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23 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  
 
 

Θέμα: Καλωσόρισμα σχολικής χρονιάς 2020 -2021 
 

Σας καλωσορίζουμε στη νέα σχολική χρονιά και ευχόμαστε σε όλους να έχετε μια 
δημιουργική, παραγωγική και χαρούμενη χρονιά. Με την ευκαιρία αυτή, σας 
ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 
 
1. Ετήσια Συνδρομή Συνδέσμου και Ασφάλιση Μαθητών – έντυπο (Παράρτημα Α) 
2. Ενημέρωση Δράσεων Συνδέσμου – έντυπο συγκατάθεσης (Παράρτημα Β) 
3. Σχολικά Ενδυματολογικά Είδη (Παράρτημα Γ) 
4. Ετήσια Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:45 στην 
 αίθουσα πολλαπλής χρήσης του σχολείου.  
 
 
Σκοπός του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας είναι να προσφέρει στα 
παιδιά, συμπληρωματικά με τον κυρίαρχο ρόλο του διδακτικού προσωπικού, μια όσο το 
δυνατόν εποικοδομητική και ευχάριστη σχολική χρονιά. Μέσα στις πρωτόγνωρες αυτές 
στιγμές που βιώνουμε λόγω της πανδημίας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο Σύνδεσμος 
βρίσκεται κοντά σε όλους τους μαθητές του σχολείου μας και προσφέρει τη στήριξη και 
συμπαράσταση του, πάντα με γνώμονα την προστασία της ασφάλειας και υγείας των 
παιδιών μας.  
 
Θα θέλαμε να επισημάνουμε την αναγκαιότητα της συμμετοχής όλων εσάς στις δράσεις 
του Συνδέσμου μας, αφού μέσω αυτού έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε 
προβληματισμούς ή ανησυχίες σε σχέση με τα παιδιά μας.  
 
Εκ μέρους του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων  
Δημοτικού Σχολείου «Πεύκιος Γεωργιάδης» Στροβόλου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
23 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  

 
 

Θέμα: Ετήσια συνδρομή στο Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων και Ασφάλιση μαθητών  

 
 

Ετήσια Συνδρομή: Η ενίσχυση του Συνδέσμου Γονέων & Κηδεμόνων, μέσω της 

συνδρομής μας, είναι πολύ σημαντική, αφού αποτελεί τον κινητήριο μοχλό για την 

οικονομική στήριξη των παιδιών του σχολείου μας και των οικογενειών τους που το έχουν 

ανάγκη. Επίσης, είναι μια μεγάλη βοήθεια προς τα παιδιά όλων μας, αφού τα χρήματα 

αυτά θα επιστραφούν στα παιδιά μας, μέσω των διαφόρων έργων υποδομής, αλλά και 

των εκδηλώσεων που κάνει διαχρονικά ο Σύνδεσμος. 

Θεωρούμε πως με τις διάφορες δράσεις και παρεμβάσεις του ο Σύνδεσμος Γονέων & 

Κηδεμόνων του σχολείου, έχει αποδείξει έμπρακτα πως θέλει και μπορεί να βρίσκεται 

στο πλευρό του κάθε εκπαιδευτικού, γονιού και παιδιού ξεχωριστά και να προσφέρει 

βοήθεια όπου και όπως χρειάζεται. Η εγγραφή μας ως μέλη του Συνδέσμου, έναντι του 

συμβολικού ποσού των €20/έτος, αποτελεί την ελάχιστη βοήθεια που μπορεί να 

προσφέρει η κάθε οικογένεια στην προσπάθεια που καταβάλλει ο Σύνδεσμος καθημερινά 

για την ευημερία των παιδιών μας. 

