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1 - Πλαίσιο Δράσης 

Ο ύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του 

2ου Δημοτικού χολείου Παπάγου λειτουργεί από το 1978. 

Εκπροσωπεί συνολικά γονείς και κηδεμόνες περίπου 270 μαθητών. 

Αποστολή του είναι η εμπέδωση της στενής συνεργασίας μεταξύ 

Οικογένειας και χολείου για την ορθότερη διεξαγωγή του έργου της 

διαπαιδαγώγησης των μαθητών/μαθητριών, των παιδιών μας και σκοπός 

του είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη εκπαιδευτικής συνείδησης 

στην οικογένεια και γενικά στην κοινωνία μας, η οποία στηρίζεται 

πάνω σε ηθικές και εθνικές αρχές, με σεβασμό στο θρήσκευμα της κάθε 

οικογένειας. 

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών ο ύλλογος διοργανώνει 

διαλέξεις, συναντήσεις, εκδηλώσεις, απογευματινές δραστηριότητες, κλπ, 

ενώ συνεργάζεται στενά και συμπαραστέκεται έμπρακτα σε κάθε 

εκπαιδευτική δράση του χολείου μας. 

Εργαλεία για την οργάνωση και περάτωση όλων των δράσεων του 

χολείου και του υλλόγου είναι η εθελοντική εργασία των γονέων και 

οι πόροι που καταφέρνει με δυσκολία κάθε χρόνο να συλλέξει. 

Αδιάσπαστο κομμάτι και συμπαραστάτης του υλλόγου μας είναι όλοι οι 

γονείς που είναι δίπλα μας και με την πολύτιμη προσφορά τους μας 

βοηθούν σε κάθε είδους εκδήλωση. 
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2 – Σο Διοικητικό υμβούλιο 

Η τρέχουσα σύσταση του Διοικητικού υμβουλίου που προέκυψε από τις 

εκλογές του 2018 κι έως την τέλεση των προσεχών εκλογών, έχει ως εξής 

: 

Πρόεδρος  Φριστίνα Μποκώρου 

Αντιπρόεδρος  Θύμιος Δημητρόπουλος 

Γενικός Γραμματέας  Μιχάλης Λογιάκης 

Σαμίας  Μαρία Δρούκα 

Μέλη  

Γιάννης Γεωργίου 

Πάνος Γκενάκος 

ταύρος Δρακόπουλος 

οφία Μυλωνοπούλου – Μάχου 

Βίκη Νικολοπούλου 

 

Ως ημέρα τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού υμβουλίου, ορίσθηκε 

η πρώτη Δευτέρα ή Σετάρτη κάθε μήνα κατόπιν συνεννοήσεως. Οι 

συνεδριάσεις  είναι ανοιχτές και για τους γονείς και σας 

περιμένουμε με τις ιδέες και τα θέματα που επιθυμείτε για τα 

παιδιά μας! 

Κατά  τις αρχαιρεσίες, αναδείχθηκαν επίσης οι κάτωθι: 

Εκπρόσωποι στην Ένωση Γονέων Παπάγου Φολαργού  

1. Φριστίνα Μποκώρου  

2. Μιχάλης Λογιάκης 

3. Λίνα Καραλή 

Σέλος, εκπρόσωπος του υλλόγου μας στο υμβούλιο χολικής 

Κοινότητας, ορίστηκε η Μαρία Δρούκα. 

  



ύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 

2ου Δημοτικού χολείου Παπάγου 

 
www: http://sg2odimpap.wordpress.com        e-mail: sg2odimpap@gmail.com 

 
 
 

~ 5 ~ 
 

3 – Η Δράση του υλλόγου 

Ο ύλλογός μας, διαμέσου του  Διοικητικού υμβουλίου του  και με 

γνώμονα την ανάπτυξη της επικοινωνίας και της συνεργασίας των 

γονέων/κηδεμόνων με το ύλλογο και το ίδιο το Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό του χολείου δραστηριοποιήθηκε στους κάτωθι τομείς: 

 

3.1 - Εκπρόσωπος τάξης 

Ενίσχυσε την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού του Εκπροσώπου 

Γονέων  κάθε τάξης, που αποτελεί το μέσο διασύνδεσης με όλους τους 

γονείς / κηδεμόνες του χολείου μας για άμεση ενημέρωση και επίλυση 

όλων των θεμάτων που προκύπτουν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

 

3.2 - Ηλεκτρονική παρουσία και άμεση πληροφόρηση 

Αναβάθμισε τις ηλεκτρονική παρουσία του στο Διαδίκτυο, το 

Facebook, το Twitter και το Youtube, διακινώντας ταχύτατα τις 

πληροφορίες, ανακοινώσεις και δράσεις του χολείου και του υλλόγου 

μας. 

