
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψυχικό, 4 Σεπτεμβρίου 2020 

  

 

 

Προς τους γονείς των μαθητών του Λυκείου  

 

Μαζί με τις ευχές μας για υγεία και πρόοδο των παιδιών μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, 

όπως και τα προηγούμενα χρόνια, στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020 οι τελειόφοιτοι είχαν υψηλές 

επιδόσεις, με αποτέλεσμα να εισαχθούν, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, στις σχολές της προτίμησής 

τους, δικαιώνοντας τις προσπάθειές τους αλλά και τις προσπάθειες και τις προσδοκίες των γονέων, 

των δασκάλων τους και ολόκληρης της κολλεγιακής οικογένειας. Τα στατιστικά στοιχεία βαθμολογιών 

και εισαγωγής των μαθητών του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως 

κάθε χρόνο, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κολλεγίου στην διεύθυνση: 

https://www.haef.gr/el/Schools/AthensCollege/HighSchoolAthens/Panelladikes-

Exetaseis/panelladikes-20  

Παράλληλα, επισημαίνουμε ότι η συνεργασία γονέων-σχολείου είναι απαραίτητη προκειμένου να 

εδραιώσουμε από κοινού κλίμα που θα διευκολύνει την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου,           

απαραίτητο για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου μας. Η τήρηση 

όσων καταγράφονται στους Βασικούς Κανόνες Φοίτησης και Σχολικής Ζωής στα Σχολεία του Ελληνο-

Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του 

Σχολείου μας. 

 

Ειδικότερα σας παρακαλούμε: 

  

α) Να προσπαθείτε και εσείς να εμπνέετε στα παιδιά σας αίσθημα ευθύνης προς το Σχολείο και 

σεβασμού προς όλους τους εργαζομένους σε αυτό.  

β) Να επικοινωνείτε συχνά με τους διδάσκοντες καθ’ όλη την διάρκεια του σχολικού έτους, όχι 

μόνον προς το τέλος του τετραμήνου ούτε μόνον κατά την επίδοση ελέγχων, οπότε η 

ενημέρωση είναι αναγκαστικά συντομότερη. 

γ) Όσοι μεταφέρετε τα παιδιά σας στο Σχολείο με δικό σας μέσο να φροντίζετε για την έγκαιρη 

προσέλευσή τους. 

δ) Να αποφεύγετε να ζητάτε άδειες απουσίας των παιδιών σας από τα μαθήματα ή από 

εκδηλώσεις που αποτελούν θεσμούς του Σχολείου.  

 ε) Να συμβουλεύετε και εσείς τα παιδιά σας να αποφεύγουν τα ακόλουθα  παραπτώματα, για 

τα οποία ελέγχονται πειθαρχικά:  

 την χρήση βίας κάθε είδους (σωματικής ή ψυχολογικής) προς τους συμμαθητές τους 

 τις καθυστερήσεις και τις αυθαίρετες απουσίες 

 το κάπνισμα, το οποίο απαγορεύεται για όλους σε όλους τους χώρους του Σχολείου 

 την ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων και τις φθορές της σχολικής περιουσίας 

 την κατοχή και την χρήση κινητού τηλεφώνου και οποιασδήποτε άλλης συσκευής που 

διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου εντός του σχολικού 

χώρου. 

 

Για οποιοδήποτε θέμα, μπορείτε να απευθύνεστε στον Διευθυντή του Λυκείου, κ. Χρίστο 

Κωνσταντόπουλο, αφού έχει προηγηθεί επικοινωνία σας με το αρμόδιο για το εκάστοτε θέμα μέλος 

της Διεύθυνσης. 

 

 O κ. Νικόλαος Καλογεράς, Αναπληρωτής Διευθυντής, είναι υπεύθυνος για τους μαθητές της Α’ και 

για τους μαθητές των τμημάτων Β4, Β5, Β6 και Β7 της Β’ Λυκείου. 

 Η κ. Νεκταρία Παπαϊωάννου, Υποδιευθύντρια, είναι υπεύθυνη για τους μαθητές των τμημάτων Β1, 

Β2 και Β3 της Β’ Λυκείου, καθώς και για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου. 

