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Θέμα  ΑΙΤΗΜΑΤΑ-ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΜΕ –ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ-

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ   ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ  ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΩΙΟΥ ΣΕ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΏΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΝ-ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ 

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ 

ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ. 

Το Δ.Σ της Ε.ΛΜ.Ε εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την 

αμφισβήτηση θεμελιωδών εργασιακών και κοινωνικών κατακτήσεων 

και δικαιωμάτων εν μέσω κοινωνικής καραντίνας , λόγω κορωνοϊού. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι πολλές χιλιάδες  απολύσεων  

από την αρχή του Μάρτη, η αφαίρεση ημερών κανονικής άδειας, ο 

διωγμός   των φτωχών φοιτητών από τις Εστίες  τους και η έκθεσή τους 

σε μεγάλο κίνδυνο, η ΠΝΠ και η συνακόλουθη απαγόρευση  των 

συναθροίσεων, η περιστολή των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και 

ελευθεριών. 

Με αυτά τα δεδομένα, το ΔΣ της Ε.ΛΜΕ τονίζει  τα εξής: 

1. Εκφράζει την αλληλεγγύη του σε όλους τους εργαζομένους του 
Δημόσιου και Ιδιωτικού χώρου 

2. Διεκδικεί τη Μείωση της διδακτέας Υλης για τα πανελλαδικώς 
εξεταζόμενα μαθήματα και την κατάργηση των προαγωγικών 
εξετάσεων ως μέτρο στήριξης των μαθητών μας. Γενναία αύξηση 
του αριθμού των εισακτέων. 

3. Καταδικάζει την πολιτική του κοινωνικού αυτοματισμού και την 
προβαλλόμενη κυβερνητική θέση για την «ατομική ευθύνη», 
θέση που ενοχοποιεί τους αθώους και αθωώνει τους 
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υπεύθυνους για τις δραματικές ελλείψεις του συστήματος 
Υγείας. 

4. Διεκδικεί την ελεύθερη μετακίνηση συνδικαλιστών σε χώρους 

εργασίας και για θέματα καταγγελιών εργαζομένων.-Καμία 
αναστολή και απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης.  

5. Κατάργηση του μέτρου της πολιτικής επιστράτευσης και κάθε 
μορφής επίταξης των εργαζομένων που αγωνίζονται 

6. Να πληρωθούν τώρα βάσει της σύμβασης και του ωρολογίου 
προγράμματος όλοι οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε 

δημόσιες εκπαιδευτικές δομές (ΔΙΕΚ, ΣΔΕ, ΙΕΚ ΟΑΕΔ, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ) 
ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης 

7. Να μη χαθεί ούτε μια μέρα ασφάλισης, εγγυημένη καταβολή του 

ταμείου ανεργίας για όλες και όλους 

8. Κανονική καταβολή των αμοιβών του δώρου του Πάσχα και των 

ασφαλιστικών εισφορών. 

9. Να μη γίνει χρήση για κανέναν εργαζόμενο, της κανονικής 

άδειας. Να ισχύσει μόνο η άδεια «ειδικού σκοπού». 

10. Να σταματήσει τώρα ο διωγμός των Φοιτητών από τις Εστίες 
τους .Να ανοίξουν τώρα όλες οι Εστίες και να διασφαλιστεί η 

στέγαση, σίτιση και ασφαλής διαμονή των φοιτητών. 

11. Να κλείσουν όλες οι Προσφυγικές Δομές και να διασφαλιστούν 

οι αναγκαίες συνθήκες προστασίας των προσφύγων και 
μεταναστών έναντι του κορωνοϊού. Αξιοπρεπείς συνθήκες 

διαβίωσης τους(στέγασης και υγιεινής) 

12. Καμία Μείωση Μισθών 

13. Να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι την κρίση, 

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου 
 

 
Ο  Πρόεδρος 

 

 
Η Γενική γραμματέας 

 

 

 
Ρηγάκης Ζαχαρίας Πανταζή Μαρία 



 


