
 
 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

  
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΕΣΗΣ 
  
 
1. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου που τους παρέχει το δικαίωμα 

εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
 

2. Όλοι οι υποψήφιοι, που ανήκουν στην κατηγορία Β΄, θα πρέπει να έχουν παρακαθίσει στις 
εισαγωγικές εξετάσεις. 
 

3. Όλοι οι υποψήφιοι, που ανήκουν στην κατηγορία Β΄,θα πρέπει να έχουν βαθμολογία όχι 
χαμηλότερη από το 80% της βαθμολογίας που πήρε ο/η τελευταίος/α υποψήφιος/α που 
εξασφάλισε θέση στο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου στο οποίο 
επιθυμούν να εισαχθούν, νοουμένου ότι έχουν εξασφαλίσει το 50% της συνολικής 
βαθμολογίας. 
 

4. Να έχουν ηλικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου ως αθλητές από δέκα επτά (17) έως (30) ετών. 
 

5. Αν η νίκη έχει επιτευχθεί σε ομαδικό άθλημα, θα πρέπει ο αθλητής να έχει συμμετοχή σε 
περισσότερους από το 50% του αθροίσματος των αγώνων όλων των φάσεων. 
 

6. Εκτός από την νίκη σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς αγώνες, σε όλες τις 
άλλες περιπτώσεις ο αθλητής πρέπει να έχει επιτύχει τη διάκριση κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων τεσσάρων (4) ετών από το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο υποβάλλει την 
αίτηση εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και να είναι εν ενεργεία αθλητής. 
 

7. Η νίκη (ατομική ή ομαδική) σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους, Πανευρωπαϊκούς αγώνες 
πρέπει να κατακτηθεί με την Εθνική ομάδα. Ως τέτοια θεωρείται μια και μόνο διοργάνωση 
που διεξάγεται περιοδικά σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς του οικείου 
αθλήματος. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα 
πρωταθλήματα, λαμβάνεται υπόψη η σημαντικότερη διοργάνωση που ορίζεται από την 
οικεία ομοσπονδία. 
 

8. Παγκύπριοι αγώνες ή Παγκύπριο πρωτάθλημα θεωρείται μια και μόνο ερασιτεχνικού 
επιπέδου διοργάνωση ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών – γυναικών , εφήβων - νεανίδων 
κάθε χρόνο που διενεργείται μεταξύ αθλητικών συλλόγων και ορίζεται από την οικεία 
αθλητική ομοσπονδία και πάντα της ανώτατης κατηγορίας για κάθε άθλημα ή αγώνισμα. 
 

 



 

 

 

9. Για να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε αγωνιστική διάκριση, πρέπει ο αριθμός των 
συμμετασχόντων αθλητών στο αγώνισμα ή το άθλημα, σε όλες τις φάσεις της διοργάνωσης 
να είναι διπλάσιος της νίκης που επιβραβεύεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός 
των συμμετασχόντων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από έξι (6) αθλητές ή ομάδες. 
Διευκρινίζεται ότι οι διοργανώσεις κυπέλλου δεν θεωρούνται Παγκύπρια πρωταθλήματα ή 
αγώνες. 
 

10. Στα ατομικά αθλήματα που διεξάγωνται με το σύστημα Knock Out ο αθλητής θα πρέπει να 
έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δύο νίκες. Νοείται ότι οι νίκες θα πρέπει να έχουν 
επιτευχθεί σε αγώνα και όχι με αποχώρηση του αντιπάλου πριν την έναρξη του αγώνα. 
 

11. Η νίκη πρέπει να επιτευχθεί σε ομαδικά ή ατομικά αθλήματα που συμπεριλαμβάνονται στο 

πρόγραμμα της τελευταίας θερινής ή χειμερινής Ολυμπιάδας. 

 
12. Ο αθλητής που αιτείται την εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με την κατηγορία των 

ειδικών κριτηρίων είναι υποχρεωμένος εφόσον του ζητηθεί από τη διεύθυνση του 
Αθλητικού Κέντρου να συμμετάσχει στους αγώνες ή άλλες αθλητικές υποχρεώσεις 
εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

  
  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
  
Κατηγορία Α   
A.1. Εισαγωγή αθλητών χωρίς ποσοτικό περιορισμό και μόνο με απολυτήριο λυκείου. 
 
A.2. Εισαγωγή αθλητών χωρίς ποσοτικό περιορισμό και μόνο με απολυτήριο λυκείου στο οποίο 
να έχει επιτύχει γενική βαθμολογία τουλάχιστον 17. 
 
