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02 Νοεμβρίου 2020, 
 

 
Θέμα: Σίτιση Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου 

 
 
Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες, 
  

Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων είναι και η σίτιση των 

μαθητών που φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο (ΠΟΣ). Για σκοπούς 

εύρυθμης λειτουργίας της σίτισης του ΠΟΣ παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε για τα 

ακόλουθα:  

 

1. Τελική αναθεώρηση των επιλογών σίτισης (όπου απαιτείται): 

Το μηνιαίο διατροφολόγιο της σίτισης σας έχει αποσταλεί στις αρχές της σχολικής 

χρονιάς. Είχατε το δικαίωμα αντικατάστασης γευμάτων με σάντουιτς εάν υπήρχε 

συγκεκριμένος λόγος (πχ αλλεργία). Μπορείτε εάν επιθυμείτε να αναθεωρήσετε τις 

αρχικές σας επιλογές συμπληρώνοντας το Έντυπο 1 που βρίσκεται στο κάτω μέρος της 

επιστολής και το αποστείλετε μέχρι τις 06 Νοεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

sg-dim-makedonitissa1-lef@schools.ac.cy  

  

2. Σχόλια γονέων για μηνιαίο διατροφολόγιο: 

Απώτερος στόχος είναι οι μαθητές του ΠΟΣ να είναι ικανοποιημένοι από την σίτιση. Για 

τον λόγο αυτό θα χαρούμε αν λάβουμε σχόλια ή εισηγήσεις βελτίωσης του μηνιαίου 

διατροφολογίου γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sg-dim-makedonitissa1-

lef@schools.ac.cy . 

 

3. Επικοινωνία μεταξύ γονέων και Δημοτικού Σχολείου κατά τις ώρες 

λειτουργίας του ΠΟΣ: 

Σε περίπτωση που χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το διδακτικό προσωπικό του ΠΟΣ, 

κατά τις ώρες λειτουργίας του ΠΟΣ (1:05μμ – 4:00μ.μ), το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 

96635885 (αριθμός που χρησιμοποιεί το σχολείο φέτος για να στέλνει σε όλους τους 

γονείς ενημερώσεις μέσω viber). Σημειώνεται ότι στο τηλέφωνο αυτό μπορούν να 

τηλεφωνούν μόνο οι γονείς παιδιών του ΠΟΣ κατά την ώρα λειτουργία του, ενώ 

οι υπόλοιποι γονείς που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με το Σχολείο για άλλα 

θέματα εκτός ΠΟΣ θα πρέπει να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Σχολείου. 
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4. Ακύρωση φαγητού: 

Για ακύρωση φαγητού (γεύματος ή σάντουιτς) πρέπει να ενημερώνετε τον Σύνδεσμο 

Γονέων μόνο με γραπτό μήνυμα (sms) στο τηλέφωνο 99015750.  Ακύρωση θα γίνεται  

δεκτή μόνο σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια θα απουσιάζει από το σχολείο για 

διάστημα πέραν της μίας ημέρας (δηλ. από δύο μέρες και πάνω). Εάν ο Σύνδεσμος 

δεν ενημερωθεί με τον πιο πάνω τρόπο για την ακύρωση ή δεν γίνει έγκαιρα η 

ακύρωση θα προβαίνει στην ανάλογη χρέωση και οι γονείς οφείλουν να 

καταβάλουν την πληρωμή. Προτρέπεστε όπως ενημερώνετε τον Σύνδεσμο για τυχόν 

ακυρώσεις για αποφυγή σπατάλης φαγητού. 

 

5. Πληρωμές: 

Η μηνιαία πληρωμή θα πρέπει να καταβάλλεται εντός της πρώτης εβδομάδας του κάθε 

μήνα μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή μεταφοράς στο λογαριασμό του Συνδέσμου Γονέων 

στην Τράπεζα Κύπρου αρ. CY38002001950000357030381306, με περιγραφή «ΣΙΤΗΣΗ 

ΠΟΣ» και αναφέροντας επίσης το όνομα και τάξη μαθητή/τριας. ( σε περίπτωση που 

είναι τελείως αδύνατο να γίνει η πληρωμή μέσω τραπεζική κατάθεσης παρακαλώ όπως 

επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 99015750 για εξεύρεση ενναλακτικού τρόπου πληρωμής). 

Παρακαλείστε όπως υπολογίζεται το ακριβές ποσό που θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε 

μήνα, υπολογίζοντας τον αριθμό των εργάσιμων ημερών και τον αριθμό των μερίδων και 

σάντουιτς που λαμβάνει το παιδί σας κάθε μήνα λαμβάνοντας υπόψη στον υπολογισμό 

και τις σχολικές αργίες. Το κόστος της κάθε μερίδας φαγητού είναι €2,60 και του 

σάντουιτς €1,50. 

Παράδειγμα: 

Νοέμβριος: 20 εργάσιμες μέρες 

15 μερίδες φαγητού και 5 σάντουιτς 

(15*2,60)+(5*1,50)=39+7,50=€46,50 

 

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η φοίτηση στο ΠΟΣ είναι 

υποχρεωτική  και για τις πέντε μέρες της βδομάδας, είτε μέχρι 15:05 είτε 16:00, και δεν 

επιτρέπονται οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις είτε για μερική φοίτηση είτε για πρόωρη 

αποχώρηση λόγω οποιονδήποτε άλλων εξωσχολικών δραστηριοτήτων. 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο  
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Έντυπο 1: Αναθεώρηση γευμάτων - Αντικατάσταση γεύματος με σάντουιτς 

 

Το έντυπο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο από τους γονείς που επιθυμούν 

κάποια αλλαγή, πέραν από αυτό που έχετε δηλώσει στις αρχές της σχολικής χρονιάς. 

Διαφορετικά δεν θα πρέπει να συμπληρωθεί. 

 

Σημειώστε με «Χ» την εβδομάδα – ημέρα που θα τρώει σάντουιτς το παιδί σας 

 
 

Όνομα μαθητή/τριας: _________________________________________________ 

 

Τάξη: _______  

 

 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 

Εβδομάδα 1  

 

    

Εβδομάδα 2  

 

    

Εβδομάδα 3  

 

    

Εβδομάδα 4  

 

    

 

 


