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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Προσωρινοί Πίνακες του Προγράμματος Επιταγών Αγοράς Βιβλίων 2021 ΟΑΕΔ
Αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021, οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων,
Αποκλειομένων και Παρόχων Βιβλιοπωλείων-Εκδοτικών Οίκων του Προγράμματος
Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2021, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr
Οι δικαιούχοι και πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα
υποβολής μίας και μόνο ένστασης κατά των αποτελεσμάτων, από την Πέμπτη 7
Οκτωβρίου και ώρα 8:00 μέχρι τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου και ώρα 15:00.
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς του TAXISnet ή τους
κωδικούς χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού. Ενστάσεις
που δεν υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο δεν εξετάζονται. Η είσοδος στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ βρίσκεται εδώ: https://www.oaed.gr/e-services
Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ένσταση οφείλουν να:
 έχουν πρώτα ελέγξει αν οι ίδιοι ευθύνονται για το εσφαλμένο αποτέλεσμα λόγω μη
σωστής συμπλήρωσης της αίτησης, ανατρέχοντας σε αυτήν με τους κωδικούς
πρόσβασης στο σύστημα
 ελέγξουν από τον σχετικό πίνακα, αν έχουν αποκλειόμενα ωφελούμενα μέλη
 αναφέρουν τους λόγους της ένστασης (π.χ. μη έκδοση επιταγής για ωφελούμενο
παιδί) και
 τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική σάρωση όλα
τα απαιτούμενα αποδεικτικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση.
Οι πάροχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να τεκμηριώνουν τους
ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση
δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών τους.
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από την επομένη της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων
και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Συνολικά θα εκδοθούν 180.000 επιταγές
αξίας 20€ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό, 3.600.000€.
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.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.oaed.gr/deltia-bivlion
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