
                                                                               
 

 

 

 

 
 

 

   ΘΕΜΑ: «Διαδικαςία προμικειασ βιβλίων Γαλλικισ και Γερμανικισ Γλώςςασ για τισ Ε΄ και Στ τάξεισ του               
Δθμοτικοφ Σχολείου για το ςχολικό ζτοσ 2022-2023».  

χετ.:      Οι υπ' αρικμ. Φ52/77995/Δ1 και Φ52/78000/Δ1/24-06-2022/ΑΔΑ: ΨΣ46ΜΤΛΗ-ΚΘ/ Ψ3ΑΞ46ΜΤΛΗ-60Φ 
Υπουργικζσ Αποφάςεισ τθσ Διεφκυνςθσ  Σπουδών, Ρρογραμμάτων & Οργάνωςθσ Ρ.Ε.      

 
       Σε ςυνζχεια τθσ εγκυκλίου Φ52/86299/Δ1/12-07-2022/ΑΔΑ:Ψ4ΑΤ46ΜΣΛΗ-ΑΝΘ, τθσ Διεφκυνςθσ Σπουδών, 

Ρρογραμμάτων και Οργάνωςθσ Ρ.Ε., ςασ διευκρινίηουμε  ότι: 
1. Τθ φετινι ςχολικι χρονιά κα επιλεγεί  μόνο βιβλίο μαθητή  και θ επιλογι κα γίνει μεταξφ των βιβλίων 

με τισ  τρεισ χαμηλότερεσ τιμζσ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτισ υπ΄ αρ. Φ52/77995/Δ1 και Φ52/78000/Δ1/24-06-
2022, Υπουργικζσ Αποφάςεισ.  

2.Ο/θ Διευκυντισ/ντρια του Σχολείου ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ Γαλλικισ και Γερμανικισ 
Γλώςςασ ειςθγοφνται ςτο Σφλλογο διδαςκόντων τα βιβλία που κρίνουν κατάλλθλα για τουσ μακθτζσ – μόνο 
βιβλίο μαθητή και οπωςδιποτε ζνα από τισ τρεισ χαμηλότερεσ τιμζσ. 

3.Ο Σφλλογοσ διδαςκόντων αποφαςίηει και ςυντάςςει πρακτικό με το οποίο ορίηει το ςυγκεκριμζνο 
ξενόγλωςςο βιβλίο που κα προμθκευτεί θ ςχολικι μονάδα. 

4.Οι Διευκυντζσ/ντριεσ των Σχολικών Μονάδων αποςτζλλουν ςτο παραπάνω email, ςυμπλθρωμζνθ τθν 
παρακάτω αίτθςθ-προζγκριςθ, (ςαρωμζνη ςε περίπτωςη ιδιόχειρησ υπογραφήσ και με ςφραγίδα του 
ςχολείου τουσ ή ψηφιακά υπογεγραμμζνη από τουσ/τισ ιδίουσ/εσ).   
             5. Πταν υπάρξουν από το υπουργείο οι πιςτώςεισ για τα βιβλία, θ Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ κα 
αποςτείλει ζγγραφο (αποκλειςτικά ςτο e-mail του ςχολείου) ότι το απαιτοφμενο ποςό εγκρίκθκε  και μόνο τότε 
οι Διευκυντζσ/ντριεσ κα μποροφν να αποςτζλλουν ςτουσ εκδοτικοφσ οίκουσ τθν παραγγελία. 

6. Μετά τθν ζγκριςθ του αιτοφμενου ποςοφ από τθν Δ.Ρ.Ε. Κυκλάδων, ο/θ Δ/ντισ /ντρια τθσ Σχολικισ 
Μονάδασ αποςτζλλει ςτθν Δ/νςθ αντίτυπο του ςυνθμμζνου Ρίνακα Ι οπωςδήποτε πριν προωθήςει την 
παραγγελία  ςτον εκδοτικό οίκο.  

7. Στον ΠΙΝΑΚΑ Ι ςτθ ςτιλθ (6) ωσ αρικμό λογαριαςμοφ τραπζηθσ  παρακαλοφμε να αναφζρεται το ΙΒΑΝ 
του λογαριαςμοφ  τθσ Σχολικισ Επιτροπισ. 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ:  Στθν περίπτωςθ που ςχολικζσ  μονάδεσ προχωριςουν ςε παραγγελία των βιβλίων χωρίσ 
να ζχουν λάβει εγγράφωσ απάντθςθ τθσ Διεφκυνςθσ ότι ζχει εγκρικεί το απαιτοφμενο ποςό, το ποςό του 
τιμολογίου κα το επιβαρυνκεί όποιοσ το παραλάβει, ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ  θ Σχολικι Επιτροπι. 

          Παρακαλοφμε για τη πιςτή  τήρηςη τησ παραπάνω  διαδικαςίασ προσ διευκόλυνςη των εμπλεκόμενων    
 υπηρεςιϊν. 

 
  

   υν.: ζνα (1), Ρίνακασ προζγκριςθσ & Ρίνακασ 1. 
                                                                                                     

                                                                     
                                                                               

                                                                                             Η Διευκφντρια 
                                                                                                 Ρρωτοβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ Κυκλάδων 

 
                                                                                                                              

                                                                                           Δρ Ειρινθ Τςαβαλά      

Ταχ. Δ/νςθ:      Ι.Λ. άλλθ 6,Ερμοφπολθ 
Ταχ. Κώδικάσ:           84-100 
Ρλθροφορίεσ:              Ι. Δαλεηίου   
Τθλζφωνο:      22810-79349                            
Fax:       22810-79229  
e-mail:    oikpistosis@dipe.kyk.sch.gr 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
                    ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ  ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π & Δ ΕΚΠ/Η Ν. ΑΙΓΑΙΟΤ 
Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΒϋΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

 

Ερμοφπολθ,  9 Σεπτεμβρίου 2022   
Αρικ. Ρρωτ:   Φ22.2/6720/6362  

    ΠΡΟ: 
 

 

 

 

 
    Διευθυντζσ/ντριεσ - 4/θ και άνω             

Δημοτικϊν χολείων 
Ν. Κυκλάδων 
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