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Θέμα: Λειτουργία και Έλεγχος Σχολικών Κυλικείων
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Σχολικών
Κυλικείων Νόμων του 2000 [Ν.60(Ι)/2000] και 2005 [Ν.16(Ι)/2005], πληροφορείστε ότι η
Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων (Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
που της παρέχονται από τη Νομοθεσία σχετικά με την εποπτεία των ελέγχων των σχολικών
κυλικείων, οι οποίοι διεξάγονται από τις Τοπικές Επιτροπές Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων
(Τ.Ε.Ε.Σ.Κ.), επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα που αφορούν στην υγεία και στην
υγιεινή διατροφή των μαθητών και απαιτεί την αυστηρή εφαρμογή της Νομοθεσίας και των
κανόνων υγιεινής και καθαριότητας σε όλα ανεξαίρετα τα σχολικά κυλικεία. Παράλληλα,
στοχεύει στην εξάλειψη όλων των κρουσμάτων παρατυπιών που παρατηρούνται σε σχολικά
κυλικεία. Ως εκ τούτου, οι κατά τόπους Τ.Ε.Ε.Σ.Κ. καλούνται να εφαρμόζουν αυστηρά τους
περί Σχολικών Κυλικείων Νόμους του 2000 και 2005. Για δική σας διευκόλυνση,
επισημαίνονται οι σημαντικότερες πρόνοιες της Νομοθεσίας:
α) Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.
Η Κ.Ε.Ε.Σ.Κ. απαρτίζεται από:
- τον πρόεδρο, που είναι εκ περιτροπής ο Διευθυντής Δημοτικής, ο Διευθυντής Μέσης Γενικής
και ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
(Υ.Π.Π.), ο οποίος διορίζει και τον γραμματέα,
- έναν επιθεωρητή της Δημοτικής Εκπαίδευσης, έναν επιθεωρητή της Μέσης Εκπαίδευσης και
έναν επιθεωρητή της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υ.Π.Π.,
- έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
- έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας,
- έναν εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου του Κράτους,
- έναν εκπρόσωπο του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών,
- από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών εκπαιδευτικών οργανώσεων Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.,
Ο.Λ.Τ.Ε.Κ. και Π.Ο.Ε.Δ.,
- έναν εκπρόσωπο της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Μέσης και έναν
εκπρόσωπο της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης,

- έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολική Εφορεία,
- έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Διαιτολόγων,
- έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιστημόνων/Τεχνολόγων Τροφίμων,
- έναν εκπρόσωπο του Παγκύπριου Συνδέσμου Κυλικειαρχών,
- έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (Π.Σ.Ε.Μ.).
Η Κ.Ε.Ε.Σ.Κ. έχει αρμοδιότητα να:
- αποφασίζει για τα υπό έγκριση προϊόντα που διατίθενται από τα κυλικεία, αφού λάβει υπόψη
την εισήγηση που υποβάλλει η Επιστημονική Επιτροπή,
- παρέχει τις σχετικές προδιαγραφές των προϊόντων προς τις Σχολικές Εφορείες,
- εκδίδει κατάλογο με τα είδη και τις τιμές των προϊόντων που προσφέρονται στα κυλικεία,
- καθορίζει ή διαφοροποιεί τις τιμές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο,
- αποσύρει προϊόντα από τα κυλικεία, αν κρίνει αυτό αναγκαίο για την προστασία της υγείας
των μαθητών,
- εποπτεύει τον έλεγχο που διεξάγεται από την Τ.Ε.Ε.Σ.Κ. και αφορά σε θέματα:
(i) παράβασης των τιμών του καταλόγου,
(ii) παράβασης των ειδών των προϊόντων του καταλόγου,
(iii) παράβασης των προδιαγραφών των ειδών του καταλόγου,
(iν) παράβασης των κανόνων υγιεινής χώρου, εξοπλισμού προσωπικού και τροφίμων, όπως
αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα I του Ν.60(Ι)/2000,
(ν) παράλειψης του αδειούχου του κυλικείου ή εκπροσώπου του να παρευρίσκεται στο
κυλικείο όλες τις ώρες λειτουργίας του.
β) Επιστημονική Επιτροπή
Η Κ.Ε.Ε.Σ.Κ. διορίζει την Επιστημονική Επιτροπή, την οποία απαρτίζουν πρόσωπα με ειδική
κατάρτιση και τα οποία ασχολούνται με τις τροφές και τα τρόφιμα.
