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ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΙΙΙ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Δευτέρα, 11  Ιανουαρίου 2016 και ώρα 18:30 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

1. Πρόταση περί δημιουργίας τάξεων του ελληνικού γλωσσικού τμήματος στο Berkendael ως 

παράρτημα του Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξελλών ΙΙΙ - Απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου 

των Ε.Σ.  

2. Συζήτηση επί του σχεδίου ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της APEEE της 

14ης Ιανουαρίου 2016 - Επεξεργασία θέσεων ελληνικού τμήματος 

3. Οικονομικός απολογισμός 2014-2015 του ταμείου της Ένωσης και απολογισμός των 

δραστηριοτήτων της Ένωσης για το 2014-2015 

4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της Ένωσης 

5. Άλλα θέματα 

 

Η ετήσια Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της Ένωσης έλαβε χώρα στις 11 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 

18:30 στο κτίριο Borschette της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με βάση τον αριθμό των οικονομικά τακτοποιημένων μελών 

(βλ. παράρτημα 1) εξελέγη Πρόεδρος της Γ.Σ. η κ. Σοφία Παπαντωνιάδου με ανάταση των 

χειρών. Στη συνέχεια, η κ. Παπαντωνιάδου  ξεκίνησε με ένα προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα 

και έδωσε το λόγο στην Πρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) κ. Έλενα 

Πουλούλη για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Η κ. Πουλούλη, αφού ευχαρίστησε θερμά και αναφέρθηκε σε όλους όσοι στήριξαν την όλη 

προσπάθεια και συνέβαλαν στην επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος, ενημέρωσε εκτενώς τους 

παρευρισκομένους, απαριθμώντας τις διαδοχικές και συντονισμένες ενέργειες στις οποίες 

προέβη το Δ.Σ. της Ένωσης, προκειμένου να απορριφθεί η πρόταση του ΓΓ των Ευρωπαϊκών 

Σχολείων κ. Kivinen και να αποφευχθεί η διάσπαση του ελληνικού γλωσσικού τμήματος. 

Επεσήμανε τη σημασία μετρημένων και όχι σπασμωδικών κινήσεων στην αντιμετώπιση 

τέτοιων προβλημάτων που αφορούν στην λειτουργία του ελληνικού τμήματος. Ακολούθησε 
συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν οι απόψεις των παρευρισκομένων. Εκφράσθηκε η 

άποψη ότι για κάποιους δεν ήταν επαρκής η ενημέρωση και ότι οι ενέργειες δεν ήταν 

απόλυτα κατανοητές απ΄ όλους κατά την διάρκεια του εγχειρήματος.  

Διατυπώθηκε από παρευρισκομένους, ότι θα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, καθότι το 

θέμα δεν έχει κλείσει οριστικά και καλό θα ήταν να έχουμε ένα έτοιμο σχέδιο δράσης και 



2 
 

στο τέλος να υπάρχει αξιολόγηση. Τονίσθηκε ότι η πρόταση του ΓΓ για το ελληνικό τμήμα 

απορρίφθηκε στη βάση των 2/3 από το Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων κατά 

τη συνεδρίασή του στις 1
-
3 Δεκεμβρίου 2015 και στο πλαίσιο της πολιτικής των εγγραφών 

για το σχολικό έτος 2016-2017. Κανείς όμως δε μπορεί να αποφανθεί με βεβαιότητα εάν ο 

ΓΓ των Ευρωπαϊκών Σχολείων επανέλθει με μια νέα αλλά διαφορετική πρόταση, δεδομένου 

ότι το πρόβλημα της αποσυμφόρησης των Ευρωπαϊκών Σχολείων Βρυξελλών δεν έχει 

επιλυθεί.   

Στη συνέχεια, για το σημείο 2, έλαβε το λόγο ο κ. Παπαδόπουλος, εκπρόσωπος του 

Δημοτικού-Νηπιαγωγείου στο ΔΣ της ΑPEEE για την περίοδο 2013-2015, για να 

ενημερώσει για τις δράσεις της. Αναφέρθηκε στην οργανωτική ανασυγκρότηση που ξεκίνησε 

με την αναθεώρηση του καταστατικού τον Οκτώβριο 2015 και απαρίθμησε τις ενέργειες 

στον τομέα των μεταφορών, της εστίασης και του Periscolaire καθώς και στον τομέα της 

επικοινωνίας, για τον οποίο ήταν υπεύθυνος από το Σεπτέμβριο του 2014 (η σχετική του 

έκθεση «Communication Report» αποτελεί μέρος της ετήσιας έκθεσης του ΔΣ της APEEE 

