
                          
 

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11/2019 

  
Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 (Α΄/88) 
2. Την παρ. 4 του άρθρ. 6 της υπ’ αριθμ. 17073/595/2019 (ΦΕΚ 2527/Β’/26.06.2019) ΚΥΑ: 

«Πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2019» 
3. Την υπ’ αριθμ. 7/2019 Δημόσια Πρόσκληση  
 
καλεί τους ενδιαφερόμενους παρόχους βιβλιοπωλείων-εκδοτικών οίκων που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2019, το οποίο 
υλοποιείται από 15.09.2019 έως 31.12.2019, να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέσω των 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από την 24.09.2019 
έως την 14.10.2019.  
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Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ -ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι 
οποιασδήποτε νομικής μορφής  που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας. 
Προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα αποτελεί η άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και ηλεκτρονικό σαρωτή καθώς και στο Διαδίκτυο. 
 

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
1. Οι πάροχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονική 
αίτηση συμμετοχής από την 24.09.2019. Το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό για την υποβολή 
αιτήσεων μέχρι την 14.10.2019.  
2. Οι πάροχοι πριν από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής τους λαμβάνουν υποχρεωτικά 
κωδικούς πρόσβασης (εκτός αν ήδη έχουν) από το ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της περιοχής που ανήκει το 
κατάστημα (και όχι η έδρα της επιχείρησης) για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
ΟΑΕΔ. Αν ο υποψήφιος πάροχος έχει την εκμετάλλευση περισσότερων του ενός καταστημάτων 
(υποκαταστήματα), τα οποία επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα, λαμβάνει διαφορετικούς 
κωδικούς πρόσβασης για κάθε ένα προς ένταξη υποκατάστημα και υποβάλλει ισάριθμες με τα 
καταστήματα αιτήσεις. 
Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει ως εξής: 

α. Οι πάροχοι εισέρχονται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης του 
ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) με τη χρήση του κωδικού πρόσβασής τους. 
β. Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο της αιτήσεως. Εφιστάται η 
προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων της αιτήσεως, σύμφωνα με τις 
διαδικτυακές οδηγίες.  
γ. Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον υποψήφιο πάροχο 
αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός 
αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.  

3. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής 
τους αίτησης.  
4. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για 
τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην 
αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.  
5. Η αίτηση συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πάροχο των όρων και των προϋποθέσεων 
του προγράμματος, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα. 
 