Η Επιστημονική Επιτροπή απαρτίζεται από:
- εκπρόσωπο της Κ.Ε.Ε.Σ.Κ., ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων,
- εκπρόσωπο των Ιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας,
- εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου του Κράτους,
- εκπρόσωπο των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας,
- εκπρόσωπο των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας,
- εκπρόσωπο του Συνδέσμου Διαιτολόγων,
- εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιστημόνων/Τεχνολόγων Τροφίμων.
Η Επιστημονική Επιτροπή καθορίζει τις προδιαγραφές και τα πρότυπα για τα είδη και τα
προϊόντα που προσφέρονται στα κυλικεία και υποβάλλει στην Κ.Ε.Ε.Σ.Κ. αιτιολογημένη
εισήγηση αναφορικά με τα υπό έγκριση προϊόντα, με σκοπό τη συμπερίληψη τους στον
κατάλογο που εκδίδει η Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.
γ) Τ.Ε.Ε.Σ.Κ.
Η Τ.Ε.Ε.Σ.Κ. απαρτίζεται από:
- εκπρόσωπο της διεύθυνσης του σχολείου, ως πρόεδρο,
- εκπρόσωπο του Καθηγητικού/Διδασκαλικού Συλλόγου,
- εκπρόσωπο του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου,
- εκπρόσωπο του Συνδέσμου Γονέων,
- εκπρόσωπο των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και
- εκπρόσωπο του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών.
Η θητεία της Τ.Ε.Ε.Σ.Κ. είναι διάρκειας ενός έτους. Η Τ.Ε.Ε.Σ.Κ. εκδίδει κανόνες με τους
οποίους ρυθμίζει την εσωτερική της διαδικασία.
Η Τ.Ε.Ε.Σ.Κ., υπό την εποπτεία της Κ.Ε.Ε.Σ.Κ. ασκεί κατά εύλογα χρονικά διαστήματα
έλεγχο στο κυλικείο του σχολείου, με σκοπό τη διαπίστωση συμμόρφωσης του αδειούχου
κυλικείου στις συνθήκες υγιεινής που περιγράφονται στο Παράρτημα I του Ν.60(Ι)/2000. Για
σκοπούς εύκολης αναφοράς, το Παράρτημα Ι των περί Σχολικών Κυλικείων Νόμων βρίσκεται
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http://www.moec.gov.cy/politiki_amyna/sk_entypa.html.
2. α) Έλεγχος κυλικείου κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς
Συστήνεται όλα τα σχολεία να ασκούν έλεγχο, μέσω των Τ.Ε.Ε.Σ.Κ., για διαπίστωση της
συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας και για την υγιεινή και την καθαριότητα του
σχολικού κυλικείου από την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει
να ενεργοποιούνται όσα μέλη της Τ.Ε.Ε.Σ.Κ. μπορούν να είναι παρόντα. Σε περίπτωση που
διαπιστώνεται, μετά από έλεγχο από την Τ.Ε.Ε.Σ.Κ., ότι ο αδειούχος κυλικείου δεν
συμμορφώνεται στις διατάξεις των περί Σχολικών Κυλικείων Νόμων ως προς τις συνθήκες
υγιεινής που περιγράφονται στο Παράρτημα I ή προβαίνει σε παραβάσεις στις τιμές ή στα είδη
του εγκεκριμένου Τιμοκαταλόγου, η Τ.Ε.Ε.Σ.Κ. ετοιμάζει και υποβάλλει γραπτώς
αναλυτική έκθεση περί τούτου στην οικεία Σχολική Εφορεία ή στον Διευθυντή Μέσης
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υ.Π.Π. (αν ο έλεγχος αφορά τη Μέση
Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση), την οποία κοινοποιεί στον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.,
ώστε να λαμβάνονται μέτρα έγκαιρα και να γίνονται οι δέουσες ενέργειες, σύμφωνα με τις
διαδικασίες που προνοούνται από τους σχετικούς Νόμους. Στην αναλυτική έκθεση πρέπει να
επισημαίνονται και να προσδιορίζονται οι διατάξεις της σχετικής Νομοθεσίας που παραβιάζει ο
αδειούχος κυλικείου. Επισημαίνεται ότι, επί καθημερινής βάσεως, η Διεύθυνση του Σχολείου ή
εξουσιοδοτημένος εκπαιδευτικός /μέλος της Τ.Ε.Ε.Σ.Κ., δύναται να ελέγχει την υγιεινή και την
καθαριότητα του κυλικείου, καθώς και τα είδη που πωλεί ο αδειούχος κυλικείου. Σε περίπτωση
διαπίστωσης παρατυπιών/παραβάσεων της Νομοθεσίας, που άπτονται της υγιεινής και της
καθαριότητας του κυλικείου, οι Διευθυντές των σχολείων οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα την
οικεία Σχολική Εφορεία ή τον Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του
Υ.Π.Π. (αν ο έλεγχος αφορά τη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση), τον Πρόεδρο
της Κ.Ε.Ε.Σ.Κ. και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Κράτους, για τις δικές τους περαιτέρω
ενέργειες. Παράλληλα, καλούνται οι Σχολικές Εφορείες και οι Διευθυντές των σχολείων Μέσης
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όπως, πριν την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς,
προβαίνουν σε όλες τις δέουσες ενέργειες για τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και την
εγκατάσταση όπου χρειάζεται:
- λεκανών πλυσίματος σκευών,
- νιπτήρα και νεροχύτη με παροχή ζεστού και κρύου νερού,
- πυκνού συρμάτινου πλέγματος στα παράθυρα και στις πόρτες για προστασία από
μύγες και έντομα,
- κατάλληλων σκυβαλοδοχείων (ποδοκίνητων).
