
1 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σίτιση Μαθητών/τριών Μουσικού Σχολείου Παγκυπρίου Γυμνασίου 

Αγαπητοί Γονείς Μαθητών/τριων Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου & Λυκειου),  

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Παγκυπρίου Γυμνασίου (Παγκύπριο 

Γυμνάσιο, Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και Σύνδεσμος 

Γονέων) έχει προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης με την εταιρεία Glykorama 

Creations Ltd για τη Σίτιση των μαθητών/τριών του σχολείου που 

παραμένουν στο σχολείο για απογευματινά μαθήματα. Η σίτιση έχει αρχίσει 

να προσφέρεται σε μαθητές του STEAM από τις 06/2/2023.  

Η σίτιση για τους μαθητές/τριες Μουσικού Σχολείου που θα ενδιαφερθούν 

θα ξεκινήσει την Παρασκευή 28/2/2023 και θα ολοκληρωθεί την 

Παρασκευή 26/5/2023 και θα προσφέρεται όλες τις ημέρες που οι 

μαθητές θα βρίσκονται στο σχολείο για απογευματινή φοίτηση. Η σίτιση των 

μαθητών θα γίνεται σε συγκεκριμένες αίθουσες με επίβλεψη από αρμόδιους 

λειτουργούς του σχολείου. 

Το μενού βασίστηκε σε ενδεικτικά μενού που προτείνονται από το Υπουργείο 

Παιδείας και θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του σχολείου (Γονείς/Σίτιση)                           

(https://lyk-pagkyprion-lef.schools.ac.cy/index.php/el/syndesmos-goneon). 

Η σίτιση περιλαμβάνει μόνο φαγητό. Τα παιδιά μπορούν να προμηθεύονται 

φρούτα/γλυκό/ποτό από την καντίνα ή από το σπίτι.  

Το ποσό που θα καταβάλλεται για τη σίτισης των μαθητών/τριών Μουσικού 

Σχολείου  για τη σχολική χρονιά 2022-2023 ανέρχεται στα: 

  ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ 

  

(Μάρτιος 
2023 

(έναρξη 
σίτισης 

28/2/2023) 

Απρίλιος 
2023 

Μάιος 2023 
(μέχρι 

26/05/2023) 

Συνολικό 
Ποσό 

(Μάρτιος 
μέχρι Μάιος 

2023) 

2 φορές τη βδομάδα  35,00 € 14,00 € 28,00 € 77,00 € 

3 φορές τη βδομάδα 52,50 € 21,00 € 42,00 € 115,50 € 

4 φορές τη βδομάδα 70,00 € 28,00 € 56,00 € 154,00 € 
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Η προπληρωμή του ποσού σίτισης μπορεί να γίνεται μηναία (την 1η βδομάδα 

του μήνα) ή μπορεί να καταβληθεί το συνολικό ποσό εξαρχής.  

Προσφέρονται 2 τρόποι πληρωμής: 

• μέσω JCC smart   

Κατηγορία: Σύνδεσμοι & Επαγγελματικά Σώματα 

Σύνδεσμος Γονέων & Κηδεμόνων Παγκυπρίου Γυμνασίου 

ή/και 

• στο λογαριασμό του Συνδέσμου Γονέων Παγκυπρίου 

Γυμνασίου στην Ελληνική Τράπεζα: 

Αρ. Λογ: 147-01-G44478-01 

ΙΒΑΝ: CY93 0050 0147 0001 4701 G444 7801 

Για τα παιδιά με διατροφικές ιδιαιτερότητες, αυστηρά βάσει θρησκείας ή 

θεμάτων υγείας, θα προσφέρεται ονομαστικά ξεχωριστό γεύμα με βάση τη 

σχετική δήλωση που έγινε στο σχολείο κατά την εγγραφή των παιδιών.   

Επισημαίνεται ότι, εάν το παιδί σας θα απουσιάζει από το σχολείο 

προγραμματισμένα ή με Άδεια Ασθενείας ιατρού για περίοδο πέραν των 3 

ημερών, ο Γονέας θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα τη Γραμματεία του 

σχολείου.  

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται για σίτιση των παιδιών τους, 

παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στη 

Συμβουλευτική Επιτροπή Παγκυπρίου Γυμνασίου το συνημμένο 

έντυπο μέχρι την Τετάρτη, 15/02/2023, μέσω: 

• ηλεκτρονικά στο email του Συνδέσμου Γονέων sg-lyk-

pagkyprion-lef@schools.ac.cy  ή/και 

• του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος του μαθητή/τριας  

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διευκρινίσετε οτιδήποτε σχετικά με τη 

σίτιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Μαργαρίτα Τσιαλούπη, 

Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων (96237928) ή τον κ. Νίκο Μιχαηλίδη, 

Ταμία του Συνδέσμου Γονέων (99610708). 

 

Από Συμβουλευτική Επιτροπή Παγκυπρίου Γυμνασίου 

9/2/2023  
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ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ) ΣΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ 

 

Προς: Συμβουλευτική Επιτροπή Παγκυπρίου Γυμνασίου 

 

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

Τάξη/Τμήμα: ……………..…………… 

Ονοματεπώνυμο Γονέα/Κηδεμόνα: ……………………………………………………………… 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Γονέα/Κηδεμόνα: ………………………………………..…. 

 

Επιθυμώ το παιδί μου να σιτίζεται στα πλαίσια της συμφωνίας της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής του Παγκυπρίου Γυμνασίου με την εταιρεία Glykorama Creations Ltd. 

Τυχόν διατροφικές ιδιαιτερότητες του παιδιού μου έχουν δηλωθεί στο σχολείο κατά 

την εγγραφή των παιδιών.   

 

Αριθμός ημερών σίτισης: (2, 3 ή 4)……………………………………………………………… 

Ημέρες Σίτισης: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή (να κυκλωθούν οι 

μέρες σίτισης) 

 

Θα καταβάλω το ποσό σίτισης:  

μέσω JCC smart  

στο λογαριασμό του Συνδέσμου Γονέων Παγκυπρίου Γυμνασίου  

(επιλέξτε τρόπο/ους πληρωμής με Χ) 

 

………………………………………….                                         Ημερ.:……………………                            

        Υπογραφή Γονέα/Κηδεμόνα 

 


