
                                      
   
 
 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΣΙΑΗ 
 
 
Ο πόλορ ηηρ εζηίαζηρ ζηο ζσολικό πεπιβάλλον:  
 
ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ε Διιελνγαιιηθή ρνιή Δπγέληνο Νηειαθξνπά (LFHED) 
παξέρεη ππεξεζία ζπιινγηθήο εζηίαζεο ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο πνπ θνηηνύλ ζην 
ρνιείν.  
 
Ζ πεξίνδνο ζρνιηθήο θνίηεζεο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ εθκάζεζε θαη αθνκνίσζε πγηνύο 
δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ. Ζ εζηίαζε ζην ζρνιείν απνηειεί ζεκαληηθό ζηνηρείν 
απηήο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  
 
Ζ πνηόηεηα θαη ε πνζόηεηα ησλ γεπκάησλ θαζώο θαη νη ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο 
θαηαλαιώλνληαη, έρνπλ αδηακθηζβήηεην αληίθηππν ζηελ πγεία, ζηελ ζσκαηηθή θαη ηελ λνεηηθή 
αλάπηπμε παηδηώλ θαη εθήβσλ.  
 
Σν ζρνιηθό εζηηαηόξην είλαη έλαο ρώξνο όπνπ νη παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ δηδάζθνληαη ζην 
ρνιείν, ηαηξηάδνπλ θαη βξίζθνπλ ηελ έθθξαζή ηνπο ζην πλεύκα θηιηθήο ζπλύπαξμεο πνπ 
επηθξαηεί όηαλ καδί κνηξαδόκαζηε έλα γεύκα. 
 
Ζ απνζηνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ πγεία θαη πγηεηλή επηηειείηαη ζε απηό ην πιαίζην, 
σθειώληαο όια ηα παηδηά από ην Νεπηαγσγείν κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Λπθείνπ. 
 
Μεηά από δεκόζην δηαγσληζκό ππνβνιήο πξνζθνξώλ, ε εηαηξία APOSTO Catering 

(APOSTO) επηιέρζεθε γηα 2ε θνξά, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη ηελ ππεξεζία κεζεκεξηαλήο 

εζηίαζεο ζηα παηδηά θαη ην πξνζσπηθό ηνπ ρνιείνπ, ηελ ηξηεηία 2015 – 2018, έρνληαο ηελ 

απνθιεηζηηθόηεηα απηήο. Ζ εηαηξία απόθηεζε επίζεο θαη ηελ ππεξεζία παξνρήο πξόρεηξσλ 

γεπκάησλ (ζλαθ). 

Ωζηόζν, δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε εγγξαθή ζηελ ππεξεζία ζρνιηθήο εζηίαζεο. Οη γνλείο πνπ 
ην επηζπκνύλ, κπνξνύλ λα εθνδηάδνπλ ηα παηδηά ηνπο κε γεύκαηα εηνηκαζκέλα ζην ζπίηη, 
πνπ ζα θαηαλαιώλνληαη ζην ρνιηθό Δζηηαηόξην ηελ πξνβιεπόκελε ώξα αλά ηάμε θαη 
ειηθηαθή νκάδα. 
 
Δληνύηνηο, γηα ιόγνπο πγηεηλήο θαη δηαηξνθηθήο αζθάιεηαο, ην ρνιείν εθηζηά ηελ πξνζνρή 
ησλ γνλέσλ ζηελ αλάγθε εμνπιηζκνύ ηνπ παηδηνύ ηνπο κε ζεξκνκνλσηηθό κέζν ζπζθεπαζίαο 
ηνπ γεύκαηνο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα απνηειείηαη από ηξόθηκα πνπ λα θαηαλαιώλνληαη 
ρσξίο δπζθνιία. 

