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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 - 2016 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ     (ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ………………………………) 

 

(ΜΕΣΩ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ………………………………………………………………………………) 

 

Α΄ Στοιχεία µαθητή/τριας: 

 

1. Ονοµατεπώνυµο: ............................................................................................................ 

2. Ηµεροµηνία γέννησης: ................................................................................................... 

3. Αριθµός ταυτότητας ή πιστοποιητικού γέννησης ή διαβατηρίου (να επισυναφθεί  

αντίγραφο,∆1):............................................................................................................... 

4.  Μαθητής/τρια Ειδικής Αγωγής/Παροχή ωρών στήριξης ή / και άλλων διευκολύνσεων. 

Υπογραµµίστε  ανάλογα. (Να επισυναφθεί σχετικό έγγραφο, ∆2). 

5. ∆ιεύθυνση µόνιµης κατοικίας της οικογένειας: (να επισυναφθούν αποδεικτικά στοιχεία, ∆6) 

Οδός:……………………......................................................... Αρ.:………… ∆ιαµ.: ……..…..…………… 

Περιοχή:......................... Ταχ.Κώδικας:.............. Πόλη/Χωριό:.……................................ 

Επαρχία:……………............... 

Τηλέφωνο οικίας:....................................... 

Τηλέφωνο εργασίας και κινητό πατέρα: ……………………………………………………………… 

Τηλέφωνο εργασίας και κινητό µητέρας:………………………………………………………………… 

6. Ονοµατεπώνυµο γονέα που έχει την κηδεµονία (Να επισυναφθεί τυχόν δικαστική απόφαση, ∆3): 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Β΄Στοιχεία που αφορούν την εγγραφή-ένσταση: 

1. ∆ηµοτικό Σχολείο/Γυµνάσιο στο οποίο φοιτά ο µαθητής/τρια: ………………..…………………… 

Τάξη: ……………………… 

2. Σχολείο στο οποίο εγκρίθηκε να εγγραφεί µε βάση την εκπαιδευτική περιφέρεια της 

µόνιµης κατοικίας (να επισυναφθεί αντίγραφο, ∆4): ………………………………………………………… 

3. Σχολείο στο οποίο ζητείτε να εγγραφεί:………………………………………………………………………… 

4. Λόγοι για τους οποίους υποβάλλεται η ένσταση (Να τεκµηριώσετε το αίτηµά σας και να 

επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αν η ένστασή σας οφείλεται σε µετοίκηση - αλλαγή 

κατοικίας, να επισυναφθούν τα έντυπα ∆6 και ∆8). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Γ΄ Στοιχεία γονέων/κηδεµόνων 

            Ονοµατεπώνυµο πατέρα/κηδεµόνα: ...................................................................................  

Υπογραφή πατέρα: ................................................................Α∆Τ:..................................... 

Αριθµός ταυτότητας ή διαβατηρίου (να επισυναφθεί αντίγραφο, ∆7):………………………………… 

 

Ονοµατεπώνυµο µητέρας: .................................................................................................... 

Υπογραφή µητέρας: ................................................................ Α∆Τ:.................................... 

Αριθµός ταυτότητας ή διαβατηρίου (να επισυναφθεί αντίγραφο, ∆7):……………………………… 

 

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω είναι αληθή  
 

 

Ηµεροµηνία: ........................................   Υπογραφή ………………………………… 

 

 

Η παρούσα αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα πιο κάτω απαραίτητα πρωτότυπα 

έγγραφα - αποδεικτικά στοιχεία µαζί µε τα φωτοαντίγραφά τους 

 

∆’Υποβολή εγγράφων - αποδεικτικών στοιχείων 

 
1. Ταυτότητα ή  πιστοποιητικό γέννησης ή διαβατήριο του µαθητή/τριας. 

2. Σε περίπτωση που ο µαθητής δέχεται οποιασδήποτε µορφής στήριξης ή άλλες διευκολύνσεις, πρέπει 

οπωσδήποτε να συµπληρώσετε το σηµείο Α4, προσκοµίζοντας αντίγραφο της σχετικής επιστολής της 

Ε.Ε.Ε.Α.Ε. ή άλλο έγγραφο.  

3. Τυχόν δικαστική απόφαση για την κηδεµονία. 

4. Έντυπο έγκρισης εγγραφής του µαθητή/τριας σε συγκεκριµένο σχολείο που δόθηκε από τη Σχολική 

Εφορεία. 

5. Σε περίπτωση που στο επιθυµητό σχολείο φοιτούν αδέλφια, να επισυνάψετε σχετική βεβαίωση από το 

σχολείο, στην οποία να δηλώνονται το όνοµα και το τµήµα τους. 

6. Σε περίπτωση µετοίκησης (αλλαγής κατοικίας) να  επισυναφθούν: 

A. Αγοραπωλητήριο ή ενοικιαστήριο  έγγραφο,  δεόντως χαρτοσηµασµένο  και  υπογεγραµµένο,  µε   

αριθµό ταυτότητας και αριθµό τηλεφώνου του πωλητή / ιδιοκτήτη της οικίας και των αγοραστών 

/ενοικιαστών στην ανάλογη περίπτωση 

B. Πρόσφατοι  λογαριασµοί της ΑΗΚ και Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας στο όνοµα του αιτητή. 

7. Ταυτότητα ή διαβατήριο πατέρα και µητέρας. 

8. Έντυπο προσωπικών στοιχείων µαθητή υπογραµµένο από τον/την ∆ιευθυντή/ντρια ∆ηµοτικού 

Σχολείου/Γυµνασίου στο οποίο φοιτά ο µαθητής. 

 
 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
 

1)Ψευδείς δηλώσεις συνεπάγονται ποινική δίωξη για εξαπάτηση της Αρµόδιας Αρχής και ακύρωση τυχόν 

έγκρισης. 

2)Η αίτηση να υποβληθεί πλήρως συµπληρωµένη µέχρι την 20η  Μαρτίου 2015 στην οικεία 

Σχολική Εφορε ία. 

3)Η ένσταση εγγραφής υποβάλλεται µόνο µια φορά, συνοδευόµενη από τα απαραίτητα 

έγγραφα/αποδεικτικά στο ιχεία µαζί µε φωτοαντίγραφά τους. Εκπρόθεσµες αιτήσεις ή αιτήσεις µε 

ελλιπή στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές. 

4)Σε περιπτώσεις που η αίτηση δεν είναι επαρκώς τεκµηριωµένη, η ∆ιεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης έχει το δικαίωµα να 

ζητήσει από τον αιτητή την υποβολή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου. 
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ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ  

Γνωµάτευση Σχολικής Εφορείας 

Εγκρίνεται / ∆εν εγκρίνεται (Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει) 
 
Υπογραφή:................................................... Ηµεροµηνία:..................................... 
 
( Πρόεδρος Σχ. Εφορείας) 
 

 

 

 

Σφραγίδα Εφορείας 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Απόφαση ∆ιεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης: 
 

 
 
 Εγκρίνεται /∆εν εγκρίνεται (Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει) 
 

 

 Υπογραφή:.....................................................Ηµεροµηνία:..................................... 

 


