
Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμοί  

του 2008 έως 2020 

(Κ.Δ.Π. 225/2008, Κ.Δ.Π. 276/2009, Κ.Δ.Π. 345/2011, Κ.Δ.Π. 253/2012, Κ.Δ.Π. 235/2017,  

Κ.Δ.Π. 449/2020) 

 
Έναρξη 
σχολικού έτους, 
εγγραφές και 
παρεχόμενη 
εκπαίδευση. 

 7. _ (1) Tο σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η 
Αυγούστου του επόμενου χρόνου. 
 

     
   (2) Oι δάσκαλοι παρουσιάζονται στο σχολείο την πρώτη Δευτέρα του 

Σεπτεμβρίου και διακόπτουν για θερινές διακοπές την προτελευταία 
Παρασκευή του Ιουνίου. Μεταξύ της Τρίτης και Παρασκευής, 
συμπεριλαμβανομένων, μετά την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου, 
δύο μέρες καθιερώνονται ως «Διήμερο Εκπαιδευτικού» με σκοπό την 
επιμόρφωση των δασκάλων σε προγράμματα που διοργανώνονται 
είτε από το Υπουργείο είτε από τις σχολικές μονάδες, oι υπόλοιπες 
μέρες παραμένουν για τον προγραμματισμό των εργασιών της 
σχολικής μονάδας για τη νέα σχολική χρονιά. 

     
   (3) Tα μαθήματα αρχίζουν τη δεύτερη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου και 

τελειώνουν την Τετάρτη που προηγείται της προτελευταίας 
Παρασκευής του Ιουνίου. 

     

   (4) Κάθε σχολικό έτος χωρίζεται, για σκοπούς προγραμματισμού της 
σχολικής εργασίας, σε τρία τρίμηνα ως ακολούθως: 
Α´ τρίμηνο - Έναρξη μαθημάτων ως τις διακοπές των 
Χριστουγέννων, 
B´ τρίμηνο - Μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων ως τις διακοπές 
του Πάσχα, 
Γ´ τρίμηνο - Μετά τις διακοπές του Πάσχα ως τη λήξη των 
μαθημάτων. 

     
   (5) Oι εγγραφές των μαθητών γίνονται τον Ιανουάριο σε ημερομηνίες 

που καθορίζει κάθε χρόνο ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης με 
σχετική απόφασή του. H επιβεβαίωση των εγγραφών γίνεται σε 
ημερομηνίες που καθορίζει κάθε χρόνο ο Διευθυντής Δημοτικής 
Εκπαίδευσης. Από την πιο πάνω πρόνοια είναι δυνατό να 
εξαιρεθούν, με απόφαση του οικείου Πρώτου Λειτουργού 
Εκπαίδευσης, παιδιά που για εύλογη αιτία ήταν αδύνατο να 
εγγραφούν κατά τον πιο πάνω χρόνο. 

     
   (6)  Σε περίπτωση απώλειας διδακτικού χρόνου, λόγω ανωτέρας βίας, ο 

χρόνος αυτός θα αναπληρώνεται εξ ολοκλήρου από το διδακτικό 
προσωπικό. Απώλεια διδακτικού χρόνου για οποιοδήποτε άλλο λόγο 
αναπληρώνεται με βάση σχετική απόφαση του Υπουργού. 
 

     
   (7)  Η παρεχόμενη εκπαίδευση προσφέρεται διά ζώσης με φυσική 

παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών λειτουργών στο σχολείο: 
 
  Νοείται ότι, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτρέπεται κατ’ 
εξαίρεση με απόφαση της αρμόδιας αρχής εφόσον συντρέχουν λόγοι 
ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος λόγω καταστάσεων ανωτέρας 
βίας ή εκτάκτου ανάγκης: 
 
               Νοείται περαιτέρω ότι, η αρμόδια αρχή εκδίδει, μετά τη 
διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία 
δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και την προηγούμενη διαβούλευση με 
τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 



 

δεσμευτικές Οδηγίες, στις οποίες ορίζονται και ρυθμίζονται 
τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ο 
σκοπός, τα τεχνολογικά μέσα και η χρήση τους για την υλοποίηση 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η διαδικασία και ο τρόπος 
συμμετοχής των μαθητών και των εκπαιδευτικών λειτουργών σε 
αυτήν, η συλλογή, η επεξεργασία και η περίοδος αποθήκευσης των 
προσωπικών δεδομένων μαθητών και εκπαιδευτικών λειτουργών, τα 
οργανωτικά, τεχνικά και μέτρα φυσικής ασφάλειας προς διασφάλιση 
της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
απαραίτητη λεπτομέρεια. 

