
Ενημερωτικό σημείωμα 
 

 

Αγαπεηοί γολείς θαη θεδεκόλες, 
 
Σας  ελεκερώλοσκε  όηη  ηο  Υποσργείο  Εργαζίας  &  Κοηλφληθώλ  Υποζέζεφλ  ζε  ζσλεργαζία  κε  ηο  Υποσργείο 

Παηδείας θαη Θρεζθεσκάηφλ σιοποηεί ηο πρόγρακκα «Στοιηθά γεύκαηα» ζε Δεκοηηθά Στοιεία ηες Δηεύζσλζες 

Α/ζκηας Εθπαίδεσζες Δσηηθής Θεζζαιολίθες 

Το  πρόγρακκα  «Στοιηθά  Γεύκαηα»  απεσζύλεηαη  ζηο  ζύλοιο  ηφλ  καζεηώλ  προεπηιεγκέλφλ  ζτοιείφλ.  Η 

θαζεκερηλή προζθορά ζηο ζτοιείο ελός δφρεάλ, σγηεηλού γεύκαηος περηιακβάλεη ζεκαληηθά κεζοπρόζεζκα θαη 

καθροπρόζεζκα  θοηλφληθά  θαη  οηθολοκηθά  οθέιε,  όπφς  ε  κείφζε  ηφλ  θοηλφληθώλ  αληζοηήηφλ  θαη  ηοσ 

θοηλφληθού αποθιεηζκού, ε ελίζτσζε ηες εθπαίδεσζες, ε ελίζτσζε ηες αποδοηηθόηεηας ηφλ καζεηώλ. 

Το κελού ηοσ προγράκκαηος αθορά θαη ζηης πέληε εθπαηδεσηηθές εκέρες ηες εβδοκάδας θαη είλαη εηδηθά 

ζτεδηαζκέλο από ηολ Επηζηεκοληθά Υπεύζσλο γηα ηο δηαηηοιόγηο Παλεπηζηεκηαθό Φορέα γηα λα θαιύυεη ηης 

δηαηροθηθές αλάγθες ηφλ καζεηώλ ζηα πιαίζηα ηες σγηεηλής κεζογεηαθής δηαηροθής. Τα παραπάλφ γεύκαηα 

παραζθεσάδοληαη από επηιεγκέλο προκεζεσηή ποσ δηαζέηεη ηα απαηηούκελα ζσζηήκαηα σγηεηλής θαη ζύκθφλα κε 

ηης ασζηερές προδηαγραθές ποσ έτοσκε ορίζεη. 
Γηα ηε ζσκκεηοτή ηφλ καζεηώλ ζηο πρόγρακκα «Στοιηθά Γεύκαηα», δεηείηαη ε ελσπόγραθε ζσγθαηάζεζή ζας 

ηελ οποία ζα επηζηρέυεηε ζηο Στοιείο. 

……………………………………………………………………………………………………………………………................................ 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΤ ΣΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
Ο/Η κάτωκι  υπογεγραμμζνοσ/θ ……………..…………..………………………….. δθλϊνω υπεφκυνα ότι δζχομαι το 
παιδί μου ………………………………………………………………….……, μακθτισ/τρια τθσ …. Τάξθσ, του 1ου Δθμ. 
Σχολείου Χαλάςτρασ, να ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα «Σχολικά Γεφματα» που υλοποιεί το Υπουργείο 
Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Υποκζςεων, ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων. 
Δθλϊνω επίςθσ, ότι το παιδί μου δεν ζχει / ζχει (υπογραμμίςτε κατάλλθλα) αλλεργία, δυςανεξία ςε ςυγκεκριμζνεσ 
τροφζσ. 
Σε περίπτωςθ που ζχει κάποια αλλεργία-δυςανεξία, γράψτε, εφόςον γνωρίηετε τισ τροφζσ που τθν 
προκαλοφν:…………………………………………………. 

Χαλάςτρα , …./… /2020 
 
 
 
 

Υπογραφι 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΕ ΠΟΤ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
Ο/Η κάτωκι  υπογεγραμμζνοσ/θ ……………..…………..………………………….. δθλϊνω υπεφκυνα ότι δζχομαι το 
παιδί μου ………………………………………………………………….……, μακθτισ/τρια τθσ …. Τάξθσ, του 1ου Δθμ. 
Σχολείου Χαλάςτρασ, να παραμζνει ςτο Σχολείο πζραν του υποχρεωτικοφ Πρωινοφ Προγράμματοσ (13.15-
13.45) και να ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα «Σχολικά Γεφματα», που υλοποιεί το Υπουργείο Εργαςίασ 
& Κοινωνικϊν Υποκζςεων, ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων.  
Δθλϊνω επίςθσ, ότι το παιδί μου δεν ζχει / ζχει (υπογραμμίςτε κατάλλθλα) αλλεργία, δυςανεξία ςε ςυγκεκριμζνεσ 
τροφζσ. 
Σε περίπτωςθ που ζχει κάποια αλλεργία-δυςανεξία, γράψτε, εφόςον γνωρίηετε τισ τροφζσ που τθν 
προκαλοφν:…………………………………………………. 

                                                                                                                     Χαλάςτρα, …. /…/2020 
 
 
 

Υπογραφι 


