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27 Σεπτεμβρίου 2022 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  

Επικοινωνούμε μαζί σας για τα πιο κάτω θέματα:  

1. Ετήσια Συνδρομή Συνδέσμου Γονέων/Κηδεμόνων και Ασφάλιση Μαθητών/τριών 

     Όπως γνωρίζετε η δράση του Συνδέσμου Γονέων/Κηδεμόνων είναι εθελοντική και αφιλοκερδώς    
έτσι η συνεισφορά όλων μας είναι πολύ σημαντική για την προσφορά στα παιδιά μας.  Περαιτέρω 
η ασφάλεια ατυχημάτων παρέχει στα παιδιά μας 24ωρη κάλυψη και πρόσθετα οφέλη για 
κλινικές/γιατρούς εκτός ΓεΣΥ. 

Παρακαλούμε όσους γονείς/κηδεμόνες δεν έχουν τακτοποιήσει ακόμα τις πιο πάνω οικονομικές 
εκκρεμότητες όπως το πράξουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, 
συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στο έντυπο που ακολουθεί.  Υπενθυμίζουμε ότι η Ετήσια 
Συνδρομή ανέρχεται στα €20,00 ανά οικογένεια και η Ασφάλιση στα €15,00 ανά 
μαθητή/τρια.  Τα χρήματα να παραδοθούν από τον μαθητή/τρια σε κλειστό φάκελο στον/στην 
υπεύθυνο/νη καθηγητή/τρια του τμήματός του/της. 

2. Συγκατάθεση Γονέων/Κηδεμόνων για Αποστολή Μηνυμάτων SMS και EMAILS 

Η συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών είναι σημαντική για σκοπούς 
ενημέρωσης/επικοινωνίας για εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συνδέσμου.   

Παρακαλούμε όπως επιστραφεί συμπληρωμένο το έντυπο που ακολουθεί στον/στην 
υπεύθυνο/νη καθηγητή/τρια του τμήματος το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 
2022. 

3. Ετήσια Γενική Συνέλευση 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Γονέων/Κηδεμόνων 
του Περιφερειακού Γυμνασίου Ακακίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 και 
ώρα 7:30 μ.μ. στην Αίθουσα Ιστορίας, που βρίσκεται  ανατολικά της εσωτερικής αυλής στον 1ο 
όροφο του σχολείου.  

Σκοπός είναι ο Σύνδεσμος να αντιπροσωπεύεται από γονείς/κηδεμόνες όλων των κοινοτήτων 
των μαθητών/τριών που στελεχώνουν το σχολείο. Χαιρετισμό στη Συνέλευση θα απευθύνει η 
απερχόμενη Πρόεδρος του Συνδέσμου και ο Διευθυντής του Σχολείου μας. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερώσετε τον Σύνδεσμο Γονέων/Κηδεμόνων για οτιδήποτε σας 
απασχολεί ή ακόμα και για να λάβετε οποιαδήποτε πληροφόρηση, μη διστάσετε να το πράξετε, 
επικοινωνώντας με την Πρόεδρο του Συνδέσμου στο τηλέφωνο 99019536. 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και σας ευχόμαστε μια όμορφη εποικοδομητική σχολική χρονιά! 

Με εκτίμηση 

 

 .......................................................  ………………………….……..... 

Χριστίνα Ευθυμίου Δώρα Γεωργίου 
Πρόεδρος Βοηθός Γραμματέας 
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Το παρόν έντυπο να συμπληρωθεί από όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες και να επιστραφεί στο 
σχολείο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30/09/2022. 

Στοιχεία Μαθητή/τριας: 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:  ...........................................................................................................................  

Τάξη/Τμήμα: .........................................................................................................................................................  

Διεύθυνση διαμονής: ............................................................................................................................................  

Στοιχεία Πατέρα: 

Ονοματεπώνυμο πατέρα:  ....................................................................................................................................  

Επάγγελμα:  ..........................................................................................................................................................  

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

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  ...................................................................................................................................  

Στοιχεία Μητέρας: 

Ονοματεπώνυμο μητέρας:  ...................................................................................................................................  

Επάγγελμα:  ..........................................................................................................................................................  

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

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  ...................................................................................................................................  

 

Για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης, η αποστολή μηνυμάτων sms / emails, θα γίνεται στον ένα γονιό, εκτός 
και αν επιλέξετε διαφορετικά: 

Συγκατάθεση για αποστολή μηνυμάτων SMS / EMAILS: ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Κινητό τηλέφωνο πατέρα:  Κινητό τηλέφωνο μητέρας:  

 
Υπογραφή:  .................................................................  Ημερομηνία:  .......................................................  
 

Να συμπληρωθεί μόνο από γονείς που δεν έχουν τακτοποιήσει ακόμα τις οικονομικές τους 
εκκρεμότητες προς τον Σύνδεσμο Γονέων: 

Εσωκλείω το ποσό των  ................................... που αφορά: 

 Ετήσια Συνδρομή προς τον Σύνδεσμο Γονέων 

 Ασφάλεια μαθητή/τριας 

 Ετήσια Συνδρομή και Ασφάλεια Μαθητή/τριας 

 
Υπογραφή:  .................................................................  Ημερομηνία:  .......................................................  