 

Ασφάλιση Παιδιών: Ανανεώνω την ασφάλεια έναντι ατυχημάτων του παιδιού μου για τη 

νέα χρονιά. Ο Σύνδεσμος Γονέων έχει συνάψει συνεργασία με την Παγκυπριακή 

Ασφαλιστική για ακόμη μια χρονιά η οποία θα καλύπτει τα παιδιά μας επί 

εικοσιτετραώρου βάσεως, επτά μέρες την εβδομάδα για ολόκληρη τη χρονιά 

συμπεριλαμβανομένων και των καλοκαιρινών διακοπών. Συγκεκριμένα καλύπτει: 

Α. ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑ € 1.700 ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ (ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΔΟΝΤΙΑ €350) 

Β. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ € 20.000 ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 

Γ. ΘΑΝΑΤΟ    € 20.000 ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 
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Γιατί να ασφαλιστεί κάποιος στην ομαδική ασφάλεια ατυχημάτων του Συνδέσμου Γονέων:  

1. Φυσιοθεραπείες: Δεν έχουν ενταχθεί στο ΓεΣΥ. Σε πιθανή ένταξη τους θα χρεώνονται 

€10.00 έκαστος. 

2. Δόντια: Η κάλυψη για σπάσιμο δοντιών από ατύχημα δεν καλύπτεται από το ΓεΣΥ. Θα 

υπάρξει μελλοντική κάλυψη ΜΟΝΟ για τον καθαρισμό των δοντιών. 

3. Ορθοπεδικά Στηρίγματα: Για παράδειγμα η μπότα προς αντικατάσταση του νάρθηκα δεν 

καλύπτεται από το ΓεΣΥ. 

4. Παραπεμπτικά σε Ορθοπεδικό: Από Γιατρό του ΓεΣΥ χρεώνεται €6.00. Σε περίπτωση που 

δεν υπάρχει παραπεμπτικό χρεώνεται από το Ορθοπεδικό €25.00 η επίσκεψη στο ΓεΣΥ. Η 

Ασφαλιστική Εταιρεία καλύπτει και τα €6.00 και τα €25.00. 

5.  Όριο Επισκέψεων στον Ιατρό: Στην Ασφαλιστική Εταιρεία δεν υπάρχει όριο επισκέψεων 

στον Ιατρό. Στο ΓεΣΥ είναι ανάλογα με την ηλικία του κάθε παιδιού. 

6. Επιλογή Ιατρού: Η Ασφαλιστική Εταιρεία παρέχει ελεύθερη επιλογή Ιατρού και στην 

Κύπρο αλλά και στο Εξωτερικό. 

7. Νοσηλεία: Σε περίπτωση νοσηλείας το ΓεΣΥ καλύπτει μόνο δίκλινο δωμάτιο. Η 

Ασφαλιστική Εταιρεία μπορεί να καλύψει και μονόκλινο δωμάτιο. 

8. Φάρμακα: To ΓεΣΥ καλύπτει μόνο τα γενόσημα φάρμακα. Η Ασφαλιστική Εταιρεία 

καλύπτει όλα τα φάρμακα ακόμη και τα παυσίπονα. 

 

ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ JCC SMART: 
https://www.jccsmart.com/  
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Δήλωση γονέα/κηδεμόνα για τη σχολική χρονιά 2020 – 2021 

Ετήσια συνδρομή στο Σύνδεσμο Γονέων και Ασφάλιση Μαθητών 

(Να Επιστραφεί το Έντυπο στην Γραμματεία του σχολείου μέχρι 30/09/2020) 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ (Παρακαλούμε όπως κυκλωθεί και συμπληρωθεί η κατάλληλη επιλογή για εσάς): 
Α. Συνδρομή/Ασφάλεια Μαθητή (1 μαθητής) (δεν συνδυάζεται με άλλη επιλογή) 

Ονοματεπώνυμο παιδιού Τάξη: 
Ημερ. 

Γεννήσεως 
Ποσό 

Συνδρομής/Ασφάλεια 

1.    €30 
Ονοματεπώνυμο Γονέα/Κηδεμόνα  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:                                                   Τηλ.: 

Υπογραφή: Ημερομηνία: 

 
Β. Συνδρομή και Ασφάλιση μαθητών (2 μαθητές) (δεν συνδυάζεται με άλλη επιλογή)  

Ονοματεπώνυμο παιδιού Τάξη: 
Ημερ. 

