
 Βριλήσσια, 16 Ιουνίου 2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΠΡΟΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ-Β΄ΑΘΗΝΩΝ Κκ Γονείς και Κηδεμόνες  
 

2ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
2

ου
  Δ. Σ. Βριλησσίων 

Π.Π. Γερμανού 23  
15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ  

Τηλέφωνο: 2108043291  
Fax: 2108043291  

email: mail@2dim-vriliss.att.sch.gr  

 

Αγαπητοί  Γονείς και Κηδεμόνες, 

Σας ενημερώνουμε ότι: 

Α. Προγραμματισμός εκδηλώσεων 

1. Την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 και ώρα 07:30΄μ.μ. θα πραγματοποιηθεί 

τιμητική εκδήλωση στον χώρο του Σχολείου μας για τους εκπαιδευτικούς των  

σχολείων του Δήμου Βριλησσίων, που αποχωρούν από την εκπαίδευση. Την 

εκδήλωση διοργανώνει ο Δήμος Βριλησσίων. Λόγω των μέτρων προστασίας 

από covid-19 ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και έχουν 

προσκληθεί μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων 

και Κηδεμόνων.  

Από την πλευρά του Σχολείου μας θα γίνει μια προσπάθεια η εκδήλωση να 

μεταδοθεί ζωντανά – διαδικτυακά (όπως και οι υπόλοιπες εκδηλώσεις μας). 

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν το σύστημα θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε 

μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων συνδέσεων.  

Για να συνδεθείτε θα επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.2dimv.com 

Ακολούθως,  θα μεταβείτε στην  ενότητα «κινηματογράφος» και εκεί θα 

υπάρχει ο σχετικός σύνδεσμος ζωντανής μετάδοσης, τον οποίο και θα  

επιλέξετε. 

2. Την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η απονομή των βραβείων για 

τον 8
ο
 Μαραθώνιο Φωτογραφίας των Δ΄ και Ε΄ Τάξεων. Η εκδήλωση θα 

πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του Σχολείου και θα δοθεί δυνατότητα 

να την παρακολουθήσει ένα μέλος του Δ.Σ. Γονέων και Κηδεμόνων, έχοντας 

μαζί το αποτέλεσμα του τεστ αυτοδιάγνωσης.  

 

Το πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:  

Δ΄τάξη  08:30΄έως 09:00΄ π.μ 

Ε΄ τάξη  09:00΄ έως 09:30΄ π.μ.  

http://www.2dimv.com/


 

3. Την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30΄π.μ.  οι μαθητές/ μαθήτριες της 

Α΄ τάξης θα παρουσιάσουν τα θεατρικά δρώμενα «Καλοκαιρινές 

Υποσχέσεις…» στους μαθητές/μαθήτριες της Β΄τάξης Η εκδήλωση θα 

πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του κάτω κτηρίου, τηρώντας όλα τα 

μέτρα προστασίας.   (Ζωντανή Μετάδοση) 

 

4.  Την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση 

αποφοίτησης των μαθητών/μαθητριών της ΣΤ΄ τάξης με κεντρικό τίτλο : 

«Αποχαιρετώντας…». Την εκδήλωση θα παρακολουθήσουν μόνο οι γονείς 

και τα αδέλφια των αποφοιτούντων μαθητών/μαθητριών. Η προσέλευση 

όλων θα ξεκινήσει στις 08:00΄μ.μ. και θα ολοκληρωθεί στις 08:30΄μ.μ. 

(Ζωντανή Μετάδοση) 

 

Οι προσκεκλημένοι είναι αναγκαίο να έχουν μαζί τους τη βεβαίωση-

δήλωση του τεστ αυτοδιάγνωσης είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. 

Σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε όλοι, τηρώντας τα προβλεπόμενα μέτρα 

προστασίας.  

 

Στο Αίθριο του νέου κτηρίου θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίας του 8
ου

 

Μαραθώνιου των μαθητών/μαθητριών των Δ΄ και Ε΄ τάξεων.   

 

Στην Αίθουσα Εκδηλώσεων θα υπάρχει ειδική προβολή με τα έργα της 

δράσης του 8
ου

 Μαραθώνιου  «Φωτο-αφήγηση» των μαθητών/μαθητριών της 

ΣΤ΄ τάξης.  

 

Λόγω μέτρων προστασίας η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο για πέντε (5) άτομα 

κάθε φορά και με κυλιόμενο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να την 

παρακολουθήσουν όλοι οι προσκεκλημένοι. 

Β.  Αθλητική ημέρα 

Την Παρασκευή 18 Ιουνίου και ώρα 08:30΄π.μ. έως και 10:30΄π.μ. θα διεξαχθεί 

φιλικός αγώνας καλαθοσφαίρισης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών της 

ΣΤ΄ τάξης στο προαύλιο του Σχολείου. 

Η εκδήλωση είναι συμβολική και στόχος της είναι να αναδειχθεί το συνεργατικό 

πνεύμα που υπάρχει στη σχολική μονάδα. 

Γ.  Επίδοση Βαθμολογίας 

Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 θα 

επιδοθούν οι βαθμολογίες και οι τίτλοι προόδου, μέσα  σε φακέλους, στους μαθητές / 

μαθήτριες του Σχολείου. 



Τα παιδιά θα προσέλθουν στο Σχολείο στις 8:15΄π.μ. και θα αποχωρήσουν στις 

9:00΄π.μ. Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών 

σας. 

 

Δ.Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων 

Την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 09:30΄π.μ. έως 11:30΄π.μ. οι 

εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι τμημάτων θα προγραμματίσουν  5΄λεπτες συναντήσεις για 

όσους γονείς επιθυμούν να ενημερωθούν για την επίδοση των παιδιών τους.  

Για πολύ ειδικούς λόγους η ενημέρωση των Γονέων και Κηδεμόνων του Γ2΄ 

τμήματος θα γίνει μόνο με τηλεφωνικές συναντήσεις, σε χρόνους που θα οριστούν 

από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό του τμήματος κα Τασιοπούλου Ελένη. 

Οι προγραμματισμένες συναντήσεις θα σταλούν από τους εκπαιδευτικούς στα μέιλ 

σας και οι χρόνοι θα τηρηθούν αυστηρά. Στη συνάντηση θα προσέρχεται μόνο ένας 

γονέας και, αυτονόητα, χωρίς τη συνοδεία μαθητών/ μαθητριών. 

Οι είσοδοι προσέλευσης θα είναι οι κεντρικές πύλες εισόδου των δύο κτηρίων επί 

της οδού Κυπρίων Αγωνιστών. Ο χώρος συναντήσεων θα είναι οι αντίστοιχες 

αίθουσες διδασκαλίας. 

 

    Ο Διευθυντής   

 

Θεόφιλος Τζώρτζης   