 
Όζνλ αθνξά ζηνπο καζεηέο πνπ αγνξάδνπλ απηόλνκα ηα γεύκαηα ή ην δεθαηηαλό ηνπο, 

εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ησλ γνλέσλ ζην γεγνλόο όηη νη ελ ιόγσ αγνξέο κπνξεί λα κελ 

ζπλάδνπλ κε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή. Πξνηείλνπκε λα απνθεύγεηε λα δίλεηε ζην παηδί ζαο 

κεηξεηά, γηα λα απνθεύγνληαη θαη νη θινπέο. Πξνηηκήζηε θαιύηεξα λα πηζηώλεηε ηελ θάξηα 

ζίηηζεο ηνπ παηδηνύ ζαο. 



ε θάζε πεξίπησζε, νη γνλείο πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ην έληππν εγγξαθήο δηαδηθηπαθά 

ζηελ δηεύζπλζε: http://lfh.edu.gr/formulaire-d-inscription-la-restauration-scolaire  

ή λα ην ζηείινπλ ζπκπιεξσκέλν ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ ρνιείνπ, αλαθέξνληαο εάλ 

ην παηδί έρεη εγγξαθεί ζηελ ππεξεζία ή εάλ ζα θέξλεη ην δηθό ηνπ γεύκα. Σν έληππν απηό ζα 

αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ρνιείνπ, θαη ν ζύλδεζκνο ζα ιεηηνπξγεί από 

ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο ζρνιηθνύ έηνπο. Γηα ην επόκελν ζρνιηθό έηνο, ζα πξέπεη λα έρεη 

ππνβιεζεί ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηηο 25 Απγνύζηνπ 2016. 

 

1. Παπαζκεςή Γεςμάηων 
  

Ο πάξνρνο δεζκεύεηαη λα δηαζθαιίζεη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ πνηόηεηα ηεο 
ππεξεζίαο ζίηηζεο, ηελ απξόζθνπηε θαη ζπλερή παξνρή γεπκάησλ θαζώο θαη ηελ δηάζεζή 
ηνπο ζε καζεηέο/ηξηεο θαη πξνζσπηθό ηνπ ρνιείνπ. 
 
Ο πάξνρνο κεξηκλά γηα ηελ ηζνξξνπεκέλε ζξεπηηθή αμία ησλ ηξνθίκσλ πνπ απνηεινύλ ηα 
γεύκαηα, ζύκθσλα κάιηζηα κε ηελ πξσηετληθή, ιηπηδηθή θαη γιπθαηκηθή ηνπο ζύζηαζε. Σα 
γεύκαηα παξαζθεπάδνληαη αθνινπζώληαο ην πλεύκα ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο (άξζξν 7 
ΦΔΚ 2135- 27-08-2013 YIΓ_Γ.Π._ΟΗΚ 81025) ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ρξεζηκνπνηώληαο 
απνθιεηζηηθά ειαηόιαδν θαη απνθεύγνληαο ηεγαληηά θαη δσηθά ιίπε.  
 
Ο πάξνρνο κεξηκλά ώζηε ε κεηαθνξά, ε απνζήθεπζε, ε επαλαθνξά ζε ζεξκνθξαζία 
θαηαλάισζεο θαη ε παξνρή ησλ γεπκάησλ λα ιακβάλνπλ ρώξα ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο 
αζθαιείαο θαη πγηεηλήο πνπ ηζρύνπλ ζηελ Διιάδα.  
 
Ο εθνδηαζκόο δηελεξγείηαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά θαηά ηξόπν ώζηε λα ηεξνύληαη νη θαλόλεο 
θαη ηα πξόηππα πγηεηλήο ηεο ζρνιηθήο ζίηηζεο.  
 
Ο πάξνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ κεληαίσλ κελνύ, ηα νπνία αλαθνηλώλνληαη 
ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Γηνηθεηηθή Γηεπζύληξηα, ε νπνία θαη ηα δηαβηβάδεη πξνο ζρνιηαζκό ζην 
ζύλνιν ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο ζρνιηθήο εζηίαζεο.  
 
