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Προσ
1. Τον Υπουργό Παιδεύασ
κ. Κωνςταντύνο Γαβρόγλου
2. Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Για την υλοποίηςη του προγράμματοσ ςίτιςησ «ςχολικά γεύματα»
Το ζότημα τησ ςύτιςησ των μαθητών, ςε εποχϋσ βαθιϊσ οικονομικόσ κρύςησ
όπωσ αυτό που ζούμε, εύναι εξαιρετικόσ ςημαςύασ. Τα φαινόμενα υποςιτιςμού
μαθητών, ωσ αποτϋλεςμα των αςκούμενων μνημονιακών πολιτικών περικοπών και
λιτότητασ τησ ςημερινόσ, αλλϊ και όλων των προηγούμενων κυβερνόςεων,
παύρνουν δραματικό μορφό ςε ςχολεύα όπου φοιτούν παιδιϊ λαώκών οικογενειών
και οικονομικών μεταναςτών. Η Διδαςκαλικό Ομοςπονδύα Ελλϊδασ, οι Σύλλογοι
Εκπαιδευτικών Π.Ε. και οι ςύλλογοι διδαςκόντων των ςχολικών μονϊδων ςε όλη
την Ελλϊδα, εύναι εκεύνοι που ςε όλα αυτϊ τα χρόνια που η οικονομικό κρύςη
εξαθλιώνει την κοινωνύα και φυςικϊ, πρώτα τα πιο ευαύςθητα μϋλη τησ, τα παιδιϊ,
ϋχουν αναδεύξει το ζωτικόσ ςημαςύασ θϋμα του υποςιτιςμού των μαθητών, ϋχουν
διατυπώςει ςυγκεκριμϋνεσ διεκδικόςεισ για τη ςύτιςη και την κοινωνικό ςτόριξη των
μαθητών και των οικογενειών τουσ και ϋχουν αναλϊβει ςημαντικϋσ πρωτοβουλύεσ
για την, κατϊ το δυνατό, αντιμετώπιςη του φαινομϋνου.
Δυςτυχώσ, όμωσ, η αντιμετώπιςό του από την πλευρϊ τησ Πολιτεύασ δεν
γύνεται με την ςοβαρότητα και οργϊνωςη που απαιτεύται.
Με απόφαςό του (αρ. πρωτ. 1198) ςτισ 23 Μαρτύου 2017, το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εύχε
εκφρϊςει τον ϋντονο προβληματιςμό του για την υλοπούηςη τησ Υπουργικόσ
Απόφαςησ Φ.14/ΦΜ/48617/Δ1/21-3-2017 για το πρόγραμμα ςύτιςησ «ςχολικϊ
γεύματα», θϋτοντασ μια ςειρϊ από πολύ ςοβαρϊ ζητόματα.
Τα ζητόματα αυτϊ καθώσ και όλα τα προβλόματα που υπόρξαν ςτην
υλοπούηςη του προγρϊμματοσ κατϊ την περςινό χρονιϊ δεν φαύνεται να
προβλημϊτιςαν την πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ, η οπούα με
εγκύκλιό τησ την Παραςκευόσ 6-10-2017 (Φ.14/ΦΜ/167447/Δ1) δύνει εντολό ςτισ
ςχολικϋσ μονϊδεσ που ϋχουν επιλεγεύ, να μοιρϊςουν ςχϋδια βεβαύωςησ των






