
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ 

Της 24ης Οκτωβρίου 2021 

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα, 24 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:40 μ.μ.,  κατόπιν 
πρόσκλησης της αντιπροέδρου του ΔΣ κατά την διάρκεια της ΓΣ που είχε γίνει στις 24/10/2021 και ώρα 
18:00 μ.μ. , συνήλθε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας, 
διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής Zoom. 

Παρέστησαν τα μέλη του ΔΣ : 

1. Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη, Αντιπρόεδρος 

2. Άννα Σκευάκη του Ιωάννη, Ταμίας 

3. Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου του Τιμολέοντος, Γενική Γραμματέας 

4. Ευανθία Τσαχάκη του Ανδρέα, μέλος 

5. Γεώργιος Γουρλάς του Μιχαήλ, μέλος 

6. Αλέξανδρος Σάββας του Σοφοκλή, μέλος 

Το μέλος Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη (πρόεδρος) δεν παρέστη για προσωπικούς λόγους, έπειτα από 
ενημέρωση του ΔΣ. 

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

1. Οδική ασφάλεια. Αναζητήσαμε την πορεία της επιστολής που είχαμε στείλει προς τον δήμο από τις 
14.7.2021 και αφορούσε την οδική ασφάλεια. Μας είπαν από την διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών 
πως το θέμα δρομολογείται και πως πιθανά μέσα στον Δεκέμβριο θα έχουν γίνει εργασίες που 
βρίσκονται σε εκκρεμότητα σχετικά με αυτό το ζήτημα.  Βρισκόμαστε σε αναμονή. 
 

2. Συζήτηση των αναγκών του σχολείου και ενημέρωση από τον διευθυντή για σχετικές ενέργειές του 
προς την σχολική επιτροπή για: 

  -Διαχωριστικό μεταξύ 2ου Γυμνασίου και 2ου Λυκείου Βούλας. 
  -Εγκατάσταση ηχείων εξωτερικά και εντός των αιθουσών διδασκαλίας του 2ου

 Γυμνασίου Βούλας ˡ 
  -Επιδιόρθωση τραπεζιού πινγκ πονγκ 

  -Έξοδα εκτύπωσης σχολικής εφημερίδας 

 

ˡ μέλος του συλλόγου παραβρέθηκε και παρέλαβε τις τεχνικές προδιαγραφές της ηχητικής 
εγκατάστασης κατά την επίσκεψη του συνεργείου στο σχολείο μας.  Θα πρέπει να γίνει προμελέτη  για 
την εγκατάσταση των ηχείων, και εκ νέου συνάντηση για μετρήσεις, με μέλη συλλόγου και την 
διεύθυνση του σχολείου, στις αρχές/μέσα Νοεμβρίου. 

 

3. Το μέλος Χαρά Βενετσιάνου πρότεινε να γίνει Χριστουγεννιάτικο bazaar, αλλά δυστυχώς λόγω των 
περιοριστικών μέτρων και των συνεχών αλλαγών δεν γνωρίζουμε αν θα μας επιτραπεί να το 
διοργανώσουμε, οπότε η πρόταση δεν ψηφίστηκε. 

 

4. Η ταμίας Άννα Σκευάκη μαζί με άλλα μέλη του συλλόγου θα παρίστανται την ημέρα της σχολικής 
γιορτής για την 28η

 Οκτωβρίου (στις 27 Οκτωβρίου ) έξω από το σχολείο από τις 8:15-9:30 π.μ. για 
να μοιράσουν όσες φωτογραφίες δεν έχουν παραληφθεί ακόμη από τα παιδιά/γονείς της 
προηγούμενης σχολικής χρονιάς 2020-2021 

 



5. Προτάθηκε από το μέλος Γεώργιο Γουρλά, η δημιουργία ημερολογίου του έτους 2022 με έργα 
μαθητών του σχολείου μας.  Θα αναλάβει ο ίδιος την εικαστική επιμέλειά του, και συγκεκριμένα, 
αποφασίσαμε ομόφωνα να δημιουργήσουμε ένα ημερολόγιο τοίχου για το 2022 με έργα των παιδιών 
μας, που θα αποτυπώνουν τις προσδοκίες τους για τη νέα χρονιά, ή ότι άλλο θέλουν να εκφράσουν 
μέσα από τις ζωγραφιές τους.  Για τον λόγο αυτό θα ζητήσουμε από τους γονείς και τα παιδιά να 
στείλουν τα έργα των παιδιών μέχρι και την Τετάρτη 24/11/2021  σε όσο καλύτερη ανάλυση γίνεται 
(προτιμότερο να υποβληθούν με scanner ή αν λόγω τεχνικής αδυναμίας σε μία καλής ποιότητας 
φωτογράφιση) τις ζωγραφιές τους στην φόρμα που ακολουθεί 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEjLRv2kz5wDXLoKaD4mPcc9IstrsLe6W-

DzpcuE3r52XBAg/viewform ).  Επίσης μαζί με την φόρμα θα συλλεχθούν υπογραφές συναίνεσης ή 
μη γονέων και κηδεμόνων για την εμφάνιση ή μη των στοιχείων των παιδιών τους στο ημερολόγιο.  
Θα ζητήσουμε επίσης την βοήθεια της κας Βασιλοπούλου προκειμένου να μαζευτούν τα έργα των 
παιδιών και οι αιτήσεις εγκαίρως.   
 

