
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ                                                                         ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ/ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ/ΕΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ) 

 
ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Τα μαθήματα για τον Γυμνασιακό κύκλο θα λήξουν με απόφαση του ΥΠΠΑΝ την Τετάρτη, 16/6/2021. 
 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά για Α΄ Λυκείου Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης: 23-25/6/2021 και με 
φυσική παρουσία για Α’ τάξη Τεχνικών Σχολών: 22-23/6/2021. Οι οδηγίες για την ηλεκτρονική εγγραφή 
είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.  
 
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 
Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 στην κεντρική αυλή του σχολείου στις  8:00 μ.μ. 
τηρουμένων όλων των μέτρων που το ΥΠΠΑΝ καθορίζει για τις τελετές αποφοίτησης.  
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥΣ 

1. Καταρχήν θα πρέπει να συμπληρωθεί εκ των προτέρων το επισυναπτόμενο έντυπο «Δήλωση 
παρουσίας στην Τελετή Αποφοίτησης» από τους γονείς/κηδεμόνες των τελειοφοίτων στο οποίο 
θα δηλωθούν μέχρι δύο (2) άτομα και να επιστραφεί μέχρι τις 14/6/2021 στον Υπεύθυνο 
Καθηγητή του Τμήματος. Οι προσκεκλημένοι θα προσέρχονται στον χώρο υποδοχής και θα 
κάθονται στις προκαθορισμένες για τους γονείς θέσεις.   

2. Οι αποστάσεις ασφαλείας ενός μέτρου θα τηρούνται για άτομα που δεν ανήκουν στην ίδια 
οικογένεια.  

3. Όλοι οι παρευρισκόμενοι θα είναι υποχρεωμένοι να φέρουν προστατευτική μάσκα καθόλη τη 
διάρκεια της παρουσίας τους στον χώρο του σχολείου.  

4. Οι προσκεκλημένοι θα μπορούν να προσέλθουν είτε από την Ανατολική είσοδο είτε από τη 
Δυτική είσοδο.   

5. Η αποχώρηση από την τελετή θα γίνει τμηματικά και κατόπιν ανακοίνωσης από μικροφώνου.   
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 
1. Οι τελειόφοιτοι/ες μαθητές/τριες θα προσέλθουν το πρωί της Τρίτης, 22/6/2021 στο Σχολείο, 

για να  υπογράψουν στο Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, να παραλάβουν το Δελτίο Ετήσιας 
Επίδοσης και το περιοδικό του σχολείου. (Τα επίσημα Απολυτήρια θα δοθούν στην Τελετή 
Αποφοίτησης). 
 

2. Το απόγευμα 23/6/21 θα πρέπει να προσέλθουν το αργότερο στις 7:30 μ.μ. με την επίσημη 
στολή τους ως ακολούθως: 

 
Α) Για τους μαθητές: άσπρο πουκάμισο μέσα στο παντελόνι, γκρίζο μαθητικό παντελόνι όχι 
τζην, μπλε γραβάτα, μαύρα δερμάτινα παπούτσια   
Β) Για τις μαθήτριες: γκρίζα φούστα μέχρι το γόνατο, με δύο πιέτες μπροστά, άσπρο πουκάμισο 
μέσα στη φούστα, μπλε γραβάτα, μαύρα δερμάτινα παπούτσια, χαμηλό καλτσάκι ή διαφανές 
καλσόν. 

 
3. Η γενική εμφάνισή τους πρέπει να συνάδει με τη μαθητική ιδιότητα.   

Α) Για μαθητές: Απαγορεύονται τα γένια, το υπογένειο και τα μακριά μαλλιά. Απαγορεύονται τα 
εξεζητημένα χτενίσματα, το ιδιόρρυθμο κούρεμα (π.χ. στυλ «καπελάκι» με ξυρισμένο το κάτω 
μέρος και μακριά μαλλιά στο πάνω μέρος της κεφαλής), τα βαμμένα μαλλιά, τα καπελάκια, οι 
διακοσμητικές αλυσίδες, τα σκουλαρίκια και γενικά οποιαδήποτε υπερβολή, ή ακαλαισθησία 



στην εμφάνιση. Επιτρέπονται μόνο το ρολόι, ένας σταυρός και αν είναι απαραίτητο ένα 
κομποσχοίνι. Απαγορεύεται η χρήση σκούφων. 
Β) Για μαθήτριες: Απαγορεύονται τα στενά, τύπου κολάν και χαμηλόμεσα παντελόνια, είτε τζην 
και οι στενές και οι κοντές φούστες. Απαγορεύονται επίσης τα μακριά ή/και βαμμένα νύχια, τα 
εξεζητημένα κοσμήματα (τα δακτυλίδια, τα βραχιόλια, οι διακοσμητικές αλυσίδες, πάνω από 
ένα σκουλαρίκι σε κάθε αυτί, το σκουλαρίκι στη μύτη, στο φρύδι, στη γλώσσα, στα χείλη), τα 
βαμμένα μαλλιά/ανταύγειες, τα εξεζητημένα χτενίσματα (π.χ. ξυρισμένο κεφάλι), τα βαμμένα 
μάτια και πρόσωπο, τα καπελάκια, μαντήλια στο κεφάλι και γενικά οποιαδήποτε  υπερβολή ή 
ακαλαισθησία στην εμφάνιση. Επιτρέπονται: σταυρός, ρολόι, ένα μικρό σκουλαρίκι σε κάθε 
αυτί και αν είναι απαραίτητο ένα κομποσχοίνι. Απαγορεύεται η χρήση σκούφων.  

 
4. Θα πρέπει να καθίσουν κατά τμήμα και αριθμό στις θέσεις που θα τους υποδειχθούν από τους 

Υπεύθυνους Καθηγητές Τμήματος. Η σήμανση των τμημάτων και των αριθμών θα είναι εμφανής 
στις καρέκλες. 
 

5. Να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση μετά την τοποθέτηση στις θέσεις τους. 
 

6. Να στέκονται όρθιοι/ες ΜΟΝΟ κατά τη διάρκεια της προσφώνησης του Διευθυντή προς τους 
τελειόφοιτους. 
 

7. Κατά την επίδοση του Απολυτηρίου να κινηθούν κατά τμήμα και αριθμό σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Υπεύθυνου Καθηγητή Τμήματος.  
 

8. Να μην αποχωρήσουν μετά την παραλαβή του Απολυτηρίου τους, αλλά να επιστρέψουν στις 
θέσεις τους, για να έχουν την ευκαιρία και οι υπόλοιποι μαθητές να τύχουν της ίδιας προσοχής 
και τιμής. 
 

9. Η αποχώρηση από τον χώρο της εκδήλωσης θα γίνει τμηματικά και κατόπιν ανακοίνωσης από 
μικροφώνου.  

 
 
14 Ιούνιου 2021                                                                  ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 


