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ΘΕΜΑ: «Παραβίαζη ηοσ καηαζηαηικού ηης ΟΛΜΕ από ηην ΕΛΜΕ Πειραιά» 

 

ηηο δύζθνιεο εκέξεο πνπ δηέξρεηαη ην θίλεκά καο, πξέπεη όινη λα ζηξαθνύκε ελάληηα ζε 

νηηδήπνηε ππνλνκεύεη ηνλ ζπλδηθαιηζκό θαη ηνλ κεηαηξέπεη ζε ςεθνζεξηθό πιηάηζηθν. Μηα 

ηέηνηα πεξίπησζε είλαη ε πξνθιεηηθή ανηιζσνδικαλιζηική  ζσμπεριθορά ηης πλειουηθίαςηης 

ΕΛΜΕ Πειραιά,ε νπνία παξά ηηο επαλαιακβαλόκελεο ζπζηάζεηο ηνπ Γ ηεο ΟΛΜΔ(ζηηο 

22/4/05,ηνλ Μάξηην ηνπ 2006, ζηηο 7/12/2011 θαη ζηηο  30/11/2012), ζπλερίδεη λα εγγξάθεη 

θαζεγεηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Β΄ ΔΛΜΔ Πεηξαηά,ζηνρεύνληαοζηελ 

αιινίσζε ησλ παξαηαμηαθώλ πιεηνςεθηώλ.  

Σν ζέκα κάιηζηαέτει ηελεζιδικήζει από ην Μάξηην ηνπ 2008 θαη ζην Εθεηείο, όπνπ 

εθδηθάζηεθε θαη απνδεκίσζε σπέρ ηης Β΄ ΕΛΜΕ Πειραιά, ηελ νπνία σζηόζν ε ΔΛΜΔ 

Πεηξαηά νπδέπνηε θαηέβαιε. 

 Η άξλεζε ηεοΔΛΜΔ Πεηξαηά λα εθαξκόζεη ηηο ζπζηάζεηο ηεο  ΟΛΜΔ θαη ηελ απόθαζε 

ηνπ Δθεηείνπ έρεη ηηο παξαθάησ ζπλέπεηεο: 

1. Σε κε ζπκκόξθσζε κε ην άρθρο 5 παράγραθο 3 ηοσ καηαζηαηικού ηης 

ΟΛΜΕ,ζύκθσλα κε ην νπνίν «Η εγγξαθή λέσλ ελώζεσλ, πνπ ηδξύνληαη ζην ρώξν 

όπνπ ππάξρνπλ από πξηλ ελώζεηο, γίλεηαη ύζηεξα από έγθξηζε ηεο ππάξρνπζαο 

ΔΛΜΔ θαη ύζηεξα από έγθξηζε ηεο πξώηεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο Γελ. 

πλέιεπζεο, Σαθηηθήο ή Έθηαθηεο, ή ηνπ πλεδξίνπ ηεο ΟΛΜΔ. Σν ζέκα ζπδεηηέηαη 

ζηελ αξρή ηεο Ηκεξήζηαο ∆ηάηαμεο θαη εγθξίλεηαη ζύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό ή ηε 

ζύζηαζε θαη εγγξαθή κηαο ηέηνηαο έλσζεο» 

2. Σε κε ζπκκόξθσζε με ηο άρθρο 8 παράγραθός 2 ηοσ καηαζηαηικού ηης ΟΛΜΕ: 

«Να θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ 

πλεδξίσλ, ησλ Γελ. πλειεύζεσλ θαη ηνπ ∆ ηεο ΟΛΜΔ.» 

3. Σε γεινηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθξόηεζεο ηνπ Γ ηεο ΔΛΜΔ ΠΔΙΡΑΙΑ, 

ηνπνζεηώληαο ζηε ζέζε ηνπ αληηπξνέδξνπ διεσθσνηή ζτολικής μονάδας άλλης 

ΕΛΜΕ. 

4.  Σελ αλλοίφζη ηφν εκλογικών ηνπο αποηελεζμάηφν κεηαθέξνληαο ςεθνθόξνπο 

από άιιεο ΔΛΜΔ. 

5. Σε δεκηνπξγία πνιύ επηθίλδπλνπ πξνεγνύκελνπ γηα ηα διακριηά γεφγραθικά όρια 

ηφν ΕΛΜΕ . 

6. Σε δεκηνπξγία πνιύ επηθίλδπλνππξνεγνύκελνπ απζαηξεζίαο θαη παραβίαζης ηοσ 

καηαζηαηικού ηης ΟΛΜΕ από νπνηνδήπνηε κέινο ηεο (ΔΛΜΔ). 

7. Σελ αμθιζβήηηζη αποηελεζμάηφν ςεθνθνξηώλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ 

εθπξόζσπνη εθιεγκέλνη κε δηαβιεηέο δηαδηθαζίεο (πλέδξηα, Γελ. πλειεύζεηο θιπ.) 

8. Την σπονόμεσζη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ΟΛΜΕ θαη γεληθόηεξα ηνπ ζσνδικαλιζηικού 

κινήμαηος. 
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9. Σελ αδσναμία ζσγκρόηηζης ζσνεργαζιών κε ηε γεηηνληθή ΔΛΜΔ γηα 

ζπληνληζκέλεο ζπλδηθαιηζηηθέο παξεκβάζεηο θαη ηεδιαρκή διαιρεηική ρηηορική,ε 

νπνία πεξηζζόηεξν θαηαθέξεηαη ελάληηα ζηε Β΄ ΔΛΜΔ ΠΔΙΡΑΙΑ θαη ηελ ΟΛΜΔ 

παξά ελάληηαζηηο αληηεθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο. 

10. Σεδημιοσργία ζύγτσζης ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνλ αποπροζαναηολιζμόηνπο από 

ηα πξαγκαηηθά επίδηθα. 

11. Τη μη ηήρηζη δικαζηικών αποθάζεφν οι οποίες ελήθθηζαν μεηά από 

προζθσγές ηης ίδιας ηηςΕΛΜΕ Πειραιά. 

Γεδνκέλνπ όηη όιεο νη ζπζηάζεηο από ηα Γ ηεο ΟΛΜΔ θαη ηεο Β΄ ΔΛΜΔ Πεηξαηά αγλνήζεθαλ 

επηδεηθηηθά από ηελ ΔΛΜΔ Πεηξαηά, θαζώο θαη γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ην Γ ηεο Β΄ 

ΔΛΜΔ ΠΔΙΡΑΙΑ ζαο δεηά ομόθφναηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο 

ΟΛΜΔ θαη ζε επόκελε Γεληθή πλέιεπζε λα απνθαζηζηεί ε δηαγξαθήηεο Α΄ΔΛΜΔ Πεηξαηά 

από ηε δύλακε ηεο ΟΛΜΔ κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε επηπιένλ δηεπθξίληζε. 
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