
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ 

της 29ης
 Μαρτίου 2022 

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 29 Μαρτίου 2022, ημέρα  Τρίτη και ώρα 22:00,  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. Έπειτα από αλλεπάλληλα αιτήματα μαθητών και γονέων για διοργάνωση 
χοροεσπερίδας, αποφασίστηκε να συζητήσουμε με το 15μελές.  Υπάρχουν όμως 
ανησυχίες από γονείς και μαθητές να μην γίνει ακόμα αυτή η διοργάνωση, καθώς τα 
κρούσματα είναι σε υψηλά επίπεδα ακόμη.  Ελπίζουμε να καταφέρουμε πριν το Πάσχα 
να κάνουμε αυτή την διοργάνωση, εφόσον τα επιδημιολογικά στοιχεία το επιτρέψουν. 
 

2. Τέθηκε ως ζήτημα από γονείς η τριήμερη εκδρομή, καθώς ανακοινώθηκε από την 
διεύθυνση του σχολείου να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την επιστροφή τους του 

Πάσχα.  Η ανησυχία των γονέων είναι πως μπορεί να υπάρξει ακύρωση διαγωνισμάτων 
που δίνουν οι μαθητές σε ξένες γλώσσες και αθλήματα, εξαιτίας πιθανής ασθένειάς τους 
από την εκδρομή και πως θα είναι ελάχιστος ο χρόνος ανάρρωσής τους.  Ο λόγος που 
προτάθηκε η συγκεκριμένη ημερομηνία εκ μέρους του σχολείου ήταν πως ακόμα δεν 
είχαν υποχωρήσει τα κρούσματα και δεν συμπληρωνόταν ο ελάχιστα απαιτούμενος 
αριθμός συνοδών καθηγητών.   
Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να ανακοινωθεί η παρακάτω ενημέρωση στους γονείς: 

«Όπως γνωρίζετε, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το σχολείο σχετικά με την εκδρομή 
της Γ’ Γυμνασίου, για την οποία η ενημέρωση που έχουμε παραμένει όπως σας την έχουμε 
ήδη γνωρίσει.  

Ανταποκρινόμενοι στους προβληματισμούς που διατυπώθηκαν από μερίδα των γονέων 
σχετικά με την επιλογή του χρόνου πραγματοποίησης της εκδρομής από το σχολείο, 
αναζητήσαμε πληροφορίες και λάβαμε προσφορές για τη διοργάνωση εκ μέρους του 
Συλλόγου εκδρομής πριν το Πάσχα.                                                                                    
Παρά ταύτα, έχοντας λάβει υπόψη όλες τις παραμέτρους, θεωρούμε σωστό να μην 
λάβουμε κάποια πρωτοβουλία πριν ολοκληρωθεί η προσπάθεια από το σχολείο. Η 
διοργάνωση δύο εκδρομών με χρονική απόσταση λίγων εβδομάδων θα δημιουργούσε 
περισσότερα προβλήματα από όσα θα ήθελε να επιλύσει. Εξάλλου, φρονούμε ότι η 
πλειοψηφία των μαθητών και των γονέων, τόσο για οικονομικούς όσο και για πλήθος 
άλλων λόγων, προτιμούν ως πρώτη επιλογή την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης 
εκδρομής, πρωτίστως από το σχολείο και δευτερευόντως από τον σύλλογο. 



Ταυτόχρονα, αναγνωρίζοντας τα όσα στερήθηκαν τα παιδιά τα τελευταία δύο χρόνια, 
εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή από το σχολείο ή εφόσον υπάρχει σε κάθε 
περίπτωση σχετικό ενδιαφέρον, θα εξετάσουμε εκ νέου την πιθανότητα να διοργανωθεί 
μια εκδρομή για τη Γ’ Γυμνασίου αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων των 
παιδιών (ξένων γλωσσών / υποτροφιών κλπ). 
Εφόσον δεν αλλάξει κάτι ως προς τα επιδημιολογικά δεδομένα, φέτος θα διοργανωθεί 
κανονικά γιορτή αποφοίτησης για τα παιδιά της Γ’ Γυμνασίου, όπως επίσης και 
φωτογράφιση και χοροεσπερίδα για όλα τα παιδιά του σχολείου. 
 

3. Συνεχίζεται η αναζήτηση προσφορών φωτογραφιών για το τέλος της χρονιάς 

 

4. Θα πρέπει να γίνει εκ νέου μια προσπάθεια επίσκεψης στον δήμο με μέλη της σχολικής 
επιτροπής για διάφορα θέματα (μεταξύ των οποίων κουρτίνες, θρανία, χάρτες κλπ) 
 

5. Να ξεκινήσουμε να συλλέγουμε προσφορές για το party αποφοίτησης 

 

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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