προς τη ΓΣ και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (http://apeeeb3.eu).  ΄Εγινε μια σύντομη 

συζήτηση για τα εκκρεμή προβλήματα και ακολούθησε ενημέρωση ως προς τα σχέδια 

ψηφισμάτων που εκκρεμούν προς υιοθέτηση στη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της APEEE  της 

14ης Ιανουαρίου 2016. Αναφέρθηκε επίσης ότι στη ΓΣ της 14ης Ιανουαρίου 2016, πρόκειται 

να εγκριθούν ο απολογισμός, ο οποίος έχει ένα σημαντικό πλεόνασμα για μια ακόμα χρονιά 

καθώς και ο προϋπολογισμός της APEEE για την τρέχουσα χρήση. Διατυπώθηκε από γονείς 

η άποψη ότι οι χρεώσεις της ΑPΕΕΕ είναι υψηλές, τη στιγμή που υπάρχει πλεόνασμα και 

όσον αφορά την καντίνα θα πρέπει να δοθεί μέριμνα για την ποιότητα των γευμάτων. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο οικονομικό “άλμα” έγινε στην καντίνα και διατυπώθηκε η 

ερώτηση πού οφείλεται το “θαύμα”. Ο κ. Παπαδόπουλος απάντησε ότι λήφθηκαν μέτρα 

μείωσης του περιττού κόστους (όπως π.χ. η κατάργηση της σούπας) και ηλεκτρονικής 

καταγραφής των αποθεμάτων μεταξύ άλλων. Υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή της κ. 

Φιλίτσας Καλογερόγιαννη, παλαιότερου μέλους της ΑΡΕΕΕ και προηγούμενης Προέδρου 

της Ένωσης Ελλήνων Γονέων και Κηδεμόνων, με τις ενέργειες της οποίας την περίοδο 2012-

2013 ξεκίνησε η διαδικασία εξορθολογισμού των δαπανών και συμπίεσης του κόστους.  

Φέτος, θα λάβουν χώρα αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της ΑΡΕΕΕ για την 

πλήρωση 10 θέσεων. Ο Τάσος Παπαδόπουλος και ο Κομνηνός Διαμαντάρας θα θέσουν 

υποψηφιότητα στη Γενική Συνέλευση. Ως εκ τούτου, έγινε έκκληση από την κ. Πουλούλη 

και άλλους παρευρισκομένους οι εκπρόσωποι να είναι παρόντες ή να δώσουν εξουσιοδότηση 

στους εκπροσώπους των τάξεων που δύνανται να παρευρεθούν στη ΓΣ, ώστε να υπάρξει η 

δυνατότητα να εκλεγούν περισσότεροι Έλληνες εκπρόσωποι στο ΔΣ της ΑΡΕΕΕ. Δεν 

αποφασίστηκε ποιοι θα οριστούν ως εκπρόσωποι (2) για το ελληνικό τμήματος στο ΔΣ της 

ΑΡΕΕΕ, το οποίο μένει να αποφασίσει το ΔΣ της Ένωσης μετά τη σύστασή του σε σώμα. 

Για το θέμα της ασφάλειας, πρόκειται να κατατεθεί ψήφισμα από το ελληνικό τμήμα, βασικό 

σημείο του οποίου είναι η ύπαρξη μιας ισορροπίας στην ασφάλεια και στην είσοδο των 

γονέων στο χώρο του σχολείου με ειδική ταυτότητα (badge). Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί 

ότι υπάρχει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι απόρρητη και ότι τη βασική 

ευθύνη για την ασφάλεια την έχει ο Γενικός Διευθυντής του Σχολείου,  κ. Πινό. 

Το σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης ήταν ο οικονομικός απολογισμός και ο απολογισμός 

των δραστηριοτήτων της Ένωσης. Στον οικονομικό απολογισμός αναφέρθηκε  αναλυτικά η 
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Ταμίας του απερχόμενου Δ.Σ. κ. Βίκη Τσερπέ (βλ. παράρτημα 2). Η Ένωση στήριξε 

οικονομικά μια εκδήλωση που οργανώθηκε για τους μαθητές και γονείς του ελληνικού 

τμήματος, με προσκεκλημένο τον διακεκριμένο Φυσικό και Ερευνητή Καθηγητή κ. Ιωάννη 

Ηλιόπουλο. Έχει προεγκριθεί η οικονομική στήριξη μιας επιπλέον εκδήλωσης για τους 

γονείς και μαθητές του ελληνικού τμήματος, με προσκεκλημένο τον κ. Stephan Miller, 

