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 27 Ιανουαρίου 2020 

Διευθυντές/τριες Σχολείων  
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και 
Υπεύθυνους Συντονιστές  
Αθλητικών Σχολείων 
 

Θέμα: Κριτήρια επιλογής στα Αθλητικά Σχολεία 

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ανακοινώνει 

τα κριτήρια επιλογής μαθητών/τριών για τα Αθλητικά Γυμνάσια και Αθλητικά Λύκεια 

που θα ισχύσουν την σχολική χρονιά 2020 – 2021. Οι αιτήσεις για τα Αθλητικά 

Γυμνάσια θα γίνονται δεκτές στα Αθλητικά Γυμνάσια κάθε επαρχίας από τις 2 Απριλίου 

2020 μέχρι 30 Απριλίου 2020 και οι αιτήσεις για τα Αθλητικά Λύκεια στα αντίστοιχα 

Αθλητικά Λύκεια κάθε Επαρχίας από τις 2 Απριλίου μέχρι 29 Μαΐου 2020. 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές εκτός από περιπτώσεις όπου τα κριτήρια 

επιλογής επιτευχθήκαν μετά τις ημερομηνίες λήξης της προθεσμίας για αιτήσεις και 

πριν την ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων. 

 

Κριτήρια Επιλογής στα Αθλητικά Γυμνάσια 

Οι υποψήφιοι/ες για φοίτηση στα Αθλητικά Γυμνάσια θα πρέπει να πληρούν όλα τα πιο 

κάτω κριτήρια. Ωστόσο, η τελική επιλογή γίνεται με βάση τον αριθμό θέσεων, που κάθε 

επαρχία ορίζει. 

1. Αγωνιστική δραστηριότητα σε Ολυμπιακό άθλημα/αγώνισμα, που καλλιεργείται 

από τις αναγνωρισμένες Ομοσπονδίες  Ολυμπιακών Αθλημάτων. 
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2. Αγωνιστική δραστηριότητα σε αθλητικά σωματεία ή ομίλους, που υπάγονται 

στις αθλητικές Ομοσπονδίες (πιστοποίηση από επίσημο 

σωματείο/ομοσπονδία). 

 

3. Για ατομικά αθλήματα 1η, 2η, 3η Παγκύπρια θέση (ανάλογα με το άθλημα) σε 

αγώνες Ομοσπονδιών και Εθνικού Σχεδίου Υποστήριξης Αναπτυξιακού 

Αθλητισμού (ΕΣΥΑΑ). Στην περίπτωση αθλημάτων, όπου διοργανώνονται 

πρωταθλήματα πέραν του εθνικού, λαμβάνεται υπόψιν μόνο η θέση στο εθνικό 

πρωτάθλημα. 

 

4. Στα αθλήματα, όπου εφαρμόζεται από την αρμόδια ομοσπονδία σειρά 

κατάταξης (ranking system), δίνεται προτεραιότητα στην πρώτη δεκάδα της 

σειράς κατάταξης κατά τη χρονική περίοδο υποβολής της αίτησης ή η σειρά 

όπως καθορίζεται  από τις ομοσπονδίες και από το Γραφείο Φυσικής Αγωγής 

του ΥΠΠΑΝ. 

 

5. Στα αθλήματα κολύμβησης και στίβου βασική προϋπόθεση για την εισδοχή τους 

είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων Fina Points ή τις προκαθορισμένες 

νόρμες επίδοσης,  όπως αυτές καθορίζονται από τις ομοσπονδίες και από το 

Γραφείο Φυσικής Αγωγής. 

 

6. Για ομαδικά αθλήματα διενεργείται  πρακτική δοκιμασία αξιολόγησης τεχνικών 

δεξιοτήτων από ειδική επιτροπή σε Παγκύπριο επίπεδο.  

 

7. Η εισδοχή των μαθητών/τριών-αθλητών/τριών γίνεται με βάση τον αριθμό των 

διαθέσιμων θέσεων ανά άθλημα, ο οποίος καθορίζεται: 

- από το πληθυσμιακό μέγεθος της κάθε επαρχίας,  

- από τους διαθέσιμους εξειδικευμένους και κατάλληλους προπονητικούς 

χώρους και  

- από τους/τις διαθέσιμους/μες προπονητές και προπονήτριες ανά άθλημα. 

Τα αθλητικά κριτήρια πρέπει να έχουν επιτευχθεί ΜΟΝΟ κατά την τρέχουσα 

αθλητική χρονιά.  