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών δεν απαιτείται η προσέλευση των 
παρόχων στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ: οι πάροχοι σαρώνουν τα δικαιολογητικά και τα 
συνυποβάλλουν ηλεκτρονικά με την αίτηση συμμετοχής τους. Δικαιολογητικά συμμετοχής είναι 
τα εξής, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης: 
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α. Σε περίπτωση συμμετοχής ατομικής επιχείρησης: 
Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ. 
β. Σε περίπτωση συμμετοχής Ο.Ε. & Ε.Ε: 
Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ 
και 
i. Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του, από το 
οποίο να προκύπτει ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές. 
ii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να 
δεσμεύει με την υπογραφή του το Νομικό Πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει 
ευθέως από το καταστατικό). 
γ. Σε περίπτωση συμμετοχής Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.: 
Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ 
και 
i. Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού. 
ii. Τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν. 
iii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα 
να δεσμεύει με την υπογραφή του το νομικό πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν 
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό). 
δ. Σε περίπτωση συμμετοχής Α.Ε.: 
Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ 
και 
i. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε το καταστατικό της Εταιρείας. 
ii. Φ.Ε.Κ. με τις τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν. 
iii. ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η τελευταία συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα 
και στο οποίο αναφέρεται η λήξη θητείας αυτού ή 
Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης της Α.Ε. για τη συγκρότηση και τον χρόνο θητείας του 
Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει ήδη κατατεθεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ και θα φέρει 
τον σχετικό αριθμό κατάθεσης (σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η δημοσίευση σε ΦΕΚ). 
iv. Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. από το οποίο θα προκύπτει το 
πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την επιχείρηση. 
ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου: 
Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ 
και 
Στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτει το πρόσωπο/ τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα 
να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το Νομικό Πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης 
αυτών, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου Νομικού Προσώπου. 
 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
1. Οι Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του Οργανισμού ελέγχουν άμεσα τα δικαιολογητικά που 
παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά. Κατά τη διαδικασία ελέγχου απορρίπτονται αιτούντες πάροχοι 
που δεν έχουν δικαίωμα και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις οικείες 
Δημόσιες Προσκλήσεις. 
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2. Αρμόδιο όργανο για την έγκριση ή μη της υπαγωγής των παρόχων στο πρόγραμμα ορίζεται ο 
Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 της περιοχής αρμοδιότητας του καταστήματος. 
3. Οι πάροχοι που έτυχαν υπαγωγής στο πρόγραμμα κατόπιν εγκρίσεως του Προϊσταμένου της 
αρμόδιας Υπηρεσίας εντάσσονται χωρίς άλλη διοικητική πράξη στο Οριστικό Μητρώο Παρόχων.  
4. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνονται ελλείψεις ως προς τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά, οι πάροχοι καλούνται εγγράφως από τις υπηρεσίες να τα υποβάλουν εντός 15 
ημερών, άλλως η αίτησή τους απορρίπτεται. 
5. Με ευθύνη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, η διαδικασία υπαγωγής των παρόχων στο 
πρόγραμμα ολοκληρώνεται άμεσα, εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και δεν συντρέχει 
λόγος αναμονής. 
6. Οι πάροχοι που απορρίπτονται δεν εντάσσονται στο Μητρώο Αποκλειομένων Παρόχων. 
7. Ενστάσεις κατά των απορριπτικών αποφάσεων των Υπηρεσιών υποβάλλονται εγγράφως 
εντός 15 ημερών από της κοινοποιήσεώς τους και εξετάζονται από το ΔΣ του ΟΑΕΔ μετά από 
γνώμη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ. 
 

Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

1. Η παρ. 12 του 4ου Μέρους της Δημόσιας Πρόσκλησης 7/2019 τροποποιείται και 
συμπληρώνεται ως εξής: «Μετά την ενεργοποίηση των επιταγών οι πάροχοι εκδίδουν Απόδειξη 
Λιανικής (νόμιμο οικονομικό παραστατικό, όπως αυτό προβλέπεται στον ν. 4308/2014, ως 
ισχύει) στο όνομα του δικαιούχου αποκλειστικά για το ποσό της επιδότησης. Στο 
παραστατικό αναγράφονται: 

 Τα στοιχεία του δικαιούχου και όσων ωφελουμένων αυτού ενεργοποιήθηκαν οι 
επιταγές  

 Οι αριθμοί επιταγών 
 Το ποσό της επιδότησης (άτομα χ αξία επιταγών) 
 Η συνολική αξία των βιβλίων που αγοράστηκαν (τελική αξία με την έκπτωση της 

παρ. 4.6) 
Τα εξής ως άνω πληροφοριακά στοιχεία: αριθμοί επιταγών και συνολική αξία των βιβλίων που 
αγοράστηκαν είναι δυνατόν να καταγραφούν σε συνημμένη κατάσταση, η οποία θα αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της απόδειξης». 
2. Η παρ. 2.α. της Ενότητας Β’ του 5ου Μέρους της Δημόσιας Πρόσκλησης 7/2019, 
τροποποιείται ως εξής: «α. Την Απόδειξη για την επιδότηση του ΟΑΕΔ (που έχει εκδοθεί από τον 
πάροχο στο όνομα του δικαιούχου και αποτυπώνει το γινόμενο του αριθμού ατόμων, δικαιούχος 
/ωφελούμενοι, επί τον αριθμό των επιταγών) ή αντίγραφο αυτής, αν Γενική ή Ειδική διάταξη 
προβλέπει την επίδοση αυτής στον συναλλασσόμενο».  
3.Για οτιδήποτε δεν διαφοροποιείται με την παρούσα ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 
7/2019 Δημόσια Πρόσκληση. 
4. Η συμπληρωματική Πρόσκληση αναρτάται στον Διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) 
και του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
Σ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ 
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