
 

            ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022 - 2023. 

 
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: ………………………………………..……………………… 

 
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: …………...........……….………………………       Ημερομηνία: …………………………… 
 
 
 
 
ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΟΝΕΩΝ: 
 
Αριθμός Απόδειξης: ………………………………………..   Ποσό: ………………………. 
 
 
 
 



 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΟΝΕΩΝ  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023 

 

Κάθε Γονέας/Κηδεμόνας έχει το δικαίωμα να γίνει μέλος του Συνδέσμου Γονέων. Τα έσοδα 

από την εγγραφή μέλους καλύπτουν μεταξύ άλλων:  

- Ασφάλιση ατυχημάτων μαθητών,  
- Αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του σχολείου 
- Περιοδικό ή λεύκωμα,  
- Στήριξη άπορων μαθητών 
- 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, δώρα τάξεων Χριστουγέννων και Πάσχα) κοκ 

 

Σημειώνεται ότι η ασφάλιση των παιδιών καλύπτει την περίοδο από 1 Ιουλίου 2022 μέχρι 30 

Ιουνίου 2023 και εφαρμόζεται για όλο το 24ωρο. Πληροφορίες για την ομαδική ασφάλιση 

των μαθητών (παρεχόμενες καλύψεις και διαδικασία για απαιτήσεις) βρίσκονται στο χώρο του 

Συνδέσμου Γονέων στην ιστοσελίδα του Παγκυπρίου Γυμνασίου www.lyk-pagkyprion-

lef.schools.ac.cy 

 

Κάθε Γονέας/Κηδεμόνας για να γίνει μέλος του Συνδέσμου Γονέων θα πρέπει να καταβάλει το 

ποσό των €40,00 ετησίως (€30,00 για συνδρομή και €10,00 για την ασφάλιση του μαθητή). 

Για κάθε πρόσθετο παιδί που φοιτά στο σχολείο μας, ο γονέας θα καταβάλλει επιπρόσθετα 

€10,00 για την ασφάλεια. Η συνδρομή για πολύτεκνες οικογένειες (ΠΟΠ & ΠΟΠΟ) είναι €25. 

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 

συμπληρώσει τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Στην περίπτωση μη εγγραφής μέλους στο 

Σύνδεσμο Γονέων τα παιδιά δε θα ασφαλίζονται, με βάση την Ομαδική Ασφάλιση 

Προσωπικών Ατυχημάτων που συνάπτει ο Σύνδεσμος Γονέων. 

 

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με τον Ταμία του 

Συνδέσμου Γονέων στο 99610708. 

 

ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟY 

 
 

http://www.lyk-pagkyprion-lef.schools.ac.cy/
http://www.lyk-pagkyprion-lef.schools.ac.cy/

