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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΣΙΑΗ 
 
 
Η ζέζε ηεο εζηίαζεο ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ: 
 
ηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ε Διιελνγαιιηθή ρνιή Δπγέληνο Νηειαθξνπά (LFHED) 
πξνζθέξεη ππεξεζία ζπιινγηθήο εζηίαζεο ζηνπο καζεηέο ηεο.  
 
Ζ πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ εθκάζεζε 
θαη ηελ απόθηεζε πγηώλ ζπκπεξηθνξώλ. Ζ εζηίαζε ζην ζρνιείν είλαη έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν ηεο 
εθκάζεζεο απηήο.  
 
Ζ πνηόηεηα ησλ γεπκάησλ, ε πνζόηεηά ηνπο, νη ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο ιακβάλνληαη έρνπλ 
αλακθηζβήηεηε επίπησζε ζηελ ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ.  
 
Σν ρνιηθό Δζηηαηόξην είλαη έλαο ρώξνο όπνπ νη παηδαγσγηθέο αμίεο πνπ δηδάζθνληαη ζην LFHED 
βξίζθνπλ ηελ ζέζε ηνπο θαη εθθξάδνληαη κέζα ζηελ ζεηηθή αηκόζθαηξα ησλ γεπκάησλ πνπ 
ιακβάλνληαη από θνηλνύ. Οη παηδαγσγηθνί ζηόρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία αλαπηύζζνληαη 
επίζεο κέζα ζε απηό ην πιαίζην, ζε όθεινο ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ. 
 
Μεηά από πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξώλ, ε ζύκβαζε κε αληηθείκελν ηελ ζρνιηθή εζηίαζε ηνπ 

LFHED θαηνρπξώζεθε γηα 3ε θνξά θαη θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα ζηελ εηαηξεία APOSTO Catering. 

Όκσο, ε εγγξαθή ζηελ ππεξεζία απηή δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Οη γνλείο πνπ ην επηζπκνύλ, 

κπνξνύλ λα δίλνπλ ζηα παηδηά ηνπο ζλαθ πνπ έρνπλ εηνηκάζεη ζην ζπίηη. Απηά ζα θαηαλαιώλνληαη 

ζην ρνιηθό Δζηηαηόξην, ζηηο ώξεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ ηάμε θαη ηελ ειηθηαθή ηνπο 

θαηεγνξία.  

Όκσο, γηα ιόγνπο δηαηξνθηθήο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ην ζρνιείν εθηζηά ηελ πξνζνρή ησλ γνληώλ 

ζηελ αλαγθαηόηεηα λα παξέρνπλ ζην παηδί ηνπο ηζνζεξκηθή ηζάληα θαη λα ηνπο δίλνπλ γεύκα πνπ 

απνηειείηαη από ηξόθηκα πνπ ζπληεξνύληαη εύθνια. 

Γηα ηνπο καζεηέο πνπ αγνξάδνπλ απηόλνκα ην γεύκα ή ηα ζλαθ ηνπο, είλαη ζεκαληηθό λα 

ππελζπκίζνπκε όηη απηά πξέπεη λα είλαη πγηεηλά θαη ηζνξξνπεκέλα. Ζ θάξηα εζηίαζεο πξέπεη λα 

επαλαθνξηίδεηαη γηα λα είλαη εθηθηέο νη αγνξέο απηέο. Δπηηξέπεη ηελ απνθπγή θπθινθνξίαο 

κεηξεηώλ κέζα ζην ζρνιείν. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη γνλείο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ πιαηθόξκα EDUKA αλ επηζπκνύλ 
ηελ εγγξαθή ζηελ ππεξεζία εζηίαζεο. Γηα λα ιεθζεί ππόςε, ε εγγξαθή απηή πξέπεη λα 
θαηαγξαθεί, ην αξγόηεξν, κέρξη ηηο 24 Απγνύζηνπ 2021, γηα ηελ λέα ζρνιηθή ρξνληά 2021-2022.  
 