Τονίζεται ότι αποτελεί υποχρέωση των Σχολικών Εφορειών να επιλαμβάνονται
οποιωνδήποτε καταγγελιών, μέσω των νενομισμένων διαδικασιών.
β) Σύσταση Τ.Ε.Ε.Σ.Κ.
Όσα σχολεία διαθέτουν κυλικείο πρέπει να αποστέλλουν τη σύσταση της Τ.Ε.Ε.Σ.Κ.
σύμφωνα με το άρθρο 13(1) των περί Σχολικών Κυλικείων Νόμων, στο Υ.Π.Π. (Πρόεδρο
Κ.Ε.Ε.Σ.Κ., υπόψη Ε.Δ.Ε./Ε.Μ.Ε/Ε.Τ.Ε.-Υπεύθυνου Κυλικείων, Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, 1434 Λευκωσία), συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο, το αργότερο μέχρι τις 31
Οκτωβρίου κάθε σχολικής χρονιάς. Το έντυπο για κάθε Διεύθυνση βρίσκεται αναρτημένο
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http://www.moec.gov.cy/politiki_amyna/sk_entypa.html (Δημοτική Εκπαίδευση → ΤΕΕΣΚ 1,
Μέση Γενική Εκπαίδευση → ΤΕΕΣΚ 2, Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση →
ΤΕΕΣΚ 3).
Επισημαίνεται ότι, στην εν λόγω Επιτροπή πρέπει να δηλώνεται ένα άτομο για κάθε θέση. Ως
εκ τούτου, σε δύο σχολεία με κοινό κυλικείο, το Υ.Π.Π. εισηγείται τη σύσταση κοινής Τ.Ε.Ε.Σ.Κ.
με συμμετέχοντες και από τα δύο σχολεία. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ρυθμίζονται με
εσωτερική διαδικασία οι κανόνες σύστασης της κοινής Τ.Ε.Ε.Σ.Κ., ώστε να εκπροσωπούνται
και τα δύο σχολεία (π.χ. αν θα υπάρχει εκπρόσωπος γονέων του ενός σχολείου/κύκλου, να

υπάρχει μέλος του διδακτικού προσωπικού του άλλου σχολείου/κύκλου). Θα πρέπει, επίσης,
να καθορίζεται μέλος για κάθε μία από τις θέσεις της Επιτροπής.
Στην περίπτωση που δεν λειτουργεί κυλικείο στο σχολείο σας κατά την έναρξη της σχολικής
χρονιάς, πρέπει να ενημερώνετε γραπτώς το Υ.Π.Π. (Πρόεδρο Κ.Ε.Ε.Σ.Κ., υπόψη
Ε.Δ.Ε./Ε.Μ.Ε/Ε.Τ.Ε.-Υπεύθυνου Κυλικείων, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 1434
Λευκωσία), συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το σχετικό έντυπο, το αργότερο μέχρι τις
31 Οκτωβρίου κάθε σχολικής χρονιάς. Το έντυπο για κάθε Διεύθυνση βρίσκεται αναρτημένο
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
http://www.moec.gov.cy/politiki_amyna/sk_entypa.html (Δημοτική Εκπαίδευση → ΤΕΕΣΚ 4,
Μέση Γενική Εκπαίδευση → ΤΕΕΣΚ 5, Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση →
ΤΕΕΣΚ 6).
Εφόσον, σύμφωνα με το σχετικό έντυπο, ενημερώνετε το Υ.Π.Π. ότι δεν λειτουργεί κυλικείο
στο σχολείο σας και, κατά συνέπεια, δεν συστήνεται ούτε και Τ.Ε.Ε.Σ.Κ., εξυπακούεται ότι είναι
παράνομο να λειτουργεί κυλικείο κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες ή προϋποθέσεις (όπως,
π.χ., οι μαθητές του σχολείου να λειτουργούν κάποιου είδους κυλικείο).