 

3.3 - υναντήσεις με τους Εκπαιδευτικούς και υποστήριξη στο 

χολείο 

Πραγματοποίησε  προγραμματισμένες και μη,  συναντήσεις με τη 

Διευθύντρια και το εκπαιδευτικό προσωπικό,  ώστε να έχει πλήρη 

ενημέρωση, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο 

μας. υζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις εγκαταστάσεις του 

σχολείου, τη συμμετοχή σε διάφορα προγράμματα, όπως το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus Plus 2018-2020, στο οποίο 

συμμετέχουν όλες οι τάξεις του χολείου μας, με θέμα: 

…e salute per tutti (Τγεία για όλους). και σε άλλες δραστηριότητες, 

με τη σύμπραξη του υλλόγου μας, καθώς και θέματα ασφάλειας του 

σχολείου και των παιδιών μας. 
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3.4 - Διοργάνωση ομιλιών 

τις 31 Ιανουαρίου 2019 διοργάνωσε ομιλία, με αφορμή σχετικό 

κρούσμα μηνιγγίτιδας, με θέμα: Μηνιγγίτιδα στην παιδική ηλικία 

και Εμβόλια: μύθοι και αλήθειες από τη Δρ. Ξανθή Δεδούκου, 

Παιδίατρο - Λοιμωξιολόγο, υπεύθυνη Γραφείου Νοσοκομειακών 

Λοιμώξεων ΚΕΕΛΠΝΟ,  

Επίσης, στις 9 Οκτωβρίου 2019 διοργάνωσε ομιλία με θέμα την 

Παιγνιοθεραπείαστις με τη Μαρία Βουλκούδη, εκπαιδευτικό του 2ου 

Δημοτικού χολείου και Εκ. Ειδικό Θεραπευτικού Παιχνιδιού (Tr. 

Therapeutic Play Practitioner), πιστοποιημένη από την Play Therapy 

Greece και την Play Therapy International.. 

 

3.5 - Απογευματινές Δραστηριότητες 

Διοργάνωσε τις ακόλουθες απογευματινές δραστηριότητες, οι 

περισσότερες από τις οποίες δε γίνονται φέτος, λόγω των μέτρων 

προστασίας για τον COVID-19: 

 Μοντέρνο Φορό για γονείς και παιδιά, όπου κάθε Δευτέρα, 

18:30-19:30, 2 γονείς και 4 παιδιά μπορούσαν να χορεύουν 

Μοντέρνο χορό υπό τις οδηγίες της Υανής Καραντώνη, 

αποφοίτου της Ανώτερης Επαγγελματικής χολής Φορού της 

Νίκης Κονταξάκη και του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

του Α.Π.Θ. 

 Εργαστήρι Ζωγραφικής με την εικαστικό, Βίκη Καπερνάρου. 

Δύο τμήματα συνολικά 19 παιδιών, συναντιόντουσαν κάθε Σρίτη 

απόγευμα και δημιουργούσαν μικρά αριστουργήματα! 

 Γυμναστική με στοιχεία Pilates αποκλειστικά για γονείς, όπου 

13 μαμάδες συναντιόντουσαν κάθε Σρίτη και Πέμπτη απόγευμα,  

γυμναζόντουσαν και χαλάρωναν υπό τις οδηγίες της γυμνάστριας 

Φριστίνας Κοντογιάννη. Είναι μία δραστηριότητα που 

συνεχίστηκε διαδικτυακά και κατά τη διάρκεια της καραντίνας, 

ενώ είναι και η μόνη που συνεχίζει να τρέχει διαδικτυακά, 

ακόμα και σήμερα! 

 Αρχιτεκτονική για παιδιά, όπου κάθε Παρασκευή, 17 παιδιά, 

ακολουθώντας τις οδηγίες της αρχιτέκτονα, Μυρτώς 

Κωσταροπούλου, ήρθαν σε επαφή με την Αρχιτεκτονική και με 
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εργαλεία αναπαράστασης, όπως η κάτοψη, η τομή, η όψη, το 

σκίτσο, το προοπτικό και κυρίως η μακέτα. 

 κάκι, όπου κάθε άββατο, 14 μαθητές μυηθήκαν στα μυστικά 

του αθλήματος από την Άννα Μαρία Μπότσαρη, δασκάλα 

κακιού, Grand Master με πολλές μεγάλες επιτυχίες, τόσο στην 

Ελλάδα, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Μάλιστα, 9 από αυτά είχαν 

την ευκαιρία να λάβουν μέρος και σε τουρνουά για παιδιά 

ηλικίας 7-13 ετών. 

