
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) 

 

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

 8. _ (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. 

 

 
Μετεγγραφή.  9. _ (1)   Μετεγγραφή παιδιού από ένα δημοτικό σχολείο σε άλλο δημοτικό 

σχολείο, σε περίπτωση μετακίνησης των γονιών, γίνεται με τη 
συμπλήρωση ειδικού πιστοποιητικού φοίτησης, στο έντυπο 
Υ.Π.Π.58, που εκδίδεται από τη διεύθυνση του προηγούμενου 
σχολείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται να εξασφαλιστεί 
προηγουμένως η γραπτή άδεια του Διευθυντή Δημοτικής 
Εκπαίδευσης. Μετεγγραφή από μη δημόσιο σχολείο του ίδιου τύπου 
που λειτουργεί στη Δημοκρατία σύμφωνα με το νόμο σε δημόσιο 
σχολείο γίνεται, αφού ο διευθυντής του δημόσιου σχολείου 
εξασφαλίσει από τη διεύθυνση του προηγούμενου σχολείου γραπτή 
βεβαίωση με τα στοιχεία του εντύπου Υ.Π.Π. 58. H κατάταξη γίνεται 
στην τάξη που αναγράφεται στο πιστοποιητικό φοίτησης ή και στη 
γραπτή άδεια και σε καμιά περίπτωση σε τάξη ανώτερη από αυτή 
που επιτρέπει η ηλικία του παιδιού. O διευθυντής του σχολείου στο 
οποίο μετεγγράφηκε ο μαθητής συμπληρώνει το σχετικό δελτίο 
μετεγγραφής στο έντυπο Υ.Π.Π.58Α.  

     
   (2)        Μετεγγραφή παιδιού προδημοτικής ηλικίας από ένα νηπιαγωγείο σε 

άλλο, γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικού πιστοποιητικού φοίτησης 



 

στο έντυπο Υ.Π.Π.176 που εκδίδεται από τη διεύθυνση του 
προηγούμενου νηπιαγωγείου. Μετεγγραφή από μη δημόσιο 
νηπιαγωγείο του ίδιου τύπου που λειτουργεί στη Δημοκρατία 
σύμφωνα με το νόμο σε δημόσιο γίνεται, αφού η διευθύντρια του 
δημόσιου νηπιαγωγείου εξασφαλίσει από τη διεύθυνση του 
προηγούμενου σχολείου γραπτή βεβαίωση με τα στοιχεία του 
εντύπου Υ.Π.Π.176. Η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στο οποίο 
μετεγγράφηκε ο μαθητής συμπληρώνει το σχετικό δελτίο 
μετεγγραφής στο έντυπο Υ.Π.Π.176Α. 

     
   (3) Μετεγγραφή παιδιού σε δημόσιο νηπιαγωγείο γίνεται μόνο σε 

περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. 
     
   (4)          Μετεγγραφή σε δημοτικό σχολείο ή σε νηπιαγωγείο στην 

προδημοτική τάξη, από μη δημόσιο σχολείο διαφορετικού ή 
παρόμοιου τύπου ή από σχολείο που δε βρίσκεται στη Δημοκρατία 
γίνεται με την προσκόμιση πιστοποιητικών γέννησης και φοίτησης. H 
κατάταξη γίνεται στην τάξη που επιτρέπει η χρονολογική του ηλικία. 
Στην περίπτωση του δημοτικού σχολείου, αν η επίδοση του παιδιού 
στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά είναι χαμηλότερη από την τάξη 
στην οποία θα φοιτήσει, τότε κατατάσσεται στην αμέσως κατώτερη 
τάξη, νοουμένου ότι η ηλικία του του επιτρέπει να συμπληρώσει τη 
φοίτησή του στο δημοτικό σχολείο σύμφωνα με το Νόμο. 

     
   (5)   O διευθυντής του δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου καταχωρεί στη 

στήλη παρατηρήσεων του μητρώου το όνομα του σχολείου από το 
οποίο προέρχεται το μετεγγραφόμενο παιδί.  

     
   (6) Παιδί που είναι Κύπριος πολίτης και διέμενε προσωρινά στην Ελλάδα 

και μετεγγράφεται σε δημόσιο δημοτικό σχολείο ή δημόσιο 
νηπιαγωγείο στην Κύπρο κατατάσσεται σε τάξη που του επιτρέπει η 
ηλικία του σύμφωνα με την πρόνοια της παραγράφου (2) του 
Κανονισμού 8, εφόσον το Υπουργείο πεισθεί ότι η πρώτη εγγραφή 
δεν έγινε με σκοπό να καταστρατηγηθούν οι σχετικοί κανονισμοί. 

 

 
Τήρηση 
παρουσιών και 
απουσιών. 

