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ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟ 

Σε  λίγες  μέρες  θα  κληθείς  μέσω  της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  του  ΥΠΑΜ  

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:  

•   Το  σημείωμα  πρόσκλησης  για  κατάταξη  στην  Εθνική  Φρουρά,  που θα 

σου σταλεί στο ηλεκτρονικό σου ταχυδρομείο μετά την ολοκλήρωση της δήλωσης 

επιλογικών στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμα 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.   

•   Συμπληρωμένη  η  δήλωση  ιατρικών στοιχείων νεοσυλλέκτων που έχει 

αναρτηθεί, όσον αφορά τους εμβολιασμούς.  

•  Εάν  επιθυμείς  να επιλεγείς ως Υποψήφιος Βαθμοφόρος (ΥΕΑ) ή  στις  Ειδικές 

Δυνάμεις (ΚΔ - ΣΝ - ΟΥΚ), μπορείς να το δηλώσεις μόνο κατά την ηλεκτρονική 

υποβολή σου και πριν την κατάταξη σου να παρουσιαστείς στις υγειονομικές 

επιτροπές κατάταξης, για να εξακριβωθεί κατά πόσο πληροίς τα απαιτούμενα 

προσόντα, προς τούτο 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. 26-27) 

•  Αν  είσαι  μέλος  πενταμελούς  ή  πολύτεκνης  οικογένειας  να  υποβάλεις 

ηλεκτρονικά  κατά  την  υποβολή  της  δήλωσης  των  επιλογικών  σου  στοιχείων,  το 
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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 παρουσίασή σου για υγειονομική εξέταση στις επαρχιακές 

επιτροπές πριν την κατάταξη ή κατά  την κατάταξή  σου ,  σχετικό  ιατρικό  

πιστοποιητικό.   

•  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 παρουσίασή σου στις Επαρχιακές Υγειονομικές Επιτροπές πριν την 

κατάταξή σου, θα σου χορηγηθούν είδη ένδυσης, υπόδησης κτλ. Μπορείς να έχεις 

μαζί σου κατά την κατάταξη σου επιπλέον, μόνο είδη ατομικής καθαριότητας και 

εσώρουχα.  

•  Όσον αφορά στην καταβολή του προβλεπόμενου χορηγήματος, σου 

παρέχονται οι πιο κάτω οδηγίες:  

    -   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).  

     -   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  εγχώρια 

Τραπεζικά Ιδρύματα που λειτουργούν νομίμως στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Σε  

περίπτωση που δεν έχεις λογαριασμό επ' ονόματί σου κατά την ηλεκτρονική 

υποβολή να προσκομίσεις τα απαραίτητα έγγραφα κατά την ημέρα της κατάταξής 

σου.  

•  Σε περίπτωση μη υποβολής των πιο πάνω στοιχείων δεν θα μπορεί να σου 

καταβληθεί το δικαιούμενο χορήγημα. Το  πρώτο  χορήγημα  θα  σου  καταβληθεί  
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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 

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. 
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Εθνικός Ύμνος - Προσευχή - Όρκος/Διαβεβαίωση 

Εθνικός Ύμνος 

Σε γνωρίζω από την κόψη 

του σπαθιού την τρομερή, 

σε γνωρίζω από την όψη 

που με βια μετράει τη γη. 

Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη 

των Ελλήνων τα ιερά, 

και σαν πρώτα ανδρειωμένη 

χαίρε - ω χαίρε ελευθεριά. 

Προσευχή των Ενόπλων Δυνάμεων 

Δέσποτα Παντοκράτωρ ο καταξιώσας ημάς 

διελθείν το μήκος της ημέρας, 

πρόσδεξαι τας εσπερινάς ημών δεήσεις 

και κατάπεμψον το πλήθος του ελέους Σου 

επί πάντας ημάς τους δεομένους Σου. 

Τοίχισον ημάς τοις Αγίοις Αγγέλοις Σου, 

περιχαράκωσον ημάς τη αληθεία Σου, φρούρησον ημάς 

τη δυνάμει Σου, φύλαξον υπό την Σκέπη Σου τον Στρατόν 

και άπαν το Ελληνικόν Εθνος παράσχου δε ημίν και την 

επερχομένην νύκτα ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσας 

τας ημέρας της ζωής ημών. 

Πρεσβείαις της Υπεραγίας ημών Θεοτόκου 

και πάντων των Αγίων. 

Αμήν. 

Όρκος/Διαβεβαίωση Εθνικής Φρουράς 

Ορκίζομαι/διαβεβαιώ επισήμως, 

ότι θα είμαι πιστός στην Πατρίδα, 

θα σέβομαι το Σύνταγμα και 

τους συνάδοντες με αυτό Νόμους και 

ότι θα αγωνίζομαι για τη διατήρηση 

της ανεξαρτησίας και 

της εδαφικής ακεραιότητας 

της Δημοκρατίας της Κύπρου. 
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ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 

Όποιο άτομο εντάσσεται στις τάξεις της ΕΦ, υποχρεούται να δώσει τον 

νενομισμένο όρκο / διαβεβαίωση, στη Σημαία και το Ιερό Ευαγγέλιο ή στα Ιερά 

Σύμβολα που πιστεύει ο καθένας. 

Η τελετή ορκωμοσίας πραγματοποιείται στη Μονάδα (06 Αυγ 2021), κατά την 

τελευταία ημέρα του 1ου Σταδίου Εκπαίδευσης (Στρατικοποίησης), ενώπιον 

πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής 

ηγεσίας, συγκεντρωτικά σε παράταξη. 

Οι Ν/Σ οι οποίοι δηλώνουν 

διαφορετικό θρήσκευμα ή θρησκευτικοί 

συνειδησιακοί λόγοι δεν τους επιτρέπουν 

την ορκωμοσία ή δηλώνουν άθεοι, 

συγκεντρώνονται και δίνουν την επίσημη 

διαβεβαίωση σε άλλο κατάλληλο χώρο 

της Μονάδας. 

 

 



ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ 

 

 

 



ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Γεωστρατηγική θέση της Κύπρου - Ιστορικά στοιχεία 

Γεωγραφικά στοιχεία 

Η Κύπρος με έκταση 9.251τετρ. χιλ. είναι το ανατολικότερο και το τρίτο σε 

μέγεθος νησί της Μεσογείου, μετά τη Σικελία και Σαρδηνία. 

Ο πληθυσμός της Κύπρου, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ανέρχεται στις 

840.407 κατοίκους, εκ των οποίων οι 170.383, ποσοστό 20,3% είναι ξένοι υπήκοοι. 

Στην απογραφή του πληθυσμού, που έγινε το 1960, τα ποσοστά των διαφόρων 

κοινοτήτων ήταν τα ακόλουθα: Από το σύνολο των 572.707 κατοίκων, 441.568, το 

77,1% ήταν Ελληνοκύπριοι, 103.822, το 18,1% ήταν Τουρκοκύπριοι και 27.317, το 

4,8% άλλες μειονότητες (Μαρωνίτες, Αρμένιοι, Λατίνοι κ.λπ.). Με βάση το Σύνταγμα 

του 1960, οι άλλες μειονότητες επέλεξαν να προσχωρήσουν στην ελληνοκυπριακή 

κοινότητα της οποίας αποτελούν τώρα αναπόσπαστο μέρος. 

Η Κύπρος διοικητικά υποδιαιρείται σε έξι Επαρχίες. Αυτές είναι οι Επαρχίες 

Λευκωσίας, Αμμοχώστου, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Κερύνειας. Η διοικητική 

πρωτεύουσα κάθε Επαρχίας είναι η πόλη από την οποία πήρε το όνομά της. 

Από την τουρκική εισβολή του Ιουλίου - Αυγούστου 1974, οι πόλεις Αμμοχώστου 

και Κερύνειας περιλαμβάνονται στο 37% περίπου του κυπριακού εδάφους που είναι 

τουρκοκρατούμενο. Οι Ελληνοκύπριοι κάτοικοι, τόσο των πόλεων αυτών όσο και 

των άλλων κατεχομένων περιοχών, εξαναγκάστηκαν από τους εισβολείς να 

εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να καταφύγουν στις ελεύθερες περιοχές, όπου 

τους δόθηκε προσωρινή διαμονή μέχρι την επιστροφή τους στις πατρογονικές τους 

εστίες. Συνολικά το ένα τρίτο του πληθυσμού, δηλαδή 200.000 άτομα (40% του 

ελληνοκυπριακού πληθυσμού) είναι πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα. 

Οροσειρές 

Το νησί διασχίζουν επιμήκεις οροσειρές, κατά την έννοια ΑΝΑΤΟΛΗ - ΔΥΣΗ, 

που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της έκτασής της: 

• Η οροσειρά του Τροόδους, η μεγαλύτερη σε έκταση, με ψηλότερη κορυφή τον 

Όλυμπο (1.952 μ.). 

• Η οροσειρά του Πενταδακτύλου, με ψηλότερη κορυφή το Κυπαρισσόβουνο 
(1.023μ.). 

Η μεταξύ των δύο οροσειρών εδαφική περιοχή είναι η πεδιάδα της Μεσαορίας. 
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Ποταμοί 
Οι ποταμοί (χείμαρροι), στην Κύπρο πηγάζουν σχεδόν όλοι από τον Όλυμπο. Οι 

πιο αξιόλογοι είναι: 
• Ο Πεδιαίος ή Πηδιάς, ο οποίος διαρρέει τη Λευκωσία, διασχίζει την πεδιάδα της 

Μεσαορίας και εκβάλλει στον κόλπο της Αμμοχώστου. 

• Ο Γιαλιάς, ο οποίος διασχίζει τη Μεσαορία και εκβάλλει στον κόλπο της 

Αμμοχώστου. 
• Ο Σερράχης, ο οποίος διασχίζει την πεδιάδα της Μόρφου και εκβάλλει στον 

κόλπο της Μόρφου. 

• Ο Κούρης, ο οποίος πηγάζει από τον Όλυμπο και εκβάλλει στον κόλπο της 
Επισκοπής. 

Λίμνες 
Φυσικές λίμνες στο νησί δεν υπάρχουν, παρά μόνο αλυκές στην περιοχή της 

Λάρνακας και Λεμεσού. 

Συγκοινωνίες 
• Λιμάνια 
Η Κύπρος διαθέτει σύγχρονο σύστημα παροχής λιμενικών υπηρεσιών. Οι 

κυριότερες λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του διεθνούς εμπορίου και της 
ναυτιλίας είναι οι εξής: 

ο Τα λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας. ο Το κατεχόμενο λιμάνι της 

Αμμοχώστου. ο Το νέο βιομηχανικό λιμάνι του Βασιλικού. ο Οι τρεις 

ειδικοί λιμενικοί σταθμοί πετρελαιοειδών στη Λάρνακα, στη Δεκέλεια 

και στη Μονή. 

ο Διάφορες μαρίνες για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής. 

• Σιδηροδρομικές συγκοινωνίες 

Δεν υπάρχουν στο νησί.  



Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς -15- Υπηρετώντας την πατρίδα 

 

• Οδικές συγκοινωνίες 

Η Κύπρος διαθέτει ανεπτυγμένο δίκτυο συγκοινωνιών για εξυπηρέτηση των 

μεταφορικών αναγκών των πολιτών, της βιομηχανίας, της γεωργίας, του εμπορίου, 

του τουρισμού κ.λπ.. 
• Αεροπορικές συγκοινωνίες 

ο Διεξάγονται από τα διεθνή αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. ο Πριν από την 

εισβολή του 1974 λειτουργούσε το Αεροδρόμιο Λευκωσίας, το οποίο σήμερα 

είναι υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών. ο Στις κατεχόμενες περιοχές 

υπάρχουν τα παράνομα αεροδρόμια Τύμπου και Λευκονοίκου. 

Στρατιωτική αξία 

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η Κύπρος αποτελεί περιοχή παγκόσμιας 

στρατηγικής σημασίας διότι βρίσκεται στο: 

• Κέντρο της ΝΑ λεκάνης της 

Μεσογείου, μιας περιοχής που 

χαρακτηρίζεται από αστάθεια και 

είναι από τις ευπαθέστερες 

περιοχές της γης, δεδομένης της 

ανάπτυξης εστιών φανατικών 

Ισλαμιστών, της Αραβοϊσραηλινής 

διένεξης και της ύπαρξης όπλων 

μαζικής καταστροφής. 

• Σταυροδρόμι τριών Ηπείρων 

(ΕΥΡΩΠΗΣ-ΑΣΙΑΣ-ΑΦΡΙΚΗΣ) και 

μπορεί να αποτελέσει βάση 

επιχειρήσεων χερσαίων, ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων, οι οποίες 

μπορούν να ενεργήσουν προς κάθε κατεύθυνση στην περιοχή, της προσφέρει 

τη δυνατότητα ελέγχου των θαλάσσιων και εναέριων οδών συγκοινωνίας, 

καθώς και της διακίνησης πετρελαίου στον άξονα ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - ΑΣΙΑ ή ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ. 

Η προνομιούχος αυτή θέση της Κύπρου την καθιστά χώρα-κλειδί της σπουδαίας 

αυτής περιοχής. 

Ιστορικά στοιχεία 

Η Κύπρος από χιλιετηρίδες (15
ο
 π.Χ. αιώνα) είναι ελληνικό νησί, στο ανατολικό 

άκρο της Μεσογείου, με ελληνικό πολιτισμό και διατηρεί μέχρι σήμερα έντονα την 

ελληνικότητα και την Ορθοδοξία του, παρά τη γενοκτονία και τη
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συνεχή προσπάθεια προσηλυ-

τισμού για αφελληνισμό του από 

τους εκάστοτε και κατά μεγάλη 

χρονική περίοδο κατα- κτητές του 

(Αιγύπτιους, Πέρσες, 

Ρωμαίους, Άραβες, Φράγκους, 

Ενετούς, Τούρκους και Άγγλους). 

Στο πλευρό των Ελληνοκυ-

πρίων, συμπαραστάτες ήταν 

ανέκαθεν, σε όλους σχεδόν τους 

αγώνες, οι Μαρωνίτες, 

Αρμένιοι και Λατίνοι της Κύπρου. 

Ιστορικά - θρησκευτικά μνημεία, 

μερικά από τα οποία 

διατηρούνται μέχρι σήμερα, μαρτυρούν την παρουσία τους στο νησί, από τα παλιά 

χρόνια. 

Μετά την προσχώρησή τους στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, το 1960 με την 

εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι κυβερνήσεις και οι πολίτες της 

Δημοκρατίας, στηρίζουν ενεργά τις εν λόγω κοινότητες, διασφαλίζοντας έτσι τη 

διατήρηση της κουλτούρας, κληρονομιάς, γλώσσας και θρησκευτικής τους 

ταυτότητας. 

Από το 1960, μετά από ηρωικό αγώνα και θυσίες των παιδιών της ΕΟΚΑ 

εναντίον των τελευταίων κατακτητών της, των Άγγλων, η Κύπρος με τις Συμφωνίες 

Ζυρίχης και Λονδίνου, αποκτά σχετική ανεξαρτησία και καθίσταται Ανεξάρτητο 

Κράτος και μέλος του Διεθνούς Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. 

Οι Άγγλοι διατηρούν υπό τον έλεγχό τους, με βάση τις Συμφωνίες αυτές, δύο 

εδαφικές εκτάσεις (βάσεις), μια στη χερσόνησο Ακρωτηρίου στη Λεμεσό και μια στη 

Δεκέλεια, ΒΑ της Λάρνακας. 

Τον Ιούλιο του 1974, η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη το πραξικόπημα της τότε 

δικτατορικής κυβέρνησης των Αθηνών κατά του Προέδρου της Κυπριακής 

Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, και με το πρόσχημα της προστασίας της 

τουρκοκυπριακής μειονότητας, εισβάλλει με ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην 

Κύπρο, προβαίνει σε σφαγές, βιασμούς και λεηλασίες κατά αμάχων και κατα-

λαμβάνει το βόρειο τμήμα της, έκτασης 37% περίπου της όλης επιφάνειας της. 

Σήμερα, οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις εξακολουθούν να κατέχουν το 

βόρειο τμήμα της Κύπρου και η Τουρκία αρνείται να συμμορφωθεί προς τις κατ’ 

επανάληψη ομόφωνες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του ΟΗΕ, για άμεση αποχώρηση των στρατευμάτων της από το νησί. 
Για την προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας από κάθε εξωτερική απειλή,
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η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν αναπτύξει μια Μόνιμη, Σταθερή και Αναβαθμισμένη 
Συνεργασία.  Πρόκειται για συνεργασία δύο ανεξάρτητων κρατών – μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με άρρηκτους ιστορικούς και στρατηγικούς δεσμούς και έχει 
ως σκοπό την αποτελεσματικότερη αμυντική θωράκιση του Ελλαδικού και 
Κυπριακού χώρου και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας των Ενόπλων 
Δυνάμεων των δύο χωρών. 

Αποστολή της Εθνικής Φρουράς 

Αποστολή της Εθνικής Φρουράς είναι η παροχή βοήθειας στον Στρατό και στις 

Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας, για τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων 

για την άμυνα της Δημοκρατίας, προς τον σκοπό αντιμετώπισης απειλούμενης 

εισβολής, ή οποιασδήποτε ενέργειας που στρέφεται κατά της ανεξαρτησίας ή της 

εδαφικής ακεραιότητας της Δημοκρατίας, ή που απειλεί την ασφάλεια ζωής, ή 

περιουσίας πολιτών της Δημοκρατίας. 

 
Γιατί υπηρετώ 

• Γιατί στον καθένα από μας στηρίζεται η άμυνα της Πατρίδας και η εδαφική της 

ακεραιότητα. 

• Γ ιατί ο καθένας από μας οφείλει να είναι θεματοφύλακας των παραδόσεων και 

προασπιστής των ιδεωδών του λαού μας. 

• Γιατί θέλω να αισθάνομαι συνεχιστής της Ιστορίας μας, μιας Ιστορίας αιώνων, 

με συνεχείς αγώνες της φυλής μας για ελευθερία και πρόοδο. 

• Γιατί θέλω να συμβάλω στη διασφάλιση της κυριαρχίας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και στην εγγύηση της ελευθερίας και του δημοκρατικού τρόπου 

ζωής του κυπριακού λαού. 

• Γιατί πιστεύω ότι μόνο με ισχυρές Ενοπλες Δυνάμεις είναι δυνατή η δημιουργία 

του αναγκαίου κλίματος ασφάλειας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή, ώστε ο 

κυπριακός λαός ανεπηρέαστος να ασχολείται με την πρόοδο και την ευημερία 

της Πατρίδας μου. 

• Γιατί πιστεύω ότι η διαρκής επαγρύπνηση και η διατήρηση ισχυρής αποτροπής 

είναι το τίμημα της ελευθερίας και της ειρήνης. 

Αποτελεί υπέρτατο καθήκον των πολιτών να υπηρετήσουν την Πατρίδα και γι’ 

αυτό πρέπει όλοι να γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους μας καλεί η Πατρίδα 

να υπηρετήσουμε. 
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Η Κύπρος δεν ήταν ποτέ μακριά.  

Ο Κίμωνας ήρθε το 449 π.Χ. με 

τριήρεις και πολέμησε τους Πέρσες 

στο Κίτιο 



 

 

 

 

Δικαιώματα στρατευμένου

Μέρος Α΄

Γενική συγκρότηση Εθνικής Φρουράς

Ορισμός και απαρίθμηση Ο-Σ-Κ

Τι είναι ειδικότητα

Επιλογή σε Ο-Σ-Κ-Απονομή Ειδικότητας

Τοποθετήσεις

Άδειες

Έξοδοι-Διανυκτερεύσεις

Το Σπίτι του Εθνοφρουρού

Ηθικές αμοιβές

Υποβολή παραπόνων-Υπέρβαση ιεραρχίας

Μέρος Β΄

Διάρκεια θητείας

Μειωμένη θητεία

Προαπόλυση

Απαλλαγή από την υπηρέτηση των

πέραν των εκατό (100) ημερών φυλάκισης

Ειδική στρατιωτική θητεία
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Κεφάλαιο 1 

ΜΕΡΟΣ Α' 

Γενική Σύνθεση Εθνικής Φρουράς 
Στην Εθνική Φρουρά (ΕΦ) υφίστανται τρεις (3) Κλάδοι, Στρατός Ξηράς, Ναυτικό, 

Αεροπορία και Κοινά Σώματα και αποτελείται από Αξιωματικούς διαφόρων βαθμών, 
Υπαξιωματικούς διαφόρων βαθμών και οπλίτες. 

Ορισμός και απαρίθμηση Όπλων - Σωμάτων 
 

• Στρατός Ξηράς 

ο  Όπλα (Στοιχεία του Στρατού, που έχουν ως αποστολή να διεξάγουν τον 

αγώνα ή να συμμετέχουν άμεσα σε αυτόν): 
• Πεζικό (ΠΖ) 

• Τεθωρακισμένα (ΤΘ) 

• Πυροβολικό (ΠΒ) 

• Μηχανικό (ΜΧ) 

• Διαβιβάσεις (ΔΒ) 

ο  Σώματα (Στοιχεία του Στρατού, που παρέχουν υποστήριξη Διοικητικής 

Μέριμνας): 

• Τεχνικό (ΤΧ) 

• Εφοδιασμού Μεταφορών (ΕΜ) 

• Υλικού Πολέμου (ΥΠ) 

• Ναυτικό (Ν) 

• Αεροπορία (Α) 

• Κοινά Σώματα  

 (Παρέχουν υποστήριξη σε Στρατό Ξηράς, Ναυτικό και Αεροπορία): 

ο Υγειονομικό (ΥΓ) 

ο Αμυντικής Διπλωματίας 

ο Πληροφορικής - Μηχανογράφησης 

ο Στρατολογικό 

ο Οικονομικό  

ο Δικαστικό  

ο Μουσικό 

 
Τα Κοινά Σώματα δεν διαθέτουν Μονάδες, πλην του Υγειονομικού και 

Στρατολογικού.
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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 από τις αρμόδιες 
Διοικήσεις-Διευθύνσεις του ΓΕΕΦ, κατόπιν πρότασης της Μονάδας σου, 
λαμβάνοντας υπόψη την Ικανότητά σου, την εν γένει παρουσία σου στην Μονάδα 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) 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 και η τοποθέτησή 
σου σε Μονάδα, γίνεται μετά την ηλεκτρονική υποβολή των επιθυμιών σου και πριν 
την κατάταξή σου, με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

• Τις ανάγκες της Υπηρεσίας 

• Την κατηγορία σωματικής ικανότητας στην οποία εντάχθηκες κατά την 

εξέταση σου από τις επαρχιακές υγειονομικές επιτροπές πριν την κατάταξη. 

• 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, τον τόπο δηλαδή συμφερόντων σου (τόπος διαμονής). Όσοι 
δηλώσουν ως πρώτο Όπλο προτίμησης τα Τεθωρακισμένα ή οι διαμένοντες 
στη Φρουρά Πύργου, θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα, 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. 
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Οι Φρουρές προτίμησης, που μπορείς να δηλώσεις, σε συνάρτηση με τον τόπο 
διαμονής σου, καθώς και τα Όπλα - Σώματα - Κλάδοι που υπάρχουν σε αυτές είναι: 

 

 
 

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 της δήλωσης σου στο σύστημα, τα 

επιλογικά στοιχεία δύναται να τροποποιηθούν μετά από αίτηση σου, η οποία 

υποβάλλεται στο ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ όχι πέραν των 2 ημερών από τη λήξη λειτουργίας 

της πλατφόρμας. Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο 

μία φορά για κάθε στρατεύσιμο. 

 
 

Το εν λόγω έντυπο θα συμπληρωθεί, κατά την ημέρα παρουσίασής σου στις 
Επαρχιακές Υγειονομικές Επιτροπές ή κατά την κατάταξη σου κατά 
περίπτωση. 
 
