
 

 

Θϋμα: Επικαιροπούηςη των αποφϊςεων του Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. για τα ςχολικϊ 

γεύματα, ϋπειτα από την ϋκδοςη τησ νϋασ υπουργικόσ απόφαςησ 

Υ.14/ΥΜ/126841/Δ1/9-8-19 Τ.Α. (ΥΕΚ 3210B’/22-8-19) και τησ ςχετικόσ εγκυκλύου 

Υ.14/ΥΜ/133775 /Δ1/30-8-2019. 

 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋχει τονύςει, με αφορμό και τισ προηγούμενεσ 

υπουργικϋσ αποφϊςεισ ςχετικϊ με τα ςχολικϊ γεύματα, τόςο τη ςειρϊ δρϊςεων 

που ϋχει αναλϊβει όλα τα χρόνια που η οικονομικό κρύςη εξαθλιώνει την 

κοινωνύα και φυςικϊ, πρώτα τα πιο ευαύςθητα μϋλη τησ, τα παιδιϊ, ςχετικϊ με 

το τερϊςτιασ ςημαςύασ ζότημα του υποςιτιςμού των μαθητών, ζότημα που 

αντιμετωπύζεται αποτελεςματικϊ μόνο με την ϊρςη των πολιτικών τησ 

εξαθλύωςησ των εργαζομϋνων που ϋχουν επιβϊλει οι μνημονιακϋσ πολιτικϋσ 

των κυβερνόςεων που εφαρμόζονται ςτη χώρα μασ.  

Από την πρώτη ςτιγμό υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ «ςχολικϊ 

γεύματα» τονύςαμε ότι η πολιτεύα, που όλα αυτϊ τα χρόνια αντιμετωπύζει το 

ζότημα αποςπαςματικϊ εκχωρώντασ την μϋριμνα για προγρϊμματα ςύτιςησ 

των μαθητών ςε ιδιωτικούσ φορεύσ, δύχωσ να εύναι ςε θϋςη να ελϋγξει το αν όλα 

αυτϊ τα προγρϊμματα ςτοχεύουν πρϊγματι ςτην ςτόριξη των μαθητών ό τα 

κύνητρϊ τουσ εύναι ξϋνα προσ τη ςχολικό και κοινωνικό πραγματικότητα, με τισ 

υπουργικϋσ αποφϊςεισ για τα «ςχολικϊ γεύματα» (με τρόπο επικύνδυνο για την 

υγεύα των μαθητών)  αποποιεύται την υποχρϋωςη τησ για εξαςφϊλιςη τησ 

ποιότητασ των γευμϊτων και αποπειρϊται να την μεταφϋρει, εκ του πονηρού, 

ςτουσ εκπαιδευτικούσ, αναθϋτοντϊσ τουσ και την υποχρϋωςη του ελϋγχου τησ 

ποιότητασ των γευμϊτων.  

Δεν μπορούμε, όμωσ, να αγνοούμε ϋναν μεγϊλο  κύνδυνο που δημιουργεύ 

η αδιϋξοδη και ανεύθυνη επικοινωνιακό πολιτικό των κυβερνόςεων με τισ 

αντιδρϊςεισ που, δικαιολογημϋνα, γεννϊ. Να μεύνουν, τελικϊ, οι μαθητϋσ που 

ϋχουν πραγματικό ανϊγκη για ϋνα γεύμα, δύχωσ και αυτό ακόμη. 

Αρ. Πρωτ. 82 Αθόνα 6/9/2019 

Προσ 

Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  



Οι εκπαιδευτικού, επιςτόμονεσ παιδαγωγού, εύναι επιφορτιςμϋνοι με το 

κομβικόσ ςημαςύασ ϋργο τησ αγωγόσ και εκπαύδευςησ των μαθητών. Δεν εύναι 

τραπεζοκόμοι (προςωπικό που η κυβϋρνηςη οφεύλει ϊμεςα να προςλϊβει για 

όλα τα ολοόμερα δημοτικϊ ςχολεύα και νηπιαγωγεύα καθώσ και επιπλϋον για τα 

ςχολεύα όπου θα εφαρμοςτεύ το πρόγραμμα ςχολικϊ γεύματα), ούτε ϋχουν τισ 

τεχνικϋσ γνώςεισ που απαιτούνται για τον ϋλεγχο τησ ποιότητασ των γευμϊτων. 

