
Προς: Γονείς μαθητών 3ης Λυκείου ΚΑ-ΚΨ και ΙΒ2 

Από: commencement@athenscollege.edu.gr 

Θέμα: Αναλυτικές οδηγίες για την 93η Τελετή Αποφοίτησης  

 

 

Αγαπητοί γονείς των τελειοφοίτων μαθητών και μαθητριών του Κολλεγίου 

Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού, 

 

Σε συνέχεια προηγούμενης επιστολής μας, σας ενημερώνουμε ότι η 93η Τελετή 

Αποφοίτησης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022 με την 

παρουσία δύο γονέων και αυστηρά δύο ακόμη προσκεκλημένων ανά 

τελειόφοιτο, και τριών προσκεκλημένων για τις μονογονεϊκές οικογένειες (κάθε 

απόφοιτος δικαιούται συνολικά τέσσερα άτομα). Για την είσοδό σας στον 

χώρο, είναι απαραίτητη η επίδειξη του ατομικού ηλεκτρονικού εισιτηρίου που θα 

σας αποσταλεί, στο οποίο θα αναγράφεται η πύλη εισόδου και η 

προκαθορισμένη θέση σας.  

 

Μετά την Τελετή Αποφοίτησης (Πέμπτη, 14 Ιουλίου), θα πραγματοποιηθεί στην 

Bookis Plaza το παραδοσιακό δείπνο των αποφοίτων και η γιορτή 

καλωσορίσματος των νέων αποφοίτων από τον Σύλλογο Αποφοίτων στη 

Λέσχη του ΣΑΚΑ.   

 

Σημειώνεται ότι την παραμονή του Commencement (Τετάρτη, 13 Ιουλίου) θα 

παρατεθεί δεξίωση προς τιμήν των γονέων στις 20:30 στην Bookis Plaza, στην 

οποία θα παρευρεθούν και οι τελειόφοιτοι μετά τη λήξη της πρόβας. Για την 

παρουσία σας στην εν λόγω δεξίωση είναι απαραίτητο να επιδείξετε κατά την 

είσοδό σας στο Campus την πρόσκληση που θα βρείτε εδώ.  

 

Παρακαλούμε να μελετήσετε πολύ προσεκτικά όλες τις αναλυτικές οδηγίες για 

την Τελετή Αποφοίτησης και την πρόβα που θα βρείτε μέσω της εφαρμογής, 

στην οποία εισέρχεστε με τους προσωπικούς σας κωδικούς (Εφαρμογή 

διαχείρισης συγκαταθέσεων e-Apply).  

Στην ίδια εφαρμογή παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τα στοιχεία των 

προσκεκλημένων σας, το αργότερο έως την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022.  

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας, η οποία είναι 

απαραίτητη για την επιτυχή και ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.  

 

Ευχόμαστε σε όλους τους/τις αποφοίτους της τάξεως του 2022 κάθε επιτυχία 

στις σπουδές τους και στη μελλοντική σταδιοδρομία τους.  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

T:  210 6798210, 210 6798274  

e-mail: commencement@athenscollege.edu.gr 

website: https://www.athenscollege.edu.gr/commencement-2022 

mailto:commencement@athenscollege.edu.gr
https://www.athenscollege.edu.gr/docs/default-source/commencement/parents_invitation.pdf
mailto:commencement@athenscollege.edu.gr
https://www.athenscollege.edu.gr/commencement-2022


Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ-COMMENCEMENT 2022 

 

Πρόβα Τελετής Αποφοίτησης 

 

Την Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022 και ώρα 17:00, θα πραγματοποιηθεί η πρόβα της 

Τελετής Αποφοίτησης στα σκαλιά του Μπενακείου Διδακτηρίου, με απαραίτητη 

την παρουσία όλων των τελειοφοίτων.  

 

Το Κολλέγιο, επιθυμώντας να τονίσει ακόμη περισσότερο τον ακαδημαϊκό 

χαρακτήρα της τελετής, έχει καθιερώσει οι τελειόφοιτοι καθ’ όλη τη διάρκεια 

αυτής να φορούν τήβεννο, ένδυμα διεθνώς αναγνωρισμένο για επίσημες 

τελετές αποφοίτησης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.  

 

Η τήβεννος είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή των τελειοφοίτων στην Τελετή 

Αποφοίτησης και θα διατεθεί δωρεάν από το Σχολείο για χρήση την ημέρα αυτή. 

Για να παραλάβουν την τήβεννο, οι τελειόφοιτοι θα χρειαστεί να καταθέσουν την 

αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους στους υπεύθυνους 

καθηγητές, που θα βρίσκονται σε προκαθορισμένες αίθουσες του Μπενακείου. 

