
 

 

Θέμα:  Για το πρόγραμμα ςίτιςησ «ςχολικά γεύματα» 

 

Η Διδαςκαλικό Ομοςπονδύα, 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 τερϊςτιασ ςημαςύασ ζότημα του υποςιτιςμού των μαθητών και 

ϋχουν αναλϊβει ςημαντικϋσ πρωτοβουλύεσ για την, κατϊ το δυνατό, 

αντιμετώπιςη του φαινομϋνου. Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. με απόφαςό του ςτισ 

12/12/2012 προχώρηςε από κοινού με την Παγκύπρια Οργϊνωςη Ελλόνων 

Δαςκϊλων ςτη ςυμβολικό πρϊξη τησ κϊλυψησ (ςτο πλαύςιο των οικονομικών 

δυνατοτότων) ςε καθημερινό βϊςη και μϋχρι το τϋλοσ του διδακτικού ϋτουσ, 

του κολατςιού όλων των μαθητών Σχολεύων που πρότειναν οι Σύλλογοι 

Εκπαιδευτικών, με το ςυνολικό ποςό των 60.000€. 

Όλα αυτϊ τα χρόνια η πολιτεύα αντιμετωπύζει το ζότημα απολύτωσ 

αποςπαςματικϊ, ϋχοντασ μϊλιςτα εκχωρόςει 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. 

Σε Υπουργικό Απόφαςη υπογεγραμμϋνη από τον Υπουργό Παιδεύασ ςτισ 

12 Ιανουαρύου 2017 ορύςτηκε ότι επεκτεύνεται το πρόγραμμα ςύτιςησ «Σχολικϊ 
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Γεύματα», το οπούο υλοποιεύται από το Υπουργεύο Εργαςύασ, Κοινωνικόσ 

Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ ώςτε να αφορϊ τουσ μαθητϋσ των 

Δημοτικών Σχολεύων των Δόμων Περϊματοσ Αττικόσ, Τρικκαύων, Καβϊλασ 

καθώσ και Αμπελοκόπων – Μενεμϋνησ, Βόλβησ, Δϋλτα, Κορδελιού – Ευόςμου, 

Νεϊπολησ – Συκεών, Παύλου Μελϊ και Χαλκηδόνοσ του Ν. Θεςςαλονύκησ. 

Την ύδια ημϋρα, εγκύκλιοσ του Γενικού Γραμματϋα του Υπουργεύου 

Παιδεύασ ϋθετε ζητόματα όπωσ αυτό των υπευθύνων παραλαβόσ των 

γευμϊτων ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ οι οπούοι, όπωσ αναγρϊφεται με ϋμφαςη 

«…πρϋπει να ελϋγχουν την ορθό τόρηςη των θερμοκραςιών κατϊ την 

παραλαβό (ζεςτϊ γεύματα θερμοκραςύα μεγαλύτερη από 63 βαθμούσ Κελςύου 

και κρύα ςε θερμοκραςύα μικρότερη από 4 βαθμούσ Κελςύου)». 

Σε αυτό ϋρχεται να προςτεθεύ η νέα, τροποποιητική αυτήσ τησ 12-1-2017, 

Υπουργική Απόφαςη του Υπουργού Παιδείασ με ημερομηνία  21 Μαρτίου 2017 η 

οποία προχωράει ςτην ευθεία καταςτρατήγηςη των εργαςιακών δικαιωμάτων 

των εκπαιδευτικών επεκτείνοντασ τη λογική τησ προςφοράσ έργου δίχωσ την 

προςμέτρηςή του ωσ διδακτικό που επϋβαλε και επϋκτεινε (γιατύ το φαινόμενο 

προώπόρχε) η Υπουργικό Απόφαςη Φύλη για το Ενιαύο Ολοόμερο. Η Δ.Ο.Ε. ϋχει 

αναδεύξει την αντύθεςό τησ κι ϋχει διαμαρτυρηθεύ ϋντονα για το γεγονόσ ότι η 

επύβλεψη τησ ςύτιςησ των μαθητών ςτο ολοόμερο δεν  προςμετρεύται ςε όλουσ 

τουσ εκπαιδευτικούσ οι οπούοι επιτηρούν τη διαδικαςύα.  

Η νϋα Υπουργικό Απόφαςη ορύζει το χρονικό διϊςτημα από 13.15 ωσ και 

13.45 ωσ «Μετϊβαςη μαθητών που ςυμμετϋχουν ςτο πρόγραμμα ςύτιςησ ςτην-

ςτισ αύθουςα-εσ ςύτιςησ» και ςτη ςυνϋχεια «Σύτιςη για τουσ μαθητϋσ που δεν 

παρακολουθούν το Ολοόμερο Πρόγραμμα και ςυμμετϋχουν ςτο πρόγραμμα 

ςύτιςησ Σχολικϊ Γεύματα» παρϊλληλα, επύ τησ ουςύασ, με τη «Σύτιςη -χαλϊρωςη 

για τουσ μαθητϋσ που παρακολουθούν το Ολοόμερο Πρόγραμμα». 

Τα θϋματα που προκύπτουν από το όλο εγχεύρημα εύναι πολλϊ και 

ςημαντικϊ: 

 Πώσ εκπαιδευτικού του ςχολεύου εν ώρα μαθημϊτων, όχι μόνο  θα 

παραλαμβϊνουν τα γεύματα αλλϊ θα μπορούν, επιπλϋον, να ελϋγξουν «την 

ορθό τόρηςη των θερμοκραςιών κατϊ την παραλαβό (ζεςτϊ γεύματα 



θερμοκραςύα μεγαλύτερη από 63 βαθμούσ Κελςύου και κρύα ςε θερμοκραςύα 

μικρότερη από 4 βαθμούσ Κελςύου) ; 

 Υπϊρχουν ό όχι εγγυόςεισ και πιςτοποιημϋνεσ διαδικαςύεσ αλλϊ και 

εξειδικευμϋνο προςωπικό για τον ϋλεγχο τησ καταλληλότητασ των γευμϊτων;  

Γιατύ αυτό το ϋργο αλλϊ και η ευθύνη δεν εύναι ςε καμύα περύπτωςη 

αρμοδιότητα των εκπαιδευτικών. 

