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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

 

 

            Η Οµοσπονδία  Γονέων και Κηδεµόνων Βάδης – Βυρτεµβέργης, ενηµερώνει: 

   

 

1. Κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως που πραγµατοποιήθηκε στις 

19.06.2016 στην Στουτγάρδη, παρατείνεται η θητεία του παρόντος ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

 

2.  Η Συνοµοσπονδία Γονέων και Κηδεµόνων Γερµανίας σε συνεργασία µε την  

     Ε.Λ.Μ.Ε. Β. Β, παραβρέθηκε στις 28.6.2016 στα Γραφεία της πρωτοβάθµιας και   

     δευτεροβάθµιας διεύθυνσης στην Στουτγάρδη σε προκαθορισµένη συνάντηση µε  

     τον αρµόδιο συντονιστή Μονάχου, κ. Γεώργιο Παπατσίµπα, όπου συζητήθηκε η  

     γενικότερη οικονοµική κατάσταση του Λυκείου Στουτγάρδης. Στόχος όλων µας   

     είναι να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα και συνεπώς η περεταίρω λειτουργία του   

     Λυκείου του κρατιδίου µας. 

 

3. Η παραγγελία των βιβλίων για την σχολική χρονιά 2016/2017, διεξάγεται οµαλά. 

Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε.Γ, να δηλώνουν στην φόρµα 

παραγγελίας ως πιθανή ηµεροµηνία παραλαβής την 08.09.2016 και υπεύθυνο 

φορέα για την µεταφορά την Οµοσπονδία Γονέων και Κηδεµόνων Βάδης 

Βυρτεµβέργης (όπως περσινή χρονιά) δεδοµένου ότι τα σχολεία στην Β. Β, θα 

αρχίσουν την λειτουργία τους στις 12.09.2016.  

 



Η σχολική χρονιά 2015/2016, κύλισε για τα Τ.Ε.Γ µέλη της Οµοσπονδίας ιδιαίτερα 

οµαλά. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

έπραξαν για άλλη µια χρονιά κάτω από δύσκολες συνθήκες το έργο τους µε ευλάβεια και 

ζήλο. Τους ευχαριστούµε στο όνοµα των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Τ.Ε.Γ., των 

Γονέων και πάνω απ’ όλα στο όνοµα των µαθητών από καρδίας και τους ευχόµαστε όλοι 

µας καλές διακοπές, χαιρετίσµατα στην πατρίδα µας και να επιστρέψουν µε υγεία και 

χαρά κοντά µας.  

 

Επίσης ευχαριστούµε το προσωπικό του Συντονιστικού γραφείου της Στουτγάρδης για 

την αδιάκοπη προσπάθειά τους στην επίλυση όλων των θεµάτων που µας απασχόλησαν 

κατά το τρέχων σχολικό έτος.     

 

 

 

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενηµέρωσή σας, έχετε πάντα την δυνατότητα να 

επικοινωνήσετε προσωπικά ή τηλεφωνικά µε όποιο µέλος του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας 

επιθυµείτε.      

  

Για το ∆.Σ. 

 

  Η Πρόεδρος                                                                                                Ο Γραµµατέας  

 

 

 

 

 

 

Βαλκάνη Ξανθίππη         Χερχελετζής ∆ηµήτριος                                                                           