 
 
 

 
Κατώτατη και 
ανώτατη 
ηλικία 
παιδιών για 
εγγραφή και 
φοίτηση, 
υποχρεωτική 
εκπαίδευση και 
διαδικασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 

113(Ι) του 1999 
69(Ι) του 2001 
87(Ι) του 2014. 

 8. _ (1) (α) 
 

 
 

(i) Κανένα παιδί δεν εγγράφεται σε νηπιαγωγείο, εκτός αν έχει 
συμπληρώσει ηλικία τριών (3) χρόνων πριν από την 1η 
Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους κατά το οποίο γίνεται η 
εγγραφή:  
 
Νοείται ότι, για το Νηπιαγωγείο Ριζοκαρπάσου, στο οποίο 
υφίστανται ιδιάζουσες συνθήκες, ο Υπουργός δύναται να 
εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση εγγραφή παιδιού, το οποίο 
συμπληρώνει την ηλικία των τριών (3) χρόνων 
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ως αυτό 
καθορίζεται στον Κανονισμό 7. 
 

(ii) Βασική προϋπόθεση για την εγγραφή οποιουδήποτε 
παιδιού σε νηπιαγωγείο αποτελεί η αυτοεξυπηρέτησή του, 
εκτός εάν πρόκειται για παιδί με ειδικές ανάγκες, το οποίο 
αξιολογήθηκε από την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον περί Αγωγής 
και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο, και για 
το οποίο έχει προσδιοριστεί η παροχή ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης ή η παροχή άλλων διευκολύνσεων. 

      
    (β)  Στα νηπιαγωγεία, όταν ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων δεν 

συμπληρώνεται, γίνεται επιλογή από την Επιτροπή Επιλογής 
παιδιών μικρότερης ηλικίας από την ηλικία υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης, σύμφωνα με κριτήρια και με διαδικασία που 
ορίζεται με εγκύκλιο από το Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

     

   (2)   Κανένα παιδί δεν εγγράφεται σε δημοτικό σχολείο ή στην 
προδημοτική τάξη,  εκτός αν, πριν από την 1η Σεπτεμβρίου της 
σχολικής χρονιάς για την οποία γίνεται η εγγραφή, έχει συμπληρώσει 
την ηλικία που εκάστοτε ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

     
 
 
 
 
 
 

24(Ι) του 1993 
220(Ι) του 2004. 

   (α)   Κάθε παιδί το οποίο, πριν από την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής 
χρονιάς για την οποία γίνεται η εγγραφή, έχει συμπληρώσει την 
ηλικία που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για εγγραφή 
σε δημοτικό σχολείο ή προδημοτική τάξη, υποχρεούται να 
εγγραφεί σε δημοτικό σχολείο της περιοχής του ή σε 
προδημοτική τάξη νηπιαγωγείου, ανάλογα με την περίπτωση, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Δημοτικής και Μέσης 
Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν 
Παιδείας) Νόμου όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 

     
    (β)  Παιδί που συμπλήρωσε την ηλικία για εγγραφή του στην Α´ τάξη 

και έχει, κατά την κρίση των γονιών του, ειδικά προβλήματα, δεν 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση να εγγραφεί στο δημοτικό 
σχολείο:  



 

Νοείται ότι μπορεί να εξασφαλιστεί η μη φοίτησή του στην Α΄ 
τάξη Δημοτικού έπειτα από γραπτή έγκριση του Διευθυντή 
Δημοτικής Εκπαίδευσης για αναστολή φοίτησης. 

     
    (γ)  Παιδιά Ελλήνων υπηκόων με προσωρινή διαμονή στην Κύπρο 

εγγράφονται σε δημοτικό σχολείο ή νηπιαγωγείο, αν την 1η 
Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς για την οποία γίνεται η 
εγγραφή συμπληρώνουν την ηλικία που προβλέπεται από τους 
σχετικούς κανονισμούς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων της Ελλάδας. 

