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Ψυχικό, 13 Μαΐου 2022  

 

Προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών του Λυκείου      

 

Αγαπητοί γονείς,  

 

ενόψει της έναρξης των Προαγωγικών και Απολυτηρίων εξετάσεων Μαΐου - Ιουνίου 

2022, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:    

 

Α. Την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Συνεδρίαση του 

Συλλόγου Διδασκόντων για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών 

του Λυκείου. Όσοι/ες οφείλουν να προσκομίσουν δικαιολογητικά για μη 

προσμέτρηση απουσιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, παρακαλούνται να 

απευθυνθούν εγκαίρως, μέχρι την Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022, στο γραφείο απουσιών 

του Λυκείου (κ. Χ. Πλουμάκη, στοιχεία επικοινωνίας : τηλ. 210-67.98.134, email: 

cploumaki@athenscollege.edu.gr). 

 

Β. Από την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022, ώρα 17:00, θα μπορείτε να έχετε ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην Βαθμολογία Β΄ Τετραμήνου του γιου/της κόρης σας ως 

ακολούθως:  

 

1. Πληκτρολογείτε σε έναν φυλλομετρητή/browser (Mozilla Firefox, Google 

Chrome) την ηλεκτρονική διεύθυνση www.athenscollege.edu.gr και 

εισέρχεσθε στο Portal κάνοντας χρήση των κωδικών σας.   

2.   Επιλέγετε το πεδίο Βαθμολογίες Μαθητών.   

3.  Στη συνέχεια  επιλέγετε το πεδίο Συνημμένα από το Μενού (αριστερή στήλη) 

-> Έλεγχος Επίδοσης 2021-2022  –> Λήψη ή Προβολή.   

 

Γ. Η ανάρτηση των τελικών Ελέγχων Επίδοσης και η χορήγηση των Απολυτήριων 

Τίτλων θα γίνει την ημερομηνία που θα ορίσει το ΥΠΑΙΘ με σχετική εγκύκλιο, για την 

οποία θα ενημερωθείτε.  

  

Δ. Αναβαθμολόγηση των γραπτών γίνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από 

την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Προαγωγικών και Απολυτηρίων 

Εξετάσεων. Οι γονείς των μαθητών μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Σχολείο, με 

την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. 

Για κάθε γραπτό δοκίμιο η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο ηλεκτρονικό 

παράβολο, το οποίο διατίθεται από το Πληροφοριακό Σύστημα myAADE ή από τα 

Κ.Ε.Π.. 

 

Τέλος, επισυνάπτουμε την εξεταστέα ύλη και το πρόγραμμα των Προαγωγικών και 

Απολυτηρίων εξετάσεων Μαΐου - Ιουνίου 2022. Επισημαίνουμε ότι θα μπορείτε να 
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έχετε και ηλεκτρονικά πρόσβαση στην εξεταστέα Ύλη και το Πρόγραμμα των 

εξετάσεων με τους ακόλουθους τρόπους: α)μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS 

(ομάδα ΚΑ ΛΥΚ Ανακοινώσεις για μαθητές/τριες) και β) μέσω του Portal (ενότητα 

Σχετικά Αρχεία). 

 

Ευχόμαστε στους μαθητές και τις μαθήτριές μας καλή δύναμη και επιτυχία στις 

εξετάσεις.    

  

Με εκτίμηση, 

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος  

Συντονιστής Κολλεγίου Αθηνών & 

Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών  
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