 15. _ (1) 
 

O δάσκαλος κάθε τάξης καταχωρεί στον Κατάλογο Φοίτησης τα 
ονόματα των παιδιών της τάξης, και τις παρουσίες και απουσίες 
τους. 

     
   (2)   

 
O δάσκαλος κάθε τάξης σημειώνει καθημερινά από την πρώτη 
περίοδο εργασίας τις απουσίες των παιδιών της τάξης, σύμφωνα με 
τον ακόλουθο τρόπο:  
 
(α)  H απουσία για ασθένεια σημειώνεται με "α". 
(β)  H απουσία για άλλο λόγο σημειώνεται με "ο". 

     
   (3)   Ποσοστό μηνιαίας φοίτησης κάτω του 90% συνιστά ένδειξη μη 

ικανοποιητικής φοίτησης. Σε τέτοια περίπτωση ο διευθυντής στέλλει 
αμέσως σχετική επιστολή, σε δύο αντίγραφα, στον οικείο 
επιθεωρητή, αναφέροντας και τους λόγους της ελλιπούς φοίτησης. 
H ίδια διαδικασία ακολουθείται και για παιδιά που έχουν 
περισσότερες από 10 απουσίες σε ένα μήνα οι οποίες δεν οφείλονται 
σε αρρώστια. 

     
   (4)   Στην περίπτωση μετεγγραφής, ο δάσκαλος της τάξης σημειώνει 

στον Κατάλογο Φοίτησης ότι το παιδί μετεγγράφηκε και σύρει 
γραμμή απέναντι στο όνομα του παιδιού για το υπόλοιπο της 
σχολικής χρονιάς. 
 

  



 

Απουσίες 
παιδιών από το 
σχολείο. 

 16. Κάθε απουσία παιδιού από το σχολείο πρέπει να δικαιολογείται με γραπτή 
βεβαίωση του γονιού ή του κηδεμόνα που να ικανοποιεί το διευθυντή –  
(α)  Για απουσίες πάνω από πέντε μέρες για λόγους υγείας απαιτείται η 

προσκόμιση πιστοποιητικού του γιατρού που παρακολούθησε το 
παιδί, εκτός αν ο διευθυντής ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο. 

 
   (β)   Για συνεχόμενες απουσίες πάνω από έξι μέρες χωρίς να υπάρχει 

λόγος που να αξιολογείται από το διευθυντή του σχολείου ως σοβαρός 
λόγος, ο διευθυντής του σχολείου ειδοποιεί αμέσως το Διευθυντή 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, μέσω του οικείου επιθεωρητή. H ειδοποίηση 
περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του παιδιού, την τάξη του, την 
ημερομηνία γέννησής του, τον αριθμό των συμπληρωμένων ετών που 
έχει φοιτήσει στο σχολείο, την ημερομηνία που διέκοψε τη φοίτησή 
του, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του γονιού ή του κηδεμόνα 
του, λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν παραβάσεις των προνοιών του 
νόμου σχετικά με την υποχρεωτική εκπαίδευση κατά το παρελθόν και 
πιθανούς λόγους για εξαίρεση του γονιού ή του κηδεμόνα από τις 
πρόνοιες του νόμου αυτού. Tο παιδί συνεχίζει να είναι γραμμένο στον 
Κατάλογο Φοίτησης και απέναντι στο όνομά του σημειώνονται 
απουσίες για όλη την περίοδο απουσίας του. 

 

 

 
Ωράριο 
εργασίας. 

 18. _ (2)   O διευθυντής μπορεί να δώσει οδηγίες να σχολάσουν τα παιδιά πριν 
από την κανονική ώρα –  

     
    (α)  Ύστερα από έγκριση του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης· 
    (β)  ύστερα από δική του απόφαση, για λόγους ανωτέρας βίας ή για 

αποτροπή άλλου επικείμενου κινδύνου ή για να αντιμετωπίσει 
έκτακτες σοβαρές περιπτώσεις. 

     
   (3)   Παιδιά με ειδικές ανάγκες νηπιαγωγείου, δημοτικού ή σχολείου 

ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μπορούν να αποχωρούν από το 
σχολείο για λόγους παρακολούθησης θεραπειών, έπειτα από 
έγκριση του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης.  

     
   (4)   Παιδιά νηπιαγωγείου ή σχολείου ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 

δεν μπορούν να σχολάσουν πριν από την κανονική ώρα, χωρίς να 
παραληφθούν από τους γονείς ή κηδεμόνες τους. Σε περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας ή επικείμενων κινδύνων ή έκτακτων σοβαρών 
περιπτώσεων ισχύει ό,τι και για τα δημοτικά σχολεία. 
 

 

 
Καθήκοντα και 
ευθύνες 
διευθυντή. 

 22.  Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο διευθυντής –  
 

   (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. 
 

 

 
Κηδεμόνες 
παιδιών. 

 25. _ (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. 

 