1. Παξαζθεπή ησλ Γεπκάησλ 
 

Ο πάξνρνο δεζκεύεηαη λα δηαζθαιίδεη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ πνηόηεηα ηεο ππεξεζίαο 
εζηίαζεο, ηελ ζπλέρεηα ηεο παξαζθεπήο ησλ γεπκάησλ θαη ηελ δηάζεζή ηνπο ζηνπο καζεηέο θαη 
ζην πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ.  
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Ο πάξνρνο κεξηκλά γηα ηελ ηζνξξνπία ηεο δηαηξνθηθήο αμίαο ησλ ηξνθίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 
γηα ηελ παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ, εηδηθόηεξα σο πξνο ηελ παξνρή πξσηετλώλ, ιηπηδίσλ θαη 
πδαηαλζξάθσλ.  
Σα γεύκαηα παξαζθεπάδνληαη κε βάζε ηελ Μεζνγεηαθή Γίαηηα (άξζξν 7, ΦΔΚ 2135- 27-08-2013 
YIΓ_Γ.Π._ΟΗΚ 81025) ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ρξεζηκνπνηώληαο απνθιεηζηηθά ειαηόιαδν θαη 
απνθεύγνληαο ηα ηεγαληηά θαη ηα δσηθά ιίπε.  
 
Ο πάξνρνο κεξηκλά ώζηε ε κεηαθνξά, ε απνζήθεπζε, ε ζεξκνθξαζία θαη ην ζεξβίξηζκα ησλ 
γεπκάησλ ζπκκνξθώλνληαη πξνο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ ηζρύνπλ ζηελ Διιάδα.  
 
Ζ πξνκήζεηα γίλεηαη, από πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο πιεπξάο, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο θαη ηα 
πξόηππα πγηεηλήο πνπ αθνξνύλ ηελ ζρνιηθή εζηίαζε.  
 
Ο πάξνρνο θέξεη ηελ επζύλε ηεο εθπόλεζεο ησλ κεληαίσλ κελνύ. Γηαβηβάδνληαη ζηελ Γηεπζύληξηα 
Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ (DAF) ε νπνία ηα δηαβηβάδνπλ γηα γλσκνδόηεζε ζην ζύλνιν ηεο 
επηηξνπήο εζηίαζεο θαη ζηελ δηαηξνθνιόγν ηνπ παξόρνπ πνπ ηα εγθξίλεη.  
 
Σα κελνύ δεκνζηεύνληαη ζηελ γαιιηθή θαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ 
http://lfh.edu.gr/restauration-scolaire πξηλ από ηελ αξρή θάζε κήλα. Αλαξηώληαη ζηελ γαιιηθή θαη 
ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ζηνπο πίλαθεο 
αλαθνηλώζεσλ ηνπ LFHED. Σα κελνύ αλαθέξνπλ ηελ εκεξνκελία, ηελ νλνκαζία ησλ πηάησλ, ηελ 
ζεξκηδηθή ηνπο αλάιπζε θαη ηελ δηαηξνθηθή ηνπο αμία.  
 
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ κελνύ, ν πάξνρνο ελεκεξώλεη άκεζα ηελ DAF κέζσ 
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη εθείλε εηδνπνηεί ή ελεκεξώλεη ηελ επηηξνπή εζηίαζεο ζρεηηθά κε 
ηελ θύζε θαη ηνπο ιόγνπο ηεο ηξνπνπνίεζεο.  
 
Μηα επηηξνπή εζηίαζεο, απνηεινύκελε από ηνλ πάξνρν, ηελ δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, 
δηδάζθνληεο, εθιεγκέλνπο καζεηέο ηνπ CE θαη γνλείο, εθιεγκέλνπο ή όρη αιιά νξηζκέλνπο από ηνλ 
ζύιινγν γνλέσλ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ, εμεηάδεη θάζε ηξίκελν ην ζύλνιν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 
ζπλαληώληαη ώζηε λα βειηησζεί ό,ηη κπνξεί λα βειηησζεί. Ζ επηηξνπή εζηίαζεο επεμεξγάδεηαη, ζε 
δηαβνύιεπζε κε ην ζύλνιν ησλ θνξέσλ ηνπ ζρνιείνπ, πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηελ πγηή 
δηαηξνθή. 
 
Οη ηηκέο ησλ γεπκάησλ απνηεινύλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο θάζε ζρνιηθό έηνο γηα ην επόκελν 
ζρνιηθό έηνο. Ζ ηηκνιόγεζε θαη ε είζπξαμε ηνπ αληηηίκνπ ηεο εζηίαζεο εμαζθαιίδνληαη από ηελ 
ππεξεζία ηεο DAF ηνπ LFHED.  
 
