
                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
 
Μαρούσι, 6-11-2017 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.25/186348/189676/ΓΔ4 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email  : spudonpe@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες Θ. Δημητρακόπουλος (Π/θμια)  
                               Α. Πασχαλίδου (Δ/θμια) 
                               Ι. Καπουτσής (Επαγγ/κή) 
                               Ε. Παναγιωτοπούλου (Ειδική Αγωγή) 
Τηλέφωνο: 210-3443288 (Π/θμια 
                     210-3443422 (Δ/θμια) 
                     210-3442229 (Επαγγ/κή) 
                     210-3442190 (Ειδική Αγωγή) 

Προς: 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκ/σης 
            2. Δ/νσεις Δ.Ε. της χώρας 
            3. Δ/νσεις Π.Ε. της χώρας 
            4. Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας 
            (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.) 
            5. Δημοτικά Σχολεία της χώρας 
            (μέσω των Δ/νσεων Π.Ε.) 
 
Κοιν. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
          ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (Ι.Τ.Υ.Ε) – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 

  
 

 

ΘΕΜΑ : «Συμπλήρωση στοιχείων ερωτηματολογίου στο publications.cti.gr σχετικά με την 
πρόσβαση που παρέχουν τα σχολεία κατά την διαδικασία διανομής σχολικών 
βιβλίων» 

Η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. με την παρούσα εγκύκλιο ενημερώνει τα Στελέχη της Εκπαίδευσης για το θέμα που 
αφορά στην συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σχετικά με την πρόσβαση που 
παρέχουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την διαδικασία 
διανομής και παραλαβής σχολικών βιβλίων. 

Ειδικότερα, το Ι.Τ.Υ.Ε. – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στην προσπάθειά του για βελτίωση της ποιότητας 
των παρεχομένων υπηρεσιών προς τα σχολεία, προχώρησε στην δημιουργία ενός ηλεκτρονικού 
ερωτηματολογίου, το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν οι διευθυντές των σχολείων και 
στοχεύει στην συλλογή των στοιχείων πρόσβασης, κατά την διαδικασία διανομής και παραλαβής 
σχολικών βιβλίων, που διαθέτουν τα σχολεία. 

Από την επεξεργασία των στοιχείων που θα συλλεχθούν, θα προκύψουν χρήσιμες 
πληροφορίες που θα επιτρέψουν στο Ι.Τ.Υ.Ε. – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», να βελτιώσει καταρχάς την 
ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας διανομής των σχολικών βιβλίων, ανασχεδιάζοντας και 
βελτιστοποιώντας την διαδικασία διανομής των σχολικών βιβλίων, αλλά και να 
επαναπροσδιορίσει και αναθεωρήσει, στο βαθμό που αυτό κριθεί αναγκαίο, την διαδικασία 
προετοιμασίας των παραγγελιών των σχολικών βιβλίων. 

Το εν λόγω ερωτηματολόγιο θα είναι αναρτημένο στον ιστότοπο publications.cti.gr την 
1/11/2017 και τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να το 
συμπληρώσουν με καταληκτική ημερομηνία την 30/11/2017. 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr


Παρακαλούνται οι Δ/ντές Π.Ε και Δ.Ε. όπως ενημερώσουν τα σχολεία περιοχής ευθύνης 
τους και οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολείων όπως μεριμνήσουν για την έγκαιρη και 
προσήκουσα συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Ι.Τ.Υ.Ε. – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 
κ.κ. Φ. Φώσκολος, email: foskolos@cti.gr, Α. Τσίρμπας, email: tsirmpas@cti.gr 

 
 
 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. 
 

 

 

 

                                                                                                       ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ 
 

 

 

Εσωτ. Διανομή                                                                                      
Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. 
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Α’ 
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Α’ 
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Α’ 
Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Τμήμα Α’ 
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