 

 

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τα συνημμένα έντυπα:  

Ιδιωτικό-Ισότιμο Λύκειο 

Κολλέγιο Αθηνών 
(Ιδρυτικός Νόμος 3776/1929) 

https://www.haef.gr/el/Schools/AthensCollege/HighSchoolAthens/Panelladikes-Exetaseis/panelladikes-20
https://www.haef.gr/el/Schools/AthensCollege/HighSchoolAthens/Panelladikes-Exetaseis/panelladikes-20


o Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 

o Τακτικές συναντήσεις ενημέρωσης γονέων – Εορτές – Αργίες – Μορφωτικές επισκέψεις - Αλλαγές 

στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων. 

o Ενημέρωση για το όριο των απουσιών. 

o Οδηγίες για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της 

εγγραφής. 

o Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020, για τους γονείς των 

μαθητών της Α΄ Λυκείου. 

o Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020, για τους γονείς των 

μαθητών της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου. 

o Ενημέρωση για το Τμήμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 

o Ενημέρωση για τις ημέρες και τον τρόπο των εβδομαδιαίων συναντήσεων των γονέων με τους 

διδάσκοντες. 

 

 

Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά. 

 

 

 

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος 

Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου  

Κολλέγιο Αθηνών  
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 
 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

1η περ. 

08:30-09:15 

1η περ. 

08:30-09:15 

1η περ. 

08:30-09:15 

1η περ. 

08:30-09:15 

1η περ. 

08:30-09:15 

2η περ. 

09:20-10:05 

2η περ. 

09:20-10:05 

2η περ. 

09:20-10:05 

2η περ. 

09:20-10:05 

2η περ. 

09:20-10:05 

3η περ. 

10:10-10:55 

3η περ. 

10:10-10:55 

3η περ. 

10:10-10:55 

3η περ. 

10:10-10:55 

3η περ. 

10:10-10:55 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10:55-11:10 

4η περ. 

11:10-11:55 

4η περ. 

11:10-11:55 

4η περ. 

11:10-11:55 

4η περ. 

11:10-11:55 

4η περ. 

11:10-11:55 

5η περ. 

12:00-12:45 

5η περ. 

12:00-12:45 

5η περ. 

12:00-12:45 

5η περ. 

12:00-12:45 

5η περ. 

12:00-12:45 

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 

12:50-13:30 

6η περ. 

12:50-13:30 

6η περ. 

12:50-13:30 

6η περ. 

12:50-13:30 

6η περ. 

12:50-13:30 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 13:30-14:00 

6η περ. 

14:00-14:40 

7η περ. 

14:00-14:40 

7η περ. 

14:00-14:40 

7η περ. 

14:00-14:40 

7η περ. 

14:00-14:40 

7η περ. 

14:45-15:25 

8η περ. 

14:45-15:25 

Αποχώρηση 

Λεωφ. 14:55 
8η περ. 

14:45-15:25 

8η περ. 

14:45-15:25 

Αποχώρηση 

Λεωφ. 15:40 

Αποχώρηση 

Λεωφ. 15:40 

Συνεδριάσεις 

Συλλόγου 

Διδασκόντων 

Αποχώρηση 

Λεωφ. 15:40 
Αποχώρηση 

Λεωφ. 15:40 
Απογευματινά 

Μαθήματα/ 

Δραστηριότητες 

15:40-16:55 

Απογευματινά 

Μαθήματα/ 

Δραστηριότητες 

15:40-16:55 

Απογευματινά 

Μαθήματα/ 

Δραστηριότητες 

15:40-16:55 

Αποχώρηση 

Λεωφ. 17:10 

Αποχώρηση 

Λεωφ. 17:10 
Αποχώρηση 

Λεωφ. 17:10 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

 

 

 

ΕΟΡΤΕΣ – ΑΡΓΙΕΣ – ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

 

 

 

 

 

Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερωθείτε εγκαίρως. 

