
  

   

H ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ) 

 

Λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την 

υποβολή των επιθυμιών και πιστοποιητικών των 

στρατευσίμων. 

  

Η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρέχει τη 

δυνατότητα στους στρατεύσιμους να υποβάλλουν με 

ταχύτητα, ασφάλεια και χωρίς φυσική παρουσία όλα τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις βάσει των 

οποίων θα πραγματοποιηθεί η μοριοδότηση, η επιλογή 

σε Όπλα - Σώματα και Κλάδους, καθώς και η 

τοποθέτησή τους στις Μονάδες. 

 

Η καταχώρηση των στοιχείων είναι υποχρεωτική. Όσοι 

νεοσύλλεκτοι δεν καταχωρήσουν μέσω της πλατφόρμας 

του Υπουργείου Άμυνας και εντός της 

καθορισμένης προθεσμίας τις προτιμήσεις  και τα 

ανάλογα  πιστοποιητικά, η επιθυμία τους, δεν θα είναι 

δυνατό να ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία της 

ηλεκτρονικής επιλογής και θα τοποθετηθούν σε 

Μονάδες με γνώμονα αποκλειστικά τις υπηρεσιακές 

ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.   

 

Αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια και 

αδιάβλητες διαφανείς διαδικασίες 

Η προώθηση της αξιοκρατίας, της ισονομίας και της 

δικαιοσύνης στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς αποτελεί 

βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Άμυνας. 

Για την προαγωγή του στόχου αυτού έχουν θεσπιστεί 

αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια, καθώς και 

αδιάβλητες διαφανείς διαδικασίες. 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 

 

Θυμήσου να ανεβάσεις κατά την ηλεκτρονική υποβολή:  

 Άδεια οδηγού ΙΧ οχήματος (κανονική) 

 Συμπληρωμένο πιστοποιητικό οικογενειακής       
κατάστασης από τον οικείο κοινοτάρχη (για 3 αδέλφια 
σύνολο ή περισσότερα)  ή βεβαίωση από ΠΟΠ/ΠΟΠΟ  

 Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που θα σου επιφέρει 
μόρια (οι κατηγορίες καταγράφονται στο σχετικό έντυπο 
μοριοδότησης) 

 

Μέριμνα εθνοφρουρών 

 Θα χορηγηθεί ιματισμός. Για αποφυγή άσκοπων και 
περιττών εξόδων μελετήστε το σχετικό έντυπο  των ειδών 
ιματισμού 

 Για την μεταφορά εθνοφρουρών από και προς τα 
στρατόπεδα εφαρμόζεται το νέο σύστημα Δωρεάν 
Διακίνησης. Η ώρα προσέλευσης στο χώρο αναχώρησης 
των λεωφορείων (7:00 π.μ.) θεωρείται ως ώρα παρουσίασης 
του εθνοφρουρού για υπηρεσία. 

 

Ανθρωπιά και κοινωνική ευαισθησία για όσους έχουν 

πραγματική ανάγκη 

 

Από την  Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων εξετάζεται κάθε 

αίτημα εθνοφρουρού το οποίο υποβάλλεται ιεραρχικά μέσω της 

Μονάδας του, στη βάση θεσμοθετημένων κριτηρίων με στόχο 

την κατάλληλη στήριξη όσων το έχουν ανάγκη. Η συγκρότηση 

και λειτουργία της Επιτροπής εδράζεται σε αδιάβλητες διαφανείς 

διαδικασίες, σε αυτή συμμετέχει απαραίτητα στρατιωτικός ιατρός 

και στη λειτουργία της συνδράμει εκπρόσωπος του Γραφείου 

Κοινωνικής Ευημερίας. 

 

Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες,  κατεβάστε την εφαρμογή 
ΥΠΑΜ στο κινητό σας ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Άμυνας (www.mod.gov.cy) και της Εθνικής 
Φρουράς (www.army.gov.cy). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για πληροφορίες σε σχέση με την ηλεκτρονική υποβολή των 
επιλογικών σας στοιχείων, μπορείτε να αποτείνεστε στη γραμμή 
επικοινωνίας 1430. 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 

http://www.mod.gov.cy
http://www.army.gov.cy


 
Αν θέλεις να επιλεγείς ως Υποψήφιος Ειδικών Δυνάμεων 

(Καταδρομέας ή ΟΥΚ ή  Στρατονόμος), ΣΜΕΦ και Λέσχες- 

ΚΑΑΥ-ΣΤΕ, θα πρέπει να υπογράψεις υπεύθυνη δήλωση 

με την οποία θα δηλώνεις, ότι δεν είσαι χρήστης 

εξαρτησιογόνων ουσιών, δεν έχεις εμπλακεί ποτέ με 

καλλιέργεια, κατοχή ή διακίνηση τέτοιων ουσιών, και ότι  

αποδέχεσαι να υποβάλλεσαι σε περιοδικές εξετάσεις 

βιολογικού υλικού, το είδος και η συχνότητα των οποίων 

θα καθορίζεται από το ΓΕΕΦ, για έλεγχο ύπαρξης στον 

οργανισμό σου τοξικών ουσιών ή φαρμάκων.  

 

Επιπλέον για ΚΔ (Καταδρομέας) :  

 

1. Να έχεις  ανάστημα  τουλάχιστον  1.55 εκ,  βάρος όχι    

πέραν του 20% του φυσιολογικού (Φυσιολογικό βάρος: 

ύψος σε εκατοστά πλην 100). 

