
1 

 

Οδηγός Ερωτήσεων-Απαντήσεων για τη Δημοτική Εκπαίδευση 

(Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία) 

 

1. Είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση στην Κύπρο; 

Σύμφωνα με τους Περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική 

Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμους του 1993 και 2004 [Ν. 24(Ι)/1993, 

Ν. 220(Ι)/2004] η φοίτηση είναι υποχρεωτική, από την σχολική χρονιά που ο 

μαθητής τον Σεπτέμβριο, κατά την έναρξη έχει συμπληρώσει 4 χρόνια και 8 μήνες 

σε ηλικία. Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, όποιος έχει 

την επιμέλεια του παιδιού και παραλείπει την εγγραφή του ή την εποπτεία του ως 

προς την φοίτησή του, διαπράττει ποινικό αδίκημα.  

 

2. Ποια είναι η ημερομηνία λήξης του σχολικού έτους; 

21 Ιουνίου είναι η τελευταία ημέρα φοίτησης για το τρέχον σχολικό έτος. 

 

3. Σε ποιο σχολείο πρέπει να εγγράψω το παιδί μου; Ποιες εναλλακτικές 

επιλογές υπάρχουν; 

Οι μαθητές/μαθήτριες υποχρεωτικής ηλικίας (4 χρονών και 8 μηνών και άνω πριν από 

την 1η Σεπτεμβρίου 2021), μπορούν να φοιτήσουν είτε σε σχολείο το οποίο εμπίπτει στην 

εκπαιδευτική περιφέρεια στην οποία διαμένουν είτε σε άλλο σχολείο της περιοχής (αν 

στην πρώτη περίπτωση δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις). Μπορείτε να δείτε την 

εκπαιδευτική σας περιφέρεια με βάση την οδό διαμονής σας στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Α.Ν.): 

http://www.moec.gov.cy/dde/ekpaideftikes_perifereies_2021_22.html   (ελληνικά). 

 

Οι μικρότεροι/ες μαθητές/μαθήτριες (3 χρονών  - 4 χρονών και 8 μηνών) μπορούν να 

φοιτήσουν σε όποιο δημόσιο νηπιαγωγείο επιθυμούν νοουμένου ότι υπάρχουν 

διαθέσιμες θέσεις και ότι μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Κατάλογος με τα δημόσια 

νηπιαγωγεία είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Α.Ν.: 

http://www.moec.gov.cy/dde/en/schools_info.html (αγγλικά). 

 

Μπορούν, επίσης, εφόσον το επιθυμούν, να φοιτήσουν σε ιδιωτικό σχολείο (δημοτικό ή 

νηπιαγωγείο). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα εγκεκριμένα σχολεία για να 

εξασφαλίσετε τις πληροφορίες που αφορούν στην εγγραφή, φοίτηση, εσωτερικούς 

κανονισμούς, δίδακτρα κ.ά. Οι κατάλογοι με τα εγκεκριμένα ιδιωτικά σχολεία 

παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Α.Ν.: 

http://www.moec.gov.cy/dde/en/schools_info.html (αγγλικά). 

 

Επιπλέον, τα παιδιά από την Ουκρανία όλων των βαθμίδων έχουν την επιλογή, για το 

τρέχον σχολικό έτος, να παραμείνουν στο σπίτι και να παρακολουθούν εξ αποστάσεως, 

σε πρωινό χρόνο, το ουκρανικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κατόπιν ενυπόγραφης 

δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους (https://archeia.moec.gov.cy/mc/900/dilosi.pdf) . 