 

 

 

 

 

 

 
Ιδιωτικό-Ισότιμο Λύκειο-Κολλέγιο Αθηνών |T: 210 – 6798133 |F: 210 – 6773273 | e-mail: lykeioac@haef.gr |  

Στεφάνου Δέλτα 15 Ψυχικό 15452 www.haef.gr | Τ.Θ.  65005 | 

 

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020 17:00 
Ενημερωτική συγκέντρωση γονέων μαθητών Α΄ 

Λυκείου  

Τετάρτη, 30  Σεπτεμβίου 2020 17:00 
Ενημερωτική συγκέντρωση γονέων μαθητών Β΄ και Γ΄ 

Λυκείου  

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020 15:30 - 18:30 
Ενημέρωση γονέων μαθητών Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου από 

τους διδάσκοντες  

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 17:00 
Ενημέρωση γονέων μαθητών Α΄ Λυκείου από την 

Διεύθυνση  

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021 15:30 - 18:30 Επίδοση ελέγχων Α΄ τετραμήνου Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου  

Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021 15:30 - 18:30 
Ενημέρωση γονέων μαθητών Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου από 

τους διδάσκοντες  

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020  Εορτή Αγίου Δημητρίου - Αργία 

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020  Εθνική Εορτή - Αργία 

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020  Μορφωτικές επισκέψεις Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου 

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020 Ημέρα Πολυτεχνείου  

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020  Ημέρα Ευχαριστιών - Αργία 

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020  
Λήξη μαθημάτων 13:30 - Διακοπές Χριστουγέννων από 24 Δεκεμβρίου έως 7 

Ιανουαρίου 

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021  Επανάληψη μαθημάτων   

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021  Εορτή Τριών Ιεραρχών  

Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2021 Καθαρά Δευτέρα - Αργία 

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021  Παρέλαση μαθητών Λυκείου 

Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2021  Εθνική Εορτή - Αργία 

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021 Λήξη μαθημάτων 13:30 - Διακοπές Πάσχα από 23 Απριλίου έως 7 Μαίου  

Δευτέρα, 10 Μαίου  2021 Επανάληψη μαθημάτων  

Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 Αγίου Πνεύματος - Αργία 

Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 Commencement - Τελετή Aποφοίτησης 

Ιδιωτικό-Ισότιμο Λύκειο 

Κολλέγιο Αθηνών 
(Ιδρυτικός Νόμος 3776/1929) 

mailto:xxxx@haef.gr
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

 

 

 

ΟΡΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 

Βάσει των όσων ορίζονται στο άρθρο 28, παρ. 7 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019/Υ.Α. (ΦΕΚ 

2005, τ. Β’) με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα 

σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» για τον υπολογισμό του ορίου απουσιών των μαθητών 

των Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων που εφαρμόζουν διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα, το όριο 

του συνόλου των απουσιών για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης του μαθητή ως επαρκούς 

διαμορφώνεται ανά τάξη ως ακολούθως:  

 

Α΄ ΚΑΙ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

124 απουσίες 

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

135 απουσίες 

 

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 29 της εν λόγω Υ.Α. «Για την τακτική 

παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο 

κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο 

τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο 

σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό.»  

 

Τέλος, οφείλουμε να σας τονίσουμε, όπως άλλωστε επανειλημμένα στο παρελθόν έχουμε πράξει, ότι 

η φοίτηση των μαθητών χαρακτηρίζεται με αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας από τον Σύλλογο 

Διδασκόντων στο τέλος του σχολικού έτους. 

 

 

 

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος 

Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου  

Κολλέγιο Αθηνών 
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Ψυχικό, 4 Σεπτεμβρίου 2020 

 

Προς τους γονείς των μαθητών του Λυκείου  

 

Αγαπητοί γονείς,  

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση που δεν έχετε προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

(Υπεύθυνη Δήλωση, Α.Δ.Υ.Μ., Πιστοποιητικό Δερματολογικής Εξέτασης) θα πρέπει να τα καταθέσετε 

σε φάκελο μέσω των παιδιών σας στη Γραμματεία του Λυκείου (κ. Κουτσοπούλου, γρ. 204) μέχρι και 

τις 21 Σεπτεμβρίου 2020. Εναλλακτικά, μπορείτε να τα αποστείλετε μέσω fax (210-6729540) είτε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ckoutsopoulou@haef.gr). Στην περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής είναι 

απαραίτητο στη συνέχεια να καταθέσετε το πρωτότυπο ΑΔΥΜ στη Γραμματεία του Λυκείου (κ. 