 

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, Α 

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, ΥΠ, ΥΓ 

ΠΑΦΟΥ ΠΖ, ΔΒ, ΕΜ, ΥΓ, Ν, Α 

ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ ΠΖ, ΔΒ, ΕΜ, ΥΓ, A 

ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ ΠΖ, Ν 
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(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) 

    -Ο-    ΤΑ  

          ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΜΕΛΗ  

          __________   α. _________________ 

       β. _________________ 

ΕΠΙΘΥΜΩ ΕΠΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ: ΝΑΙ / ΟΧΙ (ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ) 

ΑΝΑΣΤΗΜΑ:_______________________  ΒΑΡΟΣ:________________________ 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΛΗΨΗΣ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) 

    -Ο-    ΤΑ  

        ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΜΕΛΗ  

         __________   α. _________________ 

       β. _________________ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝ 

ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ: ________________________  

ΕΜΒΟΛΙΑ: 

(1)Τέτανος – Διφθερίτιδα (αναμνηστική). ΝΑΙ/ΟΧΙ 

(2) Πολυδύναμο Μηνιγγίτιδας A,C,W 135,Y  ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: _________________________________ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: _________________________________ 

ΕΙΝΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ:   ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΑΘΜΟΣΟΦΟΡΟΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ ______________________________ 

Β. ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΑΣ  ΝΑΙ/ΟΧΙ ______________________________ 

Γ. ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΟΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ ______________________________  

Δ. ΤΙΣ ΟΥΚ ΝΑΙ/ΟΧΙ ______________________________ 

Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΡΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ ______________________________ 

(Αφορά καταλληλότητα ή όχι από πλευράς Ιατρικής Εξέτασης και για σωματομετρικά μεγέθη) 

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _________________ 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

 Έλαβα Γνώση       -Ο-            ΤΑ 

   ο Νεοσύλλεκτος    ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΜΕΛΗ 
________________ ___________  α. _____________ 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταχώρηση ένστασης στο έντυπο «Δελτίο Ιατρικής Εξέτασης 
Στρατεύσιμου» για την ακρίβεια των μετρήσεων υποβάλλεται είτε από μέλος 
της επιτροπής, είτε μετά από αίτηση του ίδιου του στρατεύσιμου - 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 τον υπεύθυνο 
Αξιωματικό επαναμέτρησης της επιτροπής, της οποίας η απόφαση είναι 
αμετάκλητη. Μετά την παράδοση του εντύπου στο συνεργείο καταχώρισης 
και την αποχώρηση του στρατεύσιμου - 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. 

Ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα των προβλημάτων οι στρατεύσιμοι - Ν/Σ 
πριμοδοτούνται με αριθμό μορίων, όπως τον παρακάτω πίνακα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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 

3 Ορφανοί από γονέα.  

Πιστοποιητικό Θανάτου ή Επίσημα 

έγγραφα του Δήμου ή της Κοινότητας 

που διαμένουν.  

90 

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. 40 

7 Έγγαμοι εθνοφρουροί. 

Βεβαίωση τέλεσης πολιτικού γάμου 

από τον αρμόδιο φορέα ή 

πιστοποιητικό γάμου από την Ιερά 

Αρχιεπισκοπή Κύπρου. 

50 
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ 

8 

Εθνοφρουροί που είναι πατέρες 

νόμιμων, αναγνωρισθέντων ή θετών 

τέκνων. 

Επίσημα έγγραφα της Δημοκρατίας, 

και του Δήμου ή της Κοινότητας, 

καθώς και πιστοποιητικό γεννήσεως. 

50 ανά τέκνο 

9 

Τέκνα γονέα με ανικανότητα  60 % και 

άνω, ή σοβαρή έως ολική αναπηρία ή 

βαριά ασθένεια. 

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. 

50 

10 
Τέκνα πολύτεκνων και τρίτεκνων 

οικογενειών 

Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή 

πιστοποιητικό από την Παγκύπρια 

Οργάνωση Πολυτέκνων ή την 

Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς 

Οικογένειας κατά περίπτωση 

(μοριοδοτούνται και τα θανόντα 

αδέλφια).  

15 ανά τέκνο 

11 
Αδέλφια που εκπλήρωσαν πλήρη  

θητεία στην ΕΦ. 

Δεν απαιτείται προσκόμιση 

δικαιολογητικού.  Εντοπισμός των 

δικαιούχων μοριοδότησης μέσω των 

συστημάτων της ΕΦ.  

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.  
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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. 

Πιστώνονται με 10 μόρια όσοι στρατεύσιμοι:  

(α) Υποβάλλουν ΔΣ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  

Νοείται ότι, τα εν λόγω μόρια πιστώνονται και στους στρατεύσιμους που δεν τους 

παρεχόταν η δυνατότητα υποβολής της ΔΣ ηλεκτρονικά.   

(β) Παρουσιαστούν για εξέταση στις Επαρχιακές υγειονομικές επιτροπές 

που θα λειτουργούν πριν την κατάταξη.  

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.  

  

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). 

 

 

Επιλογή υποψηφίων βαθμοφόρων (ΥΕΑ) 

• Κριτήρια Επιλογής: 

ο  Να μην έχεις διατελέσει σε ανυποταξία  

ο  Να κριθείς Ικανός πρώτης κατηγορίας (Ι1)  

ο  Ύψος: 1,60 εκ. και άνω και Βάρος: Συν ή Πλην (+ ή -) 25% του 

φυσιολογικού (Το μηχανογραφικό σύστημα σε αποκλείει να διεκδικήσεις θέση αν 

έχεις απόκλιση ύψους έστω και 1 εκατοστό ή βάρος έστω και 100 γραμμάρια.) 

ο  Να μην έχεις πρόβλημα άρθρωσης λόγου 

ο  Σημειώνεται ότι, εάν φέρεις δερματόστιγμα (τατουάζ), αυτό να μην 

φαίνεται από τη θερινή στολή. 

ο  Πλήρους θητείας, μη περιλαμβανόμενης της ειδικής στρατιωτικής θητείας 

και της εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας. Αν έχεις λόγους να υπηρετήσεις 
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μειωμένη θητεία και επιθυμείς να επιλεγείς ΥΒ, σε περίπτωση επιλογής σου δεν 

δικαιούσαι μείωση της θητείας σου, εκτός εάν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για 

μείωση της θητείας αποκτήθηκαν μετά την επιλογή σου. 

ο  Υπογραφή ρητής συγκατάθεσης για έλεγχο χρήσης εξαρτησιογόνων 

ουσιών  

ο  Επιτυχία στην Αθλητική Δοκιμασία και στη Γραπτή Εξέταση 

 

Αν επιθυμείς να επιλεγείς ως Υποψήφιος Βαθμοφόρος: 

• Θα πρέπει να το δηλώσεις στην Ηλεκτρονική Δήλωση Στοιχείων Επιλογής και  

στην συνέχεια να παρουσιαστείς, πριν την κατάταξη σου, στις υγειονομικες 

επιτροπές κατάταξης, για να εξακριβωθεί κατά πόσο πληροίς τα πιο πάνω κριτήρια. 

• Φρόντισε να έχεις τα καθοριζόμενα σωματομετρικά μεγέθη (ύψος - σωματικό 

βάρος). 

• Το μηχανογραφικό σύστημα σε αποκλείει να διεκδικήσεις θέση αν έχεις 

απόκλιση ύψους έστω και 1 εκατοστό ή βάρους έστω και 100 γραμμάρια.  

• Κατά την ημέρα της αθλητικής δοκιμασίας και των γραπτών εξετάσεων 

προσκόμισε την ταυτότητά σου. 

• Αθλητική Δοκιμασία 

 Θα πρέπει να επιτύχεις στην αθλητική δοκιμασία του Δρόμου 1.000 μέτρων 

επίδοση 4΄30" και κάτω. Για την επίτευξη του καθορισμένου ορίου, δικαιούσαι μόνο 

μία προσπάθεια. 
 

• Κρίνεσαι αποτυχών στην αθλητική εξέταση, αν: 

ο  Δεν πετύχεις το κατώτερο όριο.  

ο  Εγκαταλείψεις μ ε τ ά  την έναρξη της εξέτασης για οποιονδήποτε λόγο, ή 

λόγους υγείας (π.χ. διάστρεμμα, θλάση κ.λπ.).  

ο  Αν δεν παρουσιαστείς για εξέταση  

• Γραπτή Δοκιμασία 

ο  Έκθεση Ιδεών, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 500-550 λέξεις και 

βαθμολογείται με 0-100 μόρια. (Με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας 

Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) την ημέρα των εξετάσεων 

καταρτίζονται 3 εξεταστικά δοκίμια θεματολογίας, επιπέδου των εξετάσεων για 

εισαγωγή στα ΑΕΙ). 

ο  Τα Δοκίμια Νοημοσύνης είναι δύο. Το πρώτο μετράει τη μη λεκτική νοητική 

ικανότητα και το δεύτερο τη λεκτική. Κάθε Δοκίμιο βαθμολογείται από 0-100 μόρια.  

•  Κρίνεσαι αποτυχών στις γραπτές εξετάσεις, αν κατά την ημερομηνία 

διεξαγωγής των εξετάσεων εγκαταλείψεις μ ε τ ά  την έναρξη της εξέτασης, για 

οποιονδήποτε λόγο ή λόγους υγείας (αδιαθεσία, πυρετός κ.λπ.) πριν ολοκληρωθεί η 

εξέταση (έκθεση ιδεών, δοκίμια νοημοσύνης). 
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• Για να θεωρηθείς επιτυχών, θα πρέπει: 

ο  Να επιτύχεις στην αθλητική δοκιμασία. 

ο  Να συγκεντρώσεις βαθμολογία γραπτών εξετάσεων που να σε κατατάσσει 

στον πίνακα επιτυχίας σε σειρά, ίση ή μικρότερη αριθμητικά από τον 

προκαθορισμένο αριθμό των προς επιλογή υποψηφίων βαθμοφόρων. 

• Σε όσους από τους προεπιλεγέντες προσφερθεί από το ΥΠΠΑΝ θέση σε 

Ανώτερη ή  Ανώτατη    Σχολή,   που   παρέχει   δικαίωμα    αναβολής   κατάταξης  για 

λόγους σπουδών, υποχρεούνται εντός μιας ημέρας από την ανακοίνωση                     

των αποτελεσμάτων του ΥΠΠΑΝ, να υποβάλουν αμετάκλητη υπεύθυνη δήλωση αν 

θα ασκήσουν το δικαίωμα αναβολής κατάταξης, στο ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ. Οι 

προεπιλεγέντες που δηλώνουν ότι θα ασκήσουν δικαίωμα αναβολής για λόγους 

σπουδών, διαγράφονται οριστικά από τον πίνακα προεπιλογής, με μέριμνα του 

ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ. 

• Όσοι εξασφαλίσουν θέση για εισαγωγή σε Παραγωγική Σχολή και 

περιλαμβάνονται στους επιτυχόντες διαγράφονται αυτεπάγγελτα από το 

ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ. Παραμένουν μόνο εφόσον υπογράψουν σχετική υπεύθυνη δήλωση 

ότι δεν θα φοιτήσουν στη Στρατιωτική Σχολή. Οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται 

άμεσα από τους ενδιαφερόμενους απευθείας στο ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ ή μέσω των 

Μονάδων τους εάν έχουν τοποθετηθεί σε Μονάδα. 

• Αν επιλεγείς ως ΥΕΑ οποιουδήποτε Ο-Σ/ΣΞ, Ν, Α, ή Στρτης στις Ειδικές 

Δυνάμεις (ΚΔ - ΣΝ - ΟΥΚ) δεν μπορείς να υπηρετήσεις στη ΣΜΕΦ. 

• Όσοι από τους προεπιλεγέντες περιλαμβάνονται στον κατάλογο των             

Αθλητών που καταρτίζεται από τον ΚΟΑ, «Επίλεκτοι Ειδικής Ομάδας» ή 

«Επίλεκτοι Διεθνείς ή «Διεθνείς» ή «Σωματειακοί», υποχρεούνται εντός μιας 

ημέρας από την ανακοίνωση του πίνακα προεπιλογής, να δηλώσουν 

ενυπόγραφα την επιθυμία τους για θέση Αθλητή ή Υ/Β στο ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ. Οι 

προεπιλεγέντες που δηλώνουν προτίμηση να παραμείνουν στον κατάλογο 

των Αθλητών του ΚΟΑ, διαγράφονται οριστικά από τον Πίνακα προεπιλογής 

Υ/Β με μέριμνα του ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ. 

• Σύμφωνα με τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο: 

Αν επιλεγείς ως ΥΕΑ ή στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ) και ανήκεις σε 

μια από τις κατηγορίες που έχεις δικαίωμα να υπηρετήσεις μειωμένη θητεία, 

δεν δικαιούσαι μείωση της θητείας σου εκτός εάν οι προϋποθέσεις που 

απαιτούνται για μείωση της θητείας αποκτήθηκαν μετά την επιλογή σου. 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η :  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 

(ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΟΠΛΟ-ΣΩΜΑ). 
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Για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των οικείων σου θα αναρτώνται στις 

ιστοσελίδες του ΥΠΑΜ και του ΓΕΕΦ καταστάσεις αποτελεσμάτων χωρίς 

ονοματεπώνυμα αλλά με Στρατιωτικό Αριθμό (ΣΑ) και ταυτότητα. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΥΨΟΥΣ - ΒΑΡΟΥΣ  

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ) 
 

Α/Α ΥΨΟΣ 
ΙΔΑΝΙΚΟ 

ΒΑΡΟΣ 

ΒΑΡΟΣ 

ΣΥΝ 25% ΠΛΗΝ 25% 

1 1,60 60 75 45 

2 1,61 61 76,3 45,8 

3 1,62 62 77,5 46,5 

4 1,63 63 78,8 47,3 

5 1,64 64 80 48 

6 1,65 65 81,3 48,8 

7 1,66 66 82,5 49,5 

8 1,67 67 83,8 50,3 

9 1,68 68 85 51 

10 1,69 69 86,3 51,8 

11 1,70 70 87,5 52,5 

12 1,71 71 88,8 53,3 

13 1,72 72 90 54 

14 1,73 73 91,3 54,8 

15 1,74 74 92,5 55,5 

16 1,75 75 93,8 56,3 

17 1,76 76 95 57 

18 1,77 77 96,3 57,8 

19 1,78 78 97,5 58,5 

20 1,79 79 98,8 59,3 

21 1,80 80 100 60 

22 1,81 81 101,3 60,8 

23 1,82 82 102,5 61,5 

24 1,83 83 103,8 62,3 

25 1,84 84 105 63 
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Α/Α ΥΨΟΣ 
ΙΔΑΝΙΚΟ 

ΒΑΡΟΣ 

ΒΑΡΟΣ 

ΣΥΝ 25% ΠΛΗΝ 25% 

26 1,85 85 106,3 63,8 

27 1,86 86 107,5 64,5 

28 1,87 87 108,8 65,3 

29 1,88 88 110 66 

30 1,89 89 111,3 66,8 

31 1,90 90 112,5 67,5 

32 1,91 91 113,8 68,3 

33 1,92 92 115 69 

34 1,93 93 116,3 69,8 

35 1,94 94 117,5 70,5 

36 1,95 95 118,8 71,3 

37 1,96 96 120 72 

38 1,97 97 121,3 72,2 

39 1,98 98 122,5 73,5 

40 1,99 99 123,8 74,3 

41 2,00 100 125 75 

 

Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής δήλωσης στοιχείων οι υποψήφιοι ΥΕΑ 

θα κληθούν να συμπληρώσουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση. 
 
 
 
 
 
 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

Ο ΥΕΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑ ΟΠΛΑ -ΣΩΜΑΤΑ, ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΟΥ 

ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΘΕΣΗ. 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ο-Σ  

ΠΕΖΙΚΟ   ΤΕΧΝΙΚΟ  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ 

ΑΡΙΘΜΗΤΚΑ 

1
ο
, 2, ΚΑΙ 3

ο
 …….11 

ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ   ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ   ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ  

ΜΗΧΑΝΙΚΟ   ΝΑΥΤΙΚΟ  

ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ   ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ  

   ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ  
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Επιλογή στις Ειδικές Μονάδες (ΚΔ - ΣΝ - ΟΥΚ) 

• Κριτήρια Επιλογής (ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΔ) 

ο  Να κριθείς Ικανός πρώτης κατηγορίας (Ι1)  

ο  Ύψος: 1,55 εκ. και άνω  

ο  Βάρος: Να μην αποκλίνει προς τα πάνω, πέραν του 20% από το 

φυσιολογικό 

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  

ο  Επιτυχία στην Αθλητική Δοκιμασία 

Σημειώνεται ότι, δεν πρέπει να φέρεις δερματόστιγμα (τατουάζ) στο λαιμό και 

στο κεφάλι. 

• Αθλητική Δοκιμασία 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΔ 

 

 

Οι ΥΕΑ ΚΔ για να αντεπεξέλθουν στην εκπαίδευσή τους πρέπει να γνωρίζουν 

κολύμπι. 

 

 

• Κριτήρια Επιλογής (ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΩΝ ΣΝ) 

ο  Να κριθείς Ικανός πρώτης κατηγορίας (Ι1)  

ο  Ύψος: 1,75 εκ. και άνω 

ο  Βάρος: Να μην αποκλίνει προς τα κάτω 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 

Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑ 
ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ 

1. Κάμψεις Ελεύθερη 20 

2. Διπλώσεις Ελεύθερη 25 

3. Δρόμος 1.000 μ. Ελεύθερη 4' 30" 
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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  

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. 

• Αθλητική Δοκιμασία 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΣΝ 
 

Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑ 
ΕΠΙΔΟΣΗ 

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. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΥΨΟΥΣ - ΒΑΡΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ –ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΩΝ 
 

Α/Α ΥΨΟΣ 
ΙΔΑΝΙΚΟ 
ΒΑΡΟΣ 

ΒΑΡΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

- 20%(δ) + 20%(γ) 

1.  1,55(α) 55  66 (α) Οι Καταδρομείς πρέπει να 

έχουν ανάστημα 1.55 και άνω 

(β) Οι Στρατονόμοι  πρέπει να 

έχουν ανάστημα 1.75 και άνω 

 

2.  1,56 56  67,2 

3.  1,57 57  68,4 

4.  1,58 58  69,6 

5.  1,59 59  70,8 
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Α/Α ΥΨΟΣ 
ΙΔΑΝΙΚΟ 
ΒΑΡΟΣ 

ΒΑΡΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

- 20%(δ) + 20%(γ) 

6.  1,6 60  72 (γ) Όσοι έχουν βάρος πέραν 
του 20%  απορρίπτονται  και  
δεν έχουν δικαίωμα διεκδίκησης 
θέσης. (Μόνο για ΚΔ) 

(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. 

7.  1,61 61  73,2 

8.  1,62 62  74,4 

9.  1,63 63  75,6 

10.  1,64 64  76,8 

11.  1,65 65  78 

12.  1,66 66  79,2 

13.  1,67 67  80,4 

14.  1,68 68  81,6 

15.  1,69 69  82,8 

16.  1,7 70  84 

17.  1,71 71  85,2 

18.  1,72 72  86,4 

19.  1,73 73  87,6 

20.  1,74 74  88,8 

21.  1,75(β) 75 60 90 

22.  1,76 76 60,8 91,2 

23.  1,77 77 61,6 92,4 

24.  1,78 78 62,4 93,6 

25.  1,79 79 63,2 94,8 

26.  1,8 80 64 96 

27.  1,81 81 64,8 97,2 

28.  1,82 82 65,6 98,4 

29.  1,83 83 66,4 99,6 

30.  1,84 84 67,2 100,8 

31.  1,85 85 68 102 

32.  1,86 86 68,8 103,2 
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Α/Α ΥΨΟΣ 
ΙΔΑΝΙΚΟ 
ΒΑΡΟΣ 

ΒΑΡΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

- 20%(δ) + 20%(γ) 

33.  1,87 87 69,6 104,4 

 

34.  1,88 88 70,4 105,6 

35.  1,89 89 71,2 106,8 

36.  1,9 90 72 108 

37.  1,91 91 72,8 109,2 

38.  1,92 92 73,6 110,4 

39.  1,93 93 74,4 111,6 

40.  1,94 94 75,2 112,8 

41.  1,95 95 76 114 

42.  1,96 96 76,8 115,2 

43.  1,97 97 77,6 116,4 

44.  1,98 98 78,4 117,6 

45.  1,99 99 79,2 118,8 

46.  2 100 80 120 

 

 
 

• Κριτήρια Επιλογής (ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΟΥΚ) 

ο  Να κριθείς Ικανός πρώτης κατηγορίας (Ι1) 

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, σε περίπτωση επιλογής σου 

παραιτείσαι του δικαιώματος της μειωμένης θητείας. 

ο  Επιτυχία στην Αθλητική Δοκιμασία 

ο  Υπογραφή ρητής συγκατάθεσης για έλεγχο χρήσης εξαρτησιογόνων 

ουσιών  

• Αθλητική Δοκιμασία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΟΥΚ 
 

Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑ 
ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ 

1 Κάμψεις Ελεύθερη 20 

2 Ελξεις σε μονόζυγο Ελεύθερη 10 

3 Δρόμος 1.000 μ. Ελεύθερη 4' 30" 

4 Κολύμβηση 300μ. Ελεύθερη 8' 30" 

5  Ειδική εξέταση σε θάλαμο υποπίεσης 

6  
Ειδικές αιματολογικές εξετάσεις για το 

ποσοστό G-6-PD, στον οργανισμό 

 

Τις παρακάτω εξετάσεις είναι υποχρεωτικό να τις προσκομίσεις στις 

αθλητικές δοκιμασίες για ΟΥΚ, συμπληρωμένες στο «ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΥΚ» για να λάβει γνώση ο γιατρός και να σου επιτραπεί να 

λάβεις μέρος.  

• ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΗΚΤ) με γνωμάτευση από καρδιολόγο κατά 

πόσο δύναται να συμμετάσχει στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες 

επιλογής για ΟΥΚ. 

• Προσδιορισμός του ενζύμου γλυκόζη- 6 – φωσφορική αφυδρογονάση 

(G-6-PD) 

• Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακουόγραμμα 

• Εξέταση από πνευμονολόγο 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

• ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΤΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥ-

ΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΠΟΝΗΘΕΙΣ. 

• Η ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΩΝ.  

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. 

• Αν θέλεις να επιλεγείς ως ΥΕΑ ή Υποψήφιος Ειδικών Δυνάμεων 

(Καταδρομέας ή ΟΥΚ ή Στρατονόμος), θα πρέπει να δηλώσεις υποχρεωτικά 

κατά την ηλεκτρονική δήλωση στοιχείων, 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. 
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• Η επιλογή σου ως ΥΕΑ και ΕΔ (ΚΔ, ΣΝ και ΟΥΚ), απαιτεί ειδικά προσόντα και 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες και κριτήρια που αναφέρθηκαν. 

• Οι ΥΕΑ ΚΔ και θα επιλέγονται από τους επιτυχόντες στις εξετάσεις για Υ/Β, 

κατά την απόλυτη σειρά επιτυχίας τους στην ειδική αθλητική εξέταση. 

• Μετά την επιλογή των ΥΕΑ ΚΔ, με μέριμνα του ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ, επιλέγονται οι 

πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας όπως φαίνονται στο πρακτικό της ειδικής αθλητικής 

δοκιμασίας και μέχρι του προκαθορισμένου αριθμού θέσεων. 

• 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. 

• Οι ΥΕΑ που αποφοιτούν επιτυχώς από Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών, 

εσωτερικού ή εξωτερικού, ονομάζονται αμέσως μετά την αποφοίτησή τους, με 

απόφαση του Αρχηγού της  ΕΦ, ως Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ). 

• Οι ΥΕΑ που θεωρούνται ως αποτυχόντες, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον 

Οργανισμό της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών στην οποία φοίτησαν, τους 

απονέμεται ο βαθμός του Δεκανέα, με απόφαση του Αρχηγού. 

