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ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020 
 



ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΣΕΙ) ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΣΣΥ) 

Οι υποψήφιοι/ες για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτερες 

Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο έντυπο του 

Μηχανογραφικού Συστήματος της Υπηρεσίας Εξετάσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες 

Εξετάσεις που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου. 

Αμέσως μετά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις, 

και όχι αργότερα από τις 13 Μαρτίου 2020, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν 

στο Υπουργείο Άμυνας, ή να αποστείλουν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη 

επιστολή στη διεύθυνση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΆΜΥΝΑΣ, 1432, ΛΕΥΚΩΣΙΑ τα ακόλουθα: 

• Αντίγραφο της επίσημης αίτησης/μηχανογραφικού δελτίου συμμετοχής στις Παγκύπριες 

Εξετάσεις του Μηχανογραφικού Συστήματος της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού που θα σας δοθεί μετά την προσέλευση σας στα ΚΣΑ (στην 

φωτοτυπία να φαίνεται και η απόδειξη πληρωμής των τελών).  

• Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο Κυπριακής ταυτότητας, στην οποία αναγράφεται ως 

Ιθαγένεια η Κυπριακή, το οποίο μπορούν να πιστοποιούν μόνο οι Επαρχιακές Διοικήσεις 

και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ). 

• Πρωτότυπο και πρόσφατο (με ημερομηνία έκδοσης όχι πέραν του ενός μηνός από την 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από την 

Αστυνομία. 

Τονίζεται ότι, κάθε υποψήφιος/α θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει έγκαιρα στο 

Υπουργείο Άμυνας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το Υπουργείο Άμυνας θα αποκλείσει την υποψηφιότητά του για συμμετοχή 

στη διαδικασία διεκδίκησης θέσης σε Στρατιωτική Σχολή. 

1. ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΣΕΙ) 

Τα Ιδρύματα αυτά είναι: 

(α) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.), που περιλαμβάνει τα Τμήματα Όπλων (Πεζικό, 

Τεθωρακισμένα, Πυροβολικό, Μηχανικό, Διαβιβάσεις) και Σωμάτων (Τεχνικό, Εφοδιασμού–

Μεταφορών και Υλικού Πολέμου). 

(β) Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.), που περιλαμβάνει τα Τμήματα Μαχίμων και 

Μηχανικών. 

(γ) Η Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.), που περιλαμβάνει τα Τμήματα Ιπτάμενων, Μηχανικών και 



Ελεγκτών Αεράμυνας. 

(δ) Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), που διαιρείται σε δύο Πτέρυγες: 

(1) Πτέρυγα Υγειονομικού Τμήματος, που περιλαμβάνει τα Τμήματα: Ιατρικό, Οδοντιατρικό, 

Φαρμακευτικό και Κτηνιατρικό. 

(2) Πτέρυγα των άλλων Σωμάτων, που περιλαμβάνει τα Τμήματα:– Νομικών Συμβούλων, 

Οικονομικού και Ψυχολογίας. 

(ε) Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.) 

2. ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΣΣΥ) 

Οι Σχολές αυτές είναι: 

(α) Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (Τμήματα Όπλων και Σωμάτων) (Σ.Μ.Υ.). 

(β) Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.). 

(γ) Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.), που περιλαμβάνει τις 

Κατευθύνσεις: Τεχνολογικής Υποστήριξης, Επιχειρησιακής Υποστήριξης και Διοικητικής 

και Εφοδιαστικής Υποστήριξης. 

3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα πιο κάτω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 

(Α) Τυπικά προσόντα 

1. Να είναι απόφοιτοι δημόσιου εξατάξιου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή απόφοιτοι 

εγγεγραμμένου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ιδιωτικού σχολείου Μέσης 

Εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστο φοίτησης. 

2. Να έχουν ύψος όχι κατώτερο του 1.70 μ. για τους άνδρες και 1.60 μ. για τις γυναίκες. Το 

ύψος για το Τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1.90 μ 

και το ύψος κορμού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1μ. για άνδρες και γυναίκες. Το ύψος για τις 

γυναίκες για το Τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 1.65 μ. 

3. Να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

4. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα, για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή 

ηθική αισχρότητα, για αδίκημα ανυποταξίας, για αδίκημα που αφορά καλλιέργεια, κατοχή, 

διακίνηση ή εμπορία παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών ή για οποιοδήποτε αδίκημα 

προβλέπεται στα άρθρα 13 έως 101 του περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας 

Νόμου. 

5. Να είναι ηλικίας μέχρι 22 ετών, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων. 