     
   (3)      Δεν εγγράφεται σε σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 

οποιοδήποτε παιδί εκτός αν, πριν από την 1η Σεπτεμβρίου της 
σχολικής χρονιάς για την οποία γίνεται η εγγραφή, έχει συμπληρώσει 
την ηλικία που προνοείται από τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης 
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 

     
   (4) Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (2) και (3), κάθε παιδί 

που παρουσιάζεται για πρώτη φορά για εγγραφή σε δημοτικό 
σχολείο ή σε σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης εγγράφεται 
στην Α´ τάξη, εκτός από την περίπτωση - 

     
    (α) Παιδιού που για λόγους υγείας διδάχθηκε κατ' ιδίαν, το οποίο 

μπορεί να εγγραφεί στην τάξη που του επιτρέπει η ηλικία του ή 
στην αμέσως κατώτερη τάξη, αν αυτό επιβάλλεται εξαιτίας της 
επίδοσής του·  

     
    (β) παιδιού που προέρχεται από μη δημόσιο σχολείο, οπότε 

εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις του Κανονισμού 8. 
     
   (5)   Κάθε παιδί που γεννήθηκε στην Κύπρο και το οποίο παρουσιάζεται 

για πρώτη φορά για εγγραφή πρέπει να προσκομίσει πρωτότυπο 
πιστοποιητικό γέννησης που εκδίδεται σύμφωνα με το νόμο. Κάθε 
παιδί που γεννήθηκε εκτός Κύπρου πρέπει να προσκομίσει 
πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης που να έχει εκδοθεί από την 
αρμόδια αρχή του κράτους της γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο 
που εκδόθηκε από αρμόδια αρχή. Φωτοαντίγραφα των 
πιστοποιητικών γέννησης ή άλλων εγγράφων που βεβαιώνουν την 
ημερομηνία γέννησης θα γίνονται δεκτά μόνο εάν είναι αρμοδίως και 
κατάλληλα πιστοποιημένα και παρουσιάζονται μαζί με τα 
πρωτότυπα.  

     
   (6) Tα πιστοποιητικά γέννησης, ελέγχονται από τον οικείο επιθεωρητή 

και φυλάγονται από το διευθυντή του σχολείου. Αυτά επιστρέφονται 
στα παιδιά κατά την αποφοίτησή τους από το σχολείο ή κατά τη 
μετεγγραφή τους σε άλλο σχολείο ή σε περίπτωση εγκατάστασής 
τους στο εξωτερικό. 

     
   (7)   Κανένα παιδί δε γίνεται δεκτό για εγγραφή ή συνέχιση της φοίτησής 

του – 
 
(α)  Σε νηπιαγωγείο αν πήρε ενδεικτικό φοίτησης προδημοτικής 

τάξης ή αν κατά την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς για 
την οποία γίνεται η εγγραφή ή ζητείται η συνέχιση της φοίτησής 
του έχει ηλικία μεγαλύτερη από την ηλικία εισδοχής σε δημοτικό 
σχολείο, όπως αυτή ορίζεται εκάστοτε από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, εκτός αν εξασφαλιστεί γραπτή έγκριση από το 
Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

 
(β)  σε δημοτικό σχολείο αν πήρε απολυτήριο τέτοιου σχολείου.  

 
(γ)  σε δημοτικό σχολείο αν κατά την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής 

χρονιάς για την οποία γίνεται η εγγραφή ή ζητείται η συνέχιση 



 

της φοίτησής του έχει ηλικία μεγαλύτερη των 13 χρονών, εκτός 
αν εξασφαλιστεί γραπτή έγκριση από το Διευθυντή Δημοτικής 
Εκπαίδευσης· 

 
(δ)  σε σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, αν κατά την 1η 

Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς για την οποία γίνεται η 
εγγραφή ή ζητείται η συνέχιση της φοίτησής του, έχει ηλικία 
μεγαλύτερη των δεκαοχτώ χρονών: 

 
         Νοείται ότι, αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η Επαρχιακή 
Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μπορεί να εγκρίνει τη 
συνέχιση της φοίτησης πέρα από την ηλικία των δεκαοχτώ χρονών 
σε σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα τρία χρόνια. 

     
   (8) Oι εγγραφές γίνονται στο επίσημο μητρώο. Στη στήλη του μητρώου, 

κάτω από την ημερομηνία γέννησης, σημειώνεται Π.Γ., που σημαίνει 
Πιστοποιητικό Γέννησης, και ο αριθμός του, για τα παιδιά που 
γεννήθηκαν στην Κύπρο και Π.Γ. ή Αρ. Δ., που σημαίνει Αριθμός 
Διαβατηρίου για τα παιδιά που γεννήθηκαν στο εξωτερικό, ανάλογα 
με τη βεβαίωση που παρουσιάζεται. 
 

 

 

 
Καθήκοντα και 
ευθύνες 
διευθυντή. 

