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ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 
 
αρχικά θα θέλαμε να σας ευχηθούμε μια καλή και εποικοδομητική σχολική χρονιά. 
 
Επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με την πληρωμή της Ετήσιας Συνδρομής στον Σύνδεσμο Γονέων & 
Κηδεμόνων η οποία ανέρχεται στα €20 για κάθε οικογένεια (ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών) 
καθώς και για το Ετήσιο Τέλος Ασφαλιστικής Κάλυψης που ανέρχεται στα €15 για κάθε παιδί.  
 
Η Ετήσια Συνδρομή αποτελεί το πιο σημαντικό έσοδο για τον Σύνδεσμο μας ο οποίος κατά την διάρκεια του 
χρόνου καλείτε να πραγματοποιήσει διάφορα έργα και αγορές που σχετίζονται με τον σχολικό εξοπλισμό, 
την ευημερία και την ασφάλεια των παιδιών μας.  
 
Η Ασφαλιστική Κάλυψη προσφέρει κάλυψη στους μαθητές για 365 ημέρες και για όλο το 24ωρο τόσο 
εντός όσο και εκτός του σχολικού χώρου. Δικαίωμα ασφάλισης έχουν μόνο οι μαθητές οι οποίοι έχουν 
καταβάλει την Ετήσια Συνδρομή στον Σύνδεσμο Γονέων & Κηδεμόνων. Οι σχετικές λεπτομέρειες 
επισυνάπτονται.  
 
Παρακαλείστε μέχρι την Παρασκευή 18/09/2020 να συμπληρώσετε την πιο κάτω δήλωση και να την 
στείλετε στο σχολείο, με το παιδί σας σε κλειστό φάκελο μαζί με το αντίστοιχο ποσό (να τοποθετηθεί στο 
κουτί του συνδέσμου). Παρακαλούμε όπως συμπληρωθούν ορθά τα στοιχεία του παιδιού, η τάξη και το 
όνομα του γονιού καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.  

Εναλλακτικά και για όσους γονείς προτιμούν, μπορούν να πληρώσουν ηλεκτρονικά με έμβασμα στον 
λογαριασμό του συνδέσμου στην Τράπεζα Κύπρου IBAN:CY53002001280000000101117700 όπου στις 
«Λεπτομέρειες Μεταφοράς»  θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το όνομα του παιδιού και η τάξη. Η δήλωση 
μαζί με το αποδεικτικό της πληρωμής ΠΡΕΠΕΙ να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
kornesio.sindromi@gmail.com  

Σας Ευχαριστούμε, 
Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Γονέων 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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