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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ, Τ.Θ. 14089, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ,  2153 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 

ΤΗΛ:22335590   

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021 

 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που όλοι ζούμε από τις αρχές του 2020, με την πρωτόγνωρη 

πανδημία του COVAR-19, επηρέασαν και την πρώτη επαφή και γνωριμία του Συνδέσμου 

Γονέων με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που θα φοιτήσουν στο σχολείο μας τη 

φετινή σχολική χρονιά, 2020 - 2021. H συνάντηση αυτή γινόταν παραδοσιακά με τις 

εγγραφές των μαθητών στα μέσα Ιουνίου.   

Βασικός σκοπός του Συνδέσμου Γονέων είναι η υποστήριξη των δραστηριοτήτων και των 

αναγκών της Διεύθυνσης, των μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων τους, για τη βέλτιστη 

λειτουργία και ευημερία της σχολικής κοινότητας.  

Κάθε γονέας/κηδεμόνας έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του Συνδέσμου Γονέων.  

Η εγγραφή μέλους συνεισφέρει, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα: ασφάλιση μαθητών, έξοδα 

για οικονομική ενίσχυση ή εξολοκλήρου κάλυψη εξόδων εκδηλώσεων του συνδέσμου, του 

σχολείου και των μαθητών (π.χ. συνάντηση γνωριμίας γονέων – καθηγητών, 

χριστουγεννιάτικες και αποκριάτικες εκδηλώσεις, τσικνοπέμπτη, πάρτι μαθητών, διοργάνωση 

σεμιναρίων για γονείς και παιδιά, κληρώσεις δώρων, βραβεία αρίστων, τελετή αποφοίτησης 

– βραβεύσεις/ αριστεία/ενθύμια/φωτογράφιση, στήριξη σε άπορους μαθητές, δώρα τάξεων 

Χριστουγέννων και Πάσχα, αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του σχολείου 

και επιτραπέζιων παιγνιδιών για ψυχαγωγία των μαθητών τα διαλείμματα).  

Σημειώνεται ότι η ασφάλιση των μαθητών γίνεται με βάση Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών 

Ατυχημάτων που εξασφαλίζει η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Μέσης & Τεχνικής 

Εκπαίδευσης Λευκωσίας, στην οποία ανήκει ο Σύνδεσμός μας. Η ασφάλιση αφορά την 

περίοδο από 1 Ιουλίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2021, εφαρμόζεται για όλο το 24ωρο και 

καλύπτει αριθμό περιστατικών και θεραπειών που δεν καλύπτονται από το ΓΕΣΥ. 

Πληροφορίες για την ασφάλιση των μαθητών βρίσκονται στο χώρο του Συνδέσμου Γονέων 

στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου Αγλαντζιάς www.gym-aglantzia-lef.schools.ac.cy 

Ο γονέας/κηδεμόνας που γίνεται μέλος του Συνδέσμου Γονέων καταβάλλει ποσό εγγραφής  

€35 που περιλαμβάνει συνδρομή, ασφάλιση μαθητή και αγορά του περιοδικού σχολείου 

που εκδίδεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς (για κάθε πρόσθετο παιδί που φοιτά στο 

σχολείο μας, καταβάλλονται επιπρόσθετα €15).  

Για πολύτεκνες ή πενταμελείς οικογένειες (απαραίτητη η κάρτα Π.Ο.Π και Π.Ο.Π.Ο. 

αντίστοιχα) το ποσό εγγραφής ανέρχεται στα €30 (για κάθε πρόσθετο παιδί που φοιτά στο 

σχολείο μας, καταβάλλονται επιπρόσθετα €10).  

 

http://www.gym-aglantzia-lef.schools.ac.cy/
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Τα πιο πάνω ποσά θα πληρώνονται συνολικά και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

πληρωθεί μόνο η ασφάλιση του μαθητή.  

Σε περίπτωση μη εγγραφής μέλους στο Σύνδεσμο Γονέων, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει 

να υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση.  

Φέτος οι έγγραφες των μελών του Συνδέσμου Γονέων, σε συνεννόηση και με την 

υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και της Διεύθυνσης του Σχολείου μας, θα 

γίνουν στις 8, 9 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2020, μεταξύ 07:30 και 10:30 στο 

σχολείο.  

