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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 - 2021
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(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, Δ1):...............................................................................................................

4.

Μαθητής/τρια Ειδικής Αγωγής (ΝΑΙ / ΟΧΙ)
Υπογραμμίστε ανάλογα. (Να επισυναφθεί σχετικό έγγραφο, Δ2)

5.

Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας της οικογένειας: (Να επισυναφθούν αποδεικτικά στοιχεία, Δ6)
Οδός:……………………......................................................... Αρ.:………… Διαμ.: ……..…..……………
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, Δ3):
………………………………………………………………………………………………………………………

Β. Στοιχεία που αφορούν την εγγραφή-ένσταση:
1.

Δημοτικό Σχολείο/Γυμνάσιο στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια: ………………..…………………
Τάξη: ………………………

2.

Ομάδα Προσανατολισμού (για μαθητές Α΄ Λυκείου): ………………………….

3.

Σχολείο στο οποίο εγκρίθηκε να εγγραφεί με βάση την εκπαιδευτική περιφέρεια της
μόνιμης κατοικίας (Να επισυναφθεί αντίγραφο, Δ4): …………………………………………………………

4.

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

5.

Λόγοι για τους οποίους υποβάλλετε την ένσταση (Να τεκμηριώσετε το αίτημά σας και να
επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αν η ένστασή σας οφείλεται σε μετοίκηση - αλλαγή
κατοικίας, να επισυναφθούν τα έγγραφα/αποδεικτικά στοιχεία, Δ6 Α, Β, Γ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Γ. Στοιχεία γονέων/κηδεμόνων:
Ονοματεπώνυμο πατέρα/κηδεμόνα: ...................................................................................
Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου (Να επισυναφθεί αντίγραφο, Δ7):…………………………………
Ονοματεπώνυμο μητέρας: ....................................................................................................
Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου (Να επισυναφθεί αντίγραφο, Δ7):………………………………

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω είναι αληθή.
Υπογραφή πατέρα ………………………………… Υπογραφή μητέρας………………………………….
Ημερομηνία: ........................................

Η παρούσα αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα πιο κάτω απαραίτητα πρωτότυπα
έγγραφα - αποδεικτικά στοιχεία μαζί με τα φωτοαντίγραφά τους.
Δ. Υποβολή εγγράφων - αποδεικτικών στοιχείων
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ταυτότητα ή πιστοποιητικό γέννησης ή διαβατήριο του/της μαθητή/τριας.
Σε περίπτωση που ο μαθητής δέχεται οποιασδήποτε μορφής στήριξη ή άλλες διευκολύνσεις, πρέπει
οπωσδήποτε να συμπληρώσετε το σημείο Α4, προσκομίζοντας αντίγραφο της σχετικής επιστολής της
Ε.Ε.Ε.Α.Ε. ή άλλο έγγραφο.
Τυχόν δικαστική απόφαση για την κηδεμονία.
Έντυπο έγκρισης εγγραφής του/της μαθητή/τριας σε συγκεκριμένο σχολείο που δόθηκε από τη
Σχολική Εφορεία.
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.
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.
Γ. Έντυπο προσωπικών στοιχείων μαθητή υπογεγραμμένο από τον/την Διευθυντή/ντρια Δημοτικού
Σχολείου/Γυμνασίου στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια.

7.

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)Η α ί τησ η ν α υ π οβλ η θ εί πλή ρ ω ς σ υ μ πλ ηρω μ έ νη μέ χρ ι τ ι ς 2 8 Φ ε βρ ο υα ρ ίο υ 2 0 2 0 σ τη ν ο ι κ ε ία
Σ χ ολ ι κή Εφ ορ ε ί α.
3)Η έ νσ τ ασ η εγ γρ αφ ής υ πο βά λλ ε τα ι μόν ο μ ι α φο ρ ά, σ υν οδ ευ ό μ ενη α π ό τ α απ α ρα ί τη τ α
έ γ γρ α φα /α π οδ ε ικ τ ικ ά σ τ ο ιχ ε ί α μ α ζί με φω τ οα ντί γ ρ αφ ά το υς. Ε κ πρ ό θ ε σ με ς α ιτήσεις ή αιτήσεις με
ελλιπή στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.
4)Σε περιπτώσεις που η αίτηση δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη, η Διεύθυνση 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/Σχολικών Εφορειών:

1) Εγκρίνεται / Δεν εγκρίνεται (Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει)

Υπογραφή:................................................... Ημερομηνία:.....................................
( Πρόεδρος Σχ. Εφορείας)

Σφραγίδα Εφορείας

2) Εγκρίνεται / Δεν εγκρίνεται (Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει)

Υπογραφή:................................................... Ημερομηνία:.....................................
( Πρόεδρος Σχ. Εφορείας)

Σφραγίδα Εφορείας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απόφαση Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης:

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

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