
Προς τους γονείς των τελειοφοίτων μαθητών και μαθητριών 
του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών και του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού  

σχολικού έτους 2021-2022 
 
Αγαπητοί γονείς,  
 
Σας συγχαίρουμε για την ολοκλήρωση των σπουδών του γιου/της κόρης σας. Όπως έχετε ήδη 
ενημερωθεί, η 93η Τελετή Αποφοίτησης, έχει προγραμματισθεί για την Πέμπτη, 14 Ιουλίου 
2022 και ώρα 7 μ.μ. και θα διεξαχθεί τηρουμένων των προβλεπόμενων για την περίοδο εκείνη 
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις συστάσεις και τις σχετικές οδηγίες 
των αρμόδιων υγειονομικών Αρχών και της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων και Πανδημίας 
COVID-19 του Σχολείου μας. 
 
Την Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η πρόβα της Τελετής Αποφοίτησης, με 
απαραίτητη την παρουσία όλων των τελειοφοίτων.  
 
Σε περίπτωση βροχής, η Τελετή Αποφοίτησης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 15  
Ιουλίου 2022 και ώρα 7 μ.μ. 
 
Παρακαλούμε να σημειώσετε τα εξής: 
 

1. Tην Τελετή Αποφοίτησης θα παρακολουθήσουν οι γονείς των τελειοφοίτων και 
αυστηρά δύο ακόμη προσκεκλημένοι ανά τελειόφοιτο/η. Σε επόμενη επιστολή μας, θα 
σας ζητηθεί να δηλώσετε τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των 
προσκεκλημένων σας για να λάβουν την πρόσκλησή τους ηλεκτρονικά (καταληκτική 
ημερομηνία: Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022). 

2. Η τελετή θα μεταδοθεί απευθείας διαδικτυακά, καθώς είναι σημαντικό οι συγγενείς 
των τελειοφοίτων, τα μέλη και οι φίλοι της Κολλεγιακής οικογένειας που δεν δύνανται 
να παρευρεθούν, να ζήσουν, έστω και από απόσταση, την τόσο σημαντική αυτή ημέρα. 
Στη συνέχεια, το βίντεο θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Σχολείου μας 
(www.athenscollege.edu.gr). 

 
Παρακαλούμε να διαβάσετε την ενημέρωση για την προβολή της Τελετής Αποφοίτησης 
και την επεξεργασία δεδομένων μέσω της εφαρμογής και να συμπληρώσετε την 
ηλεκτρονική  φόρμα συγκατάθεσης που ακολουθεί, έως την Παρασκευή, 27 Μαΐου 
2022.  

 
Στη φόρμα θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε και στοιχεία του/της τελειοφοίτου 
(ύψος/βάρος) για την παραγγελία της τηβέννου, που θα φορέσει στην Τελετή 
Αποφοίτησης.  

 
Για περισσότερες λεπτομέρειες θα σας ενημερώσουμε με νεότερη επιστολή μας.  
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ.: 210 6798274 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
commencement@athenscollege.edu.gr

http://www.athenscollege.edu.gr/
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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Π Ρ Ο Β Ο Λ Η  Τ Η Σ  Τ Ε Λ Ε Τ Η Σ  Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Η Σ Η Σ  2 0 2 2  &  Τ Η Ν  

Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

 

1. Απευθείας μετάδοση τελετής 

Η φετινή Τελετή Αποφοίτησης θα μεταδοθεί μέσω του διαδικτυακού τόπου του Σχολείου 

(www.athenscollege.edu.gr) δίνοντας τη δυνατότητα σε συγγενείς των τελειοφοίτων, αποφοίτους 

και άλλα μέλη της Κολλεγιακής οικογένειας, που δεν δύνανται να παρευρεθούν στην τελετή, να την 

παρακολουθήσουν σε απευθείας μετάδοση.  Συγκεκριμένα, η τελετή θα μεταδοθεί μέσω χρήσης 

μη καταχωρημένου καναλιού (unlisted channel) του YouTube και θα προβληθεί στον διαδικτυακό 

τόπο του Σχολείου (www.athenscollege.edu.gr). Η μετάδοση αυτή, η οποία δεν καταγράφεται 

από το κανάλι YouTube (παρά μεταδίδεται απευθείας), δεν δύναται να ευρετηριασθεί στη σελίδα 

του YouTube, όπως επίσης να μεταφορτωθεί (download). Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης είναι 

απενεργοποιημένα τα σχόλια.  

