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ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΙΙΙ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Κυριακή,  17 Ιανουαρίου 2016 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  Αρχαιρεσίες / ορισμός εκπροσώπων στην ΑPΕΕE και στα Εκπαιδευτικά 

Συμβούλια Δημοτικού/Νηπιαγωγείου και Γυμνασίου 

2.  Νέα δομή και δράσεις των μελών του ΔΣ  

3.  Παράδοση ταμείου από τον απερχόμενο ταμία και λήψη επειγουσών 

αποφάσεων 

Η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 11.00. 

Παρόντα ήταν τα ακόλουθα μέλη της Ένωσης, τα οποία εξελέγησαν για το ΔΣ 

κατά τη Γενική Συνέλευση της 11ης Ιανουαρίου 2016: Γιώργος Πατρής, Βίκη 

Αραμπατζή, Ελεάννα Στεργιούλη, Παναγιώτης Σαραγιώτης, Φανή 

Ζαριφοπούλου, Γιάννης Σακιώτης, Γιώργος Γεωργιαννάκης, Μιχάλης 

Κετσελίδης, Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Έλενα Πουλούλη.  

Απουσίαζε ο Αχιλλέας Στάλιος, ο οποίος παραιτήθηκε από αναπληρωματικό 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης την 12η Ιανουαρίου 2016. 

1.Αρχαιρεσίες 

Συζητήθηκε ο τρόπος εκλογής των αναπληρωματικών μελών λόγω ισοψηφίας 

τριών μέλων με 21 ψήφους (Παναγιώτης Σαραγιώτης, Έλενα Πουλούλη και Βίκη 

Αραμπατζή) και μετά την παραίτηση του Αχιλλέα Στάλιου από αναπληρωματικό 

μέλος. Το καταστατικό της Ένωσης δεν κάνει αναφορά σε παραίτηση μέλους 

της Ένωσης. Ο Τάσος Παπαδόπουλος υπέβαλε πρόταση να ορισθεί ο 

Παναγιώτης Σαραγιώτης ως το 5ο τακτικό μέλος του Δημοτικού και τα δύο μέλη 

του Γυμνασίου που ισοψήφισαν (Πουλούλη, Αραμπατζή) να ασκούν εκ 

περιτροπής τα καθήκοντα του τακτικού μέλους με δικαίωμα ψήφου ανά 

εξάμηνο, αλλά με πλήρη συμμετοχή και των δύο στις συνεδριάσεις του ΔΣ. 

Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε από την πλειοψηφία να γίνει κλήρωση 

ανάμεσα στους δύο ισοψηφίσαντες για τον ορισμό αρχικά του τακτικού μέλους 

για όλη τη θητεία του ΔΣ και, κατά συνέπεια, του αναπληρωματικού μέλους, το 

οποίο θα συμμετέχει πλήρως στις συνεδριάσεις, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Καταγράφηκε ένσταση από την Έλενα Πουλούλη που υποστήριξε ότι θα έπρεπε 

να γίνει η κλήρωση μεταξύ των τριών ισοψηφισάντων, ως είθισται σε 

περιπτώσεις ισοψηφίας εκλεχθέντων μελών σε Γενική Συνέλευση. Η ένσταση 
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απορρίφτηκε από την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Μετά από κλήρωση ανάμεσα στα δύο ισοψηφίσαντα μέλη του Γυμνασίου, 

τακτικό μέλος εξελέγη η κυρία Πουλούλη  και αναπληρωματικό η κυρία 

Αραμπατζή. 

Για τη θέση του Προέδρου εξελέγη ομόφωνα ο Τάσος Παπαδόπουλος. 

Στη συνέχεια εξελέγησαν με ομοφωνία οι: 

Γιώργος Πατρής                              Αντιπρόεδρος για το Δημοτικό  

Γιώργος Γεωργιαννάκης                  Αντιπρόεδρος για το Γυμνάσιο 

Ελεάννα Στεργιούλη                         Γραμματέας 

Βίκη Αραμπατζή                               Αναπληρ. Γραμματέας 

Μιχάλης Κετσελίδης                         Ταμίας/ υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων 

Παναγιώτης Σαραγιώτης                   Υπεύθυνος επικοινωνίας 

 

Εκπρόσωποι του ελληνικού τμήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΡΕΕΕ 

εξελέγησαν ομόφωνα η Φανή Ζαριφοπούλου για το Δημοτικό/Νηπιαγωγείο και 

ο Γιώργος Γεωργιαννάκης για το Γυμνάσιο.  

