
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ 

Της 6ης Ιουλίου 2021 

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα, 6 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00,  κατόπιν τηλεφωνικής 
πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ, συνήλθε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου 
Γυμνασίου Βούλας, σε ανοιχτό χώρο στην πλατεία της Βούλας. 

Παρέστησαν τα μέλη του ΔΣ : 

1. Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη, Πρόεδρος 

2. Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη, Αντιπρόεδρος 

3. Άννα Σκευάκη του Ιωάννη, Ταμίας 

4. Ευανθία Τσαχάκη του Ανδρέα, μέλος 

5. Γεώργιος Γουρλάς του Μιχαήλ, μέλος 

 

Τα μέλη Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου του Τιμολέοντος, Γενική Γραμματέας και Αλέξανδρος Σάββας του 
Σοφοκλή, μέλος, ενημέρωσαν έγκαιρα ότι λόγω έκτακτης οικογενειακής υποχρέωσης δεν θα μπορούσαν 
να παραστούν.  

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΔΣ και ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 

Πρώτο θέμα: Ευχαριστήριο δώρο για την κα Σιαφλά 

Αποφασίστηκε ομόφωνα ο ΣΓΚ να προσφέρει ένα δώρο στην κα Σιαφλά, αξίας 74,50 € για τη 
φωτογράφιση όλων των παιδιών του σχολείου μας, που μας έδωσε την ευκαιρία, παρά τις αντίξοες 
συνθήκες, να προσφέρουμε στους μαθητές των Α και Β τάξεων μια αναμνηστική αφίσα και στα παιδιά της 
Γ τάξης ένα αναμνηστικό λεύκωμα. 

Δεύτερο θέμα: Επιστολή για την ελεγκτική επιτροπή 

Επιβεβαιώθηκε η προφορικά και μέσω μηνυμάτων VIBER ληφθείσα απόφαση να μην αποσταλεί επιτολή 
σχετικά με τον τρόπο διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη ελεγκτικής επιτροπής καθώς με τις 
τελευταίες ΠΝΠ προβλέφθηκε διαδικασία για δια ζώσης ΓΣ και αποφασίστηκε να αναμένουμε τις ΠΝΠ του 
Σεπτεμβρίου. 

Τρίτο θέμα: Δράσεις για τη νέα σχολική χρονιά 

Συμφωνήθηκε να συγκεντρωθούν ιδέες για δράσεις για τη νέα σχολική χρονιά, οι οποίες θα συζητηθούν 
και θα αποφασιστούν ανάλογα και με την πορεία της πανδημίας.  

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ. 

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη του ΔΣ που παρέστησαν στη συνεδρίαση ως ακολούθως. 
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