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Σχολική	Χρονιά	2019-2020	
10	Ιανουαρίου	2020	

Επικοινωνία	(14):	Εγγραφές	για	την	επόμενη	σχολική	χρονιά	2020-21	
Αγαπητές	οικογένειες,	παρακαλούμε	ενημερωθείτε	για	τη	διαδικασία	εγγραφής	για	το	2020-21.	
ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΕΓΓΡΑΦΩΝ:	Οι	εγγραφές	παιδιών	για	τη	σχολική	χρονιά	2020-2021,	στα	Δημόσια	

Νηπιαγωγεία	και	σε	όλες	τις	τάξεις	των	Δημόσιων	Δημοτικών	Σχολείων	(Α΄-Στ΄),	θα	πραγματοποιηθούν	κατά	
την	περίοδο	13-15	Ιανουαρίου	2020	(Δευτέρα	μέχρι	Τετάρτη).	

ΔΙΑΚΑΙΩΜΑ	 ΕΓΓΡΑΦΗΣ:	 Κάθε	 παιδί	 υποχρεωτικής	 ηλικίας	 πρέπει	 απαραίτητα	 να	 εγγράφεται	
Σχολείο	της	εκπαιδευτικής	του	περιφέρειας,	έστω	και	αν	σκοπεύει	να	ζητήσει	μετεγγραφή.	

Στις	περιπτώσεις	μαθητών	που	έχουν	μεγαλύτερα	αδέρφια	στο	σχολείο	μας,	στις	τάξεις	Α΄-Ε΄-	και	δεν	
ανήκουν	στην	εκπαιδευτική	μας	περιφέρεια,	η	εγγραφή	γίνεται	χωρίς	να	απαιτείται	άλλη	διαδικασία.	
ΗΛΙΚΙΑ	ΠΑΙΔΙΩΝ	:	Στην	Α΄	τάξη	θα	γίνουν	δεκτά	για	εγγραφή	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.	
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ	 ΓΙΑ	 ΕΓΓΡΑΦΗ:	 Για	 εγγραφές	 στην	 Α΄	 τάξη	 ή	 για	 νέες	 εγγραφές	 είναι	
απαραίτητη	η		προσκόμιση	των	πιο	κάτω:		
1.	Έντυπο	ΔΔΕ	11	«Αίτηση	για	εγγραφή	σε	Δημοτικό	Σχολείο	ή	Νηπιαγωγείο	(Προδημοτική	τάξη)»,	
το	 οποίο	 είναι	 αναρτημένο	 στην	 ιστοσελίδα	 του	 σχολείου	 μας.	 Στις	 περιπτώσεις	 διαζευγμένων	 γονέων	
απαιτείται	η	υπογραφή	και	από	τους	δύο	γονείς.	
2.	Επίσημο	πιστοποιητικό	γέννησης	ή	διαβατήριο	
Για	παιδιά	που	γεννήθηκαν:	

• στην	Κύπρο,	απαιτείται	επίσημο	Πιστοποιητικό	Γέννησης	
• εκτός	Κύπρου,	απαιτείται	επίσημο	Πιστοποιητικό	Γέννησης	από	την	Αρμόδια	Αρχή	της	χώρας	στην	

οποία	γεννήθηκαν.	Το	Διαβατήριο	γίνεται	δεκτό	ως	επίσημο	πιστοποιητικό.	
Φωτοαντίγραφα	των	πιο	πάνω	εγγράφων	γίνονται	δεκτά,	μόνο	αν	έχουν	πιστοποιηθεί	από	αρμόδιο	
λειτουργό.	
	
3.	Δύο	λογαριασμοί	(σκυβάλων	και	ηλεκτρικού	ρεύματος)	
Οι	γονείς/κηδεμόνες	πρέπει	να	προσκομίσουν	δύο	πρόσφατους	λογαριασμούς	σκυβάλων	και	ηλεκτρικού	
ρεύματος,	που	να	αποδεικνύουν	την	οδό	της	κατοικίας	διαμονής	του	παιδιού.	
	
Σε	περιπτώσεις	γονέων/κηδεμόνων	που:	

• ενοικιάζουν	κατοικία	και	δεν	είναι	δυνατόν	να	προσκομίσουν	λογαριασμό	σκυβάλων,	θα	πρέπει	να	
προσκομίσουν	τον	λογαριασμό	ηλεκτρικού	ρεύματος	και	το	ενοικιαστήριο	έγγραφο.	

