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ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021 – 2022                                                                                          Κ.55/Μ.41 

ΑΝΑΟΙΚΩΣΗ 

 

                 Θέμα: α) Φωτογραφίες Απολυτηρίων και Αποδεικτικών απόλυσης   

                              β) Είσπραξη τελών Απολυτηρίου, Αποδεικτικού των τελειόφοιτων μαθητών 

  

α) Φωτογραφίες Απολυτηρίων και Αποδεικτικών απόλυσης   

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι οι φωτογραφίες στα απολυτήρια, 

αποδεικτικά απόλυσης και μετάφρασης απολυτηρίων των τελειόφοιτων μαθητών θα αποτυπωθούν 

ηλεκτρονικά.  Για τον σκοπό αυτό οι φωτογραφίες θα πρέπει να παραδοθούν στο σχολείο σε 

ψηφιακή μορφή. Ως εκ τούτου, οι μαθητές θα πρέπει να ζητήσουν από τους φωτογράφους, την 

φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή, είτε σε CD/DVD, είτε με αποστολή ως επισυναπτόμενο αρχείο, 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην συνέχεια, ο κάθε μαθητής θα πρέπει να προσκομίσει το 

CD/DVD στην Γραμματεία του σχολείου ή εναλλακτικά να αποστείλει την φωτογραφία αυτή ως 

επισυναπτόμενο αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου:   

lyk-palouriotissa-lef@schools.ac.cy  

Στο μήνυμα θα πρέπει να αναγράφεται το Τμήμα, Επώνυμο, Όνομα και Όνομα Πατέρα του/της 
μαθητή/τριας.  

 

Η ηλεκτρονική φωτογραφία θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  

• Να  είναι μεγέθους 3,5cm πλάτος x 4,5cm ύψος στα 300dpi  

• Να είναι κοντινό πλάνο από το στήθος και πάνω  

• Να φαίνεται το σήμα του σχολείου  (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)  

                                                                                   Παράδειγμα                                                                                                     

 

Η τελευταία ημέρα παράδοσης των φωτογραφιών είναι η Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021. 

Όσοι μαθητές το επιθυμούν,  θα έχουν την δυνατότητα να φωτογραφηθούν στο σχολείο σύμφωνα 
με το πρόγραμμα φωτογράφισης που θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.  Οι ενδιαφερόμενοι 
θα πρέπει να δηλώσουν έγκαιρα το ενδιαφέρον τους στον Υπεύθυνο του Τμήματός τους. 
Σημειώνεται ότι σε όλη την διάρκεια της φωτογράφησης θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα 
και πρωτόκολλα υγειονομικής προστασίας. Οι μαθητές θα πρέπει να προσέρχονται στο χώρο που 
θα υποδειχθεί, σύμφωνα με τον αριθμό καταλόγου και χρησιμοποιώντας το δικό τους πουκάμισο 
και γραβάτα.   
 
β) Είσπραξη τελών απολυτηρίου, αποδεικτικού των τελειόφοιτων μαθητών 

Ο ταμίας του κάθε τμήματος θα πρέπει να πάρει από κάθε τελειόφοιτο μαθητή/τρια σύνολο €19 
(έκδοση απολυτηρίου €11 και αποδεικτικό απόλυσης €8) και να τα παραδώσει στον Υπεύθυνο 
καθηγητή του τμήματός του μέχρι τις 22/12/2021. Ο Υπεύθυνος καθηγητής θα τα παραδώσει στην 
κα Δέσπω Νικολάου για έκδοση των σχετικών αποδείξεων. 

 

Λευκωσία, 1 Δεκεμβρίου 2021                                                                                    Από τη Διεύθυνση  

  

ΛΥΚΕΙΟ  ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ   
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ   
ΤΗΛ.: 22434830   –   ΦΑΞ: 22348421   

ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ    
ΤΑΧ. ΚΙΒ. 29076 ,   
1621  ΛΕΥΚΩΣΙΑ  –   ΚΥΠΡΟΣ   

  
  
e - mail:  lyk - palouriotissa - lef@schools.ac.cy   


