
 

 
 
Θέμα: Παιχνίδια ςτισ πλάτεσ των εκπαιδευτικών με το πρόγραμμα διανομήσ 
φρούτων ςτα ςχολεία 
 
 Όταν ςτισ 31-5-2018, ςχολεύα λϊμβαναν την εγκύκλιο του Υπουργεύου 
Παιδεύασ που αφορούςε ςτην ϋνταξό τουσ ςτο «Ευρωπαώκό Σχολικό 
Πρόγραμμα διανομόσ φρούτων, λαχανικών και γϊλακτοσ ςχολικών ετών 
2017/2018, 2018/2019 και 2019/2020», μϋςω κριτηρύων που υιοθϋτηςε το 
Υπουργεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ, η αντύδραςη τησ Δ.Ο.Ε. υπόρξε ϊμεςη. 
 Ενημερώςαμε τα ςχολεύα ότι ςύμφωνα με τη νομικό ςύμβουλο τησ 
Δ.Ο.Ε. Μαρύα – Μαγδαληνό Τςύπρα « το πρόγραμμα δεν εύναι και δεν μπορεύ να 
θεωρηθεύ υποχρεωτικό και ςε καμύα περύπτωςη δεν αποτελεύ αρμοδιότητα ό 
ϋργο των εκπαιδευτικών» και πωσ οι διευθυντϋσ των ςχολεύων δεν ϋχουν, 
υποχρϋωςη να υπογρϊψουν πρωτόκολλο εμπιςτευτικότητασ ούτε να 
διαθϋςουν οποιοδόποτε προςωπικό τουσ δεδομϋνο. Το ύδιο, φυςικϊ, ιςχύει 
για κϊθε εκπαιδευτικό. 
 Τϋλοσ καλϋςαμε την πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ να 
φροντύςει για την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ δύχωσ το πλόθοσ των 
γραφειοκρατικών διαδικαςιών που εύναι απολύτωσ ξϋνεσ με το εκπαιδευτικό 
ϋργο. 
 Από τότε μϋχρι και ςόμερα το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. κοινοπούηςε δύο ακόμη  
φορϋσ την ανακούνωςό του ςτα ςχολεύα που δϋχονταν πιϋςεισ και 
«προειδοποιόςεισ» από υπαλλόλουσ του Υπουργεύου Παιδεύασ και 
παραπλανούνταν ςκόπιμα περύ τησ υποχρεωτικότητασ τησ ςυμμετοχόσ ςτο 
πρόγραμμα. Επικοινωνόςαμε, μϊλιςτα, τηλεφωνικϊ με αρμόδια υπϊλληλο για 
να τησ τονύςουμε ότι δεν θα δεχτούμε ϊλλεσ παρόμοιεσ ςυμπεριφορϋσ και ότι 
εύναι ςαφϋσ πωσ το πρόγραμμα δεν εύναι υποχρεωτικό για τουσ 
εκπαιδευτικούσ. 
 Η «Δόλωςη Συμμόρφωςησ…» που ϋφταςε ςτα ςχολεύα ςόμερα, 17-10-
2018 και χρόζει τουσ εκπαιδευτικούσ «εξωτερικούσ ςυνεργϊτεσ» του Νομικού 
Προςώπου Ιδιωτικού Δικαύου που ονομϊζεται Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διαλύει κϊθε 
αμφιβολύα και απορύα για τουσ λόγουσ τησ ϊςκηςησ τόςησ πύεςησ προσ τουσ 
εκπαιδευτικούσ. Ευρωπαώκϊ προγρϊμματα και χρόματα που διοχετεύονται ςε 
δρϊςεισ εντόσ των δημόςιων ςχολεύων ςτην πλϊτη εκπαιδευτικών που 
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κϊνουν αμιςθύ τη δουλειϊ κϊποιων «ςυνεργατών», που θα ϋπρεπε να ϋχουν 
προςληφθεύ. Τι ςκοπούσ εξυπηρετεύ αυτό η μεύωςη του κόςτουσ ϊραγε; 
 Η κατϊςταςη εύναι απόλυτα ξεκϊθαρη: 

   Οι εκπαιδευτικού δεν εύναι «εξωτερικού ςυνεργϊτεσ» αφού δεν αμεύβονται, 
αλλϊ, εξ’ αιτύασ του γεγονότοσ ότι το πρόγραμμα, κατϊ κύριο λόγο 
χρηματοδοτεύται από κονδύλια τησ Ε.Ε., αναρωτιϋται κανεύσ ςε τι αποςκοπεύ η 
προςπϊθεια ελαχιςτοπούηςησ του κόςτουσ με ανορθόδοξεσ μεθόδουσ 
ανϊθεςησ πρόςθετων καθηκόντων ξϋνων προσ τα καθόκοντα και τον ρόλο 
των εκπαιδευτικών . 

   Τα δημόςια ςχολεύα δεν πρϋπει να γύνουν χώροι δραςτηριοπούηςησ  Ν.Π.Ι.Δ. 
απόλυτα ξϋνων προσ την εκπαιδευτικό διαδικαςύα. 

   Εύναι απαρϊδεκτο για ελϊχιςτα φρούτα που θα δοθούν ςτουσ μαθητϋσ, το 
Υπουργεύο Παιδεύασ να επιτρϋπει τη δημιουργύα αναςτϊτωςησ ςτη λειτουργύα 
του ςχολεύου. Τα προγρϊμματα ςύτιςησ και διανομόσ φρούτων δεν εύναι 
θεμιτό και παιδαγωγικϊ ορθό να διαλύουν το πρόγραμμα των ςχολεύων και 
να μεταφϋρουν ςτουσ εκπαιδευτικούσ καθόκοντα και ευθύνεσ, που αν τα 
αναλϊμβαναν «εξωτερικού ςυνεργϊτεσ» θα εύχαν και ανϊλογεσ, του ϋργου 
τουσ, αμοιβϋσ. 

  Εύναι απαρϊδεκτη η αντιμετώπιςη των εκπαιδευτικών με «ϋμμεςεσ» απειλϋσ 
για κυρώςεισ από υπαλλόλουσ του Υπουργεύου Παιδεύασ με «υπερβϊλλοντα 
ζόλο», κϊτι για το οπούο η ευθύνη βαραύνει αποκλειςτικϊ την πολιτικό ηγεςύα 
του Υπουργεύου Παιδεύασ. 
      Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋπειτα από όλα τα παραπϊνω, καλεύ τουσ ςυλλόγουσ 
διδαςκόντων να μην ορύςουν υπεύθυνουσ «εξωτερικούσ ςυνεργϊτεσ» και να 
μην υπογρϊψουν καμύα δόλωςη του Ν.Π.Ι.Δ. που ονομϊζεται Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
Καλούμε, επύςησ, όλα εκεύνα τα ςχολεύα που παραπλανόθηκαν και 
εντϊχθηκαν ςτο πρόγραμμα, με αποφϊςεισ των ςυλλόγων διδαςκόντων να 
ανακαλϋςουν τη ςυμμετοχό τουσ – οριςμό υπευθύνων «εξωτερικών 
ςυνεργατών». 
     Τα ςυναρμόδια Υπουργεύα να ακολουθόςουν τον νόμιμο τρόπο υλοπούηςησ 
του προγρϊμματοσ δύχωσ την εκμετϊλλευςη εκπαιδευτικών αλλϊ με 
πραγματικϊ «εξωτερικούσ ςυνεργϊτεσ». 
 
  

 
 


