
 

 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1812 

 

 

Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες των Μαθητών       Γ9 
Που θα εγγραφούν στο Παγκύπριον Γυμνάσιον 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Θέμα: Εγγραφές μαθητών/τριών στο Παγκύπριον Γυμνάσιον 
τη σχολική χρονιά 2021 – 2022 

 
Α. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά 2021 – 2022 θα διεξαχθούν στις 23 – 25 Ιουνίου 2021 

στην Πύλη Ηλεκτρονικής Επιβεβαίωσης Εγγραφών στη διεύθυνση 
https://engrafes.moec.gov.cy/. Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να μεταβούν στη 
συγκεκριμένη Πύλη και μέσω του διαδικτυακού Συνδέσμου (Banner) που θα 
ενεργοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν.: www.moec.gov.cy, την Τετάρτη 23 
Ιουνίου 2021. Παράλληλα, όσοι γονείς/κηδεμόνες, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο 
δεν έχουν την δυνατότητα να επιβεβαιώσουν την εγγραφή του παιδιού τους 
ηλεκτρονικά, μπορούν να απευθυνθούν στο Σχολείο, με βάση το πιο κάτω πρόγραμμα 
ώστε να διεκπεραιωθεί η εγγραφή ή η επιβεβαίωση της εγγραφής του παιδιού τους. Η 
εγγραφή πρέπει να γίνεται από έναν εκ των γονέων ή κηδεμόνων του/της 
μαθητή/τριας. 

 
 

ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΩΡΑ 

Α’ Γυμνασίου 28 και 29 Ιουνίου 2021 8.00-12.30 

Α’ Λυκείου 28 και 29 Ιουνίου 2021 8.00-12.30 

Β’ Λυκείου 24 Ιουνίου 2021 8.00-12.30 

Γ’ Λυκείου 25 Ιουνίου 2021 8.00-12.30 

 
Β. Για τις εγγραφές Α’ Γυμνασίου & Α’ Λυκείου και για όσους θα εγγραφούν για πρώτη 

φορά, είναι απαραίτητα τα πιο κάτω, που μπορούν είτε να αποσταλούν σε ηλεκτρονική 
μορφή, είτε να προσκομισθούν κατά την ημέρα  της εγγραφής.  

1. Ατομικό δελτίο συμπληρωμένο 
2. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Γυμνασίου/Δημοτικού Σχολείου 
3. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως 
4. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας του μαθητή/τριας (μπρος-πίσω) 
5. Φωτοαντίγραφα Δελτίων Πολιτικής Ταυτότητας γονέων του μαθητή/τριας στην 

περίπτωση που ο μαθητής δεν έχει κυπριακή ταυτότητα 
6. Μεταφρασμένο έγγραφο στα Ελληνικά για όσους μαθητές/τριες προέρχονται από 

άλλες χώρες 
7. Τέσσερις φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου, με γραμμένο στο πίσω μέρος το 

ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας 
 

https://engrafes.moec.gov.cy/
http://www.moec.gov.cy/


 
 
 

Γ. Οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να προσέλθουν στο Σχολείο για να υπογράψουν στο 
Μητρώο του Σχολείου μέχρι τις 29 Ιουνίου 2021. 

 
Δ. Παράλληλα, τα πιο κάτω έντυπα (αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Σχολείου) πρέπει 

να συμπληρωθούν, να υπογραφούν και να επιστραφούν στο Σχολείο: (για ΟΛΟΥΣ 
τους/τις μαθητές/τριες) 

1. Ε1 – Δεσμευτική Δήλωση γονέα/κηδεμόνα για  την 7η περίοδο 
2. Συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα για δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού και βίντεο 
3. Δήλωση γνωστοποίησης προσωπικών στοιχείων  
4. Γ7 – Έντυπο γενικών οδηγιών για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας 

 
Ε. Οι γονείς/κηδεμόνες θα καταβάλουν το ποσό των €8 (οκτώ ευρώ) για τις εκδρομές και 

το ποσό των €40 (€30 συνδρομή (τριάντα ευρώ) -€25 για πολύτεκνες οικογένειες ΠΟΠ 
& ΠΟΠΟ-  και €10 (δέκα ευρώ) ομαδική ασφάλιση). 

 

 

 

 

Λευκωσία,  17 Ιουνίου 2021             ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πλατεία Αρχ. Κυπριανού, 1016 Λευκωσία, Τηλ.:22466711, Φαξ: 22430915 

Ιστοσελίδα: http://lyk-pagkyprion-lef.schools.ac.cy email: lyk-pagkyprion-lef@schools.ac.cy 

http://lyk-pagkyprion-lef.schools.ac.cy/
mailto:lyk-pagkyprion-lef@schools.ac.cy


 
 
 
 