6. Με βάση τους περί Εθνικής Φρουράς Νόμους του 2011-έως 2017 

Nα εκπληρώνουν την υποχρέωση στρατιωτικής θητείας ως ικανοί, από άποψη σωματικής 

ικανότητας. 

 

(Β) Ουσιαστικά προσόντα 

1. Να είναι υγιείς, να έχουν άρτια σωματική διάπλαση και να μην έχουν τατουάζ σε ευδιάκριτα 

σημεία του σώματος τους που δεν καλύπτονται από τη θερινή στολή εξόδου. 

2. Οπτική Οξύτητα – Αντίληψη Χρωμάτων 



(Ι) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Τμήμα Σωμάτων) – Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών 

Σωμάτων (ΣΣΑΣ) – Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) 

(α) Οπτική Οξύτητα 

(β) Αντίληψη Χρωμάτων 

(II) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Τμήμα ΄Οπλων) – Σχολή Ικάρων (ΣΙ) (Τμήμα 

Μηχανικών) – Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ) – Σχολή Μονίμων 

Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) (Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης και Κατεύθυνση 

Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης) 

(α) Οπτική Οξύτητα 

(β) Αντίληψη Χρωμάτων 

(ΙΙΙ) Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) – Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) 

(α) Οπτική Οξύτητα 

(β) Αντίληψη Χρωμάτων 

(IV) Σχολή Ικάρων (ΣΙ) (Τμήμα Ιπταμένων και Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας) – Σχολή Μονίμων 

Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) (Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης) 

(α) Οπτική Οξύτητα 

 (β) Αντίληψη Χρωμάτων 

3. Ομιλία 

Η ομιλία να μην παρουσιάζει βατταρισμό (βραδυγλωσσία). 

4. Ακουστική Οξύτητα 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη ακουστική οξύτητα.  

5. Νοείται ότι η υγειονομική εξέταση περιλαμβάνει και εξετάσεις βιολογικού υλικού για έλεγχο 

ύπαρξης στον οργανισμό των υποψηφίων παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών. Για τις εν λόγω 

εξετάσεις θα πρέπει να προσκομίζεται κατά την υγειονομική εξέταση υπεύθυνη δήλωση 

υπογραμμένη ότι ο/η υποψήφιος/α δεν είναι χρήστης παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών, 

καθώς και ρητή συγκατάθεση του/της για περιοδικές εξετάσεις βιολογικού υλικού, για 

έλεγχο ύπαρξης στον οργανισμό του/της τοξικών ουσιών ή φαρμάκων, οι οποίες αρχικά θα 

πραγματοποιηθούν κατά τις υγειονομικές εξετάσεις.  

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

Ο έλεγχος των τυπικών των ουσιαστικών προσόντων της παραγράφου θα γίνει πριν οι 

υποψήφιοι/ες για τις πιο πάνω Σχολές συμμετάσχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις που 

καθορίζονται στην παράγραφο 6. 

 

6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

Όλοι οι υποψήφιοι/ες για τα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ πρέπει να κριθούν ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ κατά τις 

Προκαταρκτικές Εξετάσεις του Υπουργείου Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 

Φρουράς (ΓΕΕΦ), που διεξάγονται πριν από τις Παγκύπριες Εξετάσεις (συνήθως το δίμηνο 

Απριλίου – Μαΐου κάθε έτους) και περιλαμβάνουν: 

α) Υγειονομική Εξέταση 

β) Αθλητική Δοκιμασία 

γ) Ψυχοτεχνική Δοκιμασία 



Η χρονική σειρά διεξαγωγής των Προκαταρκτικών Εξετάσεων είναι Υγειονομική Εξέταση, 

Αθλητική και Ψυχοτεχνική Δοκιμασία. Οι υποψήφιοι/ες προχωρούν στην επόμενη εξέταση, 

νοουμένου ότι εκπληρώνουν την προηγούμενη με επιτυχία. 

Α) Υγειονομική Εξέταση 

Οι υποψήφιοι/ες θα παρουσιαστούν για Υγειονομική Εξέταση κατά την ημερομηνία που θα 

ορίσει το Υπουργείο Άμυνας, για έλεγχο του ύψους, βάρους και των ουσιαστικών προσόντων 

των υποψηφίων.  

Συγκεκριμένα, κατά την Υγειονομική Εξέταση οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσκομίσουν τις 

ακόλουθες ιατρικές εξετάσεις (μαζί με το συμπληρωμένο Έντυπο Υγειονομικής Εξέτασης): 

(1) Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη και γενική ούρων 

με γνωμάτευση ιατρού. 

(2) Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού. 

(3) Ηλεκτροκαρδιογράφημα, με γνωμάτευση ιατρού στην οποία να αναφέρεται ότι ο/η 

υποψήφιος/α δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες. 