Κατηγορία Β 
Εισαγωγή αθλητώνμε την κατηγορία Γ ειδικών κριτηρίων εισαγωγής φοιτητών στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου που αφορά υποψηφίους που διεκδικούν θέση βάσει των Παγκύπριων 
Εξετάεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 
  
Β.1. ατομικά αθλήματα - (50% του αριθμού των θέσεων που θα δοθούν στον αθλητισμό) 
  
Β.2. ομαδικά αθλήματα - (50% του αριθμού των θέσεων που θα δοθούν στον αθλητισμό) 
  
Σημ.: 1. Σε περίπτωση που η μια κατηγορία δεν συμπληρώνει τον αριθμό των θέσεων που 
δικαιούται τότε οι θέσεις συμπληρώνονται από την άλλη κατηγορία. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο 
Αθλητισμού του Πανεπιστημίου μπορούν να εισαχθούν σε τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου 
χωρίς εξετάσεις και μόνο με το απολυτήριο λυκείου, νοουμένου ότι: τα μαθήματα απόλυσης 
στα οποία εξετάστηκαν στο Λύκειο εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο που ανήκει το 
πρόγραμμα σπουδών που επιθυμούν να εισαχθούν.   
 
Κατηγορίες Αθλητών 
Αθλητές που σημειώνουν τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες Εξαιρετικές Αγωνιστικές 
Διακρίσεις. 
  
Α.1. Εισαγωγή αθλητών χωρίς ποσοτικό περιορισμό και μόνο με απολυτήριο λυκείου. 
  

 Η κατάκτηση 1ης - 3ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. 
 Η κατάκτηση 1ης - 3ης νίκης σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, εφήβων 

- νεανίδων. 
 Η κατάκτηση 1ης - 3ης νίκης σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, εφήβων 

- νεανίδων. 
 Η κατάκτηση 1ης - 3ης νίκης σε θερινούς και χειμερινούς Παραολυμπιακούς αγώνες 

ή/και Παγκόσμια Πρωταθλήματα. 
 Η κατάρριψη ή ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών - γυναικών, 

εφήβων - νεανίδων. 

Α.2. Εισαγωγή αθλητών χωρίς ποσοτικό περιορισμό και μόνο με απολυτήριο λυκείου στο οποίο 
να έχει επιτύχει γενική βαθμολογία τουλάχιστον 17. 

 Η κατάκτηση 4ης - 8ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. 
 Η κατάκτηση 4ης - 8ης νίκης σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, εφήβων 

- νεανίδων. 
 Η κατάκτηση 4ης - 8ης νίκης σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, εφήβων 

- νεανίδων. 
 Η κατάκτηση 1ης θέσης σε Παγκόσμια Γυμνασιάδα 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ3 ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
  

 
  
Β1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% του αριθμού των θέσεων που θα δοθούν στον 
αθλητισμό 
 
Αθλητές που έχουν επιτύχει μια ή περισσότερες από τις πιο κάτω διακρίσεις: 
  
Συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες 

 9η - 16η θέση σε Παγκόσμιο ή/και Ευρωπαϊκό Πρωταθλήματα 

 1η - 8η θέση σε Κοινοπολιτειακούς Αγώνες 

 1η - 8η θέση σε Μεσογειακούς Αγώνες 

 Κατάρριψη ή ισοφάριση παγκύπριας επίδοσης ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - 
γυναικών, εφήβων - νεανίδων 

 1η - 3η θέση σε Παγκύπριους Αγώνες ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών, 
εφήβων - νεανίδων 

  
Β2 ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% του αριθμού των θέσεων που θα δοθούν στον 
αθλητισμό 
 
Αθλητές που έχουν επιτύχει μια ή περισσότερες από τις πιο κάτω διακρίσεις: 
  

 Συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες 

 Συμμετοχή σε τελική φάση Κοινοπολιτειακού Πρωταθλήματος ανδρών - γυναικών, 
νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων 

 Συμμετοχή σε τελική φάση Μεσογειακού Πρωταθλήματος ανδρών - γυναικών, νέων 
ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων 

 Συμμετοχή με την Εθνική Ομάδα σε επίσημο Παγκόσμιο ή/και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων (συμμετοχή 
τουλάχιστον σε 3 αγώνες) 

 Κατάκτηση 1ης - 3ης θέσης σε Παγκύπρια Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, νέων 
ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων 

  
 


