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Ανακοίνωση 

 
Σχετικά µε το µαθητικό διαγωνισµό για την «αξία της ιδιωτικής ασφάλισης» 

 
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει την έντονη διαµαρτυρία του για την απόφαση του 

Υπ. Παιδείας να προωθήσει τη διενέργεια του πανελλήνιου µαθητικού διαγωνισµού 
που προκήρυξε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας για την «καλλιέργεια 
ασφαλιστικής και αποταµιευτικής συνείδησης στους µαθητές», µε κύριο στόχο µάλιστα 
να προβάλει την «αξία της ιδιωτικής Ασφάλισης». 

Τα τελευταία χρόνια, τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των 
εργαζοµένων βρίσκονται στο στόχαστρο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Το ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΣΕΒ προωθούν νέες, δυσµενείς για 
τους εργαζόµενους παρεµβάσεις. Σχεδιάζουν την υποβάθµιση του δηµόσιου χαρακτήρα 
του ασφαλιστικού συστήµατος και την ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης. Μέσα σε αυτή 
τη συγκυρία το Υπουργείο Παιδείας επιλέγει να συµπαραταχθεί µε τις µεγάλες ιδιωτικές 
ασφαλιστικές εταιρείες σε µια προσπάθεια να εθίσει τη νέα γενιά στην αντίληψη ότι η 
διασφάλιση των πιο στοιχειωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων δεν είναι αυτονόητη 
υποχρέωση µιας σύγχρονης κοινωνίας αλλά ατοµική υπόθεση κάθε ανθρώπου. 

Μάλιστα, για την αναζήτηση στοιχείων για τη συγγραφή της σχετικής έκθεσης το 
Υπ. Παιδείας παραπέµπει µαθητές/µαθήτριες και εκπαιδευτικούς στη ιστοσελίδα της 
Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, µετατρεπόµενο έτσι σε πλασιέ της ιδιωτικής 
ασφάλισης. 

Καλούµε τους µαθητές και µαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της 
εκπαίδευσης να µη συνεργήσουν σε αυτή την ηθικά ανεπίτρεπτη προπαγανδιστική 
εκστρατεία του Υπουργείου Παιδείας και των ασφαλιστικών εταιρειών  και να 
επιστρέψουν ως απαράδεκτη στους αποστολείς της την προκήρυξη του διαγωνισµού. 

Καλούµε το Υπ. Παιδείας να ανακαλέσει πάραυτα την εγκύκλιο και να 
εγκαταλείψει την τακτική της διαφήµισης στους εκπαιδευτικούς χώρους της 
ιδιωτικής ασφάλισης. Το δηµόσιο σχολείο οφείλει πάνω απ’ όλα να καλλιεργεί την 
ύψιστη κοινωνική κατάκτηση, που δεν είναι άλλη από την αλληλεγγύη ανάµεσα 
στους ανθρώπους και τους λαούς. 

Η δηµόσια κοινωνική ασφάλιση αποτελεί αδιαπραγµάτευτο δικαίωµα. Εµείς δε θα 
συνεργήσουµε να γίνουν οι µαθητές και µαθήτριές µας οι µελλοντικοί πελάτες εκείνων 
που για χάρη του κέρδους επιδιώκουν να µετατρέψουν τα θεµελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώµατα σε εµπόρευµα. 
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