Οη θαηά 100% ππόηξνθνη καζεηέο ιακβάλνπλ κόλν θαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο ην Μηθξό 
Μελνύ ή ην Μεγάιν κελνύ ησλ νπνίσλ ην αληίηηκν θαηαβάιιεηαη από ην ζρνιείν. ε πεξίπησζε 
πνπ ε ππνηξνθία θαιύπηεη έλα κέξνο, νη γνλείο ξπζκίδνπλ ηελ δηαθνξά. 
 

2. Υώξνη Εζηίαζεο & Ωξάξηα 
 

Σν ζρνιηθό εζηηαηόξην, Restaurant Scolaire, ζην ηζόγεην, ζην επίπεδν ηνπ θήπνπ (επίπεδν N-1) 
είλαη αλνηθηό από ηηο 7.45 γηα ηνπο καζεηέο. Δίλαη πξνζβάζηκν έσο ηηο 14.00 γηα ηα γεύκαηα θαη 
έσο ηηο 15.00 γηα ηα ζλαθ. 
 
Απνηειείηαη από ηελ αίζνπζα εζηίαζεο, κηα ηξαπεδαξία μερσξηζηή γηα ηα λήπηα θαη ηνπο καζεηέο 
ηνπ δεκνηηθνύ θαη κηα αίζνπζα εζηίαζεο ηνπ πξνζσπηθνύ.  
Ζ θαθεηέξηα Cafétéria ζηελ ηαξάηζα (επίπεδν N +3) είλαη αλνηθηή από ηηο 7.45 γηα ηνπο καζεηέο, 
έσο ηηο 14.30. Απνηειείηαη από κηα αίζνπζα θαη αλνηθηνύο θαιπκκέλνπο ρώξνπο.  
Ζ πξόζβαζε είλαη αλνηθηή απνθιεηζηηθά γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ (Collège) θαη ηνπ Λπθείνπ 
(Lycée).  
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Παξαθαινύκε ηνπο γνλείο λα ππελζπκίζνπλ ζηα παηδηά ηνπο ηνπο θαλόλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο 
ζρεηηθά κε ηελ νξζή απόξξηςε ησλ ππνινίπσλ ησλ γεπκάησλ ηνπο ζηνπο ζρεηηθνύο θάδνπο. 
 
 

3. Επίβιεςε ησλ Γεπκάησλ 
 
Ζ πξόζβαζε, ε εγθαηάζηαζε θαη ε επίβιεςε ησλ καζεηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ γεπκάησλ 
απνηειεί απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ LFHED θαη ηεο ζρνιηθήο δσήο. 
Ο πάξνρνο κεξηκλά, ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο κε καζεηή λα απνζηείιεη κέζσ ειεθηξνληθνύ 
ηαρπδξνκείνπ αλαθνξά ζηελ DAF θαη ηελ CPE ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ηελ 
θαηάζηαζε ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό ηνπ ζρνιείνπ. 
 

4. Σα Γεύκαηα 
 

Ο πάξνρνο παξέρεη επηηόπνπ, ζην ρνιηθό Δζηηαηόξην (Restaurant Scolaire) ηα αθόινπζα είδε 
γεπκάησλ:  
 
ΝΗΠΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΚΟ 
 
Οη καζεηέο ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ηνπ Γεκνηηθνύ εγθαζίζηαληαη ζην Σχολικό Εστιατόριο.  
Σελ ώξα ηνπ γεύκαηνο, νη αηνκηθνί δίζθνη ηνπνζεηνύληαη πξηλ από ηελ άθημε ησλ καζεηώλ.  
Σν ςσκί πξνηείλεηαη ειεύζεξα, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ καζεηώλ θαη ζεξβίξεηαη ζην ηέινο ηνπ 
γεύκαηνο νύησο ώζηε ηα παηδηά λα ηξώλε ζσζηά θάζε πηάην πνπ πξνηείλεηαη, κε ηελ ζεηξά ηνπ 
κελνύ. 
Οη ππεξεζίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα απηά αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
 

Σάμεηο Ώξα Σύπνο 

 από           έσο  

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 Μικρού Μενούθαη ην Μελνύ πξέπεη απαξαίηεηα λα ηεξεί ηνπιάρηζηνλ ηηο 
αθόινπζεο ζπρλόηεηεο:  
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 
Αλ ην θπξίσο πηάην δελ πεξηέρεη πξσηεΐλεο, ζα ζπλνδεύεηαη από ηπξί 
 

πλνδεπηηθό:  βξαζηά ιαραληθά  3 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ηνπιάρηζηνλ  

Δπηδόξπην:  

θξνύηα 
γαιαθηνθνκηθά 
πξντόληα                                                        
γιπθά 

