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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Αθήνα,  9-6-2015  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                            Αρ. Πρωτ.: 26078 
∆ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΛΑ∆ΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
Τηλέφωνα : 213.1519.233, 303, 310 
 
 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY A’  ΜΕΡΟΥΣ  

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ  

Λ.Α.Ε ./ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ   2015 

  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ 

 
Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε: 
α) την αριθµ. Φ10034/28/25-4-2015 (ΦΕΚ 1036/3-6-2015, τεύχος Β’) κοινή απόφαση των 
Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, καθορίστηκαν τα Προγράµµατα και ο αριθµός δικαιούχων του ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (Λ.Α.Ε) του ΟΓΑ  έτους  2015  και  
β) την αριθ. Συν.9 /Θ3 /9-6-2015 απόφαση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του Λ.Α.Ε. εγκρίθηκε η 
υλοποίηση  του  προγράµµατος ∆ωρεάν Παροχής Βιβλίων έτους 2015, ως εξής:  
 
 
 

ΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕ ΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

ΤΩΝ  ΒΙΒΛ ΙΟΠΩΛΩΝ  ΚΑΙ  ΕΚ∆ΟΤΙΚΩΝ  ΟΙΚΩΝ  

 
 
 

 

 Α. Γενικές πληροφορίες για το πρόγραµµα  

 
1. Το πρόγραµµα  ισχύει από 10-7-2015 έως 31-12-2015  και  εφαρµόζεται σε όλους τους νοµούς 

της χώρας. 
 
2.  Oι 180.000 κληρωθέντες δικαιούχοι που συµµετέχουν στο πρόγραµµα θα έχουν τη 

δυνατότητα αγοράς βιβλίων από συµβεβληµένα µε τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς 
οίκους. 

 

3. Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι, που έχουν νόµιµη 
άδεια λειτουργίας και θα υποβάλουν ηλεκτρονικά (ΝΕΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ) στον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ Αίτηση 
/Υπεύθυνη ∆ήλωση Συµµετοχής, στη διεύθυνση,  www.oga.gr/bibliopoleia-aitiseis. 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κωδικοί (username και password) που θα χρησιµοποιήσουν οι ενδιαφερόµενοι 
επιχειρηµατίες, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής Αίτησης Συµµετοχής στο Πρόγραµµα ∆ωρεάν 
Παροχής Βιβλίων έτους 2015, θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Οι 
ανωτέρω κωδικοί θα ισχύουν και για την εισαγωγή και εγγραφή στην εφαρµογή 
(www.oga.gr/bιbliopoleia) για την καταχώρηση της αγοράς βιβλίων.  
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4. Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων συµµετοχής και της έγκρισης εκείνων που πληρούν τις 

προϋποθέσεις, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.oga.gr) κατάλογος µε τα 
συµβεβληµένα µε τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους που θα συµµετάσχουν στο 
πρόγραµµα ∆ωρεάν Παροχής Βιβλίων έτους 2015.  Οι δικαιούχοι µπορούν να επιλέγουν το 
βιβλιοπωλείο ή τον εκδοτικό οίκο της προτίµησής τους από τον ανωτέρω κατάλογο. 

 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ: 
Ο Λ.Α.Ε./ΟΓΑ  επιδοτεί τις επιχειρήσεις που θα συµµετάσχουν στο πρόγραµµα µε το ποσό των 20,00 
ΕΥΡΩ κατά ανώτατο όριο, ανά δικαιούχο, το οποίο αντιστοιχεί στην τιµή του βιβλίου/βιβλίων αφού 
αφαιρεθεί  έκπτωση σε ποσοστό 10%. Η έκπτωση θα υπολογίζεται επί της αναγραφόµενης επί 
του βιβλίου τιµής λιανικής πώλησης. 
Σε περίπτωση που η τιµή του βιβλίου ή των βιβλίων (υπολογιζόµενης και της έκπτωσης 10%) 
υπερβαίνει το ποσό των 20,00 ΕΥΡΩ, 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 (υπολογιζόµενης 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. 
Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή της επιδότησης από τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ για κάθε δικαιούχο, 
εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ έναντι του επιχειρηµατία. 
 