 

4. Σε ποια τάξη - βαθμίδα θα φοιτήσει το παιδί μου; 

Ένα παιδί όταν έχει κλείσει τα τρία χρόνια και νοουμένου ότι αυτοεξυπηρετείται, 

δικαιούται να φοιτήσει σε δημόσιο νηπιαγωγείο. Η υποχρεωτική εκπαίδευση στο 

νηπιαγωγείο ξεκινά όταν το παιδί κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς έχει κλείσει την 

http://www.moec.gov.cy/dde/ekpaideftikes_perifereies_2021_22.html
http://www.moec.gov.cy/dde/en/schools_info.html
http://www.moec.gov.cy/dde/en/schools_info.html
https://archeia.moec.gov.cy/mc/900/dilosi.pdf
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ηλικία των 4 χρονών και 8 μηνών. Η τάξη στην οποία θα πρέπει να φοιτήσει στο δημοτικό 

σχολείο καθορίζεται αναλόγως ηλικίας, ξεκινώντας από την Α΄ τάξη, όπου ένα παιδί 

φοιτά, όταν κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς έχει κλείσει την ηλικία των 6 χρονών. 

Αντίστοιχα αν έχει συμπληρώσει τα 4 χρόνια και 8 μήνες μπαίνει στην Υποχρεωτική 

Προδημοτική και αν είναι κάτω των 4 χρονών και 8 μηνών μπαίνει στη μη υποχρεωτική 

Προδημοτική Εκπαίδευση. 

 

5. Τι χρειάζομαι για την εγγραφή του παιδιού μου; 

Αν το παιδί είναι υποχρεωτικής ηλικίας (4 χρονών και 8 μηνών και άνω πριν από την 1η 

Σεπτεμβρίου 2021), οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να αποταθούν στο οικείο Επαρχιακό 

Γραφείο Παιδείας. Απαιτείται να προσκομίσουν συμπληρωμένο το έντυπο ΔΔΕ 11, 

λογαριασμό ρεύματος ή νερού του τόπου διαμονής, πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού 

ή διαβατήριο ή όποιο άλλο επίσημο έγγραφο διαθέτουν. Σε περίπτωση που δεν μπορούν 

να προσκομισθούν τα προαναφερθέντα, μπορεί, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών 

(Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης), όπου θα γίνει καταγραφή ως 

πρόσφυγας, να δοθεί ο μοναδικός αριθμός ARC, που δίνεται σε όλους τους μετανάστες. 

 

Αν το παιδί είναι μικρότερο από την ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι 

γονείς/κηδεμόνες μπορούν να συμπληρώσουν το έντυπο ΔΔΕ 30 και μαζί με τα 

προαναφερθέντα πιστοποιητικά/έγγραφα να απευθυνθούν σε όποιο δημόσιο 

νηπιαγωγείο επιθυμούν (νοουμένου ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις), για να εγγράψουν 

το παιδί τους. 

 

Τα έντυπα ΔΔΕ 11/DDE 11 και ΔΔΕ 30/DDE 30 βρίσκονται στην ιστοσελίδα του 

Υ.Π.Α.Ν.:   

http://www.moec.gov.cy/dde/entipa.html (ελληνικά) 

http://www.moec.gov.cy/dde/en/forms.html (αγγλικά) 

 

Αν το παιδί θα εγγραφεί για διαδικτυακή παρακολούθηση του Ουκρανικού εκπαιδευτικού 

προγράμματος από το σπίτι, θα πρέπει να προσκομιστεί επιπλέον η ενυπόγραφη 

δήλωση γονέα/κηδεμόνα και αντίγραφο διαβατηρίου γονέα/κηδεμόνα. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ για κατ’ οίκον 

διαδικτυακή παρακολούθηση του Ουκρανικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος: 

https://archeia.moec.gov.cy/mc/900/dilosi.pdf  (ελληνικά) 

 

 

6. Υπάρχει πρόνοια για μεταφορικό μέσο από και προς το σχολείο; 

Όχι. Μόνο για τα περιφερειακά σχολεία υπάρχει πρόνοια για δωρεάν μεταφορά. 

Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο των Περιφερειακών Δημοτικών και Νηπιαγωγείων στην 

ιστοσελίδα του Υ.Π.Α.Ν.:  

http://www.moec.gov.cy/dde/ekpaideftikes_perifereies_2021_22.html (ελληνικά) 

 

7. Πόσες απουσίες μπορεί να κάνει το παιδί μου; Πρέπει να δικαιολογηθούν και 

αν ναι, σε ποιες περιπτώσεις και πώς; 

Δικαιολογημένες (από γιατρό) απουσίες ασθενείας, μπορεί να κάνει όσες χρειαστεί. 

Δικαιολογημένες (από τον γονέα/κηδεμόνα) απουσίες μπορεί να κάνει μέχρι και πέντε 

ημέρες συνεχόμενες. Απουσία χωρίς ιατρική βεβαίωση πάνω από πέντε συνεχόμενες 

http://www.moec.gov.cy/dde/entipa.html
http://www.moec.gov.cy/dde/en/forms.html
https://archeia.moec.gov.cy/mc/900/dilosi.pdf
http://www.moec.gov.cy/dde/ekpaideftikes_perifereies_2021_22.html
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ημέρες ή απουσία συστηματική έστω και αν δεν είναι συνεχής θεωρείται αδικαιολόγητη. 

Σε αυτή την περίπτωση, καταγγέλλεται το θέμα στην Αστυνομία για ποινική δίωξη των 

γονέων/κηδεμόνων αφού η φοίτηση των παιδιών στο σχολείο είναι υποχρεωτική.  

 

8. Ποιο είναι το σχολικό ωράριο εργασίας; Μπορεί να υπάρχει ευελιξία στην ώρα 

που σχολνάει το παιδί μου; 

Οι ώρες λειτουργίας του σχολείου είναι από 7:45-13:05, αν και μπορεί να έρθει ένα παιδί 

από τις 7:30. Στο προαιρετικό ολοήμερο σχολείο οι αντίστοιχες ώρες είναι 7:45-15:05 ή 

7:45-16:00 και στο ενιαίο ολοήμερο σχολείο 7:45-15:15.. Κανονικά, αν δεν υπάρχει 

σοβαρός λόγος, δεν επιτρέπεται να παραλαμβάνεται το παιδί πιο γρήγορα ή σε άλλες 

ώρες από αυτές που προαναφέρθηκαν. 

 

9. Ποιες είναι οι σχολικές αργίες-διακοπές; Μπορεί να υπάρχει διευθέτηση για 

την απασχόληση των παιδιών αυτές τις μέρες; 

Αργίες είναι οι εξής:  

1η Οκτωβρίου 

28η Οκτωβρίου 

23η Δεκεμβρίου - 6η Ιανουαρίου 

30ή Ιανουαρίου 

25η Μαρτίου 

1η Απριλίου 

1η Μαΐου 

11η Ιουνίου 

Καθαρά Δευτέρα 

Μεγάλη Δευτέρα - Παρασκευή Διακαινησίμου 

Αναλήψεως 

Αγίου Πνεύματος 

Ονομαστική γιορτή του Αρχιεπισκόπου 

Γιορτή του/της Αγίου/ας της Κοινότητας/Ενορίας 

 

Δεν γίνονται διευθετήσεις για απασχόληση από το Υ 

.Π.Α.Ν. σε αυτές τις ημέρες. 

 

10. Αν οι νόμιμοι κηδεμόνες δεν συνόδευσαν το παιδί στην Κύπρο τι συμβαίνει; 

Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί ένα άλλο άτομο να αναλάβει τις ευθύνες των 

νόμιμων κηδεμόνων ως προς το σχολείο; 

Σε τέτοια περίπτωση, αυτοί που θα εγγράψουν το παιδί, θα πρέπει να προσκομίσουν 

γραπτή ενυπόγραφη δήλωση για το ποιοι θα ενεργούν ως κηδεμόνες.  

 

11. Υπάρχει διαδικασία παροχής ψυχολογικής στήριξης; 

Υπάρχει, μέσω της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, και εφόσον γίνει σχετική 

συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου. 