2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 
2 θνξέο ηελ εβδνκάδα ζε αηνκηθή κεξίδα 
1 θνξά ηελ εβδνκάδα 
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ΓΤΜΝΑΙΟ & ΛΤΚΕΙΟ 

Σάμεηο Ώξα Σύπνο 

 από έσο  

Γπκλάζην-
Λύθεην 

12.05 
13.30 ζύκθσλα 

κε EDT 

Μενού 
Οξεθηηθό - Εεζηό πηάην - Δπηδόξπην 

Πιάτο Ημέρας 
αιάηα - Εεζηό πξσηετλνύρν πηάην 

 
Ζ ζύλζεζε ηνπ Μενού πξέπεη απαξαίηεηα λα ηεξεί ηνπιάρηζηνλ ηηο αθόινπζεο ζπρλόηεηεο: 
 
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 
Αλ ην θπξίσο πηάην δελ πεξηέρεη πξσηεΐλεο, ζα ζπλνδεύεηαη από ηπξί 
 

πλνδεπηηθό: βξαζηά ιαραληθά  3 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ηνπιάρηζηνλ  

Δπηδόξπην:  

θξνύηα                
γαιαθηνθνκηθά 
πξντόληα                                                             
γιπθά 

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

 
Σν Πιάτο Ημέρας απνηειείηαη από πξσηετλνύρα πηάηα πνπ ζπλνδεύνληαη από ιαραληθά θαη 
ζαιάηα. 
 
 
5. Σα ζλαθ 
 
Οη παξνρέο Σνακ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ Cafétéria. Ζ πξόζβαζε είλαη αλνηθηή απνθιεηζηηθά γηα 
ηνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ (Collège) θαη ηνπ Λπθείνπ (Lycée).  
Ο θαηάινγνο ησλ δηαζέζηκσλ πξντόλησλ ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηνπο ηζρύνληεο ζηελ Διιάδα 
θαλνληζκνύο ζρεηηθά κε ηελ ζρνιηθή εζηίαζε ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ ζρνιείσλ: ΦΔΚ 2135- 
27-08-2013 YIΓ_Γ.Π._ΟΗΚ 81025. 
Απνηειείηαη από ΑΛΑΣΔ, ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ, ΠΗΣΔ, ΑΝΣΟΤΗΣ, ΜΠΗΚΟΣΑ, 
ΦΡΟΤΣΑ, ΝΔΡΟ θαη ΥΤΜΟΤ ΦΡΟΤΣΩΝ.  
 
Άιια θξύα ή δεζηά ΡΟΦΖΜΑΣΑ είλαη δηαζέζηκα ζην θάησ θπιηθείν, κόλν γηα ηνπο ελήιηθεο. 
Αλαηξέμηε ζην Παξάξηεκα 1 – Καηάινγνο Snacks & Σηκέο.  
 
Οη πξνηεηλόκελεο παξνρέο απνηεινύλ αληηθείκελν ηξηκεληαίαο έγθξηζεο σο πξνο ηελ ζύζηαζή 
ηνπο, νη ηηκέο ηνπο νξίδνληαη από ηνλ πάξνρν ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη δελ κπνξνύλ λα 
απμεζνύλ εληόο ηνπ έηνπο. 
 
