
Οδεγίεο γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζηνηρείωλ γηα θαηάηαμε ηεο 2020 ΕΟ  

 
Πξηλ μεθηλήζεηο ηελ δηαδηθαζία, λα κειεηήζεηο ηηο βαζηθέο νδεγίεο ζηξαηεπζίκνπ ώζηε 
λα είζαη ζε ζέζε λα θάλεηο ηηο ζσζηέο επηινγέο αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ζνπ, επίζεο 
εμαζθάιηζε ηα παξαθάησ ζε ειεθηξνληθή κνξθή PDF.  
(λα κελ ππεξβαίλεη ην 0.5mb θάζε αξρείν): 

 πνιηηηθή ηαπηόηεηα μερσξηζηά νη δύν όςεηο (κπξνζηά θαη πίζσ) 

 IBAN πξνζωπηθνύ ζνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ (αλ δελ ην έρεηο, κπνξείο λα 

ην πξνζθνκίζεηο ζε έληππε κνξθή ηελ εκέξα ηελ θαηάηαμεο ζνπ) 

 Καλνληθή Άδεηα νδεγνύ (όρη καζεηηθή) κε ηηο δύν όςεηο ζην ίδην αξρείν. 

Πέξαλ ησλ πην πάλσ, αλ αλήθεηο ζε θαηεγνξία πνπ δηθαηνύζαη κόξηα γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ζνπ, εηνίκαζε ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά όπσο θαζνξίδνληαη πην θάησ: 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Σέθλα εγθισβηζκέλσλ νηθνγελεηώλ.  
Δπίζεκν έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνπθίζεσο 
Παζόλησλ ή ηεο Τπεξεζίαο Δγθισβηζκέλσλ. 

Σέθλα, αηρκαιώησλ ή ηξαπκαηηώλ πνιεκηθήο 
πεξηόδνπ 1974 ή ζαλόλησλ - ζπκάησλ επεηζνδίσλ 
κε ηηο Γπλάκεηο Καηνρήο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 
θαζήθνληνο ζηελ Δζληθή Φξνπξά. 

Δπίζεκν έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Αλαθνπθίζεσο 
Παζόλησλ ή ηεο Τπεξεζίαο Δγθισβηζκέλσλ ή ηνπ 
ΓΔΔΦ. 

Οξθαλνί από γνλέα. 
Πηζηνπνηεηηθό Θαλάηνπ ή Δπίζεκα έγγξαθα ηνπ 
Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο πνπ δηακέλνπλ. 

Πξνεξρόκελνη από κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα (ηέθλα 
(αγλώζηνπ παηξόο) 

Πηζηνπνηεηηθό γελλήζεσο. Γελ απαηηείηαη ε επηζύλαςε 
ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ, εάλ ε ηαπηόηεηα ζνπ πνπ ήδε 
θαηέζεζεο δηθαηνινγεί ή απνδεηθλύεη ην αίηεκα ζνπ. 

Σέθλα ησλ νπνίσλ ν έλαο γνλέαο θεξύρηεθε ζε 
αθάλεηα. 

 Απόθαζε αξκόδηνπ δηθαζηεξίνπ. 

Έγγακνη εζλνθξνπξνί. 

Βεβαίσζε ηέιεζεο πνιηηηθνύ γάκνπ από ηνλ αξκόδην 
θνξέα ή πηζηνπνηεηηθό γάκνπ από ηελ Ιεξά 
Αξρηεπηζθνπή Κύπξνπ ή αληίζηνηρε αλαγλσξηζκέλε 
από ηε Γεκνθξαηία ζξεζθεία. 

Δζλνθξνπξνί πνπ είλαη παηέξεο λόκηκσλ, 
αλαγλσξηζζέλησλ ή ζεηώλ ηέθλσλ. 

Πηζηνπνηεηηθό γελλήζεσο γηα θάζε ηέθλσλ ή επίζεκα 
έγγξαθα ηεο Γεκνθξαηίαο ή ηνπ Γήκνπ ή ηεο 
Κνηλόηεηαο.  

Σέθλα γνλέα κε αλαπεξία 60 % θαη άλσ  
ή βαξηά αζζέλεηα,  
ή κε κόληκε αληθαλόηεηα γηα εξγαζία.  