• Σε ΔΕΑ δυνατόν να απονεμηθεί ο βαθμός του Ανθυπολοχαγού, υπό τις εξής 

προϋποθέσεις: 

ο  Να έχει ονομασθεί Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός (ΔΕΑ). 

ο  Να έχει συμπληρωμένο στην Εθνική Φρουρά χρόνο στρατιωτικής θητείας, 

διάρκειας 11 τουλάχιστον μηνών, από τον οποίο ο χρόνος πραγματικής θητείας να 

είναι τουλάχιστον 10 μήνες. 

ο  Να μην έχει καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης από 

στρατιωτικό ή πολιτικό δικαστήριο 

ο  Να μην έχει συγκεντρώσει πέραν των 60 βαθμών ποινής, λόγω επιβολής 

ποινικών ή/και πειθαρχικών ποινών, όπως καθορίζεται στις σχετικές διαταγές. 

ο  Να εξακολουθεί να είναι Ικανός κατηγορίας πρώτης (Ι/1) από άποψης 

σωματικής ικανότητας. 

ο  Να έχει κριθεί κατάλληλος για Αξιωματικός, σύμφωνα με την Έκθεση 

Καταλληλότητας Έφεδρου Αξιωματικού. 

• Όσοι Εθνοφρουροί απολύονται οριστικά, πριν τη συμπλήρωση 11 μηνών 

θητείας (10 μηνών πραγματικής θητείας) και έχουν ονομασθεί ΔΕΑ, απολύονται με 

το βαθμό του Λοχία με απόφαση του Αρχηγού και εφόσον δεν κατέστη δυνατή η 

απονομή ειδικότητας, αυτή θα τους απονέμεται στην εφεδρεία. 

• Σε περίπτωση κατά την οποία ΔΕΑ κρίθηκαν ακατάλληλοι για Ανθυπολοχαγοί, 

θα παραμένουν υπό δοκιμασία για περίοδο ακόμα 1 μήνα. Μετά το πέρας του 1 

μηνός, αφού επαναξιολογηθούν θα υποβάλλεται εκ νέου πρόταση της Μονάδας, για 

απονομή ή μη του βαθμού του Ανθυπολοχαγού. 

• Όσοι ΔΕΑ έχουν κριθεί ως ακατάλληλοι για Ανθυπολοχαγοί: 
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ο  Κατά την επαναξιολόγηση και με βάση την Έκθεση Καταλληλότητας 

Δόκιμου Έφεδρου Αξιωματικού, τους απονέμεται ο βαθμός του Λοχία με απόφαση 

του κ. Αρχηγού. 

ο  Λόγω διάπραξης σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος ή/και ποινικού 

αδικήματος, για το οποίο τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή/και έχουν 

καταδικασθεί, συνεχίζουν να υπηρετούν ως στρατιώτες, με απόφαση του Αρχηγού. 

ο  Λόγω συσσώρευσης βαθμών ποινής, είτε μεταφέρονται στην τάξη του 

Στρατιώτη με απόφαση του Αρχηγού, είτε υποβιβάζονται στο βαθμό του Λοχία ή του 

Δεκανέα ανάλογα με την περίπτωση, με απόφαση του Αρχηγού. 

ο  Λόγω αλλαγής της Σωματικής τους Ικανότητας ή διαπίστωσης της χρήσης 

εξαρτησιογόνων ουσιών, υπηρετούν πλέον ως Στρατιώτες, με απόφαση του 

Αρχηγού. 

 

• 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 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 

Οι στρατεύσιμοι που απομένουν ΜΕΤΑ την οριστική επιλογή των Υποψηφίων 

Εφέδρων Αξιωματικών και των οπλιτών για τις Ειδικές Δυνάμεις Καταδρομών - 

Στρατονομίας - Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών, επιλέγονται και τοποθετούνται 

με μηχανογραφικό σύστημα και με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω: 

Α. Επιλογή και Τοποθέτηση Ν/Σ Οπλιτών Σωματικής Ικανότητας Ι3-Ι4 

Κατανέμονται μηχανογραφικά σε Κλάδους - ΟΣ/ΣΞ, ανάλογα με τις υπηρεσιακές 

ανάγκες, όπως και των υπολοίπων στρατευσίμων - Ν/Σ οπλιτών. 

Β. Επιλογή και Τοποθέτηση Ν/Σ Οπλιτών άνω των 26 ετών 

• Οι στρατεύσιμοι-εθνοφρουροί άνω των 26 Ετών, κατανέμονται στο ΠΖ, με την 

ειδικότητα του Τυφεκιοφόρου (ΤΦ) και τοποθετούνται χειρογραφικά, σε όλες γενικά 

τις Μονάδες από Επιτροπή Αξιωματικών. 

• Οι Εθνοφρουροί μειωμένης θητείας κάτω των 26 ετών, τοποθετούνται 

μηχανογραφικά, με την ίδια ακριβώς διαδικασία που ακολουθείται για την 

τοποθέτηση και απονομή ειδικότητας για τους εθνοφρουρούς πλήρους θητείας. 
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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 αποστέλνει στο ΓΕΕΦ κατάλογο των διεθνών 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 στα ΚΕΝ, 

να προσκομίζουν αντίγραφο Δελτίου Υγείας του ΚΟΑ, το οποίο να επιδίδουν στο 1ο 

Γραφείο του ΚΕΝ.  Σε περίπτωση που δεν προσκομίσουν το Δελτίο Υγείας, δεν θα 

εντάσσονται στον κατάλογο αθλητών και δεν θα τους χορηγούνται διευκολύνσεις ως 

αθλητές. 

• Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Απόφασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες αθλητών: 

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. Μέγιστος αριθμός 20 συνολικά 

αθλητές ατομικών αθλημάτων. 

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. Μέγιστος αριθμός 54 συνολικά αθλητές, 15 ατομικών 

αθλημάτων και 39 ομαδικών αθλημάτων. 

ο  Διεθνείς, θεωρούνται οι αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν σε επίσημους 

διεθνείς αγώνες, με τις Εθνικές Ομάδες Ανδρών, Εφήβων, Ελπίδων και Νέων. 

Μέγιστος αριθμός 73 συνολικά αθλητές, 30 ατομικών αθλημάτων και 43 ομαδικών 

αθλημάτων. 

ο  Σωματειακοί, θεωρούνται οι υπόλοιποι αθλητές ομαδικών αθλημάτων 

(εκτός των διεθνών), όπου κάθε Ομοσπονδία έχει το δικαίωμα να δηλώσει αριθμό 

αθλητών, όπως παρακάτω: 

o Ποδόσφαιρο 

 Τρείς (3) θέσεις και οι οποίες δύναται να αυξηθούν σε τέσσερεις (4) 

εφόσον παρίσταται ανάγκη, για κάθε σωματείο Α΄ Κατηγορίας Ανδρών. 

 Δύο (2) θέσεις και οι οποίες δύναται να αυξηθούν σε τρείς (3) θέσεις 

εφόσον παρίσταται ανάγκη, σε κάθε σωματείο της Β΄ Κατηγορίας Ανδρών. 

 Μία (1) θέση που δύναται να αυξηθεί σε δύο (2) θέσεις εφόσον 

παρίσταται ανάγκη, σε κάθε σωματείο της Γ΄ Κατηγορίας Ανδρών.  

 Μία (1) θέση  που δύναται να αυξηθεί σε δύο (2) θέσεις κατόπιν 

συμφωνίας των 2 μερών, σε κάθε σωματείο της Δ΄ Κατηγορίας Ανδρών. 

 Μία (1) θέση σε κάθε σωματείο της Α΄ Κατηγορίας Σάλας.  
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o Καλαθόσφαιρα 

 Μία (1) θέση που δύναται να αυξηθεί σε δύο (2) θέσεις εφόσον 

παρίσταται ανάγκη, σε κάθε σωματείο της Α1 κατηγορίας Ανδρών. 

 Μία (1) θέση, σε κάθε σωματείο της Α2 κατηγορίας Ανδρών. 
 

o Πετόσφαιρα 

 Μία (1) θέση που δύναται να αυξηθεί σε δύο (2) θέσεις εφόσον 

παρίσταται ανάγκη, σε κάθε σωματείο της Α΄ κατηγορίας Ανδρών.  

 Μία (1) θέση, σε κάθε σωματείο της Β΄ κατηγορίας Ανδρών 
 

o Χειροσφαίριση 

 Μία (1) θέση που δύναται να αυξηθεί σε δύο (2) θέσεις εφόσον 

παρίσταται ανάγκη, σε κάθε σωματείο της Α΄ κατηγορίας Ανδρών.  

 Μία (1) θέση, σε κάθε σωματείο της Β΄ κατηγορίας Ανδρών. 
 

o Υδατοσφαίριση 

 Δύο (2) θέσεις, σε κάθε σωματείο της Α΄ κατηγορίας Ανδρών. 

 

Νοείται ότι σε περίπτωση που Σωματείο δεν καλύπτει τον αριθμό των 

προβλεπομένων αθλητών σε ομαδικό άθλημα, ο ΚΟΑ έχει τη δυνατότητα να καλύψει 

τον αριθμό με αύξηση των αθλητών άλλου Σωματείου κατά την κρίση του. 

• Οι «Επίλεκτοι Ειδικής Ομάδας», επιλέγονται ως στρατιώτες Πεζικού, με 

ειδικότητα «Τυφεκιοφόρου» και τοποθετούνται χειρογραφικά στα Τάγματα 

Διοικήσεως-Υποστηρίξεως (ΤΔ-ΥΠ) των Σχηματισμών ή στους Λόχους 

Διοικήσεως-Υποστηρίξεως (ΛΔ-ΥΠ) των Συγκροτημάτων, πλησίον της έδρας του 

σωματείου τους, πλην όσων έχουν έδρα τα σωματεία τους την Λευκωσία οι οποίοι να 

τοποθετούνται στο 386 ΤΠ(ΕΣ) (Λόχος Αθλητών). 

• Οι αθλητές των υπόλοιπων 3 κατηγοριών, επιλέγονται σε Όπλα – Σώματα και 

τοποθετούνται χειρογραφικά σε Μονάδες κοντά στην έδρα των σωματείων τους. 

• Σε περίπτωση που Ν/Σ Οπλίτης, ο οποίος ανήκει σε οποιαδήποτε κατηγορία 

αθλητών επιλεγεί ως ΥΕΑ ή Δεκανέας Ο-Σ/ΣΞ, Ν-Α ή Δεκανέας ή Οπλίτης στις 

Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ - ΣΝ - ΟΥΚ), τότε θα διαγράφεται από τον κατάλογο του ΚΟΑ 

και η τοποθέτησή του θα γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για όλους τους 

υπόλοιπους ΥΕΑ ή Στρατιώτες των Ειδικών Δυνάμεων. 
 

 Επιπλέον, για σκοπούς τοποθέτησης σε Μονάδα,  ως φρουρά επιθυμίας των 

στρατευσίμων αθλητών θεωρείται ο τόπος προπόνησης τους, με βάση τα 

αναγραφόμενα στον κατάλογο του ΚΟΑ. Το ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ δύναται αυτεπάγγελτα 

να αλλάζει την φρουρά επιθυμίας έτσι ώστε να συνάδει με τον χώρο προπόνησης. 
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Θα διαγράφεται από τον κατάλογο του ΚΟΑ, ο Ν/Σ που ανήκει σε οποιαδήποτε 

κατηγορία αθλητών, ο οποίος για οιοσδήποτε λόγο θέλει να δηλώσει ως  φρουρά 

συμφερόντων του διαφορετική από την έδρα του Σωματείου στο οποίο ανήκει, 

σύμφωνα με τον κατάλογο του ΚΟΑ. 

 

 

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  

• Η αξιολόγηση διεξάγεται από επιτροπή, η 

οποία αποτελείται και από καθηγητές Μουσικής 

του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 

• Δεν δύνανται να υπηρετούν στη ΣΜΕΦ όσοι 

επιλέγονται ως ΥΕΑ οιουδήποτε Ο-Σ/ΣΞ, Ν, Α ή 

Υπαξιωματικοί και Στρατιώτες Ειδικών Δυνάμεων 

(ΚΔ -ΣΝ – ΟΥΚ) ή ΛΕΣΧΕΣ – ΚΑΑΥ – ΣΤΕ ή  

«Επίλεκτοι Διεθνείς» ή «Διεθνείς» ή 

«Σωματειακοί» αθλητές που αναγράφονται στον 

επίσημο κατάλογο αθλητών του ΚΟΑ, καθώς και οι δικαιούμενοι, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων, να υπηρετήσουν 3μηνη θητεία. 

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 και θα τοποθετούνται στο ΤΣ/ΓΕΕΦ (επ’ 

ωφελεία ΣΜΕΦ) και μετά το πέρας του Σχολείου Μαχητή θα καλύψουν τις ανάγκες 

της. 

Ε. Τοποθέτηση Οπλιτών στις Λέσχες, ΚΑΑΥ Κιτίου και Σπίτι του 

Εθνοφρουρού  

• Έχεις  το  δικαίωμα  να  δηλώσεις  αν  δεν  έχεις  δηλώσει  υποψήφιος 

βαθμοφόρος ή  για  ΕΔ. Η τοποθέτηση στις Λέσχες, στα ΚΑΑΥ και στο Σπίτι του 

Εθνοφρουρού, πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα μεταξύ των στρατευσίμων 

που εξέφρασαν επιθυμία με ΔΣ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και είναι απόφοιτοι του 

Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου  και  σε  δεύτερη φάση του Κλάδου 

Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών/ Ειδικότητα Μαγειρικής-Τραπεζοκομίας 

των Τεχνικών Σχολών, με βάση τα μόρια και τον κλήρο τους κατά φρουρά επιθυμίας.  

• Νοείται ότι στις περιπτώσεις τελειόφοιτων μαθητών πρέπει να προσκομίσουν 

βεβαίωση από το σχολείο όπου φοιτούν. 

• Θα πρέπει να υπογράψουν ηλεκτρονικά Υπεύθυνη δήλωση με την  οποία  να  

δηλώνουν  ότι  δεν  είναι  χρήστες  εξαρτησιογόνων  ουσιών,  δεν  έχουν εμπλακεί 
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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. 

ΣΤ. 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 στρατεύσιμοι - 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 

Μονάδων του Όπλου των Τεθωρακισμένων, επιλέγονται κατά προτεραιότητα όσοι 

στρατεύσιμοι - 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 

στρατεύσιμοι - Ν/Σ διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή. 

Ζ. Τοποθέτηση Οπλιτών που έχουν μοριοδοτηθεί 

• Η τοποθέτηση γίνεται με βάση τον αριθμό μορίων του καθενός. Νοείται ότι 

προηγούνται οι στρατεύσιμοι - Ν/Σ με τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων. Σε περίπτωση 

ίσου αριθμού μορίων προηγείται ο στρατεύσιμος  - Ν/Σ με τον μικρότερο αριθμό 

κλήρου. 

Η. Τοποθέτηση υπολοίπων Ν/Σ 

• Μετά την ολοκλήρωση των 

προηγούμενων φάσεων, επιλέγονται 

όλοι οι υπόλοιποι στρατεύσιμοι - Ν/Σ με 

απόλυτη εφαρμογή των κριτηρίων 

επιλογής και τοποθέτησης. 
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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, ο οποίο 

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. 

 

 

Τοποθετήσεις Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών (ΔΕΑ) 

Οι τοποθετήσεις των Εφέδρων Αξιωματικών διενεργούνται από τις Διοικήσεις - 

Διευθύνσεις Ο - Σ, Ναυτικού και Αεροπορίας του ΓΕΕΦ στις οποίες ανήκουν και για 

τις γενικές θέσεις από το ΓΕΕΦ/ΔΙΠΡΟ. 

Οι ΔΕΑ, με την άφιξη τους από τις Σχολές Εκπαίδευσης γύρω στον μήνα 

Δεκέμβριο, τοποθετούνται σε Μονάδες, με βάση: 

• τις ανάγκες της Υπηρεσίας, 

• την ειδικότητά τους, 

• τη σειρά επιτυχίας τους στις Σχολές Εφαρμογής και 

• τη Φρουρά προτίμησής τους. 

     Τονίζεται ότι, υπάρχει το ενδεχόμενο τοποθέτησης σε Μονάδα μακράν του τόπου 

διαμονής και συμφερόντων τους, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, την 

ειδικότητα και τη μοριοδότησή τους. 
 
 

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. 
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Μοριοδότηση μεταθέσεων στρατευσίμων 

• 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 Έφεδρος Αξιωματικός ή Οπλίτης, 
ως εξής: 

ο Μόρια αρχικής ενίσχυσης (σύμφωνα με την οικογενειακή του κατάσταση) 
(όπως αναφέρεται στον Πίνακα Μοριοδότησης). 

ο Μόρια ανάλογα με τη Φρουρά επιθυμίας - υπηρεσίας. 

ο Μόρια ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της Μονάδας υπηρεσίας. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΜΟΡΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 

ΜΕ ΤΙΣ ΦΡΟΥΡΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ 
 

Α/Α 
ΦΡΟΥΡΑ 

ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ 

ΦΡΟΥΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΠΑΦΟΥ 
ΑΜΜΟ- 
ΧΩΣΤΟΥ 

ΝΗΣΟΥ- 
ΚΟΡΝΟΥ 

ΚΛΗΡΟΥ 
ΚΑΚΟ- 

ΠΕΤΡΙΑΣ 
ΠΥΡΓΟΥ 

1 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0 4 3 5 4 3 3 4 6 

2 ΛΕΜΕΣΟΥ 4 0 3 3 4 3 5 4 5 

3 ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3 3 0 4 2 2 4 5 6 

4 ΠΑΦΟΥ 5 3 4 0 6 4 5 5 2 

5 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 4 4 2 6 0 3 5 5 7 

6 ΝΗΣΟΥ-ΚΟΡΝΟΥ 3 3 2 4 3 0 3 4 6 

7 ΚΛΗΡΟΥ 3 5 4 5 5 3 0 3 6 

8 ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ 4 4 5 5 5 4 3 0 4 

9 ΠΥΡΓΟΥ 6 5 6 2 7 6 6 4 0 
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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/ΔκσεωνΓΕΕΦ - 

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 
ΠΑΘ  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΠΓΥ ΑΛΑΣΙΑ, ΠΠ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ - ΤΣΟΜΑΚΗΣ - 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΔΕΠΑΣ - ΕΠΑΣ 1 -2-3, ΝΠΠΜ10Β, ΝΠΑΝ17Α,  ΝΠΚΑ22ΝΔ, 

ΝΠΚΡ30Ν, ΝΠΛΡ66Δ 

4 

6 222 - 276 ΤΠ 4 
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Άδειες εθνοφρουρών  

Τί πρέπει να γνωρίζεις για τις άδειες 

Κατά τη διάρκεια της θητείας σου 
δικαιούσαι να απομακρυνθείς από τη 
Μονάδα σου για ορισμένο χρονικό 
διάστημα, αφού πρώτα σου δοθεί η 
σχετική άδεια. Το χρονικό διάστημα 
μπορείς να απουσιάσεις συνολικά στη 
θητεία σου είναι προκαθορισμένο. 

Κανονική άδεια 

Είναι η χορηγούμενη κατά τη διάρκεια 
της θητείας σου για σκοπούς ανάπαυσης και προσωπικών αναγκών και θεωρείται 
χρόνος υπηρεσίας. 

Χορηγείται κανονική άδεια διάρκειας μίας και μισής (1 ½) ημέρας για κάθε πλήρη 
μήνα πραγματικής θητείας, η οποία είναι υποχρεωτική και χορηγείται μετά την 
ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης στα ΚΕΝ εφάπαξ ή τμηματικά μέχρι τη 
συμπλήρωση δώδεκα (12) και πέντε (5) μηνών θητείας, για υπόχρεους πλήρους και 
εξάμηνης θητείας, αντίστοιχα. 

Στους εθνοφρουρούς που εκπληρώνουν Ειδική Στρατιωτική Θητεία χορηγείται 

κανονική άδεια μίας και μισής (1 ½) ημέρας για τους αντίστοιχους μήνες πραγματικής 

θητείας τους. 

Σε περίπτωση σπουδών οι εθνοφρουροί, των οποίων τα μαθήματα αρχίζουν 

πριν από τη συμπλήρωση της καθοριζόμενης διάρκειας θητείας τους, δύνανται να 

λαμβάνουν άδεια από τη δικαιούμενη κανονική τους και μετά τη συμπλήρωση 

δώδεκα (12) και πέντε (5) μηνών θητείας, αντίστοιχα. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ο Διοικητής του ΚΕΝ 

δύναται να χορηγεί κατά τη διάρκεια της βασικής  εκπαίδευσης, κανονική άδεια μέχρι 

μίας (1) ημέρας. Για χορήγηση άδειας πέραν της μίας (1) ημέρας απαιτείται έγκριση 

του ΓΕΕΦ. 

Η κανονική άδεια χορηγείται αναλογικά καθ’ όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής 

υπηρεσίας και οπωσδήποτε τουλάχιστον το ήμισυ αυτής πριν το τελευταίο εξάμηνο 

από την απόλυση.  

Εθνοφρουροί που έχουν λάβει αναρρωτική άδεια πέραν της δικαιούμενης, 

μπορούν να μη λαμβάνουν εφόσον επιθυμούν ανάλογο ή μικρότερο αριθμό ημερών 

άδειας από την κανονική, προκειμένου να καλύψουν την υπέρβαση της αναρρωτικής 

τους άδειας ή μέρους αυτής. 

Οι εθνοφρουροί για κάθε πλήρη μήνα πραγματικής θητείας που δικαιούνται 

μοριοδότησης για σκοπούς μετάθεσης, ανάλογα με τη φρουρά που υπηρετούν σε 
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σχέση με τη φρουρά επιθυμίας τους, λαμβάνουν πέραν της μίας και μισής (1 ½) 

ημέρας κανονικής άδειας της παραγράφου 2α της παρούσας,  μία (1) ημέρα 

επιπλέον κανονική άδεια για κάθε επτά (7) μόρια που συγκεντρώνουν, σύμφωνα με 

τον πίνακα μοριοδότησης. 

Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων (Χριστούγεννα/ Πρωτοχρονιά/ Θεοφάνεια) 
και του Πάσχα, χορηγείται εκ περιτροπής κανονική άδεια μικρής διάρκειας σε όλους 
τους εθνοφρουρούς, κατανεμημένοι σε 3 Ομάδες, ώστε να εορτάζουν μέρος των 
εορτών με τις οικογένειές τους. 

Στους εθνοφρουρούς που ανήκουν στις εθνικές μειονότητες (Μαρωνιτών, 
Αρμενίων και Λατίνων), όταν οι εορτές τους δεν συμπίπτουν με τις αντίστοιχες της 
Ορθοδοξίας, να μην χορηγούνται και να γίνεται προγραμματισμός, με βάση τις 
εορτές τους, ώστε να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και να εορτάζουν με τις 
οικογένειές τους. 

 
Τιμητική Άδεια 

Χορηγείται τιμητική άδεια συνολικά μέχρι δέκα (10) ημέρες, για διακεκριμένες 

πράξεις των εθνοφρουρών, που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της εκπλήρωσης 

της στρατιωτικής τους υποχρέωσης. Για την ίδια διακεκριμένη πράξη μπορεί να 

χορηγηθεί τιμητική άδεια μόνο μία φορά. Αν η διακεκριμένη πράξη επαναληφθεί, 

μπορεί να χορηγηθεί νέα τιμητική άδεια. 

Η χορήγηση της τιμητικής άδειας δεν είναι υποχρεωτική, εκτός της τιμητικής 

άδειας των τεσσάρων (4) ημερών που χορηγείται σε όσους εθνοφρουρούς 

συμπληρώνουν δέκα μήνες θητεία χωρίς να τους έχει επιβληθεί οποιαδήποτε 

πειθαρχική ποινή φυλάκισης, και η οποία  συμπεριλαμβάνεται στις δέκα (10) ημέρες 

τιμητικής άδειας. Η χορήγηση αυτής της άδειας γίνεται με μέριμνα του Διοικητή του 

εθνοφρουρού και οπωσδήποτε εντός ενός μηνός από τη συμπλήρωση του δέκατου 

μήνα θητείας του εθνοφρουρού. 

