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Αγαπητοί γονείς,  

 

Σας ενημερώνουμε ότι oι εγγραφές μαθητών/ριών για τη σχολική χρονιά       

2021-2022 στα Δημοτικά Σχολεία, θα πραγματοποιηθούν από τις 12 μέχρι και τις 

15 Ιανουαρίου 2021.   

 

Για τους μαθητές /μαθήτριες που κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά φοιτούν: 

► στις τάξεις Α’ – Ε’ Δημοτικού, από τις 12-14 Ιανουαρίου 2021 οι εκπαιδευτικοί-

υπεύθυνοι/ες τμήματος του παιδιού σας θα επικοινωνούν, τηλεφωνικώς ή με 

άλλα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας μαζί σας, για επιβεβαίωση της εγγραφής 

των παιδιών τους στο συγκεκριμένο σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά. Σε 

περίπτωση που γονέας/κηδεμόνας επιθυμεί τη μετεγγραφή του παιδιού του για τη νέα 

σχολική χρονιά, αφού γίνει η εγγραφή του (τηλεφωνικώς) στο παρόν σχολείο, θα 

πρέπει να προσκομίσει συμπληρωμένο το έντυπο μετεγγραφής (ΔΔΕ 33) στο 

σχολείο. 

 

Μόνο για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που θα εγγραφούν για πρώτη φορά στο 

σχολείο θα απαιτηθεί να επισκεφθεί ο/η γονέας/κηδεμόνας το σχολείο, απλώς για 

να τοποθετήσει στο κιβώτιο εγγραφών, το οποίο θα βρίσκεται στο προαύλιο 

κάτω από το κιόσκι, κλειστό φάκελο στον οποίο θα περιέχονται η αίτηση εγγραφής 

ή και μετεγγραφής μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα/πιστοποιητικά. 

 

Στη βάση του σχετικού διατάγματος του Υπουργείου Υγείας, οι γονείς/κηδεμόνες θα 

επιτρέπεται να επισκεφθούν το σχολείο για την εγγραφή του παιδιού τους, 

αποστέλλοντας SMS με κωδικό 4 για «Απόλυτα αναγκαίες επισκέψεις σε 

κρατικές υπηρεσίες, υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης». 

 

Στον ίδιο χώρο του σχολείου, οι γονείς/κηδεμόνες που δεν έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, θα μπορούν να βρουν αντίτυπα των απαραίτητων εντύπων εγγραφής και 

μετεγγραφής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι γονείς/κηδεμόνες καλούνται να 

επισκέπτονται τα σχολεία απλώς για να προμηθευτούν τα έντυπα. Να μην 

παραμένουν στον χώρο του σχολείου για να τα συμπληρώσουν. 

 

Επισημαίνεται ότι οι γονείς/κηδεμόνες που έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο και σαρωτή ή σχετική εφαρμογή κινητού 

τηλεφώνου/ταμπλέτας, μπορούν να αποστείλουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

τα απαραίτητα έντυπα/πιστοποιητικά/έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

σχολείου (dim-ag-tychonas-lem@schools.ac.cy) και στο παρόν στάδιο δεν 

χρειάζεται να μεταβούν σε αυτό. Με την επαναλειτουργία των σχολείων θα 

απαιτηθεί να προσκομιστούν τα πρωτότυπα έντυπα/πιστοποιητικά/έγγραφα στο 

σχολείο.  
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Α΄ Τάξη Δημοτικού 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ  Α΄ τάξη 

 

• Έντυπο ΔΔΕ 11 

• Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γέννησης/Διαβατήριο (από παιδιά γεννημένα 

εκτός Κύπρου-και δεν υπάρχει ΠΓ) Φωτοαντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων 

γίνονται δεκτά, μόνο αν έχουν πιστοποιηθεί από αρμόδιο λειτουργό. 

• Λογαριασμοί που αποδεικνύουν την οδό κατοικίας                                                                                                   

θα πρέπει να προσκομίσουν δύο πρόσφατους λογαριασμούς: σκυβάλων και 

ηλεκτρικού ρεύματος, που να αποδεικνύουν ότι η οδός της κατοικίας διαμονής 

του/της μαθητή/μαθήτριας είναι αυτή που δηλώθηκε και εμπίπτει στην εκπαιδευτική 

περιφέρεια του σχολείου. 

• Έντυπο ΔΔΕ29 - Βεβαίωση Φοίτησης  σε Νηπιαγωγείο 

• Κατάσταση εμβολιασμού.  Κατά την εγγραφή μαθητών/ριών σε Δημόσιο 

Δημοτικό Σχολείο για πρώτη φορά (μαθητές/μαθήτριες Α΄ τάξης και οποιασδήποτε 

άλλης τάξης του Δημοτικού που προέρχονται από ιδιωτικά σχολεία ή σχολεία του 

εξωτερικού), 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. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤHN Α΄ ΤΑΞΗ 

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

στην Κύπρο, ανεξάρτητα από τη νόμιμη ή μη παραμονή των γονέων/κηδεμόνων τους 

στο νησί.    

• Δεκτά για εγγραφή στην Α΄ τάξη είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν από την             

1η Νοεμβρίου 2014 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2015.                                                                                                                                           

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 

• Αιτήσεις για μετεγγραφή υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες στα σχολεία της 

εκπαιδευτικής τους περιφέρειας κατά την περίοδο των εγγραφών και προωθούνται 

από τα σχολεία στα οικεία Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας. 

• Σχετικό έντυπο ΔΔΕ 33. 

 

Ολόκληρη  την  ανακοίνωση μπορείτε να την διαβάσετε στην διεύθυνση  

http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp11637a 

 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για επικοινωνία και για αποστολή των εγγράφων από 

το Σχολείο είναι: dim-ag-tychonas-lem@schools.ac.cy 
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