
ΛΥΚΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 
 

ΒΡΑΒΕΙΑ 
 
Πληροφορούνται οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης ότι κατά τη σχολική  χρονιά 2013–2014 απονεμήθηκαν 
κατά την Τελετή Αποφοίτησης τα πιο κάτω βραβεία.  Τα βραβεία αυτά πολύ πιθανόν να απονεμηθούν και 
κατά τη φετινή σχολική χρονιά. 
 
1. ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ   

(α) Χρηματικό βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον τελειόφοιτο μαθητή/μαθήτρια, που θα συγκεντρώσει 
 την υψηλότερη βαθμολογία κατά τη φετινή σχολική χρονιά.    
(β)  i)  Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα  στους επόμενους πέντε τελειόφοιτους μαθητές και  
  μαθήτριες, που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία κατά τη φετινή σχολική  χρονιά.   
 ii)  Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στους πέντε πρώτους μαθητές και μαθήτριες της      
          Β΄ τάξης, που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία κατά τη φετινή σχολική χρονιά.   
 iii) Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στους πέντε πρώτους μαθητές και μαθήτριες της Α΄  
  τάξης, που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία κατά τη φετινή σχολική χρονιά.   

 
(γ)   Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή/τρια, που 
 θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα της Χημείας στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 
(δ)  Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή/τρια για τη 
 συνεισφορά του/της στο μουσικό μέρος όλων των εκδηλώσεων του Σχολείου κατά τη φετινή χρονιά.  
 (ε)   Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή/τρια, που θα 

 συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα των Γραφικών Τεχνών  στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις. 

 (στ) Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή/τρια, που θα 
 συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα της Λογιστικής στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 
                                   
2. ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ 

(α)  Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή, που θα  
 συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. 
(β)  Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή που θα 
 συγκεντρώσει τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.   
(γ)   Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή, που θα 
 συγκεντρώσει την τρίτη υψηλότερη βαθμολογία κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. 
 
3. ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 

Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον τελειόφοιτο μαθητή, που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη 
βαθμολογία στο Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά τη φετινή 
σχολική χρονιά. 

 
4. ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ 

Βράβευση με Ασημένιο Σταυρό και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος και επίδοση τελειόφοιτο 
μαθητή/τρια, που θα διακριθεί στο μάθημα της Θρησκευτικής Αγωγής. 
 
5. ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ 

ΣΩΤΗΡΟΣ  Π.Χ.ΝΗΣΟΥ  

 (α) Βράβευση με εικόνα και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο τελειόφοιτο μαθητή/τρια, που  κατάγεται από 
 το  Πέρα Χωρίο Νήσου και θα συγκεντρώσει κατά τα τρία  χρόνια  της φοίτησής του, την υψηλότερη 
 βαθμολογία στο μάθημα  των  Θρησκευτικών. 
(β)  Βράβευση με βιβλία και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο τελειόφοιτο μαθητή/τρια, που κατοικεί στο 
 Πέρα Χωρίο Νήσου και θα συγκεντρώσει κατά τα τρία χρόνια της φοίτησής του, την υψηλότερη 
 βαθμολογία στο μάθημα  των  Θρησκευτικών. 



6. ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ      

(α)  Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή/τρια, που θα 
 συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα της Φυσικής στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 
(β)  Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή/τρια για  την 
 προσφορά του στον εθελοντισμό. 

 
7. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΡΝΟΥ   

Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή/τρια, που θα 
συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 
 
 8. ΒΡΑΒΕΙΟ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ   

Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή/τρια, που θα 
συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα της Τεχνολογίας στις Παγκύπριες εξετάσεις.  
 
9. ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ  

(α)  Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή/τρια, που θα 
 συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα «Θέματα Τέχνης» στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 
(β)  Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή/τρια, που θα 
 συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα της Βιολογίας στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 
(γ)  Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή/τρια, που θα 

συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα της Ιστορίας στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 
(δ)  Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή/τρια, που θα 
 συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα των Νέων Ελληνικών στις Παγκύπριες 
 Εξετάσεις. 
 
10. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ      

Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή/τρια, που θα 
συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα των Αγγλικών στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 
 
11. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΥΜΠΙΩΝ  

Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή/τρια που θα 
συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία  στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών, Αρχαίων Ελληνικών και 
Ιστορίας στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 
 
12. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΑΜΠΡΑΣ  

Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο τελειόφοιτο μαθητή/τρια, που θα συγκεντρώσει την 
υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας στις Παγκύπριες εξετάσεις. 
         
13. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΣΦΙΛΩΤΗΣ   

Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή/τρια, που θα 
συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στα εξεταζόμενα μαθήματα Νέων Ελληνικών, Μαθηματικών, 
Πληροφορικής και Φυσικής στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 
 
14. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΑΣ   

Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή/τρια, που θα 
συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα της Δακτυλογραφίας - Γραφειακών στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις. 
 
15.  ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΘΙΑΤΗ   

Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή/τρια, που θα 
συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα των Μαθηματικών κοινού κορμού  στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις. 



16. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ 
 ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ ΠΥΡΓΩΝ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον καλύτερο  σε επίδοση αθλητή ή αθλήτρια του Σχολείου για 
τη φετινή σχολική χρονιά. 
  
17.  ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΛΟΧΙΑ ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΪΖΟΥ Ν. ΚΑΛΛΕΝΟΥ  

Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή/τρια, που θα 
συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα της Βιολογίας και Φυσικής  στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις. 

 
18. ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ «ΜΙΧΑΗΛ ΟΛΥΜΠΙΟΣ» 
 ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ 

Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή/τρια, που θα 
συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα της Πληροφορικής στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 
 
19.  ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ 
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον τελειόφοιτο μαθητή/τρια, που θα συγκεντρώσει την 
υψηλότερη  βαθμολογία στο Πρόγραμμα Δ.Δ.Κ. (ΔΡΑΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ). 

 
20.  ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή/τρια, που θα 
συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία κατά την φετινή σχολική χρονιά. 
 
21. ΒΡΑΒΕΙΟ Cyta 

Βράβευση με δώρο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή/τρια, που έχει επιλέξει 
το μάθημα Πληροφορικής, ως μάθημα Κατεύθυνσης και θα έχει εξασφαλίσει συνολικά κατά τη φετινή 
σχολική χρονιά, την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα της Πληροφορικής στα δύο τετράμηνα και στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις. 
 
22.  ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ -
 ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

Βράβευση με έργα Τέχνης και τιμητικό δίπλωμα στους τελειόφοιτους άριστους μαθητές - παιδιά 
πενταμελών οικογενειών, που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία. 
 
23. ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΤΕΚ  

Βράβευση με τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή/τρια, που θα συγκεντρώσει την 
υψηλότερη βαθμολογία στα δυο τετράμηνα και στις Παγκύπριες Εξετάσεις στο μάθημα του Ελεύθερου 
Προοπτικού Σχεδίου.   
 
24.  ΒΡΑΒΕΙA ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(α) Βράβευση με βιβλίο και τιμητικό δίπλωμα στους άριστους σε ήθος και επίδοση τελειόφοιτους 
μαθητές/τριες που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα της Ιστορίας στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις.  

(β) Βράβευση με βιβλίο και τιμητικό δίπλωμα στους άριστους σε ήθος και επίδοση τελειόφοιτους 
μαθητές/τριες που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα των Αρχαίων 
Ελληνικών στις Παγκύπριες Εξετάσεις.  

(α) Βράβευση με βιβλίο και τιμητικό δίπλωμα στους άριστους σε ήθος και επίδοση τελειόφοιτους 
μαθητές/τριες που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα των Νέων Ελληνικών 
στις Παγκύπριες Εξετάσεις.  

 
 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                   2/10/2014 


