
 

Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΑΡ. 219 

ΘΕΜΑ: 

1. Τελικά Αποτελέσματα 

Τα τελικά αποτελέσματα των Τελειοφοίτων θα αναρτηθούν στην πινακίδα  και στην ιστοσελίδα της Σχολής, με 
τον αριθμό μητρώου των μαθητών/τριων τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018. 

Όλοι οι τελειόφοιτοι μαθητές/τριες που απολύονται ή οι γονείς/κηδεμόνες τους, πρέπει να προσέλθουν την 
Τρίτη 26.06.2108 ή την Τετάρτη, 27.06.2018 (08:00 π.μ. μέχρι τις 02:00μ.μ.), στη Βιβλιοθήκη της Σχολής για 
να υπογράψουν στο Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών. 

Η υπογραφή στο Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρει 
κάποιος το απολυτήριο του από τη Σχολή.  

Είναι υποχρεωτική η επιστροφή του Λογοτεχνικού Βιβλίου «Αστροφεγγιά» στον φιλόλογο καθηγητή 
του τμήματος ή στη Βιβλιοθήκη της Σχολής. Μαθητής που δεν θα επιστρέψει το βιβλίο, θα υποχρεωθεί 
να καταβάλει το αντίτιμο της αξίας του βιβλίου την ημέρα της υπογραφής στο Βιβλίο Πιστοποιητικών 
Σπουδών ή Ανεξετάσεων.  

Μαθητές/τριες που έχουν αποτύχει στις εξετάσεις Μαΐου/Ιουνίου, παραπέμπονται σε γραπτή και προφορική 
ενεξέταση από τις 25 Ιουνίου μέχρι και τις 27 Ιουνίου 2018. Για να επιτύχουν στην ανεξέταση θα πρέπει ο μέσος 
όρος των βαθμών τους στη γραπτή και στην προφορική εξέταση να είναι δέκα (10) και να έχουν πάρει στη 
γραπτή εξέταση τουλάχιστον έξι (6). 

Μαθητές/τριες που παραπέμπονται σε απολυτήριες ενεξετάσεις λόγω ελλιπούς φοίτησης εξετάζονται μόνο 
γραπτώς χωρίς να διατηρούν τη βαθμολογία των τετραμήνων, δηλαδή ο βαθμός της ανεξέτασης θα είναι ο 
βαθμός έτους. Εννοείται ότι θα πρέπει να πάρουν βαθμό τουλάχιστον δέκα (10)  για να θεωρείται ότι έχουν 
επιτύχει στην ενεξέταση. 

Τα τέλη για συμμετοχή στις απολυτήριες ανεξετάσεις, είναι 8 ευρώ για κάθε μάθημα. Εξαιρούνται της 
καταβολής του τέλους μαθητές/τριες που παραπέμπονται σε απολυτήριες ανεξετάσεις για το τέλος Ιουνίου (από 
25/6 μέχρι 27/6), λόγω ελλιπούς φοίτησης ή που δικαιολογημένα δεν παρακάθισαν στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου 
2018. 

Οι μαθητές που θα καταταγούν στον στρατό και δεν θα έχουν απολυτήριο, να περάσουν από τη Γραμματεία της 
Σχολής για να πάρουν σχετική βεβαίωση. 

2. Τελετή Αποφοίτησης 

Η Τελετή Αποφοίτησης θα γίνει την Τετάρτη, 27.06.2018 στις 08:00 μ.μ. 

Στην τελετή θα πρέπει να είναι παρόντες/ούσες όλοι οι απόφοιτοι/τες. Μπορούν να παρευρίσκονται και οι 
τελειόφοιτοι που δεν θα πάρουν απολυτήριο. 

Στο θέμα εμφάνισης το σχολείο δεν επιτρέπει υπερβολές. Όλοι οι μαθητές /τριες θα πρέπει να φορούν τη στολή 
τους (παντελόνια χωρίς σχίσματα ή ξεβαμμένα). 

Οι μαθήτριες χωρίς φανταχτερά κοσμήματα, μακριά βαμμένα νύχια ή βαμμένα μαλλιά και μακιγιαρισμένο 
πρόσωπο. 

Οι μαθητές χωρίς σκουλαρίκια, γένια,  υπογένειο ή οτιδήποτε άλλο δε συνάδει προς τη μαθητική ιδιότητα. 

Όλοι οι απόφοιτοι/τες πρέπει να βρίσκονται στη Σχολή το αργότερο μέχρι τις 07:15 μ.μ. για να τακτοποιηθούν 
έγκαιρα στις θέσεις τους, πριν αρχίσει η τελετή. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πρέπει να επικρατεί απόλυτη ησυχία και τάξη Οι απόφοιτοι/τες, όταν πάρουν 
το απολυτήριο τους, να επιστρέψουν στη θέση τους και να παραμείνουν ήσυχοι μέχρι να ολοκληρωθεί η τελετή 
αποφοίτησης. 

Στην τελετή αποφοίτησης προσκαλούνται να παραστούν οι γονείς/κηδεμόνες όλων των τελειοφοίτων. 

 

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018                                    ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 