5. Παιδιά µέχρι πέντε (5) ετών (γεννηθέντα από 1-1-2011 και µετά) δεν είναι δικαιούχοι του 
προγράµµατος. 
 
 

Β.  ∆ιαδικασία χορήγησης βιβλίων  

 
Η διαδικασία χορήγησης βιβλίων  εξακολουθεί και φέτος να γίνεται µόνο ηλεκτρονικά. 
 
Για το λόγο αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή ενός βιβλιοπωλείου στο Πρόγραµµα 
∆ωρεάν Παροχής Βιβλίων έτους 2015 είναι η ύπαρξη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και η σύνδεση του 
βιβλιοπωλείου µε το ∆ιαδίκτυο (Internet). 
 

Οι βιβλιοπώλες που θα συµβληθούν µε τον ΟΓΑ, πρέπει κατά την έναρξη του προγράµµατος – που θα 
γνωστοποιηθεί µε νεότερη ανακοίνωση - να εγγραφούν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εφαρµογή του 
ΟΓΑ στο www.oga.gr/bιbliopoleia  χρησιµοποιώντας τους κωδικούς ( username και password ) που 
δηµιούργησαν για να υποβάλουν την ηλεκτρονική Αίτηση/Υπεύθυνη ∆ήλωση Συµµετοχής στο 
Πρόγραµµα  ∆ωρεάν Παροχής Βιβλίων έτους 2015. 
 

 
Κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράµµατος (έως 31-12-2015), οι κληρωθέντες – άµεσα ασφαλισµένοι 
- δικαιούχοι του ΟΓΑ µπορούν να προσέρχονται στο βιβλιοπωλείο µε την Αστυνοµική τους 
Ταυτότητα. Οι δικαιούχοι αυτοί µπορούν να παραλάβουν βιβλία για όλα τα µέλη της οικογένειας που 
έχουν κληρωθεί µαζί τους. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να προσκοµίσουν τους ΑΜΚΑ όλων των 
δικαιούχων. 
 

Βιβλία 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. 
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Ο βιβλιοπώλης αφού εισέλθει στην παραπάνω εφαρµογή µε  username και password (που 
έχει ήδη δηµιουργήσει κατά την υποβολή της Αίτησης Συµµετοχής στο πρόγραµµα),  
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, συµπληρώνει µια ηλεκτρονική φόρµα µε 
τα στοιχεία του βιβλίου/των βιβλίων προς χορήγηση. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής 
καταχώρησης, η µερίδα του δικαιούχου  «κλείνει» και δεν  µπορεί να γίνει χρήση ξανά. 
 
Για την καλύτερη διασφάλιση των βιβλιοπωλών, παρέχεται από την εφαρµογή η δυνατότητα 
εκτύπωσης αποδεικτικού παραλαβής το οποίο 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 διαδικτυακής εφαρµογής (users’ 
manual) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ πριν την έναρξη του προγράµµατος. 
 
 

Γ.  Υποβολή Αίτησης Συµµετοχής - ∆ικαιολογητικά 

 
 
Όλα τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι, προκειµένου να συµµετάσχουν στο Πρόγραµµα ∆ωρεάν 
Παροχής Βιβλίων 2015 του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ,  πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν: 
 
1. Αίτηση/ Υπεύθυνη ∆ήλωση Συµµετοχής, µε την οποία  δηλώνουν και τη δέσµευσή τους για την 
τήρηση των όρων του προγράµµατος. Η Αίτηση Συµµετοχής  υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση, 
www.oga.gr/bibliopoleia-aitiseis εν συνεχεία  εκτυπώνεται και  αποστέλλεται η έντυπη µορφή της 
µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υπογεγραµµένη νοµίµως, ταχυδροµικά ή ιδιοχείρως (ΟΓΑ/Κλάδος 
Αγροτικής Εστίας- Πατησίων 30, 10170 ΑΘΗΝΑ), µέχρι και 30-6-2015 (ηµεροµηνία σφραγίδας 
ταχυδροµείου ή αρ. πρωτ. εισερχοµένου ΟΓΑ). 
 

