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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσης των μελών της Ομοσπονδίας Β.Β, κοινοποιούμε
τα ακόλουθα.
Καλωσορίζουμε τους συλλόγους μέλη της ομοσπονδίας, όπως και όλους τους μαθητές
της Βάδης Βυρτεμβέργησ, στην νέα σχολική χρονιά 2014/2015. Ευχόμαστε καλή πρόοδο στα
μαθήματα και καλή συνεργασία μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και συλλόγων Γονέων και
Κηδεμόνων.
Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ομαλή
έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς εφόσον όλα τα σχολεία μέλη μας ξεκίνησαν από την
πρώτη ημέρα έχοντας στις τάξεις τους εκπαιδευτικό. Εξαίρεση αποτελεί μόνον το σχολείο
του Villingen Schwenigen όπου ο εκπαιδευτικός έφυγε με μετάθεση για άλλο κρατίδιο
γνωστοποιώντας την απόφαση του λίγες ημέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η
Ομοσπονδία έχει επιληφθεί του θέματος και σε συνεργασία με τα συντονιστικά γραφεία
Βερολίνου και Στουτγάρδης, ευελπιστεί σε γρήγορη κάλυψη του κενού.
Με βάση τον σχεδιασμό του Δ.Σ. σχετικά με την διάθεση των βιβλίων που υπήρχαν ως
στοκ στην αποθήκη της Ομοσπονδίας, οι σύλλογοι μέλη μας εξασφάλισαν μια σχετική
επάρκεια βιβλίων που τους έδωσε την δυνατότητα να αρχίσουν τα μαθήματα έχοντας τα
απαιτούμενα εφόδια με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η συμπληρωματικές
παραγγελίες των βιβλίων ήταν ετοιμοπαράδοτες από τον „Διόφαντο“ στις 29.09.2014.
Σήμερα τα βιβλία έφτασαν στην Στουτγάρδη όπου μεγάλος αριθμός Συλλόγων τα παρέλαβε
άμεσα. Έως το Σαββατοκύριακο όλοι οι σύλλογοι που έκαναν συμπληρωματική παραγγελία,
θα έχουν τα βιβλία στην διάθεση τους.
Στο σημείο αυτό, η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Βάδης Βυρτεμβέργης,
ευχαριστεί θερμά όλα τα Διοικητικά Συμβούλια των συλλόγων μελών μας για την
αλληλεγγύη, για την οικονομική και ηθική υποστήριξη, διασφαλίζοντας έτσι την
οικονομική ελευθερία και ανεξαρτησία του θεσμού μας από διάφορους επιχειρηματικούς
κύκλους.
Επίσης ευχαριστούμε για την στήριξη από τα ανεξάρτητα σχολεία που λειτουργούν
στα πλαίσια των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, ασπαζόμενα της αρχές της
Ομοσπονδίας για μια ελληνόγλωσση εκπαίδευση προσιτή σε όλους μακριά από τις
υπέρμετρες οικονομικές επιβαρύνσεις της ιδιωτικής παραπαιδείας.

Με ευχαρίστηση και ζήλο το παρόν Δ.Σ της Ομοσπονδίας θα συνεχίσει να ενεργεί προς
όφελος όλων εσάς που αταλάντευτα μας στηρίζετε. Θα συνεχίσουμε όλοι ενωμένοι να
αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα των παιδιών μας και την διατήρηση της δημόσιος παιδείας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όπως προαναφέραμε στο προηγούμενο Δελτίο τύπου, στους άμεσους στόχους της
Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Βάδης Βυρτεμβέργης και της Ελληνικής
Συνομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας, (Θέματα Βάδης Βυρτεμβέργης) είναι η
αναθεώρηση του καταστατικού. Το Δ.Σ του θεσμού μας θα αποστείλει σε όλους τους
συλλόγους μέλη μας, αναθεωρημένη έκδοση/πρόταση του καταστατικού ώστε να υπάρχει
αρκετός χρόνος για μελέτη. Κατόπιν αυτού, σύλλογοι που θα έχουν προτάσεις / διορθώσεις ή
ιδέες σχετικά με την αναθεώρηση του καταστατικού, μπορούν να τις υποβάλουν εγγράφως
προς το Δ.Σ της Ομοσπονδίας. Το αναθεωρημένο καταστατικό της Ομοσπονδίας θα
βασίζεται στο νέο καταστατικό του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Nürtingen. Οι
συνάδελφοί μας από το Nürtingen έκαναν εξαιρετική δουλειά και πιστεύουμε ότι το
καταστατικό αυτό θα είναι υπόδειγμα για όσους συλλόγους θέλουν να αναθεωρήσουν τα
καταστατικά τους.
Τέλος το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ζητά συγγνώμη για την μερική αναστολή της
λειτουργίας της ηλεκτρονικής σελίδας μας. Προέκυψαν τεχνικά προβλήματα που πλέον έχουν
ξεπεραστεί. Η σελίδα μας εξελίσσεται ομαλά και θα εμπλουτιστεί με επιπλέον υλικό και
φωτογραφίες. Παρακαλούνται όλοι οι σύλλογοι που επιθυμούν να αποστείλουν κείμενα,
ανακοινώσεις, φωτογραφίες και άλλο ηλεκτρονικό υλικό προς ανάρτηση, να επικοινωνήσουν
με το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

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