 

12. Πρέπει να φορά στολή το παιδί μου; Ποια είναι αυτή; Παρέχεται από το 

σχολείο; 

Στο δημοτικό σχολείο οι μαθητές/μαθήτριες φορούν στολή όχι, όμως, στο νηπιαγωγείο. 

Κάθε δημοτικό σχολείο έχει τη δική του στολή. Κανονικά, δεν προσφέρεται δωρεάν, αν 

όμως ζητηθεί, μπορεί το σχολείο να μεριμνήσει να παρασχεθεί στολή στο παιδί. 
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13. Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν; Αν όχι, πόσο στοιχίζει; 

Ναι, παρέχεται δωρεάν, εφόσον τα παιδιά θα φοιτήσουν σε δημόσιο σχολείο, εκτός για 

τις ηλικίες μη υποχρεωτικής εκπαίδευσης (αφορά παιδιά που δεν συμπληρώνουν την 

ηλικία των  4 χρονών και 8 μηνών μέχρι τις 31 Αυγούστου της σχολικής χρονιάς που θα 

ξεκινήσει η φοίτηση τους). 

Τα μηνιαία δίδακτρα για φοίτηση σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο ανέρχονται στα €42, ενώ οι 

πολύτεκνες οικογένειες (τέσσερα παιδιά και άνω) καταβάλλουν €25 μηνιαίως. 

Παραχωρείται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων στις 

οικογένειες λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή δημοσίου βοηθήματος ή σε 

γονείς/κηδεμόνες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, των ίδιων ή των 

παιδιών και υποβάλλονται σε έξοδα για θεραπείες.  

Απαλλαγή από την υποχρέωση τυγχάνουν, σύμφωνα με πρόσφατη Απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου και τα παιδιά των Ουκρανών προσφύγων που θα φοιτήσουν 

σε δημόσια νηπιαγωγεία. Απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικών με πρόσφατη 

ημερομηνία έκδοσης. 

 

14.  Ποια σχολεία λειτουργούν ως ολοήμερα; 

Υπάρχει κατάλογος με προαιρετικά και ενιαία ολοήμερα σχολεία στην ιστοσελίδα του 

Υ.Π.Α.Ν.: 

http://www.moec.gov.cy/dde/en/schools_info.html (αγγλικά) 

 

15. Πού μπορώ να βρω γενικές πληροφορίες για τη Δημοτική Εκπαίδευση; 

Για γενικές πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υ.Π.Α.Ν.: 

http://www.moec.gov.cy/dde/en/index.html (αγγλικά) 

 

16. Έχω παιδί με ειδικές ανάγκες/αναπηρίες. Πού μπορεί να φοιτήσει; 

Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρίες μπορούν να φοιτήσουν σε Δημόσια 

Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Ειδικά Σχολεία και να λαμβάνουν την απαραίτητη στήριξη. 

Το πλαίσιο φοίτησης των παιδιών (γενική τάξη, Ειδική Μονάδα ή Ειδικό Σχολείο) και η 

στήριξη που θα λαμβάνουν εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Επαρχιακών Επιτροπών 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Α.Ε.), οι οποίες αφού αξιολογήσουν 

πολυθεματικά τις ανάγκες κάθε παιδιού ξεχωριστά, λαμβάνουν τη σχετική απόφαση.  

 

Στο παιδί με ειδικές ανάγκες που φοιτά σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό Σχολείο 

δύναται να παρέχεται ειδική εκπαίδευση, λογοθεραπεία και οι ανάγκες του να 

εξυπηρετούνται από βοηθητικό προσωπικό. Επιπρόσθετα, και σε περίπτωση που αυτό 

απαιτείται, το Υ.Π.Π.Α.Ν. μεριμνά για τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής και την 

παροχή εξειδικευμένου εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις και μετά 

από απόφαση της Ε.Ε.Ε.Α.Ε., παιδί με ειδικές ανάγκες μπορεί να φοιτήσει σε Ειδική 

Μονάδα. Η Ειδική Μονάδα λειτουργεί σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό Σχολείο και 

σε αυτήν φοιτούν παιδιά, τα οποία έχουν ανάγκη από αυξημένη εξατομικευμένη στήριξη. 

