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        ΠΡΟΣ: 
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χώρας 

    
   

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
 

Τα µηνύµατα των αγώνων της εκπαίδευσης 
 

Οι µεγάλες κινητοποιήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης - µε πυρήνα την 
απεργία των εκπαιδευτικών της Α/βάθµιας Εκπ/σης, που χαρακτηρίστηκε από τη 
µεγάλη διάρκειά της, τη µαχητικότητα, το δυναµισµό των απεργών και την ευρύτατη 
κοινωνική αποδοχή της χρωµάτισαν τις κοινωνικο – πολιτικές εξελίξεις της 
πρόσφατης περιόδου στη χώρα µας. Η αγωνιστική συµπαράταξη του κλάδου µας, 
παρά την προφανή έλλειψη εσωτερικών διεργασιών και κατάλληλης προετοιµασίας 
για να επιτευχθεί ικανή συσπείρωση στο εσωτερικό του, συνέβαλε ουσιαστικά στην 
προσπάθεια διαµόρφωσης του κοινού πανεκπαιδευτικού αγώνα, που ανέδειξε το 
σύνολο των προβληµάτων της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης και τα αρνητικά 
χαρακτηριστικά της ασκούµενης οικονοµικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο 
µεγαλειώδης αγώνας της εκπαιδευτικής κοινότητας ανέδειξε τη δύναµη της 
συλλογικότητας, τη δύναµη της διεκδίκησης απέναντι στα ρεύµατα της υποταγής και 
του συµβιβασµού στο δήθεν αναπόφευκτο. Απέναντι στη συγχορδία της παρακµής 
και της κρίσης ανέδειξε την ανάγκη αποφασιστικών και ελπιδοφόρων, 
παρατεταµένων αγώνων διάρκειας.  

Αυτός λοιπόν ο πανεκπαιδευτικός αγώνας προέβαλε πειστικά και 
«νοµιµοποίησε» το οικονοµικό αίτηµα των 1.400 ευρώ καθαρά στο νεοδιόριστο. 
Είναι ένα αίτηµα που εκφράζει µε σαφήνεια µια λογική διεκδίκησης σύµφωνα µε τις 
ανάγκες και τα δικαιώµατα του κόσµου της εκπαίδευσης και της εργασίας. ∆εν 
είναι µία διεκδίκηση - επαιτεία στα όρια του εφικτού της εκάστοτε κυβερνητικής 
οικονοµικής πολιτικής, της διαρκούς και αέναης λιτότητας. Ο αγώνας αυτός έκανε 
ζήτηµα πρώτης γραµµής τη διεκδίκηση µιας πραγµατικά δωρεάν δηµόσιας 
εκπαίδευσης ως καθολικού κοινωνικού αγαθού, ενώ παράλληλα στηλίτευσε µε 
ένταση την πολιτική της διαρκούς κρατικής υποχρηµατοδότησης της δηµόσιας 
εκπαίδευσης και τις αρνητικές συνέπειές της για τους κοινωνικά ασθενέστερους, 
αλλά και ευρύτερα της άλωσής της από τις επιχειρήσεις. Το σηµαντικότερο όµως 
έργο της µεγάλης πρόσφατης κινητοποίησης είναι ότι προσφέρει µε τη δύναµη της 
πράξης τις βασικές ιδέες και ανοίγει τους δρόµους µιας νέας στρατηγικής για τους 
εκπαιδευτικούς, αλλά και γενικότερα τους αγώνες των εργαζοµένων. Στις σηµερινές 
συνθήκες της γενικευµένης επίθεσης των κυρίαρχων κύκλων κατά των δικαιωµάτων 
των εργαζοµένων και της προσπάθειας ανατροπής ιστορικών εργατικών 
κατακτήσεων οι συντονισµένοι αγώνες σε µορφές και περιεχόµενο (όπως ήταν ο 
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πρόσφατος κοινός πανεκπαιδευτικός αγώνας, πέρα από αδυναµίες και αντιφάσεις) 
είναι µονόδροµος για να υπάρξουν νικηφόροι αγώνες.  

