
 

 

 

Θϋμα: Αδιϋξοδο επιφϋρει η εμμονό του Υπουργεύου ςτην Υ.Α. για τα ςχολικϊ 

γεύματα.  

 Στισ 9/11 το Υπουργεύο Παιδεύασ προχώρηςε ςτην ϋκδοςη εγκυκλύου «ςε 

ςυνϋχεια τησ Φ.14/ΦΜ/181027Δ1/25-10-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3870 Β’ /3-11-2017), 

επαναλαμβϊνοντασ όςα προβλϋπει η Υ.Α. ςχετικϊ με τη διαδικαςύα παραλαβόσ 

των γευμϊτων, δύχωσ καθόλου να προβληματιςτεύ με τα όςα τόνιςε το Δ.Σ. τησ 

Δ.Ο.Ε. με ςχετικό ϋγγραφό του. 

 Εκτόσ από τα όςα ϋχουμε όδη αναφϋρει, επιςημαύνουμε ότι ςύμφωνα με 

τη νομικό ςύμβουλο τησ Δ.Ο.Ε. Μαρύα – Μαγδαληνό Τςύπρα:  

« Η Υ.Α. ςτερεύται νομοθετικόσ εξουςιοδότηςησ. Δε βρύςκει κανϋνα ϋρειςμα ςτα 

ϊρθρα 4 και 55 του Ν. 1566/85, τα οπούα επικαλεύται. Επιπροςθϋτωσ, η 

ςυγκρότηςη επιτροπών παραλαβόσ από μη τεχνικούσ υπαλλόλουσ, όπωσ εύναι 

οι δϊςκαλοι, και η ανϊθεςη ς’ αυτούσ τησ πιςτοπούηςησ τησ ποιότητασ των 

γευμϊτων χωρύσ να ϋχουν τισ τεχνικϋσ γνώςεισ που απαιτούνται, ςυνιςτϊ 

παραβύαςη του Ν. 4412/2016 περύ δημοςύων ςυμβϊςεων και ειδικότερα του 

ϊρθρου 136 όπου ρητώσ ορύζεται ότι οι επιτροπϋσ παραλαβόσ ςυγκροτούνται 

από τεχνικούσ υπαλλόλουσ. Εξυπακούεται ότι αυτό αποτελεύ καθόκον του 

Υπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ το 

οπούο ςυνϊπτει τισ ςυμβϊςεισ παροχόσ των ςχολικών γευμϊτων και ςε καμύα 

περύπτωςη δεν αποτελεύ αρμοδιότητα ό ϋργο των εκπαιδευτικών οι οπούοι 

ούτε τισ τεχνικϋσ γνώςεισ διαθϋτουν ούτε την δυνατότητα καθ’ οιονδόποτε 

τρόπο να ελϋγξουν τον ανϊδοχο. Σημειώνεται ότι οι διατϊξεισ του Ν. 4412/2016 

αποτελούν διατϊξεισ ενςωμϊτωςησ κοινοτικόσ οδηγύασ και ωσ εκ τούτου δεν 

μπορούν καθ’ οιονδόποτε τρόπο να υποςκελιςτούν». 

 Με βϊςη τα παραπϊνω απαντώνται και με νομικό τεκμηρύωςη τα 

ερωτόματα που θϋτουν πολλού ςύλλογοι εκπαιδευτικών, εκφρϊζοντασ την 

αγωνύα των ςυναδϋλφων. 
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Προσ 

Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  



 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ για μια ακόμη φορϊ  την πολιτικό ηγεςύα του 

Υπουργεύου Παιδεύασ να ανακαλϋςει την Φ.14/ΦΜ/181027Δ1/25-10-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 

3870 Β’ /3-11-2017),  την εγκύκλιο τησ 6ησ/10/2017 καθώσ και την εγκύκλιο τησ 9/11/2017. 

 Να καταςτόςει ςαφϋσ ότι η παρϊδοςη και ο ϋλεγχοσ των γευμϊτων 

αποτελούν ευθύνη του Υπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και 

Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ τι οπούο ςυνϊπτει τισ ςυμβϊςεισ παροχόσ των 

ςχολικών γευμϊτων και ςε καμύα περύπτωςη δεν αποτελεύ αρμοδιότητα ό ϋργο 

των εκπαιδευτικών. 

 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. 

 

 Μϋχρι να γύνει αυτό, με βϊςη όλα τα παραπϊνω καθώσ και με το α.π. 