Έρνληαο ζηελ ζπλέρεηα εμεηαζηεί δεόλησο από ηελ δηαηξνθνιόγν ηνπ παξόρνπ, ηα κεληαία 
κελνύ αλαξηώληαη ζηα γαιιηθά θαη ζηα ειιεληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ρνιείνπ 
http://lfh.edu.gr/restauration-scolaire, πξηλ ηελ έλαξμε θάζε κήλα.  
 
Αλαξηώληαη επίζεο, ζηα γαιιηθά θαη ζηα ειιεληθά, ζηελ είζνδν ηνπ ρνιείνπ, ηνπ εζηηαηνξίνπ 
θαζώο θαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ην ρνιείν. 
  
Αλαθέξνπλ ηελ εκεξνκελία, ηελ αθξηβή νλνκαζία γηα θάζε έλα από ηα πηάηα πνπ 
ζεξβίξνληαη, ηελ ζεξκηδηθή αλάιπζε θαη ηελ ζξεπηηθή αμία. 
 
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνβιεπόκελνπ κελνύ, ν πάξνρνο ελεκεξώλεη άκεζα θαη 
γξαπηά κε κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ην ρνιείν, δηακέζνπ ηεο 
Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Γηεπζύληξηαο, ε νπνία πξνεηδνπνηεί ή ελεκεξώλεη ηελ επηηξνπή 
ζρνιηθήο εζηίαζεο γηα ην είδνο θαη ηνπο ιόγνπο ηεο εθάζηνηε αιιαγήο ή ηξνπνπνίεζεο.  
 
Μία επηηξνπή ζρνιηθήο εζηίαζεο πνπ ζα ζπγθξνηείηαη από ηνλ πάξνρν, ηελ Γηεύζπλζε ηνπ 
ρνιείνπ, εθπξόζσπν ησλ εθπαηδεπηηθώλ, εθπξόζσπν καζεηώλ αηξεηώλ ζην πκβνύιην ηνπ 
Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο θαη εθπξόζσπν γνλέσλ, πνπ ζα έρνπλ εθιεγεί ή ζα έρνπλ νξηζηεί 
από ηνλ ζύιινγν γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ όπνπ αλήθνπλ, ζα είλαη θαη ε επηηξνπή πνπ ζα 
εμεηάδεη θάζε ηξίκελν ην ζύλνιν ησλ πξνβιεκάησλ, γηα λα βειηηώζεη θαηά ην δπλαηό ηελ 

http://lfh.edu.gr/restauration-scolaire


θαηάζηαζε. Ζ επηηξνπή ζρνιηθήο εζηίαζεο ζε δηαβνύιεπζε κε όια ηα εκπιεθόκελα κέξε ζην 
ρνιείν, εθπνλεί πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηελ πγηεηλή δηαηξνθή. 
 
Οη ηηκέο ησλ γεπκάησλ γίλνληαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο θάζε ζρνιηθό έηνο γηα ην 
επόκελν. Ζ ηηκνιόγεζε θαη ε είζπξαμε γηα ηελ ζρνιηθή ζίηηζε δηελεξγνύληαη από ηελ 
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ ρνιείνπ.  
 
Οη καζεηέο κε ππνηξνθία σθεινύληαη απνθιεηζηηθά από ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο Μηθξό 
Μελνύ θαη Μελνύ, αλαιόγσο κε ηελ ειηθία ηνπο. Απηή ε ππεξεζία εμνθιείηαη από ην ρνιείν. 
ε πεξίπησζε κεξηθήο δηαθνξάο, απηή θαιύπηεηαη από ηνπο γνλείο. 
 

2. Υώπορ Εζηίαζηρ & Ωπάπια  
 

Σν Σχολικό Εστιατόριο ζην επίπεδν Ν-1 αλνίγεη από ηηο 07:45 γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο. 
Δίλαη πξνζβάζηκν κέρξη θαη ηηο 14:00 γηα γεύκαηα θαη κέρξη θαη ηηο 15:00 γηα ζλαθ. 
 
Απνηειείηαη από ηελ αίζνπζα εζηίαζεο, ηελ μερσξηζηή ηξαπεδαξία γηα ην Νεπηαγσγείν θαη ην 
Γεκνηηθό θαη ηελ αίζνπζα εζηίαζεο ηνπ πξνζσπηθνύ. 
  
