
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ 

της 20ης Φεβρουαρίου 2022 

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 20 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα  Κυριακή 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, δια ανταλλαγής μηνυμάτων στο viber. 

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. Ήρθαμε σε επικοινωνία με εκπαιδευτικό του σχολείου όπου και ενημερωθήκαμε πως 
χρειαζόμαστε τους παρακάτω χάρτες: 

 

Γενικοί 
-Παγκόσμιος χάρτης: 1 Γεωφυσικός και 1 Πολιτικός 

-Χάρτης Ευρώπης: 1 Γεωφυσικός και 1 Πολιτικός 

-Χάρτης Ελλάδας: 1 Γεωφυσικός και 1 Πολιτικός 

Πολιτικοί 
-1 κλιματικός ή θερμοκρασιών, 1 πληθυσμιακός, 1 παραγωγής αγαθών 

  

Οι χάρτες είναι προτιμότερο να είναι τυπωμένοι σε μουσαμά, ώστε να μπορούν να 
«ρολάρουν» και να αποθηκεύονται ευκολότερα.  Έπειτα από έρευνα αγοράς είδαμε πως 
για χάρτη 1.50 μέτρου το κόστος είναι  περίπου 70€.  Επειδή χρειαζόμαστε αρκετούς 
χάρτες θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία με την σχολική επιτροπή, για 
έγκριση της δαπάνης. 

2. Σε συνέχεια της επιστολής μας, ενημερωθήκαμε από την αντιδήμαρχο παιδείας του 
δήμου μας πώς το πρόγραμμα του δήμου για δωρεάν τεστ επαγγελματικού 
προσανατολισμού αφορά μόνο μαθητές της Α΄ Λυκείου.   
Θα μπορούσε όμως η διεύθυνση του σχολείου να στείλει μία επιστολή στην περιφέρεια 
της δευτεροβάθμιας και να ζητήσει να έρθουν στο σχολείο μας για μία ενημέρωση 
(ομιλία) με θέμα τον επαγγελματικό προσανατολισμό.  Διαφορετικά να βγάλουμε 
ανακοίνωση στους γονείς να κλείσουν δωρεάν ατομικά ραντεβού με το ΚΕΣΥΠ 
Κορωπίου για επαγγελματικό προσανατολισμό 

 

3. Αποφασίστηκε η δωροεπιταγή που είχε δοθεί από τον Σκλαβενίτη και δεν 
χρησιμοποιήθηκε να κρατηθεί για επόμενη δράση του συλλόγου 

 

4. Έπειτα από πρόθεση παιδιών για κατάληψη του σχολείου, ήρθαμε σε επαφή μαζί με 
εκπρόσωπο του δεκαπενταμελούς για να μάθουμε τα αιτήματά τους, μέρος των οποίων 



είναι: 
-το 50+1 

-δωρεάν rapid στα παιδιά του τμήματος που έχει κρούσμα 

-έλλειψη γυμνάστριας 

Σε συνεργασία με τον διευθυντή έγινε ενημέρωση πως η καλύτερη διέξοδος για την 
ικανοποίηση των αιτημάτων τους είναι η γραπτή τους ανάλυση με επιστολές στους 
αντίστοιχους φορείς, και όπου χρειάζεται θα έχουν και την δική μας συμπαράσταση.   
Συμφωνήσαμε πώς όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες να ενημερώσουμε το σύνολο των 
μαθητών του 15μελούς για το ορθό τρόπο διεκδίκησης των αιτημάτων τους  

 

5. Προκειμένου να διοργανώσουμε την προετοιμασία αποκριάτικης γιορτής στο προαύλιο 
χώρο του σχολείου, το μέλος Ευανθία Τσαχάκη σύλλεξε προσφορές και αποφασίστηκε 
να αγοραστούν: 

-χυμοί, ποτήρια, αναψυκτικά,  
-nanou (7€/30τμχ) mini πιροσκί, mini λουκουμάς συνολικής ποσότητας 900 τμχ.  

 

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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