
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ 

της 10ης Ιανουαρίου 2022 

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 10 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00,  κατόπιν 
πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ μέσω της ομάδας viber «ΔΣ 2ου

 Γυμνασίου 
Βούλας»,  συνήλθε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου 
Βούλας, διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής ZOOM. 

Παρέστησαν όλα τα μέλη του ΔΣ : 

1. Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη, Πρόεδρος 

2. Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη, Αντιπρόεδρος 

3. Άννα Σκευάκη του Ιωάννη, Ταμίας 

4. Χαρά – Ιωάννα Βενετσιάνου του Τιμολέοντος, Γενική Γραμματέας 

5. Ευανθία Τσαχάκη του Ανδρέα, μέλος 

6. Γεώργιος Γουρλάς του Μιχαήλ, μέλος 

7. Αλέξανδρος Σάββας του Σοφοκλή, μέλος 

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

1. Ημερολόγια 

Για την έκδοση των δύο διαφορετικών ημερολογίων προτιμήθηκε η οικονομικότερη 
προσφορά και αυτή ήταν από το photocopy Varis. Συμφωνήθηκε να δοθούν στους γονείς με 
τελική τιμή προς  5€ το κάθε ένα.  Επίσης, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε την ύπαρξη 
τυχόν αδιάθετων ημερολογίων, συμφωνήθηκε να δοθεί φόρμα προ-παραγγελίας στους 
γονείς, όπου θα επιλέξουν έκδοση και ποσότητά τους. Σε πρώτη φάση θα τυπώσουμε 16 
λευκώματα ώστε να κοσμήσουν τις τάξεις του σχολείου 

2. Συμφωνήθηκε η αγορά από την Virginia’s cakes για την αγορά των 331 κομματιών 

βασιλοπιτών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό 

 

3. Από την περσινή κοπή βασιλόπιτας είχαν περισσέψει 5 δωροεπιταγές των 20€ και 
συμφωνήθηκε να αγοραστούν άλλες 8 από το βιβλιοπωλείο Kitty ως δώρο των τυχερών 
μαθητών  

 

4. Θα ζητήσουμε μέσω επιστολής από το supermarket Σκλαβενίτης ενίσχυση για χορηγία 
δώρου καθηγητών 

 

5. Συμφωνήθηκε η αγορά δώρων προς τους καθηγητές και την σχολική επιτροπή του 
δήμου, από κάβα της περιοχής 

 

6. Δημιουργία Ευχητήριας κάρτας που θα συνοδεύει τα δώρα 

 

7. Επικοινωνία με την διεύθυνση του σχολείου σχετικά με την αποστολή επιστολών για 
αντικατάσταση κουρτινών και επισύναψη σχετικής προσφοράς, προς την σχολική 
επιτροπή 

 



8. Αποφασίστηκε η αποστολή επιστολής στην πρόεδρο της σχολικής επιτροπής σχετικά με 
αίτημά μας για πραγματοποίηση δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού στους 
μαθητές της γ΄γυμνασίου του σχολείου μας  
 

9. Συζητήθηκε η συλλογή προτάσεων ιδεών για τα λευκώματα της γ’ γυμνασίου 

 

10. Αναζήτηση προσφορών σε rapid και pcr test σε γονεις και μαθητές του σχολείου μας 

 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ. 

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

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ 

 

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ 

 

ΧΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ 

 

ΑΝΝΑ ΣΚΕΥΑΚΗ 

 

ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΛΑΣ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 


