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Θέμα: Λειτουργία και Έλεγχος Σχολικών Κυλικείων
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα φέρεται σε γνώση σας ότι έχουν παρατηρηθεί
φαινόμενα, τα οποία συντελούν στη μη ομαλή λειτουργία των σχολικών κυλικείων, όπως
αυτή καθορίζεται από τη Νομοθεσία. Ως εκ τούτου, προτρέπεστε όπως λάβετε υπόψη τα
πιο κάτω μέτρα για την καλύτερη λειτουργία των κυλικείων:
(α) Οι μαθητές αγοράζουν φαγητά και ποτά από υποστατικά εκτός του κυλικείου του
σχολείου τους:
Συχνά γίνονται καταγγελίες και παράπονα ότι μαθητές εξέρχονται του σχολικού χώρου για
να αγοράσουν φαγητά και ποτά από γειτονικά υποστατικά ή παραγγέλλουν τηλεφωνικώς
εδέσματα, τα οποία τους τα παραδίδουν από την περίφραξη του σχολείου. Οι ενέργειες
αυτές πέραν του ότι εγκυμονούν πολλούς κινδύνους, τόσο για την υγεία όσο και για τη
σωματική ακεραιότητα των μαθητών, απαγορεύονται. Για τη μείωση του φαινομένου αυτού
παρακαλείστε όπως προχωρήσετε άμεσα σε αυστηρές συστάσεις προς τους μαθητές να
μην εξέρχονται του σχολικού χώρου. Επίσης, θα πρέπει να λάβετε επιπρόσθετα μέτρα, τα
οποία να εμποδίζουν την έξοδο των μαθητών από τον σχολικό χώρο και να γίνουν πιο
εντατικές εφημερεύσεις από το εκπαιδευτικό προσωπικό.
(β) Προγραμματισμός περισσότερων ελέγχων από την Τοπική Επιτροπή Ελέγχου
Σχολικών Κυλικείων (Τ.Ε.Ε.Σ.Κ.):
Σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 14, του περί Σχολικών Κυλικείων Νόμου του 2000, η
Τ.Ε.Ε.Σ.Κ. αξιολογεί το κυλικείο και συμπληρώνει τρεις ως τέσσερις φορές τον χρόνο το
ενιαίο έντυπο αξιολόγησης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι έλεγχοι των σχολικών
κυλικείων θα πρέπει να ξεκινούν το αργότερο στα μέσα του Οκτώβρη για να εντοπίζονται
έγκαιρα οποιεσδήποτε παρατυπίες και προβλήματα και όχι να ξεκινούν τον Ιανουάριο που
υποβάλλεται η πρώτη Έκθεση Αξιολόγησης προς την Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου
Σχολικών Κυλικείων (Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.). Σημειώνεται επίσης ότι, το εφημερεύον εκπαιδευτικό
προσωπικό έχει ευθύνη να ενημερώνει τη Διεύθυνση του σχολείου σε περίπτωση που
εντοπίσει οποιαδήποτε παρατυπία από μέρους του αδειούχου του κυλικείου κατά τη
διάρκεια της εφημέρευσής του. Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να προγραμματιστεί άμεσα

αιφνιδιαστικός έλεγχος του κυλικείου από την Τ.Ε.Ε.Σ.Κ. με σκοπό τον εντοπισμό της
παρανομίας και την υποβολή διορθωτικών μέτρων και κυρώσεων.
(γ) Αποφυγή διοργάνωσης εκδηλώσεων πώλησης φαγητών και ποτών σε σχολικό
χρόνο:
Παρά το γεγονός ότι ενθαρρύνονται οι διοργανώσεις εκδηλώσεων (παζαράκια) στα
σχολεία, καθώς γίνονται για καλό σκοπό, θα πρέπει να αποφεύγονται κατά τον σχολικό
χρόνο και ειδικότερα οι διοργανώσεις εκδηλώσεων που γίνονται με πώληση προϊόντων, τα
οποία δεν είναι εγκεκριμένα να πωλούνται στις σχολικές καντίνες. Σύμφωνα με το Ν
11/2017, ο αδειούχος κυλικείου είναι ο μόνος που έχει δικαίωμα να πωλεί εδέσματα και
ποτά στον σχολικό χώρο. Ως εκ τούτου, εάν θεωρηθεί από τη Διεύθυνση του σχολείου
αναγκαία η διοργάνωση τέτοιας εκδήλωσης, η οποία θα επηρεάσει τα εισοδήματα του
αδειούχου κυλικείου, θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τον κυλικειάρχη. Τονίζεται ότι
στις διοργανώσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια του σχολικού χρόνου θα πρέπει να
πωλούνται προϊόντα, τα οποία δεν ξεφεύγουν από την φιλοσοφία της υγιεινής διατροφής
που εφαρμόζεται στη Νομοθεσία για τα σχολικά κυλικεία.
(δ) Έγκαιρη ενημέρωση κυλικειαρχών για προγραμματισμένες δραστηριότητες ή
εκδρομές που θα πραγματοποιηθούν κατά τον σχολικό χρόνο.
Έχει παρατηρηθεί σε κάποια σχολεία ότι διοργανώνονται διάφορες δραστηριότητες όπως
δωρεάν προγεύματα και ολοήμερες εκδρομές, για τις οποίες δεν ενημερώνονται έγκαιρα οι
αδειούχοι κυλικείων, με αποτέλεσμα να ετοιμάζουν εδέσματα για τα παιδιά, τα οποία στο
τέλος της μέρας δεν διατίθενται. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε όπως οι αδειούχοι κυλικείων
ενημερώνονται τουλάχιστον 2 μέρες προηγουμένως για οποιαδήποτε προγραμματισμένη
δραστηριότητα του σχολείου, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις πωλήσεις τους.
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