Δπίζεκα θπβεξλεηηθά έγγξαθα ή έγγξαθα ηδησηηθώλ 
Ννζειεπηεξίσλ όπσο ην "Παξαζθεπατδεην 
Μεηακνζρεπηηθό Κέληξν" ην "Ιλζηηηνύην Νεπξνινγίαο 
θαη Γελεηηθήο" θαη ην "Ογθνινγηθό Κέληξν ηεο 
Σξάπεδαο Κύπξνπ". 
ε πεξίπησζε πνπ ζηα επίζεκα έγγξαθα δελ 
αλαγξάθεηαη πνζνζηό αλαπεξίαο ή αζζέλεηαο, ζα 
εμεηάδνληαη ηα έγγξαθα από επηηξνπή ζηξαηησηηθώλ 
ηαηξώλ πνπ ζπζηήλεηαη από ηνλ Α/ΓΔΔΦ θαη ε νπνία 
ζα πηζηνπνηεί εάλ ζπληξέρνπλ ιόγνη κνξηνδόηεζεο. 

Σέθλα πνιύηεθλσλ θαη ηξίηεθλσλ νηθνγελεηώλ 

Πηζηνπνηεηηθό Γήκνπ ή Κνηλόηεηαο ή πηζηνπνηεηηθό 
από ηελ Παγθύπξηα Οξγάλσζε Πνιπηέθλσλ ή ηελ 
Παγθύπξηα Οξγάλσζε Πεληακεινύο Οηθνγέλεηαο θαηά 
πεξίπησζε (γηα ζθνπνύο κνξηνδόηεζεο 
πξνζκεηξνύληαη θαη ηα ζαλόληα αδέιθηα). 

Σαπηόρξνλα θαινύκελα αδέιθηα  Γελ απαηηείηαη δηθαηνινγεηηθό  

Σέινο, κέηξεζε ηελ πεξίκεηξν θεθαιήο θαη πεξηθέξεηα ηεο κέζεο ζνπ ζε εθαηνζηά ώζηε 

λα είζαη έηνηκνο λα δειώζεηο ην ζσζηό κέγεζνο έλδπζεο (ζηνιή – πειήθην). 

https://mod.gov.cy/uploads/PDF%20Files/pistopoitikooikogeniakis2020.pdf
https://mod.gov.cy/uploads/PDF%20Files/pistopoitikooikogeniakis2020.pdf
https://mod.gov.cy/uploads/PDF%20Files/pistopoitikooikogeniakis2020.pdf
https://mod.gov.cy/uploads/PDF%20Files/pistopoitikooikogeniakis2020.pdf
https://mod.gov.cy/uploads/PDF%20Files/pistopoitikooikogeniakis2020.pdf


Έλαξμε δηαδηθαζίαο: 

Μεηαβαίλεηο ζηελ ζειίδα ηνπ ππνπξγείνπ άκπλαο ζην https://mod.gov.cy/ θαη θάλεηο  θιηθ 

ζην παξάζπξν, όπσο ζηελ εηθόλα: 

  

Απηόκαηα ζπλδέεζαη ζηελ αξρηθή ζειίδα γηα είζνδν ζηελ δηαδηθηπαθή θπβεξλεηηθή πύιε 

ΑΡΙΑΓΝΗ: 

 

https://mod.gov.cy/


 Αλ δελ έρεηο εγγξαθεί ζην παξειζόλ, κπνξείο λα θάλεηο εγγξαθή παηώληαο ζην 

«Εγγξαθείηε εδώ» / Sing up.  

 

Λεπηνκέξεηεο θαη νδεγίεο γηα ηελ εγγξαθή ζην ΑΡΙΑΓΝΗ κπνξείηε λα βξείηε ζηνλ 

παξαθάησ ζύλδεζκν. 

https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/knowledgebase/help#general-question-3-

header 

 

ΠΡΟΟΥΗ:  Γηα ηελ εγγξαθή ζνπ ρξεζηκνπνίεζε ην πξνζωπηθό ζνπ email. Δίλαη 

ζεκαληηθό γηαηί ζα ιάβεηο ηελ επηβεβαίσζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ 

ζνπ, όηαλ νινθιεξώζεηο ηελ δηαδηθαζία. 

