ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟ
Σε λίγες μέρες θα κληθείς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου
Άμυνας να δηλώσεις τα επιλογικά σου στοιχεία. Έτσι την ημέρα που θα καταταγείς
στην Εθνική Φρουρά για να εκπληρώσεις την υπέρτατη υποχρέωσή σου προς την
Πατρίδα, θα παραλάβεις το Φύλλο Πορείας σου για την Μονάδα που θα
τοποθετηθείς. Θα πρέπει να είσαι υπερήφανος για την κατάταξή σου στην Εθνική
Φρουρά.
Πρέπει, λοιπόν, να είσαι ενημερωμένος για ορισμένα θέματα προκειμένου να
προετοιμαστείς και να αποφασίσεις από τώρα.
Προς τούτο, σου συστήνουμε τη μελέτη του παρόντος εγκολπίου για να επιλυθούν
αρκετές από τις απορίες σου. Αν εξακολουθείς να έχεις κάποιες απορίες θα μπορείς
να επικοινωνήσεις με το 1430 και να επιλύσεις τις απορίες σου πριν την κατάθεση
των επιλογικών σου στοιχείων.
•

Να φέρεις οπωσδήποτε μαζί σου κατά την κατάταξή σου στο ΚΕΝ:

ο Το σημείωμα πρόσκλησης για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά και το δελτίο
ταυτότητάς σου. Αν δεν έχεις δελτίο ταυτότητας,
να φέρεις πιστοποιητικό γέννησης με πρόσφατη
φωτογραφία σου πάνω σ’ αυτό, σφραγισμένη από
τον Έπαρχο ή τον Κοινοτάρχη ή την Αστυνομική
Αρχή της περιοχής σου.
ο Συμπληρωμένη η δήλωση ιατρικών
στοιχείων νεοσυλλέκτων που έχει αναρτηθεί, όσον
αφορά τους εμβολιασμούς.
Εάν επιθυμείς να επιλεγείς στις Ειδικές
Δυνάμεις (ΚΔ - ΣΝ - ΟΥΚ), πριν την κατάταξή σου θα πρέπει να το δηλώσεις κατά
την ηλεκτρονική υποβολή σου μελέτησε προσεκτικά το παρόν έντυπο, κυρίως σε ό,τι
αφορά στις αναλογίες ύψους - βάρους και τυπικά προσόντα.
•

Αν επιθυμείς να επιλεγείς, για την Στρατιωτική Μπάντα της Ε.Φ. (ΣΜΕΦ), να το
δηλώσεις στην ηλεκτρονική υποβολή των επιλογών σου..
•

ΑΝ ΑΝΗΚΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙΣ ΤΟ/Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΤΑ ΜΟΡΙΑ. (Πίνακας σελ. 7-8)
•

Αν είσαι μέλος πενταμελούς ή πολύτεκνης οικογένειας να υποβάλεις
ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της δήλωσης των επιλογικών σου στοιχείων, το
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου - Κοινότητας ή βεβαίωση από την
Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων (ΠΟΠ) ή από την Παγκύπρια Οργάνωση
Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ), προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τις
επιλογικές διαδικασίες με την επιδότηση μορίων, καθώς και για να σου καταβληθεί
αυξημένο βασικό χορήγημα.
•

Αν έχεις λόγους υγείας που τυχόν επηρεάζουν τη σωματική σου ικανότητα, να
προσκομίσεις κατά την κατάταξή σου, σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό. Αν έχεις
•
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σοβαρά και ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και εφόσον επιθυμείς να εξετασθείς από
ειδικό Ιατρό στο 106 ΣΝΕ (Στρατόπεδο ΒΜΗ στη Λευκωσία), προκαταρτικά,
σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΜ και τις
Εθνικής Φρουράς και στην εφαρμογή του ΥΠΑΜ, θα πρέπει πριν από την κατάταξή
σου να προσκομίσεις στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, επίσημα ιατρικά
πιστοποιητικά, καθώς και το δελτίο ταυτότητάς σου, προκειμένου να σου δοθούν τα
ανάλογα έγγραφα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εξέτασή σου.
• Αν αδυνατείς να μετακινηθείς για κατάταξη στο Κέντρο Κατάταξης, εξαιτίας
σημαντικών προβλημάτων υγείας, να απευθυνθείς στο Στρατολογικό Γραφείο που
σου έστειλε το Σημείωμα Πρόσκλησης για κατάταξη, για περαιτέρω οδηγίες.

Κατά την κατάταξή σου, θα σου χορηγηθούν είδη ένδυσης, υπόδησης κτλ.
Μπορείς να έχεις μόνο είδη ατομικής καθαριότητας και εσώρουχα.
•

Όσον αφορά στην καταβολή του προβλεπόμενου χορηγήματος, σου παρέχονται
οι πιο κάτω οδηγίες:
•

ο Η καταβολή του προβλεπόμενου μηνιαίου βασικού χορηγήματος θα γίνεται
υποχρεωτικά με τραπεζικό έμβασμα. Αν είσαι μέλος πενταμελούς ή πολύτεκνης
οικογένειας δικαιούσαι αυξημένο βασικό χορήγημα, το οποίο και θα σου καταβληθεί
εφόσον υποβάλεις ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της δήλωσης των επιλογικών σου
στοιχείων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου - Κοινότητας ή βεβαίωση
από την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων (ΠΟΠ) ή την Παγκύπρια Οργάνωση
Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ).
ο Να εξασφαλίσεις και να υποβάλεις ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της
δήλωσης των επιλογικών σου στοιχείων, φωτοαντίγραφο της κατάστασης
καταθετικού (όχι visa) λογαριασμού (στο φωτοαντίγραφο να φαίνονται μόνο στοιχεία
λογαριασμού και ο ΙΒΑΝ), που θα ανοίξεις ή έχεις ανοίξει, στον οποίο θα εμβάζεται,
χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, η χορηγία σου, σε ένα από τα εγκεκριμένα
Τραπεζικά Πιστωτικά Ιδρύματα Κύπρου, της επιλογής σου. Σε περίπτωση που δεν
έχεις λογαριασμό στο όνομα σου κατά την ηλεκτρονική υποβολή να προσκομίσεις τα
απαραίτητα έγγραφα κατά την ημέρα της κατάταξής σου.
ο Σε περίπτωση μη υποβολής των πιο πάνω στοιχείων δεν θα μπορεί να σου
καταβληθεί το δικαιούμενο χορήγημα.
Το πρώτο χορήγημα θα σου καταβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το μηνιαίο
χορήγημα, θα σου καταβάλλεται από το Λογιστήριο του Υπουργείου Άμυνας μέχρι τις
15 του επόμενου μήνα πληρωμής.
Αν αδικαιολόγητα δεν καταταγείς, θα κηρυχθείς ανυπότακτος και θα διωχθείς
ποινικά.
•

• Για οποιαδήποτε απορία μην διστάσεις να απευθυνθείς στο Στρατολογικό
Γραφείο που ανήκεις.

Επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων μόνο κατά τις ώρες
ανάπαυσης, σε συγκεκριμένους χώρους. Απαγορεύεται αυστηρά η λήψη
φωτογραφιών και κινηματογράφηση στρατιωτικών δραστηριοτήτων και
εγκαταστάσεων, καθώς και η χρήση διαδικτύου με κινητά, που διαθέτουν την
•
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υπόψη λειτουργία.
Απαγορεύεται η προμήθεια εδεσμάτων εκτός υπηρεσίας, για λόγους υγιεινής
και ατομικής ασφάλειας. Τα φαγητά της Υπηρεσίας ελέγχονται και παρασκευάζονται
κάτω από αυστηρές ελεγμένες υγειονομικές συνθήκες.
•

ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΕ, ΦΡΟΝΤΙΣΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ ΣΟΥ, ΑΔΕΙΑ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΟ
ΠΑΝΩ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΔΕΝ ΘΑ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ.

-4-

Γενική Σύνθεση Εθνικής Φρουράς
Η Εθνική Φρουρά διακρίνεται στο Στρατό Ξηρός, στο Ναυτικό, και στην
Αεροπορία και αποτελείται από Αξιωματικούς διαφόρων βαθμών, Υπαξιωματικούς
διαφόρων βαθμών και οπλίτες.

Ορισμός και απαρίθμηση Όπλων - Σωμάτων
Όπλα είναι τα στοιχεία του Στρατού Ξηρός, που έχουν ως αποστολή να διεξάγουν
τον αγώνα ή να συμμετέχουν άμεσα σε αυτόν. Αυτά είναι:
• Πεζικό
• Τεθωρακισμένα
• Πυροβολικό
• Μηχανικό
• Διαβιβάσεις
Σώματα είναι τα στοιχεία του Στρατού Ξηράς που διαθέτουν Μονάδες και
παρέχουν υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας και Διοικητική Υποστήριξη, καθώς και
αυτά που δε διαθέτουν Μονάδες, αλλά παρέχουν κάθε μορφής Διοικητική
Υποστήριξη. Αυτά είναι:
• Σώματα που διαθέτουν Μονάδες:
ο Τεχνικό
ο Εφοδιασμού Μεταφορών
ο Υλικού Πολέμου
ο Υγειονομικό
ο Στρατολογικό

Τί είναι ειδικότητα

Είναι η ικανότητα που αποκτάται μετά από στρατιωτική εκπαίδευση για εκτέλεση
συγκεκριμένου έργου. Διακρίνεται σε κύρια και δευτερεύουσα, δηλαδή:
• Κύρια ειδικότητα είναι αυτή η οποία σου απονέμεται και συντελεί αποφασιστικά
στην εκπλήρωση της αποστολής της Μονάδας σου.
• Δευτερεύουσα ειδικότητα είναι αυτή η οποία συμβάλλει στην εκπλήρωση της
αποστολής της Μονάδας σου, πλην όμως η έλλειψή της δεν επιδρά αρνητικά σ’ αυτό.

Επιλογή σε Όπλα - Σώματα (Ο-Σ) του Στρατού Ξηράς, στο Ναυτικό (Ν)
και στην Αεροπορία (Α), Απονομή Ειδικότητας και Τοποθέτηση σε
Μονάδες
Η επιλογή σου σε Όπλα-Σώματα και Κλάδους (Ν-Α) οι ειδικότητες και η τοποθέτησή
σου σε Μονάδες γίνεται μηχανογραφικά, ένα σύστημα αντικειμενικό, αξιόπιστο και μη
επιδεχόμενο παρεμβάσεις και σύμφωνα με τις πρόνοιες των Αποφάσεων του
Υπουργικού Συμβουλίου και των διαταγμάτων του Υπουργού Άμυνας.
Η μηχανογραφική επιλογή και κατανομή σου στα Ο-Σ/ΣΞ, Ν-Α, καθώς και
απονομή της πρώτης (κύριας ειδικότητας) και η τοποθέτησή σου σε Μονάδα, γίνεται
μετά την ηλεκτρονική υποβολή των επιθυμιών σου και πριν την κατάταξή σου, με
βάση τα παρακάτω κριτήρια:
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Τις ανάγκες της Υπηρεσίας
•
Τον αριθμό μορίων που τυχόν συγκέντρωσες, όπως περιγράφεται στον Πίνακα
Κατηγοριών Μοριοδότησης
• Τον αριθμό κλήρου που θα λάβεις κατά την ηλεκτρονική υποβολή των
στοιχείων σου.
• Τη Φρουρά προτίμησης - τόπο συμφερόντων σου
• Τις επιθυμίες επιλογής σου σε Κλάδους και Όπλα - Σώματα /ΣΞ
• Τη διάρκεια της θητείας σου
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των επιθυμιών σου θα κληθείς να δηλώσεις
δύο Όπλα-Σώματα, στα οποία επιθυμείς να υπηρετήσεις, καθώς επίσης και τη
Φρουρά προτίμησης, η οποία προκύπτει από τον τόπο συμφερόντων σου. Όσοι
δηλώσουν ως πρώτο Όπλο προτίμησης τα Τεθωρακισμένα ή οι διαμένοντες στη
Φρουρά Πύργου, θα επιλεγούν σε αυτά κατά προτεραιότητα, στη Φρουρά επιθυμίας
τους, εφόσον οι ανάγκες της Υπηρεσίας το επιτρέπουν.
Όσον αφορά στην επιθυμία σου για να υπηρετήσεις σε Κλάδους - Όπλα Σώματα, δικαιούσαι να δηλώσεις αυτά που φαίνονται πιο κάτω και ανήκουν στην
Φρουρά Προτίμησης που έχεις δηλώσει.
•

Οι Φρουρές προτίμησης (τόποι συμφερόντων), που μπορείς να δηλώσεις καθώς
και τα Όπλα - Σώματα που υπάρχουν σε αυτές είναι:

ΦΡΟΥΡΑ

ΟΠΛΟ - ΣΩΜΑ - ΚΛΑΔΟΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΖ, ΤΘ, ΠΒ, ΜΧ, ΔΒ, ΕΜ, ΥΓ, Α

ΝΗΣΟΥ-ΚΟΡΝΟΥ

ΠΖ, ΤΘ, ΠΒ, ΜΧ, ΔΒ, TX, ΕΜ,ΥΠ, ΥΓ, Α

ΛΕΜΕΣΟΥ

ΠΖ, ΔΒ, ΤΧ, ΕΜ, ΥΠ, ΥΓ, Ν, A

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΠΖ, ΤΘ, ΠΒ, ΔΒ, ΤΧ, ΕΜ, ΥΓ, Ν

ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΠΖ, ΤΘ, ΠΒ, ΜΧ, ΔΒ, ΕΜ, ΥΓ, Α

