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Αρ. Πρωτ. 15 
 
Προς:  
•  Δήµαρχο  Χαλανδρίου 
•  Σύλλογο Γονέων & Κηδεµόνων 7ου Δηµ. Σχ. 

Χαλανδρίου  
•  Σύλλογο Γονέων & Κηδεµόνων 10ου Δηµ. Σχ. 

Χαλανδρίου  
•  Ένωση Γονέων Δήµου Χαλανδρίου 
•  Δ.Ο.Ε. 
•  Τους συναδέλφους µέλη του συλλόγου  µας. 

 
 
ΘΕΜΑ : Διασπορά ψευδών ειδήσεων για τη στάση εκπαιδευτικών σχετικά µε τα 

«σχολικά  γεύµατα» 
 	

Το  Δ.Σ. του Συλλόγου µας πληροφορήθηκε από τις διευθύντριες των 7ου–10ου  

Δηµοτικών Σχολείων Χαλανδρίου, ότι το τελευταίο διάστηµα σε µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης υπάρχουν ανυπόστατα και ψευδή δηµοσιεύµατα, που στοχοποιούν 

εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων, ότι µε δική τους ευθύνη αποκλείστηκαν οι 

µαθητές των σχολείων τους από το πρόγραµµα σίτισης   «Σχολικά Γεύµατα» . 

Να υπενθυµίσουµε ότι: 

1) η επιλογή των σχολικών µονάδων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα σίτισης  

«Σχολικά Γεύµατα»   γίνεται  αποκλειστικά µε απόφαση του Υπουργείου Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  σε συνεργασία µε το ΥΠΠΕΘ χωρίς 

να προβλέπεται καµιά  συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής των σχολείων από τους 

Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών µονάδων. 

2) οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που σε όλα αυτά τα χρόνια που η οικονοµική κρίση 

εξαθλιώνει την κοινωνία και φυσικά, πρώτα τα πιο ευαίσθητα  µέλη της, τα παιδιά, έχουν 

αναδείξει το ζωτικής σηµασίας θέµα του υποσιτισµού των µαθητών, έχουν διατυπώσει 

συγκεκριµένες διεκδικήσεις για τη σίτιση και την κοινωνική στήριξη των µαθητών και των 

οικογενειών τους και έχουν αναλάβει σηµαντικές πρωτοβουλίες για την , κατά το δυνατό, 

αντιµετώπιση του φαινοµένου. 

 



3) επειδή η δηµοτική αρχή Χαλανδρίου καθώς και τα Δ.Σ. των Γονέων των εν λόγω 

σχολείων όφειλαν να γνωρίζουν τη σχετική νοµοθεσία που διέπει τη διαδικασία, γεγονός 

που αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει,  

 

Καλούµε, για να δοθούν εξηγήσεις και να ανακληθούν άµεσα οι ανυπόστατοι 

ισχυρισµοί, σε άµεση συνάντηση εντός της εβδοµάδας : 

 

• τον Δήµαρχο Χαλανδρίου  

• τα Διοικητικά Συµβούλια των Συλλόγων Γονέων του 7ου–10ου  Δ. Σχ. Χαλανδρίου  

• την Ένωση Γονέων Χαλανδρίου. 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 
 