Σε περίπτωση που λειτουργούν και Υποκαταστήµατα, τα οποία οι επιχειρηµατίες επιθυµούν να 
εντάξουν στο εν λόγω πρόγραµµα, πρέπει να υποβάλουν χωριστές Αιτήσεις/Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 
Συµµετοχής, για κάθε Υποκατάστηµα . 
 

Προσοχή: Η αναγραφή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) στην αίτηση 
συµµετοχής είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. 
 
2.1. Όσοι βιβλιοπώλες/εκδότες επιθυµούν να συµµετάσχουν στο Πρόγραµµα ∆ωρεάν Παροχής Βιβλίων 
έτους 2015, οι οποίοι είχαν συµβληθεί κατά τα προηγούµενα έτη µε τον Οργανισµό µας, και 
εφόσον δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε µεταβολή στη νοµική µορφή ή στη διαχείριση της επιχείρησης 
θα εκτυπώσουν και θα αποστείλουν µόνο την Αίτηση/Υπεύθυνη ∆ήλωση Συµµετοχής. 
 
2.2. Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να συµµετέχουν στο εν λόγω πρόγραµµα για πρώτη φορά πρέπει 
απαραίτητα να προσκοµίζουν, πλην της ηλεκτρονικής Αίτησης/Υπεύθυνης ∆ήλωσης Συµµετοχής, και τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά : 
 
Ατοµικές επιχειρήσεις:  
Βεβαίωση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. περί άσκησης επαγγέλµατος ή Βεβαίωση από το Γ.Ε.ΜΗ. µε την 
επωνυµία, το σκοπό και την έδρα της επιχείρησης. 
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Επιχειρήσεις µε µορφή  ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ και τα Σωµατεία:  
-Βεβαίωση  από το Γ.Ε.ΜΗ., περί επωνυµίας, σκοπού, έδρας της επιχείρησης, ισχύοντος ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου (εκπροσώπηση-δέσµευση), τροποποίησης ή µη του καταστατικού της εταιρείας (µε 
ενσωµατωµένες τις τυχόν µεταβολές) και µη λύσης και εκκαθάρισης αυτής.  
 

Επιχειρήσεις µε µορφή  ΑΕ:  
- Βεβαίωση  από το Γ.Ε.ΜΗ., περί επωνυµίας, σκοπού, έδρας της επιχείρησης, ισχύοντος ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου (εκπροσώπηση-δέσµευση), τροποποίησης ή µη του καταστατικού της εταιρείας (µε 
ενσωµατωµένες τις τυχόν µεταβολές) και µη λύσης και εκκαθάρισης αυτής.  
- Πρακτικό απόφασης του ∆ιοικητικού 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. 
 

Επισήµανση : 
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 υποβληθεί νέα Αίτηση Συµµετοχής από το νέο 
εκµεταλλευτή της επιχείρησης, µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
 
Εφιστάται η προσοχή για τη σωστή συµπλήρωση των στοιχείων της Αίτησης / Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
Συµµετοχής, η οποία γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφεροµένων και επέχει θέση Υπεύθυνης-
∆ήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/86 για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. 
 
Η Αίτηση/Υπεύθυνη ∆ήλωση Συµµετοχής πρέπει να εµφανίζει ταυτότητα περιεχοµένου (π.χ. επωνυµία, 
διακριτικός τίτλος κλπ.) µε τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν για την καταβολή της επιδότησης 
κατά το στάδιο της εκκαθάρισης. 
 
 

∆. Υποχρεώσεις Βιβλιοπωλών  
     κατά την εφαρµογή του προγράµµατος 
 
Οι βιβλιοπώλες/Εκδότες µε την Αίτηση/Υπεύθυνη ∆ήλωση Συµµετοχής τους στο πρόγραµµα, 
αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
 
1.  Να δηµιουργήσουν λογαριασµό (µε username και password) στην διαδικτυακή εφαρµογή του ΟΓΑ 

www.oga.gr/bibliopoleia. 
 