 22.  Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο διευθυντής –  
 

   (7) Υποβάλλει στο Υπουργείο, μόλις συμπληρωθούν οι εγγραφές των 
παιδιών, κατάσταση, στην οποία εμφαίνεται ο προβλεπόμενος 
συνολικός αριθμός των παιδιών και ο προβλεπόμενος αριθμός των 
τμημάτων. Υποβάλλει επίσης οποιαδήποτε άλλα στοιχεία του 
ζητηθούν. 

     
   (25) Διενεργεί, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, τις εγγραφές ή 

μετεγγραφές των παιδιών και συντονίζει τη διεξαγωγή των σχολικών 
γιορτών, των σχολικών εκδρομών και των επισκέψεων. 

    H διευθύντρια νηπιαγωγείου και ο διευθυντής του πλησιέστερου 
δημοτικού σχολείου, ως μέλη της Επιτροπής Επιλογής Παιδιών 
εφαρμόζουν τις διαδικασίες και τα κριτήρια που με εγκύκλιο 
ορίζονται από το Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

     
   (32) Μεριμνά ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένα τα επίσημα βιβλία και 

οι ατομικοί φάκελοι των παιδιών με τα σχετικά στοιχεία. 
     
   (33) Φροντίζει να τηρούνται με τάξη και ακρίβεια τα υπηρεσιακά βιβλία 

του σχολικού αρχείου. 
     

 

 
Κηδεμόνες 
παιδιών. 
 

 25. _ (1) Φυσικός κηδεμόνας του παιδιού είναι ο πατέρας του ή η μητέρα του. 
Κανένας άλλος δεν μπορεί να είναι κηδεμόνας, εφόσον οι γονείς του 
παιδιού κατοικούν στην περιοχή όπου βρίσκεται το σχολείο. Σε 
περίπτωση απουσίας του φυσικού κηδεμόνα, αυτός ορίζει γραπτώς 
τον αντικαταστάτη του. Σε περίπτωση που υπάρχει αμφισβήτηση 
του φυσικού κηδεμόνα, αυτός ορίζεται από το δικαστήριο. 

     
   (2) Oι κηδεμόνες – 
     
    (α)  Προσέρχονται μαζί με τα παιδιά για να τα εγγράψουν και 

αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις προς το σχολείο που 
απορρέουν από την ιδιότητά τους. 



 

     
    (β)   Κατά τη διάρκεια της φοίτησης των παιδιών που βρίσκονται 

κάτω από την κηδεμονία τους, παρακολουθούν τα παιδιά με το 
μεγαλύτερο δυνατό ενδιαφέρον, εποπτεύουν και ελέγχουν την 
τακτική φοίτησή τους στο σχολείο και την επιμέλεια, τη 
συμπεριφορά και το ήθος τους. Οτιδήποτε σχετικό προσέξουν, 
το γνωστοποιούν στο διευθυντή, ώστε να επιτυγχάνεται 
συνεργασία οικογένειας και σχολείου, με στόχο τη βελτίωση των 
παιδιών. 

     
    (γ)   Ειδοποιούν αμέσως γραπτά ή προφορικά το διευθυντή για την 

αιτία τυχόν απουσίας των κηδεμονευομένων τους. 
     
    (δ)  Όταν κληθούν από το διευθυντή, προσέρχονται στο σχολείο για 

ζητήματα που αναφέρονται στους κηδεμονευομένους τους. 
Επιβάλλεται πάντως να διατηρούν στενή και σταθερή επαφή με 
το σχολείο για την παρακολούθηση του ήθους και της επίδοσης 
των παιδιών και να μετέχουν στις συγκαλούμενες από το 
διευθυντή ειδικές συγκεντρώσεις γονέων και κηδεμόνων. 

     
 
 

Τήρηση αρχείου.  27.  Σε κάθε σχολείο τηρείται, για σκοπούς διοίκησης και λειτουργίας, αρχείο που 
περιλαμβάνει τα πιο κάτω: 
 
Μητρώο, Μαθητολόγιο, Αναλυτικό Πρόγραμμα, Κατάλογοι Φοίτησης, Βιβλίο 
Περιουσίας, Τριμηνιαία Σχέδια Εργασίας, Κατάλογοι Βιβλίων Βιβλιοθήκης, Βιβλίο 
ή Φάκελος Πρακτικών Συνεδριάσεων Διδασκαλικού Συλλόγου, Φάκελος 
Εγκυκλίων, Φάκελοι Αλληλογραφίας, Φάκελος Συνδέσμου Γονέων και άλλα βιβλία 
που δυνατό να ορίσει ο Υπουργός. Ευθύνη για την τήρηση του αρχείου έχει ο 
διευθυντής.  

 
 


