Μοριοδότηση
Για την κατανομή και τοποθέτηση των στρατευσίμων - Ν/Σ εθνοφρουρών,
λαμβάνονται υπόψη τα κοινωνικής, οικογενειακής ή άλλης φύσης προβλήματα που
αντιμετωπίζουν. Ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα των προβλημάτων οι
στρατεύσιμοι - Ν/Σ πριμοδοτούνται με αριθμό μορίων, όπως παρακάτω:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΜΟΡΙΑ

1

Τέκνα εγκλωβισμένων
οικογενειών.

Επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας
Ανθρωπιστικών Θεμάτων.

100

2

Τέκνα , αιχμαλώτων ή
τραυματιών πολεμικής
περιόδου 1974 ή θανόντων θυμάτων επεισοδίων με τις
Δυνάμεις Κατοχής ή κατά την
εκτέλεση του καθήκοντος στην
Εθνική Φρουρά.

Επίσημο έγγραφο της Επιτροπής
Ανακουφίσεως Παθόντων ή του
ΓΕΕΦ, ανάλογα με την περίπτωση.

100

Ορφανοί από γονέα.

Πιστοποιητικό Θανάτου.

4

Τέκνα αγνώστου πατρός.

Δελτίο πολιτικής ταυτότητας.

90

5

Τέκνα των οποίων ο ένας
γονέας κηρύχτηκε σε αφάνεια.

Απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου.

90

6

Τέκνα των οποίων ο ένας
γονέας έχει την αποκλειστική
γονική μέριμνα.

Απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου για
αποκλειστική γονική μέριμνα και όχι
απόφαση δικαστηρίου που αφορά
διαζύγιο ή διατροφή και διακανονισμό
επισκέψεων.

40

7

Έγγαμοι εθνοφρουροί.

Βεβαίωση τέλεσης πολιτικού γάμου
από τον αρμόδιο φορέα ή
πιστοποιητικό γάμου από την Ιερά
Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

50

8

Εθνοφρουροί που είναι
πατέρες νόμιμων,
αναγνωρισθέντων ή θετών
τέκνων.

Επίσημα έγγραφα της Δημοκρατίας,
και του Δήμου ή της Κοινότητας,
καθώς και πιστοποιητικό γεννήσεως.

3

90

50 ανά τέκνο

Α/Α

9

10

11

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τέκνα γονέα με ανικανότητα
60 % και άνω, ή σοβαρή έως
ολική αναπηρία ή βαριά
ασθένεια.

Τέκνα πολύτεκνων και
τρίτεκνων οικογενειών

Αδέλφια που εκπλήρωσαν
πλήρη θητεία στην ΕΦ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α. Επίσημα κυβερνητικά έγγραφα ή
έγγραφα ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων
που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
σοβαρών – χρόνιων ασθενειών ή
απόφασης ιατροσυμβουλίου των
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του
Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
του Υπουργείου Εργασίας.
β. Σε περίπτωση που στα επίσημα
έγγραφα δεν αναγράφεται ποσοστό
αναπηρίας ή ασθένειας, αυτά
εξετάζονται από επιτροπή
στρατιωτικών ιατρών που συστήνεται
από τον Αρχηγό και η οποία
αποφασίζει εάν συντρέχουν λόγοι
μοριοδότησης.
Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή
πιστοποιητικό από την Παγκύπρια
Οργάνωση Πολυτέκνων ή την
Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς
Οικογένειας κατά περίπτωση
(μοριοδοτούνται και τα θανόντα
αδέλφια).
Δεν απαιτείται προσκόμιση
δικαιολογητικού. Εντοπισμός των
δικαιούχων μοριοδότησης μέσω των
συστημάτων της ΕΦ.

ΜΟΡΙΑ

50

15 ανά τέκνο

5 ανά
αδελφό.

Σε περίπτωση κατά την οποία στρατεύσιμος - Ν/Σ εμπίπτει σε περισσότερες
της μιας από τις προαναφερόμενες κατηγορίες, καθώς και στην περίπτωση θανάτου
του ενός των γονέων του ή αναπηρίας και των δύο γονέων του, τα μόριά του
υπολογίζονται αθροιστικά.
Σύμφωνα με το άρθρο 38 του περί ΕΦ Νόμου, αδέλφια που εκπληρώνουν
ταυτόχρονα την υποχρέωση θητείας τους στην ΕΦ, εκπληρώνουν τη θητεία τους στη
φρουρά προτίμησής τους και στην ίδια Μονάδα και στρατόπεδο.

