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ΘΕΜΑ : «Θλεκτρονική παραγγελία διδακτικών βιβλίων από τα δημόςια δημοτικά ςχολεία τησ χώρασ, ςτα 
οποία για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013 λειτουργοφν Σ.Τ. Η.Ε.Π. – Ε.Φ.Σ. Η.Ε.Π. από τον κρατικό 
προχπολογιςμό και από τισ Πράξεισ «ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ (χολείο 21ου αιώνα) – Θ Μετάβαςη: Πολιτιςμόσ και 
Ζνταξη ΕΚΟ ςτα Δημοτικά χολεία ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ 1, 2 και 3» του Επιχειρηςιακοφ 
Προγράμματοσ «Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη» του ΕΠΑ».  

 
ε ςυνζχεια των με αρικμ. 120284/Γ1/05-10-2012 (ΑΔΑ: Β4ΣΖ9-Θ0) και 127050 /Γ1/17-10-2012 (ΑΔΑ: 

Β43Λ9-PTΠ) εγκυκλίων του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και των αποφάςεων Κδρυςθσ Σάξεων Τποδοχισ Ζ.Ε.Π. των 
Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για το ςχολικό ζτοσ 2012 – 
2013, ςασ γνωρίηουμε ότι οι τίτλοι των διδακτικών βιβλίων που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από τουσ 
μακθτζσ του δθμοτικοφ ςχολείου, οι οποίοι φοιτοφν ςτισ  Σ.Τ. Ζ.Ε.Π. και Ε.Φ.Σ. Ζ.Ε.Π. και ζχουν τθν ζγκριςθ 
του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. είναι οι ακόλουκοι: 

 

Α/Α ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΙΣΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

1 

Δθμοτικι Εκπαίδευςθ 

«Σο μικρό μου λεξικό 1» Αρχάριοι 

2 «Σο μικρό μου λεξικό 2» Αρχάριοι 

3 «Σο μικρό μου λεξικό 3» Ημι- προχωρθμζνοι 

4 «Σο μικρό μου λεξικό 4» Προχωρθμζνοι 
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5 «Γεια ςασ 1» (Βιβλίο Μακθτι) Αρχάριοι 

6  «Γεια ςασ 2» (Βιβλίο Μακθτι) Αρχάριοι 

7 «Γεια ςασ 3» (Βιβλίο Μακθτι) Ημι-προχωρθμζνοι 

8 «Γεια ςασ 4» (Βιβλίο Μακθτι) Προχωρθμζνοι 

9 «Γεια ςασ 1» (Βιβλίο Δαςκάλου)  

10 «Γεια ςασ 2» (Βιβλίο Δαςκάλου) 

11 «Γεια ςασ 3» (Βιβλίο Δαςκάλου) 

12 «Γεια ςασ 4» (Βιβλίο Δαςκάλου) 

 Οι ανωτζρω τίτλοι ςυνιςτοφν πρόςκετο υποςτθρικτικό – διδακτικό υλικό για τισ Σ.Τ. Ζ.Ε.Π. και τα 
Ε.Φ.Σ. Ζ.Ε.Π. και ςτόχο ζχουν να διευκολφνουν τουσ μακθτζσ κατά τθ διδαςκαλία και μελζτθ εκμάκθςθσ τθσ 
ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ.  

Δυνατότθτα θλεκτρονικισ παραγγελίασ των βιβλίων αυτϊν ζχουν μόνο οι ςχολικζσ μονάδεσ, οι οποίεσ 
ςφμφωνα με τουσ τελικοφσ ςυγκεντρωτικοφσ πίνακεσ των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων Π.Ε. και Δ.Ε. που 
ζχουν αποςταλεί ςτθ Διεφκυνςθ πουδϊν Π.Ε. του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., λειτουργοφν κατά το ςχολικό ζτοσ 2012-2013: 
Α) Σάξεισ Τποδοχισ Ζ.Ε.Π ι/ και Ενιςχυτικά Φροντιςτθριακά Σμιματα Ζ.Ε.Π. με μόνιμουσ ι αναπλθρωτζσ 
εκπαιδευτικοφσ ΠΕ70 από τον κρατικό προχπολογιςμό. 
Β) Σάξεισ Τποδοχισ Ζ.Ε.Π. με αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ από το ΕΠΑ. 