ΚΛΗΡΟΥ

ΠΖ, ΤΘ, ΠΒ, ΜΧ, ΔΒ, ΤΧ, ΕΜ, ΥΓ

ΠΑΦΟΥ

ΠΖ, ΔΒ, ΥΓ, Ν, Α

ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ

ΠΖ, ΔΒ, ΕΜ, ΥΓ, A

ΠΥΡΓΟΥ

ΠΖ, Ν

Για τον σκοπό αυτό, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θα συμπληρώσεις
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, η οποία αποτελεί την αποκλειστική βάση δεδομένων για την
επιλογή σου, τα στοιχεία της οποίας θα ελεγχθούν, για να κατοχυρωθούν,
προκειμένου να υλοποιηθούν μηχανογραφικά οι επιλογικές διαδικασίες.
Λεπτομέρειες θα αναγράφονται στην πλατφόρμα υποβολής στοιχείων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την οριστική υποβολή του εντύπου στο σύστημα, ουδεμία αλλαγή
των στοιχείων επιτρέπεται.
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Το εν λόγω έντυπο θα συμπληρωθεί κατά την ημέρα της κατάταξης σου.
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
ΚΕΝ:___________________________________ ΕΣΣΟ:________________________
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.____________________________
ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:_______________________ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:____________
ΑΣΜ/ΚΛΑΣΗ: ___________________________ ΗΜΕΡΟΜ.ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ:_____________
ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΑΣΤΗΜΑ:__________________________

ΒΑΡΟΣ:________________________

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΛΗΨΗΣ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)
ΤΑ

-ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΗ
α. _________________

__________

β. _________________
ΕΠΙΘΥΜΩ ΕΠΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ: ΝΑΙ / ΟΧΙ (ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ)
ΑΝΑΣΤΗΜΑ:__________________________

ΒΑΡΟΣ:________________________

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΛΗΨΗΣ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)
ΤΑ

-ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΗ
α. _________________

__________

β. _________________
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝ
ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ: ________________________ ΕΜΒΟΛΙΑ: Τετάνου ΝΑΙ/ΟΧΙ,
Διφθερίτιδα ΝΑΙ/ΟΧΙ, Μηνιγγίτιδα ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ:_________________________________
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: _________________________________
ΕΙΝΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Α. ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΑΣ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

_________________________

Β. ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΟΣ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

_________________________

Γ. ΤΙΣ ΟΥΚ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

_________________________

Δ. ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΡΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

_________________________

(Αφορά καταλληλότητα ή όχι από πλευράς Ιατρικής Εξέτασης και για σωματομετρικά μεγέθη)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____________________
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Έλαβα Γνώση
ο Νεοσύλλεκτος
________________

ΤΑ

-ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ
___________

ΜΕΛΗ
α. _____________

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταχώρηση ένστασης στο έντυπο «Δελτίο Ιατρικής Εξέτασης
Στρατεύσιμου» για την ακρίβεια των μετρήσεων υποβάλλεται είτε από μέλος
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της επιτροπής, είτε μετά από αίτηση του ίδιου του Ν/Σ. Σε περίπτωση κατά την
οποία διαφωνείς με τα αποτελέσματα της μέτρησης των σωματομετρικών σου
στοιχείων και επιθυμείς επαναμέτρηση, δήλωσέ το αμέσως στην Επιτροπή,
ώστε να μετρηθείς την ίδια στιγμή από την επιτροπή επαναμέτρησης, της
οποίας η απόφαση είναι αμετάκλητη. Μετά την παράδοση του εντύπου στο
συνεργείο καταχώρισης και την αποχώρηση του Ν/Σ, ουδεμία αλλαγή των
στοιχείων επιτρέπεται.

Κατηγορίες μοριοδότησης
Για την κατανομή και τοποθέτηση των Ν/Σ οπλιτών λαμβάνονται υπόψη τα
κοινωνικής, οικογενειακής ή άλλης φύσης προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Αν έχεις έναν από τους παρακάτω λόγους και επιθυμείς να ληφθεί υπόψη για να
τύχεις ενδεχόμενης ευνοϊκής ΠΡΩΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ να επισυνάψεις κατά την
ηλεκτρονική υποβολή των επιλογικών σου στοιχείων, τα δικαιολογητικά που
αναγράφονται απέναντι από κάθε περίπτωση διότι μοριοδοτούνται ανάλογα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α/Α

1

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τέκνα εγκλωβισμένων οικογενειών
ή παιδιά θανόντων ή αγνοουμένων
λόγω της Τουρκικής εισβολής του
1974 ή θυμάτων επεισοδίων με τις
Δυνάμεις Κατοχής
Τέκνα, αιχμαλώτων ή τραυματιών
πολεμικής περιόδου 1974 ή
θανόντων - θυμάτων επεισοδίων
με τις Δυνάμεις Κατοχής ή κατά την
εκτέλεση του καθήκοντος στην
Εθνική Φρουρά

ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

100

Επίσημο έγγραφο της Επιτροπής
Ανακουφίσεως Παθόντων ή της
Υπηρεσίας Εγκλωβισμένων

100

Επίσημο έγγραφο της Επιτροπής
Ανακουφίσεως Παθόντων ή της
Υπηρεσίας Εγκλωβισμένων ή του
ΓΕΕΦ

3

Ορφανοί από γονέα

90

4

Προερχόμενοι από μονογενεϊκή
οικογένεια (αγνώστου πατρός)

70

5

Τέκνα των οποίων ο ένας γονέας
κηρύχτηκε σε αφάνεια

70

6

Έγγαμοι Εθνοφρουροί

50

7

Εθνοφρουροί που είναι πατέρες
νόμιμων,
αναγνωρισθέντων
ή
θετών τέκνων

50
(ανά τέκνο)

8

Τέκνα γονέα με αναπηρία 60% και
άνω ή βαριά ασθένεια ή με μόνιμη

50

Πιστοποιητικό θανάτου ή Επίσημα
έγγραφα Δήμου ή της Κοινότητας
που διαμένουν
Πιστοποιητικό Γέννησης ή Δελτίο
Πολιτικής Ταυτότητας
α.Πιστοποιητικό Γέννησης ή Δελτίο
Πολιτικής Ταυτότητας
β. Απόφαση αρμοδίου Δικαστηρίου
Βεβαίωση τέλεσης πολιτικού γάμου
από
τον
αρμόδιο
φορέα
ή
πιστοποιητικό γάμου από την
Αρχιεπισκοπή Κύπρου
Επίσημα έγγραφα της Δημοκρατίας,
και του Δήμου ή της Κοινότητας,
καθώς και Πιστοποιητικό Γέννησης
του παιδιού
-Επίσημα κυβερνητικά έγγραφα ή
έγγραφα ιδιωτικών νοσηλευτηρίων,
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ανικανότητα για εργασία

α. 15 ανά τέκνο
9

Τέκνα πολύτεκνων και τρίτεκνων
οικογενειών

10

Ταυτόχρονα καλούμενα αδέλφια,
νοούνται
τα
αδέλφια
(ίδιο
Υπουργικό Διάταγμα)

β. 20 μόρια
ανά τέκνο που
έχει εκπληρώσει
θητεία

60

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
όπως Παρασκευαϊδειο Μεταμοσχευτικό
Κέντρο, Ινστιτούτο Νευρολογίας και
Γενετικής και το Ογκολογικό Κέντρο
της Τράπεζας Κύπρου.
-Σε περίπτωση που στα επίσημα
έγγραφα δεν αναγράφεται ποσοστό
αναπηρίας
ή
ασθένειας,
θα
εξετάζονται
τα
έγγραφα
από
επιτροπή στρατιωτικών ιατρών που
συστήνεται από τον Αρχηγό της ΕΦ
και η οποία θα πιστοποιεί 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). Η εκπλήρωση θητείας από
τα άρρεν τέκνα θα ελέγχεται και
τοποθετείτε μερίμνη της Εθνικής
Φρουράς.
Θα ελέγχεται και θα τοποθετούνται
μερίμνη της Εθνικής Φρουράς.

