
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ 

Της 12ης Ιουλίου 2021 

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα, 12 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00,  κατόπιν 
τηλεφωνικής πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ, συνήλθε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας, δια ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω της εφαρμογής 
VIBER 

Παρέστησαν όλα τα μέλη του ΔΣ : 

1. Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη, Πρόεδρος 

2. Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη, Αντιπρόεδρος 

3. Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου του Τιμολέοντος, Γενική Γραμματέας 

4. Άννα Σκευάκη του Ιωάννη, Ταμίας 

5. Ευανθία Τσαχάκη του Ανδρέα, μέλος 

6. Γεώργιος Γουρλάς του Μιχαήλ, μέλος και  
7. Αλέξανδρος Σάββας του Σοφοκλή, μέλος 

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΔΣ και ξεκίνησε η συζήτηση επί του μοναδικού θέματος 
συζήτησης:  

Οδική ασφάλεια μαθητών του σχολείου μας. 

Αποφασίστηκε η αποστολή επιστολής για το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, που αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές, όχι μόνο του Σχολείου μας αλλά και του 2ου Λυκείου Βούλας και 3ου Νηπιαγωγείου 

Βούλας. 

Ειδικότερα, αν και ήδη από το 2015 υπάρχει μεταξύ του Δήμου και των ΔΣ των ΣΓΚ και των τριών 

σχολικών μονάδων συνεχής αλληλογραφία σχετικά με το ζήτημα αυτό, ενώ τελευταία, με την από 

18-12-2018 επιστολή μας εκθέταμε εκ νέου την κατάσταση που επικρατεί κατά τις ώρες 

προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών και ζητούσαμε ενημέρωση σχετικά με το ποιο είναι το 

προβλεπόμενο σχέδιο παρέμβασης στον οδικό άξονα έμπροσθεν του Σχολείου μας και ποιο το 

ακριβές χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης αυτού και σας καλούσαμε για τις άμεσες ενέργειες του 

Δήμου για την οριστική επίλυση του κρίσιμου αυτού ζητήματος, η κατάσταση έχει παραμείνει 

αμετάβλητη, το δε «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» (ΣΒΑΚ), η εκπόνηση του οποίου 

αναγγέλθηκε το 2019 και στα πλαίσια του οποίου θα υπήρχε μέριμνα για την οδική ασφάλεια, απ’ 

όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.  

Αποφασίστηκε λοιπόν να τεθεί εκ νέου το ζήτημα αυτό επισημαίνοντας ότι τα μέτρα και οι σχετικές 

παρεμβάσεις – όπως πχ η κατασκευή διαβάσεων όπως αυτές που κατασκευάστηκαν για τα σχολεία 

της οδού Ιάσωνος στη Βουλιαγμένη, εφόσον κρίνονται κατάλληλες και για την οδό Προόδου - είναι 



απολύτως αναγκαίο να ολοκληρωθούν εντός του προσεχούς διμήνου, ήτοι πριν από την έναρξη της 

νέας σχολικής χρονιάς 2021-2022, ανεξάρτητα από την πρόοδο των εργασιών εκπόνησης του ΣΒΑΚ.  

Συμφωνήθηκε επίσης η παραπάνω επιστολή να αποσταλεί από κοινού με τον ΣΓΚ του 2ου
 Λυκείου 

Βούλας, εφόσον συμφωνήσει και το ΔΣ αυτού. 

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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