 χολική Εφημερίδα, όπου 31 μικροί ρεπόρτερ πέρασαν από 

τις συναντήσεις της συντακτικής ομάδας και συνέβαλαν στην 

ηλεκτρονική έκδοση 4 φύλλων της Ματιάς των Μαθητών του 2ου 

& 3ου Δημοτικού χολείου Παπάγου. Σην ομάδα συντόνιζαν οι 

Θύμιος Δημητρόπουλος και  Μιχάλης Λογιάκης. 

 

Παράλληλα, μέλη του υλλόγου μας προσέφεραν υποστήριξη 

και στο Θεατρικό Εργαστήρι, με τη Γρηγορία Λύρα και την 

Κλαίρη Φριστοδουλοπούλου, την ευθύνη των οποίων είχε ο 

ύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού χολείου 

Παπάγου. 

 

3.6 - Εκδήλωση καλωσορίσματος στα πρωτάκια 

ε συνεργασία με τις διευθύνσεις των δύο σχολείων και το ύλλογο 

Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού, διοργάνωσε μία εκδήλωση 

καλωσορίσματος των μαθητών της Α’ τάξης και των γονέων τους στο 

σχολείο μας. Δυστυχώς λόγω μέτρων προστασίας για τον COVID-19, η 

εκδήλωση αναβλήθηκε. 

 

3.7 - Διοργάνωση Γιορτών στο σχολείο για παιδιά και γονείς 

Με τη συνεργασία του υλλόγου του 3ου Δημοτικού χολείου Παπάγου 

διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία  

 Ση Φριστουγεννιάτικη γιορτή, με κάλαντα από το Λύκειο των 

Ελληνίδων, εργαστήρια, μουσική, παιχνίδια, καραόκε, λαχειοφόρο 

και άλλες δραστηριότητες με συμβολικό τίμημα, γιορτή που 

αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων του υλλόγου. Σα χρήματα που 
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συγκεντρώνονται διοχετεύονται εν μέρει σε έργα, τεχνολογικό 

εκσυγχρονισμό ή δράσεις του σχολείου μας και σε 

φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

 Σην Αποκριάτικη γιορτή με μουσική, χορό και γαϊτανάκι. 

 Γιορτή στολίσματος του Φριστουγεννιάτικου δέντρου, όπου 

όλα τα παιδιά έφεραν το στολίδι τους και συνέβαλαν κι αυτά στο 

γιορτινό στολισμό του σχολείου. 

 

3.8 - Προσφορά  βασιλόπιτας και δώρων 

Προσέφερε την  βασιλόπιτα στα  τμήματα που δεν υπήρχε  η δυνατότητα 

προετοιμασίας από εθελοντές γονείς καθώς και τα δώρα για τους 

τυχερούς μαθητές που κέρδισαν το φλουρί. 

 

3.9 - Παροχή αναμνηστικών δώρων αποφοίτησης στις τ’ τάξεις 

Παρείχε τα αναμνηστικά δώρα για τους μαθητές που ολοκλήρωναν την 

έκτη τάξη, που μοιράστηκαν με το Λεύκωμα, στη γιορτή αποφοίτησης. 

 

3.10 - Κάλυψη αναγκών υλικοτεχνικού εξοπλισμού 

Τπήρξε συνεχής παρουσία και στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση του 

χολείου, την Πρωτοβάθμια χολική Επιτροπή και τον Δήμο μας για την 

κάλυψη αναγκών υλικοτεχνικού εξοπλισμού  και επισκευών.  

 υμμετοχή στην αγορά αφυγραντήρων 

ε συνεργασία με το σχολείο αποκτήθηκαν τέσσερις 

αφυγραντήρες  που  τοποθετήθηκαν στις ΠΡΟΚΑΣ αίθουσες 

του σχολείου μας και βελτίωσαν τις συνθήκες διδασκαλίας των 

μαθητών και δασκάλων, καθώς το πρόβλημα υγρασίας ήταν 

έντονο. ( Νοέμβριος 2018 ) 

 Προσφορά Φαρτών για τις τάξεις του σχολείου 

Ο ύλλογός μας αγόρασε και τοποθέτησε 18 νέους χάρτες στις 

τάξεις του σχολείου. Οι Α’, Β’ και Γ’ απέκτησαν έναν νέο πολιτικό 

χάρτη της Ελλάδας, ενώ οι Δ’, Ε’ και τ’ ένα γεωφυσικό χάρτη της 

Ελλάδας και έναν πολιτικό Παγκόσμιο Άτλα. ( Νοέμβριος 2019 ) 
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3.11 – υμμετοχή σε Κοινωνικές Δράσεις 

Ο ύλλογός μας συμμετείχε και παρότρυνε τα μέλη του να 

ευαισθητοποιηθούν και να συμμετάσχουν κι αυτά σε 

Κοινωνικές Δράσεις. 