γ) Έλεγχος και αξιολόγηση κυλικείου από την Τ.Ε.Ε.Σ.Κ.
Σημειώνεται ότι η Τ.Ε.Ε.Σ.Κ. αξιολογεί το κυλικείο και συμπληρώνει τρεις ως τέσσερις
φορές τον χρόνο το Ενιαίο Έντυπο Αξιολόγησης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ
(Ν.60(Ι)/2000). Για σκοπούς ομοιομορφίας, το έντυπο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα
του Υ.Π.Π. στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
http://www.moec.gov.cy/politiki_amyna/sk_entypa.html. Καλείστε να συμπληρώνετε το
συγκεκριμένο έντυπο, όπως προνοείται από τη σχετική Νομοθεσία, χωρίς να προβαίνετε σε
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του. Σημειώνεται ότι η Τ.Ε.Ε.Σ.Κ., στο πλαίσιο των ελέγχων
που διενεργούνται, δύναται να παραλαμβάνει οποιοδήποτε προσφερόμενο προϊόν και να
προβαίνει σε εξέταση. Παράλληλα, καλείστε να ασκείτε αιφνίδιους ελέγχους στο κυλικείο του
σχολείου σας, για διαπίστωση της συμμόρφωσης του αδειούχου με τις πρόνοιες της
Νομοθεσίας. Στις περιπτώσεις που προκύπτουν παρατυπίες σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του
κυλικείου, καλείστε να ενεργείτε σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, ενημερώνοντας
άμεσα την οικεία Σχολική Εφορεία ή τον Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης του Υ.Π.Π. (αν ο έλεγχος αφορά τη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική
Εκπαίδευση), ανάλογα, για να επέμβει.
δ) Υποβολή Ενιαίου Εντύπου Αξιολόγησης Κυλικείου
Τονίζεται ότι δύο φορές τον χρόνο η Τ.Ε.Ε.Σ.Κ. υποβάλλει προς την Κ.Ε.Ε.Σ.Κ. (υπόψη
οικείου Επιθεωρητή), τη Διεύθυνση του Σχολείου, την Εφορεία ή τον Διευθυντή Μέσης
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υ.Π.Π. (για σχολεία Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), έκθεση αξιολόγησης του κυλικείου, συμπληρώνοντας το
Ενιαίο Έντυπο Αξιολόγησης Κυλικείου (Παράρτημα ΙΙ, Ν.60(Ι)/2000). Η πρώτη έκθεση
υποβάλλεται στο διάστημα μεταξύ 15 Ιανουαρίου και 15 Φεβρουαρίου και η δεύτερη
έκθεση υποβάλλεται στο διάστημα μεταξύ 15 Μαρτίου και 15 Απριλίου. Παράλληλα, ένα
αντίγραφο του Ενιαίου Εντύπου Αξιολόγησης του Κυλικείου φυλάσσεται στο σχολείο.
Παρακαλείστε όπως, στο εν λόγω έντυπο, αναφέρετε όλα τα στοιχεία του σχολείου σας
(επίσημη ονομασία σχολείου σύμφωνα με τον κατάλογο που είναι αναρτημένος στην
ιστοσελίδα του Υ.Π.Π., ονομασία κοινότητας ή Δήμου που ανήκει το σχολείο) καθώς και την
ημερομηνία που διενεργείται ο έλεγχος. Επιπρόσθετα, παρακαλείστε όπως σφραγίζετε την
πρώτη σελίδα του Ενιαίου Εντύπου Αξιολόγησης Κυλικείου με τη σφραγίδα του σχολείου.
Είναι χρήσιμο δίπλα από το όνομα του κάθε μέλους της Τ.Ε.Ε.Σ.Κ. που παρευρίσκεται στον
έλεγχο να σημειώνεται και η ιδιότητά του (π.χ Διευθυντής/ Βοηθός Διευθυντής, Εκπαιδευτικός,
Μέλος Συνδέσμου Γονέων, Εκπρόσωπος Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου, Εκπρόσωπος
Υγειονομικών Υπηρεσιών, Εκπρόσωπος Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών).

3. Υπογραμμίζεται εμφαντικά η ανάγκη και η υποχρέωση τήρησης των
χρονοδιαγραμμάτων που τίθενται για την ομαλή λειτουργία και τον έλεγχο των κυλικείων, με
σκοπό την εύρυθμη και νομότυπη λειτουργία τους.
4. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τους περί Σχολικών Κυλικείων Νόμους, τα είδη που
προσφέρει ο αδειούχος κυλικείου είναι αυτά και μόνο που αναφέρονται στον εκάστοτε
εγκεκριμένο Τιμοκατάλογο [Άρθρο 18, Ν.60(Ι)/2000]. Παράλληλα, ο αδειούχος κυλικείου
οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Τ.Ε.Ε.Σ.Κ. ή/και της Κ.Ε.Ε.Σ.Κ., καθώς και στις
υποδείξεις της Σχολικής Εφορείας ή του Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης του Υ.Π.Π. (για σχολεία Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) σε
θέματα που αφορούν στην τήρηση του Τιμοκαταλόγου, στην ποιότητα των προσφερόμενων
ειδών, στην καθαριότητα του κυλικείου και στη συμπεριφορά του αδειούχου ή υπαλλήλου του
προς τους μαθητές και προς το διδακτικό προσωπικό του σχολείου. Παράλληλα, ο αδειούχος
του κυλικείου είναι υποχρεωμένος να παρέχει συσσίτιο ή οτιδήποτε αποφασίσει το Υ.Π.Π.,
σύμφωνα με τις τιμές που αυτό θα καθορίσει, σε όλους τους δικαιούχους μαθητές.
Παρακαλείστε όπως προβαίνετε στις δέουσες συστάσεις προς όλους τους αδειούχους
κυλικείων ώστε να διαθέτουν στα κυλικεία τους, καθημερινά, τα βασικά είδη του εγκεκριμένου
Τιμοκαταλόγου, δηλαδή νερό, σάντουιτς, αρτοποιητικά είδη, γαλακτοκομικά προϊόντα και
φυσικούς χυμούς. Επιπρόσθετα, συστήνεται όπως στα κυλικεία πωλούνται όσο το δυνατό
περισσότερα είδη από αυτά που αναφέρονται στον εγκεκριμένο Τιμοκατάλογο και ζητούνται
από την πλειονότητα των μαθητών του σχολείου σας.
5. Επισημαίνεται ότι έχουν αφαιρεθεί από τους τιμοκαταλόγους της Δημοτικής Εκπαίδευσης οι
μπάρες δημητριακών οι οποίες περιέχουν ξηρούς καρπούς, για προληπτικούς λόγους.
6. Ως προς τα «παζαράκια», έχει παρατηρηθεί ότι αυτά διοργανώνονται υπό την πρωτοβουλία
των Συνδέσμων Γονέων ή του ίδιου του σχολείου σε γιορτές ή άλλες εκδηλώσεις. Συνηθίζεται,
δε, μεταξύ άλλων να πωλούνται γλυκά και αλμυρά εδέσματα. Γίνεται παράκληση όπως αυτά
διοργανώνονται σε μη εργάσιμο χρόνο του σχολείου (Σάββατο, Κυριακή ή απόγευμα), ώστε να
μην επηρεάζεται το κυλικείο ή οπωσδήποτε σε συνεργασία με τον κυλικειάρχη του κάθε
σχολείου.
7. Καλείστε όπως μελετήσετε τις πρόνοιες των περί Σχολικών Κυλικείων Νόμων του 2000
[Ν.60(Ι)/2000] και 2005 [Ν.16(Ι)/2005] και ενεργείτε σύμφωνα με αυτές.
8. Αναμένεται η άμεση ανταπόκριση και η πλήρης συνεργασία όλων των Τ.Ε.Ε.Σ.Κ., των
Διευθύνσεων των Σχολείων και των Σχολικών Εφορειών με την Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.
9. Παρακαλώ, για άμεση συμμόρφωση με τις ως άνω οδηγίες.

(Δρ Κυπριανός Δ. Λούης)
για Γενική Διευθύντρια
Κοιν. : Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή), 1421, Λευκωσία
: Υπουργείο Υγείας, Υγειονομικές Υπηρεσίες, Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1449 Λευκωσία
: Διευθύντρια Γενικού Χημείου του Κράτους, Τ.Θ. 28648, 2081 Λευκωσία
: Γενικό Συντονιστή Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Τ.Θ. 24874, 1304 Λευκωσία
: Δ.Μ.Τ.Ε.Ε., Δ.Μ.Ε., Δ.Δ.Ε
: Γ.Ε.Τ.Ε., Γ.Ε.Μ.Ε., Γ.Ε.Δ.Ε.
: Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας
: Ο.Λ.Τ.Ε.Κ., Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Π.Ο.Ε.Δ.
: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολείων
Μέσης Εκπαίδευσης

: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
: Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών, zafiris99@hotmail.com, psem1994@gmail.com