 
Αναρρωτική άδεια 

Η αναρρωτική άδεια χορηγείται από τις Επιτροπές Αναρρωτικών Αδειών, καθώς 

επίσης και από τους στρατιωτικούς ιατρούς των Μονάδων της Εθνικής Φρουράς. 

Στους εθνοφρουρούς κατά τη θητεία τους, δύναται για λόγους υγείας, να 

χορηγείται αναρρωτική άδεια μέχρι είκοσι (20) ημέρες για πλήρη πραγματική θητεία 

δεκατεσσάρων (14) μηνών, η οποία μειώνεται ανάλογα σε περίπτωση θητείας 

μικρότερης διάρκειας και δεν μεταφέρεται. Αναρρωτική άδεια που λήφθηκε πέραν 

της δικαιούμενης μπορεί να καλυφθεί με ισόχρονη άδεια που δεν έχει ληφθεί. 
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 Στους εθνοφρουροούς που εκπληρώνουν Ειδική Στρατιωτική Θητεία τους 

χορηγείται αναρρωτική άδεια αναλογικά για τους αντίστοιχους μήνες πραγματικής 

θητείας τους. 

Ολόκληρη η αναρρωτική άδεια που χορηγείται 

μετά από νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση που 

προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας, 

λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής 

υπηρεσίας. Η αναγνώριση της άδειας αυτής ως 

χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας 

γίνεται από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΕΦ 

(ΔΣΛ), με βάση το σχετικό πόρισμα της 

ενεργηθείσας ανάκρισης για τις συνθήκες της 

πάθησης ή βλάβης και την οριστική γνώμη της 

Διεύθυνσης Δικαστικού του ΓΕΕΦ (ΔΔΚ) επί του εν λόγω 

πορίσματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη σχετική 

Υπουργική απόφαση . 

 

Γονική Άδεια 

Χορηγείται γονική άδεια διάρκειας δέκα πέντε (15) ημερών, με τη γέννηση κάθε 

τέκνου, κατόπιν αιτήματος του εθνοφρουρού. 

 

Επιπρόσθετη άδεια 

Οι εθνοφρουροί μπορούν να λαμβάνουν πέραν της δικαιούμενης κανονικής 
άδειας και επιπρόσθετη κανονική άδεια μέχρι εξήντα (60) ημέρες, μετά από εισήγηση 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, 
ανάλογα με την περίπτωση, λόγω συμμετοχής τους σε επίσημους διεθνείς 
διαγωνισμούς γνώσεων ή σε διεθνείς διοργανώσεις, εκπροσωπώντας τη 
Δημοκρατία ή σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις αναγνωρισμένες από την 
αντίστοιχη Ηπειρωτική ή Διεθνή Ομοσπονδία ή τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. 

 

Άδειες λόγω σπουδών 

Οι εθνοφρουροί περιλαμβανομένων και όσων εκπληρώνουν εναλλακτική 

κοινωνική θητεία, που έχουν γίνει αποδεκτοί για φοίτηση σε ανώτερο ή ανώτατο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή  εξωτερικού με ημερομηνία υποχρεωτικής 

παρουσίας στο εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα πριν την ημερομηνία απόλυσής τους, 

δύνανται να λάβουν άδεια από τη δικαιούμενη τους εφόσον έχουν το απαιτούμενο 
υπόλοιπο κανονικής άδειας εις πίστη τους, η έναρξη της οποίας αρχίζει όπως 

παρακάτω: 
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• για εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού, τέσσερις (4) ημέρες πριν την 

ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας, 

• για εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρών της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, 

οκτώ (8) ημέρες πριν την ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας και 

• για εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρών της Αμερικής και Ωκεανίας, δεκαπέντε (15) 

ημέρες πριν την ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας. 

Νοείται ότι οι εθνοφρουροί μπορούν να ζητούν μικρότερης διάρκειας άδεια, 

ανάλογα με την ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

Ειδική Άδεια 

Χορηγείται ειδική άδεια διάρκειας συνολικά μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών, 

ανάλογα με τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες της Δύναμης, στους 

εθνοφρουρούς που επιθυμούν να μεταβούν στο εξωτερικό, προκειμένου να 

συμμετάσχουν, με την κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικού, στις εξετάσεις για 

εισαγωγή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας. 

 

Έξοδοι - Διανυκτερεύσεις 

Άδειες εξόδου 

Μπορούν να χορηγούνται καθημερινά, εκτός των ημερών διεξαγωγής νυκτερινής 

εκπαίδευσης, σε εθνοφρουρούς που δεν είναι τιμωρημένοι ή ελεύθεροι στρατιωτικής 

υπηρεσίας και δεν έχουν ορισθεί να εκτελέσουν οποιαδήποτε στρατιωτική υπηρεσία 

κατά το συγκεκριμένο εικοσιτετράωρο στο οποίο χορηγούνται και ισχύουν 

αποκλειστικά και μόνο για τη ζώνη ευθύνης της Μονάδας τους. 

Αρχίζουν τριάντα λεπτά μετά τη λήξη του απογευματινού προγράμματος 

εκπαίδευσης τις καθημερινές, όπως οι διανυκτερεύσεις το Σάββατο, Κυριακή και 

αργίες και λήγουν τριάντα λεπτά πριν το εσπερινό προσκλητήριο. 
Άδειες διανυκτέρευσης 

Χορηγούνται εντός καθορισμένου ποσοστού σε οπλίτες, οι οποίοι δεν είναι 
ορισμένοι να εκτελέσουν οποιαδήποτε στρατιωτική υπηρεσία κατά το συγκεκριμένο 
εικοσιτετράωρο στο οποίο χορηγούνται. 

 
Υπηρεσιακό Σημείωμα (ΥΣ) 

Για τη διεκπεραίωση προσωπικών ή υπηρεσιακών υποθέσεων, μπορεί να 
χορηγείται από τον Διοικητή της Μονάδας ολιγόωρη άδεια στους εθνοφρουρούς. 

Η αναχώρηση σε Άδεια - Διανυκτέρευση - Έξοδο, γίνεται με πολιτική περιβολή. 

 



Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς -49- Υπηρετώντας την πατρίδα 

 

Διευκολύνσεις στρατευμένων αθλητών ΚΟΑ 

• Οι αθλητές, που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο του ΚΟΑ, δικαιούνται 

διευκολύνσεις εβδομαδιαίως, όπως παρακάτω: 
 

o Επίλεκτοι Ειδικής Ομάδας: 

  Ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα προπονήσεων καθημερινά, από 

0800-2130Ω. 

o Επίλεκτοι Διεθνείς:  

o Έξοδοι 6 φορές την εβδομάδα από 1330Ω μέχρι 2130Ω. 

o Μία (1) έξοδος διάρκειας τουλάχιστον 7 ωρών για αγώνα, εφόσον 

αγωνίζεται η ομάδα τους και ανάλογα με τον τόπο διεξαγωγής του αγώνα. 
 

o Διεθνείς: 

o Έξοδοι πέντε (5) φορές την εβδομάδα από 1330Ω μέχρι 2130Ω. 

o Μία (1) έξοδος διάρκειας τουλάχιστον 7 ωρών για αγώνα, εφόσον 

αγωνίζεται η ομάδα τους και ανάλογα με τον τόπο διεξαγωγής του αγώνα. 
 

o Σωματειακοί: 

o Έξοδοι τέσσερις (4) φορές την εβδομάδα από 1330Ω μέχρι 2130Ω. 

o Μία (1) έξοδος διάρκειας τουλάχιστον 7 ωρών για αγώνα, εφόσον 

αγωνίζεται η ομάδα τους και ανάλογα με τον τόπο διεξαγωγής του αγώνα. 

o Για την παροχή των παραπάνω διευκολύνσεων, οι οπλίτες – αθλητές 

πρέπει να προσκομίζουν στη Μονάδα τους το πλήρες πρόγραμμα προπονήσεων και 

αγώνων (ημέρες, ώρες, χώρος) της ομάδας τους, υπογεγραμμένο από τον 

προπονητή τους και πιστοποιημένο από τον Γενικό Γραμματέα ή τον Πρόεδρο του 

Σωματείου ή Συλλόγου τους.  

 

 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, για παροχή αποζημίωσης ή άλλων απαιτήσεων. 

 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. Επιπλέον, σε περίπτωση σοβαρών παραπτωμάτων 

θα μετατίθεται άμεσα σε Μονάδα εκτός της Φρουράς προτίμησής του.  
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Γενικές Διατάξεις 

Ο χρόνος χορήγησης της κανονικής άδειας, επαφίεται στην ευχέρεια του διοικητή 

της Μονάδας, ανεξάρτητης Υπομονάδας ή Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

υπηρεσιακές ανάγκες, ο οποίος στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης εκτιμά αν 

συντρέχουν λόγοι για την χορήγησή της καθώς και η διάρκειά της κάθε φορά. 

Όλες οι κατηγορίες αδειών χορηγούνται εφόσον συντρέχουν οι σχετικές 

προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από την προηγούμενη χορήγηση ή μη της κανονικής 

άδειας. 

Καμία άδεια οποιασδήποτε κατηγορίας δεν πρέπει να διαρκεί μετά την 

προσδιοριζόμενη ημερομηνία απόλυσης. Για όσους διατελούν σε άδεια και 

προσδιορίζεται η ημερομηνία της απόλυσής τους κατά την διάρκεια της αδείας τους, 

αυτή διακόπτεται και οι απολυόμενοι επιστρέφουν άμεσα στη Μονάδα τους, η οποία 

προβαίνει στις ενέργειες απόλυσής τους. 

Οποιασδήποτε κατηγορίας άδεια, ανεξάρτητα από τη διάρκειά της, μπορεί να 

χορηγηθεί και για το εξωτερικό, πλην της αναρρωτικής που μπορεί να χορηγηθεί για 

το εξωτερικό εφόσον αυτό απαιτείται για ιατρικούς-θεραπευτικούς λόγους, κατόπιν 

απόφασης της Επιτροπής Αναρρωτικών Αδειών 

 
Στους προς κατάταξη Ν/Σ εθνοφρουρούς κάθε ΕΣΣΟ, οι οποίοι: 

• κρίθηκαν ανεξεταστέοι και επιθυμούν να παρακαθίσουν στις εξετάσεις για 

απόκτηση απολυτηρίου: 

ο να χορηγείται εικοσιτετράωρη άδεια από το μεσημέρι της προηγούμενης 

ημέρας από την εξέταση κάθε μαθήματος, εφόσον δεν είναι σε συνεχόμενες 

ημέρες, η οποία να λήγει 30' πριν το εσπερινό προσκλητήριο της ημέρας 

εξέτασης και  

ο σε περίπτωση εξέτασης πέραν του ενός μαθήματος σε συνεχόμενες ημέρες, 

να χορηγείται άδεια από το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας εξέτασης του 

πρώτου μαθήματος και να λήγει 30' πριν το εσπερινό προσκλητήριο της 

ημέρας εξέτασης του τελευταίου μαθήματος. 

Οι άδειες θα θεωρούνται από τη δικαιούμενη κανονική των εθνοφρουρών, οι 

οποίοι να ενημερώνονται σχετικά. 

Οι ενδιαφερόμενοι εθνοφρουροί για να λάβουν την άδεια πρέπει να 

προσκομίσουν βεβαίωση είτε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είτε από 

οποιοδήποτε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα καθώς και το σχετικό 

πρόγραμμα εξετάσεων. Επιπλέον, για σκοπούς προετοιμασίας των εξετάσεων 

δύναται να χορηγούνται και διευκολύνσεις, κατά την κρίση των Διοικητών, ανάλογα 

πάντα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 
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Το Σπίτι του Εθνοφρουρού 

Στην οδό Απόλλωνος 29, περιοχή “Ρογιάτικο”, στην παλιά Λευκωσία λειτουργεί 

καθημερινά “Το Σπίτι του Εθνοφρουρού”. Σκοπός του είναι η εξυπηρέτηση των 

αναγκών διατροφής, η ικανοποίηση των πνευματικών αναγκών και η ψυχαγωγία των 

οπλιτών της Εθνικής Φρουράς και της ΕΛΔΥΚ κατά τις εξόδους τους. 

Ηθικές αμοιβές στρατευσίμων 

Οι ηθικές αμοιβές απονέμονται στους στρατευμένους, σε αναγνώριση της αξίας 

τους αλλά και της προσφοράς τους στο στράτευμα και αφορούν σε: 

• εξαίρετες πράξεις θάρρους και αυτοθυσίας, 

• εξαιρετική απόδοση στην Υπηρεσία, 

• προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών και 

• υποδειγματική αφοσίωση στο καθήκον. 

•  

Ηθικές αμοιβές που απονέμονται με Διαταγή αυτών που έχουν δικαίωμα: 

• έπαινος, 

• εύφημη μνεία, 

• συγχαρητήρια, 

• ονομασία “Υποδεκανέας”. 

Υποβολή παραπόνων - Υπέρβαση ιεραρχίας 

Κάθε στρατιωτικός έχει δικαίωμα να υποβάλει παράπονο, αν θεωρήσει ότι 

αδικήθηκε από κάποια διαταγή που δόθηκε, ή από κάποια ενέργεια ή μέτρο του 

προϊσταμένου του, αφού όμως προηγουμένως υπακούσει και συμμορφωθεί 

απόλυτα προς τη διαταγή που του δόθηκε, ή με τα μέτρα που έχουν ληφθεί. 

Χωρίς τον όρο αυτό όχι μόνο δεν γίνεται δεκτό το παράπονο, αλλά έχει και 

ακέραιη την ευθύνη ο παραπονούμενος για τη μη υπακοή ή συμμόρφωσή του, έστω 

και αν αποδειχθεί ότι είχε δίκιο. 

Παράπονα μπορεί να υποβάλει μόνο ατομικά, δηλαδή για αδικία που έγινε στον 

ίδιο προσωπικά και όχι σε άλλο ή σε άλλους. Επομένως, υποβολή παραπόνων για 

λογαριασμό άλλου ή υπεράσπιση άλλου, δεν επιτρέπεται. 

Επίσης, απαγορεύεται η υποβολή παραπόνων από ομάδα στρατιωτικών που 

ενεργούν κατόπιν συμφωνίας, έστω και αν τα παράπονα τους υποβάλλονται 

χωριστά, διότι στην περίπτωση αυτή υποπίπτουν στο παράπτωμα της ομαδικής 

απείθειας, που τιμωρείται από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. 
Κάθε παράπονο πρέπει να υποβληθεί ιεραρχικά και προφορικά μέσα σε 15 

ημέρες από τη στιγμή που έλαβε γνώση της διαταγής ή ενέργειας για την οποία κρίνει 
ότι αδικήθηκε. Μετά την προθεσμία αυτή, τα παράπονα δεν γίνονται δεκτά. 
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Στη διατύπωση του παραπόνου ο 

παραπονούμενος οφείλει να εκφράζεται με τον 

απαιτούμενο σεβασμό, αναφερόμενος μόνο στα 

περιστατικά που συνιστούν το παράπονό του, 
αποφεύγοντας κάθε χαρακτηρισμό, κρίση ή 

συμπέρασμα για τον ανώτερο ή γι’ αυτόν για τον οποίο 

παραπονιέται, έχοντας υπόψη του ότι για κάθε τέτοια 

ενέργειά του μπορεί να τιμωρηθεί. 

Η υποβολή αιτημάτων ακολουθεί αυστηρά την 

ιεραρχική οδό και αναφέρονται από τον ίδιο τον οπλίτη 

στον άμεσα προϊστάμενο του (Διοικητή Υπομονάδας). 

Στην περίπτωση που γονείς επιθυμούν να υποβάλουν οποιοδήποτε αίτημα, αυτό θα 

πρέπει να υποβάλλεται από τους ίδιους προς τον Διοικητή του στρατεύσιμου, ο 

οποίος είναι και ο καθ' ύλην αρμόδιος να το εξετάσει και να προβεί στις ανάλογες 

ενέργειες για ικανοποίησή του. 

Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί οποιοδήποτε αίτημα εάν δεν τεθεί 
ενώπιον του Διοικητή της Μονάδας, ο οποίος φέρει απόλυτα την ευθύνη για την 

απρόσκοπτη εφαρμογή των ισχυουσών διαταγών. 

Το φαινόμενο υποβολής αιτημάτων μη ιεραρχικά, υποσκάπτει την πειθαρχία και 

καταδεικνύει τη μη συνειδητή αποδοχή των Διοικήσεων των Μονάδων από τους 

υφιστάμενούς τους.
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ΜΕΡΟΣ Β' 

Διάρκεια θητείας 

Η διάρκεια της θητείας την οποία υποχρεούσαι να εκπληρώσεις είναι 

δεκατέσσερις (14)  μήνες. 

Μειωμένη στρατιωτική θητεία 

Οι στρατεύσιμοι και οι εθνοφρουροί που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες 

δικαιούνται μειωμένη στρατιωτική θητεία: 

• Μειωμένη στρατιωτική θητεία διάρκειας 

έξι (6) μηνών: 

ο Ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων, όποιος 

γεννήθηκε οπουδήποτε, κατά την περίοδο 

μεταξύ της 16
ης

 Αυγούστου 1960 και της 11
ης

 

Ιουνίου 1999, του οποίου ο πατέρας δεν είναι 

πρόσωπο κυπριακής καταγωγής εξ 

αρρενογονίας και αποκτά την ιδιότητα του 

πολίτη της Δημοκρατίας, λόγω του ότι κατά τον 

χρόνο της γέννησής του η μητέρα του ήταν ή 

εδικαιούτο να καταστεί πολίτης της 

Δημοκρατίας. 

ο Τα τέκνα γονέων, οι οποίοι διαμένουν 

συνεχώς και μόνιμα στις κατεχόμενες από τις 

τουρκικές ένοπλες δυνάμεις περιοχές της 

Δημοκρατίας, λόγω της τουρκικής εισβολής του 1974, εφόσον το επιθυμούν. 

ο Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, οι οποίοι κατά την ημερομηνία άφιξής τους στη 

Δημοκρατία για μόνιμη εγκατάσταση έχουν ηλικία που υπερβαίνει το δέκατο όγδοο 

(18
ο
) έτος, όχι όμως το εικοστό έκτο (26

ο
) έτος, εφόσον καταταγούν στη Δύναμη 

αμέσως μετά την αποφοίτησή τους από Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης, ή εντός δύο (2) 

ετών από την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία, διαφορετικά υπέχουν 

υποχρέωση πρόσθετης θητείας δύο (2) μηνών. 

ο Όσοι αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση μετά τη 

συμπλήρωση του δέκατου όγδοου (18
ου

) και μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού 

έκτου (26
ου

) έτους της ηλικίας τους, των οποίων οι γονείς δεν είναι πρόσωπα 

κυπριακής καταγωγής, εφόσον καταταγούν στη Δύναμη εντός δύο (2) ετών από την 

ημερομηνία της πολιτογράφησής τους, διαφορετικά υπέχουν υποχρέωση 
πρόσθετης θητείας δύο (2) μηνών. 

 

• Μειωμένη στρατιωτική θητεία διάρκειας τριών (3) μηνών: 

ο Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, οι οποίοι κατά την ημερομηνία άφιξής τους στη 

Δημοκρατία για μόνιμη εγκατάσταση έχουν ηλικία που υπερβαίνει το εικοστό έκτο 

(26
ο
) έτος, εφόσον καταταγούν στη Δύναμη εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία 

άφιξής τους στη Δημοκρατία, διαφορετικά υπέχουν υποχρέωση πρόσθετης θητείας 

δύο (2) μηνών. 
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ο Όσοι αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση μετά τη 

συμπλήρωση του εικοστού έκτου (26
ου

) έτους της ηλικίας τους, των οποίων οι γονείς 

δεν είναι πρόσωπα κυπριακής καταγωγής, εφόσον καταταγούν στη Δύναμη εντός 

δύο (2) ετών από την ημερομηνία της πολιτογράφησής τους, διαφορετικά υπέχουν 

υποχρέωση πρόσθετης θητείας δύο (2) μηνών. 
■ Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση για μείωση της θητείας 

Όσοι στρατεύσιμοι και εθνοφρουροί υπέχουν λόγους υπαγωγής στους 

δικαιούχους μειωμένης στρατιωτικής θητείας, όπως προνοείται στο άρθρο 21 του 

Νόμου, υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα καθοριζόμενα για την περίπτωσή τους 

δικαιολογητικά, ζητώντας να τους μειωθεί η στρατιωτική τους θητεία. 

Οι στρατεύσιμοι δύνανται να υποβάλουν την αίτησή τους στα κατά τόπους ΣΓ 

μετά την κλήση της κλάσης τους και πριν την κατάταξή τους στην Εθνική Φρουρά. 

Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική θητεία υποβάλλουν την αίτησή τους 

στα κατά τόπους ΣΓ οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 

Οι εθνοφρουροί υποβάλλουν την αίτησή τους στις Μονάδες που υπηρετούν 
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 

Οι αιτήσεις για μείωση της θητείας υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο ή από 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 

Κάθε αλληλογραφία που υποβάλλεται στη ΔΣΛ προκειμένου να εξεταστεί αίτηση 
για μείωση θητείας σύμφωνα με το άρθρο 21 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 

2011, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει αίτηση του ενδιαφερομένου, αντίγραφο 

Φύλλου Μητρώου ή πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο του ΑΦΟ του αιτητή, καθώς και 

τα καθοριζόμενα για την περίπτωση δικαιολογητικά, όπως παρακάτω: 

• Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού 

- Πρόσφατο πιστοποιητικό μονίμου διαμονής από την Πρεσβεία ή την Υπάτη 

Αρμοστεία ή το Προξενείο της Κύπρου στη χώρα της οποίας ήταν μόνιμος κάτοικος. 

Εναλλακτικά και εφόσον υπάρχει αντικειμενική αδυναμία στην εξασφάλιση 

πιστοποιητικού μονίμου διαμονής (π.χ. βρίσκεται σε εξέλιξη πόλεμος στη χώρα 

αυτή) είναι δυνατόν να υποβληθούν πιστοποιημένα αντίγραφα παλαιών και νέων 

διαβατηρίων, αντίγραφα αεροπορικών εισιτηρίων, φωτοαντίγραφα παλαιών 

εξαιρέσεων, απαλλαγών και αναβολών κατάταξης, βεβαιώσεων φοίτησης από 

σχολεία και πανεπιστήμια εξωτερικού και εσωτερικού, βεβαιώσεων εργοδοτών για 

τους ίδιους ή/και τους γονείς τους, πιστοποιητικά φορολογιών από τις αρχές των 

χωρών που διέμεναν κ.λπ. Τα εν λόγω δικαιολογητικά αξιολογούνται και 

συνεκτιμούνται, προκειμένου να ληφθεί απόφαση. 

- Υπεύθυνη δήλωση του αιτητή. 

• Πατέρας δύο ζώντων τέκνων 

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον κοινοτάρχη. 

- Πιστοποιητικά γέννησης των τέκνων. 

• Όσοι αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα των οποίων και οι δύο 

γονείς δεν είναι πρόσωπα κυπριακής καταγωγής 
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον κοινοτάρχη. 
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- Πιστοποιητικό πολιτογράφησης του αιτητή και των γονέων του, εφόσον έχουν 

πολιτογραφηθεί Κύπριοι πολίτες ή βεβαίωση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης. 
• Τέκνα με εγκλωβισμένους γονείς 

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον κοινοτάρχη. 

- Βεβαίωση της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικών Θεμάτων του Γραφείου Προεδρίας 

της Δημοκρατίας, με την οποία να πιστοποιείται ότι οι γονείς του αιτητή είναι και 

συνεχίζουν να είναι εγκλωβισμένοι. 

