
Ενημερωτικό έντυπο για μαθητές/τριες 
Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης 

   

Αθλητικά 
Σχολεία 
Κύπρου 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 

Τα Αθλητικά Σχολεία λειτουργούν με τη μορφή Αθλητικών 

Τμημάτων σε επιλεγμένα Γυμνάσια και Λύκεια (ένα σε 

κάθε επαρχία), στοχεύοντας στη πολύπλευρη στήριξη των 

μαθητών/τριών - αθλητών/τριών, που διακρίνονται στον 

Αθλητισμό, για σωστή προετοιμασία και προαγωγή της 

άθλησης και του αγωνιστικού αθλητισμού, την προώθηση 

της δημιουργικότητας,  της καινοτομίας και της αριστείας 

στον αθλητισμό.  

 

Τα Αθλητικά Σχολεία ευελπιστούν να συμβάλουν στην 

ενίσχυση της αθλητικής παιδείας και στην αναβάθμιση 

του σχολικού αθλητισμού. 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με εξειδικευμένα προγράμματα, παρέχουν πολύπλευρη 

στήριξη και προώθηση των ταλέντων στον αθλητισμό με 

την ενίσχυση της προπονητικής τους δραστηριότητας,  

την ακαδημαϊκή τους στήριξη καθώς και την υιοθέτηση 

ορθής αθλητικής συμπεριφοράς («Ευ Αγωνίζεσθαι»).  

Αθλητικά Γυμνάσια λειτουργούν: 
 
Λευκωσία:  
Γυμνάσιο Έγκωμης   τηλ. 22666150  
Λεμεσός:  
Λανίτειο Γυμνάσιο  τηλ. 25692250  
Λάρνακα: 
Γυμνάσιο Βεργίνας  τηλ. 24824846  
Πάφος: 
Γυμνάσιο Αγίου Θεοδώρου τηλ. 26913263  
Αμμόχωστος: 
Γυμνάσιο Παραλιμνίου  τηλ. 23811644 

 
Αθλητικά Λύκεια Λειτουργούν: 
 
Λευκωσία: 
Λύκειο Κύκκου Β΄   τηλ. 22662388 
Λεμεσός: 
Λανίτειο Λύκειο   τηλ. 25692050 
Λάρνακα: 
Λύκειο Βεργίνας   τηλ. 24363993 
Πάφος:  
Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄  τηλ. 26932413 
Αμμόχωστος:  
Λύκειο Παραλιμνίου  τηλ. 23811622 

(Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα πιο πάνω 
τηλέφωνα καθώς και στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (τηλέφωνο 22809535).  

 

 

προς την καταξίωση… 

 

Η ασφαλής πορεία…  



  
  
 
 

 
 
  

  

 

Μετακίνηση 
 
Η μεταφορά των μαθητών/τριών,  των Αθλητικών Γυμνασίων 
και Λυκείων, από το σπίτι προς τους χώρους προπόνησης είναι 
ευθύνη της οικογένειάς τους. Η μεταφορά των μαθητών/τριών 
από τους χώρους προπόνησης προς το σχολείο είναι ευθύνη 
των σχολικών μονάδων.  

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
 

Τρόπος λειτουργίας 
 

1. Το πρόγραμμα του Αθλητικού Γυμνασίου ακολουθεί το 

πρόγραμμα και τους κανονισμούς λειτουργίας των Σχολείων 

Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. 

2. Κάθε  Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, κατά τις δύο πρώτες 

περιόδους (7:30 μέχρι 9:00) οι μαθητές/τριες προπονούνται 

σε συγκεκριμένους αθλητικούς χώρους.  

3. Στην Α΄ τάξη υπάρχει απαλλαγή μίας περιόδου από τα 

μαθήματα, Οικιακής Οικονομίας (1) και Μουσικής (1), μισής 

δε περιόδου (0.5) από το μάθημα Σχεδιασμού και 

Τεχνολογίας.  

4. Στη Β΄ τάξη υπάρχει απαλλαγή μίας  (1) περιόδου από τα 

μαθήματα Οικιακής Οικονομίας, Μουσικής και Σχεδιασμού 

και Τεχνολογίας αντίστοιχα. 

5. Στην Γ΄ τάξη υπάρχει απαλλαγή μίας (1) περιόδου από τα 

μαθήματα Οικιακής Οικονομίας, Τέχνης και Πληροφορικής 

αντίστοιχα. 

6. Παρέχονται εργομετρικές εξετάσεις από το Κέντρο 

Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ). 

7. Παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη όπου κριθεί τούτο 

αναγκαίο. 

Κριτήρια Επιλογής  
 

1. Αγωνιστική δραστηριότητα σε Ολυμπιακό άθλημα σε σωματεία 

ή ομίλους που υπάγονται στις αθλητικές Ομοσπονδίες  

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

αθλήματα σε αγώνες Ομοσπονδιών και Εθνικού Σχεδίου 

Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (ΕΣΥΑΑ).  

