
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
 

 Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι οι υποψήφιοι/ες για συμμετοχή στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας θα 
πρέπει μέχρι τις 22 Μαίου  2020 το αργότερο να υποβάλουν στο Υπουργείο Άμυνας 
αντίγραφο της αίτησης/μηχανογραφικού δελτίου συμμετοχής στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις 2020 του Μηχανογραφικού Συστήματος της Υπηρεσίας Εξετάσεων του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 

α. 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). 

 
β. Πρόσφατο πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο (όχι πέραν του ενός μηνός) 

του Ατομικού Φακέλου του Οπλίτη ή Βεβαίωση από τη Μονάδα που 
υπηρετεί ή Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Τύπου «Α» από τα Στρατολογικά 
Γραφεία, για εκείνους που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις. 

 
γ. Πρωτότυπο και πρόσφατο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου 

από την Αστυνομία, με ημερομηνία έκδοσης μετά την 1η Φεβρουαρίου 
2020. 

 
Τα πιο πάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να παραδοθούν στο Υπουργείο ή να 

σταλούν με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς πριν από την πιο 
πάνω ημερομηνία.  Σε αντίθετη περίπτωση, το Υπουργείο Άμυνας θα 
αποκλείσει την υποψηφιότητά του/της υποψηφίου για συμμετοχή στη 
διαδικασία διεκδίκησης θέσης σε Στρατιωτικό Ίδρυμα ή Στρατιωτική Σχολή.  
Όσοι έχουν προσκομίσει τα πιο πάνω δικαιολογητικά, δεν χρειάζεται να τα 
επανυποβάλουν. 

 
    Το Υπουργείο, ανακοινώνει περαιτέρω ότι οι υποψήφιοι/ες για συμμετοχή στις 

Παγκύπριες Εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας θα 
πρέπει μέχρι τις 26 Ιουνίου 2020 να προβούν στις πιο κάτω Υγειονομικές Εξετάσεις, 
είτε σε Κρατικό Νοσοκομείο, είτε σε Ιδιωτική κλινική ή Εργαστήριο (το Δελτίο Υγείας 
δεν είναι αποδεκτό) τις οποίες θα προσκομίσουν κατά την Υγειονομική Εξέταση που 
θα πραγματοποιηθεί στο 106 ΣΝΕ (ΒΜΗ), Στρατόπεδο Β. ΚΑΠΟΤΑ στην Αγλαντζιά, 
σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
(www.mod.gov.cy): 
 
 
 
 



(α) Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, 
αιμοσφαιρίνη και γενική ούρων με γνωμάτευση ιατρού. 

(β) Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού. 
(γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα, με γνωμάτευση ιατρού στην οποία να 

αναφέρεται ότι ο/η υποψήφιος/α δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές 
δοκιμασίες. 

(δ) 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. 

(ε) Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακουόγραμμα με γνωμάτευση 
ιατρού. 

(στ) Γυναικολογική εξέταση (μόνο για γυναίκες υποψήφιες) με γνωμάτευση 
ιατρού (ότι η υποψήφια δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα 
γυναικολογικής φύσης).  

 
Για τα (α) έως (στ) πιο πάνω, συμπληρώνεται ανάλογα το Έντυπο 
Υγειονομικής Εξέτασης (Παράρτημα Α). 
 
(ζ) Υπεύθυνη υπογραμμένη Δήλωση για μη χρήση παράνομων 

εξαρτησιογόνων ουσιών (Παράρτημα Β). 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
1.   Υγειονομικές Εξετάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τις 15 Φεβρουαρίου 
2020 συνεχίζουν να ισχύουν. 
 
2.    Οι υποψήφιοι/ες προτρέπονται όπως παρακολουθούν την ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Άμυνας (www.mod.gov.cy) για ενημέρωση ως προς τις ημερομηνίες 
διεξαγωγής της Υγειονομικής Εξέτασης και της Αθλητικής Δοκιμασίας.  Η 
Ψυχοτεχνική Δοκιμασία θα διεξαχθεί στις 15:30 (απόγευμα) της Τρίτης 2 Ιουνίου 
2020.  Οι ημερομηνίες για την Υγειονομική εξέταση και την Αθλητική Δοκιμασία 
καθώς και λεπτομέρειες για τους χώρους των εξετάσεων θα αναρτηθούν έγκαιρα 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.  Σημειώνεται ότι δεν θα σταλούν προσωπικές 
επιστολές. 
 
3. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος/α δεν προσκομίσει το Έντυπο 
Υγειονομικής Εξέτασης (Παράρτημα Α) συμπληρωμένο καθώς και το Δελτίο 
Ταυτότητας του/της δεν θα γίνεται δεκτός/ή στην Υγειονομική Εξέταση. 
 
4. Η Ψυχοτεχνική Δοκιμασία θα διεξαχθεί φέτος (Τρίτη 2 Ιουνίου και ώρα 15:30) 
πριν από την Υγειονομική Εξέταση και την Αθλητική Δοκιμασία για όλους τους 
υποψήφιους/ες λόγω της ανάγκης για σωστό προγραμματισμό των εξετάσεων, 
ανάγκη που προέκυψε  από τη λήψη των έκτακτων μέτρων για το κορονοϊό.  Η 
σχετική εξέταση θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες.  Πληροφορίες για τη Ψυχοτεχνική 
Δοκιμασία παρατίθενται στο Παράρτημα Γ. 
 
5. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με 
τα τηλέφωνα 22-807540 ή 22-807787. 
 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α” 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………………… 
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ………………………………..  
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Υ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

ΙΑΤΡΟΥ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ Ακτινογραφία θώρακα 
FACE 

      

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Γενική εξέταση αίματος, 
αιμοσφαιρίνη, ουρία, 
σάκχαρο, κρεατινίνη, 
τρανσαμινάσες, γενική 
εξέταση ούρων 

      

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Ηλεκτροκαρδιογράφημα 
με γνωμάτευση   

 
Δύναται να συμμετάσχει σε 
αθλητικές δοκιμασίες 
ΝΑΙ/ΟΧΙ (Διαγράψετε ανάλογα) 

  

ΩΡΛ Ωτορινολαρυγγολογική 
εξέταση και ακουόγραμμα 

      

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚ
Ο 

Οφθαλμολογική εξέταση 
με καταγραφή της οπτικής 
οξύτητας, βαθμού 
διαθλαστικής ανωμαλίας 
εκάστου οφθαλμού, 
ύπαρξη ή μη 
δυσχρωματοψίας (με 
ISIHARA), ύπαρξη 
νοσήματος ή πάθησης   

ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ                             
ΔΟ……/10 …../10 …..SPH …….CYL   
ΑΟ……/10 …../10 …..SPH …….CYL        
ΑΝΤ.ΧΡΩΜ. ……..  
ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ ………      
ΑΛΛΟ ΝΟΣΗΜΑ 
…………………………….. 

  

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ Γυναικολογική εξέταση 

      
 
 
 
 
 
 
 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β” 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
 
Ο/Η παρακάτω υπογράφων/ουσα (επώνυμο)………........…..………… (όνομα)………......…………. 

 

με Αρ. Ταυτότητας ………………….. υποψήφιος/α Παραγωγικών Σχολών 

 

 

ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ 
 

 
σε γνώση των συνεπειών του Νόμου Περί Ψευδούς Δήλωσης ότι δεν είμαι χρήστης παράνομων 

εξαρτησιογόνων ουσιών και δεν έχω εμπλακεί ποτέ με καλλιέργεια, κατοχή, διακίνηση ή εμπορία 

τέτοιων ουσιών, και ρητά συγκατατίθεμαι να υπόκειμαι σε περιοδικές εξετάσεις βιολογικού 

υλικού, για έλεγχο ύπαρξης στον οργανισμό μου παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών, το είδος και 

η συχνότητα των οποίων θα καθορίζεται από το ΓΕΕΦ. 