 
Προσωρινές απολύσεις λόγω σπουδών 

Όσοι έχουν υπόλοιπο πραγματικής θητείας που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) 
μήνες και έχουν εγγραφεί σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού και η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους αρχίζει πριν από 
τη συμπλήρωση του χρόνου θητείας τους, είναι δυνατόν να απολυθούν προσωρινά 
με την υποχρέωση όπως συμπληρώσουν το υπόλοιπο της θητείας τους μέχρι την 
ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών τους. 

Για να εγκριθεί αίτημα για υπαγωγή στην εν λόγω διάταξη, θα πρέπει οι αιτητές 
να υπέχουν υπόλοιπο πραγματικής θητείας που να μην υπερβαίνει τους δύο μήνες 
και να υποβάλουν στη Μονάδα τους αίτηση, μαζί με βεβαίωση εγγραφής σε ανώτερο 
ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, στην οποία να 
αναγράφεται η ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας σε αυτό. Η αίτηση 
υποβάλλεται μέσα σε τριάντα ημέρες πριν την αιτούμενη ημερομηνία προσωρινής 
απόλυσης και όχι ενωρίτερα. 

Δικαιολογητικά - Προθεσμίες - Διαδικασίες 
Για την εξέταση αιτήματος χορήγησης άδειας ή προσωρινής απόλυσης λόγω 

σπουδών, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Μονάδα του, τουλάχιστον ένα μήνα 
πριν από την ημερομηνία έναρξης των σπουδών, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

• Αίτηση (καθορισμένο έντυπο). 

• Πιστοποίηση ή βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος όπου πρόκειται να 
φοιτήσει, από την οποία να προκύπτουν τα εξής στοιχεία: 

ο Το Τμήμα ή η Σχολή όπου έχει εγγραφεί ή έγινε δεκτός για το αρχόμενο ή το 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 

ο Ο Κλάδος σπουδών, η συνολική διάρκεια σπουδών και το πτυχίο που θα 
λάβει. 

ο Η ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας του στη Σχολή και η ημερομηνία 
έναρξης των σπουδών του. 

ο Αν έχει εγγραφεί ή έγινε δεκτός ως κανονικός και τακτικός σπουδαστής ή με 
όρους και ποιοι όροι πρέπει να εκπληρωθούν για να γίνει δεκτός ως κανονικός και 
τακτικός σπουδαστής. 

Η παραπάνω πιστοποίηση ή βεβαίωση υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή σε 
φωτοαντίγραφο, νόμιμα επικυρωμένο από δημόσια Αρχή. Εφόσον έχει συνταχθεί σε 
ξένη γλώσσα, πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση 
πιστοποιημένη από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Δημοκρατίας. 
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Απαλλαγή από την υπηρέτηση των πέραν των εκατόν (100) ημερών 

φυλάκισης 

Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας σου, σου έχουν επιβληθεί 

ποινές φυλάκισης, δικαιούσαι να ζητήσεις απαλλαγή από την υπηρέτηση μέρους ή 

του συνόλου των πέραν των 100 ημερών, όπως παρακάτω: 
• η πειθαρχική ποινή φυλάκισης, μέχρι 50 ημέρες, δεν υπηρετείται, 

• οι επόμενες 50 ημέρες υπηρετούνται υποχρεωτικά, 

• πέραν των 100 ημερών, μπορούν να μειωθούν εν όλω ή εν μέρει, με απόφαση 

του Υπουργού Άμυνας. 

Οι ποινές που τυχόν θα επιβληθούν σε εθνοφρουρούς μετά την υποβολή των 

δικαιολογητικών απαλλαγής, θα υπηρετούνται. 

Ειδική στρατιωτική θητεία 

Όσοι εθνοφρουροί, σύμφωνα με τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο, κρίνονται από 

την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι είναι ικανοί για εκπλήρωση ειδικής 

στρατιωτικής θητείας, με βάση τον Πίνακα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του 

άρθρου 31 του Νόμου, εκπληρώνουν ειδική στρατιωτική θητεία. 

Η διάρκεια της θητείας όσων εκπληρώνουν ειδική στρατιωτική θητεία, σύμφωνα 

με το άρθρο 20 του Νόμου, είναι ίση με εκείνη που οι ίδιοι θα εκπλήρωναν αν 

υπηρετούσαν στρατιωτική θητεία, πλήρη ή μειωμένη, προσαυξημένη κατά τέσσερις 

(4) μήνες. 

Ο χρόνος της ειδικής στρατιωτικής θητείας που εκπληρώνεται, σύμφωνα με το 

άρθρο 40 του Νόμου, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής θητείας κατά τα δύο τρίτα 

(2/3), για όσους οπλίτες επανεντάσσονται στους υπόχρεους στρατιωτικής θητείας, 

μετά από απόφαση της ΕΕΣΙ ή του Ειδικού Ιατροσυμβουλίου. 

Χρόνος Πραγματικής Θητείας 

Ως χρόνος πραγματικής θητείας, όσων εκπληρώνουν την καθοριζόμενη για 

αυτούς υποχρέωση θητείας, υπολογίζεται το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας τους, 

αφαιρουμένου απ’ αυτό του χρόνου των ακόλουθων ειδικών καταστάσεων: 

• Άγνοιας ή λιποταξίας. 

• Προσωρινής κράτησης, προφυλάκισης ή φυλάκισης που επιβλήθηκε από 

οποιοδήποτε δικαστήριο, εκτός εάν επακολούθησε απαλλακτική ή αθωωτική 

απόφαση. 

• Άδεια απουσίας πέραν των χρονικών ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 39 

του Νόμου. 

• Πειθαρχικής ποινής φυλάκισης ή, ανάλογα με την περίπτωση, του 

αθροίσματος πειθαρχικών ποινών φυλάκισης πέραν των πενήντα (50) ημερών. 

 

Η σειρά έκτισης του χρόνου που δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής θητείας, 

γίνεται με τη σειρά που αναγράφεται παραπάνω. 
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Κεφάλαιο 2 

ΜΕΡΟΣ Α' 
Τι είναι πειθαρχία 

Κάθε στρατιωτικός οφείλει να υπακούει στους ανωτέρους του και να εκτελεί 

πρόθυμα τις διαταγές τους, που αφορούν στην εφαρμογή των στρατιωτικών νόμων, 

κανονισμών και διαταγών της Υπηρεσίας. Η υπακοή αυτή λέγεται πειθαρχία και είναι 

η κύρια δύναμη του Στρατεύματος. Εφαρμόζεται σε όλους γενικά, χωρίς διάκριση 

βαθμού ή θέσης. Προσδιορίζει το καθήκον καθενός και δεν επιτρέπει την 

αποδιοργάνωση του Στρατεύματος. 

Η στρατιωτική πειθαρχία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στρέφεται εναντίον 

της προσωπικότητας, ούτε να καταργεί την πρωτοβουλία, αλλά να δημιουργεί 

αρμονικές σχέσεις μεταξύ ατόμων και να συντονίζει τις προσπάθειες για την επιτυχία 

ενός κοινού σκοπού. 

Η στρατιωτική πειθαρχία, επομένως, είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία 

του στρατεύματος, εφόσον είναι ενσυνείδητη, δηλαδή βασίζεται στις ακόλουθες 

αρχές: 

• στη συναίσθηση της αξιοπρέπειας και της τιμής, 
• στη συνείδηση της ευθύνης και της ηθικής υποχρέωσης για την εκπλήρωση 

του κοινού έργου και του κοινού σκοπού και 

• στη σύνδεση του κατωτέρου με τον ανώτερο, με δεσμούς σεβασμού και 
εμπιστοσύνης. 

Ο ανώτερος οφείλει να εμπιστεύεται τον κατώτερό του και να τον αντιμετωπίζει με 

αξιοπρέπεια, ο δε κατώτερος οφείλει να σέβεται τον ανώτερο του και να υπακούει και 

να εκτελεί τις στρατιωτικές εντολές χωρίς αντιλογία. Αφού υπακούσει, έχει δικαίωμα 

να παραπονεθεί, αν νομίζει ότι αδικήθηκε ή θίχτηκε από τη διαταγή που έλαβε. 

Υποχρεώσεις και γενικά καθήκοντα του στρατευμένου 

Τα κυριότερα καθήκοντα του στρατευμένου για την αποτελεσματικότερη συμβολή 

στο έργο των Ενόπλων Δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Εθνικής 

Φρουράς, εκπληρώνονται όταν: 

• συμμορφώνεται με το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους, 
• τιμά τη Σημαία και τις εθνικές παραδόσεις, 
• αποφεύγει κάθε ενέργεια ή συμπεριφορά, που είναι αντίθετη με τα συμφέροντα 

ή την τιμή του Έθνους, 

• υπερασπίζει με προθυμία την Πατρίδα, αν αυτή κινδυνεύει. 
• τηρεί με αφοσίωση τους κανονισμούς και συμπεριφέρεται με ευθύτητα και 

αξιοπρέπεια, 
• εξασφαλίζει την προστασία του απορρήτου, 
• φροντίζει για το υλικό και τις εγκαταστάσεις που ανήκουν στην Εθνική Φρουρά, 
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• προσφέρει ενεργό συνδρομή στη Μονάδα του και ενδιαφέρεται για την 
ανάδειξή της, 

• αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του με αποτελεσματικότητα, 

• εξασκείται για να είναι αποδοτικός στην πράξη και 
• προετοιμάζεται σωματικά και ηθικά για την εκπλήρωση της αποστολής του, 

στην ειρήνη και στον πόλεμο. 

Ειδικές υποχρεώσεις οπλιτών φυλακίων Προκεχωρημένης Γραμμής Αμύνης 

Πέραν από τα καθήκοντα του σκοπού, για τους οπλίτες των φυλακίων της 

Προκεχωρημένης Γραμμής Αμύνης, υπάρχουν και κάποιες ειδικές υποχρεώσεις 

σχετικά με τη Γραμμή αυτή και τη Νεκρή Ζώνη. 

Λέγοντας Προκεχωρημένη Γραμμή Αμύνης (ΠΓΑ) εννοούμε μια νοητή γραμμή 

επί του εδάφους, η οποία συνδέει τις πλέον προωθημένες αμυντικές θέσεις της 

Εθνικής Φρουράς. Λέγοντας Γραμμή Κατάπαυσης του Πυρός (ΓΚΠ) εννοούμε τη 

γραμμή όπου βρίσκονταν οι τουρκικές δυνάμεις κατοχής (ΤΔΚ) μετά τη συμφωνία 

κατάπαυσης του πυρός της 16ης Αυγούστου 1974. Ο χώρος μεταξύ της ΠΓΑ της 

Εθνικής Φρουράς και της ΓΚΠ, ονομάζεται Νεκρή Ζώνη (ΝΖ). Η ΝΖ αποτελεί 

έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο παραχωρήθηκε στην Ειρηνευτική 

Δύναμη (ΕΔ) των Ηνωμένων Εθνών για εκπλήρωση της αποστολής της. Επιπλέον, ο 

έλεγχος και η ασφάλεια της ΟΖ ανήκει στη δικαιοδοσία της Ειρηνευτικής Δύναμης του 

ΟΗΕ. 
Είναι αναγκαίο να έχει ο κάθε στρατευμένος κατά νουν ότι: 
• Η Νεκρή Ζώνη ανήκει στην απόλυτη κυριότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

κάθε προσπάθεια της Ειρηνευτικής Δύναμης να την οριοθετήσει με πασσάλους, 
βαρέλια, φωτεινά σημεία ή άλλα μέσα, θεωρείται απαράδεκτη και πρέπει να 
αναφέρεται αμέσως. 

• Πρακτική των Τουρκικών Δυνάμεων Κατοχής  είναι η βαθμιαία προώθηση της 
Γραμμής Αντιπαράταξής της μέσα στη Νεκρή Ζώνη, με την κατασκευή έργων 
εκστρατείας μπροστά από αυτά που υπάρχουν, ώστε να δημιουργείται ένα νέο 
“STATUS QUO”, κάθε φορά για δικό τους όφελος. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται 
λεπτομερής γνώση της Γραμμής Αντιπαράταξης και έγκαιρη αναφορά κάθε 
προώθησης των τουρκικών δυνάμεων κατοχής. 
 

• Στις περιπτώσεις που οι εθνοφρουροί προκαλούνται από τους οπλίτες των 

τουρκικών δυνάμεων κατοχής, να μην αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο, αλλά να τους 

αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία, αφαιρώντας τους έτσι την ικανοποίηση ότι μας 

παρέσυραν σε αντιδράσεις που επιθυμούσαν και να αναφέρεται το επεισόδιο στη 

Μονάδα. 

• Οι εθνοφρουροί δεν πρέπει να ενδίδουν σε καλέσματα των Τούρκων, τα οποία 

μπορεί να φαίνονται φιλικά και να μην κρίνουν τους απέναντι με τα δικά τους 
συναισθήματα, διότι ο εχθρός περιμένει με το χέρι στη σκανδάλη σαν ψυχρός 

εκτελεστής να σκοτώσει όποιον εισέλθει στη Νεκρή Ζώνη. Απόδειξη αυτών είναι οι 
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επτά εθνοφρουροί που δολοφονήθηκαν ύπουλα από τους Τούρκους εντός της 

Νεκρής Ζώνης. Διδάξου από τα παθήματα των συναδέλφων σου και να θυμάσαι ότι 

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ. 

• Στις περιπτώσεις που προσωπικό της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων 

Εθνών πλησιάζει τους εθνοφρουρούς, κάνοντας παρατηρήσεις ή δίδοντας εντολές 

συμμόρφωσης για κάποιο θέμα, να ειδοποιείται άμεσα ο αξιωματικός υπηρεσίας της 

Μονάδας και με ψύχραιμο, σοβαρό και ευγενικό τρόπο, να ζητείται από τους 

Ειρηνευτές η λήψη επαφής σε επίπεδο Αξιωματικών Συνδέσμων ή Διοικητών 

Μονάδων, χωρίς άλλα περιττά σχόλια ή παρατηρήσεις. Επισημαίνεται ότι, δεν 

πρέπει να δίδονται στο προσωπικό της Ειρηνευτικής Δύναμης, με άμεσο ή έμμεσο 

τρόπο, οποιεσδήποτε απαντήσεις - στοιχεία - σχόλια που αφορούν στην ΕΦ. 

Σημειώνεται ότι, η συμπεριφορά - εμφάνιση όλου του προσωπικού στα φυλάκια της 
ΠΓΑ, πρέπει να είναι άριστη από κάθε άποψη και πέραν των πληροφοριών που 

αφορούν στις τουρκικές δυνάμεις κατοχής, κάθε άλλη δραστηριότητα ιδιωτών και 

προσωπικού της Ειρηνευτικής Δύναμης εντός της Νεκρής Ζώνης θα πρέπει να 

αναφέρεται με κάθε λεπτομέρεια στους προϊσταμένους. 
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ΜΕΡΟΣ B' 
Συμπεριφορά του στρατευμένου και υπακοή στους ανώτερους 

Όπως σε κάθε κοινωνικό σύνολο, 

έτσι και στην Εθνική Φρουρά, η 

συμπεριφορά του κάθε στρατευμένου 

προς τους ομοιόβαθμούς του, αλλά 

και προς τους ανωτέρους 
του, είναι ένας σημαντικός παρά-
γοντας για τη συνεργασία και την καλή 
λειτουργία του Στρατεύματος. 
Αποτελεί τους πυλώνες πάνω στους 
οποίους είναι δομημένη η Εθνική 
Φρουρά. 

Η συνειδητή υπακοή είναι 

καθήκον κάθε υφιστάμενου, ο οποίος 

οφείλει να εκτελεί πιστά τις διαταγές 

που παίρνει και είναι υπεύθυνος για 

την εκτέλεσή τους, ή για τις 

παρεπόμενες συνέπειες μη εκτέλεσής τους. Πέραν αυτού, έχει υποχρέωση να 

αναφέρει σχετικά για την εκτέλεση των διαταγών που πήρε και όταν διαπιστώνει ότι 

δεν μπορεί να εκτελέσει μια διαταγή, να το αναφέρει στους ανωτέρους του. Ο 

υφιστάμενος αναφέρει πάντοτε ιεραρχικά, εκτός αν ειδικά διατάχθηκε. 

Κάθε στ ρατευ μένος οφείλει να επιστρέφει με τη λήξη της άδειάς του στη Μονάδα 

του. Κατά τη διάρκεια της εξόδου του, ακόμη και όταν φέρει πολιτική περιβολή, δεν 

παύει να τελεί, όπως ορκίστηκε, υπό τους κανονισμούς της Εθνικής Φρουράς. 

Ετσι, όταν συναντά ανώτερούς του, θα πρέπει να τους χαιρετά με σεβασμό και να 

δέχεται τους ελέγχους από τα αρμόδια όργανα. 

Γενικά, ο στρατευμένος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους 

Στρατιωτικούς Κανονισμούς, μέσα και έξω από τη Μονάδα του, σε υπηρεσία ή εκτός 

υπηρεσίας, διότι έτσι τιμά τον εαυτό του και την Εθνική Φρουρά. 

Συμπεριφορά οπλιτών παλαιοτέρων ΕΣΣΟ προς νεοσύλλεκτους 

Η συμπεριφορά των παλαιών οπλιτών προς τους νεοσύλλεκτους συνάδελφους 

τους πρέπει να είναι άψογη από κάθε πλευρά. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ οποιαδήποτε 

καταπίεση ή τυραννική συμπεριφορά προς τους νεοσύλλεκτους. Η ηγεσία της 

Εθνικής Φρουράς, πολιτική και στρατιωτική και ευρύτερα η Πολιτεία, επιδεικνύουν 

μεγάλη ευαισθησία επί του θέματος και λαμβάνουν μέτρα για την πάταξη τέτοιων 

φαινομένων.  
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Οι νεοσύλλεκτοι, από τη στιγμή που θα καταταγούν, εντάσσονται αμέσως στη 
δύναμη του προσωπικού της Εθνικής Φρουράς ως μέλη αυτής και έχουν την ίδια 
αποστολή και δικαιώματα με το υπόλοιπο προσωπικό. 

Τονίζεται με έμφαση ότι ο κάθε νεοσύλλεκτος οπλίτης πρέπει αμέσως να 
αναφέρει οποιαδήποτε περίπτωση κακοποίησής του από παλαιότερους οπλίτες, ή 
όταν αντιληφθεί κάτι τέτοιο να γίνεται σε οποιοδήποτε συνάδελφό του. 

Η ψυχολογία του νεοσύλλεκτου δεν πρέπει να επηρεάζεται δυσμενώς από φήμες 
και ανακριβείς πληροφορίες, διότι η νομοθετική εξουσία της Δημοκρατίας έχει 
μεριμνήσει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Δικαιολογημένο, μέχρι σε ένα 
βαθμό, είναι το συναίσθημα αγωνίας του νεοσύλλεκτου σχετικά με το τι του 
επιφυλάσσει το μέλλον. Αιτία της αγωνίας αυτής δεν είναι ούτε οι δυσκολίες 
προσαρμογής του, ούτε η εκπαίδευσή του, αλλά η άγνοια των κανονισμών 
λειτουργίας και συμπεριφοράς στο στρατιωτικό περιβάλλον, καθώς επίσης και η 
περιοχή όπου θα μετατεθεί στη συνέχεια. Αυτό, όμως, δεν πρέπει να αποτελεί 
ανασταλτικό παράγοντα για τον νεοσύλλεκτο, από του να σκέφτεται σωστά, 
πειθαρχημένα και να διεκδικεί τα δικαιώματά του κάθε στιγμή. 

Ο νεοσύλλεκτος οπλίτης, κατατασσόμενος στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς, 
περιβάλλεται με αγάπη από τους Αξιωματικούς, Μονίμους Υπαξιωματικούς και 
παλαιούς οπλίτες, γι’ αυτό έχει υποχρέωση να προσαρμοστεί γρήγορα, 
αποβάλλοντας το άγχος που τον διακατέχει, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτύξει όλα 
του τα προσόντα (έμφυτα και επίκτητα), με απώτερο σκοπό να καταστεί ικανός 
μαχητής. 

Στολή 

Νεοσύλλεκτε οπλίτη, κατά τη διάρκεια της θητείας σου στην Εθνική Φρουρά, θα 
σου χορηγηθούν τα πιο κάτω είδη: 

 

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΠΑΡΣΕΙΣ 
ΚΕΝ 3

ου 
ΜΗΝΑ 

1. Άρβυλα  1 --  

2. Στολή ασκήσεων-εκστρατείας 3 --  

3. Πηλήκιο ασκήσεων με εθνόσημο 2 --  

4. Ζωστηράκι με πόρπη 1 --  

5. Κάλτσες  στολής ασκήσεων 3 --  

6. Μπερέ χακί 1 --  

7. Εθνόσημο μεταλλικό μπερέ 1 --  

8. Ταινία ονοματεπώνυμο 2 --  

9. Παντελονάκι γυμναστικής 1 --  

10. Φανέλες κοντομάνικες 2 --  

11. Κάλτσες γυμναστικής 1 --  
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Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΠΑΡΣΕΙΣ 
ΚΕΝ 3

ου 
ΜΗΝΑ 

12. Πουλόβερ -- 1  

13. Επενδύτης εκστρατείας -- 1  

14. Μπλούζα εσωτερικής επένδυσης -- 2  

15. Περισκελίδα εσωτερικής επένδυσης -- 1  

16. Εσώρουχα (φανέλα και σλιπ) -- 3  

17. Φόρμες γυμναστικής - 1  

18. Παπούτσια αθλητικά -- 1  

19. Βερμούδα παραλλαγής -- 1  

20. Σαγιονάρες (παντόφλες) 1 --  

21. Πετσέτα μπάνιου 1 --  

22. Πετσέτα προσώπου 2 --  

23. Σάκος ιματισμού 1 --  

24. Αγγεία φαγητού 1 --  

25. Υδροδοχείο 1 --  

26. Πιρούνι 1 --  

27. Κουτάλι 1 --  

28. Μαχαιρίδιο πτυσσόμενο 1 --  

29. Τσάντα ΕΦ 1 --  

30. Σεντόνια 4 --  

31. Θήκες μαξιλαριού 2 --  

32. Μαξιλάρι 1 --  

33. Μεταλλικό κύπελλο νερού 1 --  

34. Ωτοασπίδα 1 --  

35. Ηλεκτρικός φακός 1 --  

36. Γάντια μάλλινα -- 1  

37. Σκούφος μάλλινος -- 1  

38. Αδιάβροχο εκστρατείας -- 1  
 

 

 

• Μπορείς να έχεις μόνο οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα και είδη ατομικής 

καθαριότητας. 

• Κατά τις εξόδους σου και την περίοδο που βρίσκεσαι σε άδεια, μπορείς να 

φέρεις πολιτική ενδυμασία.  
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Η σωστή χρήση της στολής αποτελεί σπουδαίο ζήτημα για την Εθνική 
Φρουρά, καθώς συμβάλλει αποφασιστικά στην αύξηση του γοήτρου του 

Στρατεύματος και της Μονάδας. 

Είναι απόδειξη πειθαρχίας, καθώς το κάθε άτομο στο στράτευμα σέβεται 

τον εαυτό του, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τους Κανονισμούς. Για όλους αυτούς 

τους λόγους, απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη στη 

στολή. 

Η ευπρεπής εμφάνιση κάθε μέλους της Εθνικής Φρουράς δίδει τα σωστά 

μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις και αποδεικνύει το αξιόμαχο των 

δυνάμεών μας. 

Οι στρατευμένοι μπορούν να φορούν πολιτική ενδυμασία στις εξόδους 

τους και κατά την περίοδο που βρίσκονται σε άδεια. 
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Εκπαίδευση 

Κατά τη διάρκεια της 14μηνης θητείας σου υπόκεισαι σε διάφορες εκπαιδεύσεις.  