3. Η σειρά κατάταξης (ranking system) στα αθλήματα όπου 

εφαρμόζεται από την αρμόδια ομοσπονδία. 

4. Στα αθλήματα στίβου και κολύμβησης η επιλογή θα καθορίζεται 

και από προκαθορισμένες νόρμες επίδοσης, όπως αυτές θα 

καθορίζονται από τις ομοσπονδίες και το γραφείο Φυσικής 

Αγωγής 

5. Για ομαδικά αθλήματα θα διενεργείται  πρακτική δοκιμασία 
αξιολόγησης τεχνικών δεξιοτήτων, από ειδική επιτροπή σε 
Παγκύπριο επίπεδο.  

Τα αθλητικά κριτήρια πρέπει να έχουν επιτευχθεί κατά την τρέχουσα 
αθλητική χρονιά. Η τελική επιλογή θα γίνεται με βάση τον αριθμό των 
διαθέσιμων θέσεων, το πληθυσμιακό μέγεθος της κάθε επαρχίας, τους 
διαθέσιμους προπονητικούς χώρους και τους/τις διαθέσιμους/μες  
προπονητές/τριες ανά άθλημα.  
  

 

Δήλωση ενδιαφέροντος, με όλα τα 
δικαιολογητικά, για τα Γυμνάσια τον  Απρίλιο 
και για τα Λύκεια τον Απρίλιο και Μάιο  

Εγγραφή στο αντίστοιχο Σχολείο, όπως αυτό θα 
καθορίζεται από τη Σχολική Εφορεία 

Σε περίπτωση αποδοχής, διενεργείται 
μετεγγραφή στο Αθλητικό Σχολείο  

Διαδικασία Εγγραφής 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (μέσα στον Ιούνιο) 

Κριτήρια Επιλογής Αθλητικών Λυκείων  
 

1. Αγωνιστική δραστηριότητα σε Ολυμπιακό άθλημα σε 

σωματεία ή ομίλους που υπάγονται στις αθλητικές 

Ομοσπονδίες  

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

ατομικά πρωταθλήματα σχολικών και εξωσχολικών 

αγώνων της κατηγορίας τους 

3. 1
η
,2η, 3

η
 θέση σε Παγκύπρια ομαδικά πρωταθλήματα με 

συμμετοχή τουλάχιστον στο 50% του συνόλου των αγώνων 

4. Προκαθορισμένες νόρμες επίδοσης, όπως αυτές θα 

καθορίζονται από τις ομοσπονδίες και το γραφείο Φ. Αγωγής 

5. Δύο συμμετοχές σε εθνική ομάδα 

6. Σειρά κατάταξης (Ranking System) Ομοσπονδιών 

7. Γενική βαθμολογία 15/20 

8. Διαγωγή Κοσμιότατη 

 

Τα αθλητικά κριτήρια πρέπει να έχουν επιτευχθεί κατά την 
τρέχουσα ή την προηγούμενη αθλητική χρονιά. Σε περίπτωση που 
ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια ξεπερνά τον 
αριθμό των διαθέσιμων θέσεων επιλέγονται οι υποψήφιοι με την 
ψηλότερη αθλητική και ακαδημαϊκή επίδοση. 

Αθλητικά Σχολεία Κύπρου 
συνεχής στήριξη… 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 
 

Τρόπος λειτουργίας 
 

1. Το πρόγραμμα του Αθλητικού Λυκείου ακολουθεί το 

πρόγραμμα και τους κανονισμούς λειτουργίας των 

Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. 

2. Κάθε  Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, τις δύο πρώτες 

περιόδους (7:30 μέχρι 9:00) οι μαθητές/τριες προπονούνται 

σε συγκεκριμένους αθλητικούς χώρους.  

3. Στην Α΄ Λυκείου γίνεται απαλλαγή μιας (1) περιόδου από το 

μάθημα των Γαλλικών, μιας (1) περιόδου από το μάθημα 

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας και  μισής (0.5) περιόδου από 

τα Θρησκευτικά. Το ωράριο επεκτείνεται κατά μία (1) 

περίοδο μέχρι τις 14:15 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. 

4. Στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου γίνεται (κατ΄ εξαίρεση) υποχρεωτική 

επιλογή  το μάθημα Φυσικής Αγωγής και προστίθεται ως 

εξεταζόμενο το μάθημα της Ολυμπιακής Παιδείας. 

5. Παρέχονται εργομετρικές εξετάσεις από το Κέντρο 

Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ).  

6. Παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη όπου κριθεί τούτο 

αναγκαίο. 

7. Παρέχεται δωρεάν ακαδημαϊκή στήριξη από τα Κρατικά 

Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ). 

8. Παρέχεται δωρεάν ενισχυμένο πρόγευμα δυο φορές την 

εβδομάδα. 