6. Συζητήθηκε να γίνει τοποθέτηση καλλιτεχνικής ταμπέλας σε θαλασσόξυλο φτιαγμένη από μητέρα 
παιδιού του σχολείου μας στην είσοδο του σχολείου, προς αντικατάσταση της προηγούμενης 
μεταλλικής ταμπέλας που εκλάπη.   
 

7. Μετά την καταγραφή ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς που δεν έχουν έρθει ακόμα στο σχολείο μας, 
συμφωνήσαμε να φτιάξουμε επιστολή προς Υπουργείο Παιδείας και Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής για την κάλυψη των ελλείψεών μας. Η ενημέρωση που μας έχει 
δοθεί από την διεύθυνση του σχολείου είναι πως αναμένεται να γίνουν οι προσλήψεις των 
αναπληρωτών το 1ο

 δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Θα είμαστε σε αναμονή και σε περίπτωση μη 
κάλυψής των κενών θα στείλουμε την προαναφερθείσα επιστολή διαμαρτυρίας προς τους αρμόδιους 
φορείς. 

 

8. Συμφωνήθηκε να διοργανώσουμε διαδικτυακή ομιλία με την ψυχολόγο κ. Μαντά για την 
σεξουαλικότητα και πώς οι γονείς πρέπει να αντιμετωπίζουν στην εφηβεία αυτά τα θέματα. Σε 
συνεννόηση με την ψυχολόγο ίσως το θέμα να είναι γενικότερο με τίτλο: εξαρτήσεις στην εφηβεία. 

 

9. Έχει προταθεί από τα μέλη Γιώργος Γουρλάς και Άννα Σκευάκη η διοργάνωση εκδρομής του 
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου προς όλα τα μέλη, για την περίοδο των 
Χριστουγέννων, ή αν δεν επιτραπεί λόγω συνθηκών να αρχίσουμε να συλλέγουμε 
πληροφορίες/προσφορές για να πραγματοποιηθεί η εκδρομή την επόμενη χρονιά. Θα γίνει 
αναζήτηση πληροφορίων/προσφορών σχετικά με την δράση και θα επανέλθουμε.   

 

10. Έχει υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος από δασκάλους θεάτρου/ηθοποιούς, χορού κλπ για 
δημιουργία εξωσχολικών δραστηριοτήτων στο σχολείο μας.  Μετά από αυτή την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος συμφωνήσαμε πως  προτιθέμεθα να οργανώσουμε στον χώρο του σχολείου μας και 
συγκεκριμένα στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου

 Γυμνασίου Βούλας, τις εξής εξωσχολικές 
δραστηριότητες: 1. Θεατρική ομάδα, 2. Ομάδα πινγκ-πονγκ, 3. Χοροί Latin και 4. Σκάκι. Για τον 
λόγο αυτό αναζητήσαμε πληροφορίες από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του δήμου, ώστε να υπάρχει 
διαθεσιμότητα χρήσης του αμφιθεάτρου εκτός διδακτικού ωραρίου και να μην αλληλοκαλύπτονται 
οι ώρες από τις δράσεις του ΚΔΑΠ. Κατά πάσα πιθανότητα προτείνεται οι δράσεις μας να γίνονται 
Σαββατοκύριακο όπου ο απαιτούμενος χώρος είναι ελεύθερος σε πρωινές και απογευματινές ώρες. 
Για την καλύτερη προετοιμασία θα φτιάξουμε φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε  να δούμε την 
πρόθεση των μαθητών/γονιών τους προς συμμετοχή, καθώς επίσης την διαθεσιμότητά τους σε μέρες  
και ώρες προκειμένου να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τα προαναφερθέντα τμήματα. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEjLRv2kz5wDXLoKaD4mPcc9IstrsLe6W-DzpcuE3r52XBAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEjLRv2kz5wDXLoKaD4mPcc9IstrsLe6W-DzpcuE3r52XBAg/viewform


 

 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ.   
 

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

 

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ 

 

ΧΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ 

 

ΑΝΝΑ ΣΚΕΥΑΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΛΑΣ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 


