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Εγγραφές  για τη σχολική χρονιά 2020-2021 

Ημέρες εγγραφών: 
 
Γ΄ τάξη: Τρίτη 1/9/2020 ώρα 8.00-1.00μ.μ. 
Β΄ τάξη: Τετάρτη 2/9/2020 ώρα 8.00-1.00μ.μ. 
Α΄ τάξη: Πέμπτη 3/9/2020 ώρα 8.00-1.00μ.μ. 
 
Στο σχολείο οφείλουν να παρουσιαστούν όλοι οι γονείς/κηδεμόνες για υπογραφή στο 
Μητρώο Εγγραφών και όσοι έχουν πληρώσει το Σύνδεσμο Γονέων (40 ευρώ) ή τα τέλη 
εκδρομών Μέσης Εκπαίδευσης (8 ευρώ) δεν θα ξαναπληρώσουν.  
 
Γονείς που έχουν παιδιά σε διαφορετικές τάξεις, αν δυσκολεύονται μπορούν να 
παρουσιαστούν μία φορά, 
 
Οικονομικές υποχρεώσεις: 

Εκδρομές  €8- (ποσό, το οποίο κατατίθεται στη Σχολική Εφορεία για 
τα έξοδα των δύο μεγάλων εκδρομών) 
 

Εισφορά που εισπράττεται 
από τον  Σύνδεσμο Γονέων
  
 

€40- Κατανομή εισφοράς που εισπράττεται από τον  
Σύνδεσμο Γονέων (Συνδρομή) 

- Ενίσχυση Ταμείου Πρόνοιας (Άποροι μαθητές),  
ανάγκες Σχολείου και παιδιών   €10- 

- Ασφάλεια μαθητών                                         €15- 

- Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
 προγράμματα και εκδηλώσεις,  
            περιοδικό-λεύκωμα                                €15- 

ΣΥΝΟΛΟ €48-  

Σημειώσεις:   
1. Οι πολύτεκνοι (4 παιδιά και άνω) δικαιούνται €8 έκπτωση (μόνο με Προσκόμιση 

φετινής Ταυτότητας Πολυτέκνων οτιδήποτε άλλο δεν θα γίνεται δεκτό). 
2. Για εγγραφή δεύτερου ή περισσοτέρων παιδιών θα πληρώνεται μόνο μία συνδρομή 

στον Σύνδεσμο (εκτός από την Ασφάλεια μαθητών €15 η οποία θα πληρώνεται για 
όλους τους μαθητές). 

3. Οι μαθητές, που ανήκουν σε άπορες οικογένειες, απαλλάσσονται της υποχρέωσης 
καταβολής της εισφοράς για ενίσχυση του Ταμείου Πρόνοιας €10 και των 
εκπαιδευτικών επισκέψεων, προγραμμάτων, εκδηλώσεων, περιοδικού-λευκώματος  
€15, σύνολο δηλαδή €25. Της απαλλαγής αυτής δικαιούνται μόνο οι λήπτες 
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή δημόσιου βοηθήματος (απαραίτητη είναι η 
προσκόμιση σχετικής φετινής βεβαίωσης οτιδήποτε άλλο δεν θα γίνεται 
δεκτό).  

 
Μαθητές που δεν ανήκουν στην εκπαιδευτική μας περιφέρεια ή προέρχονται από 
άλλα Γυμνάσια, δεν μπορούν να εγγραφούν χωρίς την γραπτή έγκριση του 
Επαρχιακού Επιθεωρητή Λευκωσίας.  
 
Παρουσίαση μαθητών στο σχολείο για έναρξη μαθημάτων: 

Οι μαθητές θα παρουσιαστούν στο σχολείο για κατανομή στα τμήματα, χορήγηση 
διδακτικών βιβλίων και ωρολογίου προγράμματος την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 
2020 και ώρα 7.30 π.μ και θα σχολάσουν 1.35 μ.μ..  
 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ         27 Αυγούστου 2020                                ΤΑ/KK   EGGRAFES 