 

 

 

…………….....……… 

Υπογραφή 

 

 

 

Ημερομηνία …………………….. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Γ” 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 

 
Α.  Δοκιμασία αφαιρετικής ικανότητας και  Β.  Δοκιμασία κριτικής ικανότητας.  

Η πρώτη δοκιμασία αξιολογεί την ικανότητα αφαιρετικού συλλογισμού (χρήση επαγωγικής 

σκέψης) του υποψηφίου. Σ’ αυτό το μέρος του τεστ ο υποψήφιος καλείται να λύσει 

προβλήματα που απαιτούν εύρεση γενικεύσεων, όπως είναι τα πρότυπα ή οι ιδιότητες που 

μοιράζονται μια ποικιλία συγκεκριμένων στοιχείων ή σχημάτων.  

Η δεύτερη δοκιμασία αξιολογεί την κριτική σκέψη, δηλαδή την ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων ορθολογικής σκέψης. Ειδικότερα, αυτή η δοκιμασία αξιολογεί την ικανότητα 

του υποψηφίου να κατανοεί λεκτικές πληροφορίες (έννοιες, επιχειρήματα, μικρά κείμενα) και 

βάσει αυτών να προβαίνει σε λογικούς συλλογισμούς. 

 

Δομή Εξεταστικού Δοκιμίου: 
Το πρώτο μέρος θα περιλαμβάνει 40 προβλήματα πολλαπλής επιλογής με πέντε (5) 

επιλογές που αξιολογούν την ικανότητα αφαιρετικού συλλογισμού. Το δεύτερο μέρος θα 

περιλαμβάνει 30 προβλήματα πολλαπλής επιλογής με πέντε (5) επιλογές που αξιολογούν 

την κριτική σκέψη.  

Διάρκεια Εξέτασης: 
Το πρώτο και το δεύτερο μέρος θα έχουν συνολική διάρκεια εξέτασης 120 λεπτά (Α μέρος: 

60 λεπτά και Β μέρος: 60 λεπτά).  

 

Επιμέρους Οδηγίες και Δείγματα Ερωτήσεων: 
 
Δείγματα Ερωτήσεων:  

(Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι δειγματικές και σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτουν όλο το 

εύρος των πιθανών ερωτήσεων που θα συναντήσουν οι υποψήφιοι εντός των δύο μερών του 

τεστ ικανοτήτων). 

 
Μέρος Α΄: 
 

Σε κάθε σελίδα του μέρους A΄ θα υπάρχουν γραμμές Σχημάτων. Σε κάθε γραμμή Σχημάτων 

θα υπάρχουν δύο σειρές σχημάτων, τα Σχήματα Προβλήματος και τα Σχήματα Απάντησης. 

Τα Σχήματα Απάντησης είναι αριθμημένα (α), (β), (γ), (δ) και (ε). Έργο σας θα είναι να 

προσέξετε καλά τη σειρά των Σχημάτων Προβλήματος και έπειτα να αναζητήσετε το σχήμα 

από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης (βρίσκονται στα δεξιά κάθε συνόλου Σχημάτων 



Προβλήματος) που είναι το επόμενο στη σειρά των Σχημάτων Προβλήματος. Την απάντησή 

σας να τη γράψετε στο Φύλλο Απαντήσεων. 
 
Παράδειγμα 1: 
 
ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ                                       ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 
 
  
                                                                                    (α)       (β)        (γ)        (δ)       (ε) 
Η προσεκτική παρατήρηση των Σχημάτων Προβλήματος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το 

μεσαίο σχήμα αλλάζει θέση με το σχήμα πάνω αριστερά, κάτω αριστερά, κάτω δεξιά και πάνω 

δεξιά κατά σειρά. Ταυτόχρονα, αμοιβαία αλλαγή θέσης κατά σειρά συμβαίνει και στα σχήματα 

της κάτω σειράς, της στήλης δεξιά, της πάνω σειράς, της στήλης αριστερά κ.ο.κ. Συνεπώς, το 

σωστό σχήμα που πρέπει να επιλέξετε από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης είναι το (δ).  

