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Επικοινωνία (37):  

Προς: Οικογένειες τελειόφοιτων μαθητών/ριών 

2019-2020 Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 

Πρόσκληση 
Τελετή Αποφοίτησης 2019-2020 

Αξιοποιώντας την ευκαιρία που δημιουργούν οι τελευταίες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, 
με ξεχωριστή χαρά, σας προσκαλούμε στην τελετή αποφοίτησης για τη σχολική χρονιά 2019-20. Η 

τελετή, θα πραγματοποιηθεί σε τρεις διαφορετικές μέρες ως εξής: 

Στ1, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, 7.00μ.μ. 

Στ2, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, 7.00μ.μ. 

Στ3, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, 7.00μ.μ. 

Η τελετή αποφοίτησης θα πραγματοποιηθεί στον πλακόστρωτο υπαίθριο χώρο, της αυλής του 
σχολείου και θα έχει διάρκεια 45 λεπτών. Η πρόσκληση ισχύει για δύο άτομα για κάθε 

τελειόφοιτο/η. Για αδέλφια η πρόσκληση ισχύει και πάλι μόνο για δύο άτομα. 

 

 

Σημαντικές πληροφορίες για την τελετή: 

Για τη διοργάνωση της τελετής, θα τηρηθούν αυστηρά μέτρα υγειονομικής προστασίας και θα 
ακολουθηθούν οι σχετικές οδηγίες για τον μέγιστο αριθμό ατόμων σε κάθε συγκέντρωση.  

Για την τήρηση των μέτρων προστασίας, στην τελετή θα ισχύσουν οι ακόλουθες διευθετήσεις: 

1. Η προσέλευση θα ολοκληρωθεί 10 λεπτά πριν από την έναρξη της τελετής, δηλαδή στις 
6.50μ.μ. και θα αξιοποιείται η είσοδος, δίπλα από Σχολική Εφορεία μόνο. 

2. Για κάθε παιδί, ισχύει πρόσκληση μόνο για δύο πρόσωπα. 

3. Κατά την προσέλευση στον χώρο, θα γίνεται καταμέτρηση και οι προσκεκλημένοι θα 
οδηγούνται σε αριθμημένα καθίσματα, σύμφωνα με τον κατάλογο φοίτησης του τμήματος. 

4. Το περιεχόμενο της τελετής θα είναι λιτό, χωρίς καλλιτεχνικό πρόγραμμα και θα 
περιλαμβάνει: α) Ομιλία και αποχαιρετισμό από τον διευθυντή, τον πρόεδρο του Συνδέσμου 
Γονέων και τον/ην υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό του τμήματος, β) Σύντομο αποχαιρετιστήριο 
μήνυμα από κάθε τελειόφοιτο/η, και γ) Αναμνηστική φωτογράφιση για κάθε τελειόφοιτο. 

5. Απολυτήρια και αναμνηστικά δώρα δε θα επιδίδονται αλλά θα παραλαμβάνονται από τα 
παιδιά από συγκεκριμένο σημείο ώστε να αποφευχθούν οι αλληλεπιδράσεις από κοντινή 
απόσταση. 

6. Αμέσως μετά τη λήξη, η αποχώρηση θα γίνεται σταδιακά και σύμφωνα με υποδείξεις που θα 
ανακοινώνονται. 