Καθηγητή Αρχαιολογίας του Berkeley και στο πλαίσιο της συμμετοχής μαθητών του 

ελληνικού τμήματος στην 6
η
 Αναβίωση των Νέμεων Αγώνων (10-12/6/2016). Φέτος το 

Ταμείο της Ένωσης εμφανίζει πλεόνασμα 1.158 ευρώ. Αναφέρθηκε η περίπτωση να μειωθεί 

η συνδρομή των μελών της Ένωσης, η καταβαλλόμενη εισφορά να αφορά την οικογένεια 

(όπως συμβαίνει με την ετήσια εισφορά προς την APEEE), καθώς και να σταλεί ηλεκτρονικό 

μήνυμα, ώστε οι γονείς που επιθυμούν να εγγραφούν αλλά δεν ήταν παρόντες στη ΓΣ να 

καταθέσουν τη συνδρομή τους. Έπειτα, η κ. Πουλούλη αναφέρθηκε στον απολογισμό των 

δραστηριοτήτων της Ένωσης για το έτος 2014-2015 (βλ. παράρτημα  3). 

Στη συνέχεια, έλαβαν το λόγο ο κ. Αχιλλέας Στάλιος ως μέλος του Εκπαιδευτικού 

Συμβουλίου για το Δημοτικό/Νηπιαγωγείο για την περίοδο 2013-2015, ο οποίος απαρίθμησε 

τις δράσεις (βλ. παράρτημα 4) και η κ. Έλενα Πουλούλη, ως μέλος του Εκπαιδευτικού 

Συμβουλίου για το Γυμνάσιο για την περίοδο 2013-2015 (βλ. παράρτημα 5), η οποία, λόγω 

περιορισμού χρόνου, αναφέρθηκε στα κυριότερα εκπαιδευτικά θέματα του Γυμνασίου. Μια 

νέα κλίμακα βαθμολόγησης θα ισχύσει από το 2017-2018 για τις S1-S5, το 2018-2019 για 

την S6, ενώ το πρώτο Bac που θα βαθμολογηθεί σύμφωνα με αυτή θα είναι τον Ιούνιο του 

2020. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση εισήχθη πέρσι για τις S1-S3, ενώ για τα έτη S4-S7 δεν 

έχει ακόμη ληφθεί καμία αποφάση. Αναφέρθηκε στο Bac 2015 και ιδιαίτερα στο πρόβλημα 

που προέκυψε για το MATH-5. Έγινε αναφορά στη γιορτή του Springfest 2016, η οποία 

αρχικώς συνέπιπτε με τη Μ. Παρασκευή (29/04/2016) του Ορθοδόξου Πάσχα και η οποία 

ορίσθηκε τελικώς να λάβει χώρα στις 22/04/2016.  

Η κ. Βίκη Αραμπατζή ήταν στην επιτροπή της βιβλιοθήκης, υπεύθυνη για την 

καταλογογράφηση των ελληνικών τίτλων σε ελληνικούς χαρακτήρες και την οργάνωση  της 

Ημέρας Βιβλίου του Δημοτικού. Με τη συνεχή καθοδήγηση και επίβλεψη της κ. Χαράς 

Ζαρβαλά, βιβλιοθηκονόμου, τη συνεχή υποστήριξη των βιβλιοθηκάριων κ.κ. Jean-Francois 

Maublanc και Anne-Gaëlle Dutoit και την ενθουσιώδη συμμετοχή εθελοντών γονέων, το 

έργο της καταλογογράφησης προχώρησε πολύ. Η κ. Φανή Ζαριφοπούλου ήταν υπεύθυνη για 

το Νηπιαγωγείο και με αυτήν την αρμοδιότητα οργάνωσε την ενημερωτική συνάντηση των 

γονέων του Νηπιαγωγείου. Η κ. Κατερίνα Εξαρχοπούλου οργανώνει τα τελευταία τέσσερα 

χρόνια με μεγάλη επιτυχία το ελληνικό περίπτερο του Springfest. Ο κ. Παπαδόπουλος ήταν ο 

εκπρόσωπος των γονέων που είχε φέτος το συντονισμό του Springfest 2015 για όλο το 

σχολείο. 

Στη συνέχεια εκλέχθηκε τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών 

για την εκλογή του νέου ΔΣ της Ένωσης, σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης άρθρο 

11, η οποία  διεξήχθηκε ομαλά (Η έκθεση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας θα αποσταλλεί από 

τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής κ. Χρήστο Γκακούδη).  

Η Γενική Συνέλευση τελείωσε στις 11:30 μ.μ. 

................................................. 