Κουτσοπούλου, γρ. 204) μέσω των παιδιών σας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ολοκληρωθεί 

η ηλεκτρονική εγγραφή.  

 

Σύμφωνα με την νομοθεσία για την συμμετοχή όλων των μαθητών στην Φυσική Αγωγή και τις 

αθλητικές δραστηριότητες του Σχολείου είναι απαραίτητη η προσκόμιση Ατομικού Δελτίου Υγείας 

Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται κατά την εγγραφή του μαθητή στην Α΄ Λυκείου και ισχύει 

για τρία (3) σχολικά έτη.  

 

Αν επέλθει μεταβολή της κατάστασης υγείας ή των παραγόντων κινδύνου του μαθητή, κατά τη 

διάρκεια των τριών αυτών ετών, ο γονέας υποχρεούται να καταθέσει άμεσα νέο, επικαιροποιημένο 

Α.Δ.Υ.Μ. στη σχολική μονάδα φοίτησής του. 

Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη 

υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι: 

 Έως και την ηλικία των δεκαέξι ετών οι παιδίατροι.  

 Για μεγαλύτερες ηλικίες των δεκάξι ετών δυνατότητα συμπλήρωσης των παραπάνω εγγράφων 

έχουν οι ειδικότητες των παθολόγων ή καρδιολόγων.  

 Κατ’ εξαίρεση συμπληρώνονται από παιδιάτρους, εφόσον οι μαθητές παρακολουθούνται από 

ειδικές παιδιατρικές μονάδες για ασθένειες ειδικών νοσημάτων ή η βιολογική τους ωρίμανση 

αντιστοιχεί σε παιδική ηλικία.  

 

Ειδικότερα: 

α)  Για το μάθημα κολύμβησης: 

Για να συμμετέχει ο μαθητής στο μάθημα της κολύμβησης, οι γονείς οφείλουν να 

προσκομίζουν στην αντίστοιχη σχολική μονάδα, κάθε χρόνο, κατά την εγγραφή του στο νέο 

σχολικό έτος,  πιστοποιητικό δερματολογικής εξέτασης, το οποίο ισχύει για ένα (1) σχολικό 

έτος. Αν δεν έχει κατατεθεί έως την έναρξη του σχολικού έτους, ο μαθητής δεν μπορεί να έχει 

ενεργό συμμετοχή στο μάθημα αυτό. Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα 

συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του πιστοποιητικού δερματολογικής εξέτασης είναι 

οι δερματολόγοι, οι παιδίατροι ή οι γενικοί ιατροί. 

β) Για τη συμμετοχή στις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες 

Για να συμμετέχει ο μαθητής στις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες του Σχολείου και να λαμβάνει 

μέρος σε σχολικά πρωταθλήματα (Διασχολικούς αγώνες, Α.Σ.Ι.Σ., Νομαρχιακούς αγώνες –

Πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα κ.α.), οι γονείς οφείλουν να προσκομίζουν στην 

αντίστοιχη σχολική μονάδα, κάθε χρόνο, κατά την εγγραφή του στο νέο σχολικό έτος, Ιατρική 

Βεβαίωση, η οποία έχει διάρκεια ισχύος ένα (1) σχολικό έτος. Οι ειδικότητες των ιατρών που 

έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής της Ιατρικής 

Βεβαίωσης είναι οι παιδίατροι έως την ηλικία των δεκαέξι (16) ετών. Για ηλικία μεγαλύτερη των 
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δεκαέξι (16) ετών, δυνατότητα συμπλήρωσης της Ιατρικής Βεβαίωσης έχουν οι παθολόγοι ή οι 

καρδιολόγοι. Ιατρικές Βεβαιώσεις υπογεγραμμένες από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ΔΕΝ 

γίνονται δεκτές.   