 υλλογή προϊόντων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Ο ύλλογός μας συμμετείχε στη δράση του Δήμου μας για 

συλλογή προϊόντων και αγαθών για τις 260 οικογένειες που 

υποστηρίζει το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Οι μικροί μας μαθητές 

συγκέντρωσαν στο σχολείο συσκευασμένα γλυκίσματα, σοκολάτες, 

γάλα εβαπορέ, συσκευασμένα τρόφιμα, παιγνίδια, είδη ατομικής 

υγιεινής κ.α., προσφέροντας μεγάλη χαρά στα παιδιά των άπορων 

οικογενειών, ενόψει των Φριστουγεννιάτικων γιορτών! ( Δεκέμβριος 

2019 ) 

 Οικονομική Ενίσχυση συνδημότη μας που έχασε και τους δύο γονείς 

του 

Κατά τη διάρκεια της Αποκριάτικης γιορτής του 2020, 

συλλέχθηκαν  χρήματα μέσω λαχειοφόρου και παροχής 

οικονομικής βοήθειας, για τη  στήριξη συνδημότη μας, αθλητή 

του ΓΑ Φολαργός και μαθητή σχολείου  του Φολαργού, που 

είχε χάσει πρόσφατα και τους δύο γονείς του. 

 Προβολή άλλων εθελοντικών δράσεων 

Μέσω της ιστοσελίδας του, ο ύλλογος υποστήριξε και προώθησε 

εθελοντικές αιμοδοσίες φορέων του Δήμου. 

 

3.12 – Ενίσχυση του φαρμακείου του σχολείου 

Κάθε αρχή της σχολικής χρονιάς, ο ύλλογος συμπληρώνει τις ελλείψεις 

του φαρμακείου του σχολείου. 

 

3.13 - Ηλεκτρονικό Θερμόμετρο μη επαφής 

Για τις ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19, ο ύλλογος 

Γονέων & Κηδεμόνων των μαθητών του 2ου Δημοτικού χολείου 

Παπάγου παρείχε στα σχολεία ένα Ηλεκτρονικό Θερμόμετρο μη επαφής. 

( επτέμβριος 2020 ) 
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3.14 - Υυσική και Οικονομική συμμετοχή σε κάθε δράση του 

χολείου 

Ο ύλλογος ήταν κοντά σε κάθε δράση του σχολείου, τόσο με φυσική 

παρουσία μελών του, όσο και με οικονομική ενίσχυση. 

 

3.15 – Τποστήριξη οικονομικά ασθενέστερων μαθητών 

Κάλυψε  με μεγάλη προσοχή, διακριτικότητα και εχεμύθεια τα έξοδα 

συμμετοχής των οικονομικά ασθενέστερων παιδιών σε εκδηλώσεις και 

εκδρομές, μετά από υπόδειξη και καθοδήγηση της Διεύθυνσης, ώστε 

κανένα παιδί να μη στερηθεί τις εκδηλώσεις του χολείου του ή να 

αισθανθεί μειονεκτικά 
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4 – Προσφορά προς τους Γονείς / κηδεμόνες 

4.1 - Κάρτα παροχών Γονέα 

ε μια προσπάθεια επιβράβευσης των οικονομικά ενήμερων γονέων και 

κηδεμόνων – μελών μας και σε συνεργασία με το ύλλογο Γονέων & 

Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού χολείου, καθιέρωσε την Κάρτα παροχών 

Γονέα, ή πιο απλά Κάρτα Γονέα, μια κάρτα επιβράβευσης των μελών που 

στηρίζουν το έργο των δύο υλλόγων. Με τη χρήση της κάρτας αυτής, ή 

κωδικού, εάν πρόκειται για online αγορές, ο γονέας ή κηδεμόνας 

απολαμβάνει εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. 

Ενδεικτικά, κατά την πρώτη εφαρμογή της κάρτας, συμμετείχαν οι 

παρακάτω επιχειρήσεις: 

 SportGallery.gr – κατάστημα αθλητικών ειδών 

 Κεραμιδάς bikes 

 χολή μπαλέτου – χορού Αλίκης Κόντζιου-Γούσα 

 Κλασσικό Ωδείο Φολαργού 

 Garfield – κατάστημα παιδικού ρουχισμού 

 Delicatessen Αμφιλοχία 

 TAG creative lab – κατάστημα εκτυπώσεων 

 

4.2 – Ομάδα Τποστήριξης θεμάτων Πληροφορικής, κατά 

τη διάρκεια της τηλε-εκπαίδευσης 

Με την ευγενική εθελοντική προσφορά γονέων, δημιούργησε Ομάδα 

Τποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής, για να βοηθήσει όποια 

οικογένεια είχε πρόβλημα με την τηλε-εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της 

καραντίνας 
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5 – Παρουσία στα υλλογικά και Δημοτικά όργανα  

τελέχωσε και συμμετείχε ενεργά σε όλα τα  υλλογικά  Όργανα 

της μαθητικής κοινότητας (χολικό υμβούλιο, υμβούλιο χολικής 

Κοινότητας, Ένωση Γονέων Δήμου Παπάγου-Φολαργού) με σκοπό να 

προβάλει και να προωθήσει τα προβλήματα του χολείου μας και να 

διεκδικήσει την επίλυσή τους.  

