
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ 

της 15
ης

 Μαΐου 2022 

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 15 Μαΐου 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, 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. Να φτιαχτεί ηλεκτρονική φόρμα και να μοιραστεί στους γονείς.  Θα περιλαμβάνει την 
ενημέρωσή τους περί έγκρισή τους ή μη για να συμπεριληφθούν οι φωτογραφίες των παιδιών 
τους στο προς εκτύπωση λεύκωμα που φτιάχνουμε για την γ΄γυμνασίου αλλά και όλων των 
υπόλοιπων τάξεων της α΄και β΄ γυμνασίου στις ατομικές και ομαδικές τους φωτογραφίσεις. 
 

2. Συνεχίζουμε τις προετοιμασίες για την διοργάνωση ενός party αποφοίτησης της γ’ γυμνασιου 
και χοροεσπερίδας για όλες τις τάξεις του γυμνασίου.  Κρίνεται η προσφορά του καταστήματος 
“Swell” ως η καταλληλότερη και οικονομικότερη.   
 

3. Θα πρέπει με βάση τα οικονομικά δεδομένα του συλλόγου να αποφασίσουμε αν τελικά θα 
προχωρήσουμε σε photobooth για το πάρτυ αποφοίτησης 

 

4. Να γίνει άμεσα συνάντηση με εκπροσώπους της σχολικής επιτροπής καθώς επίσης με την 
αντιδήμαρχο παιδείας, και συζήτηση ζητημάτων που αφορούν το σχολείο μας.  Να δούμε 
επίσης αν υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης δωρεάν χώρου από τον δήμο για την 
πραγματοποίηση της χοροεσπερίδας/αποφοίτησης ως εναλλακτική λύση. 
 

5. Επειδή έχει καθυστερήσει η πραγματοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας εκ μέρους των 
αρμόδιων φορέων για το θέμα της οδικής ασφάλειας, να ερευνήσουμε αν είναι δυνατή η 
δημιουργία ειδικής διάβασης πεζών όπως αυτή που έχει γίνει έξω από το δημοτικό σχολείο 
Βουλιαγμένης.  

 

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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