• μετοίκησαν	πρόσφατα	και	δεν	είναι	δυνατόν	να	προσκομίσουν	λογαριασμό	σκυβάλων,	θα	πρέπει	
να	προσκομίσουν	τον	λογαριασμό	ηλεκτρικού	ρεύματος	και	την	άδεια	οικοδομής.	

	
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:		

• λογαριασμούς	στους	οποίους	αναγράφεται	το	όνομα	του/της	συγγενή	με	τον/την	οποίο/α	διαμένουν		
• υπεύθυνη	δήλωση	στην	οποία	να	αναγράφεται:	το	όνομα	του/της	συγγενή/νούς	με	τον/την	οποίο/α	

διαμένουν	και	από	πότε	διαμένουν	με	το	άτομο	αυτό.	
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Τη	δήλωση	θα	υπογράφουν	τόσο	οι	γονείς/κηδεμόνες	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.	
	
Επισημαίνεται	ότι	σε	περίπτωση	που	τα	στοιχεία	που	προσκομισθούν	είναι	ψευδή,	αυτό	συνεπάγεται	
ποινική	δίωξη	για	εξαπάτηση	της	Αρμόδιας	Αρχής	και	ακύρωση	της	εγγραφής	του	παιδιού.	
	
Διευκρινίζεται	ότι	τα	παιδιά	Υποχρεωτικής	Προδημοτικής	Εκπαίδευσης,	Προδημοτικής	τάξης	και	Α΄	τάξης	
που	έχουν	μεγαλύτερα	αδέρφια	τα	οποία	φοιτούν	στο	ίδιο	σχολείο	(Τάξεις	Α΄	-	Ε΄	του	Δημοτικού	κατά	την	
παρούσα	σχολική	χρονιά),	γίνονται	δεκτά	χωρίς	βεβαίωση	της	διεύθυνσης	κατοικίας.	
	
4.	Κατάσταση	εμβολιασμού:	Κατά	την	 εγγραφή	παιδιού	σε	Δημόσιο	Δημοτικό	Σχολείο	 για	πρώτη	φορά,	
απαιτείται	 αντίγραφο	 Κάρτας	 Εμβολιασμού	 ή	 σχετικής	 σελίδας	 του	 Βιβλιαρίου	 Υγείας,	 ή	 βεβαίωση	
Παιδιάτρου.	
5.	Βεβαίωση	φοίτησης	σε	εγκεκριμένο	Νηπιαγωγείο.	(θα	δοθεί	από	τα	Νηπιαγωγεία)	
(Κατά	την	 έναρξη	 της	φοίτησης	στην	Α΄	 τάξη	 των	Δημοτικών	Σχολείων,	 το	Σεπτέμβριο	 του	2020,	 θα	 είναι	
απαραίτητη	η	παρουσίαση	επίσημου	ενδεικτικού	φοίτησης	στην	Προδημοτική	τάξη).		
	
ΣΥΝΕΧΙΣΗ	ΦΟΙΤΗΣΗΣ	ΣΤΟ	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΜΑΣ	ΣΤΙΣ	ΤΑΞΕΙΣ	Β’	–	ΣΤ΄	
Τα	παιδιά	που	ήδη	φοιτούν	στο	σχολείο	μας	και	θα	συνεχίσουν	τη	φοίτησή	τους	στις	τάξεις	Β΄	μέχρι	Στ΄	και	
την	 επόμενη	 χρονιά	 2020-21,	 δε	 χρειάζεται	 να	 επιβεβαιώσουν	 την	 εγγραφή	 τους	 με	 παρουσία	 γονέα	 ή	
κηδεμόνα.		
Απλά	συμπληρώστε	και	αποστείλετε	υπογραμμένη	τη	δήλωση	 (ΔΔΕ	31)	που	αποστέλλεται	μέχρι	 την	
Τετάρτη	15	2020.	
	

ΔΙΚΑΙΩΜΑ	ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ:		
Αιτήσεις	για	μετεγγραφή	θα	υποβάλλονται	στα	κατά	τόπους	Επαρχιακά	Γραφεία	Παιδείας	κατά	το	τριήμερο	
των	εγγραφών,	δηλαδή,	13-15	Ιανουαρίου	2020.	Το	σχετικό	έντυπο(ΔΔΕ33)	μπορεί	να	εξασφαλιστεί	από	
την	ιστοσελίδα	του	ΥΠΠΑΝ	(http://www.moec.gov.cy/dde/entipa.html)	ή	από	τα	οικεία	Επαρχιακά	Γραφεία	
Παιδείας	ή	από	τα	σχολεία.	
	