Ζ Καυετέρια ζηελ ηαξάηζα (επίπεδν Ν+3) αλνίγεη από ηηο 07:45 γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο, 
κέρξη θαη ηηο 14:30. Απνηειείηαη από κία αίζνπζα θαη εκηππαίζξηνπο ρώξνπο. Ζ πξόζβαζε 
πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. 
 
Παξαθαινύκε ηνπο γνλείο λα ππελζπκίδνπλ ζηα παηδηά ηνπο ηνπο θαλόλεο θαιήο 
ζπκπεξηθνξάο θαη θαηά θύξην ιόγν λα απνξξίπηνπλ ζσζηά ζηνπο θάδνπο ηα ππνιείκκαηα 
ησλ γεπκάησλ ηνπο. 
 
 

3. Επιηήπηζη Γεςμάηων  
 
Ζ πξόζβαζε, ε εγθαηάζηαζε θαη ε επηηήξεζε ησλ παηδηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ γεπκάησλ 
απνηειεί απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ ρνιείνπ θαη ηεο Τπεξεζίαο ρνιηθήο Εσήο. 
 
Ο πάξνρνο κεξηκλά ώζηε εάλ ππάξμεη θάπνην πξόβιεκα κε θάπνην παηδί, λα ζπληάμεη 
ζρεηηθή έθζεζε πνπ ππνβάιιεη κε κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηελ Οηθνλνκηθή θαη 
Γηνηθεηηθή Γηεπζύληξηα θαη ζηνλ ύκβνπιν Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη θαη ζα επηιεθζνύλ ηνπ 
ζέκαηνο ζύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα θαλνληζκό. 
 
  

4. Σα Γεύμαηα 
  

Ο πάξνρνο ζεξβίξεη επί ηόπνπ ζην Σχολικό Εστιατόριο ηα αθόινπζα είδε γεπκάησλ:  
 
 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΚΟ 
 
Οη καζεηέο/ηξηεο Νεπηαγσγείνπ θαη Γεκνηηθνύ εγθαζίζηαληαη ζην ρνιηθό Δζηηαηόξην. 
 
Σελ ώξα ησλ γεπκάησλ, νη αηνκηθνί δίζθνη έρνπλ ζεξβηξηζηεί πξηλ ηελ άθημε ησλ παηδηώλ. 
Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ παηδηώλ πξνηείλεηαη ην ςσκί ζε ειεύζεξε πξόζβαζε, ελώ ην 
επηδόξπην ζεξβίξεηαη ζην ηέινο ησλ γεπκάησλ, ώζηε ηα παηδηά λα ηξώλε κε ζσζηό ηξόπν 
από θάζε πξνηεηλόκελν πηάην, αθνινπζώληαο ηελ ζεηξά ηνπ κελνύ. 
 
Οη παξνρέο πνπ ηνπο πξνηείλνληαη, αλαγξάθνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα. 



 

Σάξη  Ώπα  Είδορ  

από  έωρ  

Νεπηαγσγείν 
GS   

11:00  
12:00 

11:50  
12:45 

Μικρό 
Μενού  
Οξεθηηθό – 
Εεζηό πηάην 
– Δπηδόξπην  

CP & CE1  11:00  11:20/25 

CE2 & CM1  11:30/35  11:50/55 Μενού  
Οξεθηηθό – 
Εεζηό πηάην 
– Δπηδόξπην  

CM2  12:05/10 12:30/40 
 
 
Ζ ζύλζεζε ηνπ Μικπού Μενού θαη ηνπ Μενού ζα πξέπεη απαξεγθιίησο λα παξνπζηάδεη ηελ 
θαη’ ειάρηζηνλ αθόινπζε ζπρλόηεηα:  
Οξεθηηθό: ζαιάηεο κε δηάθνξα σκά ιαραληθά 4 θνξέο ηελ εβδνκάδα 
Εεζηό πηάην: ςάξη 1 θνξά ηελ εβδνκάδα 
Κόθθηλν θξέαο: 1 θνξά ηελ εβδνκάδα 
Πνπιεξηθά: 1 θνξά ηελ εβδνκάδα 
 
 
Δάλ ην θπξίσο πηάην δελ είλαη πξσηετληθό, ζα ζπλνδεύεηαη από ηπξί. 
 
