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ΝΑ ΠΑΡΘΕΙ ΠΙΣΩ ΤΩΡΑ Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΠΝΠ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ! 
 

Η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου παρευρέθη στη διαμαρτυρία 
που πραγματοποιήθηκε στις 9/10/19 έξω από την αποκεντρωμένη διοίκηση, 

όπου μέλη , γονείς  ,   εργαζόμενοι και  φίλοι του ΚΕΘΕΑ ,  ένωσαν τις φωνές 
τους σε μία δυνατή κραυγή, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στο υπουργείο 

υγείας και στη κυβέρνηση. 
 

Καταδικάζουμε την αιφνίδια και χωρίς προειδοποίηση  κίνηση της κυβέρνησης , 
πολιτική της οποίας  είναι συνέχεια και της προηγούμενης  , που με πράξη 

νομοθετικού περιεχομένου προχωρά στη διάλυση βασικών λειτουργιών των 

δομών του ΚΕΘΕΑ, παρεμβαίνει σε βασικές αρχές λειτουργίας του οργανισμού  
όπως   της φιλοσοφίας του και το πλαίσιο κανόνων του αλλά  και γενικότερα 

στο  χαραχτήρα των στεγνών προγραμμάτων παραβιάζοντας   δημοκρατικές 
ελευθερίες  ,καταργώντας το αυτοδιοίκητο και κατ΄επέκταση τη  δυνατότητα 

διαλόγου που γεννάται μέσα από   συλλογικές διαδικασίες.   
 

Αδιαφορούν για το αν θα γίνεται η  θεραπεία  με ορθολογικούς όρους  
βασιζόμενη στη φιλοσοφία εκείνη που  όλα αυτά τα χρόνια παρείχε θετικά και 

ουσιαστικά  αποτελέσματα, για το αν θα έχουν την ευκαιρία δηλαδή όλοι 
εκείνοι η συμπολίτες μας και οι οικογένειες τους να ζήσουν μία  ποιοτικότερη 

και καθαρότερη ζωή, για το αν θα καταφέρουν τα νέα παιδιά να ανοίξουν τα 
φτερά τους , δίνοντας  τη δυνατότητα  να μπορούν να έχουν μία ζωή μακριά 

από χρήση ναρκωτικών και εξαρτήσεις.     
 

Το σωματείο μας παλεύει  ενάντια στις πολιτικές ΕΕ- κυβερνήσεων  , οι οποίες  

διαχρονικά έχουν καταργήσει βασικά δικαιώματα, καταδίκασαν τις ζωές  των 
εργαζομένων και των οικογενειών τους σπρώχνοντάς τους στην απογοήτευση , 

τη μοιρολατρία και την ηττοπάθεια . Η προσπάθεια της τωρινής  και της 
προηγούμενης κυβέρνησης,  να μας περάσουν την αντίληψη πως έτσι θα είναι 

τα πράγματα , πως θα ζούμε με μειωμένο το  βιοτικό μας  επίπεδο,  είναι κάτι 
το αναπόφευκτο , το αναγκαίο κακό για την ανάκαμψη της οικονομίας αλλά και 

επιπλέον παράγοντας  για την ισχυροποίηση της κερδοφορίας  στο όνομα της 
υγιούς ανάπτυξης. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΩΡΑ! 

 Την άμεση ανάκληση της αυταρχικής Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου με την οποία καταλύεται η αυτοδιοίκηση του ΚΕΘΕΑ. 



 

 Τον τερματισμό της επιχειρούμενης απαξίωσης του ΚΕΘΕΑ και της 

θεραπευτικής του πρότασης , που βασίζεται στην εσωτερική δημοκρατία 
και σε συλλογικές διαδικασίες. Να διαφυλαχτεί ο χαρακτήρας του. 

 Την ενίσχυση με ευθύνη της κυβέρνησης από τον κρατικό 
προϋπολογισμό των δωρεάν δημόσιων προγραμμάτων απεξάρτησης και 

κοινωνικής ένταξης. 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΡΑΚΤΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΤΩΝ 

ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ  

 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


