
     

ΥΠΠ ΔΜΕ02 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 - 2021 

      

  ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ/ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ………………………………………) 

 
 

 

Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ/ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΟΥΣ (Δ1-Δ9). 

 

 
 
Α.  Στοιχεία μαθητή/μαθήτριας 
 

 

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

2.   Ημερομηνία Γέννησης: .............................................................................................. 
  

3.   Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (Δ1): ..................................................................... 

 
4.   Προσωπικός Αριθμός Εγγραφής Πιστοποιητικού Γέννησης (Δ2): ……………………………… 
 
5.   Μαθητής/Μαθήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Δ3): ΝΑΙ _______   ΟΧΙ _______  

6.   Ο/Η μαθητής/μαθήτρια κατέχει την Ελληνική Γλώσσα: ΝΑΙ _______   ΟΧΙ _______ 
 

7.   Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας της οικογένειας (Δ5 - Δ6):   
 

Οδός:............................................................................ Αρ.:………… Διαμ.:…………                           

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

Επαρχία:……………...............                                                                            

Τηλέφωνο οικίας: …………………………. 

Τηλέφωνο κινητό πατέρα: …………………………….. 
     

                  Τηλέφωνο κινητό μητέρας: …………………………… 

 

8. Ονοματεπώνυμο γονέα που έχει την κηδεμονία σε περίπτωση διαζυγίου (Δ8): 

 
             ............................................................................................................................. ...........      

 

  Β.  Στοιχεία που αφορούν στην εγγραφή / μετεγγραφή 
 
 
  1. Σχολείο στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/μαθήτρια:……………………………….…………………… 

 

  

 2. Σχολείο στο οποίο ζητείτε να μετεγγραφεί:  
 
                          α)  Γυμνάσιο ………………………………………………………………..………….Τάξη: ............... 
              
     β)  Λύκειο* ………………………………………………………………………………………...……..  
 
                     Τάξη: Α’   ΟΜΠ: ….……    Τάξη: Β’/Γ’ (διαγράψτε αναλόγως), Κατεύθυνση: …….… 

 
           * Για μετεγγραφή από Δημόσιο Λύκειο σε Δημόσιο Λύκειο να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί το έντυπο ΤΥΠΟΣ Α και  

           για εγγραφή από Ιδιωτικό Σχολείο ή Σχολείο Εξωτερικού σε Δημόσιο Λύκειο να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί το  

έντυπο ΤΥΠΟΣ Β (Δ7) 

 
                γ)  Τεχνική Σχολή: ………… 

             …./2



     

      3.   Λόγοι για τους οποίους ζητείτε μετεγγραφή σε άλλο σχολείο:  
            (Να προσκομίσετε οποιαδήποτε στοιχεία έχετε, που να αποδεικνύουν τους λόγους που επικαλείστε).  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

                

Γ.  Στοιχεία γονέων/κηδεμόνων 

       Ονοματεπώνυμο πατέρα: ........................................................      

       Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου (Δ9): ............................................ 

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

       Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου (Δ9): ............................................ 

 

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω είναι αληθή. 

 

        Υπογραφή πατέρα:..................................... Υπογραφή μητέρας: ………………………………… 

         Ημερομηνία:.......................... 
 

Η αίτηση υποβάλλεται με τα πιο κάτω απαραίτητα πρωτότυπα έγγραφα/αποδεικτικά 

στοιχεία μαζί με τα φωτοαντίγραφά τους. 

 

Δ.  Υποβολή εγγράφων/αποδεικτικών στοιχείων 

 
1)  Ταυτότητα ή Διαβατήριο μαθητή/μαθήτριας. 

2)  Πιστοποιητικό Γέννησης. 

3) Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/μαθήτρια δέχεται οποιασδήποτε μορφής στήριξη ή άλλες 
διευκολύνσεις, πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσετε το σημείο Α5, προσκομίζοντας τη σχετική 
επιστολή της Ε.Ε.Ε.Α.Ε. ή άλλο έγγραφο. 

4) Απολυτήριο ή Ενδεικτικό σχολικού έτους 2019-2020 ή ενδεικτικό/βεβαίωση τρέχοντος σχολικού έτους 
2020-2021.  

5) Πρόσφατους λογαριασμούς  της ΑΗΚ και του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας  στο όνομα του αιτητή. 
6) 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. 

7) Έντυπο επιλογής μαθημάτων για μετεγγραφές/εγγραφές μαθητών Λυκείου.  

    (Έντυπο ΤΥΠΟΣ Α ή ΤΥΠΟΣ Β αναλόγως)  

8) Δικαστική απόφαση για την κηδεμονία σε περίπτωση διαζυγίου. 

9) Ταυτότητα ή Διαβατήριο πατέρα και μητέρας. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
 

1) Ψευδείς δηλώσεις συνεπάγονται ποινική δίωξη για εξαπάτηση της Αρμόδιας Αρχής και    
ακύρωση τυχόν έγκρισης του αιτήματος.  

2) Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα/αποδεικτικά στοιχεία δεν θα 
γίνονται δεκτές. 

3) Σε περιπτώσεις που η αίτηση δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη, το Επαρχιακό Γραφείο έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει από τον αιτητή την υποβολή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου. 

4) Έγγραφα σε άλλες γλώσσες πλην της Ελληνικής και Αγγλικής, να υποβάλλονται 

μεταφρασμένα και πιστοποιημένα από Επίσημη Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Ε.   Απόφαση Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης (Επαρχιακός Π.Λ.Ε.): 

 
     Εγκρίνεται / Δεν εγκρίνεται 
 
 Υπογραφή: ..................................................... Ημερομηνία: ..................................... 