  

Οι γονείς παιδιών με χρόνιο νόσημα, σοβαρή αλλεργία ή άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας οφείλουν να 

προσκομίζουν επιπλέον σχετική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό του παιδιού και αναλυτικές 

οδηγίες για την αντιμετώπιση εκτάκτου περιστατικού που σχετίζεται με αυτό και ενδέχεται να συμβεί στο 

σχολείο. 

 

Κατά τούτο: 

Για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου απαιτούνται: 

Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.)  

Για τους μαθητές και των τριών τάξεων, Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου απαιτούνται: 

 Για το μάθημα της κολύμβησης: Πιστοποιητικό Δερματολογικής Εξέτασης  

 Για τη συμμετοχή στις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες: Ιατρική Βεβαίωση  

  

Τα έντυπα μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τις οικείες γραμματείες των σχολικών μονάδων ή να τα 

εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα του Σχολείου www.haef.gr.  

 

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/2019 Υ.Α. ( ΦΕΚ Β’ 2005) (άρθρο 9) 

«Εκπρόθεσμη εγγραφή πραγματοποιείται μετά από έγκριση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης έως δέκα (10) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Οι απουσίες των μαθητών/τριών 

για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι και την εκπρόθεσμη εγγραφή 

λογίζονται στο ακέραιο…» 

 

Από την 21η Σεπτεμβρίου 2020 οι μαθητές δεν θα γίνονται δεκτοί στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, 

εφόσον δεν έχουν προσκομισθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία 

 

 

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος 

Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου  

Κολλέγιο Αθηνών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ιδιωτικό-Ισότιμο Λύκειο-Κολλέγιο Αθηνών |T: 210 – 6798133 |F: 210 – 6773273 | e-mail: lykeioac@haef.gr |  

Στεφάνου Δέλτα 15 Ψυχικό 15452 www.haef.gr | Τ.Θ.  65005 | 

https://www.haef.gr/-/media/files/haef/iatrika/adym.pdf?la=el
https://www.haef.gr/-/media/files/haef/iatrika/dermacert.doc?la=el
https://www.haef.gr/-/media/files/haef/iatrika/medical-certificate.doc?la=el
http://www.haef.gr/
mailto:xxxx@haef.gr
http://www.haef.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψυχικό, 4 Σεπτεμβρίου 2020 

  

 

 

Προς τους γονείς των μαθητών Β΄ και Γ´ Λυκείου 

 

 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών σας προσκαλούν σε 

ενημερωτική συνάντηση την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020, στις 17:00. Η ενημέρωση έχει 

προγραμματιστεί καταρχήν να γίνει διαδικτυακά. Θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση από την Διεύθυνση –

βάσει των νέων επιδημιολογικών δεδομένων και οδηγιών της Πολιτείας – για τον τρόπο 

πραγματοποίησής της.  

 

Στη συνάντηση θα γίνει παρουσίαση του ακαδημαϊκού προγράμματος της Β΄ και της Γ´ Λυκείου, 

καθώς και του Συστήματος Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.   

 

Πιστεύουμε ότι η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών είναι σημαντικός παράγων για την υλοποίηση 

των κοινών στόχων μας. Για τον λόγο αυτό η παρουσία σας είναι πολύτιμη. 

 

 

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος 

Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου  

Κολλέγιο Αθηνών  
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Ψυχικό, 4 Σεπτεμβρίου 2020 

 

 

Προς τους γονείς των μαθητών Α΄ Λυκείου 

 

Αγαπητοί γονείς, 

 

η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών σας προσκαλούν σε 

ενημερωτική συνάντηση την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 17:00. Η ενημέρωση έχει προγραμματιστεί 

καταρχήν να γίνει διαδικτυακά. Θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση από την Διεύθυνση – βάσει των νέων 

επιδημιολογικών δεδομένων και οδηγιών της Πολιτείας– για τον τρόπο πραγματοποίησής της.  

 

 

Στη συνάντηση θα γίνει παρουσίαση του ακαδημαϊκού προγράμματος της Α΄ Λυκείου, καθώς και του 

γενικότερου προγράμματος του Λυκείου.  

