
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΓΚ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ 

της 26
ης

 Μαΐου 2022 

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 26 Μαΐου 2022, ημέρα  Πέμπτη 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 ζώσης σε εξωτερικό χώρο του σχολείου. 

Παρέστησαν τα μέλη του ΔΣ : 

1. Ειρήνη Γιαλούρη του Ιωάννη, Πρόεδρος 

2. Μαρία Γιαλαμά του Γρηγόρη, Αντιπρόεδρος 

3. Άννα Σκευάκη του Ιωάννη, Ταμίας 

4. Ευανθία Τσαχάκη του Ανδρέα, μέλος 

5. Γεώργιος Γουρλάς του Μιχαήλ, μέλος 

 

Το μέλος Αλέξανδρος Σάββας δεν παρέστη για προσωπικούς λόγους και η 
γραμματέας Χαρά Βενετσιάνου δεν παρέστη λόγω συνάντησης με την Ένωση 
συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων ΒΒΒ. 

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΔΣ και ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 

1. Μετά από προσέγγιση που είχαμε από γονείς δύο μαθητών σχετικά με την 
βαθμολογία τους και σχετικά με αντιπαιδαγωγικές πρακτικές καθηγητών 
αποφασίσαμε να κάνουμε συνάντηση με τον κ. Γιώτη και να συζητήσουμε τους 
προβληματισμούς μας.  Παράλληλα αποφασίσαμε να εντάξουμε το θέμα της σχέσης 
καθηγητών και μαθητών στις εκδηλώσεις μιας bullying free χρονιάς. 

 

Σχετικά με παρόμοια ζητήματα που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον προτείνουμε οι 
γονείς να στέλνουν γραπτά τόσο στον σύλλογο, όσο και στο σχολείο το αίτημά τους, 
στο οποίο θα περιγράφουν ποια είναι η δράση που θέλουν να αναλάβουμε. 
Βασιζόμενοι στο κείμενο που θα καταθέτουν οι γονείς, θα πρέπει να εξετάζουμε τι 
μας επιτρέπεται θεσμικά να κάνουμε και να πράττουμε αναλόγως.  
 

2. Εγκρίθηκαν τα παρακάτω έξοδα για δράσεις/ανάγκες του σχολείου και του συλλόγου 
για τον μήνα του Ιουνίου, και συγκεκριμένα: 
-κεράσματα για την λογοτεχνική βραδιά που θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας 

-Τούρτα αποφοίτησης από την Virginia Cake, ως συμφέρουσα προσφορά (120€) 
-Υλικά διακόσμησης για το πάρτυ στο Swell (μπαλόνια, διακοσμητικά, εκτύπωση 
μουσαμά (40€) κλπ) 
-Υλικά για δώρα αποφοίτων 

-Μαρκαδόροι για αφιέρωση λευκώματος 

-Έξοδα συσκευασίας δώρων αποφοίτων 

-Βάψιμο στο θεατράκι (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου) 
-Υλικά για πίνακες (13τμχ) που θα φιλοτεχνηθούν από την καλλιτέχνιδα Κορίννα 
Κώσταινα, και θα κοσμήσουν τις τάξεις του σχολείου  μας. 
-Μπλοκάκια για τον σύλλογο 

-Εκτυπώσεις προσκλήσεων 



-Απόδοση ΦΠΑ στο δήμο (από δωρεά) 50€ 

-Προκαταβολή και εξόφληση στο Swell 

-Αμοιβή γραφίστριας για την επιμέλεια των λευκωμάτων (160€) 
-Αναμνηστικά μπρελόκ για reunion που θα δωθούν μέσα στο πακέτο με τα 
αναμνηστικά των αποφοίτων της γ’ γυμνασίου 

-Εκτύπωση λευκωμάτων 570€ 

-Φωτοτυπίες γνησιότητας για τους πίνακες των αποφοίτων  (33€) 

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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