Τα έγγραφα, τα οποία θα τηρηθούν με απόλυτη ασφάλεια και χωρίς κάποια 

καταχώρηση αυτών ή άλλη επεξεργασία, θα τους επιστραφούν την Πέμπτη, 

μετά τη λήξη της Τελετής Αποφοίτησης. Στην περίπτωση που κάποιος 

τελειόφοιτος επιθυμεί να αγοράσει την τήβεννο, πρέπει να καταβάλει το ποσό 

των 145 €. Το επιτηβέννιο με το αναμνηστικό οικόσημο του Σχολείου και η φούντα 

από το καπέλο θα δοθούν ως ενθύμιο στους τελειοφοίτους μετά το τέλος της 

τελετής. 

 

Οι μαθητές πρέπει να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι, για να παρευρεθούν, μετά το 

τέλος της πρόβας, στη δεξίωση που θα παρατεθεί στις 20:30 στην Bookis Plaza.  

 

Τελετή Αποφοίτησης 

 

Την Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022 και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί η Τελετή 

Αποφοίτησης. Για τους γονείς και τους προσκεκλημένους θα τηρηθεί αυστηρά 

το πέρας προσελεύσεως στις 18:15.  

 

Για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας εντός και εκτός του Campus, κάθε 

οικογένεια καλείται να προσέλθει με ένα αυτοκίνητο και να εισέλθει από τις πύλες 

του Κολλεγίου, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναγράφονται στο ηλεκτρονικό 

εισιτήριο (Κεντρική Πύλη, Πύλη ΚΑΠΠΣ ή Πύλη Λίλα). Λόγω του σχετικά 

περιορισμένου χώρου στάθμευσης και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, 

παρακαλούνται όσοι παρευρεθούν στην Τελετή Αποφοίτησης να προσέλθουν 

εγκαίρως. Για τους προσκεκλημένους δεν προβλέπεται χώρος στάθμευσης.  

 

Οι γονείς θα κατευθυνθούν σε τρία Σημεία Ελέγχου ανάλογα με τη σχολική 

μονάδα των παιδιών τους και κατόπιν στο προαύλιο του Μπενακείου, όπου θα 

κάθονται σε προκαθορισμένες θέσεις. Οι προσκεκλημένοι θα καθίσουν σε 

ξεχωριστό διάζωμα, χωρίς προκαθορισμένες θέσεις.  

 

Η παρέλαση των αποφοίτων θα αρχίσει αυστηρά στις 19:00. Οι γονείς και οι 

προσκεκλημένοι απόφοιτοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτήν πρέπει 

να προσέλθουν εγκαίρως, ώστε να εντοπίσουν τις προκαθορισμένες θέσεις 



τους στο προαύλιο και στη συνέχεια να μεταβούν στο πίσω μπαλκόνι του 

Μπενακείου, έως την έναρξη της παρέλασης.  

 

Οι τελειόφοιτοι πρέπει να βρίσκονται μέσα στο Μπενάκειο το αργότερο έως τις 

17:00. Τα αγόρια πρέπει να φορούν ανοιχτόχρωμο πουκάμισο, σκουρόχρωμο 

παντελόνι και επίσημα υποδήματα (όχι αθλητικά), ενώ, στα κορίτσια συστήνεται 

να μην φορούν ψηλά τακούνια, προς αποφυγήν ατυχημάτων.  

 

Προς αποφυγήν συγχρωτισμού, εξουσιοδοτημένοι από το Σχολείο φωτογράφοι 

θα φωτογραφίζουν μόνο κατά τη διάρκεια της τελετής. Δεν θα ληφθούν 

οικογενειακές φωτογραφίες πριν και μετά από αυτήν. Το Σχολείο θα σας 

προσφέρει τις αναμνηστικές φωτογραφίες των παιδιών σας από την απονομή 

των διπλωμάτων τους, οι οποίες θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά. 

 

Αν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης νιώσετε αδιαθεσία, μπορείτε να 

απευθυνθείτε αμέσως στη νοσηλεύτρια, που θα βρίσκεται στο ισόγειο του 

Μπενακείου.  

 

Σε περίπτωση αναβολής λόγω βροχής, η Τελετή Αποφοίτησης θα 

πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 19:00. 

 

 

 

 

Β. ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 

 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ 1  ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ  EMAIL 

 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ 2  ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ  EMAIL 

 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΈΝΟΣ 3 ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  EMAIL 

(μόνο για τις μονογονεϊκές οικογένειες) 

 

 
 