Η ϊςκηςη τϋτοιου ϋργου από μϋρουσ τουσ, τουσ φϋρνει αντιμϋτωπουσ ακόμη 

και με ποινικϋσ ευθύνεσ. Υυςικϊ, ποινικό ευθύνη ϋχουν οι αρμόδιοι Τπουργού 

που δεν ςτελεχώνουν τισ επιτροπϋσ ποιοτικού ελϋγχου με το προςωπικό που 

ορύζει η νομοθεςύα. 

Σε ςυνϋχεια και επικαιροπούηςη όλων των προηγούμενων αποφϊςεών 

μασ, ςεβόμενοι, παρϊλληλα, τισ ανϊγκεσ των μικρών μασ μαθητών, καλούμε 

όλουσ τουσ ςυναδϋλφουσ να μην αναλϊβουν ςε καμύα περύπτωςη το ϋργο του 

ποιοτικού ελϋγχου των γευμϊτων. Η μόνη εμπλοκό τουσ μπορεύ να αφορϊ μόνο 

ςτην καταμϋτρηςη του αριθμού των παραδιδόμενων γευμϊτων, για την 

ποιοτικό κατϊςταςη των οπούων, ςύμφωνα και με το πνεύμα των 

προηγούμενων υπουργικών αποφϊςεων ςτισ οπούεσ ϋρχεται να προςτεθεύ  η 

νϋα Φ.14/ΦΜ/126841/Δ1/9-8-19 Υ.Α. (ΦΕΚ 3210B’/22-8-19), υπεύθυνοι εύναι οι 

προμηθευτϋσ και το Τπουργεύο που τουσ ανϋθεςε το ϋργο,  αφού πρϋπει να 

«…διαθέτουν τα απαιτούμενα ςυςτήματα υγιεινήσ και ςύμφωνα με τισ αυςτηρέσ 

προδιαγραφέσ που έχουν οριςτεί. Επιπρόςθετα, προβλέπονται ςυνεχείσ 

πιςτοποιημένοι έλεγχοι από αρμόδιουσ φορείσ κατά την προμήθεια, διαδικαςία 

παραςκευήσ και διανομήσ των γευμάτων». Αυτό, που και η νϋα, φετινό, 

υπουργικό απόφαςη και η ςχετικό εγκύκλιοσ «ξεχνούν» να επαναλϊβουν, θα 

πρϋπει να καταγρϊψουν οι ςύλλογοι διδαςκόντων ςε πρακτικό τουσ. Θα 

πρϋπει, επύςησ, να ςυντϊξουν  πρακτικό με το οπούο, εξ αιτύασ τησ ςειρϊσ των 

προβλημϊτων που αντιμετωπύζουν οι ςχολικϋσ μονϊδεσ, αποφαςύζουν τα 

γεύματα των μαθητών που δεν παραμϋνουν ςτο ολοόμερο να τουσ δύνονται 

κατϊ την αποχώρηςό τουσ ώςτε να τα πϊρουν ςτο ςπύτι τουσ. 

 

        

  



 
 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ  ……. / ……-9-2019 
                                                                                 

     Στη …………………..και ςτο γραφεύο του ………….Δημοτικού 

Σχολεύου …………….ςόμερα ημϋρα……………………, ….-9-2019 και ώρα 

………, ςυνεδρύαςε ο Σύλλογοσ Διδαςκόντων του Σχολεύου μασ 

ςυμμετεχόντων των  κ.κ. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

ύςτερα από πρόςκληςη του/τησ Διευθυντό/ντριασ του Σχολεύου μασ με θϋμα: 

"Εφαρμογό του Προγρϊμματοσ των ςχολικών γευμϊτων κατϊ το ϋτοσ 2019-20" 

Το θϋμα ειςηγόθηκε ο/η Πρόεδροσ-Διευθυντόσ/ντρια. Αναφϋρθηκε 

αναλυτικϊ ςτην Υπουργικό Απόφαςη τησ Υφυπουργού Παιδεύασ 

Φ.14/ΦΜ/126841/Δ1/9-8-19 Υ.Α. (ΦΕΚ 3210B’/22-8-19), καθώσ και ςτην εγκύκλιο 

Φ.14/ΦΜ/133775 /Δ1/30-8-2019. 