 

πλνδεπηηθό δεζηνύ 
πηάηνπ:  

Βξαζηά ιαραληθά  3 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 
ηνπιάρηζηνλ  

Δπηδόξπην:  Φξνύηα, 
Γαιαθηνθνκηθά,  
 
Δίδε 
δαραξνπιαζηηθήο 
  

2 θνξέο/εβδνκάδα  
2 θνξέο/εβδνκάδα 
ζε αηνκηθή κεξίδα  
1 θνξά/εβδνκάδα  

 
 
ΓΤΜΝΑΙΟ & ΛΤΚΕΙΟ 
 

Σάξη  Ώπα  Είδορ  

από  έωρ  

Γπκλάζην – 
Λύθεην  

12:05  13:30 
ζύκθσλα κε 
EDT 

Μενού  
Οξεθηηθό – 
Εεζηό πηάην – 
Δπηδόξπην   

Πιάτο Ημέρας  
αιάηα – Εεζηό πηάην πξσηετληθήο ζύλζεζεο  

 
Ζ ζύλζεζε ηνπ Μενού ζα πξέπεη απαξεγθιίησο λα παξνπζηάδεη ηελ αθόινπζε θαη’ 
ειάρηζηνλ ζπρλόηεηα: 
 
Οξεθηηθό: ζαιάηεο κε δηάθνξα σκά ιαραληθά 4 θνξέο ηελ εβδνκάδα 



Εεζηό πηάην: ςάξη 1 θνξά ηελ εβδνκάδα 
Κόθθηλν θξέαο: 1 θνξά ηελ εβδνκάδα 
Πνπιεξηθά: 1 θνξά ηελ εβδνκάδα 
 
Δάλ ην θπξίσο πηάην δελ είλαη πξσηετληθό, ζα ζπλνδεύεηαη από ηπξί. 
 

πλνδεπηηθό δεζηνύ 
πηάηνπ:  

Βξαζηά ιαραληθά  3 θνξέο ηελ εβδνκάδα 
ηνπιάρηζηνλ  

Δπηδόξπην:  Φξνύηα, 
Γαιαθηνθνκηθά,  
 
Δίδε δαραξνπιαζηηθήο 
  

2 θνξέο/εβδνκάδα  
2 θνξέο/εβδνκάδα ζε 
αηνκηθή κεξίδα  
1 θνξά/εβδνκάδα  

 
 
Σν Πιάηο Ημέπαρ απνηειείηαη από θπξίσο γεύκα πξσηετληθήο ζύλζεζεο, ζπλνδεπόκελν από 
ιαραληθά θαη ζαιάηα. 
 
 
5. Σα νακ  
 
Οη παξνρέο νακ δηαηίζεληαη ζηελ Καυετέρια, κε απνθιεηζηηθή πξόζβαζε γηα ηνπο/ηηο 
καζεηέο/ηξηεο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. 
 
Ο θαηάινγνο ησλ δηαζέζηκσλ πξντόλησλ ζα είλαη ζύκθσλνο κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία 
ζηελ Διιάδα γηα ηελ ζρνιηθή εζηίαζε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ ζρνιείσλ: ΦΔΚ 2135- 27-08-
2013 YIΓ_Γ.Π._ΟΗΚ 81025. Θα απνηειείηαη από ΑΛΑΣΔ, ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ, 
ΦΟΛΗΑΣΟΔΗΓΖ, ΑΝΣΟΤΗΣ, ΓΛΤΚΑ, ΦΡΟΤΣΑ, ΝΔΡΟ, ΥΤΜΟΤ.  
 
