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11 Ιανουαρίου 2022         
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022/2023 

 
Οι εισαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη τάξη του PASCAL Private English School Lefkosia και την 

πρώτη τάξη της Ιδιωτικής Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσίας θα διεξαχθούν το Σάββατο 19 

Μαρτίου 2022, ως εξής:  

 

Ελληνικά     09:00–10:30 

Μαθηματικά     11:00–12:30 

   

Η εξεταστέα ύλη στα Μαθηματικά δεν θα περιλαμβάνει θέματα σχετικά με: 

• Κύκλο 

• Μετασχηματισμούς 

• Στερεομετρία 

• Όγκο 

 

Στις Σχολές λειτουργούν κάθε Τετάρτη, από τις 15:00 μέχρι τις 17:10, μαθήματα προετοιμασίας 

για τις εισαγωγικές εξετάσεις, στα οποία οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν προκειμένου να 

εξοικειωθούν με την ύλη, τη δομή των γραπτών και τη συνολική διαδικασία.  

 

Για συνάντηση γνωριμίας με τις Σχολές ΠΑΣΚΑΛ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν 

στο τηλέφωνο 22509000 ή στη διεύθυνση lefkosia.info@pascal.ac.cy για τη διευθέτηση προσωπικής 

συνάντησης με τις Διευθύντριες των Σχολών ή και να παρακολουθήσουν τις διαδικτυακές 

ενημερώσεις που θα πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο, σε ημερομηνίες και ώρες που θα 

ανακοινωθούν σύντομα.  

 

Οι μαθητές που θα επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και θα εγγραφούν στην πρώτη τάξη του 

PASCAL Private English School ή της Ιδιωτικής Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ, θα παρακαθίσουν 

επίσης σε διαγνωστική εξέταση στα Αγγλικά, η οποία θα διεξαχθεί σε ημερομηνία που θα 

ανακοινωθεί αργότερα. Τα Αγγλικά δεν αποτελούν κριτήριο εισδοχής. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στις εξετάσεις θα πρέπει να αποταθούν για εγγραφή στα γραφεία 

των Σχολών, από τις 07:15 μέχρι τις 16:00 (Τετάρτη 07:15–15:00). Κατά την εγγραφή θα πρέπει να 

προσκομίζεται αντίγραφο του πιστοποιητικού γεννήσεως και μια πρόσφατη φωτογραφία. Το 

δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις είναι €50. Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί και 

ηλεκτρονικά. Για περισσότερες πληροφορίες, αποταθείτε στην ιστοσελίδα των Σχολών 

https://www.pascal.ac.cy/entrance-examinations-2022-2023/  

 

Ο αριθμός κάθε μαθητή είναι εκείνος που αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής του δικαιώματος 

εξετάσεων και θα πρέπει να αναγραφεί, μαζί με το ονοματεπώνυμο, στα εξεταστικά δοκίμια. Ο ίδιος 

αριθμός, μαζί με τον εξαψήφιο προσωπικό κωδικό πρόσβασης που δίνεται κατά την ημέρα της 

εγγραφής για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στα 

αποτελέσματα, στην ιστοσελίδα των Σχολών. 

 

Ο Οδηγός Εισαγωγικών Εξετάσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα των Σχολών 

(www.pascal.ac.cy/downloads) και περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη δομή των 

εξεταστικών δοκιμίων.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
 

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα εκδοθούν τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 και οι εγγραφές θα 

γίνονται μέχρι και την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα των Σχολών. Ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης για τα αποτελέσματα δίνεται κατά την 

ημέρα της εγγραφής για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις.  

 

Για την εγγραφή, ο κάθε μαθητής καταβάλλει €2,200: 

 

• €   350  Τέλος Εισδοχής  

• €     40  Ετήσια Συνδρομή Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων 

• €1,810  Έναντι των διδάκτρων  

 €2,200       

 

Επιστροφή του τέλους εισδοχής, των διδάκτρων και της ετήσιας συνδρομής συνδέσμου γονέων και 

κηδεμόνων σε καμιά περίπτωση δεν γίνεται μετά την εγγραφή και αποτελούν εγγύηση (represent a 

deposit) για τη φοίτηση του μαθητή για μία τουλάχιστον σχολική χρονιά και όχι απλή προκαταβολή 

διδάκτρων. 

 

Οι Σχολές διατηρούν το δικαίωμα να καλέσουν υποψήφιους μαθητές με τους γονείς τους σε 

προσωπική συνέντευξη, καθώς επίσης να μην εγγράψουν υποψήφιους, ανεξαρτήτως του 

αποτελέσματος των εισαγωγικών εξετάσεων.  

 

Τελειόφοιτοι του PASCAL Private Primary School δεν υποχρεούνται σε εισαγωγικές εξετάσεις, αλλά 

μπορεί να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη και, για σκοπούς διεκδίκησης υποτροφίας, θα 

εξεταστούν σε δοκίμια βασισμένα στην ύλη του Cambridge Primary. 

 

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
 

Στους καλύτερους μαθητές με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων ή/και την προσωπική 

συνέντευξη δίνονται υποτροφίες (100% ή 50% ή 25% των διδάκτρων). 

 

Οι υποτροφίες θα ισχύουν για όλα τα χρόνια φοίτησης στο PASCAL Private English School ή στην 

Ιδιωτική Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

 

Οι υποτροφίες δίνονται υπό την προϋπόθεση ότι ο μαθητής εξασφαλίζει την ελάχιστη βαθμολογία, 

όπως αυτή καθορίζεται από τους κανονισμούς των εισαγωγικών εξετάσεων και έχει ως ακολούθως: 

 

• Υποτροφία 100% - ελάχιστη βαθμολογία (μέσο όρο) 95% 

• Υποτροφία   50% - ελάχιστη βαθμολογία (μέσο όρο) 90% 

• Υποτροφία   25% - ελάχιστη βαθμολογία (μέσο όρο) 85% 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 
 

Οι υποψήφιοι μαθητές που για οποιονδήποτε λόγο δεν παρακαθίσουν τις εισαγωγικές εξετάσεις της 

19ης Μαρτίου 2022 θα έχουν την ευκαιρία να εξεταστούν την Τρίτη 22 Μαρτίου, από τις 15:00 ως τις 

18:30, καταβάλλοντας το τέλος των €100.  Οι μαθητές αυτοί δεν θα έχουν δικαίωμα διεκδίκησης των 

πιο πάνω υποτροφιών, καθώς αυτές θα έχουν ήδη διατεθεί. 

 

 