γονϋων για ςυμμετοχό των παιδιών τουσ ςτο Πρόγραμμα Σχολικών Γευμϊτων
με ςύτιςό τουσ ςτο ςχολεύο από 13.15 ωσ 13.45.
Το Υπουργεύο ςτην ενημϋρωςό του αυτό, που υπϊρχει ςτο ςχϋδιο
βεβαιώςεων, «ξεχνϊει» να διευκρινύςει ςτουσ γονεύσ:
Στα ςχολεύα δεν υπϊρχουν ούτε ειδικού χώροι ςύτιςησ ούτε ο κατϊλληλοσ
εξοπλιςμόσ.
Δεν υπϊρχουν τραπεζοκόμοι και (την ώρα που προβλϋπεται ωσ ώρα ςύτιςησ)
καθαρύςτριεσ, αφού οι περιςςότερεσ καθαρύςτριεσ εύναι εργολϊβοι καθαριςμού
που εργϊζονται μετϊ τισ 16.00 καθημερινϊ.
Τα ςχολεύα αντιμετωπύζουν τερϊςτια προβλόματα ςτη ςτοιχειώδη λειτουργύα
τουσ εξαιτύασ τησ υποχρηματοδότηςησ των Σχολικών Επιτροπών.
Το πρόγραμμα αφορϊ το ςύνολο των μαθητών-τριων. Επομϋνωσ, θα
πρϋπει ςτισ 13.15 ό ακόμη και 13.20 οι μαθητϋσ-τριεσ να ςιτύζονται ςτισ αύθουςεσ
όπου γύνονται μαθόματα μϋχρι και τισ 13.15. Εύναι φανερό ότι ο χρόνοσ που
μεςολαβεύ δεν εύναι ικανόσ ούτε οι αύθουςεσ και τα θρανύα να πλυθούν και να
απολυμανθούν. Ιδιαύτερα ςε μια εποχό ϋξαρςησ των ιώςεων τύθεται ςοβαρόσ
κύνδυνοσ για την υγεύα των μαθητών-τριων μασ.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε θεωρεύ ότι το Πρόγραμμα μπορεύ να λειτουργόςει με
την διανομό των γευμϊτων ςτουσ μαθητϋσ-τριεσ ώςτε να τα παύρνουν ςτο ςπύτι
τουσ εφόςον αυτϊ φτϊνουν ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ ςυςκευαςμϋνα.






Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ την πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ να
ανακαλϋςει την εγκύκλιο τησ 6ησ/10/2017 και:
Να περιλϊβει ςτισ επιλογϋσ και δηλώςεισ των γονϋων και την εκδοχό οι
μαθητϋσ-τριεσ να παύρνουν το φαγητό ςπύτι τουσ κατϊ την αποχώρηςό τουσ
από το ςχολεύο ώςτε να γευματύςουν ςτο ςπύτι τουσ.
Να φροντύςει για την ουςιαςτικό οικονομικό ενύςχυςη των ςχολεύων για την
κϊλυψη των ςτοιχειωδών αναγκών τουσ.
Να προχωρόςει ςτη θεςμικό ςυνολικό αντιμετώπιςη του προβλόματοσ, για
ολόκληρη την επικρϊτεια, διαςφαλύζοντασ τισ απαραύτητεσ προώποθϋςεισ.
Καλούμε, επύςησ, τουσ Συλλόγουσ Διδαςκόντων να πάρουν αποφάςεισ
με βάςη το ςχέδιο Πρακτικού που τουσ κοινοποιούμε.
Καλούμε
τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. να αναλϊβουν
πρωτοβουλύεσ ενημϋρωςησ των γονϋων, με βϊςη το παραπϊνω πλαύςιο.
Όπωσ εύχαμε τονύςει και ςτην απόφαςό μασ ςτισ 23/3/2017, η κυβϋρνηςη
θα πρϋπει να επανεξετϊςει ςυνολικϊ το ζότημα από την ϊποψη τησ ανϊληψησ
τησ ευθύνησ για την ποιότητα και καταλληλότητα των γευμϊτων από
πραγματικϊ αρμόδιουσ και όχι από τουσ εκπαιδευτικούσ. Εύναι, επύςησ, πιο
επύκαιρο από ποτϋ το αύτημα για διαμόρφωςη χώρων εςτύαςησ ςε όλα τα

ςχολεύα, τησ πρόςληψησ τραπεζοκόμων και τησ ενύςχυςησ των ςχολεύων με
περιςςότερο προςωπικό καθαριότητασ. Η καταςτρατόγηςη δικαιωμϊτων και η
διατϊραξη τησ ςχολικόσ ζωόσ δεν εύναι δεύκτησ ϊςκηςησ πολιτικόσ κοινωνικόσ
ευαιςθηςύασ. Τϋλοσ τονύζουμε, για μια ακόμη φορϊ, πωσ το ζότημα του
υποςιτιςμού των μαθητών δε λύνεται με αποςπαςματικϊ και
κακοςχεδιαςμϋνα μϋτρα αλλϊ με την ϊρςη των πολιτικών τησ εξαθλύωςησ των
εργαζομϋνων που ϋχουν επιβϊλει οι μνημονιακϋσ πολιτικϋσ που εφαρμόζονται
ςτη χώρα μασ.