Ο ύλλογος μας ταυτιζόμενος με την Ένωση Γονέων Δήμου Παπάγου-

Φολαργού είχε σαν πρωταρχικό στόχο την κάλυψη θεμάτων που 

αφορούν την Τγιεινή και Ασφάλεια των παιδιών μας στο σχολικό 

περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται   

 12 Δεκεμβρίου 2018 - ΚΣΤΠ 

Ο ύλλογος δια της Προέδρου του, συμμετέχει στη συνάντηση στα 

γραφεία της εταιρείας “Κτιριακές Τποδομές Α.Ε.” μεταξύ του 

Δ/ντος υμβούλου της ΚΣΤΠ, του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου 

Σεχνικών Έργων Δήμου Παπάγου Φολαργού και της Δ/ντριας της 

Σεχνικής Τπηρεσίας, της Δ/ντριας του σχολείου μας, της 

Προέδρου της Ένωσης Γονέων Παπάγου Φολαργού, σχετικά με τις 

κτιριακές ανάγκες των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου και τις 

ενέργειες που απαιτούνται για την δημιουργία νέου σχολείου στην 

Κοινότητα Παπάγου 

 6 Υεβρουαρίου 2019  - χολικό υμβούλιο 

Μέλη των υλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου& 3ου 

Δημοτικών χολείων Παπάγου, μέλη των υλλόγων Διδασκόντων 

και οι Διευθυντές των ανωτέρω σχολείων συνήλθαν σε υμβούλιο, 

όπου μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση επί της 

με ΑΠ 175 / 31.12.2018 επιστολής του χολείου προς την 

Σεχνική Τπηρεσία του Δήμου με θέμα ΕΠΙΚΕΤΕ ΚΑΙ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ και αναφέρθηκαν και οι εργασίες 

που με έγγραφό τους που κατέθεσαν ανέδειξαν και υπογράμμισαν 

τα μέλη του υλλόγου μας .  

 20 Υεβρουαρίου 2019 – χολικό υμβούλιο 

Αντιπροσωπεία των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου – 

Φολαργού, μέλη των Διοικητικών υμβουλίων των υλλόγων 

Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου & 3ου Δημοτικών χολείων 

Παπάγου, μέλη των υλλόγων Διδασκόντων του 2ου & 3ου 
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Δημοτικών χολείων Παπάγου και οι Διευθυντές των ανωτέρω 

χολείων, συνήλθαν σε χολικό υμβούλιο, στην αίθουσα των 

Διδασκόντων. με κύρια θέματα:  

1. Ενημέρωση για τις εργασίες και τις δράσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία μας το περασμένο καλοκαίρι 

και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2018  

2. Προγραμματισμός εργασιών/ άμεσες παρεμβάσεις Απρίλιος 

2019 – επτέμβριος 2019  

3. Πορεία των ενεργειών για τη λύση του κτιριακού προβλήματος  

 25 Υεβρουαρίου 2019 – Ανάδειξη βασικών προβλημάτων 

του σχολείου 

Ο ύλλογος αναδεικνύει την κτιριακή κατάσταση και τα 

προβλήματα του χολικού μας συγκροτήματος, στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, προβάλλοντας video με θέμα: Μια βόλτα 

στο σχολείο μας. Ένα video που είχε τεράστια απήχηση,  

αναπαράχθηκε και από τον τοπικό τύπο, με αποτέλεσμα την 

ένταξη  πολλών από αυτά, σε προγραμματισμό για άμεση επίλυση. 

 4 Μαρτίου 2019 – Σεχνική Τπηρεσία 

υνάντηση της προέδρου του υλλόγου μας και μέλους του 

υλλόγου Γονέων – Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού χολείου 

Παπάγου με τη μηχανικό που επιβλέπει τα έργα του Δήμου 

Παπάγου – Φολαργού,  στα γραφεία της Σεχνικής Τπηρεσίας του 

Δήμου, σχετικά με τις εργασίες που έχουν γίνει, αυτές που έχουν 

προγραμματιστεί, καθώς και για τις ανάγκες του σχολείου μας… 

τη συνάντηση παρευρέθηκαν και η Διευθύντρια Σεχνικής 

Τπηρεσίας του Δήμου, και ο Αντιδήμαρχος Σεχνικών Έργων, 

Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας. Σέθηκαν τα προβλήματα με το δάπεδο της 