 

2.  Να μην έχεις τατουάζ στο λαιμό ή στο κεφάλι. 

 

Επιπλέον για ΣΝ (Στρατονόμος): 

 

1. Να έχεις ανάστημα τουλάχιστον 175 εκ και βάρος όχι 

πέραν του ±20% του φυσιολογικού (Φυσιολογικό 

βάρος: ύψος σε εκατοστά πλην 100). 

 

2. Να μην έχεις τατουάζ σε σημεία του σώματος σου που 

δεν καλύπτονται από τη θερινή στολή εξόδου.  

 

Επιπλέον για Ο.Υ.Κ. :  

 

1. Δεν ισχύουν περιορισμοί αναστήματος, βάρους και  

τατουάζ. 

 

2. Να προσκομίσεις συμπληρωμένο τον πίνακα με τις 

ιατρικές εξετάσεις για υποψήφιους Ο.Υ.Κ.  

 

Επιπλέον αν δεν δηλώσεις Ειδικές Δυνάμεις μπορείς να 

δηλώσεις για ΛΕΣΧΕΣ-ΚΑΑΥ Κιτίου-Σπίτι του 

Εθνοφρουρού. 

 

Τοποθέτηση στις Λέσχες, ΚΑΑΥ Κιτίου και στο Σπίτι 

του Εθνοφρουρού 

 

Η τοποθέτηση στις Λέσχες, στα ΚΑΑΥ και στο Σπίτι του 

Εθνοφρουρού, πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα 

μεταξύ των επιθυμούντων αποφοίτων  του Ανώτερου 

Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου και του Κλάδου 

Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών/ Ειδικότητα 

Μαγειρικής-Τραπεζοκομίας των Τεχνικών Σχολών. 

Υποχρεούσαι να υποβάλεις βεβαίωση φοίτησης.  

Εκτός από ΕΔ ή Λέσχες μπορείς να δηλώσεις επίσης,  για 

την Στρατιωτική Μπάντα της Εθνικής Φρουράς. 

 

Επιλογή στην ΣΜΕΦ 

Η επιλογή στη ΣΜΕΦ πραγματοποιείται από Πενταμελή 

Επιτροπή που αποτελείται από Ανώτερο Αξιωματικό, το 

Διοικητή της ΣΜΕΦ και τρεις καθηγητές μέσης 

εκπαίδευσης, ειδικότητας Μουσικής που ορίζονται από το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Κριτήριο αποτελούν 

οι μουσικές γνώσεις (μουσικά όργανα ή τραγούδι). 

 

Αν επιθυμείς να επιλεγείς για τη ΣΜΕΦ, υποβάλλεις 

επιθυμία κατά την ηλεκτρονική υποβολή των επιλογικών 

σου στοιχείων. Τα μουσικά όργανα ή το τραγούδι, στα 

οποία επιθυμείς να εξετασθείς, υποχρεούσαι να τα 

δηλώσεις την ημέρα της κατάταξης σου στο 1ο Γραφείο 

του ΚΕΝ. 

 

Αθλητές Καταλόγου ΚΟΑ 

Η τοποθέτηση τους θα γίνει σύμφωνα με τα ισχύοντα στο 

σύμφωνο που υπάρχει μεταξύ ΥΠΑΜ  και ΚΟΑ, με την 

προϋπόθεση ότι θα αποσταλεί έγκαιρα ο κατάλογος.  

 

Τοποθέτηση εθνοφρουρών στις μονάδες και επιλογή 

Κλάδων/ Όπλων/ Σωμάτων 

 
Για την τοποθέτηση των νεοσυλλέκτων σε Μονάδες 

καθώς και η επιλογή σε Κλάδους, Όπλα και Σώματα 

διενεργείται με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, 

μέσω χρήσης λογισμικού προγράμματος, χωρίς την 

οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση, με βάση τα μόρια 

και τη δήλωση Φρουράς προτίμησης του κάθε 

εθνοφρουρού. 

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των επιθυμιών σου, τα 

στοιχεία που υποχρεούσαι να δηλώσεις είναι δύο 

επιλογές ανάμεσα στους Κλάδους-Όπλα-Σώματα.  

Μπορείς να δεις αναλυτικά τους Κλάδους-Όπλα-Σώματα 

της Εθνικής Φρουράς,  καθώς και τις Φρουρές στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής 

Φρουράς. 

 

Επιπλέον μπορείς να δηλώσεις επίσης μία εκ των τριών 

Ειδικών Δυνάμεων, σε περίπτωση που επιθυμείς και 

εφόσον πληρείς τα παρακάτω προσόντα: 

 

Επιλογή στις Ειδικές Δυνάμεις (Καταδρομέας ή ΟΥΚ ή  

Στρατονόμος) 

 

Αν θέλεις να επιλεγείς ως Υποψήφιος στις Ειδικές 

Δυνάμεις (Καταδρομέας ή ΟΥΚ ή  Στρατονόμος) θα 

πρέπει:  

 

1. Να έχεις κριθεί σωματικά ικανός πρώτης (Ι1) 

κατηγορίας  και να μην πάσχεις από δυσχρωματοψία 

διαπιστούμενη  από τους ψευδοϊσοχρωματικούς 

πίνακες ISHIHARA. 

 

2. Να είσαι υπόχρεος πλήρους θητείας. Εάν όχι, σε 