Τα παιδιά της Ειδικής Μονάδας είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του σχολείου και 

παρακολουθούν δραστηριότητες και μαθήματα της γενικής τάξης, ανάλογα με τις 

δυνατότητες και τις εξατομικευμένες ανάγκες τους. 

 

Στα Ειδικά Σχολεία φοιτούν παιδιά με σοβαρές αναπηρίες, τα οποία χρειάζονται, πέραν 

από ειδική εκπαίδευση και λογοθεραπεία, επιπρόσθετες εξειδικευμένες παρεμβάσεις.  

http://www.moec.gov.cy/dde/en/schools_info.html
http://www.moec.gov.cy/dde/en/index.html
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Η παραπομπή του παιδιού στην Ε.Ε.Ε.Α.Ε. μπορεί να γίνει από τους γονείς/κηδεμόνες 

ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με τη συμπλήρωση του σχετικού Εντύπου και την 

προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών αναφορικά με την ειδική εκπαιδευτική 

ανάγκη/αναπηρία που παρουσιάζει το παιδί. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που το 

παιδί παρουσιάζει μαθησιακές ή συναισθηματικές δυσκολίες ή προβλήματα 

προσαρμογής εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Εντοπισμού και Στήριξης.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι γονείς/κηδεμόνες ή/και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος 

μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Α.Ν.: 

http://www.moec.gov.cy/eidiki_ekpaidefsi/index.html (ελληνικά) 

http://www.moec.gov.cy/eidiki_ekpaidefsi/en/index.html (αγγλικά) 

 

17. Πού μπορώ να απευθυνθώ για περαιτέρω απορίες στα ελληνικά ή αγγλικά; 

Μπορείτε να απευθυνθείτε στα οικεία Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας για να σας 

βοηθήσουν με ό,τι απορίες έχετε: 

Eπαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λευκωσίας 

Τηλέφωνα: 22800901/662/920                           

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dde-eparchiako-lef@schools.ac.cy  

Eπαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού 

Τηλέφωνα: 25870280, 25870350/351/283                          

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dde-eparchiako-lem@schools.ac.cy  

Eπαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας-Αμμοχώστου 

Τηλέφωνα: 24821350/358                      

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dde-eparchiako-laramm@schools.ac.cy  

Eπαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου 

Τηλέφωνα: 26804512/513/514               

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dde-eparchiako-paf@schools.ac.cy  

 

 

Πιο κάτω, παρέχονται οι ιστοσελίδες του ΥΠΑΝ για τα διάφορα θέματα που 

αφορούν στη Δημοτική Εκπαίδευση: 

 

• Ηλικία πρώτης εγγραφής στο δημοτικό σχολείο 

• Ηλικία πρώτης εγγραφής στο νηπιαγωγείο (υποχρεωτική φοίτηση) 

Για τα πιο πάνω θέματα, οι απαντήσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε.: 

http://www.moec.gov.cy/dde/ilikia-protis-engrafis.html  (ελληνικά) 

http://www.moec.gov.cy/exypiretisi_politi/en/index.html  (αγγλικά) 

 

