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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

ΤΡΙΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
  

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
  

  

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
  

  

1. Απολογισμός 
  

2. Οικονομικός απολογισμός 
  

3. Αρχαιρεσίες 
  

4. Μελλοντικές δραστηριότητες 
  

5. Εισήγηση και συζήτηση βάσει των επισυναπτόμενων εγγράφων σχετικά με 
την αναδιοργάνωση των σπουδών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη 
θέση του ελληνικού τμήματος 
  

6. Διάφορα 
  

 Η ΓΣ άρχισε στις 18Η45. 

  

Παρόντες 27 (επισυνάπτεται κατάλογος των παρόντων και η καταβολή των 
ετήσιων εισφορών τους). Διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας (με βάση τον 
αριθμό των οικονομικά ενήμερων μελών). Εξελέγη πρόεδρος της ΓΣ ο κ. Γ. 
Κατσαράκης. 
 
1. Ο απερχόμενος πρόεδρος του ΔΣ έκανε τον απολογισμό των δράσεων για 
την περίοδο Οκτώβριος 2011 – Νοέμβριος 2013. 
 
2. Παρουσιάστηκε επίσης ο οικονομικός απολογισμός ο οποίος και εγκρίθηκε 
ομόφωνα (επισυνάπτονται). Ως εκ τούτου απαλλάσσεται των καθηκόντων 
τους ο ταμίας, Πέτρος Βακόνδιος. 
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 3. Τονίστηκε η σημασία εκπροσώπησης του ελληνικού τμήματος στην 
ΑΡΕΕΕ και στα όργανά της καθώς και στα όργανα του σχολείου. Καλούνται 
όλοι οι εκπρόσωποι τάξεων όλων των βαθμίδων να παραστούν ή να 
εκπροσωπηθούν στην Γενική Συνέλευση της ΑΡΕΕΕ της 5ης Δεκεμβρίου. 

Απευθύνθηκε επίσης έκκληση προς τους εκπροσώπους των τάξεων να 
υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για άμεση εκλογή στο νέο ΔΣ της 
ΑΡΕΕΕ, ώστε να εκπροσωπηθεί επαρκώς το ελληνικό τμήμα (με πιθανή 
διεκδίκηση τουλάχιστον 4 θέσεων σε συνολικό αριθμό είκοσι πέντε (25) 
μελών). Καθώς πλησιάζει η ΓΣ της ΑΡΕΕΕ, η Ένωση θα στείλει πρόσκληση 
σε όλους τους εκπροσώπους των τάξεων να είναι παρόντες ή να δώσουν 
εξουσιοδότηση ώστε να υπάρχει δυνατότητα να εκλεγούν περισσότεροι 
έλληνες στο ΔΣ της ΑΡΕΕΕ. Σημειώνεται ότι αυτή τη σχολική χρονιά έχουν 
εκλεγεί 83 εκπρόσωποι στα ελληνικά τμήματα. 

Παράλληλα αποφασίστηκε η απευθείας εκλογή του Κομνηνού Διαμαντάρα και 
του Αναστάσιου Παπαδόπουλου (ως εκπροσώπων του Γυμνασίου και του 
Δημοτικού-Νηπιαγωγείου αντίστοιχα) στο νέο ΔΣ της ΑΡΕΕΕ για την περίοδο 
2014-2015.  

Σε ό,τι αφορά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ένωσης, εξελέγησαν ομόφωνα από τους παριστάμενους οι 
κάτωθι (αλφαβητικά): 

 

Διαμαντάρας Κομνηνός 
Ζορμπά Κωνσταντίνα 
Καλογερόγιαννη-Αγγελοπούλου Χριστοφίλη 

Καραλόπουλος Αθανάσιος 

Κατσαράκης Γεώργιος 
Παναγιώτου-Βώκου Μαρί 
Παπαδόπουλος Αναστάσιος 

Πουλούλη Έλενα 
Στάλιος Αχιλλέας 

Σταμάτης Βαλσαμής 
Τσερπέ Βασιλική 
 

Το ΔΣ θα συνεδριάσει για να συνέλθει σε σώμα και θα ανακοινώσει στους 
γονείς τα αποτελέσματα.  
 

