
Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης  
Νομού Ηρακλείου  
Ερωτοκρίτου 3 
Τ.Κ. 71201 – Ηράκλειο 
Τηλ & Φαξ.: 2810 226557 
Πρόεδρος: 6932430197 
Γ. Γραμματέας: 6974005892 
E-mail: elme@elmeher.gr 
Ιστοσελίδα: www.elmeher.gr 

 
 
ΠΡΟΣ: 

Ηράκλειο 19 / 10 / 2020 
 
Τα σχολεία 

 

Θέμα: «Καμία συμμετοχή στις ηλεκτρονικές εκλογές για ΠΥΣΔΕ – ΑΠΥΣΔΕ, 
δέσμευση όλων των παρατάξεων για απόσυρση των ψ/δ τους, κάλεσμα για μαζική 
απόχη εάν διενεργηθούν» 

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της απόφασης του ΔΣ της 
ΟΛΜΕ από 15/10 για οργανωτικά μέτρα υλοποίησης της απόσυρσης των 
υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια αποφάσισε ομόφωνα με τη 
δέσμευση όλων των παρατάξεων:  

1. Να προχωρήσει στην απόσυρση των ψηφοδελτίων, για το ΑΠΥΣΔΕ Κρήτης και το 
ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου όλων των παρατάξεων που συμμετέχουν στο ΔΣ της ΕΛΜΕ. Όλες οι 
παρατάξεις του ΔΣ της ΟΛΜΕ συντάσσονται με την απόφαση της ΟΛΜΕ περί μη 
συμμετοχής στις επικείμενες εκλογές και δεσμεύτηκαν για την κατάθεση δήλωσης 
απόσυρσης των συνδυασμών τους και τις ατομικές δηλώσεις απόσυρσης όλων των 
υποψηφίων τους στην ΠΔΕ Κρήτης και την ΔΙΔΕ Ηρακλείου.  

2. Σε περίπτωση που, παρόλα τα παραπάνω, υπάρξουν υποψήφιοι και διενεργηθούν 
εκλογές (οι παρατάξεις του ΔΣ έχουν αναλάβει την ευθύνη απέναντι στον κλάδο αλλά 
και σε ολόκληρο το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και έχουν δεσμευτεί για το 
αντίθετο), το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ηρακλείου καλεί όλους τους συναδέλφους να απέχουν 
μαζικά από τις ψηφοφορίες και να καταδικάσουν τον όποιον παραταξιακό τακτικισμό 
απέναντι στην ομόφωνη απόφασή του. 

3. Το ΔΣ της ΕΛΜΕ αρνήθηκε με σημερινό έγγραφό του προς την ΠΔΕ Κρήτης και την 
ΔΙΔΕ Ηρακλείου να ορίσει εκπροσώπους της ΕΛΜΕ στις εφορευτικές επιτροπές των 
εκλογών για τα υπηρεσιακά συμβούλια και καλεί τους συναδέλφους που θα κληθούν 
να εκπροσωπήσουν την Διοίκηση να αρνηθούν να νομιμοποιήσουν τη διαδικασία με 
τη συμμετοχή τους, παρέχοντάς τους για αυτό κάθε συνδικαλιστική κάλυψη. 

Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση τη γενικευμένη αντιδραστική παρέμβαση στη 
δομή, τη λειτουργία και τη φυσιογνωμία συνολικά του συνδικαλιστικού κινήματος 
μέσω και της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την πρόβα τζενεράλε του 
αντισυνδικαλιστικού νόμου που έχουν στα σκαριά κλιμακώνοντας την αντεργατική 
παρέμβαση στο εσωτερικό και τη λειτουργία των συνδικάτων και από τις 
προηγούμενες κυβερνήσεις. Η μάχη για να μην περάσει η απόπειρα διάλυσης του 
συνδικαλιστικού κινήματος, για να μείνουν όρθια και ζωντανά τα σωματεία μας, για 
να χτίσουμε ένα κίνημα αντάξιο των αναγκών της εποχής, είναι κοινή υπόθεση όλων. 
Η νικηφόρα έκβαση της μάχης που έχουμε μπροστά μας ενάντια στην επιβολή 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα είναι μια συμβολή στην υπόθεση αυτή. 
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Όσοι και όποιοι επιλέξουν, με τα όποια ανταλλάγματα, να βρεθούν στην απέναντι 
όχθη από τα συνδικάτα και με την πλευρά της κυβέρνησης, όχι απλά θα γραφτούν με 
μελανά γράμματα στη ιστορία του κλάδου, αλλά πολύ σύντομα θα αποτελούν ξένο 
σώμα. 

 
 

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου 
 

 
Ο  Πρόεδρος 

 

 
Η Γενική 

γραμματέας 
 

 

 

 

 

Ζαχαρίας Ρηγάκης  Κασσιανή Λάμψα 
 


