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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
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Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.31/43351/Δ1 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
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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» 

  
 

Θέμα: «Συμπλήρωση της διεύθυνσης παραλαβής σχολικών βιβλίων των σχολείων καθώς και 

των στοιχείων επικοινωνίας του Υπευθύνου Βιβλίων  στο myschool.sch.gr» 

 

Μετά από σχετική ενημέρωση από το Ι.Τ.Υ.Ε. - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» σχετικά με προβλήματα που έχουν 

παρατηρηθεί κατά την παράδοση/παραλαβή σχολικών βιβλίων στις σχολικές μονάδες 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και που αφορούν, κατά πρώτον στη δυσκολία 

παράδοσης λόγω του ότι η επίσημη ταχυδρομική διεύθυνση του σχολείου δεν ταυτίζεται με την 

διεύθυνση παραλαβής των σχολικών βιβλίων, και κατά δεύτερον στην αδυναμία επικοινωνίας με 

τον Υπεύθυνο Βιβλίων του σχολείου λόγω του ότι τα στοιχεία που τηρούνται στο myschool.sch.gr 

δεν είναι πάντα επικαιροποιημένα, η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με την παρούσα εγκύκλιο ενημερώνει τους 

Διευθυντές των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι θα πρέπει να 

προχωρήσουν : α) στη συμπλήρωση των στοιχείων ταχυδρομικής διεύθυνσης στην οποία οι 

σχολικές μονάδες παραλαμβάνουν τα σχολικά βιβλία και β) στην επικαιροποίηση των στοιχείων 

του Υπευθύνου Βιβλίων,  στην ιστοσελίδα του myschool.sch.gr. 

Ειδικότερα, αναφορικά με το πρώτο θέμα, έχει προστεθεί ένα επιπλέον πεδίο στην καρτέλα του 

σχολείου στην ιστοσελίδα του myschool.sch.gr στο οποίο θα πρέπει οι Διευθυντές των σχολείων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμπληρώσουν την ταχυδρομική διεύθυνση 

(Διεύθυνση και Τ.Κ.) στην οποία παραλαμβάνουν τα σχολικά βιβλία (Διεύθυνση Παραλαβής 

Σχολικών Βιβλίων). Αναλυτικότερες οδηγίες βρίσκονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

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


Αναφορικά με το δεύτερο θέμα, θα πρέπει οι Διευθυντές των σχολείων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν ώστε: α) να οριστεί Υπεύθυνος Βιβλίων για την 

σχολική τους μονάδα στην ιστοσελίδα του myschool.sch.gr, συμπληρώνοντας ή/και 

επικαιροποιώντας το αντίστοιχο πεδίο στην καρτέλα του σχολείου και β) να έχουν συμπληρωθεί 

τα στοιχεία επικοινωνίας του εκπαιδευτικού που έχει οριστεί ως Υπεύθυνος Βιβλίων (δηλαδή 

ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ / ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ / EMAIL) στην καρτέλα του 

εκπαιδευτικού στην ιστοσελίδα του myschool.sch.gr. 

Η διαδικασία συμπλήρωσης των παραπάνω ζητούμενων στοιχείων θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί ως τις 30-03-2018 ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν στην προσεχή διανομή των 

σχολικών βιβλίων της σχολικής χρονιάς 2018-19. 

Παρακαλούνται οι Δ/ντες 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. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ΙΤΥΕ - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 

 κ. Φ. Φώσκολος, email: foskolos@cti.gr, Α. Τσίρμπας, email: tsirmpas@cti.gr  

Επισημαίνεται ότι η παράδοση των σχολικών βιβλίων στις σχολικές μονάδες προγραμματίζεται 

να έχει ολοκληρωθεί: α) για τα Δημοτικά μέχρι τις αρχές Ιουνίου, β) για τα Γυμνάσια μέχρι το 

τέλος Ιουνίου και γ) για τα Λύκεια έως τις 10 Ιουλίου. 

 
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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα, δηλαδή ο ορισμός της Διεύθυνσης Παραλαβής Σχολικών 

Βιβλίων «Διεύθυνση Παραλαβής Σχολικών Βιβλίων» στην ιστοσελίδα του σχολείου στο 

myschool.sch.gr, είναι διαθέσιμη σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας (δημόσιες και 

ιδιωτικές), μέσω path Φορείς -> Ο Φορέας μου (Γενικά Στοιχεία), η δε μορφή της φαίνεται στο 

παρακάτω υπόδειγμα.  

Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι τα : «Διεύθυνση» και «Τ.Κ.».  

Σημειώνεται ότι, η Διεύθυνση Παραλαβής Σχολικών Βιβλίων θα πρέπει να συμπληρωθεί 

ανεξάρτητα του αν ταυτίζεται με την ταχυδρομική διεύθυνση της σχολικής μονάδας ή όχι. 

 

 

Δείγμα συμπλήρωσης φόρμας των στοιχείων «Διεύθυνση Παραλαβής Σχολικών Βιβλίων» 
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