 
6. Πξόζζεηεο παξνρέο 
 
Καηόπηλ αηηήκαηνο, ν πάξνρνο κπνξεί λα πξνζαξκόζεη ηα κελνύ ελόςεη ησλ αλαγθώλ καζεηή γηα 
ηαηξηθνύο ιόγνπο, ππό ηνλ κνλαδηθό όξν έλα ΡΑΗ (πξόγξακκα εμαηνκηθεπκέλεο ζηήξημεο, 
ηεθκεξησκέλν από ηαηξό θαη ππνγεγξακκέλν από όια ηα κέξε)έρεη ζπληαρζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην 
ζρνιείν. ε πεξίπησζε πεξηνξηζκώλ ιόγσ ζξεζθεύκαηνο, απηνί κπνξνύλ λα ιεθζνύλ ππόςε αλ 
αλαθέξζεθαλ δεόλησο ζηελ ζρνιηθή δσή. 
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Ο πάξνρνο πξνηείλεη θάζε ρξόλν ελλέα (9) Ειδικά Γεύματα: «ΓΔΤΜΑ ΔΝΑΡΞΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 
ΥΡΟΝΗΑ»,  
«ΓΔΤΜΑ ΣΖ TOUSSAINT (ΑΓΗΩΝ ΠΑΝΣΩΝ)», «ΓΔΤΜΑ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΩΝ», «ΓΔΤΜΑ ΣΖ 
CHANDELEUR», «ΓΔΤΜΑ ΣΗΚΝΟΠΔΜΠΣΖ», «ΓΔΤΜΑ ΔΘΝΗΚΖ ΔΟΡΣΖ 25 ΜΑΡΣΟΤ», 
«ΠΑΥΑΛΗΝΟ ΓΔΤΜΑ», «ΑΝΟΗΞΗΑΣΗΚΟ ΓΔΤΜΑ», «ΓΔΤΜΑ ΣΔΛΟΤ ΣΖ ΥΡΟΝΗΑ».  
Με ηελ επθαηξία ησλ εμόδσλ πνπ νξγαλώλνληαη από ην ζρνιείν θαη, ζπλεπώο, ζε πεξίπησζε 
αδπλακίαο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο εζηίαζεο ηνπ ζρνιείνπ (εθδξνκέο, παηδαγσγηθέο έμνδνη), ν 
πάξνρνο πξνηείλεη ζηνπο καζεηέο έλα θνπηί Lunch Box (ζλαθ).  
 
Σν Lunch Box απνηειείηαη από έλα ξόθεκα, έλα ζάληνπηηο θη έλα επηδόξπην.  
Σα Ειδικά Γεύματα θαη ην Lunch Box ηηκνινγνύληαη κε ηηο θαλνληθέο ηηκέο ηνπ Μικρού Μενού ή 
ηνπ  
Μελνύ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ καζεηή. 
 
7. Εγγξαθή, Αλαλέσζε, Δηαθνπή 
 
Ζ αλαλέσζε ηεο εγγξαθήο ζηελ ζρνιηθή εζηίαζε δελ είλαη απηόκαηε θαη νη εγγξαθέο πξέπεη λα 
γίλνληαη δηαδηθηπαθά, ζηελ πιαηθόξκα EDUKA, θάζε έηνο, ηνλ Ηνύιην.  
Ζ ιύζε ηεο ζπλδξνκήο δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί παξά κόλν ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ. ηελ 
πεξίπησζε απηή, επηθνηλσλήζηε κε ηηο ππεξεζίεο ηεο DAF. 
 
 
8. Σηκέο ησλ παξνρώλ 
 

Σύπνο  Σηκή Μνλάδαο 

Σξηκεληαίν θαη’ απνθνπήλ πνζό 

 

από 02/09/2021 
έσο 22/12/2021 

από 10/01/2022 
έσο 31/03/2022 

από 
01/04/2022 

έσο 
30/06/2022 

 
Μηθξό Μελνύ* 4,75 € 327,75 € 247,00 € 251,75 € 826,00 € 

Μελνύ* 5,25 € 362,25 € 273,00 € 278,25 € 913,50 € 

Πηάην Ζκέξαο* 4,10€ 282,90 € 213,20 € 217,30 € 713,40 € 

      * Οη ηηκέο είλαη απηέο ηεο ηξηκεληαίαο ζπλδξνκήο, ζε πεξίπησζε κίαο θαηαλάισζεο, 
ππάξρεη πξνζαύμεζε 10%, ήηνη Μηθξό Μελνύ 5,23 επξώ Μελνύ 5,78 επξώ Πηάην 
Ηκέξαο 4,51 επξώ 

  
 
9. Σξόπνο θαη όξνη πιεξσκήο 
 
Μηα θάξηα πιεξσκήο δηαλέκεηαη απηόκαηα ζε όινπο ηνπο καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο ηελ 
νπνία πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ θάζε θνξά πνπ πεξλνύλ από ην ηακείν, είηε παίξλνπλ ην 
γεύκα ηνπο θάπνηεο κέξεο ηελ εβδνκάδα ή βάζεη ηεο ηξηκεληαίαο ζπλδξνκήο. Σν ίδην ηζρύεη 
γηα ηνπο ππόηξνθνπο. Μόλνλ νη καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο δελ δηαζέηνπλ ηέηνηα θάξηα. 
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Πιεξσκή κέζσ ηξηκεληαίαο ζπλδξνκήο 

 
Ζ πιεξσκή πξέπεη λα γίλεηαη θάζε ηξίκελν, ζύκθσλα κε ην πνζό πνπ ηηκνινγείηαη από ην 
ζρνιείν. 
 
