
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΑΚΑΚΙΟΥ                  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ: 2021 - 2022 

                                        K153 

                             M82 

      Γ12  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Θέμα: Εγγραφή και επιβεβαίωση εγγραφής μαθητών/τριών  

Α΄ τάξης για τη σχολική χρονιά 2022 – 2023 

 

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες, 

 

Το Σχολείο σας ενημερώνει ότι η εγγραφή των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης των 

Γυμνασίων για τη σχολική χρονιά 2022 – 2023 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από 

τις 21 μέχρι και τις 23 Ιουνίου 2022.  Οδηγίες για την ηλεκτρονική εγγραφή πατείστε 

στον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://enimerosi.moec.gov.cy/ypp14063 

 

Η επιβεβαίωση της εγγραφής και υπογραφή στο μητρώο θα γίνει με φυσική 

παρουσία των γονέων/κηδεμόνων στο σχολείο τη Δευτέρα 27 και Τρίτη 28 

Ιουνίου 2022 από τις 8:00 π.μ. – 13:00 μ.μ..  Οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να φέρουν 

μαζί τους όλα τα σχετικά έγγραφα που τους έχουν ζητηθεί.  

 

Οι γονείς/κηδεμόνες, που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορέσουν να εγγράψουν το 

παιδί τους ηλεκτρονικά στα χρονοδιαγράμματα που αναφέρονται πιο πάνω, θα το 

πράξουν κατά την προσέλευσή τους για επιβεβαίωση εγγραφής στη σχολική μονάδα 

τη Δευτέρα, 27 και την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022.   

 

Για την εγγραφή θα καταβάλλονται τα πιο κάτω τέλη: 
 

Κάλυψη των μεταφορικών εξόδων των μαθητών/τριών για τις εκδρομές 8 

Σχολικές Δραστηριότητες  8 

Χριστουγεννιάτικη και Πασχαλινή λίστα  6 

Έκδοση Περιοδικού 3 

Σύνολο  25 

Συνδρομή Συνδέσμου Γονέων (κάθε οικογένεια) 20 

Ασφάλεια έναντι ατυχημάτων (προαιρετική) 15 

 Σύνολο 35 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €60 

 

Την εγγραφή του/της μαθητή/τριας διενεργεί απαραίτητα ένας από τους γονείς 

του/της ή ο νόμιμος κηδεμόνας του/της.  Σύμφωνα με τη νομοθεσία φυσικός 

κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας είναι ο πατέρας και η μητέρα του/της.  Κανένας 

άλλος δεν μπορεί να είναι κηδεμόνας, εκτός αν οριστεί από τους γονείς με γραπτή 

δήλωσή τους στον Διευθυντή του Γυμνασίου. 

 

3 Ιουνίου 2022               ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 

 

ΓΓ/ΙΓ 

Ανακοινώσεις Καθηγητών/Εγγραφή μαθητών/τριών Α΄ Γυμνασίου για τη σχολική χρονιά 2022 - 2023/Κ153 –Μ82-Γ12 

https://enimerosi.moec.gov.cy/ypp14063


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΑΚΑΚΙΟΥ                  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ: 2021 - 2022 

                                        K153 

                             M82 

      Γ12  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Θέμα: Εγγραφή και επιβεβαίωση εγγραφής μαθητών/τριών  

Β΄ και Γ΄ τάξης για τη σχολική χρονιά 2022 – 2023 
 

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες, 
 

Το Σχολείο σας ενημερώνει ότι η εγγραφή και η επιβεβαίωση εγγραφής των 

μαθητών/τριών της Β΄  και Γ΄ τάξης των Γυμνασίων για τη σχολική χρονιά 2022 – 2023 

θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από τις 21 μέχρι και τις 23 Ιουνίου 2022.  Οδηγίες 

για την ηλεκτρονική εγγραφή πατείστε στον σύνδεσμο που ακολουθεί 
https://enimerosi.moec.gov.cy/ypp14063 
 

Η επιβεβαίωση της εγγραφής και υπογραφή στο μητρώο θα γίνει με φυσική 

παρουσία των γονέων/κηδεμόνων στο σχολείο την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 από 

τις 8:00 π.μ. – 10:30 μ.μ. για την Β΄ τάξη και από τις 10:30 π.μ. – 13:00 μ.μ. για την Γ΄ 

τάξη.  Οι γονείς/κηδεμόνες θα παραλάβουν και τα ενδεικτικά των παιδιών τους.  
 

Οι γονείς/κηδεμόνες της Β΄ και Γ΄ τάξης, που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορέσουν 

να εγγράψουν το παιδί τους ηλεκτρονικά στα χρονοδιαγράμματα που αναφέρονται 

πιο πάνω, θα το πράξουν κατά την προσέλευσή τους για επιβεβαίωση εγγραφής στη 

σχολική μονάδα την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022.   
 

Σημειώνεται ότι οι εγγραφές των ανεξεταστέων μαθητών/τριών θα 

πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 από τις 8:00 π.μ. – 10:30 μ.μ. για την 

Β΄ τάξη και από τις 10:30 π.μ. – 13:00 μ.μ. για την Γ΄ τάξη με φυσική παρουσία των 

γονέων/κηδεμόνων. 
 

Για την εγγραφή θα καταβάλλονται τα πιο κάτω τέλη: 
 

Κάλυψη των μεταφορικών εξόδων των μαθητών/τριών για τις εκδρομές 8 

Σχολικές Δραστηριότητες  8 

Χριστουγεννιάτικη και Πασχαλινή λίστα  6 

Έκδοση Περιοδικού 3 

Σύνολο  25 

Συνδρομή Συνδέσμου Γονέων (κάθε οικογένεια) 20 

Ασφάλεια έναντι ατυχημάτων (προαιρετική) 15 

 Σύνολο 35 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €60 
 

Την εγγραφή του/της μαθητή/τριας διενεργεί απαραίτητα ένας από τους γονείς 

του/της ή ο νόμιμος κηδεμόνας του/της.  Σύμφωνα με τη νομοθεσία φυσικός 

κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας είναι ο πατέρας και η μητέρα του/της.  Κανένας 

άλλος δεν μπορεί να είναι κηδεμόνας, εκτός αν οριστεί από τους γονείς με γραπτή 

δήλωσή τους στον Διευθυντή του Γυμνασίου. 
 

3 Ιουνίου 2022               ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΓΓ/ΙΓ 

Ανακοινώσεις Καθηγητών/Εγγραφή μαθητών/τριών B΄ και Γ΄ Γυμνασίου για τη σχολική χρονιά 2022 - 2023/Κ153 –Μ82-Γ12 

https://enimerosi.moec.gov.cy/ypp14063