 

Πιστεύουμε ότι η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών είναι σημαντικός παράγων για την υλοποίηση 

των κοινών στόχων μας. Για τον λόγο αυτό η παρουσία σας είναι πολύτιμη. 

 

 

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος 

Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου  

Κολλέγιο Αθηνών  
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Ψυχικό, 4 Σεπτεμβρίου 2020 

 

 

Αγαπητοί γονείς, 

 

με την ευκαιρία της έναρξης της σχολικής χρονιάς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον ρόλο του 

Τμήματος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών.  

 

Συμβουλευτική 

Βασικός στόχος μας είναι η στήριξη των μαθητών και των μαθητριών σε μια περίοδο μεταβατική για 

την διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Μέσω της ατομικής συμβουλευτικής επιδιώκουμε να 

βοηθήσουμε τους εφήβους να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά 

του αλλά και τις φοβίες του, καθώς και να ενισχύσουν και να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις 

τους.  

 

Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

Το τεστ αυτό δίνεται σε όλους τους μαθητές της Α’ Λυκείου, καθώς παρέχει πληροφορίες για την 

διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους. Μετά την ανάλυση 

και την επεξεργασία των δεδομένων, οι ψυχολόγοι του Τμήματος συζητούν τα αποτελέσματα του τεστ 

με κάθε μαθητή ξεχωριστά.   

 

Συνεργασία με γονείς 

Το Τμήμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι στην διάθεση των γονέων, 

προκειμένου να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών τους.  

 

Θερινό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η επαφή των μαθητών με τον επαγγελματικό κλάδο που τους 

ενδιαφέρει.  

 

Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ουσιαστικότερα τους μαθητές, η συνεργασία μαζί σας είναι όχι 

μόνον επιθυμητή αλλά και πολύτιμη.  

 

Το Τμήμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού βρίσκεται στον 1ο όροφο του 

Μπενακείου, στις αίθουσες 107 και 108. Μπορείτε να ορίσετε τις συναντήσεις σας με την κ. Αικατερίνη 

Παναγιώτου και την κ. Μαρία-Ελένη Γιαννοπούλου στα τηλέφωνα 210 6756361 και 210 6798203 ή μέσω 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kpanagiotou@haef.gr και mgiannopoulou@haef.gr. 

 

 

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος 

Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου  

Κολλέγιο Αθηνών  
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Ψυχικό, 4 Σεπτεμβρίου 2020 

 

 

 

Προς τους γονείς των μαθητών του Λυκείου  

 

 

Η εβδομαδιαία επικοινωνία των γονέων με τους διδάσκοντες θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη και 

Πέμπτη, από τις αρχές Οκτωβρίου 2020 και εξής. Εξαιτίας των αλλαγών των δεδομένων που 

ανακύπτουν λόγω της πανδημίας, θα ενημερωθείτε στο άμεσο μέλλον σχετικά με τον τρόπο και την 

διαδικασία της επικοινωνίας σας με τους διδάσκοντες. 

 

Μπορείτε να καθορίσετε τις συναντήσεις σας με τους διδάσκοντες του μαθητή / της μαθήτριας 

ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Σχολείου www.haef.gr > Γονείς > Ραντεβού Γονέων μέσω της 

εφαρμογής So Simple (τα στοιχεία εισόδου στην πλατφόρμα είναι τα ίδια με αυτά που 

χρησιμοποιήθηκαν στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών εγγραφών). Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε 

να απευθύνεστε στον κ. Θ. Λαζάρου στο τηλέφωνο 210-6798104.  

 

Είμαστε βέβαιοι ότι με την συνεργασία όλων μας η επικοινωνία θα διεξάγεται απρόσκοπτα και 

αποτελεσματικά.   

 

 

 

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος 

Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου  

Κολλέγιο Αθηνών  
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Ψυχικό, 4 Σεπτεμβρίου 2020 

 

Προς τους γονείς των μαθητών του Λυκείου  

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018/ΥΠ.Π.Ε.Θ οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν 

στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή/και παιχνίδι που διαθέτει 

σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. 