Σε περίπτωση κατά την οποία ανήκεις σε περισσότερες της μίας από τις
προαναφερόμενες κατηγορίες, τα μόρια σου υπολογίζονται αθροιστικά.
Τα στοιχεία γίνονται αποδεκτά μόνον όταν είναι επίσημα δικαιολογητικά
(πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα) που υποβάλλει ηλεκτρονικά ο Ν/Σ
ταυτόχρονα με τη δήλωσή του. Ισχυρισμοί του Ν/Σ, που δεν αποδεικνύονται με τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Για την καταχώριση
των δεδομένων αυτών στη δήλωση, ο Ν/Σ οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Πέραν αυτού, άλλες αλλαγές ή προσθήκες
στοιχείων στη δήλωση, μετά το πέρας της οριστικής υποβολής, δεν
επιτρέπονται για κανένα λόγο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΔΗΛΩΣΗ ΨΕΥΔΩΝ Η΄ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΥΡΕΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΟΥ (ΕΙΔΙΚΕΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΟΠΛΟ-ΣΩΜΑ).
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Επιλογή στις Ειδικές Μονάδες (ΚΔ - ΣΝ - ΟΥΚ)
Κριτήρια Επιλογής (ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΔ)
ο Σωματική Ικανότητα 1
ο Ύψος: 1,55 εκ. και άνω
ο Βάρος: Όχι πέραν του 20% του φυσιολογικού
ο Όχι δυσχρωματοψία διαπιστούμενη από τους
ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες ISHIHARA
ο Πλήρους θητείας: Αν έχεις λόγους να
υπηρετήσεις μειωμένη θητεία και επιθυμείς να
επιλεγείς ΚΔ, θα πρέπει να δηλώσεις ότι, σε περίπτωση επιλογής σου παραιτείσαι
του δικαιώματος της μειωμένης θητείας, εκτός εάν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται
για μείωση της θητείας αποκτήθηκαν μετά την επιλογή σου.
ο Υπογραφή ρητής συγκατάθεσης για έλεγχο χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών
[Δήλωση Στοιχείων Επιλογής Ν/Σ]
•

ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ,
σε γνώση των συνεπειών του Νόμου, Περί Ψευδούς Δήλωσης, ότι δεν είμαι
χρήστης εξαρτησιογόνων ουσιών και δεν έχω εμπλακεί ποτέ με καλλιέργεια,
κατοχή ή διακίνηση τέτοιων ουσιών
καθώς επίσης, δίνω ρητή συγκατάθεση,
ότι θα υπόκειμαι σε περιοδικές εξετάσεις βιολογικού υλικού, για έλεγχο ύπαρξης
στον οργανισμό μου τοξικών ουσιών ή φαρμάκων, το είδος και η συχνότητα των
οποίων θα καθορίζεται από το ΓΕΕΦ.
Ο υπεύθυνος Δηλών
(ηλεκτρονική αποδοχή)

ο Επιτυχία στην Αθλητική Δοκιμασία
Σημειώνεται ότι, εάν φέρεις δερματόστιγμα (τατουάζ), αυτό να μην είναι στο
λαιμό και το κεφάλι.

•

Αθλητική Δοκιμασία
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣΔΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΔ
Α/Α

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

1.

Κάμψεις

2.

Διπλώσεις

3.

ΕΠΙΔΟΣΗ
ΑΝΩΤΕΡΗ
ΚΑΤΩΤΕΡΗ
Ελεύθερη
20
Ελεύθερη

Δρόμος 1.000 μ. Ελεύθερη

25
4' 30"
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Κριτήρια Επιλογής (ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΩΝ ΣΝ)

ο Σωματική Ικανότητα 1
ο Ύψος: 1,75 εκ. και άνω
ο Βάρος: Όχι πέραν του +/- 20% του φυσιολογικού
ο Όχι δυσχρωματοψία διαπιστούμενη από τους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες
ISHIHARA
ο Πλήρους θητείας: Αν έχεις λόγους να υπηρετήσεις μειωμένη θητεία και
επιθυμείς να επιλεγείς ΣΝ, θα πρέπει να δηλώσεις
ότι, σε περίπτωση επιλογής σου παραιτείσαι του
δικαιώματος της μειωμένης θητείας, εκτός εάν οι
προϋποθέσεις που απαιτούνται για μείωση της
θητείας αποκτήθηκαν μετά την επιλογή σου.
ο Υπογραφή ρητής συγκατάθεσης για έλεγχο
χρήσης
εξαρτησιογόνων
ουσιών
[Δήλωση
Στοιχείων Επιλογής Ν/Σ]
ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ,
σε γνώση των συνεπειών του Νόμου, Περί Ψευδούς Δήλωσης, ότι δεν είμαι
χρήστης εξαρτησιογόνων ουσιών και δεν έχω εμπλακεί ποτέ με καλλιέργεια,
κατοχή ή διακίνηση τέτοιων ουσιών
καθώς επίσης, δίνω ρητή συγκατάθεση,
ότι θα υπόκειμαι σε περιοδικές εξετάσεις βιολογικού υλικού, για έλεγχο ύπαρξης
στον οργανισμό μου τοξικών ουσιών ή φαρμάκων, το είδος και η συχνότητα των
οποίων θα καθορίζεται από το ΓΕΕΦ.
Ο υπεύθυνος Δηλών
(ηλεκτρονική αποδοχή)