(4) Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού 

διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και 

την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού. 

(5) Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακουόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού. 

(6) Γυναικολογική εξέταση (μόνο για γυναίκες υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (ότι η 

υποψήφια δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα γυναικολογικής φύσης). 

(7) Υπεύθυνη υπογραμμένη δήλωση για παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ (ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 1,5 ΜΗΝΟΣ). 

Β) Αθλητική Δοκιμασία 

(1) Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν κατάλληλοι/ες από την Υγειονομική Εξέταση, θα 

συμμετάσχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες. Οι χώροι και ημερομηνίες 

γνωστοποιούνται στους υποψηφίους από το Υπουργείο Άμυνας. 

(2) Κατά την Αθλητική Δοκιμασία οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να παρουσιαστούν με αθλητική 

περιβολή και αθλητικά παπούτσια. 

(3) Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αγωνίσματα και τα κατώτερα όρια επίδοσης κατά 

αγώνισμα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί 

κατάλληλος 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(4) Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα, για τους δρόμους μια (1) προσπάθεια και για τα άλματα 

και τις ρίψεις τρεις (3) προσπάθειες.  

(5) Συστήνεται όπως, οι υποψήφιοι/ες προετοιμασθούν εκ των προτέρων κατάλληλα, για να 

επιτύχουν τα όρια επίδοσης των αγωνισμάτων. 

(6) Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη του Πρόεδρου της Αθλητικής 

δοκιμασίας, ανάλογα με τις κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες και τον αριθμό των 

υποψηφίων. 

(7) Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο ατόμων πέραν των ιδίων των υποψηφίων. 

(8) Υποψήφιος/α που δεν παρουσιαστεί την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα ή δεν πετύχει τις 

καθοριζόμενες ελάχιστες επιδόσεις σε οποιοδήποτε αγώνισμα ή αποχωρήσει σε οποιοδήποτε 

στάδιο της δοκιμασίας εξ΄ υπαιτιότητάς του/της, κρίνεται ως αποτυχών/αποτυχούσα. Σε 

περίπτωση που υποψήφιος/α έχει δηλώσει υποψηφιότητα τόσο σε Σχολές για τις οποίες 

απαιτείται να αγωνιστεί και στην κολύμβηση (ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ) όσο και σε κάποια άλλη Σχολή 

και αποτύχει μόνο στο αγώνισμα της κολύμβησης, τότε αυτός/ή θεωρείται ως 

αποτυχών/αποτυχούσα μόνο για τις Σχολές για τις οποίες απαιτείται η επιτυχία στο αγώνισμα 

της κολύμβησης. 

Γ) Ψυχοτεχνική Δοκιμασία 

Οι υποψήφιοι/πρέπει να συμμετάσχουν με επιτυχία σε ψυχοτεχνική εξέταση. 

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των προσόντων καθώς και τα αποτελέσματα των 

Προκαταρκτικών Εξετάσεων θα κοινοποιηθούν από το Υπουργείο Άμυνας τόσο στους 

υποψηφίους όσο και στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.  

8. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τη βαθμολογία που θα εξασφαλίσουν στις 

Παγκύπριες Εξετάσεις που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 



9. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ 

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν για φοίτηση στις Στρατιωτικές Σχολές, θα κληθούν μαζί με 

αξιόχρεο εγγυητή να υπογράψουν Συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας. Ο τρόπος εξασφάλισης 

της εγγύησης θα καθορίζεται από το Υπουργείο Άμυνας. Με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές 

διατάξεις, οι απόφοιτοι των Στρατιωτικών Σχολών θα πρέπει, μετά την αποφοίτησή τους, να 

υπηρετήσουν στο Στρατό δεκαπέντε τουλάχιστο χρόνια. 

10. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

Όλοι οι φοιτητές των Στρατιωτικών Σχολών, πριν τον διορισμό τους ως Οπλίτες, θα υπογράψουν 

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι χρήστες παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών. Επίσης, θα 

δώσουν την συγκατάθεσή τους όπως κατά το χρόνο υπηρεσίας τους στο Στρατό θα υπόκεινται 

σε περιοδικές εξετάσεις βιολογικού υλικού, για έλεγχο ύπαρξης στον οργανισμό τους τοξικών 

ουσιών ή τοξικών φαρμάκων. Το είδος και η συχνότητα των εξετάσεων θα καθορίζεται από το 

ΓΕΕΦ. 

11. Η όλη διαδικασία και τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι περιγράφονται 

αναλυτικά στους περί Στρατού της Δημοκρατίας ισχύοντες Κανονισμούς. 

 

 


