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Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου συμπαραστέκεται με όλες τις δυνάμεις της στο δίκαιο αγώνα των εργαζόμενων, των
γονέων και των εξυπηρετούμενων του ΚΕΘΕΑ (Κέντρα Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) και απαιτεί την
άμεση απόσυρση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία η κυβέρνηση της ΝΔ αλλάζει
αυταρχικά και αναίτια την οργάνωση και διοίκηση του Οργανισμού καταργώντας το αυτοδιοίκητο και
αντικαθιστώντας το εκλεγμένο και άμισθο Διοικητικό Συμβούλιο με ένα διορισμένο και έμμισθο!!! 

Η ίδρυση του ΚΕΘΕΑ πριν από 37 χρόνια αποτέλεσε την απαρχή της ιστορίας της απεξάρτησης στη χώρα
και έδωσε διέξοδο σε χιλιάδες ανθρώπους μέσα από προγράμματα απεξάρτησης και κοινωνικής ένταξης
που προσφέρουν  ποιοτικές  δημόσιες  δωρεάν  υπηρεσίες  χωρίς  διακρίσεις,  αλλά και  με  προγράμματα
πρόληψης σε συνεργασία με το δημόσιο σχολείο.

Το θεσμικό πλαίσιο αυτοδιοίκησης του ΚΕΘΕΑ, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται
από μια ευρύτατη Γενική Συνέλευση, συμβάλλει στη διασφάλιση των ανθρωπιστικών χαρακτηριστικών
στη  λειτουργία  του  Οργανισμού  και  στη  σύνδεση  και  αλληλεπίδρασή  του  με  την  κοινωνία.  Κυρίως
σηματοδοτεί όλο το μοντέλο της θεραπευτικής του πρότασης, αφού ο πυρήνας της αποτελεσματικότητάς
του είναι η συμμετοχή, η δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα και η διοικητική
αυτοτέλεια των προγραμμάτων του.

Η αιφνίδια απόφαση του υπουργείου υγείας κλονίζει τον Οργανισμό συθέμελα, εισάγει την ανασφάλεια
στους εργαζόμενους, στους θεραπευόμενους και στη μεταξύ τους σχέση και εγείρει πολλά ερωτήματα.

Πρέπει  να  καταγγελθεί  ότι  η  κυβέρνηση,  σε  μια  περίοδο  βαθιάς  οικονομικής  και  κοινωνικής  κρίσης,
αντιτίθεται  στη  λογική  μιας  “αυτοδιαχειριζόμενης  κοινότητας”  που  έχει  επιδείξει  κορυφαίο  έργο,  και
επιχειρεί να την ελέγξει πολιτικά με διορισμούς, ανοίγοντας το δρόμο για τη διάλυση της δημόσιας και
δωρεάν θεραπείας της εξάρτησης και για τη δυναμική επέκταση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και στο χώρο
αυτό.  Παράλληλα,  το  πρόγραμμα  του  ΚΕΘΕΑ  χαρακτηρίζεται  ως  “στεγνό”  επειδή  δε  στηρίζεται  στα
υποκατάστατα.  Με  την  συγκεκριμένη  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου  επιβάλλεται  ένα  αυταρχικό
μοντέλο  διοίκησης  εναρμονισμένο  με  τη  χρήση  των  υποκατάστατων  και  των  τεράστιων  οικονομικών
συμφερόντων που τα συνοδεύουν.

Οι  εκπαιδευτικοί  στεκόμαστε  πάντα  αλληλέγγυοι  στις  ευάλωτες  κοινωνικές  ομάδες  και  στους
εργαζόμενους, υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά τους, όπως και όλων των ανθρώπων και αυτό διδάσκουμε
στους μαθητές μας εντός και εκτός τάξης με τους αγώνες μας.

Απαιτούμε  να  μην  αλλάξει  η  κυβέρνηση  την  οργάνωση  και  διοίκηση  του  Οργανισμού  και  το
αυτοδιοίκητό του, αντικαθιστώντας το εκλεγμένο και άμισθο Διοικητικό Συμβούλιο με ένα διορισμένο
και έμμισθο! 




