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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΣΤΗ ΜΕΤΑΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΓΣ 

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ Β΄ ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΛΜΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ) ΣΤΗΝ ΟΛΜΕ. 
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ υλοποιώντας την απόφαση της 2ας Ιουνίου 2009 , η οποία ανέφερε ότι 
«Το ΔΣ της ΟΛΜΕ αποδέχεται το αίτημα της ΕΛΜΕ Κορυδαλλού για εγγραφή της στη 
δύναμη της ΟΛΜΕ. Με θετική εισήγηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ θα τεθεί για έγκριση στην 1η 
έκτακτη ΓΣ που θα πραγματοποιηθεί, αμέσως μετά το Συνέδριο», εισηγείται στη 
Μετασυνεδριακή ΓΣ την εγγραφή της Β΄ ΕΛΜΕ Πειραιά στην δύναμη της Ομοσπονδίας. 
Για ενημέρωσή σας παραθέτουμε ένα σύντομο  ιστορικό δημιουργίας της παραπάνω ΕΛΜΕ 
και τις ενέργειες-παραινέσεις-παρεμβάσεις  που έχουν γίνει από μέρους της Β΄ΕΛΜΕ Δυτ. 
Αττικής (μητρικής), της Β΄ΕΛΜΕ Πειραιά, της ΟΛΜΕ  και της ΕΛΜΕ Πειραιά: 
Το 1997, με την αλλαγή του χάρτη της αυτοδιοίκησης (Καποδίστριας), ο Δήμος Κορυδαλλού 
από τη Νομαρχία Αθηνών μεταφέρθηκε στη Νομαρχία Πειραιά, με αποτέλεσμα οι 
συνάδελφοι που υπηρετούσαν στα σχολεία του Κορυδαλλού να ανήκουν συνδικαλιστικά 
στη Β΄ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής (σχολεία Δήμων Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Χαϊδαρίου), και 
υπηρεσιακά στο ΠΥΣΔΕ Πειραιά. Αυτό δημιουργούσε ένταση μεταξύ των συναδέλφων γιατί 
θεωρούσαν ότι τους απασχολούσαν και σοβαρά υπηρεσιακά θέματα που δεν μπορούσαν 
να επιλυθούν συνδικαλιστικά μέσω της Β΄ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής, γιατί ήταν περισσότερο 
προσανατολισμένη λόγω της πλειοψηφίας του αριθμού των μελών της προς το ΠΥΣΔΕ Γ΄ 
Αθήνας. 
Το  Δεκέμβριο του 2002  το ΔΣ της  Β΄ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής (στο οποίο μετείχαν 3 συνάδελφοι 
από τα σχολεία του Κορυδαλλού) αποφάσισε να δρομολογήσει διαδικασίες αποδέσμευσης 
των συναδέλφων που υπηρετούσαν στα σχολεία του Κορυδαλλού και να αποφασίσουν οι 
ίδιοι για την αποτελεσματικότερη συνδικαλιστική τους ένταξη και δράση (γιατί είχαν 
διατυπωθεί 3 προτάσεις: να παραμείνουν στη Β΄ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής, να ενταχθούν στην 
ΕΛΜΕ Πειραιά και να ιδρυθεί ΕΛΜΕ Κορυδαλλού). 
Στις 5/2/2003 συγκαλείται συγκέντρωση των καθηγητών του Κορυδαλλού όπου γίνεται 
ανταλλαγή απόψεων και αποφασίζεται η βούληση των συναδέλφων να εκφραστεί με 
δημοψήφισμα στα σχολεία. Στις 14/3/2003 διενεργείται δημοψήφισμα, όπου με διαφορά 2 
ψήφων, οι συνάδελφοι προέκριναν τη δημιουργία ΕΛΜΕ Κορυδαλλού. Στις 22/5/2003, 
ύστερα από πρόσκληση της Β΄ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής και παρουσία του τότε προέδρου της 
ΕΛΜΕ Πειραιά, πραγματοποιήθηκε ΓΣ των συναδέλφων του Κορυδαλλού και αποφάσισαν: 
85 να ιδρυθεί ΕΛΜΕ Κορυδαλλού, 19 να ενταχθούν στην ΕΛΜΕ Πειραιά, 6 να παραμείνουν 
στη Β΄ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής και 5 λευκά. 
Μετά την παραπάνω εξέλιξη, η μητρική ΕΛΜΕ εγκρίνει σε ΓΣ (Οκτώβριος 2003) την 
αποδέσμευση των συναδέλφων των σχολείων του Κορυδαλλού και αποφασίζει ότι μέχρι 
την έγκριση καταστατικού, οι συνάδελφοι θα συμμετέχουν στη Β΄ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής. 
Παράλληλα η  ΕΛΜΕ Πειραιά, υλοποιώντας απόφαση προηγούμενης (26/11/1998) ΓΣ του 
Πειραιά, προχωράει σε αίτηση τροποποίησης του καταστατικού της (εντάσσοντας τα 
σχολεία του Δήμου Κορυδαλλού στη δύναμή της και αυξάνοντας τα μέλη του ΔΣ από 7 σε 9, 
για να ανταποκριθεί στην αυξημένη δύναμη των μελών της). Ταυτόχρονα με πρωτόκολλο 
συνεργασίας  (29/10/2003) μεταξύ των παρατάξεων της ΕΛΜΕ Πειραιά, αποφασίζεται στις 
εκλογές του Πειραιά (1/12/2003) να εγγραφούν και να ψηφίσουν οι συνάδελφοι του 
Κορυδαλλού, παρά τις όποιες αντιρρήσεις του δικαστικού, επειδή δεν υπήρχε εγκεκριμένο 
καταστατικό. 