ο Επιτυχία στην Αθλητική Δοκιμασία
Σημειώνεται ότι, εάν φέρεις δερματόστιγμα (τατουάζ), αυτό να μην φαίνεται από
τη θερινή στολή.
Οι κάτοχοι διπλώματος πολεμικών τεχνών, αφού προσκομίσουν το δίπλωμα
θεωρημένο από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ), πριμοδοτούνται με
επιπλέον μόρια, όπως πιο κάτω:
▪ Πολεμικές τέχνες
√ Μοριοδότηση με 15 μόρια, όλων των υποψηφίων οι οποίοι είναι
κάτοχοι των παρακάτω επιπέδων:
ꜜ Καράτε (KARATE) 1ο Kyū – 3η Καφέ Ζώνη
ꜜ ΤάεΚβονΝτο (TAE KWON DO) 1 CΟUP: Μισή Μαύρη Zώνη
ꜜ Τζούντο (JUDO) 1ο Κίου: Καφέ Ζώνη
ꜜ Γουσού Κουνγκ Φου (KUNG FU) 3ο Ντουάν
ꜜ Αϊκίντο 1ο Kyū – 3η Καφέ Ζώνη
ꜜ Μουάι Τάι (MUAY THAI) ΚΗΑΝ 9 – Καφέ και Άσπρο Πρατζάτ
ꜜ Μικτές Πολεμικές Τέχνες (Mixed Martial Arts – MMA) Μπλε Ζώνη
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√ Μοριοδότηση με 5 μόρια όλων των υποψηφίων οι οποίοι είναι
κάτοχοι οποιουδήποτε επιπέδου, χαμηλότερου των παραπάνω, με την προϋπόθεση
ότι η ημερομηνία απόκτησης του δεν υπερβαίνει τα 2 χρόνια από την ημερομηνία
κατάταξης του οπλίτη.
√ Μοριοδότηση με 10 επιπλέον μόρια σε όποιον είναι κάτοχος 3 DAN,
καθώς σύμφωνα με το ΚΔΠ 38/95 - Οι περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής
Κανονισμοί του 1995, έχει το δικαίωμα να διδάξει το άθλημά του.
▪ Μαχητικά Αθλήματα
Μοριοδότηση με 15 μόρια, όλων των υποψηφίων οι οποίοι, στα
αθλήματα της πυγμαχίας, πάλης και κικ μποξ, είναι ενεργοί αθλητές με συμμετοχή
στα παγκύπρια πρωταθλήματα, τα τελευταία τρία χρόνια από την ημερομηνία
κατάταξής τους.
•

Αθλητική Δοκιμασία
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΣΝ
ΕΠΙΔΟΣΗ
Α/Α
ΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΑΝΩΤΕΡΗ
ΚΑΤΩΤΕΡΗ
1.
Κάμψεις
Ελεύθερη
20
2.
Διπλώσεις
Ελεύθερη
25
3.
Δρόμος 1.000 μ.
Ελεύθερη
4' 30"

Ως φυσιολογικό βάρος λογίζεται το ίσο αριθμητικά με το ύψος σε εκατοστά, πλην
100, όπως φαίνεται αναλυτικά στον ακόλουθο Πίνακα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΥΨΟΥΣ - ΒΑΡΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ -ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΩΝ
ΥΨΟΣ

ΒΑΡΟΣ
+20% (γ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1.55 (α)
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1,65
1,66
1,67
1,68
1,69
1,70
1,71
1,72
1,73
1,74
1,75 (β)
1,76
1,77
1,78
1,79
1,80
1,81
1,82
1,83
1,84
1,85
1,86
1,87

66.0
67.2
68.4
69.6
70.8
72.0
73.2
74.4
75.6
76.8
78,0
79,2
80,4
81,6
82,8
84,0
85,2
86,4
87,6
88,8
90,0
91,2
92,4
93,6
94,8
96,0
97,2
98,4
99,6
100,8
102,0
103,2
104,4

60,0
60,8
61,6
62,4
63,2
64,0
64,8
65,6
66,4
67,2
68,0
68,8
69,6

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

1,88
1,89
1,90
1,91
1,92
1,93
1,94
1,95
1,96
1,97
1,98
1,99
2,00

105,6
106,8
108,0
109,2
110,4
111,6
112,8
114,0
115,2
116,4
117,6
118,8
120,0

70,4
71,2
72,0
72,8
73,6
74,4
75,2
76,0
76,8
77,6
78,4
79,2
80,0

Α/Α

ΒΑΡΟΣ 20%(δ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(α) Οι Καταδρομείς πρέπει να
έχουν ανάστημα 1.55 και άνω

(β) Οι Στρατονόμοι πρέπει να
έχουν ανάστημα 1.75 και άνω

(γ) Όσοι έχουν βάρος πέραν του
20% απορρίπτονται και δεν
έχουν δικαίωμα διεκδίκησης
θέσης.

(δ) Όσοι το βάρος τους
αποκλίνει προς τα κάτω πέραν
του 20% απορρίπτονται και δεν
έχουν δικαίωμα διεκδίκησης
θέσης. (Μόνο για τους ΣΝ)
(ε) Για ύψος πέραν των 2,00
μέτρων θα γίνεται ο ανάλογος
υπολογισμός.
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Κριτήρια Επιλογής (ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΟΥΚ)

ο Σωματική Ικανότητα 1
ο Ύψος - Βάρος: Δεν λαμβάνονται υπόψη
ο Όχι δυσχρωματοψία διαπιστούμενη
από τους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες
ISHIHARA
ο Πλήρους θητείας: Αν έχεις λόγους
να υπηρετήσεις μειωμένη θητεία και
επιθυμείς να επιλεγείς ΟΥΚ, θα πρέπει να
δηλώσεις ότι, δεν έχεις δικαίωμα μειωμένης
θητείας.
ο Επιτυχία στην Αθλητική Δοκιμασία
ο Υπογραφή ρητής συγκατάθεσης για έλεγχο χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών
[Δήλωση Στοιχείων Επιλογής Ν/Σ]
ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ,
σε γνώση των συνεπειών του Νόμου, Περί Ψευδούς Δήλωσης, ότι δεν είμαι
χρήστης εξαρτησιογόνων ουσιών και δεν έχω εμπλακεί ποτέ με καλλιέργεια,
κατοχή ή διακίνηση τέτοιων ουσιών
καθώς επίσης, δίνω ρητή συγκατάθεση,
ότι θα υπόκειμαι σε περιοδικές εξετάσεις βιολογικού υλικού, για έλεγχο ύπαρξης
στον οργανισμό μου τοξικών ουσιών ή φαρμάκων, το είδος και η συχνότητα των
οποίων θα καθορίζεται από το ΓΕΕΦ.
Ο υπεύθυνος Δηλών
(ηλεκτρονική αποδοχή)

•

Αθλητική Δοκιμασία
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΟΥΚ
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

6.

ΑΓΩΝΙΣΜΑ
Κάμψεις
Ελξεις σε μονόζυγο
Δρόμος 1.000 μ.
Κολύμβηση 300μ.

