
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ 

της 22
ης

 Μαΐου 2022 

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 22 Μαΐου 2022, ημέρα  Κυριακή και ώρα 11:00,  κατόπιν 
πρόσκλησης της Προέδρου του ΔΣ τηλεφωνικά,  συνήλθε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας, δια ζώσης στο Vive Mare, για κοπή πίτας. 

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. Συνεχίζουμε την προσπάθεια εύρεσης χορηγών για τα λευκώματα της γ’ γυμνασίου 

 

2. Συμφωνήθηκε να αγοραστούν δώρα για τους απόφοιτους του σχολείου μας σε μορφή 
μπρελόκ από πλεξιγκλάς με τυπωμένη ημερομηνία reunion.   

 

3. Έγινε ενημέρωση στο ΔΣ από την συνάντησή μας με την αντιδήμαρχο παιδείας και 
εκπροσώπους της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πως θα γίνουν 
διάφορες εργασίες στο σχολείο μας όπως επισκευή ταβανιών, υδρορροές, αποκατάσταση 
σαθρών επιχρισμάτων, τουαλέτες καθηγητών και θα φτιαχτεί τουαλέτα ΑΜΕΑ το 
καλοκαίρι όταν κλείσουν τα σχολεία. 
Επίσης ενημερώθηκαν τα υπόλοιπα μέλη  πως ο δήμος θα μπορούσε να μας διαθέσει  
δωρεάν τον χώρο στο γυάλινο στην Βάρκιζα, όμως αποφασίσαμε ως ΔΣ πως δεν θα 
χωρούσε το σύνολο των παιδιών και πως σε περίπτωση βροχής υπάρχει κίνδυνος 
ακύρωσης της εκδήλωσής μας. Αφού διερευνήθηκαν οι υπόλοιπες επιλογές από την 
έρευνα που έγινε, συμφωνήθηκε πως θα συνεχίσουμε με την αρχική μας επιλογή με το 
κατάστημα Swell στην Βουλιαγμένη 

 

4. Συμφωνήθηκε το δείγμα των προσκλήσεων στο πάρτυ αποφοίτησης και πρόσκλησης για 
την χοροεσπερίδα και θα δοθούν για εκτύπωση.  
 

5. Δεν έχει υπάρξει καμία φόρμα μη συναίνεσης με την εκτύπωση φωτογραφιών των 
παιδιών, άρα συνεχίζουμε κανονικά με την εκτύπωση ολόκληρου του υλικού που έχουμε 

 

6. Με αφορμή διάφορα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων που ακούμε στα μέσα 
ενημέρωσης, αποφασίσαμε να οριστεί η επόμενη χρονιά ως χρονιά bullying free και να 
διοργανωθούν αντίστοιχες δράσεις, ώστε να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν 
γονείς και μαθητές στο θέμα αυτό.   

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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