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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Γενικής και Τεχνικής 
Εκπαίδευσης Λευκωσίας σε συνεδρίασή του την 27η Απριλίου 2021 αποφάσισε όπως ανανεώσει 
την ασφάλεια ατυχημάτων των μαθητών/τριών Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης 
Εκπαίδευσης Λευκωσίας για το σχολικό έτος 2021-2022 με την ασφαλιστική εταιρεία Medlife. Η τιμή 
του ασφαλίστρου ανά μαθητή/τρια για όλο το έτος θα είναι €9,90 αντί €10,50 που ίσχυσε την 
φετινή χρονιά. 
 
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους Συνδέσμους Γονέων των σχολείων σας. Όσοι Σύνδεσμοι 
Γονέων θα συνεχίσουν ή επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ασφάλειας ατυχημάτων της 
Ομοσπονδίας θα πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς το Γραφείο της Ομοσπονδίας μέχρι και τις 
11.06.2021. Υπενθυμίζουμε ότι το υφιστάμενο συμβόλαιο λήγει στις 30.06.2021. 
 
 
Πρόσθετα οφέλη που προκύπτουν από την ένταξη στο πρόγραμμα ατυχημάτων του μαθητή 
σε σχέση με το ΓΕΣΥ: 
 
1. Ασφαλιστική Κάλυψη σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής ή Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας με το 
ποσό των €17.000.  
  
2. Κάλυψη Ασφάλειας Ζωής αξίας €2.000 σε περίπτωση θανάτου.  
 

3. Τα πιο κάτω ιατρικά κέντρα στη Λευκωσία, όπως και περίπου 250 ιατροί, διαφόρων ειδικοτήτων 
ΔΕΝ έχουν ενταχθεί  στο ΓΕΣΥ. Με την ασφάλεια με την MetLife  διασφαλίζεται η κάλυψη από την  
επίσκεψη η την νοσηλεία σε αυτούς τους ιατρούς και τα πιο πάνω ιατρικά κέντρα.  
 
    α)  American Heart 
    β)  NRC  
    γ)  Αρεταίειον Β΄ 
    δ)  Ιπποκράτειο 
    ε)  ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ Β' 
    ζ)  Ιδιώτες Ορθοπεδικοί οι οποίοι είναι εκτός ΓΕΣΥ 
    η)  MRI (XRAYS εκτός ΓΕΣΥ (American Heart) 
    θ)  Πολυκλινική  Υγεία ( Ειδικοί για Ακρωτηριασμούς και ορθοπεδικά εκτός ΓΕΣΥ) 
  
4. Εάν κάποιος επισκεφτεί ιατρό του ΓΕΣΥ χωρίς παραπεμπτικό από τον Προσωπικό του Ιατρό θα 
χρεωθεί €25. Εάν είναι με παραπεμπτικό €6. Εάν επισκεφτεί ιδιώτη ιατρό θα χρεωθεί περίπου €50.  
Ότι και να συμβεί από τα πιο πάνω η ασφάλεια θα του παρέχει κάλυψη για το ποσό που θα 
πληρωθεί (αφού αφαιρεθεί το εκπιπτόμενο ποσό).  Με άλλα λόγια, η ασφάλεια λειτουργεί ως 
συμπληρωματικό της οποιασδήποτε χρέωσης έχει ο ασφαλισμένος. Άρα, και να επιλέξει το ΓΕΣΥ, 
οποιοδήποτε ποσό πληρώσει θα το πάρει πίσω από την ασφάλεια. 
  
5. Προσφέρεται κάλυψη για το ποσό των €1.500 για ιατροφαρμακευτικά έξοδα τα οποία δίνουν τη 
δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επισκεφτεί ιδιώτη ιατρό, να εκτελέσει φυσιοθεραπείες, 
ακτινογραφίες, MRI με αμεσότητα στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα εάν υπάρχει καθυστέρηση στο ΓΕΣΥ. 
  
6. Παρέχεται το προνόμιο των ασφαλισμένων της METLIFE με τα κέντρα Ελλάδος. Όλοι οι πελάτες 
θα έχουν και τη δυνατότητα κάλυψης τους με απευθείας πληρωμή στην Ελλάδα έως €1500 όπως 
και στην Κύπρο. Πέραν τούτου, προσφέρονται εκπτώσεις στην πληρωμή  αεροπορικού εισιτηρίου 
και πληρωμή ξενοδοχείου για παραμονή στην Ελλάδα, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί.  
  
7. Οι ασφαλισμένοι μας μπορούν να επισκεφτούν ιδιωτικά κέντρα εντός της ημέρας για ΑΜΕΣΗ 
ακτινολογική διάγνωση, αφού αυτά είναι καλυμμένα 100% μέχρι το ποσό των €1.500. 
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8. Οι φυσιοθεραπείες έχουν ενταχθεί στο ΓΕΣΥ  με όριο φυσιοθεραπειών μέχρι 6 επισκέψεις τον 
χρόνο. Η εμπειρία από την συνεργασία των 6 χρόνων, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι  όταν έχει ένα 
παιδί ατύχημα μπορεί να χρειαστεί πολλές φυσιοθεραπείες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το όριο 
μας είναι €350 ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ! Άρα, αν χρεώνεται €25 η φυσιοθεραπεία παρέχεται η 
δυνατότητα για 14  επισκέψεις με την ασφάλεια (ανά περιστατικό). 
  
9. Δόντια (ατυχήματα) :Υπάρχουν Οδοντιατρικά κέντρα και οδοντίατροι που δεν εντάχθηκαν στο 
ΓΕΣΥ. Η κάλυψη για ατυχήματα δοντιών είναι στο MAXIMUM του ποσού των €1.500. 
 
 
Παράλληλα επισημαίνουμε  μεταξύ άλλων δύο σημαντικές παροχές που δεν εξαιρούνται 
από το συμβόλαιο: 
 

1. Ασφαλιστική κάλυψη από ατύχημα σε όλα τα παιδιά που παρουσιάσουν  ιδιαιτερότητες, 
χωρίς εξαιρέσεις. 

2. Ασφαλιστική κάλυψη από ατύχημα στα παιδιά που εργάζονται το καλοκαίρι 
συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών των Τεχνικών Σχολών που μέρος της πρακτικής 
τους δοκιμασίας επιβάλλει ότι θα πρέπει να σημειώσουν ώρες εργασίας.  

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των καταλογών των παιδιών που θα 
ενταχθούν στο πρόγραμμα της ασφάλειας ατυχημάτων για το έτος 2021/22 θα σταλθούν τις 
επόμενες ημέρες. 
 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 

 

                                                                                                              

                                                                                               

 

Χαράλαμπος Διονυσίου                                                                                     Θεοδόσης Χατζήμιχαηλ                             

         Πρόεδρος                                                                                                            Γραμματέας 
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