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Έναρξη Προγράµµατος ∆ωρεάν Παροχής Βιβλίων από τον ΟΓΑ  
για 300.000 δικαιούχους 

 

 

Ο ΟΓΑ µε στόχο την ενίσχυση των ψυχαγωγικών και πολιτιστικών παροχών προς τους 

ασφαλισµένους και συνταξιούχους του, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των δράσεων της Αγροτικής 

Εστίας εφαρµόζει και για την φετινή περίοδο 2013 το Πρόγραµµα ∆ωρεάν Παροχής Βιβλίων. 

 

Το πρόγραµµα δωρεάν παροχής βιβλίων, ξεκινάει τη ∆ευτέρα 22 Ιουλίου 2013 και απευθύνεται 

σε 300.000 άτοµα. 

 

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι (ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι) δωρεάν παροχής βιβλίων θα 

απευθύνονται στα συµβεβληµένα βιβλιοπωλεία προκειµένου να κάνουν χρήση της παροχής και 

να λαµβάνουν τα βιβλία. 

 

Τα δωρεάν βιβλία που µπορούν να λαµβάνουν οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι: 

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

Η αξία της παροχής είναι ίση µε 20 € και αντιστοιχεί στην τιµή του βιβλίου αφού αφαιρεθεί η 

έκπτωση σε ποσοστό 10%. Η έκπτωση θα υπολογίζεται επί της αναγραφόµενης, σύµφωνα µε τον 

νόµο, επί του βιβλίου τιµής λιανικής πώλησης. Σε περίπτωση που η τιµή του βιβλίου ή των βιβλίων 

(υπολογισµένης και της έκπτωσης 10%) υπερβαίνει το ύψος της αναλογούσας επιδότησης, την 

επιπλέον διαφορά υποχρεούται να καταβάλει ο δικαιούχος. 

 

Η παροχή δωρεάν βιβλίων είναι αυστηρά προσωπική, ισχύει προσωπικά για τον δικαιούχο και τα 

προστατευόµενα µέλη της οικογένειας και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση από άλλα άτοµα. 



 

Στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ ( www.oga.gr ) είναι αναρτηµένος ο κατάλογος των συµβεβληµένων 

βιβλιοπωλείων µε τον ΟΓΑ. 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Η αγορά των βιβλίων µπορεί να γίνει από: 

Α) τον ΑΜΕΣΑ ασφαλισµένο, ο οποίος υπέβαλε αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα ή 

Β) το/τη σύζυγο, προσκοµίζοντας την αστυνοµική Ταυτότητα της/του άµεσα 

ασφαλισµένου 

Γ) τρίτο πρόσωπο µε εξουσιοδότηση, το οποίο θα έχει µαζί την Αστυνοµική ταυτότητα 

του άµεσα ασφαλισµένου. 

 

Οι ανωτέρω θα µπορούν να παραλάβουν τα βιβλία για όλα τα µέλη της οικογένειας που έχουν 

κληρωθεί µαζί µε τον άµεσα ασφαλισµένο. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να προσέρχονται στο 

βιβλιοπωλείο µε την Αστυνοµική Ταυτότητα ή ∆ιαβατήριο του άµεσα ασφαλισµένου, ενώ θα 

πρέπει να προσκοµίσουν και τους ΑΜΚΑ όλων των δικαιούχων της οικογένειας. 

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Οι δικαιούχοι του προγράµµατος δωρεάν παροχής βιβλίων, µπορούν να κάνουν χρήση των 

∆ελτίων Αγοράς Βιβλίων µέχρι 31-12-2013. 

 

 

 

 

 

 

Από το Γραφείο ∆ιοίκησης ΟΓΑ 

 