Μετά την κατάταξή σου, θα παρουσιαστείς στη Μονάδα τοποθέτησής σου, όπου 

θα τύχεις ενημέρωσης για το περιβάλλον που θα υπηρετήσεις και στη συνέχεια θα 

παρακολουθήσεις την αρχική εκπαίδευση, Ατομική Τακτική Εκπαίδευση, Σχολείο 

Μαχητή και Ειδική Εκπαίδευση, οι οποίες εκπαιδεύσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι 

τέλος Σεπτεμβρίου 2021. 

Στη συνέχεια, θα παρακολουθήσεις Τακτική 

και Επιχειρησιακή Εκπαίδευση στη Μονάδα 

σου, όπου μέσα από συνεχή και επίπονη 

εκπαίδευση, θα αποκτήσεις αυτοπεποίθηση, 

γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα σου 

επιτρέψουν να επιβιώσεις και να εκτελέσεις 

αποτελεσματικά την αποστολή σου. 

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και με βασικό 

σκοπό τη γνωριμία με το επιχειρησιακό 

περιβάλλον, το σύνολο των οπλιτών, ανεξαρτήτων Όπλου – Σώματος, 

τοποθετούνται για μία εβδομάδα, τουλάχιστον, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, σε 

φυλάκια της Προκεχωρημένης Γραμμής Άμυνας. 
 

 

Υποχρεώσεις του νεοσύλλεκτου κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης 

Η πρώτη επαφή του πολίτη με τη στρατιωτική ζωή γίνεται στη διάρκεια της 

εκπαίδευσής του στη Μονάδα. Η περίοδος μέχρι την ορκωμοσία είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητη για κάθε νεοσύλλεκτο, αφού σε αυτή διαμορφώνονται οι πρώτες 

εντυπώσεις του. Εφόσον οι υποχρεώσεις 

αρχίζουν από την πρώτη ημέρα της 

κατάταξης, καλό θα ήταν ο στρατευμένος 

να τις γνωρίζει αναλυτικότερα: 

• Η παρακολούθηση της εκπαίδευσης 

είναι υποχρεωτική για όλους τους 

νεοσύλλεκτους. Δεν επιτρέπεται η 

αδικαιολόγητη απουσία. Απαλλαγμένοι 

από την εκπαίδευση είναι μόνο αυτοί που 

κρίνονται από το Ιατρείο της Μονάδας ως 

“Ελεύθεροι Υπηρεσίας” (Ε.Υ.). Οι 

“Ελεύθεροι Ασκήσεων” (Ε.Α.) συμμετέχουν 
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κανονικά στη θεωρητική εκπαίδευση και είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν την 

πρακτική, χωρίς όμως να συμμετέχουν σε αυτήν. Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για τη 

διάρκεια των ημερών για τις οποίες κρίνονται Ε.Υ. ή Ε.Α. από το Ιατρείο. 

• Κάθε νεοσύλλεκτος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί και να συμμετέχει 

σε όλες τις δραστηριότητες της Μονάδας, εκτός από τους Ε.Υ., οι οποίοι, όμως, 

πρέπει να ενημερώνουν το απουσιολόγιο του Λόχου. 

• Λόγω του περιορισμένου χρόνου της Αρχικής Εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι 

πρέπει να δείξουν προσοχή, ενδιαφέρον και πιστή εκτέλεση σε ό,τι ζητείται από τους 

εκπαιδευτές, για να είναι αυτή αποτελεσματική και ωφέλιμη. 

• Κάθε νεοσύλλεκτος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί κάθε εργασία που του 

ανατίθεται και κάθε διαταγή που του δίνεται. Είναι ανάγκη να γίνει συνείδηση στον 

κάθε εκπαιδευόμενο ότι κάθε τι που κάνει κατά την εκπαίδευση, έχει τον σκοπό του. 

Κανονισμοί και κανόνες συμπεριφοράς 

Κάθε θεσμός, κάθε οργανωμένη κοινωνία, λειτουργούν με βάση κανόνες 

συμπεριφοράς που αποσκοπούν στην καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων του 

συνόλου. Είναι χρήσιμο, επομένως, για κάθε στρατευμένο να γνωρίζει τους κανόνες 

και τους κανονισμούς συμπεριφοράς, ειδικότερα στα θέματα που αφορούν στον 

χαιρετισμό, στην παρουσίασή του σε ανώτερο, στην προσαγόρευση, στον τρόπο 

αναφοράς και σε οτιδήποτε έχει σχέση με αυτούς. 

 
Χαιρετισμός 

Ο χαιρετισμός είναι μια εκδήλωση φιλικών αισθημάτων και σεβασμού μεταξύ των 

στρατιωτικών και ιδιαίτερα από έναν κατώτερο προς έναν ανώτερο, η οποία γίνεται 

σε κάθε τόπο και χρόνο, ακόμη και εκτός υπηρεσίας (π.χ σε συγκοινωνιακά οχήματα 

κ.λπ.). 

Ο στρατιωτικός χαιρετισμός απονέμεται και ανταποδίδεται με το δεξί χέρι από 

τους στρατιωτικούς, όταν αυτοί φορούν στρατιωτική στολή και πηλήκιο. Χαιρετισμός 

με όπλο 

Όταν στρατευμένος φέρει όπλο και πρέπει να 

απονείμει χαιρετισμό, ακολουθεί έναν από τους 

παρακάτω τρόπους, ανάλογα με την περίπτωση: 

• Με τη στάση της προσοχής, εφόσον το όπλο το 

έχει “παρά πόδα”. 

• Με την προσωμίδα, εφόσον το όπλο το έχει στο 

“επ’ ώμου”. 

• Με “παρουσιάστε”, εφόσον ο ανώτερος δικαιούται 

αυτού του χαιρετισμού. 

Επίσης, χαιρετισμός με όπλο απονέμεται και στα 

οχήματα Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Ναυτικού και 
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Αεροπορίας, από τον βαθμό του Ταξιάρχου και πάνω, εφόσον οι εν λόγω 

Αξιωματικοί επιβαίνουν σε αυτά. 

Ο βαθμός του επιβαίνοντος στο όχημα, φαίνεται από τον αριθμό των αστεριών 

της σημαίας ή του πλαισίου στη θέση του αριθμού κυκλοφορίας. 
Έτσι έχουμε: 

• Ένα αστέρι για Ταξίαρχο του Στρατού Ξηράς, Αρχιπλοίαρχο του Ναυτικού, ή 

Ταξίαρχο της Αεροπορίας. 

• Δύο αστέρια για Υποστράτηγο, Υποναύαρχο ή Υποπτέραρχο. 

• Τρία αστέρια για Αντιστράτηγο, Αντιναύαρχο ή Αντιπτέραρχο. 

• Τέσσερα αστέρια για τον Αρχηγό του ΓΕΕΦ. 

Διάφορες περιπτώσεις χαιρετισμών 

Ο χαιρετισμός απονέμεται σε στάση προσοχής και στροφή του βλέμματος και του 

κεφαλιού προς τον ανώτερο, κάθε φορά που ένας κατώτερος συναντά έναν ανώτερο 

του, κάθε φορά που ένας ανώτερος περνά μπροστά από έναν κατώτερο, ακόμη και 

αν αυτός κάθεται, καθώς και όταν ένας κατώτερος θέλει να προσπεράσει έναν 

ανώτερο. 
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο κατώτερος συναντά έναν ανώτερο του 

που γνωρίζει, ντυμένο με πολιτικά. Ο χαιρετισμός περιορίζεται σε απλή στροφή του 
βλέμματος και του κεφαλιού, όταν ο κατώτερος κρατά αντικείμενα στα χέρια του ή δεν 
φοράει πηλήκιο. Όταν ένα τμήμα οπλιτών βαδίζει συντεταγμένο ή στέκεται σε 
παράταξη, χαιρετά μόνο ο επικεφαλής του τμήματος. Μόνο οι Αξιωματικοί που είναι 
σε παράταξη χαιρετούν όλοι. Τέλος, οι οδηγοί κινουμένων οχημάτων, δικύκλων και οι 
Στρατονόμοι που βρίσκονται σε υπηρεσία ελέγχου κυκλοφορίας, δεν απονέμουν 
χαιρετισμό. 

Κάθε στρατιωτικός δηλώνει τον σεβασμό του χαιρετώντας με στάση τα ακόλουθα 

σύμβολα ή πρόσωπα: 

• Την Πολεμική Σημαία 

• Τον Τίμιο Σταυρό, τον Επιτάφιο 

• Τα Άχραντα Μυστήρια, τη λιτανεία Αγίας Εικόνας 

• Κηδεία αναγνωρισμένης θρησκείας 

• Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

• Τον Υπουργό Άμυνας 

• Τον Αρχηγό ΓΕΕΦ 

• Τους Ανώτατους Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς, του Ναυτικού και της 
Αεροπορίας 

• Τον Διοικητή της Μονάδας τους, μέσα στη Μονάδα, εφόσον αυτός είναι 

ανώτερος Αξιωματικός 
Προφορικός χαιρετισμός 

Κάθε στρατευμένος όταν πρόκειται να εμφανιστεί μπροστά σε ανώτερο του, για 

να αναφέρει προφορικά, τον πλησιάζει σε απόσταση δύο βημάτων, κάθεται 
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προσοχή, χαιρετά, κατεβάζει το χέρι και παρουσιάζεται αναφέροντας τον βαθμό, το 

επώνυμο και το όνομα του, την υπηρεσία που εκτελεί και στη συνέχεια αναφέρει 

μιλώντας ζωηρά, γρήγορα και με σαφήνεια, π.χ “Στρατιώτης Μάρκου Ιωάννης σας 

αναφέρω κύριε (Λοχαγέ) ότι ................................... ”. 
Με έγγραφο 

Όταν πρόκειται να δώσει κάποιο έγγραφο, ή κάτι άλλο, το κρατά με το αριστερό 

χέρι, ενεργεί όπως παραπάνω, αναφέροντας ότι “ο κύριος (βαθμός, 

ονοματεπώνυμο) με διέταξε να σας παραδώσω αυτό το έγγραφο” και δίνει το 

έγγραφο με το αριστερό χέρι. Αφού απαντήσει ο ανώτερος, χαιρετά, κάνει μεταβολή 

και φεύγει. 
Σε κλειστό χώρο 

• Όταν πρόκειται ο στρατευμένος να παρουσιαστεί σε ανώτερο του που 

βρίσκεται μέσα σε αίθουσα, γραφείο ή άλλο κλειστό χώρο, χτυπά την πόρτα και αφού 

πάρει άδεια εισόδου, μπαίνει, στέκεται προσοχή απέναντι από τον ανώτερο του και 

αναφέρει όπως παραπάνω. Όταν τελειώσει, χαιρετά, κάνει μεταβολή και αποχωρεί. 

• Όταν ένας κατώτερος παρουσιάζεται σε ανώτερο του, τον πλησιάζει σε 

απόσταση δύο βημάτων, παίρνει τη στάση της προσοχής, χαιρετά και αναφέρει, 

σύντομα και ζωηρά τα εξής: 

“Στρατιώτης Πέτρου Παναγιώτης (υπηρεσία που εκτελεί), σας αναφέρω κύριε 

Λοχαγέ ότι .......... ”. 

Μετά το τέλος της αναφοράς του, και αφού απαντήσει ο ανώτερος, χαιρετά, κάνει 

μεταβολή και απομακρύνεται με κανονικό βηματισμό. Αν ο κατώτερος κληθεί από 

ανώτερο του, παρουσιάζεται με τον ίδιο τρόπο. 

Αν έχει κληθεί με το όνομά του, αναφωνεί μόνο “Διατάξτε κύριε, ........... ”, ενώ αν 

δεν έχει κληθεί με το όνομά του αναφωνεί, “Στρατιώτης Οικονόμου Χρήστος, διατάξτε 

κύριε ....” 
Παρουσίαση στην αναφορά Μονάδας - Υπομονάδας 

Όταν ένας στρατευμένος παρουσιαστεί στην αναφορά του Λόχου, Τάγματος, 

Μοίρας κ.λπ., αναφέρεται ως εξής: π.χ. “Στρατιώτης Γεωργίου Γεώργιος, (υπηρεσία 

που εκτελεί), παρουσιάζομαι στην αναφορά του Λόχου και αναφέρω κύριε

 ............... ότι ........ ”. 

Προσαγορεύσεις 

Λέγοντας προσαγόρευση εννοούμε τον τρόπο προσφώνησης ενός ανωτέρου 

από έναν κατώτερό του. Οι προσαγορεύσεις λόγω θέσεως και λόγω βαθμού είναι οι 

εξής: 

• Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσφωνείται “Κύριε Πρόεδρε” 

• Ο Υπουργός Άμυνας προσφωνείται “Κύριε Υπουργέ” 

• Ο Αρχηγός ΓΕΕΦ προσφωνείται “Κύριε Αρχηγέ” 
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• Όλοι οι κατά βαθμό ανώτεροι προσφωνούνται με τη λέξη “Κύριε” και τον βαθμό 

τους (προσφώνηση λόγω βαθμού), ή τον τίτλο της θέσης τους (π.χ. “Κύριε Διοικητά”) 
• Ο Υποστράτηγος ή Αντιστράτηγος προσφωνείται με τη λέξη “Στρατηγέ” 

Ασφάλεια πληροφοριών - εγκαταστάσεων 

Ένα από τα βασικότερα καθήκοντα του στρατιωτικού, Αξιωματικού ή 

στρατευμένου, είναι η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 
Λέγοντας Στρατιωτική Ασφάλεια εννοούμε την προστασία του προσωπικού, των 

κάθε είδους και κατηγορίας υλικού και μέσων της Υπηρεσίας από κάθε εχθρική 
ενέργεια, όπως είναι η κατασκοπεία, η δολιοφθορά κ.λπ.. 

Ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της Στρατιωτικής Ασφάλειας έχει η ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, σκοπός της οποίας είναι η αποφυγή διαρροής, έμμεσα ή άμεσα, ή 

και από αμέλεια, των πάσης φύσεως στρατιωτικών πληροφοριών προς τον εχθρό, ή 

αναρμόδια πρόσωπα και γενικά αποτροπή της εχθρικής προσπάθειας για συλλογή 
πληροφοριών. 

Είναι αναγκαίο να έχει ο στρατευμένος κατά νουν ότι, η διαρροή ακόμη και μιας 

φαινομενικά ασήμαντης πληροφορίας μπορεί ενδεχομένως να έχει επιπτώσεις στην 

ασφάλεια της χώρας μας. Είναι αναγκαίο ο κάθε ένοπλος, όπου και αν υπηρετεί, 

όποια καθήκοντα κι αν εκτελεί, να θεωρεί βέβαιο ότι τα όργανα συλλογής 

πληροφοριών του εχθρού είναι ΠΑΝΤΟΥ και στις πόλεις και στα χωριά και στους 

δρόμους, στις ακτές και στα ξενοδοχεία, στις καφετέριες και στους κινηματογράφους, 

στα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα και στα “ΩΤΟ ΣΤΟΠ”, έξω και γύρω από τα 

στρατόπεδα και τους καταυλισμούς, ακόμη και μέσα στα στρατόπεδα και τους 

καταυλισμούς, στα πεδία των ασκήσεων και των βολών, με διάφορα προσωπεία και 

διάφορους μανδύες. Γενικά είναι “πανταχού παρών”. 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι η ανάρτηση φωτογραφιών ή άλλων στοιχείων από 

δραστηριότητες της ΕΦ εντός και εκτός Στρατοπέδων σε ιστοσελίδες κοινωνικών 

δικτύων, αποτελεί σοβαρή παράβαση των κανόνων στρατιωτικής ασφάλειας. 

Αντιμετώπιση εχθρικής προπαγάνδας 

Πρέπει να γνωρίζεις ότι ο εχθρός, σε περίοδο επιχειρήσεων, θα εντείνει τις 

προσπάθειες που ήδη καταβάλλει από τον καιρό της ειρήνης, για να παραπλανήσει 

τη διεθνή κοινή γνώμη και να επηρεάσει και ΕΣΕΝΑ: 
• Με κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο. 

• Με χρηματοδοτήσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, δηλαδή εφημερίδες, 

περιοδικά, ραδιόφωνο και τηλεόραση, σε παγκόσμια και τοπική κλίμακα. 

• Με ψεύδη, ανακρίβειες και τη μέθοδο της μισής αλήθειας. 

Ο Στόχος του είναι: 

• Να μειώσει το ηθικό σου και τη θέλησή σου για αντίσταση. 

• Να δημιουργήσει σύγχυση, κλίμα ανησυχίας, εκνευρισμού και φοβίας σε 
ολόκληρο τον πληθυσμό και ιδιαίτερα σε σένα. 
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• Να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη σου στις νόμιμες πολιτικές και στρατιωτικές 

Αρχές. 

• Να παρασύρει τον πληθυσμό σε άτακτη εκκένωση των κατοικημένων 

περιοχών και να δημιουργήσει κυκλοφοριακή συμφόρηση. 

• Να υπονομεύσει τις σχέσεις των Κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας. 

• Να εμφανίζεται ότι θέλει την ειρήνη. 

ΟΛΑ ΑΥΤΑ θα προσπαθήσει να τα κάνει με τα πιο κάτω μέσα: 

• Με άτομα που θα εξαγοράσει. 

• Με άρθρα - ανακοινώσεις σε εφημερίδες και περιοδικά, εκπομπές στο 
ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, στην ελληνική γλώσσα. 

• Με τη χρήση διαδικτύου. 
• Με όγκο προπαγανδιστικού υλικού (προκηρύξεις, φυλλάδια, αφίσες, έντυπα 

κ.λπ.), ηττοπαθούς και παραπλανητικού περιεχομένου, τα οποία θα ριφθούν είτε 
από αέρος είτε από επίγεια μέσα. 

• Με τον στρατό κατοχής, πράκτορές του και με όργανα ξένων δυνάμεων. 
• Με συνεχή χρήση μεγαφωνικών συσκευών (μόνιμα εγκατεστημένων στη 

Γραμμή Κατάπαυσης του Πυρός, επί οχημάτων και με τηλεβόες). 
“ΕΜΕΙΣ, παραμερίζοντας τα λάθη του παρελθόντος, θα σε ενημερώνουμε 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ και θα σου λέμε 
όλη την αλήθεια με ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ " 

“ΑΓΝΟΗΣΕ τις απειλές τους. 

Πολλά άλλαξαν στον Στρατό μας. 

Σήμερα δεν είναι 1974. 

“ΕΧΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ στην 

ηγεσία σου και στον ΕΑ ΥΤΟ ΣΟΥ 

- ΘΥΜΗΣΟΥ την καταγωγή σου" 

“ΠΕΙΣΕ την οικογένειά σου να 

διατηρήσει την ψυχραιμία της και 

να παραμείνει στο σπίτι της" 
“Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ" 

Καθήκοντα σκοπού 
Οι στρατευμένοι, που εκτελούν καθήκοντα σκοπού, διαδραματίζουν ρόλο 

πρωταρχικής σημασίας σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων και 
των μέσων. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ο κάθε στρατευμένος που εκτελεί 
χρέη σκοπού, μεταξύ άλλων, πρέπει: 

• Να προσέχει και να ελέγχει τον τομέα του και να μην απομακρύνεται από τη 
σκοπιά του πάνω από 30 βήματα. 

• Να προστατεύει κάθε άτομο, του οποίου απειλείται η ασφάλεια, χωρίς όμως να 
εγκαταλείπει τη θέση του. 

• Να προβαίνει σε αναγνώριση όλων των ατόμων που πλησιάζουν στην περιοχή 

που ελέγχει. 
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• Να απαγορεύει την είσοδο και την έξοδο οποιουδήποτε από τον τοίχο ή την 

περίφραξη του στρατοπέδου. 

• Να φωνάξει “ΣΤΑ ΟΠΛΑ” όταν άτομο, περίπολος ή έφοδος δεν σταματήσει με 

το δεύτερο ΑΛΤ, ή όταν το παρασύνθημα που του λένε δεν είναι το σωστό. 

• Να φωνάξει “ΠΥΡΚΑΓΙΑ”, όταν αντιληφθεί πυρκαγιά και να ειδοποιήσει αμέσως 

τον Αρχιφύλακα. 

• Να συλλάβει ή να φροντίσει να συλληφθεί οποιονδήποτε τον βρίσει ή τον 

χτυπήσει. Για τον σκοπό αυτό μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να χρησιμοποιήσει 

το όπλο του - όχι να πυροβολήσει, αλλά να τον κτυπήσει με αυτό. 

Δεν επιτρέπεται σε σκοπό να εγκαταλείψει τη θέση ή το όπλο του, σε ώρα 

υπηρεσίας, ούτε να αντικατασταθεί από κανέναν, εκτός αν είναι παρών ο Δεκανέας 

Αλλαγής ή ο Αρχιφύλακας. 

Ο Δεκανέας Αλλαγής και ο Αρχιφύλακας είναι τα μόνα πρόσωπα που μπορούν 

να δώσουν άδεια σε σκοπό. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο σκοπός οφείλει να έχει 

τα πυρομαχικά του στις θήκες τους και να γεμίσει το όπλο του μόνο με διαταγή 

του Αξιωματικού Επιφυλακής. 

Καθήκοντα θαλαμοφύλακα 

Η υπηρεσία των θαλαμοφυλάκων είναι εικοσιτετράωρη και αρχίζει η ώρα 12.00 

κάθε ημέρας. 

Οι θαλαμοφύλακες αναλαμβάνουν την υπηρεσία τους πάντοτε με την παρουσία 

του θαλαμάρχη όπου παραλαμβάνουν από τους προκάτοχους τους τον θάλαμο και 

τα υλικά που υπάρχουν σε αυτόν, καθαρά και σε πλήρη τάξη. 

Την πιο πάνω καθαριότητα και τάξη οι θαλαμοφύλακες υποχρεούνται να την 

διατηρήσουν καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας τους, ενεργώντας για τον 

σκοπό αυτό σύμφωνα με τις διαταγές του θαλαμάρχη. 

Από τη σήμανση του σιωπητηρίου μέχρι το πρωινό εγερτήριο, ο θαλαμοφύλακας 

παραμένει άγρυπνος και κανονικά ενδεδυμένος. Στη νυκτερινή υπηρεσία τους οι 

θαλαμοφύλακες εναλλάσσονται κάθε 2 ή 3 ώρες. 
Τα κυριότερα, γενικής φύσης καθήκοντα των θαλαμοφυλάκων, είναι τα εξής: 

• Επαγρυπνούν ώστε να μην προξενούνται φθορές στον θάλαμο. Υποχρεούνται 

σε περίπτωση οποιασδήποτε φθοράς να αναφέρουν, αμέσως, το γεγονός και τον ή 

τους υπαίτιους στον θαλαμάρχη. Παράλειψη ή αδυναμία τους να ανταποκριθούν 

στην υποχρέωση τους αυτή, τους καθιστά υπεύθυνους για την προξενηθείσα φθορά 

και υπόχρεους σε αποκατάστασή της. 

• Δεν επιτρέπουν σε κανένα να ανοίγει τους σάκους ή να παίρνει οτιδήποτε που 

ανήκει σε οπλίτη που απουσιάζει από τον θάλαμο ή κοιμάται. Παράλειψη ή αμέλεια 

τους να συμμορφωθούν στην υποχρέωση τους αυτή, τους καθιστά υπεύθυνους της 

οποιασδήποτε απώλειας ή κλοπής στα ατομικά ή δημόσια είδη των οπλιτών του 

θαλάμου και υπόχρεους σε αποκατάσταση του δικαιούχου. 
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• Απαγορεύουν την εξαγωγή από τον θάλαμο κάθε είδους, του οποίου η χρήση 

έξω από το στρατόπεδο απαγορεύεται. Σε περίπτωση ανάγκης τέτοιας εξαγωγής, 

ζητούν την έγκριση του θαλαμάρχη. 

• Δεν επιτρέπουν την απομάκρυνση από τον θάλαμο των οπλιτών που είναι 

τιμωρημένοι με περιορισμό ή κράτηση, που έχουν διαταχθεί να εκτίσουν στον 

θάλαμο, καθώς και των οπλιτών που έχουν κριθεί ελεύθεροι υπηρεσίας ή ασκήσεων. 

