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ΘΕΜΑ: Διανομή διδακτικών βιβλίων Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021-2022

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 51772/Δ2/11-05-2021 έγγραφο

Σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών βιβλίων Γυμνασίου για το σχολικό έτος 
2021-22 προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 21 Ιουνίου έως την Παρασκευή 
30 Ιουλίου 2021.

Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που βρίσκεται η χώρα μας και προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα η διανομή, θα πρέπει να τεθούν στη διάθεση του ΙΤΥΕ-Διόφαντος 
τα στοιχεία επικοινωνίας των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και των υπευθύνων των Κέντρων 
Διανομής, ώστε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, εντός τριών (03) ημερών προ της παράδοσης 
των διδακτικών βιβλίων, να ορίζεται η ακριβής ημερομηνία παράδοσης. 

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συγκεντρώσουν τα στοιχεία 
επικοινωνίας ανά σχολική μονάδα Γυμνασίων (Ονοματεπώνυμο Διευθυντή, Κινητό τηλέφωνο, 
Προσωπικό e-mail, Ονοματεπώνυμο υπευθύνου εκπαιδευτικού παραλαβής βιβλίων (ή 
αναπληρωτή), κινητό τηλέφωνο, Προσωπικό e-mail). Η κατάσταση αυτή θα πρέπει να κοινοποιηθεί 
ηλεκτρονικά σε excel (στη μορφή που επισυνάπτεται) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21 
Μαΐου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση των εκδόσεων ΙΤΥΕ-Διόφαντος: infopublications@cti.gr.

Επίσης, καθώς η διανομή των διδακτικών βιβλίων Γυμνασίου θα πραγματοποιηθεί την 
περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης να ενημερώσουν το ΙΤΥΕ-Διόφαντος στο ίδιο e-mail σχετικά με τις σχολικές μονάδες 
Γυμνασίων που θα λειτουργήσουν ως Εξεταστικά ή Βαθμολογικά κέντρα, καθώς και για τις 
σχολικές μονάδες Γυμνασίων που συστεγάζονται με Εξεταστικά ή Βαθμολογικά κέντρα.

Επειδή δεν είναι πρακτικά εφικτό να καθοριστεί η ώρα της παράδοσης, παρακαλούνται οι 
εκπαιδευτικοί, που θα παραλαμβάνουν τα βιβλία την καθορισμένη ημερομηνία κατόπιν 

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας: 

Αθήνα,      18-05-2021
Αρ. Πρωτ.  54858/Δ2

ΠΡΟΣ:

 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και 

Εκδόσεων "Διόφαντος"
infopublications@cti.gr

ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

 Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
 Γυμνάσια (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
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συνεννόησης με το ΙΤΥΕ-Διόφαντος, να βρίσκονται στις σχολικές μονάδες κατά τις ώρες 8.30-
14.00.

Διευκρινίζεται πως τα παραπάνω αφορούν μόνο τις σχολικές μονάδες που κατά την Κύρια 
Διανομή παραλαμβάνουν απευθείας από το ΙΤΥΕ Διόφαντος και όχι μέσω Κέντρων Διανομής.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος διανομής ενδέχεται να παραταθεί κατά μία εβδομάδα. Σε αυτή την 
περίπτωση, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

\

Συν.: 1 (ένα) αρχείο excel (στοιχεία επικοινωνίας)

Εσωτ. Διανομή: 
 Γραφείο Υφυπουργού 
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΠΕ, ΔΕ & Ειδικής Αγωγής
 Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμ. Α΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
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