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Προσ
1. τον Γενικό Γραμματϋα του Υπουργεύου
Παιδεύασ
κ. Αγγελόπουλο Γεώργιο
2.Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Σχετικά με το «Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα διανομήσ φρούτων,
λαχανικών και γάλακτοσ ςχολικών ετών 2017/2018, 2018/2019 και 2019/2020»
Με ϋκπληξη ϋλαβαν πολλϊ ςχολεύα τησ χώρασ ςτισ 31-5-2018, εγκύκλιο
του Υπουργεύου Παιδεύασ με την υπογραφό του Γενικού Γραμματϋα με την
οπούα πληροφορόθηκαν ότι ϋχουν ενταχθεύ ςτο «Ευρωπαώκό Σχολικό
Πρόγραμμα διανομόσ φρούτων, λαχανικών και γϊλακτοσ ςχολικών ετών
2017/2018, 2018/2019 και 2019/2020», που ωσ βαςικό ςτόχο ϋχει την προώθηςη
τησ κατανϊλωςησ φρούτων, λαχανικών και γϊλακτοσ ςτα ςχολεύα, ςτο πλαύςιο
υλοπούηςησ του αντύςτοιχου Ευρωπαώκού ςχεδύου προώθηςησ. Η επιλογό τουσ
δεν ϋγινε, μϊλιςτα, ςτο πλαύςιο κϊποιου εκπαιδευτικού προγρϊμματοσ ό
ςχεδιαςμού αλλϊ μϋςω κριτηρύων που υιοθϋτηςε το Υπουργεύο Αγροτικόσ
Ανϊπτυξησ !
Μϋςα από τα όςα ορύζει η εγκύκλιοσ, οι διευθυντϋσ των ςχολεύων και οι
ςύλλογοι διδαςκόντων εμπλϋκονται για μια ακόμη φορϊ ςε μια ςειρϊ
γραφειοκρατικών
διαδικαςιών,
ςτην
υπογραφό
πρωτοκόλλου
εμπιςτευτικότητασ (για ποιο λόγο ϊραγε;), ςτη ςτελϋχωςη επιτροπών
παραλαβόσ, ςε καταχωρόςεισ ςε ηλεκτρονικϋσ εφαρμογϋσ που απαιτούν (όπωσ
καταγγϋλλουν Σύλλογοι Εκπαιδευτικών) ακόμα και τουσ κωδικούσ του
ςυςτόματοσ taxis αυτών που ορύζονται ωσ χρόςτεσ του προγρϊμματοσ…
Διαδικαςύεσ που ϋρχονται να προςθϋςουν ακόμα μεγαλύτερο φόρτο ςτο ϋργο
των εκπαιδευτικών και εύναι ξϋνεσ προσ τα καθόκοντϊ τουσ και το ϋργο τουσ
(ϋργο που θα ϋπρεπε να αναλαμβϊνει ειδικό προςωπικό το οπούο θα ϋπρεπε να
υπϊρχει ςτα ςχολεύα). Αξύζει να ςημειωθεύ πωσ ο ςχεδιαςμόσ αναφϋρεται ςτο

ςχολικό ϋτοσ 2017-2018 το οπούο τελειώνει ςε λύγεσ ημϋρεσ και αυτό που θα
αφορϊ, τελικϊ, εύναι μια διανομό προώόντοσ.
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».
Οι διευθυντϋσ των ςχολεύων δεν ϋχουν, επομϋνωσ, καμύα υποχρϋωςη να
υπογρϊψουν πρωτόκολλο εμπιςτευτικότητασ ούτε να διαθϋςουν οποιοδόποτε
προςωπικό τουσ δεδομϋνο.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. θεωρεύ πωσ ςε εποχϋσ κρύςησ, όπωσ αυτό ςτην οπούα
ζούμε, ϋχει πολύ μεγϊλη ςημαςύα τόςο η ουςιαςτικό αντιμετώπιςη των
φαινομϋνων υποςιτιςμού μαθητών (ςχολικϊ γεύματα) όςο και η ενύςχυςη τησ
θετικόσ ςτϊςησ των μαθητών ωσ προσ τισ διατροφικϋσ τουσ ςυνόθειεσ με την
αλλαγό των διαιτητικών τουσ ςυμπεριφορών. Δεν μπορεύ, όμωσ, αυτό να
γύνεται με τρόπο εντελώσ αποςπαςματικό κι επιφανειακό, μόνο και μόνο για
να δικαιολογηθεύ τυπικϊ η υλοπούηςη. Θα πρϋπει να αφορϊ το ςύνολο του
μαθητικού πληθυςμού και να μην υλοποιεύται με διαδικαςύεσ που
δυςχεραύνουν το εκπαιδευτικό ϋργο ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ.
Καλούμε την πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ να φροντύςει
ϊμεςα ώςτε όλη η διαδικαςύα να πραγματοποιηθεύ δύχωσ το πλόθοσ των
γραφειοκρατικών διαδικαςιών που εύναι απολύτωσ ξϋνεσ με το εκπαιδευτικό
ϋργο.

