
 

 

 

Θέμα: «Διορθώσεις για τα Διδακτικά βιβλία και το περιεχόμενό που είναι αναρτημένο στο 

Ψηφιακό σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». 

 

Κατά την παραγωγή και διανομή των διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2016-2017, 

λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. 63/21-12-2015 Πράξη του Ι.Ε.Π. ,σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:  

1. Σχετικά με τις επανεκδόσεις των βιβλίων που θα πραγματοποιηθούν για το έτος 2016-2017 

και εφεξής θα πρέπει: 

α) Να εμφανίζεται στο εξώφυλλό τους το λογότυπο του ΙΕΠ, και στην αναφορά με τα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ» να αναγράφεται ότι οι διορθώσεις έγιναν κατόπιν έγκρισής του. 

β) Να διορθωθεί το λογότυπο «Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού» 

και να γίνει «Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

γ) Το λογότυπο του ΙΕΠ: «Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής» θα τοποθετηθεί στο πάνω μέρος της 

πρώτης σελίδας του εξωφύλλου κάθε βιβλίου, αμέσως μετά το λογότυπο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στο κάτω 

μέρος, όπως παλαιότερα του ΟΕΔΒ, να τίθεται το λογότυπο του Ι.Τ.Υ.Ε., καθώς και στο οπισθόφυλλο, 

όπως ορθά τίθεται. 

δ) Για λόγους ιστορικής μνείας και τεκμηρίωσης σε κάθε επανέκδοση βιβλίου στη σελίδα 2 (Στοιχεία 

αρχικής έκδοσης) ή στη σελίδα 3, να γίνεται αναφορά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εφόσον το 

βιβλίο εκπονήθηκε και εκδόθηκε υπό την εποπτεία του ως εξής: Η συγγραφή και η επιστημονική 

επιμέλεια του βιβλίου «Τίτλος βιβλίου & τάξη ανά βαθμίδα, π.χ. Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού» 

πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
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2. Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι στα βιβλία που θα επανεκδοθούν πρέπει να ληφθεί 

μέριμνα, ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι μεταβολές που αναφέρονται στη με αριθμ. 33314/Δ1/27-

2-2015 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και 

στην με αριθμ.45/8-9-2015 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

3. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των αντιτύπων κάθε βιβλίου θα πρέπει να σταθμιστεί 

σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολείων και τα υπάρχοντα αποθέματα κάθε τίτλου.  

4. Τα διδακτικά βιβλία τα οποία θα διανεμηθούν στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2016-2017 να επανεκδοθούν από το Ι.Τ.Υ.Ε. – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ως 

έχουν ή όπου χρειάζεται να ενσωματωθούν τα παροράματα και να γίνουν οι αναγκαίες 

προσαρμογές όλων των διδακτικών βιβλίων στη νέα Γραμματική. 

5. Τα βιβλία Alpha English, Beta English και Magic book 2 αφορούν τα σχολεία με ΕΑΕΠ και 

εκδίδονται από το Ι.Τ.Υ.Ε. – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Για τον λόγο αυτό η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων 

και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ θα κοινοποιήσει εν ευθέτω χρόνω στο 

Ι.Τ.Υ.Ε. – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, τον ακριβή αριθμό σχολικών μονάδων με πρόγραμμα ΕΑΕΠ για το σχολικό έτος 

2016-2017. 

Το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)-“Διόφαντος”» να 

προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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