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Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών 

Σχολική Χρονιά: 2020 – 2021 

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 
 
Κατά την περσινή σχολική χρονιά 2019 - 2020 δόθηκαν τα πιο κάτω βραβεία. Είναι 
πιθανό να επιδοθούν τα ίδια ή διαφοροποιημένα ή και νέα βραβεία κατά τη φετινή 
σχολική χρονιά 2020 – 2021. 

 
1. Βραβείο του Καθηγητικού Συλλόγου του Περιφερειακού Λυκείου Λιβαδιών 

για τους τρεις πρώτους άριστους σε ήθος και επίδοση τελειόφοιτους 
μαθητές που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα. 

2. Βραβείο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του Περιφερειακού 
Λυκείου Λιβαδιών. Απονέμεται στους άριστους σε ήθος τελειόφοιτους  
μαθητές που διακρίθηκαν σε Παγκύπριους Διαγωνισμούς κατά τη 
σχολική χρονιά 2020 - 2021. 

3. Βραβείο της Ομοσπονδίας Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων Μέσης 
και Τεχνικής Εκπαίδευσης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας για τον 
άριστο σε ήθος και επίδοση τελειόφοιτο μαθητή που διακρίθηκε σε 
Παγκύπριους Αθλητικούς Αγώνες και Θεατρικές Παραστάσεις.  

4. Βραβείο του Ιδρύματος «Περπατώντας με την Έλενα» για τον άριστο σε 
ήθος και επίδοση τελειόφοιτο μαθητή που πρώτευσε σε δύο από τα 
μαθήματα στον κλάδο Καλών Τεχνών (Μαθήματα: Γραφιστικές 
Εφαρμογές, Ελεύθερο Προοπτικό Σχέδιο, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Εικαστικές 
Εφαρμογές, Θέματα Τέχνης, Μουσικές Σπουδές, Θέατρο, Γραφικές Τέχνες) 
στα δύο τετράμηνα και στις Παγκύπριες Εξετάσεις.  

5. Δύο βραβεία της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Ιερού Ναού Αγίου Σάββα 
για τον άριστο σε ήθος και επίδοση τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε 
την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας στα 
δύο τετράμηνα και στις Παγκύπριες Εξετάσεις και στον τελειόφοιτο 
μαθητή που διακρίθηκε στον τομέα Δ.Δ.Κ. 

6. Βραβείο της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Ιερού Ναού Αγίας 
Παρασκευής Λιβαδιών στον άριστο σε επίδοση τελειόφοιτο μαθητή που 
διακρίθηκε στα Μουσικά Δρώμενα κατά την τριετή φοίτησή του. 
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7. Βραβείο του Δήμου Λιβαδιών για τον άριστο σε ήθος και επίδοση 
τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη γενική βαθμολογία 
κατά τη σχολική χρονιά 2020 - 2021. 

8. Δύο βραβεία του  Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης για τον άριστο σε 
ήθος και επίδοση τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη 
βαθμολογία στο μάθημα Θέματα Τέχνης στα δύο τετράμηνα και στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις και στο μάθημα των Εικαστικών Εφαρμογών στα 
δύο τετράμηνα και στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 

9. Δύο βραβεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Πύλας για τον άριστο σε ήθος 
και επίδοση τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη 
βαθμολογία στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στα δύο τετράμηνα 
και στις Παγκύπριες Εξετάσεις και για τον άριστο σε ήθος και επίδοση 
τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στα 
μαθήματα των Μαθηματικών Κατεύθυνσης και Φυσικής στα δύο 
τετράμηνα και στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 

10. Δύο βραβεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Δάσους Άχνας για τον άριστο 
σε ήθος και επίδοση τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη 
βαθμολογία στο μάθημα των Μαθηματικών Κατεύθυνσης στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις και για τον άριστο σε ήθος και επίδοση τελειόφοιτο 
μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα της 
Φυσικής στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 

11. Δύο βραβεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλοτύμπου για τον άριστο σε 
ήθος και επίδοση τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη 
βαθμολογία στο μάθημα της Βιολογίας στα δύο τετράμηνα και στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις και για τον άριστο σε ήθος και επίδοση τελειόφοιτο 
μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα της 
Ιστορίας Κατεύθυνσης στα δύο τετράμηνα και στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις. 

12. Βραβείο του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορμήδειας για τον άριστο σε ήθος 
και επίδοση τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη 
βαθμολογία στο μάθημα της Λογιστικής στα δύο τετράμηνα και στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις. 
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13. Βραβείο του Κοινοτικού Συμβουλίου Τρούλλων για τον άριστο σε ήθος 
και επίδοση τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη 
βαθμολογία στο μάθημα της Πληροφορικής στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 

14. Βραβείο του Κοινοτικού Συμβουλίου Κελλιών για τον άριστο σε ήθος και 
επίδοση τελειόφοιτο μαθητή με πλήρη φοίτηση με τον μικρότερο αριθμό 
απουσιών. 

