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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παράταση για τη δήλωση συμμετοχής βιβλιοπωλείων και εκδοτικών οίκων στο
Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2021

Παρατάθηκε  μέχρι  την  Κυριακή,  12  Σεπτεμβρίου  2021  και  ώρα 23:59,  η  λήξη  της
προθεσμίας για τη δήλωση συμμετοχής βιβλιοπωλείων και εκδοτικών οίκων στο
ενισχυμένο Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2021 του ΟΑΕΔ, για
το οποίο υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους δικαιούχους. 

Συνολικά υποβλήθηκαν περισσότερες από 168.000 αιτήσεις για 324.000 επιταγές,
σημειώνοντας αύξηση κατά 85% στον αριθμό των αιτήσεων και κατά 93% στον αιτούμενο
αριθμό επιταγών, συγκριτικά με το περσινό πρόγραμμα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η
στήριξη  των  επιχειρήσεων  στο  χώρο  του  βιβλίου.  Συνολικά  θα  εκδοθούν  180.000
επιταγές αξίας 20€ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό
3.600.000€, αυξημένου κατά 20% σε σχέση με τα προγράμματα προηγουμένων ετών. 

Με την επιταγή,  που έχει  τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού,  οι
δικαιούχοι  και  ωφελούμενοι  μπορούν  να  αγοράσουν  με  έκπτωση  10% όποιο  βιβλίο
επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων. 

Πάροχοι  του  προγράμματος  είναι  τα  βιβλιοπωλεία  και  οι  εκδοτικοί  οίκοι
οποιασδήποτε νομικής  μορφής,  που έχουν νόμιμη άδεια  λειτουργίας. Η δήλωση
συμμετοχής  από  τους  παρόχους  γίνεται  αποκλειστικά  ηλεκτρονικά  μέσω  της  Ενιαίας
Ψηφιακής  Πύλης  του  Ελληνικού  Δημοσίου  gov.gr με  τους  κωδικούς  πρόσβασης  του
TAXISnet  ή  με  τους  κωδικούς  πρόσβασης  πιστοποιημένων  χρηστών του  ΟΑΕΔ στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/parokhoi-epitagon-agoras-
biblion

Σημειώνεται  ότι  οι  πάροχοι  που θέλουν να κάνουν αίτηση για  πολλά υποκαταστήματα
πρέπει  να  έχουν κωδικούς  ΟΑΕΔ.  Τα δικαιολογητικά  συμμετοχής  επισυνάπτονται  στις
ηλεκτρονικές αιτήσεις. 
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Για  περισσότερες  πληροφορίες,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  επισκεφτούν  την
ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.oaed.gr/deltia-bivlion
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