 

 

 

https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/knowledgebase/help#general-question-3-header
https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/knowledgebase/help#general-question-3-header


Μετά πιο πάνω μπορείς να προχωρήσεις με την Ηιεθηξνληθή Τπνβνιή ησλ ζηνηρείσλ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεηά ηελ δήισζή ζνπ δελ ζα γίλνληαη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο 

 

 

 

1. Όλνκα κε ειιεληθνύο ραξαθηήξεο κόλν. 

2. Δπίζεην κε ειιεληθνύο ραξαθηήξεο κόλν. 

3. Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο  

4. Ηκεξνκελία Γέλλεζεο 

5. Τπνβνιή 

ηελ νζόλε εκθαλίδνληαη νδεγίεο γηα ηα επηζπλαπηόκελα αξρεία  

 

Πξηλ πξνρσξήζεηο ξίμε κηα πξνζεθηηθή καηηά ζε νιόθιεξε ηελ αίηεζε θαη δηάβαζε ηηο 

νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλεη. ε πεξίπησζε πνπ έρεηο νπνηαδήπνηε απνξία, θάιεζε ζην 

1430 γηα δηεπθξηλίζεηο. 

1 

2 

3 4 

5 



Πξνζωπηθά ηνηρεία θαη ηνηρεία Επηθνηλωλίαο: 

 

1. Υώξνο Τπνβνιήο κπξνζηά όςεο ηεο ηαπηόηεηαο. 

2. Υώξνο Τπνβνιήο πίζσ όςεο ηεο ηαπηόηεηαο. 

3. Δπέιεμε νκάδα αίκαηνο.  

4. Κηλεηό ζνπ ηειέθσλν. 

 

ηνηρεία Σξαπεδηθνύ Λνγαξηαζκνύ: 

 

Σν πεδίν ΓΔΝ είλαη ππνρξεσηηθό. ΩΣΟΟ, ηελ εκέξα ηεο θαηάηαμήο ζνπ 

πξέπεη λα έρεηο καδί ζνπ έλα απνδεηθηηθό έγγξαθν ηξάπεδαο κε ηα ζηνηρεία ελόο 

ινγαξηαζκνύ πνπ θέξεη ην όλνκά ζνπ.  

5.  Αξηζκόο IBAN Πξνζωπηθνύ ζνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ 

6. Υώξνο ππνβνιήο ειεθηξνληθνύ αξρείν γηα επηβεβαίσζε ηνπ IBAN 

  

Επηπξόζζεηα ηνηρεία: 

Δπηιέγεηο ην πξώην θνπηάθη (checkbox), ΜΟΝΟ εάλ έρεηο θαλνληθό δίπισκα νδήγεζεο. 

ΠΡΟΟΥΗ! Η καζεηηθή άδεηα νδήγεζεο δελ γίλεηαη δεθηή. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμεηο ην θνπηάθη, ε ππνβνιή αξρείνπ είλαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ 

7. Υώξνο ππνβνιήο ηνπ δηπιώκαηνο νδήγεζεο ζνπ έλα αξρείν κε ηηο δύν όςεηο. 

• Δπηιέγεηο ην δεύηεξν θνπηάθη (checkbox) ΜΟΝΟ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

δηεύζπλζε δηακνλήο ζνπ δηαθέξεη από απηήλ πνπ είρεο δειώζεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

ππεύζπλεο δήισζεο ζηνηρείσλ ζηε ηξαηνινγία, όηαλ ήζνπλ 16 ρξνλώλ. 

 

•

 Αθνινύζσο, ζπκπιεξώλεηο ηα πεδία Δπαξρία Γηακνλήο, Γήκνο/Κνηλόηεηα, 

Δλνξία, Γηεύζπλζε Γηακνλήο, Αξηζκόο Οηθίαο θαη Σαρπδξνκηθόο Κώδηθαο. 

 

Αλ επηιέμεηο ην θνπηάθη, ε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο λέαο ζνπ δηεύζπλζεο είλαη 

ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΗ.  