Σύμφωνα με τα όςα ορύζονται από την ανωτϋρω ςχετικό νομοθεςύα  «Οι 

Σύλλογοι Διδαςκόντων όλων των ςχολικών μονϊδων που ςυμμετϋχουν ςτο 

ανωτϋρω πρόγραμμα, ςε ειδικό ςυνεδρύαςό τουσ, κατϊ την ϋναρξη του 

προγρϊμματοσ, αποφαςύζουν α) τον καθοριςμό των απαραύτητων αιθουςών 

που κατϊ περύπτωςη κρύνονται αναγκαύεσ για την υλοπούηςη του 

προγρϊμματοσ β) τισ ειδικότερεσ λεπτομϋρειεσ που αφορούν ςτην οργϊνωςη 

και υλοπούηςη τησ όλησ διαδικαςύασ και γενικότερα τη ρύθμιςη όλων των 

προβλημϊτων που ανακύπτουν κατϊ τη διϊρκεια τησ εφαρμογόσ του 

προγρϊμματοσ, λαμβϊνοντασ υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητεσ τησ ςχολικόσ 

μονϊδασ. 



Όςον αφορϊ τα ολιγοθϋςια ςχολεύα και ειδικότερα τα 1/θϋςια, 2/θϋςια 

και 3/θϋςια και λόγω των ιδιαιτεροτότων τουσ, δύνεται ςτο ςχολεύο, με ςχετικό 

πρϊξη του Συλλόγου Διδαςκόντων, η δυνατότητα επιλογόσ του χρόνου 

εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ «Σχολικϊ Γεύματα» κατϊ τη διϊρκεια τησ 

ημϋρασ.». 

 

Ο ύλλογοσ Διδαςκόντων ύςτερα από διαλογικό ςυζότηςη 

και αφού ϋλαβε υπόψη του ότι 

1. Δεν υπϊρχουν ςτο ςχολεύο μασ αύθουςεσ ςύτιςησ με κατϊλληλεσ 

υποδομϋσ παρϊ μόνο αύθουςεσ διδαςκαλύασ, εργαςτόριο και γραφεύα. 

 

2. Στο προβλεπόμενο 5λεπτο μεταξύ λόξησ ϋκτησ ώρασ και ϋναρξησ του 

προγρϊμματοσ διατροφικόσ αγωγόσ για τουσ μαθητϋσ που ςυμμετϋχουν 

ςτο πρόγραμμα Σχολικϊ Γεύματα,  δεν εύναι δυνατό οι αύθουςεσ 

διδαςκαλύασ να καθαριςτούν και να ετοιμαςτούν για ςύτιςη, με 

αποτϋλεςμα να δημιουργεύται κύνδυνοσ για την υγεύα των μαθητών. 

 

3. Δεν υπϊρχει το κατϊλληλο, απαιτούμενο προςωπικό τραπεζαρύασ και 

καθαριότητασ. 

 

ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ 

           Από τουσ μαθητϋσ-τριεσ που θα ςυμμετϋχουν ςτο Πρόγραμμα των 

δωρεϊν ςχολικών γευμϊτων να ςιτύζονται ςτο ςχολεύο μόνο οι μαθητϋσ του 

Ολοόμερου όπωσ γινόταν μϋχρι ςόμερα. Οι υπόλοιποι μαθητϋσ-τριεσ να 

παύρνουν το γεύμα ςτο ςπύτι τουσ όπωσ προβλεπόταν ςτην πρώτη ςχετικό Υ.Α. 

Σο πρακτικό αυτό αφού γρϊφτηκε και διαβϊςτηκε  υπογρϊφεται όπωσ 

ακολουθεύ.  