 

2. Φωτογραφική και βιντεοσκoπική κάλυψη εκδήλωσης και λήψη αντιγράφων 

φωτογραφιών και DVD 

Όπως κάθε χρόνο, η φωτογραφική και βιντεοσκοπική κάλυψη της Τελετής Αποφοίτησης θα γίνει 

από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες – φωτογράφους του Σχολείου, οι οποίοι ακολουθούν ρητά 

τις οδηγίες του Σχολείου αναφορικά με τη λήψη και την επεξεργασία του οπτικοακουστικού υλικού 

της τελετής και είναι οι μόνοι που έχουν άδεια φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης στον χώρο. 

Σημειώνεται, ότι το οπτικοακουστικό υλικό που θα ληφθεί θα διατίθεται στους τελειοφοίτους και 

τους γονείς τους (προκειμένου να λάβουν αναμνηστικά αντίγραφα).  

 
 Αναμνηστικές φωτογραφίες θα σταλούν στα e-mail των τελειοφοίτων 

 

 DVD κ. Σταύρος Πηρούνης, (τηλ. 6937400421, 

 

  

3. Προβολή φωτογραφιών και βίντεο 

Το οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες και βίντεο) που θα  ληφθεί, θα χρησιμοποιηθεί σε ειδικό 

αφιέρωμα στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα του Σχολείου. Ειδικότερα, θα συμπεριληφθεί σε 

έντυπες εκδόσεις, αλλά και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Σχολείου, στις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται το Σχολείο (Facebook, Instagram, YouTube) και θα σταλεί 

σε μέλη της Κολλεγιακής οικογένειας, δύναται δε να προβληθεί και σε έτερα μέσα (Δελτία Τύπου σε 

εφημερίδες έντυπες ή ηλεκτρονικές) σε ειδικό αφιέρωμα για την Τελετή Αποφοίτησης.  

 

4. Ενημέρωση για επεξεργασία υλικού (προσωπικά δεδομένα):  

Υπεύθυνος Επεξεργασίας για α) την απευθείας μετάδοση της τελετής, β) τη λήψη 

οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) και τη διατήρηση του αρχείου αυτού και γ) την 

προβολή του υλικού σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα του Κολλεγίου ή/και σε Δελτία Τύπου και 

αποστολή σε μέλη της Κολλεγιακής οικογένειας, είναι το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

(Ε.Ε.Ι.). Τα δεδομένα τα οποία θα τύχουν επεξεργασίας είναι η εικόνα των μαθητών, το 

http://www.athenscollege.edu.gr/
http://www.athenscollege.edu.gr/


ονοματεπώνυμό τους και αναφορά (ενδεχομένως) σε βραβείο ή έπαινο που θα λάβουν και θα 

αναφερθεί κατά την εκφώνηση του ονόματός τους ή κατά την εκφώνηση λόγου από τον 

τελειόφοιτο. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η κάλυψη και αναμνηστική αποτύπωση του 

Κολλεγιακού αυτού θεσμού, που αφορά τους τελειοφοίτους του Σχολείου και η παροχή 

δυνατότητας σε συγγενείς των τελειοφοίτων και σε μέλη της Κολλεγιακής οικογένειας να δουν την 

τελετή. Βάση επεξεργασίας (α) για την απευθείας μετάδοση της τελετής και την προβολή/ 

αποστολή εν συνεχεία του υλικού (φωτογραφίες ή βίντεο) σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις/ 

μέσα του Κολλεγίου ή/και σε Δελτία Τύπου και σε μέλη της Κολλεγιακής οικογένειας, είναι η 

συγκατάθεση που θα ζητηθεί από τους τελειοφοίτους (μέσω των γονέων τους ως ασκούντων την 

