
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΘΕΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : Υπηρεσία εξετάσεων Υπ. Παιδείας κ Πολιτισμού / Επιλογή -Παγκύπριες 

Εξετάσεις / Επιλογή-Οδηγοί εξετάσεων(εξεταστέα ύλη ) Επιλογή Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων 2019 

(Τόμος Α΄) στα περιεχόμενα /ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ   ( σελίδες  59 - 66). 

Α. Πρώτα θα συμπληρωθεί η αίτηση έκδοσης βεβαίωσης : Για τη .διάκριση στο  σχολικό αθλητισμό 

(σελ. 66 ) και θα σταλεί από εσάς (π.χ φαξ σχολείου)   στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής για επιβεβαίωση της 

διάκρισης. Προσοχή για τη  διάκριση σε σωματειακό επίπεδο θα ζητήσετε εσείς  βεβαίωση της διάκρισης 

από την  αντίστοιχη Παγκύπρια ομοσπονδία του αθλήματος . Δηλαδή : 

1.Πρωτότυπη Βεβαίωση της αντίστοιχης παγκύπριας ομοσπονδίας του αθλήματος (ατομικού ή ομαδικού) 

με την οποία πιστοποιείται η υψηλότερη διάκριση. 

2.Για τις διακρίσεις στο σχολικό αθλητισμό οι βεβαιώσεις εκδίδονται από το Γραφείο Φυσικής Αγωγής 

Μέσης Εκπαίδευσης μετά από σχετική αίτηση του υποψηφίου (πρότυπο αίτησης στην ιστοσελίδα της 

Υπηρεσίας Εξετάσεων). Στη βεβαίωση πρέπει απαραιτήτως να πιστοποιούνται: 

 - Ημερομηνία επίτευξης της διάκρισης  

- Ηλικιακή κατηγορία στην οποία αυτή επιτεύχθηκε (και πάντα στην ανώτατη κατηγορία) 

 - Αριθμός συμμετοχών στον συγκεκριμένο αγώνα/διοργάνωση/πρωτάθλημα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

ΑΦΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΘΕΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΤΑΛΟΥΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΑΠΟ ΤΙΣ 2 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ( σελίδα 63)  

Β.ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟΣΥΣΤΗΜΕΝΗ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ : 

1.Θα συμπληρώσετε ένα νέο έντυπο : αίτηση πριμοδότησης διακριθέντων αθλητών/τριων (σελίδα 65) 

2.Πρωτότυπη βεβαίωση της διάκρισης της αντίστοιχης Παγκύπριας ομοσπονδίας του αθλήματος 

(ατομικού ή ομαδικού) ή της διάκρισης στο σχολικό αθλητισμό (ατομικού ή ομαδικού) 

3.  Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Φύλλων Αγώνων σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα. 

4. Φωτοαντίγραφο Διπλώματος που πιστοποιεί τη διάκριση για την οποία διεκδικείται η πριμοδότηση (για 

όσες διακρίσεις απονέμονται διπλώματα). 

 5. Ιατρική Βεβαίωση μπορεί να εξασφαλισθεί από ιδιώτη ή κυβερνητικό γιατρό, παθολόγο ή καρδιολόγο. 

Αντί ιατρικής βεβαίωσης οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν φωτοαντίγραφο του Δελτίου Υγείας του 

ΚΟΑ ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης δυνατότητας συμμετοχής σε άθλημα (Σχολική Αθλητική 

Ταυτότητα). 