Άιια θξύα ή δεζηά ΠΟΣΑ δηαηίζεληαη ζηελ θαληίλα ηνπ Ν-1 απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ελήιηθεο. 
Πβ κε Παξάξηεκα 1 – Καηάινγνο λαθ & Σηκέο.  
 
Οη παξνρέο πνπ πξνηείλνληαη, απνηεινύλ αληηθείκελν ηξηκεληαίαο έγθξηζεο, σο πξνο ην 
πεξηερόκελό ηνπο. Ο πάξνρνο θαζνξίδεη ηηο ηηκέο ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο θαη δελ 
δύλαηαη λα ηηο ηξνπνπνηήζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 
 
 
6. ςμπληπωμαηικέρ Παποσέρ  
 
Καηόπηλ αηηήκαηνο ν πάξνρνο δύλαηαη λα ηξνπνπνηήζεη ηα κελνύ, ιόγσ ηαηξηθώλ εληνιώλ 
πξνο θάπνην/α καζεηή/ηξηα, κόλν εθόζνλ έλα ρέδην Δμαηνκηθεπκέλεο Πιαηζίσζεο – ΡΑΗ 
έρεη ηεθκεξησζεί από ηαηξό, ππνγξαθεί από όια ηα κέξε θαη ηεζεί ζε ηζρύ από ην ρνιείν. ε 
πεξίπησζε ζξεζθεπηηθώλ πεξηνξηζκώλ ζηα γεύκαηα, δύλαληαη απηνί λα ιακβάλνληαη ππ’ 
όςηλ, εθόζνλ έρνπλ αλαθεξζεί δεόλησο ζηελ Τπεξεζία ρνιηθήο Εσήο. 
 
Ο πάξνρνο παξαζθεπάδεη θάζε έηνο ελλέα (9) Ειδικά Γεύματα: «ΓΔΤΜΑ ΔΝΑΡΞΖ 
ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΣΟΤ», «ΓΔΤΜΑ ΑΓΗΩΝ ΠΑΝΣΩΝ», «ΓΔΤΜΑ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΩΝ», «ΓΔΤΜΑ 
ΤΠΑΠΑΝΣΖ», «ΓΔΤΜΑ ΣΗΚΝΟΠΔΜΠΣΖ», «ΓΔΤΜΑ ΔΘΝΗΚΖ ΔΟΡΣΖ 25Ζ 
ΜΑΡΣΗΟΤ», «ΓΔΤΜΑ ΠΑΥΑ», «ΓΔΤΜΑ ΑΝΟΗΞΖ», «ΓΔΤΜΑ ΣΔΛΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ 
ΔΣΟΤ». 
  
Με ηελ επθαηξία εμόδνπ θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο εζηίαζεο ηνπ 
ρνιείνπ (εθδξνκέο, παηδαγσγηθέο επηζθέςεηο), ν πάξνρνο ζα πξνηείλεη ζηα παηδηά έλα 
δνρείν κε πηθ ληθ ηύπνπ Lunch Box.  
 



Σν Lunch Box ζα απνηειείηαη από έλα πνηό, έλα ζάληνπηηο θαη έλα επηδόξπην. 
Σα Ειδικά Γεύματα θαη ην Lunch Box ζα ηηκνινγνύληαη ζηελ θαλνληθή ηηκή ηνπ Μικρού 
Μενού ή ηνπ Μενού , αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή νκάδα. 
 
 
7. Εγγπαθή, Ανανέωζη, Διακοπή  
 
Ζ αλαλέσζε δελ είλαη απηόκαηε θαη ε εγγξαθή ζηελ ππεξεζία ζρνιηθήο εζηίαζεο ζα πξέπεη 

λα γίλεηαη δηαδηθηπαθά (http://lfh.edu.gr/formulaire-d-inscription-la-restauration-scolaire) ή ζην 

ηακείν ηνπ ρνιείνπ. 
 