επιμέλεια αυτών). Για τους τελειοφοίτους δε, που δεν συναινούν στην απευθείας μετάδοση, θα 

ακολουθηθούν τεχνικές διαχωρισμού (με την εκφώνηση των ονομάτων τους εκτός αλφαβητικής 

σειράς και στιγμιαία διακοπή της εικόνας και του ήχου) και αντίστοιχα διαγραφή της εικόνας ή 

βίντεο που αφορά τον συγκεκριμένο τελειόφοιτο κατά την προβολή/ανάρτηση/αποστολή του 

υλικού στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα του Σχολείου και στα μέλη της Κολλεγιακής οικογένειας. 

Βάση επεξεργασίας (β) για τη λήψη και διατήρηση φωτογραφιών και βίντεο από 

εξουσιοδοτημένους συνεργάτες του Σχολείου, διατήρηση του υλικού στο αρχείο του Σχολείου και 

λήψη αντιγράφων από τους τελειοφοίτους και τους γονείς τους, είναι το έννομο συμφέρον του 

Σχολείου και των ιδίων των τελειοφοίτων να αποτυπωθεί η εκδήλωση και να διατηρηθεί στο 

ιστορικό αρχείο του Σχολείου και να λάβουν αναμνηστικά αντίγραφα της τελικής σχολικής εορτής. 

Αποδέκτες των δεδομένων στην περίπτωση της απευθείας μετάδοσης και προβολής της τελετής 

είναι όσοι επιλέξουν διαδικτυακά να δουν την τελετή μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ε.Ι. ή του 

Facebook ή το αφιέρωμα που θα αναρτηθεί στα μέσα του Κολλεγίου (διαδικτυακός τόπος, μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης) ή/και στα Δελτία Τύπου σε εφημερίδες και στην περίπτωση των 

φωτογραφιών ή βίντεο, οι γονείς των τελειοφοίτων ή οι ίδιοι οι τελειόφοιτοι/απόφοιτοι του 2022 

που θα ζητήσουν να λάβουν αντίγραφο των φωτογραφιών που αφορούν τα ίδια τα υποκείμενα. 

Χρόνος τήρησης αρχείων: Οι φωτογραφίες και βίντεο θα διατηρηθούν στο ιστορικό αρχείο του 

Ε.Ε.Ι. για ιστορικούς/αρχειακούς λόγους, καθώς και στο αρχείο των συνεργατών/φωτογράφων, 

αποθηκευμένο σε ασφαλή ηλεκτρονικά μέσα, στα οποία ουδείς τρίτος έχει πρόσβαση και ουδεμία 

χρήση αυτού μπορεί να κάνει ο συνεργάτης, άνευ ρητής εντολής του Ε.Ε.Ι. Πληροφορίες για 

επεξεργασία δεδομένων και άσκηση δικαιωμάτων: Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία 

σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων ή την άσκηση δικαιωμάτων εκ του ΓΚΠΔ, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε στο dpo@athenscollege.edu.gr. Μπορείτε επίσης να συμβουλευθείτε τη γενική 

Δήλωση Ενημέρωσης του Ε.Ε.Ι. για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, εδώ.  

mailto:dpo@athenscollege.edu.gr
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ΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ  
Για την απευθείας μετάδοση της Tελετής Αποφοίτησης 2022 

και προβολή του υλικού σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 
 
Ο/Η κάτωθι υπογράφων / ουσα _____________________________________ , γονέας και έχων την 
επιμέλεια του/της μαθητή/μαθήτριας ________________________________, της Γ’ Λυκείου του 
__________________ (Κολλεγίου Αθηνών/Κολλεγίου Ψυχικού),  
 
ενημερώθηκα ότι η διεξαγωγή της φετινής Τελετής Αποφοίτησης της Γ’  Λυκείου θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με τα αναγκαία μέτρα προστασίας για τη διασφάλιση της υγείας όλων των 