15. Βραβείο του πανεπιστημίου UCLAN για τον άριστο σε ήθος και επίδοση 
τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στο 
μάθημα των  Μαθηματικών Κατεύθυνσης στα δύο τετράμηνα και στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις. 

16. Βραβείο της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας για τον 
άριστο σε ήθος και επίδοση τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε την 
υψηλότερη γενική βαθμολογία κατά τη σχολική χρονιά 2020 - 2021 και 
προέρχεται από οικογένεια με τρία παιδιά. 

17. Δύο βραβεία του Alexander College για τον άριστο σε ήθος και επίδοση 
τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στα 
μαθήματα των Μαθηματικών Κατεύθυνσης και Χημείας στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις και για τον άριστο σε ήθος και επίδοση τελειόφοιτο 
μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα των 
Αγγλικών Κατεύθυνσης και σε ένα εκ των Ρωσικών, Γερμανικών, 
Ιταλικών, Γαλλικών, Ισπανικών στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 

18. Βραβείο της Ελληνικής Τράπεζας για τον άριστο σε ήθος και επίδοση 
τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη γενική βαθμολογία 
κατά τη σχολική χρονιά 2020 - 2021. 

19. Βραβείο Μαρίας Βραχίμη εις μνήμη της μητέρας της Δήμητρας Βραχίμη 
για τον άριστο σε ήθος και επίδοση τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε 
την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα της Πληροφορικής στη Β΄ και Γ΄ 
τάξη στα δύο τετράμηνα και στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 

20. Βραβείο Μαρίας Σιακαλλή για τον άριστο σε ήθος και επίδοση τελειόφοιτο 
μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα των 
Ρωσικών στα δύο τετράμηνα και στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 
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21. Βραβείο Γλυκερίας Βασιλείου εις μνήμη των γονέων της Στέλιου και 
Νίκης Κάτσιου για τον άριστο σε ήθος και επίδοση τελειόφοιτο μαθητή που 
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα των Γαλλικών στα 
δύο τετράμηνα και στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 

22. Βραβείο της οικογένειας Σάββα Σάββα εις μνήμη του πατέρα του Διομήδη 
Σάββα για τον άριστο σε ήθος και επίδοση τελειόφοιτο μαθητή που 
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στα μαθήματα της Φυσικής  και 
Μαθηματικών κατεύθυνσης στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 

23. Βραβείο Σπύρου Ηλία εις μνήμη της συζύγου του Ολβίας Ηλία για τον 
άριστο σε ήθος και επίδοση τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε την 
υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα της Χημείας κατεύθυνσης στα δύο 
τετράμηνα και στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 

24. Βραβείο Κωνσταντίνου Σπυριδάκι της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών για 
τον άριστο σε ήθος και επίδοση τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε την 
υψηλότερη επίδοση στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών, Ιστορίας 
κατεύθυνσης και Αρχαίων Ελληνικών στα δύο τετράμηνα και στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις. 

25. Βραβείο Αδαμάντιου Διαμαντή της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών για 
τον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή που διακρίθηκε για τη συνεχή 
προσφορά του στις εικαστικές δραστηριότητες του σχολείου και στα τρία 
χρόνια της φοίτησής του. 

26. Βραβείο σε βιβλία με τιμητικό δίπλωμα τιμώντας την ιερή μνήμη των 
προσφύγων του 1922 στην Κύπρο από τη Μικρά Ασία, του Συνδέσμου 
Μικρασιατών Κύπρου, για τον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή που 
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα της Ιστορίας στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις.    

27. Τέσσερις τιμητικές διακρίσεις του  Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου. 

1η  διάκριση 

Για τον άριστο σε ήθος και επίδοση τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε 
την υψηλότερη βαθμολογία σε τρία μαθήματα θετικής κατεύθυνσης 
(Μαθηματικά, Τεχνολογία, Φυσική, Χημείας, Πληροφορική, 
Αρχιτεκτονικό/Τεχνικό σχέδιο ) στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 
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2η  διάκριση 

Για τον άριστο σε ήθος και επίδοση τελειόφοιτο μαθητή με βαθμολογία  
20/20 στα τετράμηνα και στις Παγκύπριες Εξετάσεις βαθμολογία ίση ή 
μεγαλύτερη από 19/20 στο μάθημα της Τεχνολογίας. 

3η  διάκριση 

Για τον άριστο σε ήθος και επίδοση τελειόφοιτο μαθητή με βαθμολογία  
20/20 στα τετράμηνα και στις Παγκύπριες Εξετάσεις βαθμολογία ίση ή 
μεγαλύτερη από 19/20 στο μάθημα του Αρχιτεκτονικού/Τεχνικού 
Σχεδίου.   

4η   διάκριση 

Για τον άριστο σε ήθος και επίδοση τελειόφοιτο μαθητή με βαθμολογία  
20/20 στα τετράμηνα και στις Παγκύπριες Εξετάσεις βαθμολογία ίση ή 
μεγαλύτερη από 19/20 στο μάθημα της Πληροφορικής.   

  
 
Λιβάδια, 17/09/2020                                                   Από τη Διεύθυνση 
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