
             

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 
 

1. Προς τους Τελειόφοιτους μαθητές/τριες 
 

(α) Η τελετή αποφοίτησης θα πραγματοποιηθεί στις 29/06/21 στις 19:30.   
 

(β) Στις 28/06/21 και 29/06/21 από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 13:00 μ.μ.,  θα πρέπει να προσέλθουν στο 
σχολείο  για να υπογράψουν το βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών και τον κατάλογο βραβείων.  
 

(γ) Όλοι θα πρέπει να προσκομίσουν Rapid Test με αρνητική ένδειξη και ισχύ 72 ωρών.  
 

(δ) Στην τελετή αποφοίτησης, την Τρίτη 29/06/21, οι τελειόφοιτοι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν στο 
σχολείο με την στολή τους – γκρίζο παντελόνι και άσπρο πουκάμισο. Τα αγόρια να είναι ξυρισμένα και 
τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια να έχουν περιποιημένα μαλλιά και ευπρεπή εμφάνιση. 
 

(ε) Οι τελειόφοιτοι μαθητές κατά την προσέλευσή τους στο σχολείο στις 19:00  θα καθίσουν στις θέσεις 
τους, μαζί με τον Υπεύθυνο του Τμήματός τους.   
 

(ζ) Κατά την διάρκεια της ομιλίας του Διευθυντή και με οδηγίες των Υπευθύνων Τμημάτων, οι 
τελειόφοιτοι θα σηκωθούν όρθιοι/ες.   
 

(η) Κατά τη διάρκεια της τελετής θα ληφθούν προσωπικές φωτογραφίες, την στιγμή της παράδοσης του 
μηνύματος από τον Διευθυντή. 
 

(θ) Μετά την παραλαβή του μηνύματος από τον Διευθυντή, όλοι οι μαθητές θα επιστρέψουν στην 
αρχική τους θέση με τον Υπεύθυνο του Τμήματός τους.  
 

(ι) Κατά την διάρκεια της τελετής, η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη με εξαίρεση την στιγμή της 
φωτογράφισης.  
 

2. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες 
 

(α) Στην τελετή μπορούν να παρευρεθούν μόνο ΔΥΟ μέλη της οικογένειας, λόγω των μέτρων για την 
πανδημία.  
 

(β) Με την είσοδό σας στο σχολείο, εκπαιδευτικοί θα σας συνοδεύσουν στις θέσεις σας, που θα είναι 
ταξιθετημένες ονομαστικά.   
 

(γ) Η ταξιθέτηση θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά για σκοπούς ιχνηλάτησης.  
 

(δ) Η χρήση μάσκας και η τήρηση αποστάσεων είναι επιβεβλημένη.  
 

(ε) Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής, οι τελειόφοιτοι μαθητές θα μεταβούν σε συγκεκριμένες 
αίθουσες για φωτογράφιση με τους Υπεύθυνους των Τμημάτων τους και παραλαβή των απολυτηρίων 
τους. Οι γονείς παραμένουν στις θέσεις τους.  
 

(ζ) Μετά τη ολοκλήρωση της τελετής και αφού οι τελειόφοιτοι παραλάβουν τα απολυτήριά τους, οι 
γονείς θα αποχωρούν από τον χώρο της εκδήλωσης σταδιακά, για την αποφυγή συνωστισμού.  
 
 

Από τη Διεύθυνση  
28 Ιουνίου 2021 
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