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Αύξων Αριθμός: ….……. 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ / ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2019 - 2020 

 
Προς : Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Μέσης Γενικής & Τεχνικής Εκπαίδευσης Λευκωσίας 
 
 
Εμείς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γονέων Γυμνασίου / Λυκείου / Τεχνικής Σχολής:  

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

Διεύθυνση:……………………………………………………………………………..Tηλ:……………………. Φαξ:…...………….. 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση :……………………………………………………............................................................. 

Υποβάλλουμε την παρακάτω Δήλωση/Βεβαίωση προς την Ομοσπονδία Λευκωσίας. 

 

 
Δηλώνουμε ότι είμαστε Μέλος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Λευκωσίας και ο αριθμός 
μαθητών του Σχολείου μας είναι ………….  και  σας αποστέλλουμε: 
 

1. την Ετήσια συνδρομή μας,  το ποσό των € ……………………………   (αριθμός μαθητών Χ €0,50) 
στον αρ. λογαριασμού 010601015000 Τράπεζα Κύπρου 

 

2. την ετήσια εισφορά μας για το Ταμείο Αλληλεγγύης, το ποσό  € ………………………..  
(αριθμός μαθητών Χ €0,20) στον αρ. λογαριασμού 357020746926 Τράπεζα Κύπρου 

 

3. Ορίζουμε πιο κάτω τα τρία (3) μέλη μας στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας ως εξής: 
 
3.1 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ( ο εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα του Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι) 

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………..…………........................................................ 

Ιδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου:………………………………………………………………………… 

Επάγγελμα:…………………………………….…………………………Τηλ.: …..………….....(κινητό)   ΦΑΞ.………………. 

 e-mail: …………………….………….......................................................................................................... 

3.2 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ  

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………….......................................................... 

Τηλ.: …………....…...........(κινητό) e-mail:……..…..……….……….………….......................................... 

3.3 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Ονοματεπώνυμο:……………………………..…………………………………................................................... 

Τηλ.: …………....…...........(κινητό) e-mail:……..…..……….……….………….......................................... 

 

Σημ.: οι δύο  αντιπρόσωποι δεν έχουν το δικαίωμα του Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι στην Ετήσια 

Γενική Συνέλευση, αλλά θα μπορούν να παρευρίσκονται στις συνεδρίες του Δ.Σ. της 

Ομοσπονδίας, όταν προσκαλούνται, ως παρατηρητές μεταφέροντας τις απόψεις και εισηγήσεις 

του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου τους. 
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1. Βεβαιώνουμε ότι η Γραμματεία του Συνδέσμου μας αποτελείται: 
 

Πρόεδρος  : ………………………………….…..……………………....  τηλ. : ………………….    

e-mail: ………………………………….......................................................................... 

(το email να συμπληρωθεί σε περίπτωση που ο Πρόεδρος δεν είναι ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου στο 

Δ.Σ. της Ομοσπονδίας) 

 

Αντιπρόεδρος    : ………………………………..….………………..  τηλ. : …………………. 
Γραμματέας      : ………………………………..….………………..  τηλ. : …………………. 
Β. Γραμματέας   : …………………………………...……………… .. τηλ. : …………………. 
Ταμίας             : ………………………………..….…………………  τηλ. : …………………. 
Β. Ταμίας         : …………………………………...…………………  τηλ. : …………………. 
 

 
Σημειώσεις: 
 

1. Για τον καλύτερο προγραμματισμό της Ε.Γ.Σ.  και την αποφυγή της χρονοβόρας διαδικασίας κατά 
την διάρκεια της, καλείστε όπως τακτοποιηθούν οι οικονομικές σας υποχρεώσεις και αποστείλετε την 
Δήλωση / Βεβαίωση το αργότερο μέχρι και 7 εργάσιμες ημέρες πριν την διεξαγωγή των εργασιών 
της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 

 

2. Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να είναι όλοι οι Σύνδεσμοι Γονέων της Μέσης και Τεχνικής 
Εκπαίδευσης της Πόλης και Επαρχίας Λευκωσίας, αφού υποβάλουν αυτή τη Δήλωση/Βεβαίωση προς 
το γραφείο της Ομοσπονδίας και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Την απόδειξη 
του εμβάσματος θα πρέπει να την προσκομίζεται μαζί με το έντυπο δήλωσης- βεβαίωσης. 

 

3. Το Μέλος του Συνδέσμου Γονέων, που έχει ορισθεί σαν Εκπρόσωπος στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, εάν 
και εφ’ όσον δεν παραστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση δεν θα μπορεί να αντικατασταθεί από τον 
αντιπρόσωπο, στην περίπτωση που θα έχει ψηφοφορία, αλλά θα επικυρωθεί ως Εκπρόσωπος του 
Συνδέσμου Γονέων.  

 

4. Η αλληλογραφία και ενημέρωση από το γραφείο της Ομοσπονδίας προς τα μέλη – Συνδέσμους 
Γονέων  θα διεξάγεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Όσοι Σύνδεσμοι Γονέων αδυνατούν να 
ενημερώνονται μέσω του ηλ. ταχυδρομείου παρακαλούμε όπως σημειώσετε τον αρ. Φαξ 
……………………… 
 

 

5. Τα προσωπικά στοιχεία των Μελών του Συνδέσμου Γονέων που θα συμπληρωθούν, στα πιο πάνω 
σημεία, είναι εμπιστευτικά και δηλώνετε ότι δεν θα υπάρχει ένσταση από πλευράς των Μελών του 
Συνδέσμου Γονέων να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ομαλής λειτουργίας της Ομοσπονδίας . 

 

 
ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 
 
 
 
………………………..                                                                                        ……………………………   
    Πρόεδρος                                                 Σφραγίδα                                          Γραμματέας 
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