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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

Το Δ.Σ του συλλόγου εκπαιδευτικών «ο Μακρυγιάννης» με αφορμή την 
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την υλοποίηση του ερευνητικού 

προγράμματος Ε.Υ.Ζ.Η.Ν, που υποστηρίζεται επιστημονικά από το Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο επισημαίνει τα εξής: 

Το Υπουργείο Παιδείας είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν την εφαρμογή 
προγράμματος, το οποίο περιελάμβανε αξιολόγηση της σωματικής διάπλασης και 

των συνηθειών διατροφής των μαθητών συγκεκριμένων τάξεων του Δημοτικού 
Σχολείου.  

Το σχετικό πρόγραμμα και τα συμπαρομαρτούντα αυτού δεν 
συμπεριλαμβάνονται στα αναλυτικά προγράμματα ούτε βέβαια και στο μάθημα της 

Φυσικής Αγωγής. Στην εγκύκλιο δεν αναφέρεται η υποχρεωτικότητα ή μη της 

εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος και δεν προβλέπεται οικονομική 
στήριξη των σχολικών μονάδων για την αγορά του όποιου εξοπλισμού απαιτείται για 

την εφαρμογή του, αλλά αντίθετα υποχρεώνει τις σχολικές μονάδες (με τι χρήματα 
άραγε;) να τον αγοράσουν. 

Η διαδικασία για την τήρηση του απορρήτου σχετικά με τα στοιχεία των 
παιδιών (ο Α.Μ των μαθητών δε διασφαλίζει το απόρρητο), η εκ των υστέρων 

συγκατάθεση (με διευκρινιστική εγκύκλιο) των γονέων για τη συμμετοχή των 
μαθητών στην έρευνα και η αλλαγή ημερομηνίας για την πραγματοποίησή του 

δείχνει την προχειρότητα του συγκεκριμένου προγράμματος και τη σπουδή για την 
υλοποίησή του. 

Σε μια χρονική συγκυρία που τα σχολεία εγκαταλείπονται στην τύχη τους σε 
ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργικότητά τους και που οι μαθητές στερούνται βασικών 

αναγκών όπως η θέρμανση, η διατροφή και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έρχεται 
το Υ.ΠΑΙ.Θ. να προχωρήσει στην υλοποίηση προγραμμάτων για τη σωματική υγεία 

και τη διατροφή των μαθητών, που μόνο ειρωνικό φαντάζει στη μνημονιακή λαίλαπα 

που έχει ενσκήψει. 
 

Τέλος το Δ.Σ του συλλόγου επισημαίνει ότι η εκπόνηση τέτοιων προγραμμάτων δεν 
είναι στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντα  των εκπαιδευτικών. 

Για το Δ.Σ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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