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FAX: 210 32 27 382

ΘΕΜΑ:

Αθήνα, 9/5/2002
Α.Π.:1641
ΠΡΟΣ:
τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ

Ενέργειες του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µετά το δυστύχηµα µε µαθητές στα
Τέµπη

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ στη χθεσινή συνεδρίασή του συζήτησε για άλλη µια φορά τις συνέπειες
του τραγικού συµβάντος που έπληξε τη σχολική κοινότητα στις 13 Απριλίου 2003 και αποφάσισε τα
εξής:
1. Να καθιερωθεί η 13η Απρίλη κάθε έτους ως ηµέρα αιµοδοσίας των καθηγητών. Για
εφέτος, η ηµεροµηνία αυτή θα καθορισθεί από το ∆.Σ. σε εύθετο χρόνο (θα τυπωθεί και
σχετική αφίσα).
2. Να αξιοποιήσουµε το γεγονός της αιµοδοσίας για τη δηµιουργία πανελλαδικού δικτύου
αιµοδοτών - µελών των ΕΛΜΕ.
3. Να ορισθεί η 16η Μαϊου 2003 ηµέρα συγκέντρωσης χρηµατικών εισφορών από τους
εκπαιδευτικούς της Β/βάθµιας Εκπ/σης. Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα αξιοποιηθεί
κατάλληλα. Για το σκοπό αυτό ανοίξαµε, ήδη, τον αριθµ. 11400-2786008524 τραπεζικό
λογαριασµό (ALPHA Πίστεως), στον οποίο καταθέσαµε το ποσό των 3.000 Ευρώ από
το Τ.Α. της ΟΛΜΕ.
4. Τα µέλη του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θα παραστούν στο µνηµόσυνο που θα τελεσθεί και θα
παραδώσουν επιστολή ηθικής συµπαράστασης στους γονείς των αδικοχαµένων µαθητών
και µαθητριών.
5. Να προτείνουµε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να ενσωµατώσει στο συζητούµενο
στη Βουλή νοµοσχέδιο για "Εθνική Βιβλιοθήκη … κ.λπ." την παρακάτω ρύθµιση τροπολογία: "για το 2003 να πριµοδοτηθεί κατά 20% η βαθµολογία εισαγωγής στην
Γ/βάθµια Εκπ/ση των µαθητών της Γ΄ τάξης του Εν. Λυκείου Μακροχωρίου καθώς και
των µαθητών της Γ΄ τάξης άλλων Εν. Λυκείων που έχασαν αδελφό ή αδελφή στο
αυτοκινητικό δυστύχηµα της 13-4-2003 στα Τέµπη. Οι επιτυγχάνοντες, κατά τα
ανωτέρω, υποψήφιοι καταλαµβάνουν θέσεις επιπλέον αυτών που έχουν, ήδη,
ανακοινωθεί ότι καταλαµβάνουν θέσεις πλέον αυτών που θα καλυφθούν για το
ακαδηµαϊκό έτος 2003 - 2004".
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Για την άµεση και πληρέστερη σχετική ενηµέρωση των συναδέλφων νοµίζουµε, ότι θα είναι
χρήσιµο να αξιοποιήσετε και τη σηµερινή συγκυρία κατά την οποία πραγµατοποιούνται οι Γ.Σ. για
την εκλογή των αντιπροσώπων στο 11ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ.
Σε κάθε περίπτωση, η καλύτερη επιτυχία των προσπαθειών µας απαιτεί και τη δική σας
συνδροµή.
Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραµµατέας
Νίκος Τσούλιας
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