Οι Διευκυντζσ των ςχολικϊν αυτϊν μονάδων θα πρζπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την 
παραγγελία βιβλίων για τουσ μαθητζσ που φοιτοφν ςε Σ.Τ. Η.Ε.Π – Ε.Φ.Σ. Η.Ε.Π., ςτην ιςτοςελίδα 
publications.cti.gr του Ι.Σ.Τ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΣΟ, το αργότερο ζωσ και 21 Δεκεμβρίου 2012. Ειδικότερα οι τίτλοι 
που μποροφν να παραγγείλουν οι ςχολικζσ μονάδεσ για τουσ μακθτζσ είναι οι ακόλουκοι:   

1. «Γεια ςασ 1» (Βιβλίο Μαθητή) 
2. «Γεια ςασ 2» (Βιβλίο Μαθητή) 
3. «Γεια ςασ 3» (Βιβλίο Μαθητή) 
4. «Γεια ςασ 4» (Βιβλίο Μαθητή) 
5. «Γεια ςασ 1» (Βιβλίο Δαςκάλου) 
6. «Γεια ςασ 2» (Βιβλίο Δαςκάλου) 
7. «Γεια ςασ 3» (Βιβλίο Δαςκάλου) 
8. «Γεια ςασ 4» (Βιβλίο Δαςκάλου) 
9. «Σο μικρό μου λεξικό 1» 
10. «Σο μικρό μου λεξικό 2» 
11. «Σο μικρό μου λεξικό 3» 
12. «Σο μικρό μου λεξικό 4» 

 Η επιλογι των τίτλων αυτϊν γίνεται από τουσ εκπαιδευτικοφσ που διδάςκουν κατά τθν τρζχουςα 
ςχολικι χρονιά ςε Σ.Τ. Ζ.Ε.Π. ι/ και Ε.Φ.Σ. Ζ.Ε.Π. υπό τθν κακοδιγθςθ και ςε ςυνεργαςία με τον οικείο χολικό 
φμβουλο.  

Α. Η παραγγελία των Βιβλίων Μακθτι τθσ ςειράσ ΓΕΙΑ Α  κα γίνει ωσ εξισ: ζνασ τίτλοσ για κάκε 
μακθτι με βάςθ το επίπεδο ελλθνομάκειάσ του.  

Β. Η παραγγελία τίτλων από τθ ςειρά «Σο μικρό μου λεξικό» κα γίνει ωσ εξισ: ζνασ τίτλοσ για κάθε 
επίπεδο ελληνομάθειασ των μακθτϊν που φοιτοφν ςε Σ.Τ. Ζ.Ε.Π. ι/και Ε.Φ.Σ. Ζ.Ε.Π., και όχι ζνασ τίτλοσ για 
κάθε μαθητή.  
 Γ. Κάκε ςχολικι μονάδα μπορεί να παραγγείλει από ζνα Βιβλίο Δαςκάλου για κάκε επίπεδο 
ελλθνομάκειασ, όπωσ αυτό κα φαίνεται από τισ παραγγελίεσ των Βιβλίων Μακθτι τθσ ςειράσ «Γεια ςασ».  

Σα βιβλία τθσ περίπτωςθσ Α προορίηονται για χριςθ από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ , για όςο διάςτημα 
θα φοιτοφν ςε Σ.Τ. Η.Ε.Π. και Ε.Φ.Σ. Η.Ε.Π. 

Σα βιβλία των περιπτϊςεων Β και Γ φυλάςςονται ςτο αρχείο τθσ ςχολικισ μονάδασ με ευκφνθ του 
εκπαιδευτικοφ που διδάςκει ςτισ εν λόγω τάξεισ και τμιματα.  



Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων, κατά τθν υποβολι των θλεκτρονικϊν 
παραγγελιϊν των ανωτζρω δϊδεκα (12) τίτλων, να λάβουν υπόψθ τουσ τυχόν αποκζματα των βιβλίων αυτϊν 
που υπάρχουν ςτθ ςχολικι μονάδα από προθγοφμενα ζτθ.  

Κάκε ςχολικι μονάδα με τθν παραγγελία τθσ κα λάβει επιπλζον και μια ςειρά των ακόλουκων τίτλων, 
οι οποίοι είναι εγκεκριμζνοι από το Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ωσ ςυνοδευτικό υλικό για μακθτζσ μικρϊν τάξεων του 
Δθμοτικοφ, που φοιτοφν ςε Σ.Τ. Ζ.Ε.Π. ι/ και Ε.Φ.Σ. Ζ.Ε.Π.: 

 Ο ακανκοφλθσ 

 Η μπουμποφ και θ μπαμπαλοφ 

 Η παρολυμπιάδα τθσ χαράσ  
Κατά τθ διανομι των διδακτικϊν βιβλίων των Σ.Τ. Ζ.Ε.Π. και Ε.Φ.Σ. Ζ.Ε.Π. κα αποςταλοφν και δφο 

πλιρεισ ςειρζσ,  εφάπαξ, ςε όλεσ τισ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Π.Ε. και Δ.Ε. τθσ χϊρασ, για τθ διευκόλυνςθ 
του ζργου των χολικϊν υμβοφλων τθσ κάκε Περιφζρειασ.  
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                                                                                             ΚΩΣΑ ΠΑΠΑΧΡΘΣΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
υνημ. (1): 29 ςελ. 

- χολικζσ Μονάδεσ - Πίνακασ Αποδεκτϊν  
 
Εςωτερική Διανομή: 
- Γραφείο κ. Ειδικοφ Γραμματζα Π.Ε. & Δ.Ε. 
- Γραφείο κασ Ειδικισ Γραμματζωσ Π.Ο.Δ.Ε.  
- Δ/νςθ πουδϊν Π.Ε. 


