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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                                                                      

                 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
                           ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ - ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Ο Οργανισμός  Προνοιακών  Επιδομάτων  & Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  (ΟΠΕΚΑ)  υλοποιεί  για  το  έτος
2019, το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, σύμφωνα με το
οποίο εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν δωρεάν βιβλία από τα
συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία - εκδοτικούς οίκους όλης της χώρας.

Όσοι ιδιοκτήτες βιβλιοπωλείων - εκδοτικών οίκων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
και  να  συμπεριληφθούν  στον  ηλεκτρονικό  κατάλογο  των  συμβεβλημένων  με  τον  ΟΠΕΚΑ
βιβλιοπωλείων  -  εκδοτικών  οίκων,  μπορούν  να  ενημερωθούν  για  τους  όρους  του  προγράμματος
(Προϋποθέσεις  -  Διαδικασίες  Ένταξης  -  Υποχρεώσεις  κ.λπ.)  από  την  ηλεκτρονική  διεύθυνση
www  .  opeka  .  gr  /  agrotiki  -  estia  .         

Η  Αίτηση/Υπεύθυνη  Δήλωση  Συμμετοχής  θα  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά στη  διεύθυνση
www  .  opeka  .  gr  /  agrotiki  -  estia  /  ilektronikes  -  ypiresies  /  ,  εν  συνεχεία  θα  εκτυπώνεται  και  θα
αποστέλλεται  σε  έντυπη  μορφή,  νομίμως  υπογεγραμμένη,  συνοδευόμενη  με  τα  απαραίτητα
δικαιολογητικά,  ταχυδρομικά   (ημερομηνία  σφραγίδας  ταχυδρομείου)  ή  ιδιοχείρως (αρ.  πρωτ.
εισερχομένου ΟΠΕΚΑ) μέχρι και 20/06/2019.

Οι βιβλιοπώλες - εκδοτικοί οίκοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων έτους
2018 θα πρέπει  και αυτοί να υποβάλουν Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής. Η Αίτηση θα είναι
προσυμπληρωμένη με βάση τα στοιχεία της αντίστοιχης Αίτησης που υπέβαλαν το έτος 2018. Για την
υποβολή της  Αίτησης/Υπεύθυνης  Δήλωσης  Συμμετοχής  θα  πρέπει  να  εισέλθουν  στην  ηλεκτρονική
διεύθυνση  www  .  opeka  .  gr  /  agrotiki  -  estia  /  ilektronikes  -  ypiresies  /  , χρησιμοποιώντας  το  όνομα
(username)  και  τον  κωδικό  (password)  που  ήδη χρησιμοποιούν  από το  προηγούμενο  έτος  και  να
προχωρήσουν σε επικαιροποίηση των δηλωθέντων στοιχείων τους (π.χ. τυχόν αλλαγές σε τηλέφωνα
επικοινωνίας, e-mail κ.λπ.).

Σε  περίπτωση  που  έχουν  ξεχάσει  το  όνομα  (username)  και  τον  κωδικό  (password)  από  την
προηγούμενη  χρονιά,  θα  πρέπει  να  ακολουθήσουν  τις  οδηγίες  ανάκτησης  των  κωδικών  που
αναγράφονται στην εφαρμογή.

Όλες  οι  ανωτέρω  επιχειρήσεις  θα  αποστέλλουν  την  εκτυπωμένη  Αίτηση/Υπεύθυνη  Δήλωση
Συμμετοχής,  συνοδευόμενη  με  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά,  κατά  περίπτωση,  στην  κατωτέρω
διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ), ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΑΡΟΧΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, Πατησίων 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ

 Ο Διοικητής
   

       Στυλιανός Η. Πλιάκης
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