Σε περίπτωση ανυπακοής τέτοιου οπλίτη, υποχρεούνται να αναφέρουν αμέσως 

τούτο στον θαλαμάρχη. 

• Υποχρεούνται να αναφέρουν αμέσως στον θαλαμάρχη κάθε οπλίτη που 

καπνίζει ή θορυβεί ή προβαίνει σε οποιουδήποτε είδους απαγορευμένη από τις 

ισχύουσες διαταγές πράξη, μέσα στον θάλαμο. 

• Υποχρεούνται να ελέγχουν και να τηρούν πλήρη τα πυροσβεστικά σημεία του 

θαλάμου και να σβήνουν τα φώτα κατά τις καθοριζόμενες ώρες από το πρόγραμμα 

ωρών υπηρεσίας και εκπαίδευσης. 

Τα κυριότερα ειδικά καθήκοντα των θαλαμοφυλάκων, που εκτελούν υπηρεσία 

κατά τις νυκτερινές ώρες, είναι τα εξής: 

• Μετά τη σήμανση του σιωπητηρίου απαγορεύει την είσοδο ή παραμονή στον 

θάλαμο κάθε οπλίτη που δεν θαλαμίζεται σ’ αυτόν, αν τούτο δεν οφείλεται σε λόγους 

υπηρεσίας. 

• Αναφέρει, αμέσως, στον θαλαμάρχη κάθε απομάκρυνση από τον θάλαμο 

οπλίτη ο οποίος, υπό τις περιστάσεις, δεν επανέρχεται έγκαιρα. 

• Απαγορεύει στους οπλίτες του θαλάμου όπως συνομιλούν ή μετακινούνται 

μέσα σ’ αυτόν, μετά τη σήμανση του σιωπητηρίου. 

• Σκεπάζει με τα κλινοσκεπάσματα, κυρίως κατά την περίοδο του χειμώνα, τους 

οπλίτες του θαλάμου που τυχόν ξεσκεπάζονται κατά την ύπνωση τους. 

• Αφυπνίζει την καθορισμένη ώρα τους οπλίτες του θαλάμου που είναι ορισμένοι 

για εκτέλεση υπηρεσίας. 

• Σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος ή σήμανσης συναγερμού, ειδοποιεί 

αμέσως τον θαλαμάρχη. 

 

Παράβαση των κανόνων και ποινές που 

επιβάλλονται στους στρατευμένους 
Η παράβαση των πειθαρχικών κανονισμών 

και κανόνων, όπως αυτοί αναφέρονται στην 

κυπριακή νομοθεσία, η αμέλεια για τις 

στρατιωτικές υποχρεώσεις του καθενός και γενικά 

η απειθαρχία στην Εθνική Φρουρά, τιμωρούνται 

αυστηρά. 
Επισημαίνεται, όμως, ότι οι ποινές αποτελούν 

το έσχατο μέσο κάθε Διοίκησης. 
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Οι πειθαρχικές ποινές, που επιβάλλονται στους στρατεύσιμους, είναι ανάλογες 

με την εκάστοτε παράβαση και περιλαμβάνουν: 

• Στέρηση της άδειας εξόδου 

• Περιορισμό 

• Κράτηση 

• Φυλάκιση, απλή ή αυστηρή 

Στους κληρωτούς υπαξιωματικούς (Λοχίες - Δεκανείς), εκτός από τις 

παραπάνω ποινές, επιβάλλονται για βαρύτερα πειθαρχικά παραπτώματα και οι 
ποινές: 

• Υποβιβασμός στον αμέσως κατώτερο βαθμό 

• Εκπτωση, δηλαδή στέρηση του βαθμού και μεταφορά αυτού στις τάξεις των 
στρατιωτών 

• Αφαίρεση του τίτλου του Υποδεκανέα, για τους Υποδεκανείς 

Έναρξη - Λήξη των ποινών 

Οι ποινές περιορισμού, κράτησης και φυλάκισης (απλής ή αυστηρής) για τους 

στρατεύσιμους, επιβάλλονται σε ημέρες και αρχίζουν από τη στιγμή που τους 

επιβλήθηκαν, λογίζονται από την ώρα της πρωινής αναφοράς και λήγουν με τη 

συμπλήρωση του αριθμού των ημερών της ποινής. 

Ο χρόνος νοσηλείας του στρατεύσιμου που έχει ποινή, δεν υπολογίζεται στον 

χρόνο της ποινής. 

Κυριότερα στρατιωτικά ποινικά αδικήματα 

“Αδίκημα” είναι κάθε πράξη ή παράλειψη η οποία αντίκειται στον Νόμο και 
τιμωρείται από αυτόν. 

“Στρατιωτικό αδίκημα” είναι κάθε αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από 

τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα και διαπράττεται από οποιονδήποτε στρατιωτικό 

κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας στο Στράτευμα, καθώς και κάθε αδίκημα που 

προβλέπεται και τιμωρείται από τον Κοινό Ποινικό Κώδικα ή οποιονδήποτε άλλο 

Νόμο που ισχύει στη Δημοκρατία και διαπράττεται από στρατιωτικό,εφόσον αυτός 

βρίσκεται σε άδεια η οποία δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες. Σύμφωνα με τον 

Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, “στρατιωτικός” είναι οποιοσδήποτε υπηρετεί στην 

Εθνική Φρουρά, από την ώρα που κατατάσσεται μέχρι την ώρα που απολύεται. 

Συνεπώς, για να υπάγεται ένας νεοσύλλεκτος στον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δεν 

είναι ανάγκη να έχει ορκιστεί. Αρκεί να πέρασε από το συνεργείο κατάταξης, κρίθηκε 

ικανός και κατατάγηκε. 

Στον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα προβλέπονται, κατά κανόνα, αδικήματα τα 

οποία μπορούν να διαπραχθούν από στρατιωτικούς, σε σχέση με την υπηρεσία τους 

στις Ένοπλες Δυνάμεις. 

Τα κυριότερα αδικήματα που διαπράττονται συχνότερα στην Εθνική Φρουρά, 
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είναι η λιποταξία στο εσωτερικό, η εγκατάλειψη φυλακής, η εγκατάλειψη 

θέσεως υπό σκοπού, κοιμώμενος σκοπός, η ανυπακοή, η παράβαση 

στρατιωτικής εντολής και η βιαιοπραγία κατά ανωτέρου ή κατωτέρου. 

• Λιποταξία στο εσωτερικό 

Το αδίκημα της λιποταξίας θεωρείται ένα από τα πιο σοβαρά στρατιωτικά 

αδικήματα, που επηρεάζουν άμεσα και σημαντικά τη συνοχή και την πειθαρχία του 

Στρατεύματος. 

Το αδίκημα αυτό ανήκει στην κατηγορία των λεγομένων “διαρκών αδικημάτων”, 

δηλαδή εκείνων των οποίων η τέλεση θεωρείται ότι συνεχίζεται καθ’ όλο τον χρόνο 

που διαρκεί η κατάσταση την οποία έχουν δημιουργήσει. Αυτό, σε συνδυασμό με το 

γεγονός ότι για το αδίκημα της λιποταξίας προβλέπεται από τον Νόμο ποινή 

φυλάκισης πάνω από δύο χρόνια, έχει ως συνέπεια ότι ο λιποτάκτης, για όσο χρόνο 

τελεί σε κατάσταση λιποταξίας, μπορεί νόμιμα να συλληφθεί από οποιοδήποτε 

πρόσωπο (Αστυνομικό, Στρατιωτικό ή ιδιώτη) και χωρίς δικαστικό ένταλμα 

σύλληψης. 

Το αδίκημα της λιποταξίας δεν αρχίζει μόλις ο Στρατεύσιμος εγκαταλείψει χωρίς 

άδεια τη Μονάδα του, ή μόλις παραβιάσει την άδειά του ή όταν μετακινείται 

μεμονωμένα από το ένα Σώμα σε άλλο (π.χ. Φύλλο Πορείας λόγω μετάθεσης ή 

απόσπασης) και δεν εμφανιστεί σε αυτό. Ο Νόμος έχει προβλέψει ένα χρονικό όριο 

για τη μεταμέλεια του στρατιωτικού που απουσιάζει αδικαιολόγητα, μετά την 

παρέλευση του οποίου αρχίζει το αδίκημα της λιποταξίας. Το χρονικό αυτό όριο για 

μεταμέλεια καλείται «άγνοια» και, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διαρκεί τρεις 

ημέρες στην περίπτωση αυθαίρετης απουσίας οπλίτη και δύο ημέρες στις λοιπές 

περιπτώσεις λιποταξίας εσωτερικού. 
Για να συντελεστεί το αδίκημα της λιποταξίας στο εσωτερικό, θα πρέπει ο χρόνος 

της άγνοιας να έχει συμπληρωθεί πλήρως και ο στρατιωτικός που απουσιάζει 
αδικαιολόγητα να μην έχει παρουσιαστεί. Ο χρόνος της μεταμέλειας αρχίζει την 
0001Ω της επόμενης ημέρας από εκείνη κατά την οποία βεβαιώθηκε η αδικαιολόγητη 
απουσία του ή έληξε η άδεια του ή δεν παρουσιάστηκε στη νέα Μονάδα του και λήγει 
αφού συμπληρωθούν τόσα πλήρη εικοσιτετράωρα όσα και οι ημέρες άγνοιας. Η 
ημέρα δηλαδή της αυθαίρετης απουσίας δεν υπολογίζεται στον χρόνο άγνοιας (ως 
αδικαιολόγητη ή αυθαίρετη θεωρείται η απουσία που λαμβάνει χώραν χωρίς την 
άδεια, γραπτή ή έστω και προφορική, του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, π.χ. 
όταν ο στρατιωτικός εγκαταλείπει, χωρίς άδεια, τη Μονάδα του ή όταν δεν επιστρέφει 
στη Μονάδα του μετά τη λήξη της άδειας που του δόθηκε). Την επόμενη ημέρα της 
συμπλήρωσης των ημερών άγνοιας και από την 0001Ω, ο αδικαιολόγητα 
απουσιάζων στρατιωτικός κηρύσσεται σε λιποταξία. 

Η λήξη της λιποταξίας επέρχεται μόνο όταν και εφόσον ο λιποτάκτης τεθεί καθ' 

οιονδήποτε τρόπο υπό τον έλεγχο της Πολιτείας, δηλαδή είτε αυτόβουλα (με 

αυθόρμητη προσέλευση στη Μονάδα του ή σε οποιαδήποτε Στρατιωτική ή 

Αστυνομική Αρχή, χωρίς την παρέμβαση των διωκτικών Αρχών) είτε κατόπιν 

σύλληψής του από στρατιωτικό ή αστυνομικό όργανο. 

Η ποινή την οποία προβλέπει ο Νόμος σε περίπτωση διάπραξης του ποινικού 
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αυτού αδικήματος, σε καιρό ειρήνης, όπως θεωρούμαστε σήμερα, είναι για τους 

οπλίτες φυλάκιση μέχρι τρία χρόνια. 

• Εγκατάλειψη φυλακής 

Ένα άλλο αδίκημα το οποίο διαπράττεται πολύ συχνά από τους εθνοφρουρούς, 

κυρίως από απερισκεψία, επιπολαιότητα και άγνοια, είναι το αδίκημα της 

εγκατάλειψης φυλακής. 

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, εγκατάλειψη 

φυλακής είναι η περίπτωση κατά την οποία στρατιωτικός που ανήκει στο Τμήμα 

Φρουράς της Μονάδας ή Υπομονάδας του, εγκαταλείπει το Στρατόπεδό του χωρίς 

άδεια. 

Η ποινή την οποία προβλέπει ο Νόμος σε περίπτωση διάπραξης του ποινικού 

αυτού αδικήματος, σε καιρό ειρήνης, όπως θεωρούμαστε σήμερα, είναι φυλάκιση 

μέχρι ένα χρόνο. 

• Εγκατάλειψη θέσεως από σκοπό 

Το αδίκημα αυτό είναι συναφές με το προηγούμενο, αλλά πιο σοβαρό. 

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, εγκατάλειψη 

θέσεως από σκοπό είναι η περίπτωση κατά την οποία στρατιωτικός, που έχει ορισθεί 

ως σκοπός, εγκαταλείπει τη θέση του, χωρίς να εκπληρώσει τη διαταγή ή εντολή που 

του δόθηκε. 

Η ποινή που προβλέπεται για το ποινικό αυτό αδίκημα της εγκατάλειψης θέσεως 

από σκοπό, είναι μέχρι δύο χρόνια φυλάκιση. 

• Σκοπός Κοιμώμενος 

Το αδίκημα αυτό είναι συναφές με τα δύο προηγούμενα. 

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, το αδίκημα 

αυτό αφορά στην περίπτωση κατά την οποία στρατιωτικός, που εκτελεί καθήκοντα 

σκοπού, συλλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω να κοιμάται στη σκοπιά. 

Η ποινή την οποία προβλέπει ο νόμος σε περίπτωση διάπραξης του ποινικού 

αυτού αδικήματος, σε καιρό ειρήνης, είναι φυλάκιση μέχρι έξι μήνες. 
• Ανυπακοή 

Το αδίκημα της ανυπακοής είναι σοβαρότατο 
στρατιωτικό αδίκημα, γιατί επηρεάζει άμεσα την 
πειθαρχία του στρατεύματος. 

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Στρατιωτικού 
Ποινικού Κώδικα, ανυπακοή είναι η περίπτωση 
κατά την οποία στρατιωτικός αρνείται να υπακούσει 
σε διαταγή που του έδωσε ανώτερος του, ή 
παραλείπει να εκτελέσει διαταγή που του έδωσε 
ανώτερος του. 

Η ποινή που προβλέπεται για το ποινικό αυτό 
αδίκημα της ανυπακοής, είναι φυλάκιση μέχρι δύο 
χρόνια. 
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• Παράβαση στρατιωτικής εντολής 

Πολύ συναφές με το αδίκημα της ανυπακοής, είναι το αδίκημα της παράβασης 
στρατιωτικής εντολής. 

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, παράβαση 
στρατιωτικής εντολής είναι η περίπτωση κατά την οποία στρατιωτικός παραβαίνει 
διαταγή ή εντολή που υπάρχει σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης ορισμένου είδους 
στρατιωτικής υπηρεσίας. 

Η ποινή που προβλέπεται για το ποινικό αυτό αδίκημα της παράβασης 
στρατιωτικής εντολής, είναι φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια. 

• Βιαιοπραγία κατά ανώτερου ή κατά κατωτέρου 

Ένα άλλο ποινικό αδίκημα που διαπράττεται συχνά στην Εθνική Φρουρά, είναι το 

αδίκημα της βιαιοπραγίας. Έχουμε δε, τόσο τη βιαιοπραγία κατά ανωτέρου, όσο και 

τη βιαιοπραγία κατά κατωτέρου. 

Και τα δύο αυτά αδικήματα θεωρούνται πολύ σοβαρά στρατιωτικά αδικήματα και 

οι υπαίτιοι παραπέμπονται στο Στρατοδικείο. Το πιο σοβαρό είναι το αδίκημα της 

βιαιοπραγίας κατά ανωτέρου, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι 7 

χρόνια, ή αν το αδίκημα έγινε με αφορμή την υπηρεσία ή έχει σχέση με αυτήν μέχρι 

14 χρόνια. Για το αδίκημα της βιαιοπραγίας κατά κατωτέρου προβλέπεται ποινή 

φυλάκισης μέχρι 3 χρόνια. 

Σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, βιαιοπραγία 

εννοούμε κάθε επιθετική πράξη που γίνεται από έναν στρατιωτικό, με πρόθεση να 

προκληθεί σωματική βλάβη σε άλλον στρατιωτικό. Η πράξη πρέπει να είναι 

επιθετική, δηλαδή να κατευθύνεται 

άμεσα και ευθέως κατά της σωματικής 

ακεραιότητας του στρατιωτικού και 

σκόπιμη, δηλαδή, με φανερή πρόθεση 

να προκληθεί σωματική βλάβη. 

Υποχρεώσεις για εφαρμογή των 
κανόνων του περί Πολέμου 
Νόμου 

Σύμφωνα με τους κανόνες του περί 
Πολέμου Νόμου, υποχρεούσαι να: 

• Μάχεσαι μόνο κατά των μαχητών 

του εχθρού και κατά στόχων που έχουν 

αναγνωρισθεί ως στρατιωτικοί. 
• Μην προκαλείς αχρείαστο πόνο ή 

μεγαλύτερη ζημιά, παρά μόνο αυτή που 
είναι απαραίτητη για να επιτύχεις τους 
αντικειμενικούς σου στόχους. 

• Μην συνεχίζεις να πολεμάς έναν εχθρό που έχει παραδοθεί ή έχει καταστεί 
ανίκανος (έχει τεθεί εκτός μάχης). 
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• Αφοπλίζεις τους αιχμαλώτους και να τους παραδίδεις στους ανωτέρους σου. 
• Συμπεριφέρεσαι σε όλους τους τραυματίες, ασθενείς και ναυαγούς, με τον ίδιο 

τρόπο, ανεξάρτητα από το αν ανήκουν στις δικές μας δυνάμεις, ή στις δυνάμεις του 
εχθρού, ή στον άμαχο πληθυσμό. 

• Σέβεσαι και προστατεύεις τον άμαχο πληθυσμό. Απαγορεύεται ή λαφυρα-
γωγία. 

• Σέβεσαι το προσωπικό και την περιουσία που φέρουν εμβλήματα διεθνών 
οργανισμών π. χ. του Ερυθρού Σταυρού. 

• Λαμβάνεις μέτρα για να εμποδίσεις την παραβίαση των κανόνων αυτών. 
 
Πρόνοιες του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου 

Οποιοσδήποτε υπηρετεί στην Εθνική Φρουρά και κατά τη διάρκεια της ενεργού 

υπηρεσίας του σε αυτή, καταστεί μερικώς ή πλήρως ανάπηρος έχει δικαίωμα να 

λάβει από το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων ειδική μηνιαία σύνταξη, καθώς και 

άλλα ωφελήματα, που καθορίζονται ειδικότερα στον περί Ανακουφίσεως Παθόντων 

Νόμο του 1988. Αντίστοιχο δικαίωμα καθιδρύεται από τον ίδιο Νόμο και για τους 

εξαρτώμενους από άτομο που υπηρετούσε στην Εθνική Φρουρά και είτε σκοτώθηκε 

είτε εξαφανίστηκε κατά την ενεργό υπηρεσία του σε αυτήν. Ως εξαρτώμενοι 

θεωρούνται, ιδίως, η σύζυγος και τα τέκνα του πεσόντος ή εξαφανισθέντος αλλά και 

υπό ορισμένες προϋποθέσεις του πιο πάνω Νόμου, οι γονείς και τα αδέλφια του. 
Για να τύχουν των πιο πάνω ωφελημάτων οι προαναφερόμενοι δικαιούχοι 

(ανάπηροι ή εξαρτώμενοι), πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς την Επιτροπή 
Ανακουφίσεως Παθόντων, η οποία είναι αρμόδια να διαχειρίζεται τους πόρους του 
αντίστοιχου ταμείου, μέσα σε ένα έτος από τότε που επήλθε η αναπηρία είτε ο 
θάνατος ή η εξαφάνιση. Εκπρόθεσμες αιτήσεις μπορούν να γίνουν δεκτές από την 
Επιτροπή μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από την κείμενη 
νομοθεσία.
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Κεφάλαιο 3 

Οδική Ασφάλεια 

Αγαπητέ Εθνοφρουρέ, 

Τα τροχαία δυστυχήματα, ιδιαίτερα με IX οχήματα και μοτοσικλέτες, παρά την 

εκστρατεία διαφώτισης τόσο από την Αστυνομία όσο και από διάφορα οργανωμένα 

σύνολα, εξακολουθούν να αποτελούν καθημερινό φαινόμενο και, δυστυχώς, τις 

περισσότερες φορές θύματα είναι νέοι άνθρωποι όπως ΕΣΥ. 

Οι στατιστικές έχουν καταδείξει ότι: 

• Στις πλείστες των περιπτώσεων, αιτία των δυστυχημάτων είναι ο ανθρώπινος 

παράγοντας. 

• Οι νεαροί οδηγοί έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμπλακούν σε 

δυστύχημα, από οδηγούς μεγαλύτερης ηλικίας, λόγω απειρίας και νοοτροπίας, 

ιδιαίτερα κατά τις νυκτερινές ή τις μεταμεσονύκτιες ώρες. 

• Οι κυριότεροι παράγοντες των τροχαίων, είναι:  

ο Η υπερβολική ταχύτητα 

ο Η μη χρήση της ζώνης ασφαλείας 

ο Η μη χρήση του κράνους για τους μοτοσικλετιστές 

ο Η οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών/εξαρτησιογόνων 

ουσιών 

ο Το επικίνδυνο προσπέρασμα ο Η μη τήρηση του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας 

Η απόκτηση οδικής συνείδησης, η πιστή τήρηση του «Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας», ο σεβασμός προς τους συνανθρώπους σου που χρησιμοποιούν 

τους δρόμους, οδηγούς και πεζούς και η κατανόηση ότι η οδήγηση δεν αποτελεί 

μέσο επίδειξης, αποτελούν προϋποθέσεις για αποφυγή δυσάρεστων και πιθανόν 

τραγικών συνεπειών. 

Η Εθνική Φρουρά, που ένα μεγάλο μέρος της αποτελείται από την ευαίσθητη 

κατηγορία των νέων, στο πλαίσιο πρόληψης, λαμβάνει συνεχώς πολλά και διάφορα 

μέτρα, όπως διαλέξεις, σεμινάρια, νουθεσίες από τους Διοικητές, έλεγχο στους 

δρόμους κ.τ.λ, με αντικειμενικό σκοπό τον μηδενισμό των τροχαίων ατυχημάτων με 

θύματα εθνοφρουρούς. Πέραν των πιο πάνω, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια το 

«Σχέδιο Δωρεάν Διακίνησης Εθνοφρουρών», το οποίο εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό 

εθνοφρουρών. Μπορείς να ενημερωθείς για το σχέδιο από τη Μονάδα στην οποία 

θα τοποθετηθείς, και σε προτρέπουμε να το χρησιμοποιείς για τη δική σου ευκολία 

και ασφάλεια.  
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Νέε οπλίτη 

 Η οικογένεια σου, οι φίλοι σου, η Εθνική Φρουρά και η πατρίδα 

σε χρειάζονται. 

 Το μέλλον σου προδιαγράφεται λαμπρό. Μην γκρεμίσεις τα 

όνειρα σου. 

Οδηγείς με υπερβολική ταχύτητα, 

δεν φοράς ζώνη ή κράνος, 

έχεις πιει πριν οδηγήσεις, 

οδηγείς άυπνος... 

Πόσες νομίζεις είναι οι πιθανότητες 

να αποφύγεις ατύχημα και να μην 

κοπεί το νήμα της ζωής σου; 



 

 

Μέρος Α΄ 
Βαθμοί 

Διακριτικά βαθμών 

Εμβλήματα Εθνικής Φρουράς 

 
Μέρος Β΄ 
Οπλισμός – Μέσα Εθνικής Φρουράς 

 
Μέρος Γ΄ 
Μηχανήματα ΜΧ Εθνικής Φρουράς 
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Κεφάλαιο 4 
 

ΜΕΡΟΣ Α΄  
 

Βαθμοί 

Ο βαθμός καθιερώνει την ικανότητα για άσκηση ορισμένων καθηκόντων, παρέχει 

δικαιώματα και επιβάλλει υποχρεώσεις. 