Γεννήσεως 
Ποσό 

Συνδρομής/Ασφάλεια 
1.    

€35 
2.    

Ονοματεπώνυμο Γονέα/Κηδεμόνα  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:                                                   Τηλ.: 

Υπογραφή: Ημερομηνία: 

 
Γ. Συνδρομή Συνδέσμου Γονέων  

Ονοματεπώνυμο παιδιού Τάξη: Ποσό Συνδρομής 

1.   
€20 

2.   

Ονοματεπώνυμο Γονέα/Κηδεμόνα  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:                                                   Τηλ.: 

Υπογραφή: Ημερομηνία: 

 
Δ. Ασφάλεια Μαθητών    

Ονοματεπώνυμο παιδιού Τάξη: 
Ημερ. 

Γεννήσεως 
Ποσό Ασφάλειας 

1.    €15 

2.    €15 

Ονοματεπώνυμο Γονέα/Κηδεμόνα  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:                                                   Τηλ.: 

Υπογραφή: Ημερομηνία: 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι (διαγράψτε ότι δεν ισχύει) έχω πληρώσει μέσω της JCC Smart (Αρ. 
Αναφοράς: _______) / αποστέλνω με το παιδί μου στη Γραμματεία του Σχολείου το ακριβές 
αντίστοιχο ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην Ετήσια Συνδρομή στο Σύνδεσμο Γονέων και 
Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου «Πεύκιος Γεωργιάδης» Στροβόλου και/ή Ασφάλιση μαθητών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  
23 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  
 
 

Θέμα: Ενημέρωση για δράσεις του Συνδέσμου 
 

Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Πεύκιος Γεωργιάδης προτίθεται να παρέχει 
άμεση ενημέρωση προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου για τις δράσεις του, 
μέσω αποστολής μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και στο προσωπικό τηλέφωνο τους.  
 
Όσοι επιθυμούν να λαμβάνουν σχετική ενημέρωση μέσω των πιο πάνω μέσων, παρακαλώ όπως 
συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στο έντυπο που ακολουθεί και το επιστρέψουν στη Γραμματεία του 
σχολείου μέχρι τη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.  

 
Εκ μέρους του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων  
Δημοτικού Σχολείου «Πεύκιος Γεωργιάδης» Στροβόλου 
___________________________________________________________________________________ 
 

Δήλωση γονέα/κηδεμόνα για σχολική χρονιά 2020 – 2021: 
Συγκατάθεση για ενημέρωση δράσεων του Συνδέσμου 

 
Με την παρούσα δήλωση δίνω την συγκατάθεση μου, με βάση τη σχετική νομοθεσία 
προστασίας προσωπικών δεδομένων 1, όπως ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού 
Σχολείου «Πεύκιος Γεωργιάδης» Στροβόλου επικοινωνεί μαζί μου για σκοπούς ενημέρωσης 
δράσεων και εκδηλώσεων του Συνδέσμου.  
 
Ονοματεπώνυμο μαθητή:. ………….…………………………………………………………Τάξη:. ……………………… 

Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα:. ……………………………………………………………………………………….. 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:. …………………………………………………… 

Κινητό τηλέφωνο:. …………………………………………………………………. 

Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα:. ………………………………………………… 

Ημερομηνία:. …………………………………………………………………………. 

__________________ 
1 Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  
23 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  

 
 

Θέμα: Σχολικά Ενδυματολογικά Είδη 
 

Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας συνεχίζει την συμφωνία που έχει 
συνάψει με την Εταιρεία Victuar Enterprises Ltd.   
 
Οι γονείς μπορούν να προμηθεύονται από το κατάστημα  πουκάμισο, γραβάτα,  
φόρμες, φούτερ και μπλούζες καλοκαιρινές και χειμερινές με το έμβλημα του Σχολείου 
μας.   
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του Σχολείου 
ή στο κατάστημα που βρίσκεται στην Ανδρέα Αβρααμίδη 37, Στρόβολο. Τηλ.: 22311301 
  
 

 
 
Στις πιο πάνω αναλυτικές χρεώσεις συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
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