
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ                            
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020 
 
ΒΡΑΒΕΙΑ  
 

1. Βραβεία Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Χωρίου και Νήσου 
 

1α. Το βραβείο αξίας 1200 Ευρώ απονέμεται εξίσου στους/στις έξι άριστους/ες στο 

ήθος και την επίδοση μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης, στους/στις τρεις άριστους/ες στο 
ήθος και την επίδοση μαθητές/τριες της Β’ και Α’ Τάξης  που συγκέντρωσαν την 
υψηλότερη γενική βαθμολογία κατά τη φετινή σχολική χρονιά. 
 

1β. Βραβείο Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Χωρίου και Νήσου στη μνήμη 
Ελένης Πετροπούλου, που διετέλεσε μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου. 

Το βραβείο αξίας 200 ευρώ απονέμεται στον/στην άριστο/η στο ήθος και την επίδοση 
τελειόφοιτο/η μαθητή/τρια που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στα 
μαθήματα Τέχνης,  Μαθηματικών και  Σχεδιασμού & Τεχνολογίας κατά τη φετινή 
σχολική χρονιά.   
 

2. Βραβείο Δήμου Ιδαλίου  
Το βραβείο αξίας 600 ευρώ απονέμεται εξίσου στον/στην άριστο/η στο ήθος και την 
επίδοση μαθητή/τρια κάθε τάξης που συγκέντρωσε την υψηλότερη γενική 
βαθμολογία κατά τη φετινή σχολική χρονιά.   
 

3. Βραβείο Κοινοτικού Συμβουλίου Λυμπιών 
Το βραβείο αξίας 100 ευρώ απονέμεται  στον/στην άριστο/η στο ήθος και την επίδοση 
τελειόφοιτο/η μαθητή/τρια που συγκέντρωσε την υψηλότερη  βαθμολογία στις 
απολυτήριες εξετάσεις στο μάθημα των Φυσικών κατά τη φετινή σχολική χρονιά.  
 

4. Βραβεία Συνδέσμου Γονέων του Περιφερειακού Γυμνασίου Πέρα 
Χωρίου και Νήσου.  
 
4α. Το βραβείο αξίας 150 ευρώ απονέμεται  στον/στην άριστο/η στο ήθος 

τελειόφοιτο/η μαθητή/τρια που διακρίθηκε για τη συμμετοχή του/της στα 
καλλιτεχνικά δρώμενα του σχολείου κατά τη φετινή σχολική χρονιά.    
 
 



 

4β. Βραβείο Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων για Μαθήματα Θετικών 
Επιστημών.  
 Το βραβείο  αξίας 100 ευρώ απονέμεται στον/στην άριστο/η στο ήθος και την 

επίδοση τελειόφοιτο/η μαθητή/τρια που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία 
στα Φυσικά, Μαθηματικά και Πληροφορική και στα τρία χρόνια της φοίτησής 
του/της στο Γυμνάσιο. 
  

4γ. Βραβείο Συνδέσμου Γονέων για διακρίσεις μαθητών/τριών  σε  
Παγκύπριους Αθλητικούς Αγώνες Γυμνασίων.  
Το βραβείο  αξίας 100 ευρώ  απονέμεται  στον/στην άριστο/η στο ήθος μαθητή/τρια 
που διακρίθηκε σε Παγκύπριους  Αθλητικούς Αγώνες Γυμνασίων. 

 
4δ. Βραβείο Συνδέσμου Γονέων για διακρίσεις μαθητών/τριών της ειδικής 
μονάδας του σχολείου.  
Το βραβείο αξίας 200 ευρώ απονέμεται στον/στην άριστο/η στο ήθος τελειόφοιτο/η 
μαθητή/τρια της ειδικής μονάδας του σχολείου που κατέβαλε τη μεγαλύτερη 
προσπάθεια κατά τα τρία χρόνια της φοίτησής του/της στο Γυμνάσιο.  

 
 
5. Βραβεία Σχολικής Εφορείας Πέρα Χωρίου και Νήσου 
 

5α. Βραβείο Σχολικής Εφορείας στη μνήμη Φίλιππου Βασιλειάδη, που διετέλεσε 

Γραμματέας της Σχολικής Εφορείας.  
Το Βραβείο αξίας 100 ευρώ απονέμεται στον/στην άριστο/η στο ήθος και την επίδοση 
τελειόφοιτο/η μαθητή/τρια που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στο 
μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών και της Ιστορίας και στα τρία χρόνια της φοίτησής 
του/της στο Γυμνάσιο.  

 
5β. Βραβείο Σχολικής Εφορείας στη μνήμη Θεοδόση Πιέρου, που διετέλεσε μέλος 

της Σχολικής Εφορείας.  
Το βραβείο αξίας 150 ευρώ απονέμεται στον/στην άριστο/η στο ήθος και την επίδοση 
τελειόφοιτο/η μαθητή/τρια που συγκέντρωσε την υψηλότερη γενική βαθμολογία 
κατά τη φετινή σχολική χρονιά. 