Ως εκ τούτου, ο μαθητής ο οποίος εμφανίζει στο Σχολείο κινητό τηλέφωνο και οποιαδήποτε άλλη 

συσκευή που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου, ή κάνει χρήση αυτών, θα 

ελέγχεται πειθαρχικά, η δε συσκευή θα αφαιρείται από τον μαθητή και την πρώτη φορά θα του 

παραδίδεται μετά τη λήξη των μαθημάτων και αφού έχουν ενημερωθεί και συναινέσει οι γονείς του 

μαθητή μέσω email ή φαξ. Από την δεύτερη φορά θα παραδίδεται αποκλειστικά και μόνο στον γονέα 

του. 

   

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος 

Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου  

Κολλέγιο Αθηνών  

________________________________________________________________________________________________ 

 

ΔΗΛΩΣΗ 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα __________________________________________________________________ 

γονέας του μαθητή/της μαθήτριας _______________________________________________________________    

του τμήματος _____ δηλώνω ότι έλαβα γνώση σχετικά με τα ισχύοντα για τη χρήση κινητών τηλεφώνων 

και ηλεκτρονικών συσκευών εντός του σχολικού χώρου. 

 

Ημερομηνία: ___________________             Ο/Η δηλ_____: _____________________________ 

 

 

 

 

 

Παρακαλούμε η δήλωση να επιστραφεί συμπληρωμένη μέχρι την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020 στη Γραμματεία του 

Λυκείου είτε σε φάκελo μέσω των παιδιών σας ( κ. Κωσταρίδη, γρ. 103) είτε με fax (210 6773373 ) είτε με email 

(ckostaridi@haef.gr). 
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Ψυχικό, 4 Σεπτεμβρίου 2020 

 

 

 

Αγαπητοί γονείς, 

 

όπως έχετε ήδη ενημερωθεί με προηγούμενη επιστολή, της 16ης Ιουνίου 2020, θα λειτουργήσει και για 

το σχολικό έτος 2020-2021 το Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και Άλλων 

Δραστηριοτήτων για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Τα μαθήματα θα γίνονται την Τρίτη, την Πέμπτη και 

την Παρασκευή. Αρχίζουν αμέσως μετά την λήξη του πρωινού προγράμματος, στις 15:40, 

ολοκληρώνονται στις 16:55 και προσφέρονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση από μέρους σας.  

 

Το Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και Άλλων Δραστηριοτήτων αρχίζει την Τρίτη, 22 

Σεπτεμβρίου 2020. 

 

 

 

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος 

Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου  

Κολλέγιο Αθηνών  
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Ψυχικό, 4 Σεπτεμβρίου 2020 

 

Θέμα: Υπενθύμιση για την διαδικασία απαλλαγής από το μάθημα των 

Θρησκευτικών 

 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί με προηγούμενη επιστολή, της 28ης Αυγούστου 

2020, σας υπενθυμίζουμε ότι με βάση την υπ’ αριθμόν 

Φ1/104795/ΓΔ4/Υ.ΠΑΙ.Θ. εγκύκλιο, η απαλλαγή από το μάθημα των 

Θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, 

του ιδίου του μαθητή (αν είναι ενήλικος) ή και των δύο γονέων του (αν είναι 

ανήλικος), στην οποία θα αναφέρεται ότι «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης 

δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των 

Θρησκευτικών». Η υπογραφή του ασκούντος τη γονική μέριμνα αρκεί στην 

περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα. Για την 

Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της/των υπογραφής/-

φών από το ΚΕΠ ή από αστυνομική αρχή ή από την διαδικτυακή πύλη 

εξυπηρέτησης πολιτών www.gov.gr . 

 

Η υποβολή των Υπευθύνων Δηλώσεων γίνεται σε αποκλειστική προθεσμία 

από την Τρίτη, 1/9/2020 μέχρι και την Δευτέρα, 14/9/2020. Σας 

υπενθυμίζουμε ότι οι απαλλασσόμενοι μαθητές παρακολουθούν 

υποχρεωτικά διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας 

τάξης. 

 

 

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος 

Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου  

Κολλέγιο Αθηνών  
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