αίθουσας πολλαπλών χρήσεων , του ελαιοχρωματισμού  της 

αίθουσας  πολλαπλών χρήσεων, καθώς και των διδακτικών 

αιθουσών, όπου απαιτείται , συμφωνήθηκε να αλλάξουν φορά οι 

πόρτες της αίθουσας, καθώς βάσει νομοθεσίας πυρασφάλειας, 

πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω, ενώ σχετικά με τις τουαλέτες, 

ορίστηκε να γίνουν εργασίες στην κάθετη αποχέτευση από το 

κυλικείο προς τις τουαλέτες. 
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 3 Απριλίου 2019 – υνάντηση με το Δήμαρχο 

Αντιπροσωπεία των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου  Παπάγου – 

Φολαργού, μέλη των Διοικητικών υμβουλίων των υλλόγων 

Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου& 3ου Δημοτικών χολείων Παπάγου 

και οι Διευθυντές των ανωτέρω χολείων, συνήλθαν σε  

προγραμματισμένη συνάντηση, στο γραφείο του Δημάρχου, 

ύστερα από κάλεσμά του. Άξονες της συζήτησης αποτέλεσαν  η 

Τγιεινή και η Ασφάλεια των μαθητών και το θέμα της Πληρότητας 

των χολείων μας. τα πλαίσια  αυτά , δυνάμει  της από 

02.04.2019 επιστολής μας με θέμα ¨Κτιριακά προβλήματα των 

2ου& 3ου Δημοτικών χολείων Παπάγου¨ και των συνημμένων 

αυτής , καταγράφηκαν αναλυτικά  τα αιτήματα των Δ/νσεων των 

χολείων και των υλλόγων μας 

 11 Νοεμβρίου 2019 – Παρουσία και τοποθέτηση στο 

Δημοτικό υμβούλιο Αντιπροσωπεία μελών του Δ του υλλόγου 

μας παρέστη, στο Δημοτικό υμβούλιο του Δήμου μας, όπου 

συζητήθηκαν προτάσεις και αιτήματα της Ένωσης Γονέων 

Παπάγου – Φολαργού, με θέματα σχετικά και με το χολείο μας.  

τη συζήτηση εκτός των άλλων, τοποθετήθηκε και η πρόεδρος του 

υλλόγου, Φριστίνα Μποκώρου, όπου στο στενό χρονικό πλαίσιο 

που της δόθηκε, ανέλυσε τα κτιριακά προβλήματα του 2ου & 3ου 

Δημοτικού χολείου Παπάγου. 

Ουσιαστικές απαντήσεις και δεσμεύσεις δε δόθηκαν, δόθηκε όμως 

η υπόσχεση ότι θα πραγματοποιηθεί ειδικό Δημοτικό υμβούλιο 

για τα θέματα της παιδείας στο δήμο μας, συζήτηση στην οποία θα 

μας δοθεί χρόνος για να τοποθετηθούμε και το Δημοτικό 

υμβούλιο θα είναι σε θέση να απαντήσει στα ερωτήματά μας. Με 

επιστολή διαμαρτυρίας μας καταδείξαμε στη Δημοτική Αρχή την 

διαφορετική προσέγγιση του Αντιδημάρχου περιβάλλοντος στα 

θέματα παιδείας και ειδικά στα κτιριακά προβλήματα του 

συγκροτήματος. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και με 

συντονισμένες ενέργειες για την επίλυση τους. 

 5 Δεκεμβρίου 2019 – υμμετοχή σε διαμαρτυρία και 

συζήτηση με τη Δημοτική Αρχή για προβλήματα θέρμανσης 

Ο ύλλογός μας συμμετείχε στο κάλεσμα της Ένωσης Γονέων σε 

διαμαρτυρία, έξω από το Δημαρχείο, για το πρόβλημα θέρμανσης 

που αντιμετώπισαν τα σχολεία του Δήμου, πετυχαίνοντας τη 
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συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή και παίρνοντας διαβεβαιώσεις 

για την οριστική επίλυση του προβλήματος. 

