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Απόφαση Υπουργού Άμυνας δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 16 

 
Ο Υπουργός Άμυνας ασκώντας τις εξουσίες που του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου για τη διαδικασία επιλογής και κατανομής των στρατευσίμων ή εθνοφρουρών σε Κλάδους, Όπλα, και 
Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ) και ΣΜΕΦ, επιλογής των Υποψηφίων Βαθμοφόρων, ονομασίας 
των εθνοφρουρών σε Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, απονομής σε αυτούς βαθμού και καθορισμός συναφών 
θεμάτων ημερομηνίας 30/3/2022, καθορίζει τα πιο κάτω αναφορικά με τη λειτουργία Ηλεκτρονικής Ψηφιακής 
Πλατφόρμας Υποβολής Στοιχείων Επιλογής Στρατευσίμων της 2022 ΕΣΣΟ. 
 
2. Οι στρατεύσιμοι της 2022 ΕΣΣΟ, καλούνται όπως υποβάλουν  μέσω της ηλεκτρονικής ψηφιακής πλατφόρμας 
πριν την κατάταξή τους, τη Δήλωση Στοιχείων Επιλογής Στρατευσίμων 2022 ΕΣΣΟ (Δήλωση Στοιχείων) καθώς και τα 
σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την αίτηση, προκειμένου να καταχωρηθεί η επιθυμία τους, για την 
υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής και κατανομής τους, στους Κλάδους, Όπλα και Σώματα της Εθνικής Φρουράς, την 
τοποθέτησή τους σε Μονάδες, καθώς και την επιλογή των Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών (ΥΕΑ) και των 
εθνοφρουρών που θα επιλεγούν να υπηρετήσουν στις Ειδικές Δυνάμεις (Καταδρομές, Στρατονομία, ΟΥΚ) και στη 
Στρατιωτική Μουσική της Εθνικής Φρουράς (ΣΜΕΦ). 
 
3. Η Ηλεκτρονική Ψηφιακή  Πλατφόρμα θα είναι ενεργή από 27 Απριλίου, ώρα 12:00 μέχρι και την 24:00 της 15ης  
Μαΐου 2022. Μετά τη συγκεκριμένη προθεσμία, δεν θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των Δηλώσεων: 
 

 α. Η Δήλωση Στοιχείων, αποτελεί την αποκλειστική βάση λήψης των δεδομένων για την επιλογή των 
στρατευσίμων και περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 
  
 β.  Τα στοιχεία που θα υποβληθούν μέσω της πλατφόρμας, και αφορούν τις κατηγορίες μοριοδότησης, τις 
επιθυμίες επιλογής και τη φρουρά προτίμησης των στρατευσίμων δύνανται να τροποποιηθούν μετά από αίτηση του 
στρατεύσιμου η οποία υποβάλλεται από τον ίδιο στη Διεύθυνση Επιλογής και Μεταθέσεων (ΔΕΜΕΟ) του ΓΕΕΦ όχι 
πέραν των 2 ημερών από τη λήξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο μία (1) φορά για κάθε στρατεύσιμο. 
 

γ. Όσοι υποβάλουν τη Δήλωση Στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας λαμβάνουν ως 
αποδεικτικό, αντίγραφο της στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, στο οποίο εκτυπώνεται ο τυχαίος αριθμός κλήρου στη 
βάση ειδικού αλγόριθμου από το μηχανογραφικό σύστημα.  
 
 δ. Όσοι από τους στρατεύσιμους δεν υποβάλουν για οποιονδήποτε λόγο Δήλωση Στοιχείων στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα, υποχρεούνται να την υποβάλουν σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη σχετική Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, κατά την παρουσίασή τους για υγειονομική εξέταση στις επαρχιακές Υγειονομικές Επιτροπές ή 
την ημέρα της κατάταξής τους σε συνεργεία της Διεύθυνση Επιλογής και Μεταθέσεων (ΔΕΜΕΟ) του ΓΕΕΦ.   
 
4. Όσοι στρατεύσιμοι:  
 
 α. Υποβάλουν Δήλωση Στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μοριοδοτούνται με δέκα (10) 
μόρια.  
 

Νοείται ότι, τα εν λόγω μόρια πιστώνονται και στους στρατεύσιμους που δεν είχαν τη δυνατότητα υποβολής της 
Δήλωσης Στοιχείων ηλεκτρονικά, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονταν στους αναμενόμενους για κατάταξη στρατεύσιμους.   

 
 β. Παρουσιαστούν για υγειονομική εξέταση στις Επαρχιακές Υγειονομικές Επιτροπές που θα λειτουργούν 
πριν την κατάταξη μοριοδοτούνται με δέκα (10) μόρια.  
 
5. Όσοι κατατάσσονται και δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά τη Δήλωση Στοιχείων όπως πιο πάνω, αυτή θα 
συμπληρώνεται κατά την κατάταξη τους στο Κέντρο Κατάταξης και ακολούθως θα επιλέγονται και τοποθετούνται με 
γνώμονα πρωτίστως τις υπηρεσιακές ανάγκες. 
 
6. Η επιλογή και κατανομή στους Κλάδους, Όπλα και Σώματα της Εθνικής Φρουράς, η τοποθέτηση σε Μονάδες, 
καθώς και η επιλογή των υποψηφίων έφεδρων Αξιωματικών (ΥΕΑ) και των στρατευσίμων που θα υπηρετήσουν στις 
Ειδικές Δυνάμεις (Καταδρομές, Στρατονομία, ΟΥΚ), πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Απόφασης 
του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά την ολοκλήρωση των επιλογικών διαδικασιών και όχι αργότερα των δύο (2) ημερών 
πριν την κατάταξη της 2022 ΕΣΣΟ.  
 
7. Οι Νεοσύλλεκτοι (Ν/Σ) εθνοφρουροί ενημερώνονται κατά την ημέρα της κατάταξής τους για την επιλογή τους 
στους Κλάδους, Όπλα και Σώματα της Εθνικής Φρουράς, και την Μονάδα αρχικής τους τοποθέτησης.  

------------------------------------------------------- 
 

Έγινε στις 19 Απριλίου, 2022 
 
         ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, 

                Υπουργός Άμυνας 