Δίηε κέζσ ηξαπεδηθήο θάξηαο (Visa / Mastercard) ζηελ πιαηθόξκα EDUKA 
 
Δίηε κε έκβαζκα ζηνπο ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ηνπ ζρνιείνπ:  

 
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 πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία ηεο πιεξσκήο: Δπώλπκν, 
Όλνκα θαη ηάμε ηνπ καζεηή.  

 
ηα πιαίζηα θαη’απνθνπήλ ηηκνιόγεζεο, δύλαηαη λα παξαζρεζεί πίζησζε ζε πεξίπησζε 
αζζέλεηαο, πηζηνπνηεκέλεο κέζσ ηαηξηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ, γηα απνπζία από 3 δηαδνρηθέο εκέξεο 
θαη πάλσ. 
ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ή ζε πεξίπησζε νξηζηηθήο απνρώξεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
ρξνληάο, ε ελδερόκελε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ καζεηή δύλαηαη, θαηά πεξίπησζε, λα 
επηζηξαθεί ή λα πεξάζεη ζηελ πίζησζε ηεο επόκελεο πεξηόδνπ (ζηελ πεξίπησζε απηή, απηό είλαη 
εθηθηό αλ ην ζύλνιν ησλ νθεηιόκελσλ δηδάθηξσλ έρεη θαηαβιεζεί). 
 
Πιεξσκή ζε εκεξήζηα βάζε κέζσ ηεο θάξηαο πιεξσκήο: 
 
Σα γεύκαηα ή ηα ζλαθ κπνξνύλ λα ιακβάλνληαη ζε εκεξήζηα βάζε, κέζσ ηεο επαλαθνξηηδόκελεο 
Κάξηαο Πιεξσκήο πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο καζεηέο κόιηο κπνπλ ζην Γπκλάζην. Ζ θάξηα απηή 
επηηξέπεη ηελ απνθπγή θπθινθνξίαο κεηξεηώλ θαη ηελ άκεζε πιεξσκή ζην ζρνιηθό εζηηαηόξην ή 
ζηελ θαθεηέξηα. Αλά πάζα ζηηγκή κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε από ηηο ππεξεζίεο ηεο DAF ζρεηηθά 
κε ην ππόινηπν πνζό θαζώο θαη ην θαηαλαισζέλ πνζό. 
 
Ζ ηξνθνδόηεζε ηεο θάξηαο απηήο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ εκβάζκαηνο ζηνλ 
ινγαξηαζκό ηνπ LFHED κε ην ειάρηζην πνζό ησλ 20€ ή κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο (Visa - 
MasterCard) άκεζα, κέζσ ηνπ πξνζσπηθνύ ρώξνπ ησλ νηθνγελεηώλ ζηελ πιαηθόξκα EDUKA. 
ε πεξίπησζε απώιεηαο, ε αληηθαηάζηαζε ζπλεπάγεηαη έμνδα ύςνπο 10€. 
 
 
10. Επηθνηλσλία 
 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, κελ δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε:  
 
Γηα ζέκαηα ηηκνιόγεζεο ή ιεηηνπξγίαο 
 
Γξακκαηεία DAF, θπξία Αγγειηθή ΝΣΔΣΗΚΑ Σειέθσλν: 211 300 91 41  
Δ-Mail: secdaf@lfh.gr  
 
Δγγξαθή ζηελ ππεξεζία εζηίαζεο 
Δ-Mail: secinscriptions@lfh.gr 
 

mailto:secinscriptions@lfh.gr
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Γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ κελνύ, ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ: 
 
APOSTO Catering  
Κ. Δπζύκηνο ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ, Λεσθ. Λαπξίνπ 97  
153 44 Γιπθά Νεξά  
Σειέθσλν: 210 66 18 802, 210 6618803  
Δ-Mail : info@apostocatering.gr 
Ηζηόηνπνο: www.apostocatering.gr 
 
Οη ζύιινγνη γνλέσλ θαη ν εθπξόζσπόο ηνπο είλαη επίζεο ζηελ δηάζεζή ζαο: 
 
ύιινγνο Γνλέσλ - Γαιιηθό ηκήκα (APE SF): ape@lfh.gr 
ύιινγνο Γνλέσλ - Διιεληθό Σκήκα (APE SH): palfh@yahoo.com 
 
 

mailto:info@apostocatering.gr
http://www.apostocatering.gr/

