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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  
  

1. Τροποποίηση του καταστατικού της ΑΡΕΕΕ  (΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΡΕΕΕ στις   
22/10/2015) 

2. Οργάνωση του ΕΛ τμήματος ενόψει της ΓΣ της ΑΡΕΕΕ 

3. Ακύρωση του  μαθήματος της Κολύμβησης για τις τάξεις P3. 

4. Συμμετοχή μαθητών του ΕΛ τμήματος του Γυμνασίου στους Νέμεους Αγώνες- Ιούνιος 
2016 

5. Νέα από τη Βιβλιοθήκη 

6. Επόμενη συνάντηση του ΔΣ της Ένωσης - Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης 

  
Η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 19:45. 
 Παρόντα ήταν τα μέλη του ΔΣ: Έλενα Πουλούλη, Κατερίνα Εξαρχοπούλου, Τάσος Παπαδόπουλος, 
Φανή Ζαριφοπούλου, Μανουέλα Μαυρουδή, Αχιλλέας Στάλιος, Βίκη Τσερπέ, Βίκη Αραμπατζή, 
Κωνσταντίνα Ζορμπά, Κομνηνός Διαμαντάρας και Μαρί Παναγιώτου-Βόκου. 
  

  
1. Τροποποίηση του καταστατικού της ΑΡΕΕΕ  (΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση ΑΡΕΕΕ στις 

22/10/2015) και σκέψεις για την ετήσια ΓΣ της ΑΡΕΕΕ  - οργάνωση ΕΛ τμήματος ενόψει της 
ΓΣ της ΑΡΕΕΕ 

  
 Η τροποποίηση του καταστατικού της ΑPΕΕΕ θα τεθεί σε ψηφοφορία  στις 22/10/2015. Δικαίωμα 
ψήφου έχουν όλοι οι εκπρόσωποι των τάξεων, ενώ μπορούν να παρακολουθήσουν την έκτακτη 
ΓΣ και οι γονείς που το επιθυμούν, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Αν ψηφιστεί η κάθε προτεινόμενη 
τροποποίηση από τα 3/5 των παρόντων μελών, θα αλλάξει, διαφορετικά η παράγραφος του 
καταστατικού θα παραμείνει ως έχει.  
Συζητήθηκε επίσης να προταθεί τροπολογία από το ελληνικό τμήμα, αν υπογραφεί από 
τουλάχιστον 10 εκλεγμένους εκπροσώπους, ώστε να τεθεί προς ψηφοφορία. Η τροπολογία που 
θα προτείνει εκ νέου η ελληνική πλευρά αφορά στην ύπαρξη ορίου στις εκλόγιμες θέσεις ανά 
γλωσσικό τμήμα, δηλαδή να εκλέγονται μόνο μέχρι δυο εκπρόσωποι  και όχι να εκλέγονται π.χ. 5 
από ένα ίδιο γλωσσικό τμήμα και κανένας από ένα άλλο. Αυτό βέβαια προαπαιτεί ευρεία 
συμμετοχή των εκπροσώπων του ελληνικού τμήματος στην έκτακτη ΓΣ της ΑΡΕΕΕ στις 22/10  και 
επαρκή στήριξη γενικότερα και από άλλα γλωσσικά τμήματα. Υπάρχει επίσης έντονη συζήτηση 
για την εκλογή με ποσοστώσεις (αριθμό μαθητών) σύστημα D'Hont που επίσης δε στηρίζεται 
από αρκετά τμήματα. 



  
Όποιος επιθυμεί να διαβάσει το διαμορφωμένο κείμενο με τις  τροποποιήσεις του καταστατικού 
μπορεί αν επισκεφτεί την ιστοσελίδα:  
http://apeeeb3.eu/images/APEEE/Board/Proposal_for_a_revised_APEEE_Statute-
Board_decision_22-09-2015.pdf 
 Η προσπάθεια αυτή γίνεται με σκοπό την επικαιροποίηση του καταστατικού , την διόρθωση 
κάποιων ασαφειών σε διάφορες διατάξεις του και την απόκτηση μιας νομικής βάσης. Συνοπτικά, 
μερικές προτεινόμενες αλλαγές αφορούν στη δομή της ΑΡΕΕΕ (ομάδες εργασίας, executive 
committee, board) με στόχο την απλοποίησή της και στο ρόλο του εξωτερικού αξιολογητή, στη 
δυνατότητα συμμετοχής  μη μελών του ΔΣ στις ομάδες εργασίας, στη μείωση του χρόνου θητείας 
των οργάνων και μελών τους, ορίζοντας ως ανώτατη θητεία μέλους τα 6 συνεχόμενα χρόνια, στην 
αλλαγή της θητείας των μελών του εκπαιδευτικού συμβουλίου στον ένα χρόνο κ.α. 
Μεγάλες σημαντικές αλλαγές είναι και η ίδρυση της παιδαγωγικής επιτροπής εντός της ΑΡΕΕΕ, 
γιατί τώρα δεν συζητιούνται επαρκώς τα παιδαγωγικά θέματα, λόγω του ελάχιστου χρόνου ανά 
θέμα κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ της ΑΡΕΕΕ. Μια άλλη τροπολογία αφορά  στην πιο δίκαιη 
κατανομή φωνών εντός του ΔΣ, μια πιο δίκαιη εκπροσώπηση όλων των γλωσσικών τμημάτων. 
Προτείνεται επίσης ένας γονιός να μπορεί πλέον να είναι εκπρόσωπος σε δύο τάξεις. 
  
2.  Οργάνωση του ΕΛ τμήματος ενόψει της ετήσιας ΓΣ της ΑΡΕΕΕ 
  
Η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΑΡΕΕΕ θα λάβει χώρα στις 3 Δεκεμβρίου. Η Ένωση Γονέων και 
Κηδεμόνων θα απευθύνει μήνυμα προς τους εκπροσώπους των τμημάτων, προκειμένου να 
υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και στήριξη των υποψηφιοτήτων του ελληνικού τμήματος. 
  