Εκπρόσωπος του Δημοτικού/Νηπιαγωγείου στο Εκπαιδευτικό  Συμβούλιο 

εξελέγη με πλειοψηφία η Ελεάννα Στεργιούλη και εκπρόσωπος του Γυμνασίου 

στο Εκπαιδευτικό  Συμβούλιο εξελέγη ομόφωνα ο Γιάννης Σακιώτης. 

Η Έλενα Πουλούλη και ο Αχιλλέας Στάλιος,1 απερχόμενοι εκπρόσωποι 

Γυμνασίου και Δημοτικού αντίστοιχα, εξέφρασαν τη στήριξή τους στους 

διαδόχους τους στα Εκπαιδευτικά Συμβούλια και δήλωσαν έτοιμοι να τους 

ενημερώσουν πλήρως για τα διάφορα παιδαγωγικά θέματα και για τη λειτουργία 

των Εκπαιδευτικών Συμβουλίων. 

2.Νέα δομή και δράσεις των μελών της Ένωσης 

Ο Τάσος Παπαδόπουλος κατέθεσε στην έναρξη της συνεδρίασης ένα σχέδιο 

προτάσεων (συνημμένο) για τη μελλοντική δομή της Ένωσης που θα εδράζεται 

στις αρχές της συλλογικότητας και της συμπληρωματικότητας με το νέο 

διάγραμμα καθηκόντων που θα διαμορφωθεί εντός της ΑΡΕΕΕ (Management 

Committee, Pedagogical affairs Committee). Πρότεινε τη δυνατότητα σύστασης 

και διεύθυνσης εργασιών τριών ομάδων εργασίας που θα απαρτίζονται και από 

μη μέλη του ΔΣ και που θα παρακολουθούν το έργο των αντίστοιχων ομάδων 

της ΑΡΕΕΕ: Παιδαγωγική Ομάδα,  Επιτροπή Διαχείρισης (υποδομές, ασφάλεια, 

βιβλιοθήκη, υπηρεσίες ΑΡΕΕΕ) και Ομάδα 

Επικοινωνίας/Γραμματείας/Ταμείου/Καταστατικού. Πρότεινε επίσης την 

δημιουργία θέσης συντονιστή αντιπροέδρου που θα μπορεί να αναπληρώνει τον 
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πρόεδρο και την εφαρμογή του παρόντος καταστατικού με ευελιξία προκειμένου 

να υπάρξει μεγαλύτερη λειτουργικότητα στην Ένωση μέχρι την αναθεώρησή 

του. 

Διατυπώθηκαν ενστάσεις από κάποια μέλη που επεσήμαναν ότι κάτι τέτοιο δεν 

προβλέπεται από το καταστατικό και πρότειναν την πιστή εφαρμογή του 

καταστατικού. Μετά από ψηφοφορία εγκρίθηκε η συμβιβαστική πρόταση του 

κυρίου Παπαδόπουλου και συμφωνήθηκε ένας από τους Αντιπροέδρους να 

αναλάβει και τη θέση συντονιστή των δραστηριοτήτων. Συμφωνήθηκε ομόφωνα 

να αναλάβει αυτήν τη θέση ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού/Νηπιαγωγείου, 

Γιώργος Πατρής. 

Αποφασίστηκε επίσης να συγκληθεί ταχύτατα το τμήμα εκπροσώπων 

Δημοτικού/Νηπιαγωγείου από τον Αντιπρόεδρο Δημοτικού προκειμένου να 

συζητηθούν θέματα παιδαγωγικού χαρακτήρα. 

Για το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο συμφωνήθηκε να γίνει παρουσίαση  της 

λίστας ενεργειών από τους υπεύθυνους και να υπάρξει ενημέρωση από το 

απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις για 

το τρέχον σχολικό έτος. Η ημερήσια διάταξη του προσεχούς Διοικητικού 

Συμβουλίου θα περιλαμβάνει όποια θέματα είχαν προβλεφθεί για την πρώτη 

συνεδρίαση, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να συζητηθούν λόγω πίεσης χρόνου. 

(παράδοση ταμείου από τον απερχόμενο ταμία και λήψη επειγουσών 

αποφάσεων) 

Η επόμενη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνει στις 29 Ιανουαρίου.

  

 

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στη 1.30 μ.μ. 

 

Βρυξέλλες, 18/01/2016  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Τάσος Παπαδόπουλος 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ελεάννα Στεργιούλη 


