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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ύκθωλα κε ηελ εγθύθιην κε Αξηζ. Πξωη. Φ.14/ΦΜ/156364/Δ1/20-9-2018 ην ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

πξνβαίλεη ζε νδεγίεο ωο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθά Γεύκαηα». 

Από ηελ πξώηε ζηηγκή πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε Δ.Ο.Ε. ηόληζε «όηη η πολιηεία, πνπ 

όια απηά ηα ρξόληα αληηκεηωπίδεη ην δήηεκα απνζπαζκαηηθά εθρωξώληαο ηελ κέξηκλα γηα 

πξνγξάκκαηα ζίηηζεο ηωλ καζεηώλ ζε ηδηωηηθνύο θνξείο, δίρωο λα είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη ην αλ 

όια απηά ηα πξνγξάκκαηα ζηνρεύνπλ πξάγκαηη ζηελ ζηήξημε ηωλ καζεηώλ ή ηα θίλεηξά ηνπο είλαη 

μέλα πξνο ηε ζρνιηθή θαη θνηλωληθή πξαγκαηηθόηεηα, κε ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο γηα ηα «ζρνιηθά 

γεύκαηα» (κε ηξόπν επηθίλδπλν γηα ηελ πγεία ηωλ καζεηώλ)  αποποιείηαι ηην ςποσπέωζη ηηρ για 

εξαζθάλιζη ηηρ ποιόηηηαρ ηων γεςμάηων και αποπειπάηαι να ηην μεηαθέπει, εκ ηος πονηπού, 

ζηοςρ εκπαιδεςηικούρ, αλαζέηνληάο ηνπο θαη ηελ ππνρξέωζε ηνπ ειέγρνπ ηεο πνηόηεηαο ηωλ 

γεπκάηωλ». 

Οι εκπαιδεσηικοί δεν είλαη ηξαπεδνθόκνη (πξνζωπηθό πνπ ε θπβέξλεζε νθείιεη άκεζα λα 

πξνζιάβεη γηα όια ηα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία θαη λεπηαγωγεία θαζώο θαη επηπιένλ γηα ηα 

ζρνιεία όπνπ ζα εθαξκνζηεί ην πξόγξακκα ζρνιηθά γεύκαηα), νύηε έρνπλ ηηο ηερληθέο γλώζεηο 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ηωλ γεπκάηωλ. Έξγν ηωλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη ε 

αγωγή και η εκπαίδεσζη ηων μαθηηών/ηριών. 
Ο ζύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» επηζεκαίλεη όηη η μόνη εμπλοκή ποσ 

αθορά ηοσς/ηις εκπαιδεσηικούς είναι η καηαμέηρηζη ηοσ αριθμού ηων παραδιδόμενων 

γεσμάηων. Γηα ηελ πνηνηηθή θαηάζηαζε ηωλ γεπκάηωλ ππεύζπλνη είλαη νη πξνκεζεπηέο θαη ην 

Τπνπξγείν πνπ ηνπο αλέζεζε ην έξγν, αθνύ πξέπεη ζύκθωλα κε ηελ εγθύθιην 

Φ.14/ΦΜ/192967/Δ1/09-11-2017 ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ. «…λα δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα ζπζηήκαηα 

πγηεηλήο θαη ζύκθωλα κε ηηο απζηεξέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί. Επηπξόζζεηα, πξνβιέπνληαη 

ζπλερείο πηζηνπνηεκέλνη έιεγρνη από αξκόδηνπο θνξείο θαηά ηελ πξνκήζεηα, δηαδηθαζία 

παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο ηωλ γεπκάηωλ». 

Καινύκε ηνπο ζπιιόγνπο δηδαζθόληωλ λα ζπληάμνπλ ηα πξαθηηθά πνπ επηζπλάπηνληαη, 

ζύμθωνα και με ηη ζτεηική απόθαζη ηης Δ.Ο.Ε., γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο 

θαη λα απνθαζίδνπλ ηα γεύκαηα ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ πνπ δελ παξακέλνπλ ζην νινήκεξν λα ηνπο 

δίλνληαη θαηά ηελ απνρώξεζε θαη λα θαηαλαιώλνληαη ζην ζπίηη. 

 
Γηα ην Δ.. 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 
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