Μετά την αθλητική αξιολόγηση ζητείται ενημέρωση από τα Δημοτικά Σχολεία για το 

μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/τριών (στήριξη, αλφαβητισμός κ.λπ.).  

Στην κολύμβηση η εισδοχή τους καθορίζεται: 

Για την Α΄ τάξη 

1η, 2η, 3η θέση στις πιο κάτω διοργανώσεις: 

 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Μικρών Κατηγοριών Σκέλος Α΄ 

 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Μικρών Κατηγοριών Σκέλος Β΄ 
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Βασική προϋπόθεση η εξασφάλιση τουλάχιστον 325 Fina Points για τα κορίτσια και 

275 Fina Points για τα αγόρια στους πιο πάνω αγώνες. 

Για το αγώνισμα της ανοικτής θάλασσας οι τρεις πρώτοι αθλητές των 1000μ της 

κατηγορία τους. 

 

Για τη Β΄ και Γ΄ τάξη 

1η, 2η, 3η θέση στις πιο κάτω διοργανώσεις: 

 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών,  

 Παγκύπριο Πρωτάθλημα κατηγοριών,  

 Παγκύπριους  Ατομικούς αγώνες Ανδρών/Γυναικών,  

 Παγκύπριους  Ατομικούς αγώνες κατηγοριών και  

 Παγκύπριους  Μαθητικούς αγώνες. 

Βασική προϋπόθεση η εξασφάλιση τουλάχιστον 375 Fina Points για τα κορίτσια και 

350 Fina Points για τα αγόρια στους πιο πάνω αγώνες. 

Για το αγώνισμα της ανοικτής θάλασσας οι τρεις πρώτοι αθλητές των 1000μ της 

κατηγορίας τους. 

 

Στον Στίβο η εισδοχή τους καθορίζεται: 

Για την Α΄ τάξη 

 1η, 2η, 3η Παγκύπρια θέση στους Αγώνες του Εθνικού Σχεδίου Υποστήριξης 

Αναπτυξιακού Αθλητισμού (ΕΣΥΑΑ). 

 Πέραν από την 1η - 3η θέση στους Αγώνες του ΕΣΥΑΑ η επιτυχία επίδοσης που 

καθορίζεται από τις πιο κάτω νόρμες: 

 

    ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

Δρόμος 75 μέτρων  10.45  10.64 

Δρόμος 600 μέτρων    1:53.92 

Δρόμος 1000 μέτρων  3:20.00 

Δρόμος 65μ με εμπόδια 11.04  11.36 

Άλμα σε μήκος  4,74μ  4,44μ 

Άλμα σε ύψος   1,34μ  1,30μ 

VORTEX   43.00μ  36.32μ 
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Για τη Β΄ και Γ΄ τάξη 

 1η, 2η, 3η θέση στα Παγκύπρια πρωταθλήματα σχολικών και εξωσχολικών 

αγώνων της κατηγορίας τους. 

 

Στην Αντισφαίριση η εισδοχή για όλες τις τάξεις καθορίζεται: 

 1η, 2η, 3η θέση στο Εθνικό Πρωτάθλημα, 

 1η – 10η θέση στη σειρά κατάταξης της Ομοσπονδίας (Ranking System). 

 

Στις πολεμικές τέχνες η εισδοχή για όλες τις τάξεις καθορίζεται: 

 1η, 2η θέση στο Εθνικό Πρωτάθλημα στη κατηγορία τους 

 1η θέση στο Εθνικό Πρωτάθλημα της κατηγορίας τους, όταν οι συμμετοχές είναι 

λιγότερες από έξι (6). 

Για εισδοχή στα ομαδικά αθλήματα απαιτείται να έχουν αξιολογηθεί με Μέσο Όρο 

τουλάχιστον 80% της μέγιστης βαθμολογίας στις δοκιμασίες που διεξάγονται από 

ειδική επιτροπή αξιολόγησης. 

Για την εισδοχή στη Β΄ και Γ΄ τάξη απαραίτητα πρέπει να πληρούνται και τα πιο κάτω 

Ακαδημαϊκά κριτήρια: 

 Γενική βαθμολογία 15/20, 

 Διαγωγή Κοσμιοτάτη. 