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Το Νοέμβριο του 2003 κατατίθεται στο Πρωτοδικείο του Πειραιά το καταστατικό της 
Β΄ΕΛΜΕ Πειραιά, όπου στο άρθρο 1 αναφέρει ότι: «ιδρύεται Β΄ΕΛΜΕ Πειραιά με έδρα τον 
Κορυδαλλό, το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς της Β΄/θμιας εκπαίδευσης, που 
ανήκουν στο  2ο  Γραφείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομ. Διαμερίσματος του 
Πειραιά» και εγκρίνεται  στις 23/3/2004. Στις 17/5/2004 γίνονται οι πρώτες εκλογές για 
ανάδειξη ΔΣ μέχρι τις εκλογές που προβλέπονται από  το καταστατικό και ταυτόχρονα 
υποβάλλεται αίτηση στην ΟΛΜΕ για εγγραφή της ως Β΄ΕΛΜΕ Πειραιά στη δύναμη της 
ομοσπονδίας. Στις 2  Νοεμβρίου του 2004 η Β΄ΕΛΜΕ Πειραιά αποφασίζει ομόφωνα σε 
Γενική Συνέλευση (235 υπέρ σε σύνολο 263 εγγεγραμμένων), να τροποποιήσει το 
καταστατικό της και να συμπεριλάβει στη δύναμή της μόνο τα σχολεία του Δήμου 
Κορυδαλλού. Η ΟΛΜΕ στις 30/11/2004 απορρίπτει αίτηση της Β΄ΕΛΜΕ Πειραιά για 
εγγραφή της ως μέλους στην ομοσπονδία συστήνοντας  στους  συναδέλφους της ΕΛΜΕ 
Κορυδαλλού, πρώτα, να υλοποιήσουν την απόφασή τους, να προχωρήσουν, δηλαδή, 
άμεσα στην τροποποίηση του καταστατικού τους, ώστε στην Ένωσή τους να 
περιλαμβάνονται μόνο τα σχολεία του Κορυδαλλού και στη συνέχεια, να 
επαναδιατυπώσουν το αίτημά τους προς την ΟΛΜΕ.  
Τον Ιανουάριο του  2005 η Β΄ΕΛΜΕ Πειραιά, συμμορφούμενη με την υπόδειξη της ΟΛΜΕ, 
υποβάλλει αίτηση τροποποίησης του άρθρου 1 του καταστατικού της ως εξής: «ιδρύεται 
πρωτοβάθμιο επαγγελματικό σωματείο εκπαιδευτικών με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ΠΕΙΡΑΙΑ με έδρα τον Κορυδαλλό, το οποίο 
περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν ή υπηρετούν στα σχολεία της Β΄/βάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Κορυδαλλού (Γυμνάσια, Ενιαία Λύκεια, σχολεία ΤΕΕ)».Τον Απρίλιο 
του 2005 η ΕΛΜΕ Πειραιά παρεμβαίνει στο Πρωτοδικείο και ζητάει ακύρωση του 
καταστατικού της Β΄ΕΛΜΕ Πειραιά. Τον Απρίλιο του 2006 η ΟΛΜΕ ζητάει από την ΕΛΜΕ 
Πειραιά να σταματήσει τις δικαστικές παρεμβάσεις. Μετά από δύο αναβολές, το 
Μονομελές Πρωτοδικείο του Πειραιά, που συνεκδίκασε τις δύο υποθέσεις, αποφάσισε στις 
16/1/2007 να εγκριθεί η τροποποίηση του καταστατικού της Β΄ΕΛΜΕ Πειραιά και να 
εγγραφεί στο βιβλίο σωματείων, ενώ απέρριψε τις αιτιάσεις της ΕΛΜΕ Πειραιά. 
Η ΕΛΜΕ Πειραιά δεν αποδέχεται την απόφαση του Πρωτοδικείου και ασκεί εμπρόθεσμα 
έφεση κατά της απόφασης. Το Εφετείο Πειραιά (μετά από δύο αναβολές) αποφάσισε  στις 
9 Απριλίου και δημοσίευσε στις 27 Απριλίου του 2009  απόφαση που διέτασσε την 
τροποποίηση του καταστατικού της Β΄ΕΛΜΕ Πειραιά και την εγγραφή της στο βιβλίο 
σωματείων, καταδικάζοντας την παρέμβαση της ΕΛΜΕ Πειραιά. 
Η Β΄ ΕΛΜΕ Πειραιά ζητάει εκ νέου την εγγραφή της στη δύναμη της ομοσπονδίας και η 
ΟΛΜΕ με βάση την απόφαση του Εφετείου αποφασίζει στις 2 Ιουνίου του 2009 να 
εισηγηθεί την εγγραφή της. 
Στις 26 Ιουνίου 2009 η ΕΛΜΕ Πειραιά ασκεί αίτηση αναίρεσης κατά της απόφασης του 
Εφετείου στον Άρειο Πάγο. 
Οι όποιες διαφορετικές απόψεις υπάρχουν για τη δομή, το μέγεθος και το χώρο ευθύνης 
των ΕΛΜΕ, δεν πρέπει να συγχέονται με τις προϋποθέσεις που θέτει το καταστατικό της 
ΟΛΜΕ για την εγγραφή νέων ΕΛΜΕ στη δύναμη της Ομοσπονδίας, ούτε είναι ορθό να 
παρακάμπτεται το γεγονός ότι οι συνάδελφοι, οι οποίοι υπηρετούν στα σχολεία του 
Κορυδαλλού, είναι επί 6 χρόνια έξω από τη δύναμη της ομοσπονδίας, εξαιτίας, 
ατελέσφορων και αδόκιμων για το συνδικαλιστικό κίνημα πρακτικών.- 
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