Γηα πξνθαλείο νξγαλσηηθνύο ιόγνπο, είλαη απαξαίηεην λα δειώζεηε ηελ ελδερόκελε δηαθνπή 
ηεο ζπλδξνκήο ζαο ζηελ ππεξεζία ζρνιηθήο εζηίαζεο. 
 
 
8. Σιμέρ Παποσήρ Τπηπεζίαρ 
 

Είδοσ  
Μοναδιαία 
Τιμή 

Τριμηνιαία Συνδρομή 

  05/09/2016 - 
22/12/2016 

09/01/2017 - 
31/03/2017 

 03/04/2017- 
23/06/2017 

 Μικρό 
Μενοφ * 

4,60 € 312,80 € 239,20 € 216,20 € 
768,20 € 

Μενοφ* 5,10 € 346,80 € 265,20 € 239,70 € 
851,70 € 

Πιάτο 
Ημζρασ * 

3,95 € 268,60 € 205,40 € 185,65 € 
659,65 € 

      * Οι υπολογιςμζνεσ τιμζσ είναι αυτζσ τησ τριμηνιαίασ ςυνδρομήσ. Αυξάνονται 
κατά 10% ςε περίπτωςη ζκτακτησ κατανάλωςησ, δηλαδή Μικρό Μενού 5,06 
ευρώ, Μενού 5,61 ευρώ και Πιάτο Ημέρας 4,35 ευρώ. 

  
 
9. Σπόποι και Όποι Πληπωμήρ  
 
Πληπωμή  
 
Σα γεύκαηα πιεξώλνληαη: 
  
i. Με ηξηκεληαία ζπλδξνκή.  
ii. Αλά κνλάδα, κε ηελ Ζιεθηξνληθή Κάξηα Πιεξσκώλ (γηα ηελ απνθπγή ησλ κεηξεηώλ ην 
ρνιείν ζέηεη ζηελ δηάζεζε ησλ παηδηώλ κία Κάξηα Ζιεθηξνληθώλ Πιεξσκώλ). 
 
Δθόζνλ ην ππόινηπν ηεο θάξηαο θαη ε ειηθηαθή ηνπο νκάδα ην επηηξέπεη, νη καζεηέο/ηξηεο 
παξνπζηάδνπλ ηελ θάξηα ζην Σακείν θαη δύλαληαη λα σθεινύληαη από ην ζύλνιν ησλ 
πξνηεηλόκελσλ ππεξεζηώλ ηνπ παξόρνπ ζην Σχολικό Εστιατόριο ή ζηελ Καυετέρια.  
 
ε θάζε πεξίπησζε κπνξεί θαλείο λα κάζεη ην ππόινηπν ηεο θάξηαο θαη ην πνζό πνπ 
θαηαλάισζε, ξσηώληαο ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, ελώ ε απόδεημε είλαη απηή πνπ δίδεηαη 
θαηά ηελ θόξηηζε ηεο θάξηαο.  
 



 
Εξόθληζη 
  
Ζ εμόθιεζε γίλεηαη: 
  
i. Με ηξηκεληαία ζπλδξνκή.  
 
Θα πξέπεη απαξεγθιίησο ε εμόθιεζε λα ιακβάλεη ρώξα ζηελ αξρή ηνπ ηξηκήλνπ, ζύκθσλα 
κε ην ηηκνινγεκέλν πνζό πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ Δηδνπνίεζε Πιεξσκήο Γηδάθηξσλ. 
 

 ην Σακείν ηνπ ρνιείνπ κε κεηξεηά ή θάξηα (Visa / Mastercard), Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, 
από ηηο 08:15 έσο ηηο 14:15.  
 

 Με θαηάζεζε ζηνπο αθόινπζνπο ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο: 
  
ALPHA BANK  

ΗΒΑΝ : GR07 0140 1380 1380 0200 2001 940  
SWIFT/BIC: CRB A G RA A XXX 
 
EUROBANK  

IBAN : GR08 0260 0450 0009 1020 0348 325  
SWIFT/BIC: ERBKGRA A  
 
Καηά ηελ πιεξσκή κέζσ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ, είλαη απαξαίηεην λα αλαγξαθεί ζηηο 
πιεξνθνξίεο ην νλνκαηεπώλπκν θαη ε ηάμε ηνπ παηδηνύ. Ζ απόδεημε ζα δνζεί ζε θάθειν 
ζηελ ζάθα ηνπ παηδηνύ κεηά ηελ εμόθιεζε. 
 