παρευρισκομένων, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες των αρμοδίων υγειονομικών Αρχών και της 
Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων και Πανδημίας COVID-19 του Κολλεγίου. 
Συγκεκριμένα, ενημερώθηκα ότι η τελετή θα μεταδοθεί απευθείας μέσω χρήσης μη καταχωρημένου 
καναλιού (unlisted channel) του YouΤube και θα προβληθεί στον διαδικτυακό τόπο του Σχολείου 
(www.athenscollege.edu.gr). Η μετάδοση αυτή, η οποία δεν καταγράφεται από το κανάλι YouTube 
(παρά μεταδίδεται απευθείας), δεν δύναται να ευρετηριασθεί στη σελίδα του YouΤube, όπως επίσης 
να μεταφορτωθεί (download). Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης είναι απενεργοποιημένα τα σχόλια.  
Επίσης, ενημερώθηκα ότι το οπτικοακουστικό υλικό που θα λάβουν εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του 
Σχολείου (κατά την κάλυψη της τελετής) θα συμπεριληφθεί σε έντυπο ή ηλεκτρονικό αφιέρωμα για την 
τελετή στον διαδικτυακό τόπο του Σχολείου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και σε Δελτία Τύπου 
σε εφημερίδες, καθώς επίσης θα σταλεί ηλεκτρονικά σε μέλη της Κολλεγιακής οικογένειας που δεν 
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την τελετή σε απευθείας μετάδοση. 
Με την παρούσα δηλώνω ότι:  

1. ΣΥΝΑΙΝΩ στην απευθείας μετάδοση της Τελετής Αποφοίτησης στην οποία συμμετέχει το παιδί 

μου, κατά την οποία θα περιλαμβάνεται η εικόνα του, η εκφώνηση του ονόματός του (για την 

παραλαβή του απολυτηρίου) και αναφορά σε τυχόν βραβείο/έπαινο που έχει λάβει ή και σε 

λόγο που θα τυχόν εκφωνήσει στον διαδικτυακό τόπο του Σχολείου, μέσω χρήσης μη 

καταχωρημένου καναλιού (unlisted channel) του YouΤube. (Άλλως ενημερώθηκα ότι το Σχολείο θα 

λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην μεταδοθεί (απευθείας) η εικόνα του παιδιού μου / 

η εικόνα μου και η εκφώνηση του ονόματός του / μου κατά την απονομή του απολυτηρίου). 

ΝΑΙ           ΟΧΙ 
 

2. ΣΥΝΑΙΝΩ στη χρήση – προβολή του οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) που 

θα ληφθεί από την Τελετή Αποφοίτησης, υλικό στο οποίο περιλαμβάνεται το παιδί μου, και 

συγκεκριμένα η εικόνα του, η εκφώνηση του ονόματός του (για την παραλαβή του 

απολυτηρίου) και αναφορά σε τυχόν βραβείο/έπαινο που έχει λάβει και η εκφώνηση λόγου (σε 

περίπτωση που προβλέπεται κατόπιν απονομής συγκεκριμένου βραβείου), α) στον 

διαδικτυακό τόπο του  Σχολείου, β) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται το 

Σχολείο (Facebook, Instagram, YouΤube), γ) σε καταχώριση σε Δελτίο Τύπου σε εφημερίδες 

όπου θα γίνεται αναφορά στην Τελετή Αποφοίτησης και δ) να αποσταλεί με email στα μέλη της 

Κολλεγιακής οικογένειας. (Άλλως ενημερώθηκα ότι το Σχολείο θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 

προκειμένου να μην συμπεριληφθεί το οπτικοακαουστικό υλικό στο οποίο περιλαμβάνεται το παιδί μου 

στην προβολή / ανάρτηση/ αποστολή του αφιερώματος για την τελετή (με απαλοιφή του υλικού που 

περιλαμβάνει το παιδί μου από το υλικό που θα προβληθεί). 
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ΝΑΙ         ΟΧΙ 
3. Δηλώνω το ύψος και το βάρος του/της τελειοφοίτου προκειμένου να λάβει την τήβεννό 

του/της την ημέρα της πρόβας της Τελετής Αποφοίτησης (13 Ιουλίου). 

 

Ύψος _______ 
Βάρος ______ 
 
 
 
 