• Έναρξη και λήξη σχολικού έτους 

• Απουσίες παιδιών από το σχολείο - Υποχρεωτική εκπαίδευση  

• Ωράριο εργασίας 

• Σχολικές αργίες  

• Σχολικοί εορτασμοί  

• Πειθαρχία 

• Εκδρομές και επισκέψεις 

• Απαγόρευση εισόδου στα σχολεία 

• Μολυσματικές αρρώστιες  

http://www.moec.gov.cy/eidiki_ekpaidefsi/index.html
http://www.moec.gov.cy/eidiki_ekpaidefsi/en/index.html
mailto:dde-eparchiako-lef@schools.ac.cy
mailto:dde-eparchiako-lem@schools.ac.cy
mailto:dde-eparchiako-laramm@schools.ac.cy
mailto:dde-eparchiako-paf@schools.ac.cy
http://www.moec.gov.cy/dde/ilikia-protis-engrafis.html
http://www.moec.gov.cy/exypiretisi_politi/en/index.html
http://www.moec.gov.cy/dde/enarxi_mathimaton.html
http://www.moec.gov.cy/dde/apousies.html
http://www.moec.gov.cy/dde/orario_ergasias.html
http://www.moec.gov.cy/dde/sxolikes_argies.html
http://www.moec.gov.cy/dde/sholikoi_eortasmoi.html
http://www.moec.gov.cy/dde/peitharhia.html
http://www.moec.gov.cy/dde/ekdromes.html
http://www.moec.gov.cy/dde/genikes_plirofories.html#apagorevsi
http://www.moec.gov.cy/dde/genikes_plirofories.html#asthenies
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Για τα πιο πάνω θέματα, οι απαντήσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε.:  

http://www.moec.gov.cy/dde/genikes_plirofories.html (ελληνικά) 

http://www.moec.gov.cy/dde/en/schools_operation_general_info.html (αγγλικά) 

 

• Τύποι δημοτικών σχολείων 

• Συγχώνευση δημοτικών σχολείων - Περιφερειακά σχολεία 

• Εγγραφές στα δημοτικά σχολεία 

• Μετεγγραφές στα δημοτικά σχολεία 

• Προαγωγή μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

• Αριθμός παιδιών κατά τμήμα στα δημοτικά σχολεία 

• Μαθητική ενδυμασία στα δημοτικά σχολεία 

• Ωρολόγιο πρόγραμμα στο δημοτικό σχολείο 

• Κατ' οίκον εργασία στο δημοτικό σχολείο 

• Σχολική τσάντα 

Για τα πιο πάνω θέματα, οι απαντήσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε.:  

http://www.moec.gov.cy/dde/dde_eisagogi.html (ελληνικά) 

http://www.moec.gov.cy/dde/en/primary_general_info.html (αγγλικά) 

 

• Τύποι νηπιαγωγείων 

• Συγχώνευση νηπιαγωγείων - Περιφερειακά νηπιαγωγεία 

• Εγγραφές στα νηπιαγωγεία 

• Μετεγγραφές στα νηπιαγωγεία 

• Κριτήρια και διαδικασία επιλογής παιδιού για φοίτηση σε δημόσιο νηπιαγωγείο 

• Ωρολόγιο πρόγραμμα νηπιαγωγείου 

• Ωράριο και σχολικές αργίες στα νηπιαγωγεία 

Αριθμός παιδιών κατά τμήμα στο νηπιαγωγείο 

• Δίδακτρα στο νηπιαγωγείο 

Για τα πιο πάνω θέματα, οι απαντήσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε.: 

http://www.moec.gov.cy/dde/prodimotiki_eisagogi.html (ελληνικά) 

http://www.moec.gov.cy/dde/en/preprimary_general_info.html (αγγλικά) 

 

• Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία: Λειτουργία, Ωράριο, Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Κατάλογος 

σχολείων κ.λπ. 

Για το πιο πάνω θέμα, οι απαντήσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε.: 

http://www.moec.gov.cy/dde/programs/eniaio_oloimero/index.html (ελληνικά) 

http://www.moec.gov.cy/dde/en/allday_primary.html (αγγλικά) 

 

• Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία: Λειτουργία, Ωράριο, Ωρολόγιο Πρόγραμμα, 

Κατάλογος σχολείων κ.λπ. 

