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  ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 
Θέμα: Σχετικά με την πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων για την καθιέρωση εβδομάδας 
«Σχολικής Ανάπαυλας». 
 

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (13/1/2014) η πρότασή της για την 
καθιέρωση εβδομάδας «Σχολικής Ανάπαυλας» τη χειμερινή περίοδο «αντιμετωπίστηκε θετικά, επί της αρχής, 
από την κυβέρνηση, με προσωπικό ενδιαφέρον του ίδιου του πρωθυπουργού, κατά την πρόσφατη σύσκεψη 
για τον Τουρισμό στο Μέγαρο Μαξίμου και σε αυτήν τη φάση, τα αρμόδια υπουργεία Τουρισμού και Παιδείας 
επεξεργάζονται τρόπους για την υλοποίησή της, καθώς και τις σχετικές προϋποθέσεις και λεπτομέρειες». Στα 
έως τώρα δημοσιεύματα δεν έχει υπάρξει ακόμα επίσημη κυβερνητική τοποθέτηση.  

Επί της ουσίας της πρότασης, θεωρούμε ότι για τους μαθητές και τις οικογένειές τους χρόνος για 
παραθερισμό μπορεί και να υπάρχει, όμως χρήματα δεν υπάρχουν, γι' αυτό και το καλοκαίρι, που τα σχολεία 
είναι κλειστά τρεις μήνες, η πλειοψηφία δεν πάει καθόλου ή πάει ελάχιστες μέρες διακοπές.  

Τα τελευταία χρόνια δε, πολλά είναι τα παιδιά που δεν παίρνουν μέρος στις πολυήμερες εκδρομές, ακόμα 
και στους σχολικούς περιπάτους που είναι, υποτίθεται, διαδικασία του σχολείου, γιατί δεν μπορούν να 
πληρώσουν το αντίτιμο.  

Τη στιγμή που η κυβέρνηση συζητά με τους μεγαλοξενοδόχους τη μείωση των διδακτικών ωρών, χιλιάδες 
διδακτικές ώρες ακόμα χάνονται λόγω κενών, οι μαθητές στα ΕΠΑΛ βρίσκονται ακόμα στον αέρα, κάθε 
κινητοποίηση εργαζομένων στην εκπαίδευση καταγγέλλεται από την κυβέρνηση για την «απώλεια διδακτικών 
ωρών», η κυβέρνηση έχει εκδώσει εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία σε σχολεία που έχουν κάνει κατάληψη 
πάνω από τρεις μέρες θα υπάρξει αναπλήρωση διδακτικών ωρών. 

Εφόσον η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά αυτό το αίτημα, για άλλη μια φορά, αποδεικνύεται για ποιον 
δουλεύει το σχολείο που ολοένα και περισσότερο, από το επίπεδο της χάραξης στρατηγικής μέχρι τη 
λειτουργία του, καλείται να ικανοποιήσει τους επιχειρηματίες. Συν τοις άλλοις πρόκειται για μια παρέμβαση 
που επιδιώκει να χειραγωγήσει ιδεολογικά λαό και νεολαία ότι δήθεν όλοι μαζί πρέπει να συνδράμουμε για να 
πάει μπροστά η «ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, ο τουρισμός», παρόλο που όλα τα στοιχεία δείχνουν 
ότι η ανάπτυξή της γίνεται πάνω στα αποκαΐδια των δικαιωμάτων των εργαζόμενων στο χώρο αυτό αλλά και 
ότι δεν αφορά τους εργαζόμενους της χώρας.   

Σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη οι σχολικές εκδρομές να γίνονται με αποκλειστική ευθύνη του σχολείου και 
του Υπουργείου Παιδείας, με έλεγχο στις εταιρείες μεταφορών, στα ξενοδοχεία, να είναι εξολοκλήρου 
ενταγμένες στην εκπαιδευτική διαδικασία και δωρεάν για όλους. Να δοθεί τέλος στα φαινόμενα συνδιαλλαγής 
στα οποία εξωθούνται μαθητές με την ανοχή ενός συστήματος που έτσι κι αλλιώς προωθεί την επιχειρηματική 
δραστηριότητα στην παιδεία και αποθεώνει και την επιχειρηματικότητα από το Δημοτικό μέχρι και το 
πανεπιστήμιο σύμφωνα και με τις οδηγίες της ΕΕ. 

 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός: 

 Ποια είναι η επίσημη θέση του υπουργείου Παιδείας απέναντι στην προκλητική αυτή πρόταση της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και 

 Τι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε να εξασφαλιστεί το δικαίωμα όλων των μαθητών στις σχολικές 
εκδρομές. 
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