Λόγω του κορωνοϊου, θα ακολουθηθούν όλα τα μέτρα και οδηγίες που προνοούν 

τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι κανόνες του ΥΠΠΑΝ και των άλλων αρμόδιων 

αρχών. 

Επισυνάπτουμε το σχετικό Έντυπο Εγγραφής στο Αρχείο Μελών Συνδέσμου Γονέων 

Γυμνασίου Αγλαντζιάς για τη Σχολική Χρονιά 2020-2021 και παρακαλούμε τους γονείς να το 

συμπληρώσουν και να το παραδώσουν, μαζί με το σχετικό ποσό εγγραφής στα μέλη του 

απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας που θα είναι στο σχολείο τις πιο 

πάνω ημερομηνίες. 

Επισημαίνουμε ότι, μετά τις εγγραφές των μελών και προς το τέλος Σεπτεμβρίου 2020 

αρχές Οκτωβρίου 2020, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας 

και καλούμε όλα τα μέλη να παραστούν και να συμμετάσχουν στο νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο. Οι συνθήκες και οι καταστάσεις που περνούμε απαιτούν τη σύσταση και 

λειτουργία ενός δυνατού Συνδέσμου Γονέων, για υποστήριξη της σχολικής κοινότητας όπου 

και όταν χρειαστεί.   

Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά στη Διεύθυνση, τους καθηγητές και τους μαθητές του 

σχολείου μας και καλή δύναμη σε όλους. 

Ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση. 

 

Με εκτίμηση.   

Απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Γονέων Γυμνασίου Αγλαντζιάς (2019-2020) 

 

Λευκωσία, 4 Σεπτεμβρίου 2020.  
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ - 2020 - 2021. 

 

A. Στοιχεία Μαθητή/τριας 

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………...................… Τάξη/Τμήμα  ………………  

                        ………………………………………………......................….… Τάξη/Τμήμα  ………………  

Β. Στοιχεία Γονέων/Κηδεμόνων  

1. Ονοματεπώνυμο Πατέρα: .………………………………..………………………………………………. 

Κινητό Τηλέφωνο: …………………………………  Email: ………………………………..………………………… 

2.  Ονοματεπώνυμο Μητέρας: ……………………………………………………………………………. 

Κινητό Τηλέφωνο: …………………………………  Email: …………………………………..……………………… 

Αριθμός κάρτας Π.Ο.Π ή Π.Ο.Π.Ο : ……………………………….. 

 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 
 

Δίνω τη ρητή μου συγκατάθεση όπως τα πιο πάνω προσωπικά μου στοιχεία χρησιμοποιούνται για 

σκοπούς αποστολής γραπτών μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου ή/και γραπτού μηνύματος μέσω 

ηλεκτρονικού μηνύματος μέσα στα πλαίσια ενημέρωσης μου για θέματα που αφορούν τις 

δραστηριότητες του Συνδέσμου Γονέων και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων και διαβιβάζονται από 

εμένα μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό.  

Αποδέχομαι, ότι τα πιο πάνω στοιχεία δίνονται με τη σύμφωνη γνώμη και συγκατάθεσή μου για τη  

χρησιμοποίησή τους για σκοπούς ενημέρωσης/επικοινωνίας για δραστηριότητες του Συνδέσμου Γονέων 

και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων.  

 

 ΝΑΙ   ΟΧΙ  

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και δηλώνονται από εμένα θα τηρούνται σε αρχείο και θα τυγχάνουν αντικείμενο 

νόμιμης επεξεργασίας κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 

αρ. (138(I)/2001, όπως εκάστοτε τροποποιείται, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, για τους σκοπούς που δίδονται.  Η διαχείριση και 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας. Επίσης πληροφορούμαι ότι έχω τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των άρθρων 11, 12, και 13 του Νόμου, 

για τα οποία μπορώ να απευθυνθώ στο Σύνδεσμο Γονέων.  

 

Έχω επίσης ενημερωθεί ότι μπορώ να ανακαλέσω γραπτώς την πιο πάνω συγκατάθεσή μου. 

Ονοματεπώνυμο γονέα:  ……………………………………………………………… 

 

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

 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΟΝΕΩΝ: 

Αριθμός Απόδειξης: ………………………………………..   Ποσό: ………………………. 