2. Να προµηθεύουν τους δικαιούχους καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράµµατος µε βιβλία 

µορφωτικού και ψυχαγωγικού περιεχοµένου, φροντιστηριακά, σχολικά βοηθήµατα ή 
άλλα ξενόγλωσσα φροντιστηριακά βοηθήµατα κλπ 

        ∆εν επιτρέπεται χορήγηση άλλων ειδών εκτός των βιβλίων. 
 

3.   Να συµπληρώνουν µε προσοχή τα στοιχεία σε όλα τα πεδία της διαδικτυακής εφαρµογής. 
 
4.  Να µη δέχονται δικαιούχους χωρίς το ∆ελτίο 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. 
 
5.  Οι βιβλιοπώλες/εκδότες που επιθυµούν να διακόψουν τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα πρέπει να 

ενηµερώσουν µε έγγραφη αίτησή τους τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ. Τυχόν καταγγελία για µη χορήγηση βιβλίων 
σε δικαιούχους, χωρίς να έχει προηγηθεί αίτηση, θα έχει ως συνέπεια τη µη συµµετοχή της 
επιχείρησης στο πρόγραµµα του επόµενου έτους. 
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6.  ΕΛΕΓΧΟΙ 
 Ο Λ.Α.Ε/ΟΓΑ µπορεί, οποτεδήποτε,  να πραγµατοποιεί ελέγχους στα συµβεβληµένα βιβλιοπωλεία 

και εκδοτικούς οίκους  µε όλα τα πρόσφορα µέσα που διαθέτει, προκειµένου να διαπιστώνει την 
τήρηση ή µη των όρων του προγράµµατος. 

 Εφόσον διαπιστωθεί από τον έλεγχο µη τήρηση των όρων του προγράµµατος, ο Πρόεδρος της 
∆ιαχειριστικής Επιτροπής του Λ.Α.Ε. - ∆ιοικητής του ΟΓΑ, µπορεί να αναστείλει προσωρινά τη 
συµµετοχή τους στο πρόγραµµα, µέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης της ∆ιαχειριστικής 
Επιτροπής. Κατά την περίοδο αναστολής της συµµετοχής τους στο πρόγραµµα, θα 
απενεργοποιείται η ηλεκτρονική εφαρµογή για τις εν λόγω επιχειρήσεις, οι οποίες δεν θα παρέχουν 
πλέον βιβλία στους δικαιούχους. 

 
7.  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (∆ΙΑΚΟΠΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη διατηρούν το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης αζηµίως, σε περίπτωση 
που ο Λ.Α.Ε./ΟΓΑ, για οποιονδήποτε λόγο, αποφασίσει τη διακοπή του προγράµµατος  ∆ωρεάν 
Παροχής Βιβλίων, µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του Λ.Α.Ε. ή η 
αντισυµβαλλόµενη επιχείρηση κρίνει ασύµφορη τη συνεργασία. 
Αν η σύµβαση καταγγελθεί από τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ για οποιοδήποτε λόγο, η επιχείρηση υποχρεούται 
να µη δέχεται πλέον δικαιούχους για παροχή βιβλίων. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα καταβάλλεται 
το αντίστοιχο  ποσό  επιδότησης από  τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ. 

 
8. Τυχόν υφιστάµενες ή δηµιουργούµενες µέχρι τη λήξη της σύµβασης οικονοµικές  υποχρεώσεις της 

συµβαλλόµενης επιχείρησης προς τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ, από οποιαδήποτε νόµιµη αιτία, θα 
παρακρατούνται από τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ και θα συµψηφίζονται µε οφειλόµενα σε αυτήν ποσά κατά την 
πληρωµή στο συµβαλλόµενο της αξίας των βιβλίων.  

 
9. 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 καµιά υποχρέωση για τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ. 