ΕΠΙΔΟΣΗ
ΑΝΩΤΕΡΗ
ΚΑΤΩΤΕΡΗ
Ελεύθερη
20
Ελεύθερη
10
Ελεύθερη
4' 30"
Ελεύθερη
8' 30"
Ειδική εξέταση σε θάλαμο
υποπίεσης
Ειδικές αιματολογικές εξετάσεις για το
ποσοστό G-6-PD, στον οργανισμό

ΠΡΟΣΟΧΗ!
• ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΤΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΠΟΝΗΘΕΙΣ.
• Η ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΩΝ.
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Σε όλες τις εξετάσεις, για επιλογή στις Ειδικές Δυνάμεις (ΕΔ), οι υποψήφιοι
δικαιούνται μια προσπάθεια. Αποτυχία σε ένα αγώνισμα αποκλείει τον υποψήφιο
από τα λοιπά αγωνίσματα και θεωρείται ως μη επιτυχών. Ως αποτυχία νοείται η
εγκατάλειψη της προσπάθειας ή τραυματισμός κατά τη διεξαγωγή του αγωνίσματος ή
μη επίτευξη της κατώτατης επίδοσης. Τονίζεται ότι δεν υπάρχει συμπληρωματική
δοκιμασία.
• Αν θέλεις να επιλεγείς ως Υποψήφιος Ειδικών Δυνάμεων (Καταδρομέας ή ΟΥΚ
ή Στρατονόμος), θα πρέπει να αποδεχθείς ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση με την
οποία θα δηλώνεις οριστικά και αμετάκλητα, ότι δεν είσαι χρήστης εξαρτησιογόνων
ουσιών και δεν έχεις εμπλακεί ποτέ με καλλιέργεια, κατοχή ή διακίνηση τέτοιων
ουσιών και ότι θα υπόκεισαι 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.
• Η επιλογή σου στις ΕΔ (ΚΔ, ΣΝ και ΟΥΚ), απαιτεί ειδικά προσόντα και
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες και κριτήρια που αναφέρθηκαν.
• Για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας των συμμετεχόντων στη διαδικασία
καθώς και την περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι ισοβαθμήσουν, θα
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που θα φέρουν στη δοκιμασία του δρόμου.
• Όσοι Εθνοφρουροί αποτυγχάνουν κατά τη διάρκεια της Ειδικής Εκπαίδευσης ή
επιθυμούν να εγκαταλείψουν τις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ - ΣΝ - ΟΥΚ), όταν ήδη οι
λοιποί εθνοφρουροί της ίδιας ΕΣΣΟ έχουν τοποθετηθεί σε Μονάδες, θα αποδίδονται
σε Όπλο – Σώμα/ΣΞ ή Κλάδο και θα τοποθετούνται σε Μονάδες με απόφαση του
Αρχηγού ΕΦ, με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς και τα
ισχύοντα για τους λοιπούς Εθνοφρουρούς (μόρια - κλήρος - φρουρά προτίμησης,
διάρκεια θητείας, Κλάδο, Όπλο - Σώμα/ΣΞ επιθυμίας).

Επιλογή και Τοποθετήσεις Νεοσύλλεκτων Οπλιτών
Επιλέγονται και τοποθετούνται με μηχανογραφικό σύστημα και με τη διαδικασία που
περιγράφεται παρακάτω:
Α. Επιλογή και Τοποθέτηση Ν/Σ Οπλιτών Σωματικής Ικανότητας Ι3-Ι4
Μετά την κρίση της Σ.Ι. κατά την ημέρα της κατάταξής τους και αφού η αρχική
τους επιλογή έγινε ως Ι1 θα γίνει έλεγχος και οι αναγκαίες μεταθέσεις – μετατάξεις σε
Κλάδους - ΟΣ/ΣΞ, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως και των υπολοίπων
οπλιτών και τους απονέμονται ειδικότητες, ανάλογα με τις παθήσεις τους, αφού
εξεταστούν από αρμόδια Επιτροπή.
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Β. Επιλογή και Τοποθέτηση Ν/Σ Οπλιτών Μειωμένης Θητείας (ΜΘ)
• Οι Ν/Σ που πρόκειται να υπηρετήσουν μειωμένη θητεία τριών (3) μηνών στην
Ε.Φ. επιλέγονται στο Όπλο του Πεζικού με την ειδικότητα του Τυφεκιοφόρου και
τοποθετούνται από αρμόδια Επιτροπή Αξιωματικών, όπως αυτή καθορίζεται στην
Υπουργική Απόφαση.
• Για την τοποθέτηση των Ν/Σ μειωμένης θητείας τριών (3) μηνών λαμβάνονται
υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
ο Οι ανάγκες της Υπηρεσίας
ο Η Φρουρά προτίμησης
• Διευκρινίζεται ότι οι Οπλίτες μειωμένης θητείας (ΜΘ) έξι (6) μηνών και άνω,
τοποθετούνται μηχανογραφικά με την ίδια ακριβώς διαδικασία που ακολουθείται στην
τοποθέτηση και απονομή ειδικότητας για τους Οπλίτες κανονικής θητείας.
Γ. Επιλογή και Τοποθέτηση Αθλητών (Επίλεκτοι Ειδικής Ομάδας - Επίλεκτοι
Διεθνείς - Διεθνείς - Σωματειακοί)
• Πριν από την κατάταξη κάθε ΕΣΣΟ, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
(ΚΟΑ) συντάσσει και αποστέλλει στο ΓΕΕΦ κατάλογο των αθλητών οι οποίοι
πρόκειται να καταταχθούν στην Ε.Φ.
• Οι Ν/Σ οπλίτες, που πληρούν προϋποθέσεις ένταξής τους στο σχέδιο
διευκολύνσεων αθλητών, θα πρέπει απαραίτητα κατά την κατάταξή τους, να
προσκομίζουν αντίγραφο Δελτίου Υγείας του ΚΟΑ, το οποίο να επιδίδουν στο 1ο
Γραφείο της Μονάδας τοποθέτησής τους. Σε περίπτωση που δεν προσκομίσουν το
Δελτίο Υγείας, δεν θα εντάσσονται στον κατάλογο αθλητών και δε θα τους
χορηγούνται διευκολύνσεις ως αθλητές.
• Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Απόφασης του Υπουργικού
Συμβουλίου, οι εθνοφρουροί αθλητές κατατάσσονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες,
ανάλογα με τις επιδόσεις – διακρίσεις και το άθλημά τους:
ο Επίλεκτοι Ειδικής ομάδας, θεωρούνται οι διεθνείς αθλητές υψηλών
επιδόσεων, για τους οποίους απαιτείται ειδικό πρόγραμμα προπονήσεων, ενόψει
προετοιμασίας
τους
για
Ολυμπιακούς,
Παγκόσμιους,
Πανευρωπαϊκούς,
Κοινοπολιτειακούς και Μεσογειακούς Αγώνες.
ο Επίλεκτοι Διεθνείς, θεωρούνται οι διεθνείς αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν σε
διεθνείς αγώνες, με τις Εθνικές Ομάδες Ανδρών, Εφήβων, Ελπίδων, Νέων και οι
οποίοι έχουν πετύχει μεγάλες επιδόσεις ή έχουν διακριθεί. Αυτοί ανήκουν σε ατομικά
και ομαδικά αθλήματα.
ο Διεθνείς, θεωρούνται οι αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν σε επίσημους
διεθνείς αγώνες, με τις Εθνικές Ομάδες Ανδρών, Εφήβων, Ελπίδων και Νέων.
ο Σωματειακοί, θεωρούνται οι υπόλοιποι αθλητές ομαδικών αθλημάτων (εκτός
των διεθνών).
• Σε περίπτωση που Ν/Σ Οπλίτης, ο οποίος ανήκει σε οποιαδήποτε κατηγορία
αθλητών, επιλεγεί στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ - ΣΝ - ΟΥΚ), τότε θα διαγράφεται από
τον κατάλογο του ΚΟΑ.
• Σε περίπτωση τραυματισμού αθλητή, κατά τη διάρκεια άδειας για συμμετοχή σε
προπόνηση ή αγώνα ή μετακίνηση με την ομάδα του, η ΕΦ ουδεμία ευθύνη φέρει,
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για παροχή αποζημίωσης ή άλλων απαιτήσεων του τραυματισθέντα.
• Σε όλους τους αθλητές του καταλόγου χωρίς καμία εξαίρεση, δεν παρέχονται
διευκολύνσεις κατά τον χρόνο έκτισης ποινών κράτησης και φυλάκισης, που
ενδεχομένως να τους επιβληθεί, για παραπτώματα στα οποία έχουν υποπέσει.
• Τους στρατεύσιμους αθλητές πρέπει να διακρίνει η πειθαρχία, ο ζήλος και το
ενδιαφέρον για την υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση ή σε περίπτωση
κατάχρησης των διευκολύνσεων, αυτές διακόπτονται, ο αθλητής διαγράφεται
από τον κατάλογο του ΚΟΑ και αφαιρούνται τα προνόμια που του είχαν δοθεί
λόγω της ιδιότητάς του ως αθλητή. Επιπλέον, σε περίπτωση σοβαρών
παραπτωμάτων, θα μετατίθεται άμεσα σε Μονάδα εκτός της Φρουράς προτίμησής του.
Δ. Επιλογή Στρατιωτών για τη Στρατιωτική Μουσική Εθνικής Φρουράς (ΣΜΕΦ)
• Κριτήρια για την επιλογή Στρατιωτών για τη ΣΜΕΦ αποτελούν:
o
Οι μουσικές γνώσεις των Ν/Σ (μουσικά όργανα ή τραγούδι)
o
Υπογραφή ρητής συγκατάθεσης για έλεγχο χρήσης εξαρτησιογόνων
ουσιών.
ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ,
σε γνώση των συνεπειών του Νόμου, Περί Ψευδούς Δήλωσης, ότι δεν είμαι
χρήστης εξαρτησιογόνων ουσιών και δεν έχω εμπλακεί ποτέ με καλλιέργεια,
κατοχή ή διακίνηση τέτοιων ουσιών
καθώς επίσης, δίνω ρητή συγκατάθεση,
ότι θα υπόκειμαι σε περιοδικές εξετάσεις βιολογικού υλικού, για έλεγχο ύπαρξης
στον οργανισμό μου τοξικών ουσιών ή φαρμάκων, το είδος και η συχνότητα των
οποίων θα καθορίζεται από το ΓΕΕΦ.
Ο υπεύθυνος Δηλών
(ηλεκτρονική αποδοχή)
• Η αξιολόγηση διεξάγεται από επιτροπή, η οποία
αποτελείται και από καθηγητές Μουσικής του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού.
• Δεν δύνανται να υπηρετούν στη ΣΜΕΦ:
ο Οι Οπλίτες Ειδικών Δυνάμεων (ΚΔ - ΣΝ - ΟΥΚ)
ο Επίλεκτοι ειδικής ομάδας, επίλεκτοι διεθνείς ή
διεθνείς αθλητές, που αναγράφονται στον επίσημο πίνακα
του ΚΟΑ
Από τους επιτυχόντες θα προεπιλέγονται όλοι οι οπλίτες που θα στελεχώσουν την
ΣΜΕΦ (σύμφωνα με τις ανάγκες της ΣΜΕΦ, σε συγκεκριμένα μουσικά όργανα, κατ’
απόλυτη σειρά επιτυχίας), ως τυφεκιοφόροι, θα τοποθετούνται στη ΣΜΕΦ.

