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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η εξαζθάλιζη ηηρ Τγείαρ ηυν μαθηηών δεν είναι αηομική ςπόθεζη, αλλά ςποσπέυζη ηηρ πολιηείαρ 
 

Σηηο 04/03/2016, ε Σρνιηθή Επηηξνπή Πξωηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Δήκνπ Θεξκαϊθνύ νξγάλωζε 

ζπλάληεζε κε ζέκα ηελ ενημέρωζη ζτεηικά με ηην προζθορά ιδιωηικής αζθαλιζηικής εηαιρίας για δωρεάν 

παροτές αζθάλιζης προς ηοσς μαθηηές ηων νηπιαγωγείων και δημοηικών ζτολείων ηοσ Δήμοσ Θερμαϊκού. 

Σηελ ζπλάληεζε πξνζθιήζεθαλ νη δηεπζπληέο ηωλ δεκνηηθώλ θαη λεπηαγωγείωλ ηνπ Δήκνπ, θαζώο θαη νη 

εθπξόζωπνη ηωλ Σπιιόγωλ γνλέωλ.  

Η αζθαιηζηηθή εηαηξία, αθνύ εμαζθάιηζε ην θαηάιιειν θνηλό, είρε ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζεη    

εθηόο από ην “δωξάθη” πνπ ζέιεη λα “πξνζθέξεη” ζηνπο καζεηέο ηνπ δήκνπ    θαη όιε ηελ πξακάηεηα 

πνπ έρεη πξνο πώιεζε (θάξηα, αζθαιηζηηθά παθέηα θ.ι.π.).  

Είλαη γλωζηό  όηη θάζε εηαηξία πνπ ζέιεη λα θάλεη πξνζθνξέο, θαη κάιηζηα ζε καζεηηθό θνηλό, έρεη  

ζηόρν ηελ δηαθήκηζή ηεο ζηνπο “επεξγεζέληεο”, ηo ρηίζηκν ηνπ θνηλωληθνύ ηεο πξνθίι πνπ πηζαλά λα 

εμαζθαιίδεη θάπνηα θνξναπαιιαγή θαη ην θπξηόηεξν: ένα πελαηολόγιο μεπικών σιλιάδυν μαθηηών και 

ηυν οικογενειών ηοςρ. 

Εθπξόζωπνη ηωλ γνλέωλ πνπ παξαβξέζεθαλ εθεί, εθδήιωζαλ έληνλα ηελ δπζαξέζθεηα ηνπο 

δειώλνληαο όηη δελ πξόθεηηαη λα ζπλαηλέζνπλ ζηελ αμίωζε ηεο εηαηξίαο λα δηαθεκηζηεί κέζω ηωλ 

Σπιιόγωλ Γνλέωλ.  Τόληζαλ όηη ππεξαζπίδνληαη ηνλ δεκόζην θαη δωξεάλ ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ, ζην 

νπνίν θακηά εηαηξία πνπ ζέιεη λα πνπιήζεη ηα εκπνξεύκαηά ηεο δελ έρεη ζέζε. 

Αλάινγεο αληηδξάζεηο ππήξραλ θαη από ην ύλλογο  Δαζκάλυν και  Νηπιαγυγών ςπαίθπος Ν. 

Θεζζαλονίκηρ,  νη νπνίνη ηζρπξίζηεθαλ όηη  “Οη εθπαηδεπηηθνί δελ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ ωο 

δηαθεκηζηέο θαη θειεπζηέο κελπκάηωλ ηδηωηηθώλ επηρεηξήζεωλ θαη ζπκθεξόληωλ”.  Eθ κέξνπο ηωλ 

Δηεπζπληώλ εθθξάζηεθε όηη δελ έρνπλ ην δηθαίωκα λα δώζνπλ ηα πξνζωπηθά δεδνκέλα ηωλ καζεηώλ ηνπ 

ζρνιείνπ ζε ηξίηνπο, πνιύ πεξηζζόηεξν ζε ηδηωηηθή εηαηξία, θάηη πνπ θαη ε εηαηξία ην γλωξίδεη, γη' απηό 

θαη επηδηώθεη ηελ ζπλαίλεζε ηωλ γνλέωλ ζην εγρείξεκά ηεο.  

Η Οκνζπνλδία Γνλέωλ θαη Κεδεκόλωλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαιεί ηνπο γνλείο ηνπ Δήκνπ 

Θεξκαϊθνύ θαη ηνπο Σπιιόγνπο ηνπο λα θαηαδηθάζνπλ  ηελ πξνζπάζεηα  ηεο Δεκνηηθήο αξρήο λα αλνίμεη 

ηελ  πόξηα γηα ηελ είζνδν ηδηωηηθώλ εηαηξηώλ ζηα ζρνιεία. 

Η αζθάιεηα, όπνηαο κνξθήο, είλαη δηθαίωκα θάζε καζεηή.  Είλαη κοινυνικό αγαθό πνπ πξέπεη  λα 

απνιακβάλνπλ όια ηα παηδηά θαη είλαη ππνρξέωζε ηεο πνιηηείαο λα ην παξέρεη.  Δεν θα ανεσηούμε να 

γίνει εμπόπεςμα.  Δεν θα δεσηούμε να καηαπγήζοςν, με ηα ανηιαζθαλιζηικά ηοςρ εκηπώμαηα, ό,ηι με 

κόπο και θςζίερ καηάκηηζε ο λαόρ μαρ  για να έπθοςν μεηά  να μαρ ηο ποςλήζοςν οι εηαιπίερ. 

 

Καλούμε ηοςρ γονείρ οπγανυμένα, μέζα από ηοςρ ςλλόγοςρ ηοςρ να παλέτοςν ώζηε όλα ηα 

παιδιά να απολαμβάνοςν :  

 Πιήξε θαη δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη πξνιεπηηθό έιεγρν γηα ηνπο 

αλαζθάιηζηνπο, ηνπο άλεξγνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.  Δσξεάλ θαη πιήξε εκβνιηαζκό θαη 



 

 

ηαηξηθό έιεγρν όισλ ησλ καζεηώλ, κέζσ θξαηηθώλ δνκώλ θαη θηλεηώλ κνλάδσλ πγείαο, κε 

επζύλε ησλ Υπνπξγείσλ Παηδείαο θαη Υγείαο, αλεμάξηεηα από ηνλ θνξέα αζθάιηζεο ηνπ γνλέα. 

 Άκεζν ζρεδηαζκό γηα ηε δεκηνπξγία ζρνιηαηξηθήο ππεξεζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ ΕΣΥ πνπ ζα έρεη 

ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζσζηήο αλάπηπμεο θαη ηεο πγείαο  όισλ 

ησλ καζεηώλ, ηελ πξόιεςε, ηελ δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζειεπηηθή πεξίζαιςε.  

 Μόληκν θαη επαξθέο  βνεζεηηθό πξνζσπηθό ζηα ζρνιεία ( ηξαπεδνθόκνη, θαζαξίζηξηεο θιπ ) κε 

πιήξε δηθαηώκαηα. 

 Να δεκηνπξγεζεί δεκόζην Κέληξν Υγείαο αλά πεξηνρή, κε βαζηθό πξνζαλαηνιηζκό ηελ 

Πξόιεςε.  Να ζηειερσζνύλ νη κνλάδεο ηνπ ΠΕΔΥ κε ην αλαγθαίν κόληκν πξνζσπηθό θαη κε 

πιήξε δηθαηώκαηα.  

 Απνθιεηζηηθά δεκόζην δσξεάλ ζύζηεκα Υγείαο θαη Πξόλνηαο. 
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