Για	υποβολή	αίτησης	για	μετεγγραφή	προς	το	οικείο	ΕΓΠ	απαιτούνται	τα	εξής:	

• εγγραφή	του	παιδιού	στο	σχολείο	της	εκπαιδευτικής	του	περιφέρειας	και	εξασφάλιση	του	εντύπου	
ΔΔΕ28	«Βεβαίωση	Εγγραφής	σε	Δημοτικό	Σχολείο/Νηπιαγωγείο»	

• προσκόμιση	του	εντύπου	ΔΔΕ28	
• προσκόμιση	του	εντύπου	ΔΔΕ33,	ορθά	και	πλήρως	συμπληρωμένο.	
• 	

Διευκρινίζεται	ότι	αιτήσεις	για	μετεγγραφή	στα	οικεία	Επαρχιακά	Γραφεία	Παιδείαςυποβάλλονται	μόνο	από	
παιδιά	ηλικίας	Δημοτικού,	Υποχρεωτικής	Προδημοτικής	Εκπαίδευσης	και	Προδημοτικής	τάξης	και	όχι	από	
μικρότερα	παιδιά.	
	
Οι	γονείς/κηδεμόνες	θα	ενημερωθούν	σχετικά	με	την	έγκριση	ή	απόρριψη	της	αίτησής	τους	μέχρι	τις	31	
Ιανουαρίου	2020.	Δεν	θα	υπάρξει	άλλη	περίοδος	εξέτασης	μετεγγραφών.	

	
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ	 ΕΓΓΡΑΦΩΝ:	 Η	 επιβεβαίωση	 των	 εγγραφών	 σε	 όλες	 τις	 τάξεις	 των	 Δημόσιων	

Δημοτικών	 Σχολείων	 για	 τη	 σχολική	 χρονιά	 2020-2021,	 θα	 πραγματοποιηθεί	 την	 περίοδο	 2-3	 Απριλίου	
2020.		

Κωνσταντίνος	Μιχαήλ,	Διευθυντής	
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ΔΔΕ 31 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Γ’-ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ  

 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021 
 

Το παιδί σας έχει εγγραφεί για να φοιτήσει στο Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο για τη σχολική χρονιά 2020-

2021. 
 
Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία του παιδιού σας και την υπεύθυνη δήλωση που ακολουθεί:  
Προσωπικός Αριθμός Εγγραφής (Πιστοποιητικό γέννησης): ……………….……..……..………………….. 

Ονοματεπώνυμο Μαθητή/Μαθήτριας: ………………………………………….……………..……..……………. 

Ημερομηνία Γέννησης: …………………………………………..… 

Διεύθυνση: ………………………………..………………...……...……………………..…………………………….. 

Ταχ. Κώδικας: ………………….…………….……………............. 

Επαρχία: …………………….…………….…………..................... 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Εγώ ο/η γονέας/κηδεμόνας του/της πιο πάνω μαθητή/μαθήτριας δηλώνω υπεύθυνα ότι: 
 

Επιθυμώ να συνεχίσει τη φοίτησή του/της για τη σχολική χρονιά 2020-2021 στο 

Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Γ’-Στυλιανού Λένα.  

στη(ν) ………………………………….. τάξη. 

 

Δεν επιθυμώ να συνεχίσει τη φοίτησή του/της για τη σχολική χρονιά 2020-2021 στο 

Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Γ’-Στυλιανού Λένα  γιατί: 

θα μεταβούμε στο εξωτερικό/ θα φοιτήσει σε άλλο σχολείο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας* (αναφέρετε το σχολείο) ……………………………………………………………. 

(Παρακαλώ διαγράψτε ανάλογα με τη δική σας περίπτωση.) 

 

Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα: …….……….…………………....…………….……….……………… 
Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα: ……………………..…………………….………….………………………… 

Ημερομηνία: …………..………………………………..……….……      

 

* Σε περίπτωση που δεν ενδιαφέρεστε να συνεχίσει τη φοίτησή του το παιδί σας για τη νέα σχολική χρονιά στο 
σχολείο μας, θα πρέπει να εγγράψετε το παιδί σας στο νέο σχολείο όπου θα φοιτήσει, αφού πρώτα πάρετε 
βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο μας. Μέχρι το τέλος Μαΐου πρέπει να προσκομίσετε στο σχολείο μας σχετική 
βεβαίωση ότι εγγράψατε το παιδί σε άλλο σχολείο.  Εάν δεν προσκομίσετε βεβαίωση εγγραφής, θα θεωρηθεί ότι 
δεν έγινε εγγραφή του παιδιού σε κάποιο σχολείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, οπότε θα υποστείτε τις συνέπειες 
των περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμων 
του 1993 έως 2019.	