Μετά και από τη συνάντηση µε τον πρωθυπουργό έγινε σε όλους φανερό πως 
στόχος της κυβερνητικής αντιεκπαιδευτικής και αντεργατικής πολιτικής ήταν και 
παραµένει η συντριβή κάθε αποφασιστικού αγώνα σε περιεχόµενο και µορφές, 
υπηρετώντας κυνικά µία και µοναδική σκοπιµότητα: την υποταγή συνολικά του 
κόσµου της εργασίας, ώστε να περάσει χωρίς αντιστάσεις το κύµα των 
νεοφιλελεύθερων µεταρρυθµίσεων που ανατρέπουν θεµελιώδεις κατακτήσεις και 
δικαιώµατα των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζοµένων. Μάλιστα για τον «ιερό» 
αυτό σκοπό η κυβέρνηση δεν δίστασε να θυσιάσει την οµαλή λειτουργία των 
σχολείων αδιαφορώντας στην πράξη για τη µάθηση και τη µόρφωση των παιδιών του 
ελληνικού λαού παρά τις υποκριτικές κορώνες για «ανοιχτά σχολεία». 

Η τακτική και τεχνική της αδιαλλαξίας ως µεθόδου κάµψης του φρονήµατος 
των απεργών εκπαιδευτικών δε µπόρεσε να κρύψει την πραγµατικότητα, ότι µπροστά 
στη δυναµική του πανεκπαιδευτικού αγώνα η κυβέρνηση φάνηκε αρκετά ευάλωτη. 
Αυτή είναι η αιτία που την υποχρέωσε σε κινήσεις εντυπώσεων και αναδίπλωσης, 
γεγονός που αποδεικνύουν, µεταξύ των άλλων, τόσο η συνάντηση αυτή καθαυτή του 
πρωθυπουργού µε τις οµοσπονδίες των εκπαιδευτικών όσο και η απόπειρα 
διατύπωσης µιας βελτιωµένης δήθεν πρότασης στο οικονοµικό µας αίτηµα. Άλλωστε 
ο αυταρχισµός και η αδιαλλαξία υποκρύπτουν πάντοτε πολιτική αδυναµία.  

Η απόρριψη της γνωστής δικαστικής προσφυγής κατά των δύο εκπαιδευτικών 
Οµοσπονδιών  - ουσιαστικά κατά της απεργίας - που συµβαίνει για 1η φορά στα 
χρονικά των αγώνων µας δεν αναιρεί τη σταθερή επιδίωξη των κρατούντων που είναι 
η ποινικοποίηση των κοινωνικών αγώνων, γεγονός που αν συνδυαστεί µε σειρά 
µέτρων και πράξεων ενδυνάµωσης του κρατικού αυταρχισµού (κάµερες 
παρακολούθησης στους δρόµους της Αθήνας, σκάνδαλα υποκλοπών, προσπάθειες για 
τον περιορισµό των διαδηλώσεων, καταστολή και απρόκλητη βία κατά των 
αγωνιζόµενων µαθητών και φοιτητών, προληπτικές συλλήψεις και προσαγωγές 
διαδηλωτών, κ.ά.) θέτει αντικειµενικά ζήτηµα γενικότερης αµφισβήτησης των 
δηµοκρατικών δικαιωµάτων και των λαϊκών ελευθεριών.  

Αξίζει να σηµειώσουµε πως ο συγκλονιστικός, αγώνας των εκπαιδευτικών της 
Α/βάθµιας Εκπ/σης, η αγωνιστική συµπόρευση του κλάδου µας όλο αυτό το 
διάστηµα, οι µαθητικές και φοιτητικές καταλήψεις τον Οκτώβρη καθώς και η 
ευρύτερη αλληλεγγύη των εργαζοµένων και του λαού µας διαµόρφωσαν µια ισχυρή 
κοινωνική συσπείρωση και κατά της αντιδραστικής αναθεώρησης του άρθρου 
16 του Συντάγµατος. Πρόκειται για µια θετική συνθήκη η οποία πρέπει να 
αξιοποιηθεί από το κίνηµα. 
 