 
Παράδειγμα 2: 

ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ                           ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

 

 

     (α)         (β)      (γ)        (δ)       (ε) 

Η προσεκτική παρατήρηση των Σχημάτων Προβλήματος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το 
σωστό σχήμα που πρέπει να επιλέξετε από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης είναι το (ε). 

 

 

Μέρος Β΄: 
 
Κάθε πρόβλημα της δοκιμασίας κριτικής σκέψης αποτελείται από μια εκφώνηση, που ορίζει 

τα στοιχεία του προβλήματος και πέντε επιλογές.  
Δικό σας έργο είναι να διαβάσετε πολύ προσεκτικά την εκφώνηση του προβλήματος  και να 

επιλέξετε τη σωστή απάντηση που βρίσκεται σε μια από τις πέντε επιλογές που δίνονται. Θα 

πρέπει να σημειώσετε την απάντηση στο Φύλλο Απαντήσεων. 
 
Παράδειγμα 1: 
Η απώλεια αρκτικού πάγου προκύπτει ως αποτέλεσμα μιας θετικής ανατροφοδότησης. 

Καθώς λιώνει ο αρκτικός πάγος, η επιφάνεια του αρκτικού πάγου αντανακλά λιγότερες 

ηλιακές ακτίνες. Όταν συμβεί αυτό, περισσότερες ακτίνες απορροφούνται από τον γύρω 



ωκεανό, γεγονός που αυξάνει τη θερμοκρασία του. Καθώς η θερμοκρασία του ωκεανού 

αυξάνεται, περισσότερος αρκτικός πάγος λιώνει. 
 
α. Όταν απορροφούνται περισσότερες ακτίνες από τον γύρω ωκεανό αυξάνεται η 

θερμοκρασία του. 
β. Καθώς η θερμοκρασία του ωκεανού αυξάνεται, περισσότερος αρκτικός πάγος λιώνει. 
γ. Η απώλεια αρκτικού πάγου προκύπτει ως αποτέλεσμα μιας θετικής ανατροφοδότησης. 
δ. Καθώς λιώνει ο αρκτικός πάγος, η επιφάνεια του αρκτικού πάγου αντανακλά λιγότερες 

ηλιακές ακτίνες. 
ε. Η απώλεια αρκτικού πάγου συμβαίνει, όταν απορροφούνται περισσότερες ακτίνες από τον 

ωκεανό γύρω από τους αρκτικούς πάγους. 
 
Η σωστή απάντηση είναι το (γ), διότι όλες οι προτάσεις που ακολουθούν στο κείμενο 

αναλύουν την πρόταση γ. 
 
Παράδειγμα 2: 

Σε κάθε πρόταση λείπουν δύο λέξεις, η πρώτη και η τελευταία λέξη. Καθεμιά από τις 
πέντε επιλογές συμπλήρωσης των λέξεων που λείπουν έχει ένα ζευγάρι λέξεων. Η 
πρώτη λέξη του ζευγαριού θα πρέπει να ταιριάζει με την πρώτη λέξη που λείπει και η 
δεύτερη λέξη του ζευγαριού θα πρέπει να ταιριάζει με την δεύτερη λέξη που λείπει, 
έτσι που τα δύο ζεύγη λέξεων να σχετίζονται μεταξύ τους. Όταν διαλέξετε το ζευγάρι 
που νομίζετε ότι ταιριάζει καλύτερα, σημειώσετε την απάντηση στο Φύλλο 
Απαντήσεων.  

Παράδειγμα: 

..... είναι στο απατηλό όπως το γνήσιο είναι στο ..... 

α.  Ψεύτικο – αυθεντικό 

β.  Πραγματικό – αληθινό 

γ.  Μάσκα – πραγματικό 

δ.  Αυθεντικό – ειλικρινές 

ε.  Απάτη – ψεύτικο 

Η σωστή απάντηση είναι η α, διότι το ‘απατηλό’ και το ‘ψεύτικο’ συνδέονται με τον ίδιο 
τρόπο που συνδέονται το ‘γνήσιο’ με το ‘αυθεντικό’. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 
                                                                                              ΛΕΥΚΩΣΙΑ                                               
 
8 Μαΐου, 2020 