 Ιανουάριος 2020 – Παρουσία στο Δημοτικό υμβούλιο 

Ο ύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού χολείου 

Παπάγου, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της Ένωσης Γονέων 

Παπάγου – Φολαργού, παρέστη και εκπροσωπήθηκε στην 

συνεδρίαση του Δημοτικού υμβουλίου Παπάγου – Φολαργού, στη 

συζήτηση για τα θέματα παιδείας του δήμου μας και 

συγκεκριμένα για θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για τη λειτουργία και επιχορήγηση 

των σχολικών επιτροπών, τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής 

Παιδείας, την συντήρηση – επισκευές και ανέγερση των σχολείων, 

τη δίχρονη προσχολική, το προσωπικό καθαριότητας και 

τραπεζοκομίας, τη φύλαξη των σχολείων, την ασφαλή πρόσβαση 

προς και διέλευση από τα σχολεία κ.ά 

 26 Υεβρουαρίου 2020 – Παρουσία και τοποθέτηση στο 

Δημοτικό υμβούλιο 

Αντιπροσωπεία μελών του Δ του υλλόγου μας παρέστη και πάλι 

στο Δημοτικό υμβούλιο του Δήμου μας, όπου συνεχίστηκε η 

συζήτηση για τις  προτάσεις και τα αιτήματα της Ένωσης Γονέων 

Παπάγου – Φολαργού, με θέματα σχετικά και με το χολείο μας. 

τη συζήτηση εκτός των άλλων, τοποθετήθηκε ο αντιπρόεδρος του 

υλλόγου, Θύμιος Δημητρόπουλος, ο οποίος ανέφερε για άλλη 

μια φορά τα καίρια και χρόνια προβλήματα του σχολείου. 

 9 Μαρτίου 2020 – χολικό υμβούλιο 

Παραμονές της καραντίνας διεξήχθη σχολικό συμβούλιο, 

παρουσία του Αντιδημάρχου Παιδείας και Σεχνικών έργων, κ. 

Σράκα, όπου συζητήθηκαν τα έργα που προγραμματίζονταν να 

ενταχθούν στην εργολαβία της σχολικής χρονιάς 2020-2021. 

 

 

 

 

  



ύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 

2ου Δημοτικού χολείου Παπάγου 

 
www: http://sg2odimpap.wordpress.com        e-mail: sg2odimpap@gmail.com 

 
 

~ 16 ~ 
 

5.1 - Αποτελέσματα 

Ο ύλλογος διεκδίκησε και πέτυχε την πλήρη ανακατασκευή των 

τουαλετών και των δύο κτιρίων και την πλήρη ανακαίνιση της 

κουζίνας στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. 

Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, 

με τη συνεχή πίεση των υλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, των 

Διευθύνσεων των χολείων και τη θετική στάση της Δημοτικής Αρχής, 

υλοποιήθηκαν έργα που επί χρόνια ταλάνιζαν τη μαθητική κοινότητα: 

 Ανακατασκευή προαύλιων χώρων μέσω του προγράμματος 

Υιλόδημος ΙΙ 

 Εσωτερικός και εξωτερικός χρωματισμός  του  κτιρίου Α 

 Ανακατασκευή των τουαλετών του κτιρίου Β ( όχι όμως κατασκευή 

νέου αποχετευτικού δικτύου έως το φρεάτιο του Δήμου ). 

Επιπλέον σύμφωνα με το ΥΕΚ με αρ. φύλλου 2889 / 17.07.2020, 

ιδρύθηκε το 4ο Δημοτικό χολείο Παπάγου, που όταν λειτουργήσει, 

αναμένεται να αποσυμφορήσει σημαντικά το σχολείο μας,  κάτι το οποίο 

αποτελούσε αίτημα των συλλογικών φορέων των γονέων και 

εκπαιδευτικών του Δήμου μας. 

Ως ύλλογος, μέλος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Παπάγου 

Φολαργού, θα παρακολουθούμε τις ενέργειες που έπονται της απόφασης 

ίδρυσης καθώς σε ότι αφορά την περίπτωση του 4ου Δημοτικού Παπάγου 

αυτό σημαίνει πως ο Δήμος μας οφείλει να προχωρήσει σε εκπόνηση 

μελέτης προκειμένου να κατατεθεί ένας ολοκληρωμένος φάκελος με 

βαθμό ωριμότητας ικανό να θέσει το, υπό ανέγερση,  σχολείο στις 

προτεραιότητες της ΚΣΤΠ. 

Επιπλέον, προσβλέπουμε στην πιστή  τήρηση της τρέχουσας εργολαβίας, 

όπως αυτή παρουσιάστηκε από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Σεχνικών 

έργων, στο χολικό υμβούλιο της 09.03.020 και που μεταξύ άλλων 

προβλέπεται : 

 Αντικατάσταση μεμβρανών και αλλαγή φοράς θυρών της αίθουσας 

πολλαπλών χρήσεων 

 Υωτισμός στο δασάκι 

 Έλεγχος των πινάκων ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 
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6 – Πανδημία Covid 19 & Τγειονομική κρίση 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας του Δημοτικού 

χολείου από τις 10 Μαρτίου έως και τη λήξη του σχολικού έτους 2019-

2020 , ο ύλλογος μας, όντας παρών κι ανταποκρινόμενος στις συνθήκες 

της πανδημίας, συνέβαλε στην ομαλή συνέχιση της μαθησιακής 

διαδικασίας με: 

 το συντονισμό των τάξεων για τη συλλογή των στοιχείων του 

μαθητολογίου και τη λήψη αριθμού μητρώου μαθητών στην 

εφαρμογή ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class του Πανελληνίου 

χολικού Δικτύου. 