Ο νέος αντιλαϊκός Προϋπολογισµός 
 
Πρόσφατα κατατέθηκε στη Βουλή από την Κυβέρνηση το σχέδιο 

Προϋπολογισµού για το 2007, όπου φαίνεται ανάγλυφα ότι και ο φετινός 
προϋπολογισµός συνεχίζει για µια ακόµη χρονιά να αναπαράγει µε µεγαλύτερη 
ένταση την πολιτική της µονόπλευρης λιτότητας, την υπερφορολόγηση των λαϊκών 
στρωµάτων και να διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες. Είναι ένας ακόµα 
Προϋπολογισµός, βαθιά ταξικός, που συσσωρεύει νέα βάρη στις πλάτες των 
εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων, ενώ παράλληλα δίνει νέα προνόµια στο 
κεφάλαιο. Με τις επιλογές του Προϋπολογισµού του 2007 συνεχίζεται και εντείνεται 
µια ταξική αναδιανοµή εισοδηµάτων υπέρ των οικονοµικά ισχυρών και 
προνοµιούχων κοινωνικών οµάδων εις βάρος της πλειοψηφίας του πληθυσµού.  



 3

Συγκεκριµένα ο Προϋπολογισµός του 2007: 
• Αυξάνει προκλητικά για µια ακόµα χρονιά την έµµεση φορολογία που θα 
πληρώσουνε οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι, ενώ παράλληλα µειώνει θεαµατικά τη 
φορολογία του κεφαλαίου. 
• Συνεχίζει απτόητα την πολιτική παγώµατος και περαιτέρω µείωσης και 
συρρίκνωσης των χαµηλών εισοδηµάτων, αφού οι αυξήσεις για µισθούς και 
συντάξεις δεν αγγίζουν ούτε καν τα όρια του επίσηµου πληθωρισµού. 
• Μειώνει ακόµα περισσότερο τις ήδη χαµηλές δαπάνες για κοινωνικούς τοµείς 
όπως η Υγεία, η Παιδεία και η Κοινωνική Ασφάλιση. Είναι ενδεικτικό γεγονός ότι το 
ποσοστό των δηµόσιων δαπανών για την Παιδεία ανέρχεται για το 2007 µόλις στο 
3,42% επί του ΑΕΠ και είναι µικρότερο ακόµη και από το 3,52% του  
Προϋπολογισµού του 2006. Φυσικά αυτό αποδεικνύει πόσο κενές περιεχοµένου 
υπήρξαν οι προεκλογικές δεσµεύσεις της σηµερινής Κυβέρνησης για σταδιακή 
αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ µέχρι το τέλος της 4ετίας.  
• Παρουσιάζει παντελή έλλειψη πόρων, για πολιτικές που θα αντιµετωπίζουν 
την ανεργία που σήµερα αποτελεί το βασικότερο κοινωνικό πρόβληµα. 
• ∆ιατηρεί σε απαράδεκτα χαµηλά επίπεδα τις ∆ηµόσιες επενδύσεις για 
υποδοµές ακόµα και σε κοινωνικούς τοµείς, όπως η Υγεία και η Παιδεία προωθώντας 
και µε αυτό τον τρόπο την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και των συµπράξεων 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ). 
• Σηµατοδοτεί (µε τα ποσά που εγγράφονται) τη διεύρυνση των 
ιδιωτικοποιήσεων και εκποιήσεων δηµόσιων επιχειρήσεων και υπηρεσιών. 
• ∆ιατηρεί και ενισχύει τις ήδη υψηλές στρατιωτικές δαπάνες σε βάρος των 
κοινωνικών δαπανών. 
• Οδηγεί, αναπόφευκτα, στην αύξηση της ανεργίας, διευρύνει τις ζώνες 
φτώχιας,  

Συµπερασµατικά, ο νέος προϋπολογισµός όχι µόνο δεν απαντά στα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι της χώρας µας αντίθετα οδηγεί σε  
νέα επιδείνωση της θέσης τους.  