Ε. Μονάδες Ειδικής Επάνδρωσης
• Ορισμένες
Μονάδες της Εθνικής Φρουράς, λόγω γεωγραφικών ή
επιχειρησιακών ιδιαιτεροτήτων είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται ως Μονάδες Ειδικής
Επάνδρωσης. Στις Μονάδες αυτές τοποθετούνται Ν/Σ που διαμένουν στην έδρα τους
και την ευρύτερη περιοχή χωρίς να έχει εφαρμογή γι’ αυτούς το μηχανογραφικό
σύστημα.
• Στην περίπτωση των Μονάδων Ειδικής Επάνδρωσης και ειδικότερα των
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Μονάδων του Όπλου των Τεθωρακισμένων, επιλέγονται κατά προτεραιότητα όσοι
Ν/Σ έχουν δηλώσει το Όπλο αυτό ως πρώτη προτίμηση. Αυτοί τοποθετούνται στην
πλησιέστερη Μονάδα του τόπου συμφερόντων τους και ακολούθως αν οι ανάγκες
δεν έχουν καλυφθεί, επιλέγονται και τοποθετούνται όσοι Ν/Σ διαμένουν στην
ευρύτερη περιοχή.
ΣΤ. Τοποθέτηση Οπλιτών που έχουν μοριοδοτηθεί
• Η τοποθέτηση γίνεται με βάση τον αριθμό μορίων του καθενός. Νοείται ότι
προηγούνται οι Ν/Σ με τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού
μορίων προηγείται ο Ν/Σ με τον μικρότερο αριθμό κλήρου.
Ζ. Τοποθέτηση Οπλιτών στις Λέσχες, ΚΑΑΥ Κιτίου και Σπίτι του Εθνοφρουρού
• Έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις αν δεν έχεις δηλώσει υποψήφιος για ΕΔ. Θα
πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα μεταξύ των επιθυμούντων απόφοιτων του
ΑΞΙΚ και του κλάδου των Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών των Τεχνικών
Σχολών με την ειδικότητα Μαγειρικής – Τραπεζοκομίας, με βάση τον βαθμό του
πτυχίου ή του απολυτηρίου τους. Θα πρέπει να υπογράψουν Υπεύθυνη δήλωση με
την οποία να δηλώνουν ότι δεν είναι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, δεν έχουν
εμπλακεί ποτέ με χρήση, καλλιέργεια, κατοχή ή διακίνηση τέτοιων ουσιών, καθώς και
ρητή συγκατάθεσή τους, ότι, αποδέχονται να υποβάλλονται σε περιοδικές εξετάσεις
βιολογικού υλικού, για έλεγχο ύπαρξης στον οργανισμό τους τοξικών ουσιών ή
φαρμάκων, το είδος και η συχνότητα των οποίων θα καθορίζεται από το ΓΕΕΦ. Σε
περίπτωση μη κάλυψης των αναγκαίων θέσεων από επιθυμούντες απόφοιτους του
ΑΞΙΚ και του Κλάδου Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών/Ειδικότητα
Μαγειρικής-Τραπεζοκομίας των Τεχνικών Σχολών, οι θέσεις να καλύπτονται από
άλλους επιθυμούντες, με απόφαση του κ. Αρχηγού ΕΦ και με αυστηρά κριτήρια που
ο ίδιος θα ήθελε καθορίσει.
Η. Τοποθέτηση υπολοίπων Ν/Σ
• Μετά την ολοκλήρωση των προηγούμενων φάσεων, επιλέγονται όλοι οι
υπόλοιποι Ν/Σ με απόλυτη εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής και τοποθέτησης.
Θ. Οπλίτες Ειδικής Στρατιωτικής Θητείας (ΕΣΘ)
• Βάσει του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011, καθορίστηκε η ΕΣΘ, για
όσους Εθνοφρουρούς κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική Επιτροπή, ως ικανοί
για εκπλήρωση τέτοιας θητείας, ανάλογα με τις παθήσεις που έχουν, οι οποίοι
τοποθετούνται σε όλα τα Στρατόπεδα και Μονάδες σύμφωνα με τις υπηρεσιακές
ανάγκες.
I. Ταυτόχρονη Εκπλήρωση Θητείας από Αδέλφια
• Σε περίπτωση που αδέλφια εκπληρώνουν ταυτόχρονα την υποχρέωση της
θητείας τους στην ΕΦ, αυτοί θα τοποθετούνται στη φρουρά προτίμησής τους και στην
ίδια Μονάδα και Στρατόπεδο.
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Παράπονα -Αιτήματα
Οποιοδήποτε προσωπικό πρόβλημα στρατευσίμου παρουσιαστεί κατά την
διάρκεια της θητείας του θα μπορεί να αντιμετωπισθεί με λήψη Διοικητικών μέτρων
κατόπιν εισηγήσεων των Διοικήσεων. Για σοβαρά και αξεπέραστα κοινωνικά
προβλήματα, θα μπορούν να υποβάλλονται ιεραρχικά
αιτήματα (από του ίδιους και όχι από τους οικείους τους)
συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για
λήψη απόφασης από τον Αρχηγό της ΕΦ.
Έκτακτες μεταθέσεις δυνατόν να γίνονται λόγω
υπηρεσιακών αναγκών ή σοβαρών παραπτωμάτων.
Για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών δύναται ο Αρχηγός
της ΕΦ να αποσπάσει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο
προσωπικό που θα κριθεί απαραίτητο για την συγκεκριμένη υπηρεσία. Σε κάθε
περίπτωση λεπτομέρειες θα δίδονται με αντίστοιχες διαταγές.

