύει μέχρι 31-12-2012.  
 
 

Προθεσμία υποβολής αίτησης επιδότησης 
 

Οι επιχειρηματίες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, προκειμένου 
να τους καταβληθεί η επιδότηση, θα πρέπει  να υποβάλουν φάκελο με 
τα παραπάνω δικαιολογητικά, με τη λήξη του προγράμματος ή το 
αργότερο μέχρι  28-02-2013. 
 
Επισημάνσεις: 
Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να φροντίζουν να υποβάλουν τους φακέλους 
πλήρως συμπληρωμένους 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. Φάκελοι με παραστατικά που παρουσιάζουν ελλείψεις,  
διορθώσεις, παρατυπίες ή δυσανάγνωστα στοιχεία, δεν θα γίνονται 
δεκτοί προς εξόφληση και θα επιστρέφονται προς συμπλήρωση ή 
διόρθωση, δεδομένου ότι ελλείψεις των προβλεπομένων 
δικαιολογητικών συνεπάγονται μη καταβολή των επιδοτήσεων. 
 
Επειδή τα δικαιολογητικά των φακέλων αποτελούν παραστατικά με 
οικονομικό αντίκρυσμα, εφιστούμε την προσοχή σας στο να στέλνονται 
εγκαίρως μετά τη λήξη του προγράμματος, ταχυδρομικά με απόδειξη, έτσι 
ώστε να διασφαλίζεται η παραλαβή τους. 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 
Όλα τα υποδείγματα της παρούσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 

                                                   
   Ο Διοικητής του ΟΓΑ 
 
 
                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ                                          

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                             
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΚΔΟΤΩΝ- ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΩΝ     
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 73   
106 83  ΑΘΗΝΑ   

                                      