Όηαλ έρεη θάπνηνο εγγξαθεί ζηελ ππεξεζία ζρνιηθήο εζηίαζεο, κπνξεί λα απνθηήζεη 
πηζησηηθό ζε πεξίπησζε αζζελείαο, εθόζνλ απνπζηάζεη 3 θαη πιένλ δηαδνρηθέο κέξεο. 
 
ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο ή ζε πεξίπησζε νξηζηηθήο απνρώξεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 
ζρνιηθνύ έηνπο, ην ελδερόκελν πηζησηηθό πνζό ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή ην 
ελδερόκελν πηζησηηθό ππόινηπν ζηελ θάξηα ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ πνπ έρεη, κπνξνύλ λα 
ηνπ επηζηξαθνύλ ή λα ηνπ πηζησζνύλ γηα ην επόκελν ζρνιηθό έηνο, αλαιόγσο κε ηελ 
πεξίπησζε. 
 
Ζ ελ ιόγσ δηάηαμε ζα ηζρύεη γηα ηνπο καζεηέο, ησλ νπνίσλ νη γνλείο θαη θεδεκόλεο πνπ δελ 
έρνπλ ελεκεξώζεη ηηο νθεηιέο δηδάθηξσλ θαη ζρνιηθήο θνίηεζεο. 
  
ii. Με ειεθηξνληθή θάξηα πιεξσκώλ:  
 
Ο εθνδηαζκόο ηεο θάξηαο γίλεηαη κε θαηάζεζε ζην ηακείν ηνπ ρνιείνπ θαη κε ειάρηζην πνζό 
ηα 20 επξώ. 
 
ε πεξίπησζε απώιεηαο ε αληηθαηάζηαζε ζηνηρίδεη 5 επξώ. 
 
 
10. Επικοινωνία  
 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη αλαιόγσο κε ηηο αλάγθεο ζαο, κελ δηζηάζεηε λα έξζεηε ζε 
επηθνηλσλία κε ηνπο αθόινπζνπο αξκνδίνπο:  
 
Γηα ζέκαηα ηηκνιόγεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
 
Διιελνγαιιηθή ρνιή Δπγέληνο Νηειαθξνπά 



Γξακκαηεία Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο,  
θα Διέλε ΟΤΛΗΩΣΖ,  
Σειέθσλν: 211 300 91 41  
Fax : 211 300 91 42  
email : secintendant@lfh.gr  
 
Σακείν,  
Κα Μαξηάλλα ΚΑΡΑΒΑΗΛΖ, 
Σειέθσλν: 211 300 9143 /49  
Fax : 211 300 9142  
email: caisse2@lfh.gr 
www.lfh.edu.gr 
 
Οηθνλνκηθή θαη Γηνηθεηηθή Γηεπζύληξηα 
email: intendant@lfh.gr  
 
 
Γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα κελνύ, ηελ παξνρή θαη ηελ πνηόηεηα ησλ ηξνθίκσλ 
 
APOSTO Catering  

Κ. Δπζύκηνο ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ, 
Λεσθόξνο Λαπξίνπ 97, 153 44 Γιπθά Νεξά  
Σειέθσλν: 210 66 18 802, 210 6618803  
Fax : 210 66 18 804  
email: info@apostocatering.gr   
www.apostocatering.gr 
 
ηελ δηάζεζή ζαο βξίζθνληαη επίζεο νη ύιινγνη Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ κε ηνλ αλάινγν 
ππεύζπλν επηθνηλσλίαο ηνπο: 
 
APE Γαιιηθό Σκήκα: ape@lfh.gr 
APE Διιεληθό Σκήκα: palfh@yahoo.com 
FCPE : fcpe.lfhed@gmail.com 
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