 

Έσε ςπότη ζος όηι για να ιζσύει η αλλαγή ηηρ διεύθςνζηρ διαμονήρ ζος, θα 

ππέπει να επικοινυνήζειρ με ηο απμόδιο ηπαηολογικό Γπαθείο. 
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Καηεγνξίεο Μνξηνδόηεζεο  

Απαηηνύκελα Δηθαηνινγεηηθά: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Δπηιέγεηο ην θνπηάθη (checkbox), ΕΦΟΟΝ αλήθεηο ζε νπνηαδήπνηε από ηηο 

αλαγξαθόκελεο θαηεγνξίεο.  

 

• Τπνβάιεηο ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά, όπσο αλαιπηηθά αλαγξάθνληαη  

 

 

 

 



πλέρεηα πίλαθα : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Επηινγή Φξνπξάο: 

Μπνξείο λα δεηο ηνλ πίλαθα κε ηηο θξνπξέο θαη ηα δηαζέζηκα θαηά θξνπξά Όπια-

ώκαηα, Ναπηηθό, Αεξνπνξία παηώληαο ζην «Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παηήζηε 

εδώ». Θα ζε βνεζήζεη λα επηιέμεηο δύν από απηά πνπ αλήθνπλ ζηε θξνπξά πνπ ζέιεηο 

λα ππεξεηήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν πεδίν Σόπνο πκθεξόλησλ είλαη ήδε ζπκπιεξσκέλν βάζε ηεο δηεύζπλζεο δηακνλήο 

πνπ δήισζεο όηαλ ήζνπλ 16 εηώλ θαη ε νπνία είλαη θαηαρσξεκέλε ζηα αξρεία ηεο 

ηξαηνινγίαο. 

Η Φξνπξά Δπηζπκίαο επηιέγεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα, αλαιόγσο κε ηνλ Σόπν 

πκθεξόλησλ πνπ ζα επηιέμεηο. 

  

ε πεξίπησζε πνπ ζέιεηο λα ππεξεηήζεηο ζε δηαθνξεηηθή θξνπξά από ηελ 

πξνεπηιεγκέλε θξνπξά πνπ εκθαλίδεηαη, κπνξείο λα αιιάμεηο ηνλ ηόπν ζπκθεξόλησλ 

ζνπ ρσξίο λα αιιάμεη ν ηόπνο δηακνλήο ζνπ. 

 

 

 

 



 

Επηινγή Όπινπ-ώκαηνο, Αεξνπνξίαο, Ναπηηθνύ: 

 

• Δπηιέγεηο δύν από ηα δηαζέζηκα Όπια-ώκαηα, Ναπηηθό, Αεξνπνξία πνπ 

αλήθνπλ ζηε θξνπξά πνπ ζέιεηο λα ππεξεηήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καη νη δύν επηινγέο είλαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΔ.  

 

ΠΡΟΟΥΗ! Η πξώηε επηινγή πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθή από ηε δεύηεξε. 

 

Πξναηξεηηθέο Επηινγέο: 

 

Αλ ζέιεηο, κπνξείο λα δειώζεηο κία από ηηο Δηδηθέο Γπλάκεηο (Καηαδξνκέαο-

ηξαηνλόκνο-ΟΤΚ) Ή λα επηιέμεηο Λέζρεο-ΚΑΑΤ Κηηίνπ-πίηη ηνπ Δζλνθξνπξνύ.  

 

Έρε ππόςε ζνπ όηη γηα λα δηεθδηθήζεηο ζέζε ζε Λέζρεο-ΚΑΑΤ Κηηίνπ-πίηη ηνπ 

Δζλνθξνπξνύ, πξέπεη λα είζαη απόθνηηνο ηνπ Αλώηεξνπ Ξελνδνρεηαθνύ Ιλζηηηνύηνπ 

Κύπξνπ ή ηνπ θιάδνπ μελνδνρεηαθώλ θαη επηζηηηζηηθώλ ηερλώλ (εηδηθόηεηα καγεηξηθήο-

ηξαπεδνθνκίαο) ησλ ηερληθώλ ζρνιώλ θαη λα επηζπλάςεηο ηε ζρεηηθή βεβαίσζε. 