 

Ο/Η  Πρόεδροσ-Διευθυντόσ/ντρια                       Τα      Μϋλη 

 

                                                                   



ΠΡΑΚΣΙΚΟ  ……. / ……-9-2019 
                                                                                 

   Στ.. …………………..και ςτο γραφεύο του ………….Δημοτικού Σχολεύου 

…………….ςόμερα ημϋρα……………………, ….-9-2019 και ώρα ………, 

ςυνεδρύαςε ο Σύλλογοσ Διδαςκόντων του Σχολεύου μασ ςυμμετεχόντων των  

εκπαιδευτικών 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

ύςτερα από πρόςκληςη του/τησ Διευθυντό/ντριασ του Σχολεύου μασ με θϋμα: 

 

"Οριςμόσ εκπαιδευτικών ςτην Επιτροπό Παραλαβόσ ςχολικών γευμϊτων" 

 

 Ο Σύλλογοσ Διδαςκόντων ενημερώθηκε και ςυζότηςε αναλυτικϊ επύ τησ 

Φ.14/ΦΜ/126841/Δ1/9-8-19 Υ.Α. (ΦΕΚ 3210B’/22-8-19) Υπουργικόσ Απόφαςησ του  

Υπουργού Παιδεύασ, η οπούα ϋρχεται ςε ςυνϋχεια των αντύςτοιχων 

προηγούμενων καθώσ και τησ ςχετικόσ εγκυκλύου Φ.14/ΦΜ/133775 /Δ1/30-8-2019.  

    Σύμφωνα με την προαναφερθεύςα εγκύκλιο «Σε κϊθε ςχολικό μονϊδα 

που ςυμμετϋχει ςτο πρόγραμμα Σχολικϊ Γεύματα, εύναι απαραύτητη η ςύςταςη 

Τριμελούσ Επιτροπόσ Παραλαβόσ των γευμϊτων, με τη διαδικαςύα που 

προβλϋπεται ςτισ με τισ αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-2017 (ΦΕΚ 3870 B’/3-

11-2017), Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/8-8-2018 (ΦΕΚ 3508 Β’/21-8-2018) και 

Φ.14/ΦΜ/96985/Δ1/18-06-19 (ΦΕΚ 2579 Β’/27-6-19) Υ.Α.». ενώ «Το ϋργο και τα 

καθόκοντα των Επιτροπών Παραλαβόσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ με αρ. πρωτ. 

Φ.14/ΦΜ/42448/14-3-2018 (ΦΕΚ 1022 Β’/21-3-2018) και ςτο ϊρθρο 1β τησ με αρ. 

πρωτ. Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/8-8-2018 (ΦΕΚ 3508Β’/21-8-2018) Υ.Α.». 

Με βϊςη τισ παραπϊνω Υ.Α.  «Η Επιτροπό Παραλαβόσ κϊθε ςχολικόσ 

μονϊδασ παραλαμβϊνει καθημερινϊ τα ςχολικϊ γεύματα, φροντύζοντασ για τον 

ποςοτικό (αριθμό πακϋτων) και ποιοτικό ϋλεγχο τουσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η 