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

 
Α. Οργάνωση της αντίστασής µας στην αντιδραστική Αναθεώρηση του 
Συντάγµατος  

 
Το επόµενο διάστηµα είναι ιδιαίτερα κρίσιµο για το εκπαιδευτικό κίνηµα της 

χώρας µας. Είναι γνωστός ο πολιτικός ελιγµός που έγινε µε τη χρονική µετάθεση της 
συζήτησης του άρθρου 16, µε προφανή σκοπό την αποφυγή της επαπειλούµενης 
γενίκευσης των αγώνων σε όλους τους χώρους της εκπαίδευσης µε πανεργατικά – 
παλλαϊκά χαρακτηριστικά και µε κύρια αιχµή του δόρατος την υπεράσπιση της 
∆ηµόσιας ∆ωρεάν Εκπαίδευσης.  

Όµως δεν µπορεί να υπάρξει εφησυχασµός γιατί είναι γνωστό ότι αν αυτή η 
Βουλή αποφασίσει µε 180 ψήφους πως η επόµενη θα είναι Αναθεωρητική, τότε η νέα 
κυβέρνηση θα µπορεί µόνο µε 151 βουλευτές να τροποποιήσει σε αντιδραστική 
κατεύθυνση το Σύνταγµα και αυτό πρέπει να αποφευχθεί τώρα!  

Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να οργανωθεί και να βγει στο προσκήνιο ένα ευρύ 
κοινωνικό µέτωπο ενάντια στην Αναθεώρηση του Συντάγµατος.  

Είναι γνωστές οι επιχειρούµενες ανατροπές του ισχύοντος συνταγµατικού 
πλαισίου. Κυριότερες είναι: 
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α) η δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µε την αναθεώρηση 
του άρθρου 16 όπου δεν εκχωρούνται απλά στους ιδιώτες νέα πεδία κερδοφορίας, 
αλλά επιδιώκεται τα περιβόητα «µη κερδοσκοπικά µη Κρατικά Πανεπιστήµια» να 
αποτελέσουν µηχανισµούς επιτάχυνσης των διαδικασιών της επιχειρηµατικής άλωσης 
συνολικά της δηµόσιας τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και β) η γενικευµένη άρση της 
µονιµότητας των εργαζοµένων στη µοναδική νησίδα σταθερής εργασίας, στο στενό 
∆ηµόσιο τοµέα, µε νέα αναθεώρηση του άρθρου 103, το οποίο ήδη µε την 
προηγούµενη αναθεώρηση καθιέρωνε την πρόσληψη, για πρώτη φορά, 
συµβασιούχων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλα σηµαντικά 
ζητήµατα που περιλαµβάνει η εν λόγω αναθεώρηση, τα οποία εκτείνονται από την 
προστασία των δασών, της δηµόσιας γης και γενικότερα του περιβάλλοντος µέχρι την 
αυταρχική θωράκιση του συστήµατος απονοµής της δικαιοσύνης (Συνταγµατικό 
∆ικαστήριο) που, προφανώς, συνδέεται µε τα δηµοκρατικά δικαιώµατα και τις λαϊκές 
ελευθερίες. Έχει, εποµένως, ιδιαίτερη αξία η εµφάνιση ενός αγωνιστικού κοινωνικού 
µετώπου που να µπορεί να ακυρώσει στην πράξη τις επιχειρούµενες προσπάθειες για 
αυτές τις θεµελιώδεις, αρνητικές ανατροπές. 

Μόνο αν οι εργαζόµενοι της χώρας µας συνειδητοποιήσουµε έγκαιρα το 
µέγεθος της απειλής, κινηθούµε οργανωµένα και οικοδοµήσουµε ένα ισχυρό µέτωπο 
αντίστασης υπάρχει ελπίδα να αποκρουστεί η αντιλαϊκή επίθεση, που συνιστά η 
συγκεκριµένη Αναθεώρηση του Συντάγµατος.  

Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να συγκροτηθούν «επιτροπές αγώνα κατά 
της αντιδραστικής συνταγµατικής αναθεώρησης» µε την πλαισίωση των  ∆.Σ. των 
ΕΛΜΕ σε όλες τις πόλεις της χώρας. Πρέπει να επιδιωχθεί οι Επιτροπές αυτές να 
διευρυνθούν άµεσα µε τη συµµετοχή των Συλλόγων των εκπαιδευτικών της 
Α/βάθµιας Εκπ/σης, των Συλλόγων µελών ∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων, των φοιτητικών 
συλλόγων και επιτροπών, των εργατικών σωµατείων, των συλλόγων και ενώσεων 
γονέων, των Εργατικών Κέντρων και Νοµαρχιακών Τµηµάτων της Α∆Ε∆Υ, αλλά και 
όλων των τοπικών συλλογικοτήτων που θα συµφωνήσουν για την αναγκαιότητα  της 
απόκρουσης της αντιδραστικής νεοφιλελεύθερης αναθεώρησης του Συντάγµατος. 
Αντίστοιχη πρωτοβουλία θα υπάρξει και στο επίπεδο της Οµοσπονδίας µας µε στόχο 
να εµφανιστεί ένα πολλαπλό δίκτυο κοινωνικών οργανώσεων µε αποφασιστική 
εναντίωση στην αντιδραστική αναθεώρηση του Συντάγµατος και ειδικότερα στην 
αιχµή της που είναι η τροποποίηση του άρθρου 16.  
 
Β. Συµµετοχή του κλάδου στις κινητοποιήσεις ενάντια στο νέο 
Προϋπολογισµό εντεινόµενης λιτότητας και φορολεηλασίας 
  

• Συµµετέχουµε ενεργητικά – µαχητικά στη σχεδιαζόµενη αγωνιστική 
επανεµφάνιση όλων των τµηµάτων της εκπαίδευσης µε Πανεκπαιδευτικά 
Συλλαλητήρια ενάντια στον Προϋπολογισµό λιτότητας για την Παιδεία, τους 
εκπαιδευτικούς. Σε αυτές τις κινητοποιήσεις επαναφέρουµε τα µεγάλα 
αιτήµατα που ανέδειξε ο κοινός πανεκπαιδευτικός αγώνας (1.400 ευρώ στο 
νεοδιόριστο για να ζούµε µε αξιοπρέπεια από το µισθό µας, αύξηση τώρα των 
δηµόσιων δαπανών για την εκπαίδευση στο 5% τουλάχιστον του ΑΕΠ, όχι 
στην αντιδραστική Αναθεώρηση του Συντάγµατος).     

• Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έχει ήδη αποφασίσει τη δυναµική συµµετοχή του κλάδου 
µας στην Πανεργατική – Πανϋπαλληλική Απεργία που θα πραγµατοποιηθεί 
την Τετάρτη, 13/12/06.  

 Η κινητοποίηση αυτή έχει στόχο να αναδείξει την αντίθεση των εργαζοµένων 
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της χώρας µας στην κυβερνητική πολιτική της αέναης λιτότητας, των 
ιδιωτικοποιήσεων και της ανατροπής των κατακτήσεων των εργαζοµένων. Να 
προβάλει, επίσης, τα αιτήµατα της αύξησης των κοινωνικών δαπανών και των 
ουσιαστικών αυξήσεων στις αποδοχές των εργαζοµένων. Ο εκπαιδευτικός 
κόσµος θα συµµετάσχει στην απεργία και τα συλλαλητήρια συνδέοντας τα 
ευρύτερα αιτήµατα µε τα αιτήµατα που έχει διαµορφώσει το πανεκπαιδευτικό 
µέτωπο. 

• Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θα προτείνει στις εκπαιδευτικές Οµοσπονδίες ∆ΟΕ και 
ΠΟΣ∆ΕΠ, στους φοιτητικούς συλλόγους, στην ΑΣΓΜΕ, να 
συνδιοργανώσουµε µεγάλο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο στην Αθήνα κατά 
τη διάρκεια συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισµού στη Βουλή (στο 
διάστηµα από 18 έως 22/12/06). 

• Όλο το επόµενο διάστηµα και µέχρι τις 15/1/07 συνδιοργανώνουµε µε τους 
άλλους εκπαιδευτικούς φορείς πολύµορφες ενηµερωτικού χαρακτήρα 
εκδηλώσεις, ανοιχτές συζητήσεις, συγκεντρώσεις σε όσο το δυνατόν 
περισσότερες πόλεις της χώρας µε το σύνολο των αιτηµάτων µας.  