 τη συνεχή καθημερινή ενημέρωση για τη λήψη των εγγράφων από 

την εφαρμογή eclass Πανελληνίου χολικού Δικτύου, για κάθε 

αναρτημένο μάθημα όλων των τάξεων του σχολείου.  

 το συντονισμό των τάξεων για την εφαρμογή της σύγχρονης 

εκπαίδευσης μέσω τηλεδιάσκεψης με τους εκπαιδευτικούς και την 

εφαρμογή webex meetings.  

 τη σύσταση ομάδας γονέων με σκοπό την ηλεκτρονική βοήθεια, 

όπου προκύψουν προβλήματα, για την εφαρμογή της εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας κι εν προκειμένω για την διατήρηση της 

επαφής όλων των μαθητών με τις διαθέσιμες πλατφόρμες 

επικοινωνίας.  

 με συνεχείς ενημερωτικές αναρτήσεις στην ηλεκτρονική σελίδα του 

υλλόγου και τη δημιουργία ενότητας προτάσεων “Μένουμε σπίτι 

δημιουργικά” για γονείς και παιδιά.  

 

Μήνυμα Εθελοντισμού 

Ο ύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι μια ομάδα εθελοντών που 

προσφέρει από τον προσωπικό της χρόνο και εργασία προσπαθώντας να 

εμπνεύσει και να βελτιώσει τις συνθήκες που βιώνουν και μεγαλώνουν τα 

παιδιά μας. Θεωρητικά είμαστε όλοι εμείς μαζί που οφείλουμε και 

σκοπό έχουμε να είμαστε δίπλα στους απογόνους μας επηρεάζοντας 

θετικά και δημιουργικά τη φοίτησή τους στο Δημοτικό χολείο! 

Η ομάδα αυτή δεν είναι μόνο το εκλεγμένο Διοικητικό υμβούλιο. Δεν 

είναι μόνο κάποιοι γονείς που ίσως φαίνονται περισσότερο, αλλά είναι 
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και πολλοί άλλοι που πάντα ανταποκρίνονται σε κάθε κάλεσμα του 

υλλόγου και πάντα προσφέρουν με την βοήθειά τους. Είναι δίπλα μας 

και μας στηρίζουν σε κάθε εκδήλωση και δράση, οργανώνοντας και 

εκτελώντας επιτυχώς γιορτές με λειτουργία πλούσιου μπουφέ, 

εργαστήρια, face painting, καραόκε, χορό, παιχνίδια, θεατρικές 

παραστάσεις, απογευματινές δραστηριότητες, κατασκευές και κάθε 

είδους εργασία που καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε με μοναδικό 

κοινό στόχο την σύνθεση ενός όμορφου και δημιουργικού περιβάλλοντος 

για τα παιδιά μας. 

Είναι και οι γονείς που προσέφεραν πιάνο που κοσμεί πλέον την 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας συντελώντας στην 

αναβάθμιση και την προσφορά της ευκαιρίας της μουσικής σε αυτό και 

που επιθυμούν να μείνουν ανώνυμοι! 

Είναι και γονείς φαρμακοποιοί, που προσέφεραν κάποια πρώτα 

απαραίτητα φάρμακα και είδη πρώτων βοηθειών, για να είναι έτοιμο το 

σχολείο να αντιμετωπίσει τα ατυχήματα και τους τραυματισμούς από την 

πρώτη μέρα! 

Είναι και οι εκπρόσωποι των τάξεων που συνεργάζονται με το ύλλογο 

και βοηθούν, όχι μόνο στην άμεση επικοινωνία, αλλά και στην άριστη 

συνεργασία γονέων και κηδεμόνων με το ύλλογο και το χολείο! 

Είστε εσείς οι γονείς που έχετε ενεργό ρόλο σε κάθε δράση που 

συμμετέχει το τμήμα των παιδιών σας! 

Σέλος, είναι και πολλοί γονείς που εμφανώς ή αφανώς, μας βοηθούν και 

μας δίνουν δύναμη, με ενέργειες και ιδέες, για να συνεχίσουμε να 

προσφέρουμε, όλοι μαζί! 

 

Για το Διοικητικό υμβούλιο 

 

 

 Η Πρόεδρος     Ο Γεν . Γραμματέας 

 

     Φριστίνα Μποκώρου                          Λογιάκης Μιχάλης   

 


