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 Σχετικά με την υλοποίηςη του προγράμματοσ ςίτιςησ 
«ςχολικά γεφματα» ςτα ςχολεία 

Το Υπουργείο Παιδείασ με μια ςειρά Υπουργικζσ Αποφάςεισ και 
εγκυκλίουσ  Φ.14/ΦΜ/181027Δ1/25-10-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3870 Β’ /3-11-
2017)  δίνει εντολι ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ που ζχουν επιλεγεί, να 
μοιράςουν ςχζδια βεβαίωςθσ των γονζων για ςυμμετοχι των παιδιϊν 
τουσ ςτο Πρόγραμμα Σχολικϊν Γευμάτων με ςίτιςι τουσ ςτο ςχολείο 
από 13.15 ωσ 13.45.   

Επίςθσ καλεί τουσ Συλλόγουσ Διδαςκόντων να προχωριςουν ςτθ 
ςφςταςθ τριμελϊν  Επιτροπϊν Παραλαβισ, οι οποίεσ κα ζχουν ςτθν 
ευκφνθ τουσ «...τον ποςοτικό (αριθμό πακζτων) και ποιοτικό ζλεγχο των 
φαγητϊν… τισ ςυνθήκεσ μεταφοράσ των προσ παράδοςη τροφίμων, τη 
ςυνολική ποςότητα των παραδοθζντων γευμάτων, καθϊσ και το είδοσ 
του γεφματοσ. Επιπλζον, ςε τυχαία και αντιπροςωπευτικά δείγματα ςε 
ποςοςτό  1% των γευμάτων, 1% από τισ ςαλάτεσ και 1% από τα 
ψωμάκια, ελζγχει τη ςυμμόρφωςη ωσ προσ τη ςφνθεςη των γευμάτων»! 
Μάλιςτα αυτι θ διαδικαςία κα γίνεται ςτισ ϊρεσ 11.00-12.45, δθλαδι 
κατά τθ διάρκεια των ωρϊν διδαςκαλίασ.  

Ωσ ΑΣΓΜΕ   είμαςτε από τουσ πρϊτουσ, που από τθν αρχι τθσ 
οικονομικισ κρίςθσ, αναδείξαμε το κζμα του υποςιτιςμοφ των 
μακθτϊν,  ειδικά ςε ςχολεία όπου φοιτοφν παιδιά λαϊκϊν οικογενειϊν 
και οικονομικϊν μεταναςτϊν. Διατυπϊςαμε ςυγκεκριμζνα  αιτιματα 
για τθ ςίτιςθ και τθν κοινωνικι ςτιριξθ των μακθτϊν και των 
οικογενειϊν τουσ για τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου που, εξαιτίασ 
τθσ ςυνεχιηόμενθσ αντιλαϊκισ πολιτικισ  από όλεσ τισ κυβερνιςεισ των 
τελευταίων χρόνων, παίρνει  δραματικζσ  διαςτάςεισ. 

Όμωσ, με βάςθ τα παραπάνω προκφπτουν ερωτιματα και 
ανθςυχίεσ διότι θ αντιμετϊπιςι του από τθν κυβζρνθςθ και το 
υπουργείο δεν γίνεται με τθν ςοβαρότθτα και τθν οργάνωςθ που 
απαιτείται αφοφ τα ςχολεία, εξαιτίασ τθσ υποχρθματοδότθςθσ των 
Σχολικϊν Επιτροπϊν, αντιμετωπίηουν τεράςτια προβλιματα ςτθ 
ςτοιχειϊδθ λειτουργία τουσ  και  δεν  διακζτουν : 



Οφτε ειδικοφσ χϊρουσ ςίτιςθσ, οφτε τον κατάλλθλο εξοπλιςμό, οφτε 
τραπεηοκόμουσ για τθν ϊρα τθσ ςίτιςθσ, οφτε κακαρίςτριεσ με 
αποτζλεςμα να ςιτίηονται ςτθν  τάξθ τουσ αμζςωσ μετά το τζλοσ του 
μακιματοσ, χωρίσ τον απαραίτθτο χρόνο τα κρανία να πλυκοφν και να 
απολυμανκοφν. 

Ωσ ΑΣΓΜΕ κεωροφμε  ότι για να λειτουργιςει το Πρόγραμμα  κα 
πρζπει το Υπουργείο Παιδείασ να ανακαλζςει τθν εγκφκλιο  και 

 Να φροντίςει για τθν ουςιαςτικι οικονομικι ενίςχυςθ των 
ςχολείων για τθν κάλυψθ των ςτοιχειωδϊν αναγκϊν τουσ. 

 Να προχωριςει ςτθ κεςμικι ςυνολικι αντιμετϊπιςθ του 
προβλιματοσ, για τα ςχολεία όλθσ τθσ χϊρασ, διαςφαλίηοντασ 
τουσ απαραίτθτουσ χϊρουσ  εςτίαςθσ, τθν πρόςλθψθ 
τραπεηοκόμων και  προςωπικοφ κακαριότθτασ. 

 Να επανεξετάςει ςυνολικά το ηιτθμα τθσ ανάλθψθσ τθσ 
ευκφνθσ για τθν ποιότθτα και καταλλθλότθτα των γευμάτων, 
απαιτείται ιδιαίτερα αυςτθρόσ υγειονομικόσ ζλεγχοσ από τουσ 
αντίςτοιχουσ αρμόδιουσ κρατικοφσ φορείσ και όχι από τουσ 
εκπαιδευτικοφσ.  

 Να περιλάβει ςτισ δθλϊςεισ των γονζων τθν επιλογι οι 
μακθτζσ     κατά τθν αποχϊρθςι τουσ από το ςχολείο να 
παίρνουν μαηί τουσ το φαγθτό, εφόςον αυτό φτάνει ςτισ 
ςχολικζσ μονάδεσ ςυςκευαςμζνο, ϊςτε να γευματίςουν ςτο 
ςπίτι τουσ, ϊςπου να εξαςφαλιςτοφν κατάλλθλεσ ςυνκικεσ 
υγιεινισ ςτα ςχολεία. 
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