
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ 

Της 26
ης

 Νοεμβρίου 2021 

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα, 26 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ.,  κατόπιν 
πρόσκλησης της προέδρου του ΔΣ μέσω μηνύματος στο viber , συνήλθε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας, διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής Zoom. 

Παρέστησαν τα μέλη του ΔΣ : 

1. Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη, πρόεδρος  
2. Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου του Τιμολέοντος, Γενική Γραμματέας 

3. Ευανθία Τσαχάκη του Ανδρέα, μέλος 

4. Αλέξανδρος Σάββας του Σοφοκλή, μέλος 

Τα μέλη Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη (Αντιπρόεδρος) και  Άννα Σκευάκη του Ιωάννη (Ταμίας) δεν 
παρέστησαν για προσωπικούς λόγους, έπειτα από ενημέρωση του ΔΣ. Το μέλος Γεώργιος Γουρλάς του 
Μιχαήλ, δεν παρέστει για τεχνικούς λόγους. 

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

1. Το μέλος Ευανθία Τσαχάκη επικοινώνησε με εκπαιδευτικό του σχολείου όπου και την ενημέρωσε 
πως το σχολείο χρειάζεται νέους χάρτες στην Γεωγραφία.  

Στοιχεία προς διερεύνηση είναι:  
είδος χάρτη, μέγεθος, έκδοση, κόστος και αν καλύπτονται από την σχολική επιτροπή.   

 

Επίσης έκανε καταγραφή των ελλείψεων σε κουρτίνες, καρέκλες και θρανία (για τα θρανία θα πρέπει 
να απευθυνθούμε στην υπηρεσία ΚΤΥΠ) η ανάλυση των οποίων έχουν ως εξής, (πρέπει να γίνει 
αναζήτηση προσφοράς και να δούμε αν καλύπτεται  από την σχολική επιτροπή): 
-  Ανάγκη από 60 θρανία και 120 καρέκλες  
-  Σε 8 αίθουσες είναι κατεστραμμένες και φαγωμένες οι κουρτίνες από ήλιo. 

       Ανοίγματα ως εξής : 
       -  3.50 μήκος - 1.60 ύψος  Χ 6 αίθουσες 

       -  1.55 μήκος - 1.60 ύψος.  Χ 6 αίθουσες 

       -  3.50 μήκος -. 1.60 ύψος  Χ2 άνοιγμα Χ 2αιθ  
       Αίθουσα χημείου - φυσικής  
       -  1.50 μήκος Χ 1.60 ύψος  με σιδηρόδρομο 

       -  2.70 μήκος Χ 1.60 ύψος   

        Αίθουσα πληροφορικής  

        -  Πλύσιμο κουρτινών και θυλάκια να κρεμαστούν 

        Αίθουσα ζωγραφικής  

        -  χρειάζονται στόρια για να μπορούν να δείχνουν προτζεκτορα.  Δεν έχουν κουρτίνες  
        -  2.25 μήκος  Χ 1.30 ύψος  
        -  και για γυάλινη πόρτα 2.00 Χ 0.90 

        Γραφεία Καθηγητών 

        -2.70 μήκος x 2.30 ύψος 

        -  3.50 μήκος x 2.30 ύψος 

 

2. Η εικαστικός του σχολείου προτίθεται να βάψει μαζί με τα παιδιά την αίθουσα των καλλιτεχνικών 
και συμφωνήσαμε να βοηθήσουμε με ενίσχυση σε χρώματα και πινέλα 



3. Πιθανότητα ακύρωσης πρωτοβουλίας εξωσχολικών δραστηριοτήτων θεατρικής ομάδας, Ομάδας 
πινγκ-πονγκ, χοροί latin και σκάκι, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού 
συμμετοχών. Συγκεκριμένα, έπειτα από συλλογή ηλεκτρονικών φορμών εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
στις παραπάνω εξωσχολικές δραστηριότητες είχαμε: 

-  6 συμμετοχές στην θεατρική ομάδα με ελάχιστα απαιτούμενο αριθμό συμμετοχών τις 8 

-  5 συμμετοχές στην ομάδα πινγκ-πονγκ σε μέρες και ώρες που δεν ήταν συμβατές μεταξύ τους 

-  3 συμμετοχές στους χορούς latin με ελάχιστα απαιτούμενο αριθμό συμμετοχών τις 4 

-  8 συμμετοχές στο σκάκι αλλά σε μέρες και ώρες που δεν ήταν συμβατές μεταξύ τους 

 

Συμφωνήσαμε να κάνουμε άλλη μία προσπάθεια υπενθύμισης στους γονείς μήπως καταφέρουμε να 
συγκεντρώσουμε τον ελάχιστα απαιτούμενο αριθμό παιδιών, ώστε να γίνουν οι εξωσχολικές 
δραστηριότητες 

 

4. Θα πρέπει να συγκεντρωθούν οι ζωγραφιές των μαθητών για το ημερολόγιο της νέας χρονιάς σε 
συνεργασία με την κα Βασιλοπούλου.  Για τον λόγο αυτό φτιάχτηκε μία ηλεκτρονική φόρμα και 
εστάλη στους γονείς προκειμένου να σκανάρουν και να στείλουν τα έργα των παιδιών και 
συμπλήρωσαν αν συναινούν ή όχι με την εμφάνιση του έργου του παιδιού τους τόσο σε έντυπη όσο 
και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς επίσης και αν θα εμφανίζεται το όνομά τους.  Επειδή όμως 
υπάρχουν ελλείψεις θα περιμένουμε λίγο ακόμα 

5. Κάλυψη των κενών θέσεων στα μαθήματα.  Μετά από συνεχείς επικοινωνίες που είχαμε μεταξύ 
γονιών και καθηγητών και έπειτα από αποστολή σχετικής επιστολής προς δευτεροβάθμια και 
υπουργείο σχετικά με την κάλυψη αυτών, ήρθαν στο σχολείο μας οι αναπληρωτές στα μέσα 
Νοεμβρίου. Όμως, συμφωνήσαμε στο τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς να επισκεφτούμε τον 
διευθυντή προκειμένου να δούμε τα κενά που υπάρχουν για την επόμενη σχολική χρονιά και να 
δούμε ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθεί ένα τέτοιο πρόβλημα στο 
μέλλον ξανά. 

 

6. Πρόταση συνεργασίας με ΕΔΝΥ 

-από την επιστολή που λάβαμε ενημερωθήκαμε πως η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-

Σπηλαιολογίας δεν επιτρέπει την είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο του σπηλαίου Αρχέδημου.  Λόγω 
των ιδιαίτερων συνθηκών που αντιμετωπίζουμε συμφωνήσαμε να κοιτάξουμε για μία νέα εκδρομή 
σε άλλο αρχαιολογικό χώρο, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.  Επίσης συμφωνήσαμε να 
οργανώσουμε από την άνοιξη μια ομιλία με θέμα «ποιες είναι οι βασικές ενέργειες σε περίπτωση 
δασικής πυρκαγιάς, αλλά και στην προετοιμασία του σπιτιού μας ώστε να ανταπεξέλθει καλύτερα σε 
περίπτωση δασικής πυρκαγιάς  

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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