ανωτϋρω επιτροπό παραλαμβϊνει δελτύο αποςτολόσ από τον ανϊδοχο, ςτο 

οπούο αναγρϊφεται η ποςότητα και η ώρα παρϊδοςησ. Το προςωπικό που 

μεταφϋρει και παραδύδει τα γεύματα θα διαθϋτει κατϊλληλα θερμόμετρα, ώςτε 

κατϊ την παραλαβό και παρουςύα τησ Επιτροπόσ Παραλαβόσ θα μετρϊ τισ 

θερμοκραςύεσ των θερμοθαλϊμων και των ψυκτικών θαλϊμων. Οι 

θερμοκραςύεσ που πρϋπει να τηρούνται για τα ζεςτϊ γεύματα εύναι 

μεγαλύτερεσ από 63 βαθμούσ Κελςύου, ενώ για τα κρύα (ςαλϊτα) εύναι από 0 

ϋωσ 4 βαθμούσ Κελςύου. Παρϊλληλα, η Επιτροπό Παραλαβόσ ελϋγχει τισ 

ςυνθόκεσ μεταφορϊσ των προσ παρϊδοςη τροφύμων, τη ςυνολικό ποςότητα 

των παραδοθϋντων γευμϊτων, καθώσ και το εύδοσ του γεύματοσ. Επιπλϋον, ςε 

τυχαύα και αντιπροςωπευτικϊ δεύγματα ςε ποςοςτό 1% (ςτην πληςιϋςτερη 

ακϋραια μονϊδα) των γευμϊτων, 1% από τισ ςαλϊτεσ και 1% από τα ψωμϊκια, 

ελϋγχει τη ςυμμόρφωςη ωσ προσ τη ςύνθεςη των γευμϊτων. Τα δεύγματα που 

λαμβϊνονται βαρύνουν τον προμηθευτό, ο οπούοσ υποχρεούται ςε ϊμεςη 

αντικατϊςταςη τουσ ώςτε ςε κϊθε περύπτωςη να παραδύδεται η αρχικώσ 

ςυμφωνηθεύςα ποςότητα». 

     Στην ύδιεσ Υ.Α. αναφϋρεται ότι «Ο οικεύοσ Διευθυντόσ Π.Ε. α) επιβλϋπει την 

υλοπούηςη του προγρϊμματοσ ςτα Δημοτικϊ Σχολεύα περιοχόσ ευθύνησ του, β) 

ςυγκροτεύ τισ Τριμελεύσ Επιτροπϋσ Παραλαβόσ κϊθε ςχολικόσ μονϊδασ 

αρμοδιότητασ του που ςυμμετϋχει ςτο πρόγραμμα «Σχολικϊ Γεύματα». Πιο 

ςυγκεκριμϋνα, ορύζει (μετϊ από την ειςόγηςη του Διευθυντό κϊθε ςχολικόσ 

μονϊδασ) δύο εκπαιδευτικούσ από κϊθε ςχολικό μονϊδα (εκ των οπούων ο ϋνασ 

εύναι ο Υποδιευθυντόσ, όπου προβλϋπεται η θϋςη ευθύνησ), οι οπούοι μαζύ με το 

Διευθυντό τησ ςχολικόσ μονϊδασ θα αποτελϋςουν την Τριμελό Επιτροπό 

Παραλαβόσ». Ορύζεται επύςησ ότι : «Οι Σύλλογοι Διδαςκόντων όλων των 

ςχολικών μονϊδων που ςυμμετϋχουν ςτο ανωτϋρω πρόγραμμα, ςε ειδικό 

ςυνεδρύαςη τουσ, κατϊ την ϋναρξη του προγρϊμματοσ, θα αποφαςύςουν α) τον 

καθοριςμό των απαραύτητων αιθουςών που κατϊ περύπτωςη κρύνονται 

αναγκαύεσ για τη ςύτιςη των μαθητών, β) τουσ εκπαιδευτικούσ που ημερηςύωσ 

ορύζονται να εποπτεύουν τη διαδικαςύα τησ ςύτιςησ και γ) ειδικότερεσ 

λεπτομϋρειεσ που αφορούν ςτον τρόπο παραλαβόσ των γευμϊτων, οργϊνωςησ 

και υλοπούηςησ τησ όλησ διαδικαςύασ», ενώ ςτη φετινό εγκύκλιο αναφϋρεται 

ότι «Ιδιαύτερη προςοχό εφιςτϊται ςτον ϋλεγχο των μακροςκοπικών και 

οργανοληπτικών χαρακτηριςτικών των γευμϊτων, τα οπούα πρϋπει να εύναι 

χωρύσ ενδεύξεισ χρηςιμοπούηςησ μειονεκτικών πρώτων υλών, απαλλαγμϋνα 

από ξϋνεσ ύλεσ και το χρώμα, η υφό, η οςμό και η γεύςη τουσ να εύναι 

χαρακτηριςτικϊ του εύδουσ και των ςυςτατικών τουσ. Γεύματα τα οπούα 

παρουςιϊζουν ςημϊδια ςόψησ, ευρωτύαςησ (μούχλασ) ό ϊλλησ αλλούωςησ 

πρϋπει να αποκλεύονται από την κατανϊλωςη. Ο ωσ ϊνω ϋλεγχοσ διενεργεύται 

καθημερινϊ κατϊ τη διαδικαςύα παραλαβόσ, μπορεύ δε να καλεύται να παραςτεύ 

και ο ανϊδοχοσ. Αν η Επιτροπό Παραλαβόσ κρύνει ότι οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ 



