
1. Έντυπα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, λόγω της δημιουργίας του Υφυπουργείου Πολιτισμού, ψήφισε 

τη μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε Υπουργείο 

Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας [Ν. 56(Ι)/2022]. Εξαιτίας της μετονομασίας του 

Υπουργείου, θα χρειαστεί να γίνουν αρκετές αλλαγές σε έντυπα, επίσημα βιβλία, έγγραφα, 

επίσημη ιστοσελίδα, νόμους, κανονισμούς κ.λπ. Οι αλλαγές, όπως αντιλαμβάνεστε, θα 

γίνονται σταδιακά. Γι’ αυτό, κάθε αναφορά στο «Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού» ή στο 

«Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας» και στον «Υπουργό Παιδείας και 

Πολιτισμού» ή «Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας» που 

περιλαμβάνεται σε νόμο ή σε κανονισμούς ή σε δημόσιο έγγραφο, θα διαβάζεται ή ερμηνεύεται 

ως αναφορά στο «Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας» και στον «Υπουργό 

Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας», αντίστοιχα. 

 

Λόγω της μετονομασίας του Υπουργείου, αρκετά από τα έντυπα που είναι αναρτημένα στην 

ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης - Έντυπα έχουν διαφοροποιηθεί. 

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Α.Ν.) προβαίνει συχνά σε 

διαφοροποίηση των εντύπων που αξιοποιούνται από τα σχολεία, τους/τις εκπαιδευτικούς ή και 

τους γονείς. Γι’ αυτό, κάθε φορά που θα πρέπει να συμπληρωθεί ένα έντυπο ή να δοθεί ένα 

έντυπο στους γονείς, το σχολείο θα πρέπει να χρησιμοποιεί αυτό που είναι αναρτημένο 

στο διαδίκτυο τη δεδομένη στιγμή (στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοτικής 

Εκπαίδευσης - Έντυπα), και όχι αυτό που εκτυπώθηκε και φυλάχθηκε στο παρελθόν ή που 

πιθανόν να έχει αποθηκευτεί  στον υπολογιστή του σχολείου ή που επισυνάπτεται σε εγκύκλιο. 

Στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης  - Έντυπα έχουν, επίσης, αναρτηθεί 

δείγματα/πρότυπα εντύπων (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα) με τον χαρακτηρισμό 

ΔΔΕ ΛΣ τα οποία οι Διευθυντές/Διευθύντριες μπορούν να αξιοποιούν για την ομαλή λειτουργία 

των σχολικών τους μονάδων αφού τα προσαρμόσουν στα δικά τους δεδομένα (λογότυπο 

σχολείου, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο κ.λπ.). 

 

Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Εκπαιδευτική ένταξη παιδιών 

με μεταναστευτική βιογραφία»-«Μεταφράσεις Εντύπων», έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και 

έντυπα σε διάφορες γλώσσες, τα οποία τα σχολεία μπορούν να αξιοποιούν για διευκόλυνση 

της επικοινωνίας τους με γονείς/κηδεμόνες με μεταναστευτική βιογραφία: 

https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=2466&Itemid=463&lang=el.  
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