
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ 

της 5ης
 Απριλίου 2022 

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 5 Απριλίου 2022, ημέρα  Τρίτη και ώρα 21:30,  κατόπιν 
πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ τηλεφωνικά,  συνήλθε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας, δια ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω της εφαρμογής 
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. Η πρόεδρος επικοινώνησε  με εκπρόσωπο δεκαπενταμελούς.  Συζητήθηκαν οι ανησυχίες 
των παιδιών για την μη πραγματοποίηση της εκδρομής.  Λόγω των δυσμενών συνθηκών 
δεν είχε συγκεντρωθεί ακόμα ο ελάχιστα απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευτικών/συνοδών 
για την εκδρομή.  Υπήρχε προσπάθεια τόσο από το δεκαπενταμελές, όσο και από το 
σχολείο για την διεξαγωγή της τριήμερης εκδρομής. Σε κάθε περίπτωση το ΔΣ του 
συλλόγου είχε συλλέξει πληροφορίες μέσω τουριστικών πρακτορείων και 
δημοσκοπήσεων στους γονείς για μία εναλλακτική λύση.   
Έπειτα από πρόσφατη ενημέρωση του σχολείου, θα πραγματοποιηθεί τελικά η τριήμερη 
εκδρομή του αμέσως μετά το Πάσχα.  Κατόπιν τούτου κι εφόσον δε μαζεύτηκαν αρκετές 
συμμετοχές για την εκδρομή του Συλλόγου Γονέων, η προσπάθεια αυτή ακυρώνεται. 
 

2. Η πρόεδρος επικοινώνησε με εκπρόσωπο του δεκαπενταμελούς για την πραγματοποίηση 
χοροεσπερίδας πριν το Πάσχα. Την ενημέρωσε πως υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον εκ 
μέρους των παιδιών για την χοροεσπερίδα την συγκεκριμένη χρονική περίοδο λόγω 
εξετάσεων.  Θα μιλήσει εκ νέου με τους προέδρους των πενταμελών και θα μας 
ενημερώσει για την πρόθεσή τους.  Σε κάθε περίπτωση το ΔΣ του συλλόγου έχει 
ξεκινήσει διαδικασίες για την οργάνωση χοροεσπερίδας που θα αφορά και τις τρεις 
τάξεις του σχολείου.  Σε περίπτωση που δεν διοργανωθεί η χοροεσπερίδα πριν το Πάσχα 
θα γίνει είτε αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα, είτε με την λήξη της σχολικής 
χρονιάς μαζί με το party αποφοίτησης της γ΄γυμνασίου. 

 

3.  Αποφασίστηκε να μοιράσουμε πριν τις διακοπές του Πάσχα λευκές κόλλες χαρτί με 
μαρκαδόρους στα παιδιά της γ΄ τάξης, προκειμένου να συλλέξουμε τις αφιερώσεις, 
σκέψεις ή ευχές τους που θα συμπεριληφθούν στο λεύκωμα της γ΄ γυμνασίου.  Σε 
περίπτωση μη παρουσίας των παιδιών εκείνη την ημέρα στο σχολείο οι γονείς θα 
μπορούν να στείλουν τα μηνύματα και τις φωτογραφίες τους στο email του συλλόγου, 



ώστε να συμπεριληφθούν στο λεύκωμα. 
 

4. Αποφασίστηκε αντί χρησιμοποίησης φωτογράφου να συνεργαστούμε με την 
εκπαιδευτικό κα Σιαφλά, όπου προθυμοποιήθηκε να αναλάβει και φέτος την 
φωτογράφιση των παιδιών του σχολείου αμέσως μετά την επιστροφή τους από τις 
διακοπές του Πάσχα.  Στην συνέχεια θα δώσουμε το φωτογραφικό υλικό σε γραφίστρια 
και σε φωτοτυπικό κέντρο, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τα έξοδα που απαιτούνται για το 
εγχείρημα αυτό.  Θα πρέπει άμεσα να αναζητήσουμε οικονομική ενίσχυση από 
επιχειρήσεις προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω το κόστος δημιουργίας και τύπωσης του 
λευκώματος. 

 

 

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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