
                 

  

 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
 
Το Αθλητικό Τμήμα Κολύμβησης των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα), σε συνεργασία με την Κυπριακή 
Ομοσπονδία Κολύμβησης, προσφέρει 15 υποτροφίες για όλα τα χρόνια φοίτησης, για τις τάξεις Α’ Γυμνασίου – Β’ Λυκείου, σε 
μαθητές κολυμβητές με πολύ καλές ακαδημαϊκές και αθλητικές επιδόσεις. Συγκεκριμένα προσφέρονται: 
 

 5 υποτροφίες 75% των διδάκτρων ανά έτος  
Προϋποθέσεις ακαδημαϊκών επιδόσεων: 

o Για την Α’ Γυμνασίου: Μ.Ο. ελάχιστης βαθμολογίας στις εισαγωγικές εξετάσεις 85% 
o Για τη Β’ Γυμνασίου – Β’ Λυκείου: ελάχιστο ετήσιο γενικό βαθμό 18.5/20 

Προϋποθέσεις αθλητικών επιδόσεων:  
o Προαγωνιστική κατηγορία:  

o Τουλάχιστον 450 FINA points σε δύο αγωνίσματα (εξαιρούμενου του αγωνίσματος 50 μ.)   
o Τουλάχιστον μία 1

η
 θέση, κατά την τρέχουσα χρονιά, σε ατομικό αγώνισμα σε αγώνες της ΚΟΕΚ  

o Αγωνιστικές κατηγορίες*: 
o Παμπαίδες/παγκορασίδες: τουλάχιστον 525 FINA points  
o Παίδες/κορασίδες: τουλάχιστον 625 FINA points 
o Νέοι/νεανίδες: τουλάχιστον 675 FINA points  

 

 5 υποτροφίες 50% των διδάκτρων ανά έτος 
Προϋποθέσεις ακαδημαϊκών επιδόσεων: 

o Για την Α’ Γυμνασίου: Μ.Ο. ελάχιστης βαθμολογίας στις εισαγωγικές εξετάσεις 80% 
o Για τη Β’ Γυμνασίου – Β’ Λυκείου: ελάχιστο ετήσιο γενικό βαθμό 18/20 

Προϋποθέσεις αθλητικών επιδόσεων:  
o Προαγωνιστική κατηγορία:  

o Τουλάχιστον 425 FINA points σε δύο αγωνίσματα (εξαιρούμενου του αγωνίσματος 50 μ.)   
o Τουλάχιστον μία 1

η
 ή 2

η
 θέση, κατά την τρέχουσα χρονιά, σε ατομικό αγώνισμα σε αγώνες της ΚΟΕΚ 

o Αγωνιστικές κατηγορίες*: 
o Παμπαίδες/παγκορασίδες: τουλάχιστον 500 FINA points  
o Παίδες/κορασίδες: τουλάχιστον 600 FINA points 
o Νέοι/νεανίδες: τουλάχιστον 650 FINA points  

 

 5 υποτροφίες 25% των διδάκτρων ανά έτος 
Προϋποθέσεις ακαδημαϊκών επιδόσεων: 

o Για την Α’ Γυμνασίου: Μ.Ο. ελάχιστης βαθμολογίας στις εισαγωγικές εξετάσεις 75% 
o Για τη Β’ Γυμνασίου – Β’ Λυκείου: ελάχιστο ετήσιο γενικό βαθμό 17.5/20 

Προϋποθέσεις αθλητικών επιδόσεων:  
o Προαγωνιστική κατηγορία:  

o Τουλάχιστον 400 FINA points σε δύο αγωνίσματα (εξαιρούμενου του αγωνίσματος 50 μ.)   
o Τουλάχιστον μία 1

η
 ή 2

η
 ή 3

η
 θέση, κατά την τρέχουσα χρονιά, σε ατομικό αγώνισμα σε αγώνες της ΚΟΕΚ 

o Αγωνιστικές κατηγορίες*: 
o Παμπαίδες/παγκορασίδες: τουλάχιστον 475 FINA points  
o Παίδες/κορασίδες: τουλάχιστον 575 FINA points 
o Νέοι/νεανίδες: τουλάχιστον 625 FINA points  

 
 
 
 
 



                 

  

 
 
Οι αιτήσεις για υποτροφίες θα εξετάζονται πρωτίστως προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα ακαδημαϊκά κριτήρια, 
δηλαδή αν εμπίπτουν στο ελάχιστο όριο βαθμολογίας. Νοουμένου ότι εμπίπτουν, η εκάστοτε υποτροφία παραχωρείται στον 
υποψήφιο με την καλύτερη αθλητική επίδοση.   
 
Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοβαθμούν στα αθλητικά κριτήρια, η εκάστοτε υποτροφία παραχωρείται στον υποψήφιο με την 
καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση.   

 
Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα χρόνια φοίτησης, νοουμένου ότι η διαγωγή των μαθητών/αθλητών χαρακτηρίζεται ως 
κοσμιότατη και οι μαθητές/αθλητές συνεχίσουν να εμπίπτουν στα πιο πάνω ακαδημαϊκά κριτήρια.      
 
*   Σε περίπτωση υποψηφίων με ίσο αριθμό FINA points θα λαμβάνεται υπόψη η τρέχουσα τελική κατάταξη στην ΚΟΕΚ στις 

αντίστοιχες ηλικίες και αγωνίσματα 
 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποτείνονται στις Σχολές ΠΑΣΚΑΛ, προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση με τις 
επιδόσεις/διακρίσεις τους από την Ομοσπονδία, καθώς και το πιο πρόσφατο δελτίο ακαδημαϊκής επίδοσης, μέχρι την 
Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 για τις τάξεις Β’ Γυμνασίου – Β’ Λυκείου. Οι ενδιαφερόμενοι για την Α’ Γυμνασίου θα πρέπει να 
παρακαθίσουν σε εξετάσεις Ελληνικών  και Μαθηματικών. Στη συνέχεια, οι Σχολές ΠΑΣΚΑΛ και η ΚΟΕΚ, αφού εξετάσουν όλες 
τις αιτήσεις, θα καλέσουν τους ενδιαφερόμενους σε προσωπική συνέντευξη.  Δύναται οι αιτήσεις να εξεταστούν και με 
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.    
 
 