και τα παραδοτϋα δεν ανταποκρύνονται πλόρωσ ςτουσ όρουσ τησ Σύμβαςησ, 

ςυντϊςςεται πρωτόκολλο προςωρινόσ παραλαβόσ, που αναφϋρει τισ 

παρεκκλύςεισ που διαπιςτώθηκαν και γνωμοδοτεύ αν οι αναφερόμενεσ 

παρεκκλύςεισ επηρεϊζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεςιών 

και παραδοτϋων και ςυνεπώσ αν μπορούν οι τελευταύεσ να καλύψουν τισ 

ςχετικϋσ ανϊγκεσ…» 

 

    Ο ύλλογοσ Διδαςκόντων ςτη διαλογικό ςυζότηςη που ακολούθηςε, 

ϋλαβε πολύ ςοβαρϊ υπόψη του το γεγονόσ ότι δεν υπϊρχει ςτο ςχολεύο μασ 

εξειδικευμϋνο προςωπικό με γνώςεισ ςχετικϊ με τον ποιοτικό ϋλεγχο 

τροφύμων, κϊτι που αποτελεύ πολύ ςοβαρό πρόβλημα ςε ςχϋςη με τουσ 

κινδύνουσ που δημιουργούνται για την υγεύα των μαθητών αφού  δεν 

τηρούνται ανϊμεςα ςε ϊλλα και οι υγειονομικού όροι και προώποθϋςεισ που 

τύθενται ςτην εγκύκλιο Γ1β/Γ.Π/ούκ. 67887 τησ 7-9-2017 του Τπουργεύου Τγεύασ 

προσ τισ Δ/νςεισ Τγεύασ με θϋμα τουσ ελϋγχουσ ςε ςχολεύα. Οι εκπαιδευτικού 

εύναι επιςτόμονεσ παιδαγωγού με ϋργο τουσ την αγωγό και εκπαύδευςη των 

μαθητών και δεν διαθϋτουν τισ απαιτούμενεσ από το νόμο τεχνικϋσ γνώςεισ για 

τον ποιοτικό ϋλεγχο των γευμϊτων.   

 

Με βϊςη τα παραπϊνω, ο Σύλλογοσ διδαςκόντων αποφαςύζει ότι: 

 

    οι εκπαιδευτικού του ςχολεύου μπορούν, μόνο, να βεβαιώςουν τον 

ακριβό αριθμό γευμϊτων που ο προμηθευτόσ οφεύλει να παραδώςει ςτη 

ςχολικό μονϊδα.  

    Κανϋνασ από τουσ εκπαιδευτικούσ του ςχολεύου μασ δεν δύναται να 

ςυμμετϋχει ςτην Επιτροπό Παραλαβόσ των ςχολικών γευμϊτων, με ϋργο τον 

ποιοτικό ϋλεγχο, αφού δεν διαθϋτει τισ απαιτούμενεσ από το νόμο τεχνικϋσ 

γνώςεισ. 

     Η ευθύνη τησ ποιότητασ ανόκει ςτον επιλεγμϋνο προμηθευτό και του 

αρμόδιου Υπουργεύου που του ανϋθεςε το ϋργο και οφεύλει με επιτροπϋσ 

ελϋγχου που απαρτύζονται από τεχνικούσ υπαλλόλουσ να ελϋγχει και να 

πιςτοποιεύ την ποιότητα των γευμϊτων.  

Σο πρακτικό αυτό αφού γρϊφτηκε και διαβϊςτηκε  υπογρϊφεται όπωσ 

ακολουθεύ.  

 

Ο/Η  Πρόεδροσ - Διευθυντόσ/ντρια                                                            Τα      Μϋλη                   

 