 
 
 



 

6. Βραβείο Ιεράς Μητροπόλεως Τριμυθούντος για την καλύτερη επίδοση 
στο μάθημα της Χριστιανικής Αγωγής και το ενάρετο ήθος. 
Το βραβείο, εικόνα, απονέμεται στον/στην άριστο/η στο ήθος και την επίδοση 
τελειόφοιτο/η μαθητή/τρια που διακρίθηκε στο μάθημα των Θρησκευτικών και στα 
τρία χρόνια της φοίτησής του/της στο Γυμνάσιο. 
 

7. Βραβεία Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πέρα Χωρίου  
Νήσου 
 

7α. Το βραβείο αξίας 75 ευρώ απονέμεται στον/στην άριστο/η στο ήθος και την 

επίδοση τελειόφοιτο/η μαθητή/τρια που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία 
στο μάθημα των Νέων Ελληνικών και στα τρία  χρόνια της φοίτησής του/της στο 
Γυμνάσιο. 
 

7β. Το βραβείο αξίας 75 ευρώ και εικόνα απονέμεται στον/στην άριστο/η στο ήθος 

τελειόφοιτο/η μαθητή/τρια που διακρίθηκε στο μάθημα των Θρησκευτικών και στα 
τρία  χρόνια της φοίτησής του/της στο Γυμνάσιο. 
 

8. Βραβείο Καθηγητικού Συλλόγου του Περιφεριειακού Γυμνασίου Πέρα 
Χωρίου και Νήσου 
Το βραβείο αξίας 120 ευρώ απονέμεται στον/στην άριστο/η στο ήθος και την επίδοση 
τελειόφοιτο/η μαθητή/τρια που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στις 
απολυτήριες εξετάσεις στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα κατά τη φετινή σχολική 
χρονιά. 
 

9. Βραβείο της οικογένειας Λοΐζου και Χρυστάλλας  Παρτάκκη στη μνήμη 
των μητέρων τους. 
Το βραβείο αξίας 100 ευρώ απονέμεται στον/στην άριστο/η στο ήθος τελειόφοιτο/η 
μαθητή/τρια που διακρίθηκε στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας και στα τρία 
χρόνια της φοίτησής του/της στο Γυμνάσιο. 
 

10. Βραβείο  Δέσπως  Καλαβά-Γεωργιάδη στη μνήμη του συζύγου της 
Στέλιου Γεωργιάδη, που διετέλεσε Διευθυντής στο Περιφερειακό 
Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου και Νήσου.  
Το βραβείο αξίας 100 ευρώ απονέμεται στον/στην άριστο/η στο ήθος και την επίδοση 
τελειόφοιτο/η μαθητή/τρια που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στο 
μάθημα των Μαθηματικών και στα τρία χρόνια της φοίτησής του/της στο Γυμνάσιο. 
 



 

 

11. Βραβείο Μαρίας Αθανασίου στη μνήμη του πατέρα της.  
Το βραβείο  αξίας 100 ευρώ απονέμεται στον/στην άριστο/η στο ήθος και την επίδοση 
τελειόφοιτο/η μαθητή/τρια που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στο 
μάθημα της Ιστορίας και στα τρία χρόνια της φοίτησής του/της στο Γυμνάσιο.  
 

12. Βραβείο  ΑΡΕΤΗΝ ΕΠΑΙΝΕΙΝ της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων και 
Κηδεμόνων Δημοσίων σχολείων Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης 
Λευκωσίας. 
Το βραβείο αξίας 50 ευρώ απονέμεται στον/στην άριστο/η στο ήθος  τελειόφοιτο/η 
μαθητή/τρια που διακρίθηκε στη δημιουργικότητα, την κοινωνική προσφορά και τη 
συμμετοχή σε δράσεις του σχολείου κατά τη φετινή σχολική χρονιά (ΔΔΚ). 
 

13. Βραβεία Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου του Περιφεριειακού 
Γυμνασίου Πέρα Χωρίου και Νήσου 
 
13α. Το βραβείο αξίας 150 ευρώ απονέμεται εξίσου στους/στις μαθητές/τριες και των 
τριών τάξεων Α, Β, Γ, οι οποίοι/ες διακρίθηκαν στο ήθος και συγκέντρωσαν την 
υψηλότερη βαθμολογία στις τελικές εξετάσεις στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα 
κατά τη φετινή σχολική χρονιά. 
 
13β. Το βραβείο αξίας 50 ευρώ απονέμεται στον/στη μαθητή/τρια του σχολείου, που 
διακρίθηκε στο ήθος και είχε τις περισσότερες συμμετοχές σε διαγωνισμούς κατά τη 
φετινή σχολική χρονιά. 
 
 
 
 


