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Άξια και αγαπητή συνάδελφος, δηµιούργησε διαδικτυακή εφαρµογή για λογαριασµό 

της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και για αξιοποίηση από αυτήν, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://docs.google.com/document/d/1Lu9M3Xr4H2TSIYvVE7awH

OvyEVMzzfIfWAByzO_-KOg/edit?usp=sharing 

 «∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ» για τους ΑΓΩΝΕΣ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ της Τ.Ε.Ε. 

Καλούµε όλους όσους αγωνιούν για το µέλλον της Τ.Ε.Ε. και αγωνίζονται για την 

διατήρηση και αναβάθµισή της, να συµµετάσχουν στην παραπάνω ∆ηµοσκόπηση, 

απαντώντας στις πέντε (5) ερωτήσεις, υποβάλλοντας προτάσεις, σχόλια και παρατηρήσεις, 

ώστε να αποτυπωθούν απόψεις, γνώµες και προθέσεις, να εξαχθούν συµπεράσµατα και στη 

συνέχεια να αξιοποιηθούν κατάλληλα. 

Η διαδικασία είναι απλή: αφού διαβάσουµε το «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ», 

επιλέγουµε το «ΨΗΦΙΣΤΕ Ε∆Ω» (κάτω αριστερά στο τέλος του κειµένου). Μετά την 

ολοκλήρωση των επιλογών µας και την αναγραφή προτάσεων, σχολίων και παρατηρήσεων (στα 

αντίστοιχα «πεδία»), ολοκληρώνουµε πατώντας «Υποβολή». 

Από τη θέση αυτή, εκφράζουµε τις θερµές ευχαριστίες µας στη συνάδελφό µας, άξιο 

και δυναµικό στέλεχος της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε ∆ράµας (του ∆.Σ. της οποίας υπήρξε µέλος), η οποία, παρά 

το γεγονός ότι εξωθήθηκε σε συνταξιοδότηση (για να αποφύγει την διαθεσιµότητα…), 

εξακολουθεί να «πάλλεται» για την Παιδεία και να αγωνίζεται για την Τ.Ε.Ε., στην οποία 

αφιέρωσε όλη της τη ζωή, την αγάπη και το δυναµισµό !!  

Οι αγώνες µας βρίσκονται σε κρίσιµη καµπή. Τούτη την εβδοµάδα, εβδοµάδα Τιµής 

στους Εκπαιδευτικούς που ξεκίνησε µε την Παγκόσµια Ηµέρα των Εκπαιδευτικών, µε το 

βλέµµα στραµµένο στο µέλλον, µε αισιοδοξία και αγωνιστικό φρόνηµα, καλούµε σε 

µαζική συµµετοχή ΟΛΩΝ στη «∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ» για τους ΑΓΩΝΕΣ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ της Τ.Ε.Ε. 

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
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