 Ποιοσ θα ϋχει την ευθύνη για, τυχόν, μη κατϊλληλα γεύματα τα οπούα 

ενδϋχεται να βλϊψουν την υγεύα των μαθητών; 

 Ποιεσ εύναι οι αύθουςεσ ςτισ οπούεσ θα μεταβαύνουν οι μαθητϋσ για να 

ςιτιςτούν; Μα φυςικϊ οι ύδιεσ αύθουςεσ ςτισ οπούεσ λύγα λεπτϊ μετϊ θα πρϋπει 

να ςυνεχύςουν το μϊθημϊ τουσ τα παιδιϊ που μϋνουν ςτο ολοόμερο. Ιδιαύτερα 

ςε μικρϊ ςχολεύα δεν θα υπϊρχει ςε καμύα περύπτωςη ό δυνατότητα να εύναι 

ϊλλεσ. Επομϋνωσ τα παιδιϊ θα τρώνε το γεύμα τουσ επϊνω ςε θρανύα αιθουςών 

διδαςκαλύασ και όχι ςτουσ απαραύτητουσ χώρουσ εςτύαςησ που δε διαθϋτουν τα 

ςχολεύα και λύγο μετϊ ςτα ύδια (με υπολεύμματα φαγητών πιθανότατα, αφού 

το προςωπικό καθαριότητασ δεν επαρκεύ και τραπεζοκόμοι δεν υπϊρχουν) 

θρανύα, θα ςυνεχύζουν τισ ςχολικϋσ τουσ δραςτηριότητεσ. 

 Από ποιον μπαύνουν οι κανόνεσ λειτουργύασ εντόσ των ςχολικών 

μονϊδων, από το Υπουργεύο Παιδεύασ ό από το Υπουργεύο Εργαςύασ, 

Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ; 

 Γιατύ ϊλλαξε η πρόβλεψη τησ πρώτησ Υπουργικόσ Απόφαςησ, τα παιδιϊ 

που δε ςυμμετϋχουν ςτο ολοόμερο να παύρνουν το φαγητό ςτο ςχόλαςμϊ τουσ 

και να αποχωρούν;  

 Η επύβλεψη τησ ςύτιςησ των μαθητών που δε φοιτούν ςτο ολοόμερο από 

τουσ εκπαιδευτικούσ που θα επιλϋξει ο ςύλλογοσ διδαςκόντων γιατύ δεν 

υπολογύζεται ωσ διδακτικό ωρϊριο; 

 Γιατύ, παρϊ τισ δηλώςεισ καλόσ θϋληςησ, δεν προχωρϊ το Υπουργεύο 

Παιδεύασ ςε ρύθμιςη ώςτε να προςμετρεύται η ώρα τησ ςύτιςησ ςτο ολοόμερο 

πρόγραμμα ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ οι οπούοι επιτηρούν τη διαδικαςύα; 

  Υπενθυμύζουμε, για μια ακόμη φορϊ ςτην, αςθενούσ μνόμησ αλλϊ και 

μειωμϋνησ ευαιςθηςύασ περύ εργαςιακών δικαιωμϊτων, πολιτικό ηγεςύα του 



Υπουργεύου Παιδεύασ ότι, όπωσ ϋχουμε όδη αναφϋρει πολλϋσ φορϋσ, η 

γνωμοδότηςη τησ Νομικόσ Συμβούλου τησ Δ.Ο.Ε., ςχετικϊ με το εργαςιακό 

ωρϊριο των εκπαιδευτικών ξεκαθαρύζει το ότι « Όπωσ γύνεται δεκτό από την 

νομολογύα, ώρεσ διδαςκαλύασ εύναι αυτϋσ, που παρϋχονται εντόσ τησ τϊξησ 

(ςυμπεριλαμβανομϋνων και των διαλειμμϊτων) και δεν μπορεύ να υπερβούν 

κατϊ περύπτωςη τισ οριζόμενεσ από την παρϊγραφο 7α του ϊρθρου 13 του 

ν.1566/1985 ώρεσ διδαςκαλύασ…». 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ζητϊ από τον Υπουργό Παιδεύασ να ανακαλϋςει ϊμεςα 

τη χθεςινό Υπουργικό Απόφαςη, να επαναφϋρει αυτόν τησ 12-1-2017 που 

προϋβλεπε τα παιδιϊ που δε ςυμμετϋχουν ςτο ολοόμερο να παύρνουν το 

φαγητό ςτο ςχόλαςμϊ τουσ και να αποχωρούν ώςτε να γευματύςουν ςτο ςπύτι 

τουσ, αλλϊ και 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. Το επόμενο διϊςτημα η Ομοςπονδύα θα προχωρόςει και ςε 

ϊλλεσ πρωτοβουλύεσ για το ζότημα. Η Δ.Ο.Ε. υπεραςπύζεται το δημόςιο δωρεϊν 

ςχολεύο για όλουσ τουσ μαθητϋσ, τα μορφωτικϊ δικαιώματα των μαθητών και 

τα εργαςιακϊ δικαιώματα των εκπαιδευτικών. 

 