Μοριοδότηση Στρατευσίμων Οπλιτών
• Για την πλήρη διαφάνεια και αξιοκρατία στις διαδικασίες χειρισμού του
προσωπικού της Εθνικής Φρουράς έχει καθοριστεί σύστημα μοριοδότησης, με βάση
το οποίο οι Οπλίτες λαμβάνουν μόρια τα οποία, καθορίζουν την αρχική τους
τοποθέτηση στις Μονάδες, και, μόρια ανάλογα με τη Μονάδα που υπηρετεί ο κάθε
Οπλίτης, ως εξής:
ο Μόρια αρχικής ενίσχυσης (σύμφωνα με την οικογενειακή του κατάσταση)
(όπως αναφέρεται στη σελίδα 7-8).
ο Μόρια ανάλογα με τη Φρουρά επιθυμίας - υπηρεσίας (όπως αναφέρεται στη
σελίδα 19).
ο Μόρια ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της Μονάδας υπηρεσίας (όπως
αναφέρεται στη σελίδα 19).
• Στους Οπλίτες στους οποίους επιβάλλεται πειθαρχική ποινή φυλάκισης,
αφαιρείται ανάλογος αριθμός μορίων από τον συνολικό αριθμό που διαθέτουν, όπως
παρακάτω:
ο από 30 έως 40 ημέρες φυλάκισης:
4 μόρια
ο από 41 έως 50 ημέρες φυλάκισης:
8 μόρια
ο από 51 έως 60ημέρες φυλάκισης:
12 μόρια
ο από 61 έως 70ημέρες φυλάκισης:
16 μόρια
ο από 71 έως 80ημέρες φυλάκισης:
20 μόρια
ο από 81 έως 90ημέρες φυλάκισης:
24 μόρια
ο από 91 ημέρες φυλάκισης και άνω:
28 μόρια
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΟΡΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΤΙΣ ΦΡΟΥΡΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΦΡΟΥΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΦΡΟΥΡΑ
ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΛΕΜΕΣΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΠΑΦΟΥ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΝΗΣΟΥ-ΚΟΡΝΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ
ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ
ΠΥΡΓΟΥ

0
4
3
5
4
3
3
4
6

4
0
3
3
4
3
5
4
5

Α/Α

ΛΑΡΝΑΚΑΣ

3
3
0
4
2
2
4
5
6

ΠΑΦΟΥ

5
3
4
0
6
4
5
5
2

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

4
4
2
6
0
3
5
5
7

ΝΗΣΟΥΚΟΡΝΟΥ

3
3
2
4
3
0
3
4
6

ΚΛΗΡΟΥ

3
5
4
5
5
3
0
3
6

ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ

4
4
5
5
5
4
3
0
4

ΠΥΡΓΟΥ

6
5
6
2
7
6
6
4
0

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΟΡΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α

ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΟΡΙΑ
ΑΝΑ ΜΗΝΑ

1

Επιστρατευόμενες Μονάδες, ΤΕΘ, ΤΑΑ, ΚΕΝ, ΣΜΕΦ, ΛΕΣΧΕΣ,
ΚΑΑΥ και ΣΤΕ

0

2

356 ΤΤΕ, ΜΥΚ, ΛΔ-ΥΠ/ΤΣ, ΤΔ-ΥΠ/Σχηματισμών, ΛΔ/Δκσεων
ΓΕΕΦ - Τακτικών Συγκροτημάτων - Τακτικών Διοικήσεων,
ΠΔ/ΔΠΒ/ΓΕΕΦ - Σχηματισμών και ΔΝΒ

1

3

ΤΣ/ Μ/Κ ΤΠ, ΤΣ/23 ΕΑΡΜ, ΤΣ/ΓΕΕΦ και όλες οι Ενεργές
Μονάδες - Ανεξάρτητες Υπομονάδες, πλην των ειδικά
αναφερομένων στον παρόντα πίνακα

3

4

Επιστρατευόμενες Μονάδες, στις οποίες τοποθετούνται Οπλίτες
των ειδικοτήτων Χειριστή Όλμων και Υπολογιστή - Παρατηρητή
Όλμων, οι οποίοι αποσπώνται σε αντίστοιχες ενεργές Μονάδες

3

5

ΠΠ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΤΣΟΜΑΚΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΘ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ,
ΠΓΥ ΑΛΑΣΙΑ, ΔΕΠΑΣ - ΕΠΑΣ 1-2-3, ΝΠΠΜ10Β - ΝΠΑΝ17Α ΝΠΚΑ22ΝΔ - ΝΠΚΡ30Ν - ΝΠΛΡ66Δ

4

6

222 - 276 ΤΠ

4

