
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 24.10.2021 

ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Στη Βούλα Αττικής, σήμερα 23 Οκτωβρίου 2022, και ώρα 11.00 μετά από πρόσκληση 

του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βούλας, συνήλθε η 

Τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου, με θέματα: 

1. Την Έγκριση / απόρριψη του απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Την Έγκριση / απόρριψη της έκθεσης οικονομικής κατάστασης του Συλλόγου για 

το έτος 2021 – 2022 και την Απαλλαγή ή μη του ΔΣ από κάθε ευθύνη 

3. Τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου και ειδικότερα: 

 

Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης τα παρόντα μέλη του συλλόγου εξέλεξαν 

Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης την Ειρήνη Γιαλούρη και Γραμματέα τη Μαρία 

Γιαλαμά. 

Αμέσως μετά διαπιστώθηκε ότι η ΓΣ έχει νόμιμη απαρτία. Ειδικότερα, παρίστανται 24 

τακτοποιημένα οικονομικά μέλη, σύμφωνα με τον συνημμένο στο παρόν κατάλογο, 

ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, και επομένως υπάρχει νόμιμη 

απαρτία (75 οικονομικά τακτοποιημένα μέλη /4 = 19). Αμέσως μετά ξεκίνησε η 

συζήτηση των θεμάτων της ΓΣ.  

Θέματα 1 και 2. 

Όλα τα παριστάμενη μέλη δήλωσαν ότι έχουν αναγνώσει προσεκτικά την έκθεση 

πεπραγμένων του ΔΣ και την από 21.10.2022 έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής, οι 

οποίες αναρτήθηκαν στο site το συλλόγου και στην εφαρμογή viber στην ομάδα 

ανακοινώσεων του συλλόγου, υποβλήθηκαν δε και στη Γ.Σ. 

Μετά την υποβολή και ανάγνωση της έκθεσης κατά τα άνω, ρωτήθηκαν τα μέλη αν 

υπάρχει κάποια απορία ή αντίρρηση επί των αναφερομένων σε αυτήν και μετά την 

αρνητική απάντηση του συνόλου των παρισταμένων, ετέθη η έγκριση της έκθεσης σε 

ψηφοφορία. 

Τα παριστάμενη μέλη ψήφισαν ομόφωνα, με φανερή ψηφοφορία, και ενέκριναν την 

έκθεση πεπραγμένων και στο σύνολό της την από 21.10.2022 έκθεση της ελεγκτικής 

επιτροπής. 



Στη συνέχεια ετέθη προς ψηφοφορία η απαλλαγή ή μη των μελών του ΔΣ από κάθε 

ευθύνη. 

Τα παριστάμενη μέλη ψήφισαν ομόφωνα, με φανερή ψηφοφορία, και ενέκριναν την 

απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη.  

Θέμα 3 

Οι παριστάμενες Ειρήνη Γιαλούρη, Εβελίνα Τσαχάκη και Μαρία Γιαλαμά δήλωσαν ότι 

θέτουν υποψηφιότητα για την Ελεγκτική Επιτροπή, όργανο για το οποίο δεν υπήρχε 

καμία υποψηφιότητα.  

Στη συνέχεια, ζητήθηκε να υποβάλουν, όσοι επιθυμούν, υποψηφιότητα για μέλη της 

εφορευτικής επιτροπής. 

Υπέβαλε υποψηφιότητα μόνο η Χρύσα Ψυχάλη.  

Έτσι, καθώς δεν συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των μελών της εφορευτικής 

επιτροπής (τρία μέλη) δεν κατέστη δυνατή η διενέργεια των εκλογών. 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών τα 

ακόλουθα: 

1. Για την εκλογή των μελών της εφορευτικής επιτροπής και μόνο, θα επαναληφθεί η 

Γ.Σ. την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11.00.  

2. Αποφασίστηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών η Κυριακή 6 Νοεμβρίου 

2022 και ώρα 11.00. 

3. Αποφασίστηκε να δοθεί παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων για όλα τα όργανα 

(Δ.Σ., Ελεγκτική Επιτροπή, Εκπρόσωπος στην Ένωση Γονέων) έως την Πέμπτη 3 

Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15.00. 

4. Αποφασίστηκε να απευθυνθεί πρόσκληση προς τα μέλη για υποβολή 

υποψηφιοτήτων για την εφορευτική επιτροπή έως την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 

2022 και ώρα 15.00. Η εφορευτική επιτροπή που θα εκλεγεί θα αποφασίσει πόση 

ώρα θα διαρκέσει η διαδικασία της ψηφοφορίας την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2002 κι 

αν θα ολοκληρωθεί την ημέρα αυτή ή αν θα συνεχιστεί και άλλη ημέρα. Θα υπάρξουν 

σχετικές ανακοινώσεις στην ομάδα Ανακοινώσεων του ΣΓΚ.  

 Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και κλείνει το 

πρακτικό αυτής, το οποίο υπογράφεται από την  Πρόεδρο και τη Γραμματέα αυτής. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


