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Θέμα:  ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΚΕΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΣΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ηρακλείου διαμαρτύρεται έντονα  για τη συνεχιζόμενη 

λειτουργία του ΚΕΣΥ Ηρακλείου, σε συνθήκες μαζικής εξάπλωσης του 

θανατηφόρου κορωνοϊου που μαστίζει τη χώρα μας, αλλά και τις 

περισσότερες χώρες του πλανήτη. 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, αλλά και συνολικά η 

ηγεσία του ΥΠΕΠΘ-ενώ επισήμως διατυπώνουν την θέση τους για την 

επικινδυνότητα του εν λόγω  ιου και την εύκολη έκθεση σε κίνδυνο 

κάθε εργαζόμενου που θα βρεθεί σε συνάθροιση λίγων ατόμων,  

ωστόσο ΚΩΦΕΥΟΥΝ επιλεκτικά μπροστά στο αίτημα των συναδέλφων 

της Ειδικής Αγωγής που εργάζονται στο ΚΕΣΥ  για κλείσιμο αυτού του 

οργανισμού, κρατώντας σε λειτουργία το ΚΕΣΥ Ηρακλείου, αλλά και τα 

αντίστοιχα τμήματα πανελλαδικά 

Ετσι, η κυβέρνηση που- λόγω του υποβαθμισμένου και 

υποχρηματοδοτούμενου συστήματος υγείας- ΕΞΑΙΡΕΙ από αυτό το 

στοιχειώδες μέτρο προστασίας τους εργαζόμενους στο ΚΕΣΥ Ηρακλείου 

και τα αντίστοιχα ΚΕΣΥ όλης της χώρας, εκθέτοντας σε ακόμη 

μεγαλύτερο κίνδυνο τόσο τους εργαζόμενους και τους γονείς, όσο και 

τα ίδια τα παιδιά, όπως έδειξαν και τα πρώτα κρούσματα προσβολής 

παιδιών από τον κορωνοϊό. 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ: 

 ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ . 

ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΟ ΚΕΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ. 

ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 

mailto:elme@elmeher.gr


Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου 

 
 

Ο  Πρόεδρος 

 

 
Η Γενική γραμματέας 

 

 

 
Ρηγάκης Ζαχαρίας Πανταζή Μαρία 
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