     
10. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 Σε περίπτωση που αποδειχθεί, µετά από έλεγχο των αρµοδίων οργάνων του ΟΓΑ ή έγγραφης 

καταγγελίας δικαιούχων του Προγράµµατος ∆ωρεάν Παροχής Βιβλίων, παράβαση οιουδήποτε όρου 
του παρόντος, εκ µέρους της συµβαλλόµενης επιχείρησης, εκτός των άλλων τυχόν δικαιωµάτων 
του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ, η ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ θα  µπορεί µε απόφασή της: 

 

α) Να προβαίνει σε µονοµερή, εγγράφως και αζηµίως για τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ καταγγελία της σύµβασης 
µε αποτέλεσµα, τη µη περαιτέρω συµµετοχή της επιχείρησης στο πρόγραµµα ή/και 
β) Να µην καταβάλει τη σχετική επιδότηση ή σε περίπτωση που αυτή έχει ήδη καταβληθεί να 
ζητήσει την επιστροφή αυτής, εντόκως ή/και 
γ) Να αποκλείει τη συγκεκριµένη επιχείρηση από το πρόγραµµα ∆ωρεάν Παροχής Βιβλίων του 
εποµένου έτους ή των  επόµενων τριών (3) ετών ή δια παντός από το πρόγραµµα ή/και 
δ) Να επιβάλει, σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των προαναφερόµενων όρων της σύµβασης, την 
καταβολή ποσού µέχρι το 10πλάσιο της επιδότησης που αντιστοιχεί στον αριθµό των δικαιούχων 
του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ που εξυπηρετήθηκαν την ηµεροµηνία που διαπιστώθηκαν παραβάσεις του 
προγράµµατος, το οποίο ρητά συµφωνείται µε την παρούσα, ως ποινική ρήτρα για την ανωτέρω 
αιτία σε βάρος του  αντισυµβαλλόµενου και υπέρ του Λ.Α.Ε. (άρθρο 404 Αστικού Κώδικα). 

  

Η αποδοχή των πιο πάνω όρων από τις επιχειρήσεις, θεωρείται αµαχητί, ότι γίνεται µε την 
ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ των νοµίµων εκπροσώπων τους, η οποία 
επέχει θέση: 
 α) αποδοχής της παρούσας και 
 β) κατάρτισης της σχετικής σύµβασης. 
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Ε.  Επιδότηση επιχειρηµατιών  

     Ό ρ ο ι  κ α ι  ∆ ι α δ ι κ α σ ί ε ς  

 
Για την καταβολή της επιδότησης από τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ, οι επιχειρηµατίες  πρέπει: 
 
1. Να τηρούν Λογαριασµό στην Τράπεζα Πειραιώς [Λογαριασµό όψεως (προκειµένου περί εταιρειών) ή 
Λογαριασµό Ταµιευτηρίου (προκειµένου περί ατοµικών επιχειρήσεων)], τον οποίο οφείλουν να 
γνωστοποιήσουν στον ΟΓΑ/Λ.Α.Ε., ώστε µετά την εκκαθάριση να πιστώνεται ο λογαριασµός αυτός µε 
το ποσό της επιδότησης. 
 
 

2. Να υποβάλλουν συγκεντρωτικά στις προβλεπόµενες κατωτέρω προθεσµίες, τα ακόλουθα 
παραστατικά: 
 
α)  Αίτηση Επιδότησης (Υπόδειγµα 2)   
β) Συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων, εκτυπωµένη από τη διαδικτυακή εφαρµογή του ΟΓΑ, 
στην οποία θα αναγράφεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΓΑ. 
 
γ) Τιµολόγιο πώλησης αγαθών (ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ) στο όνοµα του ΟΓΑ, µε στοιχεία: Ο.Γ.Α., 
Πατησίων 30, 10170 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 090037978, ∆.Ο.Υ.  Α΄ ΑΘΗΝΩΝ.  
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ:  
Στο τιµολόγιο θα αναγράφεται το συνολικό ποσό επιδότησης του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ, το οποίο θα αναλύεται 
σε  καθαρή αξία (προ ΦΠΑ) και σε ποσό ΦΠΑ. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ο συντελεστής ΦΠΑ. 
δ) Εκτύπωση των στοιχείων του Λογαριασµού Όψεως της Τράπεζας Πειραιώς, για τις 
επιχειρήσεις µε µορφή ΟΕ/ΕΕ/ΑΕ/ΕΠΕ  
ή  
Εκτύπωση ή φωτοαντίγραφο της α΄ σελίδας βιβλιαρίου Ταµιευτηρίου της Τράπεζας 
Πειραιώς για τις ατοµικές επιχειρήσεις. 
 