 

 
 

• Δπηπιένλ, εθηόο από ηελ πξνεγνύκελε επηινγή ζνπ, δηθαηνύζαη λα επηιέμεηο 

παξάιιεια θαη ηε ηξαηησηηθή Μπάληα ηεο Δζληθήο Φξνπξάο (ΜΔΦ). 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΟΧΗ! 1. Δεν μποπείρ να επιλέξειρ ειδικέρ δςνάμειρ και να επιλέξειρ Λέζσερ-

ΚΑΑΥ Κιηίος-πίηι ηος Εθνοθποςπού, αν κάνειρ κάηι ηέηοιο αςηόμαηα θα ακςπυθεί 

η επιλογή ζος για ειδικέρ δςνάμειρ. Θα εηδνπνηεζείο κε ην πην θάηω κήλπκα: 

 

 

 

 

η 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2. ε πεπίπηυζη πος κάποιορ επιλέξει ειδικέρ δςνάμειρ θα ππέπει να 

αποδεσθεί ηον όπο όηι δεν θα διεκδικήζει ηο δικαίυμα μείυζηρ θηηείαρ ζε 

πεπίπηυζη πος ηο δικαιούηαι. 

 

 3.  Όηαν επιλέξειρ οποιαδήποηε από ηιρ πποαιπεηικέρ επιλογέρ θα ππέπει 

να δεζμεςηείρ με ηοςρ όποςρ πος αθοπά ηην σπήζη, καλλιέπγεια, καηοσή και 

εμποπία εξαπηηζιογόνυν οςζιών.    

 

Πίλαθαο Ελδπκαζίαο: 

 

Πξηλ πξνρσξήζεηο θξόληηζε λα έρεηο κεηξήζεη ηελ πεξηθέξεηα ηεο κέζεο ζνπ θαη ηελ 

πεξίκεηξν ηνπ θεθαιηνύ ζνπ ζε εθαηνζηά.  

 

8. Δπηιέγεηο ην Μέγεζνο ηνιήο πνπ ηαηξηάδεη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο κέζεο ζνπ 

9. Δπηιέγεηο ην Ννύκεξν Αξβύισλ. 

10. Δπηιέγεηο ην κέγεζνο Σδόθετ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πεξίκεηξν ηνπ θεθαιηνύ ζνπ. 

 

Σα πεδία είλαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ. 
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Δήιωζε Απνδνρήο: 

 

Γηάβαζε πξνζεθηηθά ηε δήισζε απνδνρήο πνπ αθνξά ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

πξνζσπηθώλ ζνπ δεδνκέλσλ.  

 

• Δπηιέγεηο Ναη, εθόζνλ ζπκθσλείο.  

 

ΠΡΟΟΥΗ! Δάλ επηιέμεηο Όρη, ε αίηεζή ζνπ ζα ζεσξεζεί σο κε ππνβιεζείζα.  

 

• Δπηιέγεηο ην θνπηάθη, γηα λα δειώζεηο όηη ηα ζηνηρεία πνπ ππέβαιεο είλαη νξζά 

θαη αιεζή. 

 

Η δήισζε είλαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 

• Δθόζνλ είζαη ζίγνπξνο γηα όια ηα ζηνηρεία πνπ ζπκπιήξσζεο, θάλε θιηθ ζην  

Τπνβνιή. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θάπνην πεδίν πνπ είλαη ππνρξεσηηθό θαη δελ ην 

ζπκπιήξσζεο, ζα ζνπ επηζεκαλζεί από ην ζύζηεκα κε θόθθηλε έλδεημε γηα λα ην 

ζπκπιεξώζεηο. 

 

ΠΡΟΟΥΗ! Δάλ πεξάζεη ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 20 ιεπηώλ από ηελ ώξα 

πνπ μεθίλεζεο λα ζπκπιεξώλεηο ηελ αίηεζε, ην ζύζηεκα δελ ζα δερηεί ηελ ππνβνιή ηεο 

θαη ζα πξέπεη λα μαλαθάλεηο ηε δηαδηθαζία από ηελ αξρή.  

 

 



ην ηέινο ζα ιάβεηο έλα επηβεβαηωηηθό ειεθηξνληθό κήλπκα (e-mail) κε όια 

ηα ζηνηρεία πνπ έρεηο θαηαρωξήζεη.  

Σύπσζε ηελ Απόδεημε Γήισζεο ηνηρείσλ Δπηινγήο θαη λα ηελ έρεηο καδί ζνπ 

ηελ εκέξα ηεο θαηάηαμήο ζνπ. 

 

Δπραξηζηνύκε !  


