
 

 

  

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας,  1434  Λευκωσία 

Τηλ: 22 800600, φαξ: 22 428277  Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy  

 

 

 
Διευθετήσεις για την ομαλή ένταξη Ουκρανών μαθητών/τριών στο κυπριακό 

εκπαιδευτικό σύστημα για το σχολικό έτος 2022- 2023 

 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι το Υπουργείο Παιδείας, 

Αθλητισμού και Νεολαίας, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Απόφασης 382/2022 του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 2022, για παροχή προσωρινής προστασίας σε 

εκτοπισθέντες/ εκτοπισθείσες από την Ουκρανία, καθώς και Απόφασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου με ημερομηνία 22 Αυγούστου 2022, υποδέχεται και στηρίζει εκτοπισθέντες 

μαθητές και εκτοπισθείσες μαθήτριες από την Ουκρανία.  

2. Υπενθυμίζεται ότι η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα σχολεία είναι διά νόμου 

υποχρεωτική από την ηλικία των 4 ετών και 8 μηνών μέχρι το δέκατο πέμπτο έτος της 

ηλικίας τους, ή ωσότου ο μαθητής/η μαθήτρια συμπληρώσει τον γυμνασιακό κύκλο, 

οποιοδήποτε επισυμβεί πρώτο. Στη βάση των πιο πάνω όλοι οι εκτοπισθέντες μαθητές 

και εκτοπισθείσες μαθήτριες από την Ουκρανία, σε ηλικία υποχρεωτικής φοίτησης, 

που δεν έχουν εγγραφεί σε ιδιωτικά σχολεία, είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν σε 

δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν δεν το έχουν ήδη κάνει. 

3. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στους μαθητές/μαθήτριες Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

υποχρεούνται να εγγραφούν σε δημόσιο σχολείο της εκπαιδευτικής περιφέρειας στην 

οποία διαμένουν ή σε άλλο σχολείο της περιοχής (αν στην πρώτη περίπτωση δεν 

υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις) και έχουν τη δυνατότητα (α) είτε να παρακολουθήσουν το 

κυπριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, (β) είτε, να παραμείνουν στο σπίτι και να 

παρακολουθούν εξ αποστάσεως, σε πρωινό χρόνο, το ουκρανικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, κατόπιν ενυπόγραφης δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι). 

4.  Όσον αφορά στους μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης (μέχρι 15 ετών), υποχρεούνται 

να εγγραφούν σε δημόσιο σχολείο κι έχουν δυνατότητα να επιλέξουν μια από τις πιο κάτω 

επιλογές: (α) είτε να εγγραφούν σε δημόσιο σχολείο της εκπαιδευτικής περιφέρειας στην 

οποία διαμένουν, για να παρακολουθήσουν το κυπριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην 

περίπτωση που γνωρίζουν ελληνικά, (β) είτε να εγγραφούν σε σχολείο Μέσης 

Εκπαίδευσης, που προσφέρει πρόγραμμα για μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική 

βιογραφία, βάσει της υφιστάμενης πολιτικής για παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, (γ) 

είτε να εγγραφούν σε δημόσιο σχολείο της εκπαιδευτικής περιφέρειας στην οποία 

διαμένουν, αλλά να παραμείνουν στο σπίτι και να παρακολουθούν εξ αποστάσεως, σε 

πρωινό χρόνο, το ουκρανικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κατόπιν ενυπόγραφης δήλωσης 

των γονέων/κηδεμόνων τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).  