Για την εξελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν οι κάτωθι (αλφαβητικά): 
 

Γκίκας Γεώργιος 
Δημητρίου Δομνίκη 
Εξαρχοπούλου Αικατερίνη 
Μαυρουδή Εμμανουέλλα 
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4. Στη συζήτηση για τις μελλοντικές δράσεις της Ένωσης προτάθηκαν μεταξύ 
άλλων η συνέχιση των επαφών με τους εκπαιδευτικούς, την προετοιμασία 
εκπαιδευτικής εκδρομής στην Ελλάδα ως ταξιδιωτικός προορισμός για τις 
εκδρομές του σχολείου, η επικοινωνιακή πολιτική της Ενωσης, Εξετάστηκε 
ακόμη ο τρόπος επαρκούς χρηματοδότησης της Ένωσης ώστε να μπορεί να 
ανταπεξέλθει στις εκδηλώσεις που προγραμματίζει. Το νέο ΔΣ θα προβεί σε 
ανάλυση των διαφόρων προτάσεων και τελική απόφαση.  
  

Τονίστηκε από τους παριστάμενους η ανάγκη να γίνει η Ένωση πιο γνωστή 
στους έλληνες γονείς με συστηματική παρουσίαση των δράσεών της, της 
εκπροσώπησης των ελληνικών θεμάτων στην ΑΡΕΕΕ και να σταλεί το 
καταστατικό της (που τέθηκε σε εφαρμογή το 1992) σε όλους τους γονείς. Στο 
πλαίσιο αυτό, υπογραμμίστηκε η ανάγκη να ενημερωθούν οι γονείς για την 
ετήσια εισφορά (20 ευρώ) ανά οικογένεια.   
  

5. Έγινε εκτενής αναφορά στην αναδιοργάνωση του προγράμματος σπουδών 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση των ΕΣ. Η "reform" θα εφαρμοστεί σταδιακά 
από την επόμενη σχολική χρονιά για τις τρεις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Η 
αναθεώρηση για τις δύο τελευταίες τάξεις (S6 – S7) θα αποφασισθεί αφού 
προηγουμένως εκπονηθεί ένα κείμενο μελέτης σχετικά με την εκτίμηση των 
όποιων επιπτώσεών της στην αναγνωρισιμότητα του BAC και την εισαγωγή 
των αποφοίτων των ΕΣ σε όλα τα πανεπιστήμια. 
 

Συζητήθηκε ακόμη η προτεινόμενη αλλαγή της διδασκαλίας του μαθήματος 
των θρησκευτικών στο γυμνάσιο. Με αφορμή την επιστολή που έστειλαν οι 
γονείς του ελληνικού τμήματος του ΕΣ του Λουξεμβούργου στον ΓΓ των ΕΣ 
αποφασίστηκε να υπάρξει ευρύτερη ενημέρωση και να συμπεριληφθεί το 
ζήτημα αυτό (κατοχύρωσης του ομολογιακού χαρακτήρα του μαθήματος και 
της διδασκαλίας του στην ελληνική γλώσσα) μεταξύ των σημείων που θα 
περιλαμβάνονται στην επιστολή, η οποία θα απευθυνθεί στον Αρχηγό της 
ελληνικής αντιπροσωπείας στα ΕΣ καθώς και στη Μόνιμη Ελληνική 
Αντιπροσωπεία και θα διαλαμβάνει τις επιπτώσεις της μεταρρύθμισης στο 
περιεχόμενο σπουδών του ελληνικού τμήματος. 
 

6. Το κύριο θέμα (υπό Διάφορα) που απασχόλησε τη ΓΣ ήταν η επιλογή του 
ψευδοκράτους ως προορισμού για την εκδρομή της έκτης τάξης του 
γυμνασίου. Έγινε ενημέρωση σχετικά με την αντίδραση της Ένωσης στο 
σχολείο. Αν και η Διεύθυνση του σχολείου δεν έχει απαντήσει ακόμη στην 
επιστολή που της στάλθηκε, απέσυρε τον προορισμό. Οι γονείς ζήτησαν να 
υπάρξει συνέχεια στο θέμα και να ζητηθεί επιβεβαίωση από το σχολείο ότι 
παρόμοιο γεγονός δε θα επαναληφθεί στο μέλλον. Αποφασίστηκε να σταλεί 
επιστολή στο σχολείο για συνάντηση με τη Διεύθυνση. Αποφασίστηκε ακόμη 
να προταθεί – σε συνεργασία με τους έλληνες εκπαιδευτικούς – προορισμός 
στην Ελλάδα. 
 
Η ΓΣ τελείωσε στις 21Η55. 


