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Προς όλους τους μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης
και τους Γονείς τους

Ετοιμασία Α Π Ο Λ Υ Τ Η Ρ Ι ΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι η εκτύπωση φωτογραφιών στα απολυτήρια, αποδεικτικά απόλυσης
και μετάφραση απολυτηρίων των τελειόφοιτων μαθητών θα γίνεται ηλεκτρονικά. για τον
σκοπό αυτό οι φωτογραφίες θα πρέπει να παραδοθούν στο σχολείο σε ψηφιακή μορφή. Ως
εκ τούτου, οι μαθητές καλούνται να ζητήσουν από τους φωτογράφους, τη φωτογραφία τους
σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνέχεια ο κάθε μαθητής
θα πρέπει να αποστείλει τη φωτογραφία αυτή ως επισυναπτόμενο αρχείο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του σχολείου:

lyk‐dasoupoli‐lef@schools.ac.cy
Στο μήνυμα θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του μαθητή/τριας: Τμήμα, Επώνυμο,
΄Ονομα μαθητή/τριας και όνομα πατέρα.
Η ηλεκτρονική φωτογραφία θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
 Να είναι μεγέθους 3,5cm πλάτος × 4,5cm ύψος στα 300dpi
 Να εικονίζει κοντινό πλάνο από το στήθος και πάνω με τον μαθητή σε μετωπική στάση
 Να εμφανίζει τον μαθητή/ τρια με μαθητική στολή (άσπρο πουκάμισο, γραβάτα) χωρίς
γένια και βαμμένα μαλλιά
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Οι μαθητές/ τριες πρέπει να καταβάλουν στο σχολείο το ποσό των δεκαεννέα ευρώ
(€19,00) που αντιστοιχεί:
(α) ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ: (€11,00) έντεκα ευρώ
β) ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ: (€8,00) οκτώ ευρώ
Διευκρινίζεται ότι:
 το Απολυτήριο εκδίδεται μόνο μία φορά, ενώ το Αποδεικτικό Απόλυσης, μπορεί να
εκδοθεί όποτε θέλετε και σε όσα αντίτυπα επιθυμείτε αφού πληρώσετε το ανάλογο
ποσό για το καθένα.
 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) καταβάλλετε (€8,00) οκτώ ευρώ για
κάθε επιπλέον μετάφραση.
Ο καθηγητής ‐ Υπεύθυνος του Τμήματος, αφού συγκεντρώσει όλα τα πιο πάνω ποσά, θα τα
παραδώσει στη Γραμματεία του Σχολείου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η εμφάνιση του μαθητή στη φωτογραφία απολυτηρίου χρειάζεται
περισσότερη προσοχή. θα πρέπει να είναι επιμελημένη και να συνάδει με τους κανονισμούς
του σχολείου για στολή και εμφάνιση. Να ληφθεί υπόψη ότι το απολυτήριο είναι επίσημο
έγγραφο που υποβάλλεται σε πανεπιστήμια και συμπεριλαμβάνεται στο βιογραφικό του
κάθε υποψήφιου φοιτητή και εργαζομένου.
Τελευταία ημέρα παράδοσης: 31 Μαρτίου 2022.
20 Δεκεμβρίου, 2021

Από τη Διεύθυνση

