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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  

Θέµα: Νέο Προεδρείο  Οµοσπονδίας Βάδης Βυρτεµβέργης 

 

Στα πλαίσια της διαρκούς ενηµέρωσης των µελών της Οµοσπονδίας Β.Β, 

ανακοινώνουµε τον επιτυχή σχηµατισµό του νέου Προεδρείου που πραγµατοποιήθηκε στις 

15.06.2014. Στα πλαίσια της εκλογικής διαδικασίας του Προεδρείου, σχηµατίστηκε οµόφωνα 

το νέο ∆.Σ  ως ακολούθως:      

 

Βαλκάνη Ξανθίππη  Πρόεδρος  Σύλλογος  Reutlingen     

Ουλουκτσίδης Στέλιος Αντιπρόεδρος   Σύλλογος  Bietigheim - Bissingen 

Χερχελετζής ∆ηµήτριος Γραµµατέας   Σύλλογος  Dussligen 

Καραλή ∆ήµητρα  Ταµίας   Σύλλογος      Ludwigsburg-Kornwestheim 

Σωτηρέλης Γραµµατός Μέλος    Σύλλογος  Künzelsau 

Graus Μαρία   Μέλος    Σύλλογος      Ludwigsburg-Kornwestheim 

Τζάτσος  Γεώργιος  Γραµ. υποστήριξη Σύλλογος  Dussligen 

 

Η επόµενη διοικητική συνέλευση του ∆.Σ, θα πραγµατοποιηθεί στις 13.07.2014. Το 

νέο Προεδρείο θα συνεχίσει την µαχητική πορεία που χάραξε το απερχόµενο ∆.Σ της 

Οµοσπονδίας µας, ώστε να διαφυλάξουµε και να διασφαλίσουµε µε τη σειρά µας, όσο το 

δυνατόν καλύτερα, τα συµφέροντα των µελών µας. Στο σηµείο αυτό ευχαριστούµε τους 

απερχόµενους συναδέλφους µας, γνωρίζοντας ότι τους έχουµε πάντα έµπρακτα στο πλευρό 

µας αξιοποιώντας την πείρα και τις επαφές τους που απέκτησαν για λογαριασµό της 

Οµοσπονδίας τα προηγούµενα έτη.  

 

Ενηµερώνουµε όλους τους συλλόγους της Βάδης Βυρτεµβέργης να µεριµνήσουν για 

την συλλογή, την διατήρηση και επαναξιοποίηση των σχολικών βιβλίων, ώστε σε περίπτωση 

που για τη σχολική χρονιά 2014/2015 δεν αποσταλούν εγκαίρως καινούργια βιβλία από το 

Υπουργείο Παιδείας, να διασφαλίσουµε την οµαλή έναρξή της. 

Η Οµοσπονδία διατηρεί ένα αξιόλογο στοκ σε σχολικά βιβλία που θα διατεθούν σε 

συλλόγους - µέλη µας, εφόσον προκύψει ανάγκη. Εξάλλου πρόκειται για βιβλία που µετέφερε 

από την Ελλάδα η Οµοσπονδία κατά τα τελευταία δύο έτη αποπληρώνοντας τα µεταφορικά 

έξοδα από τις οικονοµικές προσφορές των συλλόγων - µελών µας. Επιπλέον 

περισυλλέχτηκαν από την Οµοσπονδία βιβλία που επιστράφηκαν από συλλόγους που 

συγχωνεύθηκαν κατά τα τελευταία δυο έτη µε άλλα σχολεία.  



Γνωστοποιούµε σε όλους ότι η τηλεφωνική επικοινωνία µε το συντονιστικό γραφείο 

της Στουτγάρδης δεν αποκαταστάθηκε ακόµη λόγω παρατεταµένης ολιγωρίας των αρµόδιων 

πολιτικών φορέων του υπουργείου. Βλέπετε αγαπητοί συνάδελφοι, η Ελληνική 

γραφειοκρατία καλά κρατεί. Σχετικά µε τη µη κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, η  

Οµοσπονδία και η Συνοµοσπονδία, επισήµαναν επανειληµµένα και εγγράφως το πρόβληµα 

στο Υπουργείο Παιδείας. Επίσης το συντονιστικό γραφείο του Βερολίνου, προέβη άµεσα σε 

όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για να ξεπεραστεί άµεσα το αναφερόµενο χρηµατοδοτικό 

πρόβληµα του συντονιστικού γραφείου. Η Οµοσπονδία ενηµερώθηκε ότι επιτέλους 

ελευθερώθηκαν τα προβλεπόµενα χρηµατικά κονδύλια και αναµένουµε την πλήρη τεχνική 

λειτουργία του γραφείου στο άµεσο µέλλον.  

Η επικοινωνία µε το συντονιστικό γραφείο για θέµατα που αφορούν τους συλλόγους 

µας, µπορεί να γίνει µέσω της Οµοσπονδίας που µεταφέρει άµεσα τα ζητήµατα αυτά προς 

όλους τους αρµόδιους. Η πλήρης λειτουργία του συντονιστικού γραφείου θα ανακοινωθεί 

από την Οµοσπονδία µε δελτίο τύπου. 

Τέλος ευχόµαστε καλή δύναµη στον νέο Πρόεδρο και συνάδελφο του συλλόγου 

Γονέων και Κηδεµόνων Tübingen, κ. Στέφανο Λαουµτζή.  

Η Οµοσπονδία Γονέων και Κηδεµόνων Βάδης Βυρτεµβέργης, θα συνεχίσει το έργο 

της οικοδοµώντας γέφυρες προς όλους όσους στηρίζουν τις προσπάθειές µας και δεν χτίζει 

τοίχους όπως έπραξαν ορισµένοι στο πρόσφατο παρελθόν.     

 

 

Ευχαριστούµε τους Συλλόγους µέλη της Οµοσπονδίας Β.Β και ευχόµαστε καλή 

δύναµη σε όλους.  

 

 

 

 

  

            Για την Oµοσπονδία  Γονέων και Κηδεµόνων Βάδης - Βυρτεµβέργης α.Σ. 

 

  Η Πρόεδρος                                                                                                Ο Γραµµατέας  

 

 

 

 

 

 

Βαλκάνη Ξανθίππη         Χερχελετζής ∆ηµήτριος                                                                           

 