Επιπλέον: 
- Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων από το ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. στην 

περίπτωση που το ποσό της επιδότησης υπερβαίνει το ποσό των 1.500 ευρώ. 
- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ΙΚΑ για είσπραξη χρηµάτων από το ∆ηµόσιο, 

Ν.Π.∆.∆. στην περίπτωση που το ποσό της επιδότησης υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ. 
Σηµειώνουµε ότι οι Βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας θα  
κατατίθενται κατά το στάδιο της εξόφλησης της επιχείρησης. 
 
Επισήµανση: 
 

Η συµπλήρωση της ένδειξης «ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» στην ΑΙΤΗΣΗ/∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ, θα 
πρέπει να συµπίπτει απόλυτα µε την αποτύπωση της Επωνυµίας της Επιχείρησης στην «Εκτύπωση των 
στοιχείων του Λογαριασµού Όψεως της Τράπεζας Πειραιώς». 
 
Σε κάθε περίπτωση, η Επωνυµία της Επιχείρησης όπως αποτυπώνεται τόσο στην «ΑΙΤΗΣΗ/∆ΗΛΩΣΗ 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ», όσο και στην «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ της Τράπεζας 
Πειραιώς», 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 Τράπεζας Πειραιώς . 
 

 

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο ανωτέρω ποσό συµπεριλαµβάνονται ο Φ.Π.Α. καθώς και οι ακόλουθες 
κρατήσεις: 
 
 

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

2.  0,10% κράτηση υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
3.  3,6 % χαρτόσηµο  υπέρ της  Ε.Α.Α.∆.Σ. 
 
 
 

Προθεσµία υποβολής αίτησης επιδότησης: 
 

Οι επιχειρηµατίες  µπορούν να υποβάλουν την αίτηση επιδότησης, µε τα απαραίτητα προβλεπόµενα 
δικαιολογητικά ανά τρίµηνο, προκειµένου να εκκαθαρίζονται και να αποδίδεται το οφειλόµενο ποσό 
έγκαιρα. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής δικαιολογητικών για εκκαθάριση ορίζεται η               
28-2-2016. 
 

Επισηµάνσεις: 
Οι επιχειρηµατίες  πρέπει να φροντίζουν να υποβάλουν τους φακέλους πλήρως συµπληρωµένους µε τα 
προβλεπόµενα δικαιολογητικά, απαραιτήτως µε τη σειρά που αναφέρονται, στην προαναφερόµενη 
προθεσµία.  
Φάκελοι µε δικαιολογητικά που παρουσιάζουν ελλείψεις, παρατυπίες ή δυσανάγνωστα 
στοιχεία, δεν θα γίνονται δεκτοί προς εξόφληση και θα επιστρέφονται προς συµπλήρωση ή 
διόρθωση. 
 
Επειδή τα δικαιολογητικά των φακέλων αποτελούν παραστατικά µε οικονοµικό αντίκρισµα, εφιστούµε 
την προσοχή σας  για την αποστολή τους, ταχυδροµικά µε απόδειξη, ώστε να διασφαλίζεται η 
παραλαβή τους. 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ: 
Όλα τα υποδείγµατα της παρούσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 

 
Εφιστούµε την προσοχή σας για την πιστή τήρηση των όρων του Προγράµµατος, προκειµένου η 
συνεργασία µας να είναι αποτελεσµατική για όλες τις συµµετέχουσες πλευρές. 
 
 
                                                                                                    
                                                                                                                 Ο ∆ιοικητής 
                                                                                                 
 
                                                                                                        Αθανάσιος Κ. Μπακαλέξης 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
ΕΚ∆ΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΩΝ  
Τοσίτσα 1β   
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