Για το πιο πάνω θέμα, οι απαντήσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε.: 

http://www.moec.gov.cy/dde/programs/proairetiko_oloimero/index.html (ελληνικά) 

http://www.moec.gov.cy/dde/en/allday_preprimary.html (αγγλικά) 

http://www.moec.gov.cy/dde/en/allday_primary.html (αγγλικά) 

 

• Θερινά Σχολεία: Λειτουργία, Ωράριο, Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Κατάλογος σχολείων 

κ.λπ. 

http://www.moec.gov.cy/dde/genikes_plirofories.html
http://www.moec.gov.cy/dde/en/schools_operation_general_info.html
http://www.moec.gov.cy/dde/typoi_dimotikon.html
http://www.moec.gov.cy/dde/synchonefsi_scholeion.html
http://www.moec.gov.cy/dde/eggrafes.html
http://www.moec.gov.cy/dde/metegrafes.html
http://www.moec.gov.cy/dde/proagoges_mathiton.html
http://www.moec.gov.cy/dde/arithmos_paidion_dim.html
http://www.moec.gov.cy/dde/mathitiki_endimasia.html
http://www.moec.gov.cy/dde/orologio_programma.html
http://www.moec.gov.cy/dde/kat_oikon_ergasia.html
http://www.moec.gov.cy/dde/sxoliki_tsanta.html
http://www.moec.gov.cy/dde/dde_eisagogi.html
http://www.moec.gov.cy/dde/en/primary_general_info.html
http://www.moec.gov.cy/dde/typoi_nipiagogeion.html
http://www.moec.gov.cy/dde/synchonefsi_nipiagogeion.html
http://www.moec.gov.cy/dde/eggrafes_nipiagogeion.html
http://www.moec.gov.cy/dde/metegrafes_nipiagogeion.html
http://www.moec.gov.cy/dde/kritiria_epilogis.html
http://www.moec.gov.cy/dde/orologio_nipiagogeiou.html
http://www.moec.gov.cy/dde/orologio_nipiagogeiou.html#orario
http://www.moec.gov.cy/dde/orologio_nipiagogeiou.html#orario
http://www.moec.gov.cy/dde/prodimotiki_eisagogi.html#arithmos
http://www.moec.gov.cy/dde/prodimotiki_eisagogi.html#didaktra
http://www.moec.gov.cy/dde/prodimotiki_eisagogi.html
http://www.moec.gov.cy/dde/en/preprimary_general_info.html
http://www.moec.gov.cy/dde/programs/eniaio_oloimero/index.html
http://www.moec.gov.cy/dde/en/allday_primary.html
http://www.moec.gov.cy/dde/programs/proairetiko_oloimero/index.html
http://www.moec.gov.cy/dde/en/allday_preprimary.html
http://www.moec.gov.cy/dde/en/allday_primary.html
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Για το πιο πάνω θέμα, οι απαντήσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε.: 

http://www.moec.gov.cy/dde/programs/therino_scholeio/index.html (ελληνικά) 

http://www.moec.gov.cy/dde/en/public_summer_schools.html (αγγλικά) 

 

• Εκπαιδευτικές και Θερινές Κατασκηνώσεις: Πληροφορίες, Ημερήσιο Πρόγραμμα, 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, Διατροφή κ.λπ. 

Για το πιο πάνω θέμα, οι απαντήσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε.: 

http://www.moec.gov.cy/dde/programs/kataskinoseis/index.html (ελληνικά) 

 

• Επιμορφωτικά Κέντρα: Κατάλογος θεμάτων, Εγγραφές-Δίδακτρα, Έναρξη-Λήξη 

μαθημάτων κ.λπ. 

Για το πιο πάνω θέμα, οι απαντήσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε.: 

http://www.moec.gov.cy/epimorfotika/index.html (ελληνικά) 

http://www.moec.gov.cy/epimorfotika/en/index.html (αγγλικά) 

 

 

http://www.moec.gov.cy/dde/programs/therino_scholeio/index.html
http://www.moec.gov.cy/dde/en/public_summer_schools.html
http://www.moec.gov.cy/dde/programs/kataskinoseis/index.html
http://www.moec.gov.cy/epimorfotika/index.html
http://www.moec.gov.cy/epimorfotika/en/index.html