301/8-11-2017 ϋγγραφό μασ, οι ςύλλογοι διδαςκόντων και οι διευθυντϋσ των 

ςχολεύων, ϋχουν την ςυνδικαλιςτικό και νομικό κϊλυψη τησ Δ.Ο.Ε. ώςτε να μην 

ςυγκροτόςουν τισ Επιτροπϋσ Παραλαβόσ, αφού τα όςα καλούνται να 

αναλϊβουν ωσ ϋργο αφενόσ δεν ανόκουν ςτα καθόκοντα των εκπαιδευτικών 

αφετϋρου η ανϊληψη τϋτοιων ευθυνών (για τισ οπούεσ δεν ϋχουν την τεχνικό 

κατϊρτιςη) τουσ εκθϋτει ακόμη και ςε κινδύνουσ ποινικόσ φύςεωσ εϊν 

παρουςιαςτούν προβλόματα ςτην υγεύα των μαθητών.  

 Η Δ.Ο.Ε. προτύθεται να κινηθεύ και με ϋνδικα μϋςα (υπόμνημα ςτον 

ειςαγγελϋα και μόνυςη κατϊ παντόσ υπευθύνου) με ςτόχο την διαςφϊλιςη τησ 

υγεύασ των μαθητών. 

 Σε ςχϋςη με τη διαδικαςύα υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ (εφόςον 

λυθεύ το ζότημα τησ παραλαβόσ) ιςχύουν τα όςα από το α.π. 221/9-10-2017 

ϋγγραφό μασ ϋχουμε τονύςει. Άλλωςτε ακόμη και η τελευταύα εγκύκλιοσ του 

Υπουργεύου Παιδεύασ ϋμμεςα αποδϋχεται όλα τα προβλόματα που ϋχουμε 

αναδεύξει ςτη διαδικαςύα, αναφϋροντασ ότι  «Οι Σύλλογοι Διδαςκόντων όλων 

των ςχολικών μονϊδων που ςυμμετϋχουν ςτο ανωτϋρω Πρόγραμμα, ςε ειδικό 

ςυνεδρύαςό τουσ, κατϊ την ϋναρξη του Προγρϊμματοσ, θα αποφαςύςουν … τισ 

ειδικότερεσ λεπτομϋρειεσ που αφορούν ςτην οργϊνωςη και υλοπούηςη τησ 

όλησ διαδικαςύασ και γενικότερα τη ρύθμιςη όλων των προβλημϊτων που 

ανακύπτουν κατϊ τη διϊρκεια τησ εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ, 

λαμβϊνοντασ υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητεσ τησ ςχολικόσ μονϊδασ. Όςον αφορϊ 

τα ολιγοθϋςια ςχολεύα και ειδικότερα τα 1/θϋςια, 2/θϋςια και 3/θϋςια και λόγω 

των ιδιαιτεροτότων τουσ, θα πρϋπει να δύνεται ςτο ςχολεύο, με ςχετικό πρϊξη 

του Συλλόγου Διδαςκόντων, η δυνατότητα επιλογόσ του χρόνου εφαρμογόσ 

του Προγρϊμματοσ Σύτιςησ κατϊ τη διϊρκεια τησ ημϋρασ». 



 Το Υπουργεύο γνωρύζει τη ςειρϊ προβλημϊτων που ϋχουμε αναδεύξει ςε 

ςχϋςη με τουσ χώρουσ, τον καθαριςμό των αιθουςών και τισ ςυνθόκεσ υγιεινόσ, 

τησ ϋλλειψησ εξειδικευμϋνου προςωπικού κλπ. 

 Γνωρύζει, επύςησ, πολύ καλϊ ότι εφαρμόζει διαφορετικϊ μϋτρα και 

ςταθμϊ ςε ςχϋςη με την αντιμετώπιςη του ϋργου τησ επύβλεψησ τησ ςύτιςησ 

των μαθητών (ϋνταξη ςτην παιδαγωγικό διαδικαςύα και διδακτικό ώρα ςτο 

Π.Δ. 79 από τη μύα και τύποτα απολύτωσ ςτο πρόγραμμα ςχολικϊ γεύματα). 

Ποια εύναι, ϊραγε, η ςκοπιμότητα αυτόσ τησ ςτϊςησ; γιατύ για ςυνϋπεια δεν 

γύνεται λόγοσ.          

 Η κυβϋρνηςη οφεύλει να δώςει ϊμεςη λύςη ςτα υπαρκτϊ προβλόματα, 

να μην αντιμετωπύζει ϋνα τερϊςτιο κοινωνικό πρόβλημα ωσ αφορμό επύδειξησ 

κοινωνικόσ ευαιςθηςύασ ςε επικοινωνιακό επύπεδο ενώ ταυτόχρονα τορπιλύζει 

με την ανευθυνότητϊ τησ το όλο εγχεύρημα. Οφεύλει να γνωρύζει ότι 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.  

 

 
       