5. Η εν λόγω δήλωση, η οποία επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, θα προσφέρεται 

από τα οικεία Επαρχιακά Γραφεία στους ενδιαφερόμενους γονείς/κηδεμόνες, κατά την 

τυπική εγγραφή των παιδιών τους στα δημόσια σχολεία. Σημειώνεται ότι στη δήλωση, ο 

γονέας/κηδεμόνας δηλώνει ότι επιθυμεί τη διαδικτυακή παρακολούθηση του ουκρανικού 

εκπαιδευτικού συστήματος από τον/την μαθητή/μαθήτρια, για τη σχολική χρονιά 2022-

2023 από το σπίτι ή από άλλο χώρο της επιλογής του,και θα αποδέχεται ότι το παιδί του 

δεν θα λαμβάνει ενδεικτικό φοίτησης/παρακολούθησης σε δημόσιο σχολείο της 
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Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης, με τη δήλωση, αναλαμβάνει ο γονέας/κηδεμόνας την 

ευθύνη για την ασφάλεια του παιδιού κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του και 

δεσμεύεται να προσκομίζει στο σχολείο εγγραφής, αποδεικτικό φοίτησης στο 

ουκρανικό εκπαιδευτικό σύστημα, στο τέλος κάθε τετραμήνου. Οι ενυπόγραφες 

δηλώσεις θα κατατίθενται από τους ενδιαφερομένους/ες στα οικεία Επαρχιακά Γραφεία. 

Ο κατάλογος με τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 

6. Τονίζεται ότι οι εκτοπισθέντες μαθητές και εκτοπισθείσες μαθήτριες ουκρανικής 

καταγωγής, που θα επιλέξουν την παρακολούθηση του εξ αποστάσεως ουκρανικού 

εκπαιδευτικού προγράμματος, θα εγγράφονται τυπικά στα δημόσια σχολεία, μόνο μέσω 

των Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας. Απαραίτητη για την εγγραφή των εν λόγω 

μαθητών/τριών, είναι η προσκόμιση στοιχείων ταυτοποίησης (αντίγραφο διαβατηρίου 

μαθητή/μαθήτριας και γονέα/κηδεμόνα).                 

7. Οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών  που έχουν ήδη εγγραφεί στα δημόσια σχολεία, 

αλλά επιθυμούν να παρακολουθούν διαδικτυακά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το 

σπίτι, οφείλουν να καταθέσουν στα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας την ενυπόγραφη 

δήλωση τους.                                                   

8.  Τα σχολεία, εκδίδουν στον κάθε μαθητή / στην κάθε μαθήτρια που είναι 

εγγεγραμμένος σε αυτά, την «Κάρτα μαθητή», η οποία τους εξασφαλίζει δικαίωμα 

μετακίνησης με δημόσια λεωφορεία, με χαμηλό κόστος. 

9. Η σχολική χρονιά για την Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση ξεκινά στις 12 

Σεπτεμβρίου, ενώ  για τη Μέση Εκπαίδευση η έναρξη των μαθημάτων είναι στις 7 

Σεπτεμβρίου.  

10.  Το Υπουργείο προσφέρει επίσης απογευματινά μαθήματα ελληνικής γλώσσας, για 

τα οποία μπορείτε να πάρετε τις αναγκαίες πληροφορίες από το επισυναπτόμενο 

ενημερωτικό έντυπο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Επίσης, θα προσφέρονται περαιτέρω 

δραστηριότητες για σκοπούς κοινωνικοποίησης, συναισθηματικής ενδυνάμωσης και 

ομαλότερης ένταξής στην κυπριακή κοινωνία. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σταλούν 

σύντομα. 

11.  Η ομαλή ένταξη των μαθητών/τριών από την Ουκρανία, θα υποστηριχθεί, σε όσες 

περιπτώσεις απαιτείται, από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και την Υπηρεσία 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνονται οι 

γονείς/κηδεμόνες ότι, σε περίπτωση που επιλέξουν να παρακολουθεί το παιδί τους το 

ουκρανικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το σπίτι, αλλά θεωρούν ότι πιθανό να χρήζει 

ψυχολογικής στήριξης, μπορούν να απευθύνονται στο σχολείο εγγραφής, το οποίο με τη 

σειρά του θα ακολουθεί τις δέουσες διαδικασίες. 

 