3. Ακύρωση του μαθήματος της Κολύμβησης για τις τάξεις Ρ3 
  
          Το θέμα θα συζητηθεί στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του Δημοτικού/Νηπιαγωγείου στις 
12/11/2015. Μέχρι στιγμής, υπάρχει μια επιστολή από έναν Ολλανδό εκπρόσωπο προς τον κ. 
Μπρίτνικ, ο οποίος θέτει τις προτάσεις όλων των εκπροσώπων, στο οποίο η βασική πολιτική είναι 
ότι η Κκολύμβηση εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών των Ευρωπαϊκών Σχολείων και ως εκ 
τούτου, πρέπει να υπάρχει ισομερής κατανομή των συνεπειών του περιορισμού της χρήσης της 
πισίνας του ULB. Η εναλλακτική άλλης πισίνας έχει αποκλειστεί με σφοδρότητα από άλλα 
γλωσσικά τμήματα. Το θέμα εναπόκειται στις αποφάσεις της διοίκησης του Σχολείου. 
  
  
4. Συμμετοχή μαθητών του ΕΛ τμήματος του Γυμνασίου στους Νέμεους Αγώνες- Ιούνιος 2016 
  
Συζητήθηκε  η συμμετοχή μαθητών  Γυμνασίου σε εκπαιδευτική εκδρομή που διοργανώνει στις 9 
-12 Ιουνίου 2016 στην Ελλάδα, η κυρία Πλατσή, γυμνάστρια στο Γυμνάσιο,  με την συνεργασία 
της καθηγήτριας Λατινικών. Πρόκειται για την 6η αναβίωση των Αρχαίων Νέμεων Αγώνων, ένα 
μοναδικό αθλητικό γεγονός όπου συμμετέχουν σχολεία από όλο τον κόσμο. Την τελευταία φορά, 
συμμετείχαν περίπου 5000 μαθητές. Η εκδρομή είναι μέρος του πρότζεκτ "Αρχαίοι Ολυμπιακοί 
Αγώνες". Η αναβίωση των Αγώνων στο αρχαίο στάδιο της Νεμέας αποτελεί πρωτοβουλία του 
Καθηγητή Αρχαιολογίας κ. Stephan Miller, (University of California, Berkly), που ύστερα από 
ανασκαφές 30 χρόνων στην Ελλάδα, αποκάλυψε την ύπαρξη του Σταδίου όπου γίνονταν οι 
Νέμεοι Αγώνες κατά την αρχαιότητα,  ένα από τα 4 κορυφαία αθλητικά γεγονότα της Αρχαίας 
Ελλάδας. 

http://apeeeb3.eu/images/APEEE/Board/Proposal_for_a_revised_APEEE_Statute-Board_decision_22-09-2015.pdf
http://apeeeb3.eu/images/APEEE/Board/Proposal_for_a_revised_APEEE_Statute-Board_decision_22-09-2015.pdf


Κατά την συνεδρίασή της, το ΔΣ της Ένωσης αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει οικονομικά την 
πρωτοβουλία αυτή και να προσκαλέσει στα πλαίσια του πρότζεκτ τον κ. Miller στο Σχολείο μας, 
στην περίπτωση που διοργανωθεί εκδήλωση στο Σχολείο με συμμετοχή παιδιών και γονέων. 
 
5. Νέα από την Βιβλιοθήκη 
  
Η βιβλιοθήκη του Δημοτικού άνοιξε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Ορίστηκε μια προσωρινή 
βιβλιοθηκάριος μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά του στα τέλη Νοεμβρίου ο μόνιμος 
βιβλιοθηκάριος. Οι εθελοντές γονείς ανοίγουν την βιβλιοθήκη του Δημοτικού προς το παρόν 
μόνο το μεσημέρι της Δευτέρας και της Τρίτης, για να πηγαίνουν τα παιδιά στην διάρκεια του 
μεσημεριανού διαλείμματος και όχι για να δανείζονται βιβλία.  
Η μέρα του βιβλίου ορίστηκε στις 26 Νοεμβρίου και για φέτος θα πωληθούν και βιβλία από 
δεύτερο χέρι στην τιμή του μισού με ένα ευρώ. Παρακαλούνται οι γονείς να κρατήσουν τα 
μεταχειρισμένα βιβλία που είναι σε καλή κατάσταση για να πωληθούν εκείνη την μέρα. Τα έσοδα 
θα διατεθούν σε φιλανθρωπικό σκοπό που θα οριστεί από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης. Θα 
ακολουθήσει μέιλ από την επιτροπή της βιβλιοθήκης με περισσότερες λεπτομέρειες. 
Χρειαζόμαστε ακόμα εθελοντές γονείς για καταλογογράφηση των κανούργιων βιβλίων που 
παραλήφθηκαν φέτος, καθώς και εθελοντές για να ανοίγουν την βιβλιοθήκη το μεσημέρι για τα 
παιδιά. 
  
6.  Επόμενη συνάντηση του ΔΣ της Ένωσης – ημερομηνίας ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 

Ένωσης 
 
Η επόμενη συνάντηση ορίστηκε στις 10 Νοεμβρίου και η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης 
Γονέων και Κηδεμόνων του Ελληνικού τμήματος προτάθηκε αρχικώς για την Τρίτη 17 
Νοεμβρίου.  Αν δεν υπάρχει αίθουσα, η ΓΣ θα μετατεθεί για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου. 
 
Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2015 

 
   
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Έλενα Πουλούλη                                                        Κωνσταντίνα Ζορμπά 