 
Γ. Η προοπτική των αγώνων µας 
 

Επιβεβαιώνουµε τις αποφάσεις µας για πραγµατοποίηση νέων Γ.Σ. των 
ΕΛΜΕ στο 2ο 10ήµερο του Ιανουαρίου µε στόχο την κλιµάκωση των αγωνιστικών 
κινητοποιήσεων του κλάδου στο 3ο 10ήµερο του ίδιου µήνα µε τα χαρακτηριστικά 
της έντασης και της διάρκειας, διασαφηνίζοντας, για άλλη µια φορά, ότι η προοπτική 
ανάπτυξης των αγώνων µας δεν µπορεί παρά να διατρέχει ολόκληρη τη σχολική 
χρονιά µέχρι το τέλος της. 
 

∆ιεκδικούµε µε επιµονή και σταθερότητα: 
 
• Αύξηση των δηµόσιων δαπανών για την παιδεία τουλάχιστον στο 5% του   
 ΑΕΠ  
• 1.400 ευρώ καθαρά στο εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο 
• Σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας – Όχι στους      

αντιασφαλιστικούς νόµους και τις σχεδιαζόµενες νέες αντιασφαλιστικές   
ανατροπές 

• Γνήσιες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 
• Μόνιµη και σταθερή εργασία για όλους. Κατάργηση του θεσµού του  

ωροµίσθιου αλλά και του αναπληρωτή µε εξαίρεση τις περιπτώσεις  
πραγµατικής  αναπλήρωσης 

• Κατάργηση του Ν. 3475 για την ΤΕΕ 
• Όχι στην κατάργηση των 61 σχολείων καθώς και ∆ιασφάλιση της  
 µόνιµης εργασίας όλων των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ 
• Καθιέρωση ολοκληρωµένου συστήµατος επιµόρφωσης των 
 εκπαιδευτικών σύµφωνα µε της προτάσεις του κλάδου (Ετήσια  
 επιµόρφωση µε απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα) 
• Κατάργηση του θεσµικού πλαισίου της αξιολόγησης – Παιδαγωγική 
 ελευθερία και δηµοκρατία στο σχολείο 
• 25 µαθητές στο τµήµα, 20 της κατευθύνσεις και 10 στα εργαστήρια  
• Άµεση καθιέρωση  12χρονης υποχρεωτικής δηµόσιας εκπαίδευσης  
 µε προοπτική το Ενιαίο 12χρονο Σχολείο 
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• Άµεση κατάργηση της βαθµολογικής βάσης του 10 ως προϋπόθεσης  
 εισαγωγής στα  ΑΕΙ – ΑΤΕΙ 
• Άµεση κατάργηση της περιβόητης Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου  
 (Ν.2811/2000) που ποινικοποιεί της µαθητικές κινητοποιήσεις 
• Απόσυρση του απαράδεκτου σχεδίου νόµου – πλαισίου για τα ΑΕΙ 
• Κατάργηση του νόµου για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης και 

ψήφιση νέου νόµου, αντικειµενικού και αξιοκρατικού, για την επιλογή 
των στελεχών της εκπαίδευσης 

• Όχι στην αντιδραστική αναθεώρηση του Συντάγµατος 
 

 
 
 Υ.Γ. Οι Γ.Σ. των ΕΛΜΕ µπορούν να πραγµατοποιηθούν από Τρίτη, 
28/11 µέχρι και Πέµπτη, 7/12/06. Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ θα 
πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 8/12/06 στις 10 π.µ. στην Αθήνα στο 
Ξενοδοχείο: NOVOTEL (Μιχ. Βόδα 4 – 6, τηλ: 210 8200700). 

Είναι αυτονόητο ότι οι ΕΛΜΕ που έχουν ήδη προγραµµατίσει 
εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. στο διάστηµα από 28/11 µέχρι και 7/12 θα είναι καλό 
να εντάξουν την παρουσίαση και συζήτηση της παραπάνω εισήγησης στη 
θεµατολογία της εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ.  

 
 

 
 