 

Κριτήρια Επιλογής στα Αθλητικά Λύκεια 

Οι υποψήφιοι για φοίτηση στα Αθλητικά Λύκεια πρέπει να πληρούν όλα τα πιο κάτω 

κριτήρια. Ωστόσο η τελική επιλογή γίνεται με βάση τον αριθμό θέσεων που κάθε 

επαρχία ορίζει. 

1. Αγωνιστική δραστηριότητα σε άθλημα/αγώνισμα που καλλιεργείται από τις 

αναγνωρισμένες ομοσπονδίες  Ολυμπιακών Αθλημάτων. 

 

2. Αγωνιστική δραστηριότητα σε αθλητικά σωματεία ή ομίλους που υπάγονται στις 

αθλητικές Ομοσπονδίες (πιστοποίηση από επίσημο σωματείο/ομοσπονδία). 

 

3. Αθλητικά κριτήρια  

 1η, 2η, 3η θέση στα Παγκύπρια ατομικά πρωταθλήματα σχολικών και 

εξωσχολικών αγώνων της κατηγορίας τους. Στην περίπτωση 

αθλημάτων, όπου διοργανώνονται πρωταθλήματα πέραν του εθνικού, 

λαμβάνεται υπόψιν μόνο η θέση στο εθνικό πρωτάθλημα. 
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 1η, 2η, 3η θέση στα Παγκύπρια ομαδικά πρωταθλήματα, µε συμμετοχή 

τουλάχιστον 50% του συνόλου των αγώνων της χρονιάς κατάκτησης της 

θέσης  

 Δύο συμμετοχές σε εθνική ομάδα (ομαδικά αθλήματα).  

 Στα αθλήματα όπου εφαρμόζεται από την αρμόδια ομοσπονδία σειρά 

κατάταξης (ranking system), δίνεται προτεραιότητα στην πρώτη δεκάδα 

της σειράς κατάταξης κατά τη χρονική περίοδο υποβολής της αίτησης ή 

η σειρά όπως καθορίζεται  από τις ομοσπονδίες και από το γραφείο 

Φυσικής Αγωγής. 

Τα αθλητικά κριτήρια πρέπει να έχουν επιτευχθεί κατά την τρέχουσα ή την 

προηγούμενη αθλητική χρονιά.  

4. Ακαδημαϊκά κριτήρια  

 Γενική βαθμολογία 15/20, 

 Διαγωγή Κοσμιοτάτη. 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων, που πληρούν τα κριτήρια, ξεπερνά 

τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, επιλέγονται οι υποψήφιοι με την υψηλότερη 

αθλητική και ακαδημαϊκή επίδοση. 

 

Στην κολύμβηση η εισδοχή τους καθορίζεται: 

Για την Α΄ τάξη 

1η, 2η, 3η θέση στις πιο κάτω διοργανώσεις: 

 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών,  

 Παγκύπριο Πρωτάθλημα κατηγοριών,  

 Παγκύπριους  Ατομικούς αγώνες Ανδρών/Γυναικών,  

 Παγκύπριους  Ατομικούς αγώνες κατηγοριών και  

 Παγκύπριους  Μαθητικούς αγώνες. 

Βασική προϋπόθεση οι αθλητές  να εξασφαλίσουν τουλάχιστον 450 βαθμούς FINA 

στους πιο πάνω αγώνες. 

Για τη Β΄ και Γ΄ τάξη Λυκείου 

1η, 2η, 3η θέση στις πιο κάτω διοργανώσεις: 

 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών,  

 Παγκύπριο Πρωτάθλημα κατηγοριών,  

 Παγκύπριους  Ατομικούς αγώνες Ανδρών/Γυναικών,  

 Παγκύπριους  Ατομικούς αγώνες κατηγοριών και  

 Παγκύπριους  Μαθητικούς αγώνες 
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Με προϋπόθεση  οι αθλητές/τριες  να εξασφαλίσουν 500 βαθμούς FINA και πάνω. 

Για το αγώνισμα της ανοικτής θάλασσας οι τρεις πρώτοι αθλητές των 5000μ της 

κατηγορίας τους. 

Στις πολεμικές τέχνες η εισδοχή σε όλες τις τάξεις καθορίζεται: 

 1η -2η θέση στο Εθνικό Πρωτάθλημα στη κατηγορία τους, 

 1η θέση στο Εθνικό Πρωτάθλημα της κατηγορίας τους, όταν οι συμμετοχές είναι 

λιγότερες από έξι (6). 

 

 
Δρ Κυπριανός Δ. Λούης  

Διευθυντής  
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 


