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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 11/11/2014 

 
Η ετήσια Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της Ένωσης έλαβε χώρα στις 11 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 

18:30 στον προθάλαμο του εστιατορίου του σχολείου μας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία
1
, η συζήτηση άνοιξε με την έγκριση των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης όπως είχε κοινοποιηθεί στους γονείς. 

 

1. Συζήτηση επί του σχεδίου ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της ΑΡΕΕΕ 

της 18ης Νοεμβρίου 2014 - Επεξεργασία θέσεων ελληνικού τμήματος 

2. Επικοινωνιακή πολιτική εντός του ελληνικού τμήματος 

3. Οικονομικός απολογισμός 2013 - 2014 του ταμείου της Ένωσης και δραστηριότητες 

4. Aρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της Ένωσης 

5. Άλλα θέματα 

 

Η πρόεδρος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), Φιλίτσα Καλογερόγιαννη, 

καλωσόρισε τους γονείς και, αφού εξήγησε ιδιαίτερα στους νέους παρευρισκομένους το 

σκοπό της δημιουργίας της Ένωσης (από το 1983), έδωσε το λόγο στον Τάσο Παπαδόπουλο, 

εκπρόσωπο του Δημοτικού/Νηπιαγωγείου στην ΑΡΕΕΕ, για μια σύντομη ενημέρωση επί του 

σχεδίου της ημερήσιας διάταξης της ΓΣ της ΑΡΕΕΕ της 18/11/2014 και των θέσεων του 

ελληνικού τμήματος. Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο, φωτοτυπίες του οποίου 

μοιράστηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες. 

Επίσης, για τα θέματα που έχουν μέχρι τώρα συζητηθεί στα Μορφωτικά Συμβούλια του 

σχολείου, η Έλενα Πουλούλη εκπρόσωπος του Γυμνασίου και ο Αχιλλέας Στάλιος, 

εκπρόσωπος του Δημοτικού/Νηπιαγωγείου ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες σχετικά. 

Ενημερωτικά μηνύματα και τα πρακτικά των Μορφωτικών Συμβουλίων αποστέλλονται 

άμεσα από τους υπεύθυνους εκπροσώπους σε όλους τους γονείς προς ενημέρωση και 

προτάσεις. 

 

Σχετικά με το σημείο 2 

Φέτος στη ΓΣ της ΑΡΕΕΕ δεν θα γίνουν αρχαιρεσίες διότι είναι καλυμμένες όλες οι θέσεις 

του 25λούς ΔΣ. Ως εκ τούτου, δεν τέθηκε θέμα υποψηφιότητας Ελλήνων εκπροσώπων. Εν 

τούτοις, τονίστηκε η σημασία εκπροσώπησης του ελληνικού τμήματος στην ΑΡΕΕΕ και στις 

επιτροπές εργασιών της καθώς και στα όργανα του σχολείου. Καλούνται δε όλοι οι 

εκπρόσωποι τάξεων όλων των βαθμίδων να παραστούν ή να εκπροσωπηθούν στην Γενική 

Συνέλευση της ΑΡΕΕΕ στις 18/11/20104. Θα δημιουργηθεί ένας ηλεκτρονικός χώρος στην 

ιστοσελίδα της ΑΡΕΕΕ για τα επιμέρους γλωσσικά τμήματα. Η νέα αυτή ηλεκτρονική 

υπηρεσία θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο την άμεση επικοινωνία εντός του ελληνικού 

τμήματος σε θέματα σχετικά με την παιδεία και εκπαίδευση. 

 

Σχετικά με το σημείο 3 

α) Διανεμήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες φωτοτυπία του οικονομικού απολογισμού της 

Ένωσης από 01.01.2012 μέχρι 11.11.2014 με συνολικό υπόλοιπο ταμείου 559,76 ευρώ, ο 

οποίος και εγκρίθηκε ομόφωνα. Τον οικονομικό απολογισμό ετοίμασε η ταμίας της Ένωσης 

Βίκυ Τσερπέ. Η ετήσια συνδρομή των μελών της Ένωσης παραμένει στο ποσό των 25 ευρώ. 

                                                 
1
 Παρόντες 30. Επισυνάπτεται κατάλογος των παρόντων και η καταβολή των ετήσιων εισφορών τους. 
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β) Ο Τάσος Παπαδόπουλος συνόψισε σε ένα κείμενο τις δραστηριότητες της Ένωσης από το 

2011 μέχρι και το 2013, φωτοτυπία του οποίου διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες. Η 

απερχόμενη πρόεδρος αναφέρθηκε στις ενέργειες που έλαβαν χώρα το 2014 οι οποίες είναι: 

(i) το απολυτήριο (BAC) στα Ελληνικά, (ii) η αλλαγή ημερομηνίας του Springfest διότι η 

αρχική συνέπιπτε με την Μ. Πέμπτη του Ορθόδοξου Πάσχα, (iii) η διατήρηση των 

θρησκευτικών στην ελληνική γλώσσα, (iv) η έγκαιρη μεταφορά των βιβλίων στο σχολείο. 

Εδώ να σημειωθεί ότι η μεταφορά έγινε και έγκαιρα και δωρεάν χάρη στην ευγενική 

προσφορά του γονέα Μάκη Γιοβανέζ ο οποίος έπραξε ομοίως και το 2013. 

Μέχρι σήμερα όλες οι δραστηριότητες και ενέργειες της Ένωσης έχουν στεφθεί με πλήρη 

επιτυχία. 

 

Σχετικά με το σημείο 4 

Οι εκλογές του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης διεξήχθησαν ομαλά. Κατατέθηκαν 

12 υποψηφιότητες για την κάλυψη 11 θέσεων του ΔΣ όπως προβλέπει το καταστατικό. 

Υποψήφιοι ήταν: 

για το Γυμνάσιο 

ΤΣΕΡΠΕ Βασιλική 

ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ Κομνηνός 

ΠΟΥΛΟΥΛΗ Έλενα 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΒΩΚΟΥ Μαρί 

ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ Κατερίνα 

για το Δημοτικό 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος 

ΖΟΡΜΠΑ Κωνσταντίνα 

ΣΤΑΛΙΟΣ Αχιλλέας 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Βαλσαμής 

ΜΑΥΡΟΥΔΗ Μανουέλα 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Βίκυ 

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΥ Φανή 

 

Εξελέγησαν οι: 

ΤΣΕΡΠΕ Βασιλική 

ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ Κομνηνός 

ΠΟΥΛΟΥΛΗ Έλενα 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΒΩΚΟΥ Μαρί 

ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ Κατερίνα 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος 

ΖΟΡΜΠΑ Κωνσταντίνα 

ΣΤΑΛΙΟΣ Αχιλλέας 

ΜΑΥΡΟΥΔΗ Μανουέλα 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Βίκυ 

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΥ Φανή 

 

Τα ακριβή καθήκοντα του κάθε μέλους θα αποφασιστούν κατά την πρώτη σύσκεψη του 

νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου τα πρακτικά της οποίας θα σταλούν στους γονείς 

προς ενημέρωση. 

 

 

Η ΓΣ τελείωσε στις 22:15. 

********************* 


