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Θέμα: Συμπληρωματική παραγγελία διδακτικών βιβλίων
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας υπενθυμίζουμε ότι οι συμπληρωματικές παραγγελίες
βιβλίων γίνονται ηλεκτρονικά. Η συμπληρωματική παραγγελία γίνεται σε περίπτωση νέων
εγγραφών μαθητών που διαφοροποιούν τους αριθμούς που δώσατε στην αρχική
ηλεκτρονική παραγγελία βιβλίων, νοουμένου ότι δεν έχετε απόθεμα βιβλίων στο σχολείο σας,
για να ικανοποιήσετε τις επιπρόσθετες ανάγκες σας.
Η δήλωση των νέων αναγκών για το σχολείο σας θα γίνεται ηλεκτρονικά με την έναρξη της
νέας σχολικής χρονιάς, στην ιστοσελίδα που κατασκευάστηκε ειδικά για το σκοπό αυτό
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pi.ac.cy/yap, «Ηλεκτρονική Παραγγελία Διδακτικών
Βιβλίων ….». Για την παρούσα σχολική χρονιά, 2019-2020, η συμπληρωματική παραγγελία
μπορεί να γίνει στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα στην «Ηλεκτρονική Παραγγελία Διδακτικών
Βιβλίων 2019-2020» - 1η Συμπληρωματική Παραγγελία, από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019. Κατά
τη διάρκεια κάθε σχολικής χρονιάς μπορείτε, αν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, να
προβαίνετε σε συμπληρωματικές παραγγελίες, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.
Όλα τα σχολεία έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική διαδικασία παραγγελίας βιβλίων ή/και
συμπληρωματικής παραγγελίας βιβλίων χρησιμοποιώντας τον εξαψήφιο κωδικό αριθμό, που
δόθηκε για τον σκοπό αυτό.
Σημειώνεται ότι στη συμπληρωματική παραγγελία θα δηλώνετε μόνο την ποσότητα βιβλίων
που χρειάζεστε επιπλέον και η οποία δεν περιλήφθηκε στην προηγούμενη ηλεκτρονική σας
παραγγελία. Σημειώνεται, επίσης, ότι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα πρέπει να
συγκεντρώσετε όλες τις ανάγκες σας και να συμπληρωθεί μόνο μία συμπληρωματική
παραγγελία.
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