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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα : Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2020-2021 

Οι εγγραφές μαθητών σ’ όλες τις τάξεις των Δημοτικών Σχολείων, από την Α’ – Στ’ τάξη, για τη 

σχολική χρονιά 2020 – 2021, θα πραγματοποιηθούν από τις 13 μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 

2020. Όλες οι εγγραφές θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σ’ αυτή την περίοδο και δε θα 

υπάρξει νέα περίοδος εγγραφών. Όσοι αδιαφορήσουν να εγγράψουν τα παιδιά τους σ’ αυτήν 

την περίοδο, θα υποχρεωθούν να τα εγγράψουν αργότερα στο πλησιέστερο σχολείο της 

περιοχής τους, στο οποίο δε θα δημιουργείται πρόβλημα στελέχωσης.  

Μετά τη χρονική περίοδο που αναφέρουμε πιο πάνω, νέες εγγραφές/μετεγγραφές θα γίνονται 

δεκτές μόνο για παιδιά που για εύλογη αιτία ήταν αδύνατο να εγγραφούν κατά την πιο 

πάνω χρονική περίοδο. Μετά τις 15 Ιανουαρίου 2020 κανένας  Διευθυντής σχολείου δεν θα 

μπορεί να εγγράψει μαθητή. Όσοι γονείς παρουσιαστούν για εγγραφή/μετεγγραφή του παιδιού 

τους μετά το τριήμερο εγγραφών, θα πρέπει να αποταθούν στο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας 

Λευκωσίας. 

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, οποιασδήποτε εθνικότητας, που διαμένουν στην 

Κύπρο. Όλοι οι γονείς, που έχουν παιδιά σε ηλικία που τους επιτρέπει να εγγραφούν στο 

Δημοτικό Σχολείο, είναι υποχρεωμένοι  να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Δημοτικό Σχολείο 

της περιφέρειάς τους, έστω και αν έχουν σκοπό να ζητήσουν μετεγγραφή.  

Καμιά αίτηση για μετεγγραφή δε θα εξετάζεται, αν το παιδί δεν είναι εγγεγραμμένο στο Δημοτικό 

Σχολείο της εκπαιδευτικής του περιφέρειας. Αίτηση για μετεγγραφή δικαιούνται να υποβάλουν 

μόνο οι γονείς των παιδιών, αποτεινόμενοι στο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λευκωσίας, το 

τριήμερο εγγραφών δηλαδή 13-15 Ιανουαρίου 2020. Μετεγγραφές οι οποίες αφορούν 

λόγους μετοίκησης και δεν δημιουργούν στεγαστικά ή άλλα προβλήματα στο σχολείο, 

διενεργούνται το τριήμερο των εγγραφών από τη Διεύθυνση του Σχολείου στο οποίο υπάρχει 

πρόθεση να μετεγγραφεί το παιδί, έπειτα από την προσκόμιση στοιχείων τα οποία 

αποδεικνύουν την μετακίνηση/μετοίκηση των γονέων/κηδεμόνων. 

  

Η εξέταση των αιτήσεων για μετεγγραφή, αναμένεται να ολοκληρωθεί από το ΥΠΠΑΝ μέχρι τις 

31 Ιανουαρίου 2020 

Δεν θα υπάρξει άλλη περίοδος εξέτασης μετεγγραφών. 

 

 

Εγγραφές μαθητών Α’ τάξης της σχολικής χρονιάς 2020 – 2021 

Δεκτά για εγγραφή στην Α΄ τάξη είναι τα παιδιά που συμπληρώνουν τα 5 χρόνια και 10 μήνες 

πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, δηλαδή όσα γεννήθηκαν από την 1η    Ιανουαρίου 2014   

μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2014. 

  

 



Τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για να γίνει η εγγραφή είναι: 

1. Έντυπο ΔΔΕ11 «Αίτηση για εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο»  

Το έντυπο θα υπάρχει στο σχολείο και θα συμπληρώνεται από τους γονείς την ώρα της 

εγγραφής ή θα τους δοθεί από το νηπιαγωγείο που φοιτούν τα παιδιά τους και να παραδοθεί 

συμπληρωμένο στη γραμματεία  του σχολείου την μέρα της εγγραφής τους. 

2. Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης/διαβατήριο  Για μαθητές/τριες που: 

α) γεννήθηκαν στην Κύπρο, απαιτείται επίσημο Πιστοποιητικό Γέννησης 

β) γεννήθηκαν εκτός Κύπρου απαιτείται επίσημο Πιστοποιητικό Γέννησης από την Αρμόδια 
Αρχή της χώρας στην οποία γεννήθηκαν. Το Διαβατήριο γίνεται δεκτό ως επίσημο 
πιστοποιητικό.  

3. Λογαριασμοί που να αποδεικνύουν την διεύθυνση κατοικίας της οικογένειας Οι γονείς 

πρέπει να προσκομίσουν  δύο πρόσφατους λογαριασμούς σκυβάλων και ηλεκτρικού 

ρεύματος. Σε περιπτώσεις που η κατοικία διαμονής του/της μαθητή/τριας είναι ενοικιαζόμενη 

και δεν είναι δυνατόν να προσκομιστεί λογαριασμός σκυβάλων, θα πρέπει να προσκομιστεί 

επιπρόσθετα από τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και το ενοικιαστήριο έγγραφο. 

Στις περιπτώσεις που λόγω πρόσφατης μετακόμισης δεν υπάρχει λογαριασμός σκυβάλων, θα 
πρέπει να προσκομιστεί η άδεια οικοδομής και πρόσφατος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος. 
Οι γονείς/κηδεμόνες που μένουν στην ίδια οικία με τον παππού και τη γιαγιά ή άλλους 
συγγενείς, και ως εκ τούτου δεν έχουν στο δικό τους όνομα τους δύο λογαριασμούς που 
απαιτούνται για την πιστοποίηση της διεύθυνσης, θα πρέπει να προσκομίσουν: 
α) λογαριασμούς στους οποίους αναγράφεται το όνομα του συγγενή με τον οποίο διαμένουν 

β) υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται: 

• το όνομα του συγγενή με τον οποίο διαμένουν και 

• από πότε διαμένουν με το άτομο αυτό. 

Τη δήλωση θα υπογράφουν τόσο οι γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας όσο και ο/η 
συγγενής με τον/την οποίο/α διαμένουν. Η υπογεγραμμένη δήλωση θα πρέπει τέλος, να 
πιστοποιείται από τον/την οικείο/α Κοινοτάρχη/Δήμαρχο/Πιστοποιών Υπάλληλο. 
Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/τριες, που θα εγγραφούν στην Α΄ τάξη και έχουν μεγαλύτερα 

αδέρφια τα οποία φοιτούν στο ίδιο σχολείο (Τάξεις Α΄ - Ε΄ του Δημοτικού κατά την 

παρούσα σχολική χρονιά) γίνονται δεκτοί/ες χωρίς βεβαίωση της διεύθυνσης κατοικίας. 

4. Κατάσταση εμβολιασμού 

Οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της Κάρτας Εμβολιασμού ή της σχετικής 

σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας, όπου θα φαίνεται η κατάσταση εμβολιασμού του παιδιού και 

θα αναγράφεται το όνομά του. Αντίγραφο της Κάρτας Εμβολιασμού ή της σχετικής σελίδας του 

Βιβλιαρίου Υγείας θα πρέπει να προσκομιστεί ανεξάρτητα αν έχουν γίνει τα εμβόλια ή όχι, 

δηλαδή να προσκομιστεί έστω και άδεια η σχετική Κάρτα/σελίδα 

5. «Βεβαίωση φοίτησης» σε εγκεκριμένο από το ΥΠΠΑΝ Νηπιαγωγείο.  

Κατά την εγγραφή θα σας δοθούν τα έντυπα ΔΔΕ28 «Βεβαίωση Εγγραφής σε Δημοτικό 

Σχολείο/Νηπιαγωγείο», καθώς και η Υπεύθυνη δήλωση αμοιβαίας επιλογής 

συμμαθητή/τριας στην Α’ τάξη  τα οποία θα φέρετε στην επιβεβαίωση της εγγραφής των 

παιδιών της Α΄ τάξης, που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 2 – 3 Απριλίου 2020. 

                                                                                                   

Από το Σχολείο                                                                                                           