Οι βαθμοί των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς, Ναυτικού και Αεροπορίας 

και η μεταξύ τους αντιστοιχία, είναι όπως παρακάτω: 
 

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ/ 

ΚΟΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ 
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 

Αντιστράτηγος (Αντγος) Αντιναύαρχος (Ανχος) Αντιπτέραρχος (Απτχος) 

Υποστράτηγος (Υπτγος) Υποναύαρχος (Υπνχος) Υποπτέραρχος (Υπτχος) 

Ταξιάρχος (Ταξχος) Αρχιπλοίαρχος (Απχος) Ταξιάρχος (Ταξχος) 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 

Συνταγματάρχης (Σχης) Πλοίαρχος (Πχος) Σμήναρχος (Σμχος) 

Αντισυνταγματάρχης (Ανχης) Αντιπλοίαρχος (Ανπχος) Αντισμήναρχος (Ασμχος) 

Ταγματάρχης (Τχης) Πλωτάρχης (Πχης) Επισμηναγός (Επγός) 

ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 

Λοχαγός (Λγός) Υποπλοίαρχος (Υπχος) Σμηναγός (Σγός) 

Υπολοχαγός (Υπλγός) Ανθυποπλοίαρχος (Ανθχος) Υποσμηναγός (Υπσγός) 

Ανθυπολοχαγός (Ανθλγός) Σημαιοφόρος (Σμρος) Ανθυποσμηναγός (Ανθσγός) 

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 

Ανθυπασπιστής Α΄ 

(Ανθστής Α΄) 

Ανθυπασπιστής Α΄ 

(Ανθστής Α΄) 

Ανθυπασπιστής Α΄ 

(Ανθστής Α΄) 

Ανθυπασπιστής Β΄ 

(Ανθστής Β΄) 

Ανθυπασπιστής Β΄ 

(Ανθστής Β΄) 

Ανθυπασπιστής Β΄ 

(Ανθστής Β΄) 

Ανθυπασπιστής Γ΄ 

(Ανθστής Γ΄) 

Ανθυπασπιστής Γ΄ 

(Ανθστής Γ΄) 

Ανθυπασπιστής Γ΄ 

(Ανθστής Γ΄) 

Αρχιλοχίας (Αλχίας) Αρχικελευστής (Ακστής) Αρχισμηνίας (Ασμίας) 

Επιλοχίας (Επχίας) Επικελευστής (Επστής) Επισμηνίας (Εσμίας) 

Λοχίας (Λχίας) Κελευστής (Κστής) Σμηνίας (Σμίας) 

Δεκανέας (Δνέας) Δίοπος (Δπος) Υποσμηνίας (Υσμίας) 
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ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

 
 

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 

 
 

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ 

 
 

ΑΝΤΙΠΤΕΤΑΡΧΟΣ 

 
 

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 

 
 

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ 

 
 

ΥΠΟΠΤΕΡΑΡΧΟΣ 

 
 

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 

 
 

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 

 
 

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 

 
 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 

 
 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 

 
 

ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ 

 
 

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 

 
 

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 

 
 

ΑΝΤΙΣΜΗΝΑΡΧΟΣ 

 
 

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 

 
 

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ 

 
 

ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΣ 

 

Διακριτικά βαθμών 
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ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

 
 

ΛΟΧΑΓΟΣ 

 
 

ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 

 
 

ΣΜΗΝΑΓΟΣ 

 
 

ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ 

 
 

ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 

 
 

ΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΣ 

 
 

ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ 

 
 

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ 

 
 

ΑΝΘΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΣ 

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 

 
 

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Α΄ 

 
 

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Α΄ 

 
 

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Α΄ 

 
 

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Β΄ 

 
 

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Β΄ 

 
 

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Β΄ 

 
 

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Γ΄ 

 
 

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Γ΄ 

 
 

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Γ΄ 
 

Διακριτικά βαθμών 
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ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

 
 

ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ 

 
 

ΑΡΧΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ 

 
 

ΑΡΧΙΣΜΗΝΙΑΣ 

 
 

ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ 

 
 

ΕΠΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ 

 
 

ΕΠΙΣΜΗΝΙΑΣ 

 
 

ΛΟΧΙΑΣ 

 
 

ΚΕΛΕΥΣΤΗΣ 

 
 

ΣΜΗΝΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ (ΣΥΠ) 

 
 

ΣΥΠ ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ 

 
 

ΣΥΠ ΑΡΧΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ 

 
 

ΣΥΠ ΑΡΧΙΣΜΗΝΙΑΣ 

 
 

ΣΥΠ ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ 

 
 

ΣΥΠ ΕΠΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ 

 
 

ΣΥΠ ΕΠΙΣΜΗΝΙΑΣ 

 
 

ΣΥΠ ΛΟΧΙΑΣ 

 
 

ΣΥΠ ΚΕΛΕΥΣΤΗΣ 

 
 

ΣΥΠ ΣΜΗΝΙΑΣ 

Διακριτικά βαθμών 
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ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΏΝ (ΔΕΑ) - ΥΠΟΨΗΦΊΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΏΝ 
(ΥΕΑ) 

   

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΣΥΟΠ) 

 
 

ΣΥΟΠ ΛΟΧΙΑΣ 

 
 

ΣΥΟΠ ΚΕΛΕΥΣΤΗΣ 

 
 

ΣΥΟΠ ΣΜΗΝΙΑΣ 

 
 

ΣΥΟΠ ΔΕΚΑΝΕΑΣ 

 
 

ΣΥΟΠ ΔΙΟΠΟΣ 

 
 

ΣΥΟΠ ΥΠΟΣΜΗΝΙΑΣ 

ΟΠΛΙΤΩΝ ΘΗΤΕΙΑΣ 

 
 

ΟΠΛΙΤΗΣ ΛΟΧΙΑΣ 

 
 

ΟΠΛΙΤΗΣ ΚΕΛΕΥΣΤΗΣ 

 
 

ΟΠΛΙΤΗΣ ΣΜΗΝΙΑΣ 

 
 

ΟΠΛΙΤΗΣ ΔΕΚΑΝΕΑΣ 

 
 

ΟΠΛΙΤΗΣ ΔΙΟΠΟΣ 

 
 

ΟΠΛΙΤΗΣ ΥΠΟΣΜΗΝΙΑΣ 

 

 

Διακριτικά βαθμών 
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Εμβλήματα Όπλων - Σωμάτων Στρατού Ξηράς, Ναυτικού και 
Αεροπορίας 

Τα εμβλήματα αποτελούν αρχαιότατο ελληνικό έθιμο και συντελούν στη 

δημιουργία ‘’πνεύματος ομάδας" και στη διατήρηση της παράδοσης. Το έμβλημα 

αποτελείται από μία παράσταση και ένα ρητό, που απεικονίζεται σε θυρεό. Ο 

θυρεός έχει σχήμα ασπίδας, μορφής σφαιροειδούς τριγώνου. 

Η παράσταση του εμβλήματος αναφέρεται κατ’ αρχήν σε ήρωες, πολεμικά 

όπλα, ζώα, ή άλλα αντικείμενα που συνδέονται με την Ιστορία, την αποστολή του 

Όπλου ή Σώματος, ή την Ιστορία της περιοχής όπου εδρεύει η Μονάδα. 

Το ρητό είναι από διάφορες ιστορικές φράσεις που εξυμνούν τη φιλοπατρία, την 

ανδρεία, το πνεύμα θυσίας, ή διάφορα αποφθέγματα, ρήσεις, γνωμικά κ.λπ.. 

Παρακάτω παρατίθενται, ενδεικτικά, μερικά από τα εμβλήματα της Εθνικής 

Φρουράς. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ 
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 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 
ΚΥΒΕΡΝΟΑΜΥΝΑΣ 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
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4
η
 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 

 

1
η
 ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 

ΠΕΖΙΚΟΥ 

 

2
η
 ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 

ΠΕΖΙΚΟΥ 
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6
η
 ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 

ΠΕΖΙΚΟΥ 

 

7
η
 ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 

ΠΕΖΙΚΟΥ 

 

ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 
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3
η
 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ 

 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 2
ου

 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ 

 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 8
ου

 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ 
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55 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΜΑΧΗΣ 

 

964 ΤΑΓΜΑ ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑΣ 

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΦ 
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ΜΕΡΟΣ Β' 
ΒΑΣΙΚΑ ΟΠΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ 

 

 
 
 

ΤΥΦΕΚΙΟ G3A3 

ΠΟΛΥΒΟΛΟ MG3 

A-T RPG-40 ΧΙΛ
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Α-Τ ΠΑΟ 106 ΧΙΛ 

ΟΛΜΟΣ 120 ΧΙΛ 

ΟΛΜΟΣ 81 ΧΙΛ 
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Α-Τ MILAN 
ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ JEEP 

A-T MILAN ΕΠΙ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ JARARAKA 

A-T HOT ΕΠΙ ΤΘ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ VAB
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ΤΘ OXHMA 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

VAB VCI 

ΤΘ ΟΧΗΜΑ 

CASCAVEL 

ΤΘ ΟΧΗΜΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ
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ΤΘ OXHMA ΜΑΧΗΣ 

BMP-3 

ΑΡΜΑ ΜΑΧΗΣ 

AMX-30B2 

ΑΡΜΑ ΜΑΧΗΣ 

T-80U 
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Α/Κ ΠΥΡΟΒΟΛΟ 155 ΧΙΛ 

(ΖUΖΑΝΑ) 

 

ΠΕΠ 122 ΧΙΛ ΤΥΠΟΥ 

GRAD ΒΜ - 21 

 

A/K NORA–ALEXANDER 

TGS 155XIL 
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Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΘΕΛΛΟΣ 

ΡΑΝΤΑΡ SKYGUARD 

Α/Α ΠΥΡΟΒΟΛΟ 35 ΧΙΛ 
OERLICON 

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ 

Α/Α ΠΥΡΑΥΛΩΝ 

ASPIDE
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ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ 

ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ 

128 ΧΙΛ M63 

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑ 

MISTRAL 

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑ ATLAS 

ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

PINZGAUER
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ΠΥΡΟΒΟΛΟ 

105 ΧΙΛ M56A1 

ΠΥΡΟΒΟΛΟ  

155 ΧΙΛ TRF1 

A/K ΠΥΡΟΒΟΛΟ 

155 ΧΙΛ F3 



Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς -105- Υπηρετώντας την πατρίδα 

 

 

 

 

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑ Κ/Β 

TOR M1 

 

 

 

ΕΠΑΚΤΙΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ 

ΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ EXOCET ΜΜ40 
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ΠΑΡΑΚΤΙΟ 

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ 

 

Ε/Π GAZELLE 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ Α-Τ ΗΟΤ 

 

Ε/Π MIL  Mi35P 

 

Ε/Π ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΙΑΣΩΣΗΣ 

AW-139 
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ΚΙΝΗΤΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

(KEK) 

 

ΟΧΗΜΑ 
ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑΣ 

ΔΙΚΥΚΛΟ 
ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑΣ 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 
ΟΧΗΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ  
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ΜΕΡΟΣ Γ' 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΧ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ 

 

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 
ΓΑΙΩΝ 

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ- 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ



 

 

 

Υγεία 

Θέματα υγιεινής 

Υγιεινή και ασφάλεια 

Προσωπική υγιεινή 

Ψυχική υγεία 

Ιός HIV και AIDS 

Εξαρτήσεις 

Αλκοολισμός 

Κάπνισμα 

Αφροδίσια νοσήματα 

Πρώτες βοήθειες 
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Κεφάλαιο 5 

ΥΓΕΙΑ 

Θέματα υγιεινής 

Η ενσυνείδητη τήρηση ορισμένων στοιχειωδών κανόνων υγιεινής είναι δείγμα πολιτισμού 

και βασική προϋπόθεση κάθε οργανωμένης κοινωνίας. Να μην ξεχνάμε τη ρήση: 

“Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά” 

Τα παρακάτω αποτελούν στοιχειώδεις κανόνες, που πρέπει να αποτελούν κύριο μέλημά 

μας για την ευχάριστη και αποδοτική παραμονή όλων στο Στράτευμα. 

Υγιεινή και Ασφάλεια 

Μετά από σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία τροποποιήθηκε ο «περί Ασφάλειας και Υγείας στην 

Εργασία Νόμος» του 1996 και το πεδίο εφαρμογής του επεκτάθηκε και στις Ένοπλες Δυνάμεις. 

Ο Νόμος δεν εφαρμόζεται σε σχέση με τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων όταν δεν το 

επιτρέπουν εγγενείς ιδιαιτερότητες ορισμένων δραστηριοτήτων της Εθνικής Φρουράς. Με 

βάση τη Νομοθεσία, η Εθνική Φρουρά πρέπει να παρέχει σε όλο το προσωπικό της, τόσο στο 

στρατιωτικό όσο και στο πολιτικό, ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας και διαβίωσης 

απαλλαγμένο από κινδύνους. 

Η πολιτική της Εθνικής Φρουράς στο κεφάλαιο της Υγιεινής και Ασφάλειας δίνει έμφαση 

στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός συνολικού έργου, το οποίο θα προσδώσει 

ουσιαστικές και τεκμηριωμένες λύσεις, με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση των 

ατυχημάτων και τη βελτίωση των όρων και 

συνθηκών εργασίας του προσωπικού. 

Προτεραιότητα της πολιτικής αυτής είναι ο 

άνθρωπος, το στέλεχος που υπηρετεί, ο νέος 

που στρατεύεται, το πολιτικό προσωπικό του 

Υπουργείου Άμυνας. 

Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί στο ΓΕΕΦ η 

Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας, η οποία σε 

συνεργασία με τους Σχηματισμούς - ΤΣ και 

Διοικήσεις προωθεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα 

Υγιεινής και Ασφάλειας, βασισμένο σε διεθνή 

αναγνωρισμένα πρότυπα διαχείρισης (OHSAS 

18001-ΕΛΟΤ 1801) που εφαρμόζονται ήδη σε 

σημαντικό βαθμό από το 2008 στο σύνολο των 

Μονάδων και Υπηρεσιών της ΕΦ. 

Με τις ενέργειες αυτές αποσκοπούμε, 

μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση της σωματικής 

και ψυχικής ευεξίας και στην υιοθέτηση ατομικών συμπεριφορών και στάσεων που 

προλαμβάνουν τους κινδύνους και προστατεύουν την υγεία και το περιβάλλον. 
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Οι κύριοι Πυλώνες στη διαδικασία που βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη είναι: 

• επιθεώρηση με επιστημονικό τρόπο όλων των στρατοπέδων της ΕΦ, εντοπισμός των 

κινδύνων, σχεδιασμός και υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών και 

• διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας, κατά τα διεθνή 

πρότυπα, ώστε η Δύναμη να αποτελεί πρότυπο στο θέμα προστασίας της υγείας και της 

ασφάλειας του προσωπικού. 

Η πολιτική αυτή σε καμία περίπτωση δεν ασκείται για τη βελτίωση των αριθμών και των 

στατιστικών, πολύ δε περισσότερο, δεν είναι μια άσκηση επί χάρτου. 

Η προσπάθεια αποσκοπεί και εστιάζεται στην υλοποίηση ενός οράματος που με τη δική 

σας βοήθεια, συμμετοχή και προσοχή είναι εφικτό να επιτύχουμε για ένα καλύτερο και 

ασφαλέστερο περιβάλλον εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς. 

Προσωπική υγιεινή 

• Ατομική καθαριότητα 

Πρέπει να ασχολείσαι σχολαστικά με την ατομική σου καθαριότητα, τις ώρες που 

προβλέπει το πρόγραμμα αλλά και όταν σου δίδεται η ευκαιρία. 

Πρέπει να δώσεις έμφαση στο πλύσιμο ορισμένων μερών του σώματος (π.χ. χέρια, πόδια, 

στόμα, μαλλιά) που απαιτούν μεγαλύτερη φροντίδα, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό όχι 

μόνο βοηθά να απαλλαγεί ο θάλαμος από ενοχλητικές οσμές, αλλά εμποδίζει την ανάπτυξη και 

μετάδοση μικροοργανισμών (π.χ. ψείρες, μύκητες κ.λπ.). Επισημαίνεται η περιποίηση των 

ποδιών προ και μετά τις πορείες (πλύσιμο, αλλαγή καλτσών, άνετα υποδήματα). 

Είναι επιβεβλημένο να χρησιμοποιείς αποκλειστικά τα προσωπικά σου αντικείμενα, όπως 

οδοντόβουρτσες, ξυραφάκια, ρούχα, εσώρουχα και να μην τα μοιράζεσαι με άλλους. 

 

• Προληπτική Οδοντιατρική 

Οι πιο διαδεδομένες και μεγάλης σημασίας παθήσεις 

του στόματος είναι η τερηδόνα που προσβάλλει τα δόντια, 

και οι παθήσεις των ούλων και του περιοδοντίου. 

Τις συναντά κανείς από την παιδική ηλικία και 

ταλαιπωρούν τα άτομα, είτε με πόνο, είτε με δυσκολία στη 

μάσηση. 

Η τερηδόνα προκαλείται από τα μικρόβια του 

στόματος. Αυτά όταν βρουν την τροφή τους, στα σάκχαρα, 

παράγουν οξέα που καταστρέφουν τα δόντια.  

Η ουλίτιδα έχει ως αίτιο τη μικροβιακή πλάκα και τα 

υπολείμματα των τροφών, που εναποτίθενται πάνω στα δόντια και ούλα και προκαλούν τον 

ερεθισμό τους, δηλαδή τη φλεγμονή. 

Η θεραπεία τους, όταν πλέον εγκατασταθούν στο στόμα, γίνεται στο οδοντιατρείο με 

σφραγίσματα, απονευρώσεις, καθαρισμούς, εξαγωγές των δοντιών και έπειτα προσθετικές 
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αποκαταστάσεις. Σκοπός μας, λοιπόν, πρέπει να είναι να προλάβουμε είτε καταπολεμώντας τα 

μικρόβια, είτε αλλάζοντας τις συνθήκες που επιτρέπουν την εγκατάσταση και τον 

πολλαπλασιασμό τους. Αυτό θα γίνει με την υιοθέτηση σωστής συνήθειας για την φροντίδα των 

δοντιών, δηλαδή: 

• Καθημερινή και επιμελημένη περιποίηση του στόματος, δηλαδή, βούρτσισμα 

τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα με την κατάλληλη οδοντόβουρτσα και φθοριούχα 

οδοντόκρεμα, απαραίτητα πριν τον ύπνο, για την απομάκρυνση των μικροβίων. 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η  πρέπει να δοθεί και στην τεχνική του βουρτσίσματος. 

• Χρήση φθορίου για προστασία των δοντιών από την τερηδόνα, μετά από οδηγία 

οδοντίατρου. 
• Σωστή διατροφή. 

Το άτομο πρέπει να κάνει σωστή δίαιτα με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, 

πρωτεΐνες, βιταμίνες και άλατα. Η διατροφή δεν πρέπει να περιλαμβάνει ζάχαρη, γιατί αυτή 

προκαλεί την τερηδόνα. Τα πολλά μεσογεύματα και ειδικά τα ζαχαρούχα, είναι καταστρεπτικά 

για τα δόντια. 

Ψυχική υγεία 

Το στρατιωτικό περιβάλλον, όπως είναι φυσικό, για λόγους που πηγάζουν από την 

ιδιαίτερη αποστολή που έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, έχει ουσιαστικές ιδιαιτερότητες. Η 

στρατιωτική εκπαίδευση στις Ένοπλες Δυνάμεις σκοπό έχει να σου μάθει πώς θα γίνεις 

καλύτερος εθνοφρουρός. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία της στρατιωτικής σου εκπαίδευσης 

περιλαμβάνεται και η μάθηση στις συνθήκες ομαδικής ζωής, κάτι που για σένα μπορεί να 

αποτελεί την πρώτη σου εμπειρία. 

Η δυνατότητα άμεσης προσαρμογής και ο πιο αποδοτικός τρόπος για να λύσεις το άγχος 

σου για το καινούργιο περιβάλλον, είναι να καλλιεργήσεις τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με 

τους συναδέλφους σου. Έτσι, σίγουρα θα αισθανθείς πιο άνετα. Θα αντιληφθείς ότι στην ίδια 

θέση, της αμηχανίας και της αβεβαιότητας, βρίσκονται και άλλοι συνάδελφοί σου. Προ πάντων, 

όμως, θα μάθεις να μοιράζεσαι με τους άλλους τις ανησυχίες σου. Γεγονός που θα το δεις 

αργότερα σαν πολύ χρήσιμη εμπειρία για τη μελλοντική σου ζωή, όταν πλέον η στρατιωτική 

θητεία θα αποτελεί για σένα ένα ευχάριστο παρελθόν. 

Συμπεριφορές υψηλού κινδύνου 

Συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι ονομάζουν τις 

συμπεριφορές με τις οποίες η σωματική και ψυχολογική μας ακεραιότητα και ισορροπία μπαίνει 

σε άσκοπους κινδύνους. Τέτοιες συμπεριφορές είναι η χρήση ναρκωτικών ή εξαρτησιογόνων 

ουσιών, οι τάσεις αυτοκτονίας και η παραβατικότητα. 

Τα άτομα που μπορεί να εκδηλώσουν αυτές τις συμπεριφορές δίνουν πολλές φορές 

διάφορα σημάδια, που αν μάθεις να τα αναγνωρίζεις μπορείς να προσφέρεις σημαντική 

βοήθεια στον εαυτό σου και στους συναδέλφους σου. Τέτοια σημάδια είναι: 

• Όταν αισθάνεσαι για διάστημα 1-2 εβδομάδων σωματικά κουρασμένος, εύκολη 
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κούραση, μείωση της διάθεσής σου για πράγματα που πριν σε ενδιέφεραν και τα διασκέδαζες. 

• Όταν παρά τη σωματική σου κούραση, έχεις δυσκολία στον ύπνο. 

• Όταν η όρεξή σου για φαγητό έχει ελαττωθεί και χάνεις βάρος χωρίς να υποβάλλεις τον 

εαυτό σου σε κάποια δίαιτα. 

• Όταν βλέπεις ότι η σεξουαλική σου επιθυμία και διάθεση έχει μειωθεί. 

• Όταν αρχίζεις και βλέπεις παντού δυσκολίες και αισθάνεσαι απογοητευμένος ή και 

αδιάφορος για τα πράγματα γύρω σου. 

• Όταν νιώθεις διάφορες ενοχλήσεις όπως πονοκεφάλους, βάρος στο στήθος, δύσπνοια, 

ενοχλήσεις στο στομάχι ή το έντερο κ.λπ., για τα οποία ο ιατρός της Μονάδας σου δεν βρίσκει 

τίποτε στις εξετάσεις που σου έχει κάνει. 

• Όταν βλέπεις ότι αρχίζεις να κλείνεσαι στον εαυτό σου, να είσαι πολύ σκεπτικός και να 

αποτραβιέσαι από τους φίλους σου. 

• Όταν εκνευρίζεσαι με το παραμικρό και νιώθεις ότι πράγματα στα οποία πριν δεν έδινες 

ιδιαίτερη σημασία, τώρα σε ενοχλούν και κάνουν την καθημερινή σου ζωή δύσκολη και 

δυσάρεστη. 

• Όταν βλέπεις ότι αρχίζεις να ξεχνάς εύκολα, δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς στη 

δουλειά σου, δεν αποδίδεις στο διάβασμα ή σε άλλες απλές πνευματικές εργασίες. 

• Όταν νιώθεις, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, το κεφάλι σου “βαρύ”, τα μάτια σου πρησμένα, 

είσαι γενικά βαρύθυμος και αρχίζεις να αναζητάς το αλκοόλ, περισσότερο απ’ ότι παλαιότερα. 

• Όταν το τελευταίο διάστημα δυσκολεύεσαι στις σχέσεις σου με τους συναδέλφους και 

τους προϊσταμένους σου, παρεξηγείσαι και θίγεσαι εύκολα, κάνεις πολλά παραπτώματα κ.λπ.. 

Όταν αισθάνεσαι μερικά από τα παραπάνω, αυτό σημαίνει ότι είσαι ψυχολογικά 

κουρασμένος, ότι δηλαδή η ψυχική σου αντοχή έχει μειωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, το 

καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να το αναφέρεις στους προϊσταμένους σου, να ζητήσεις να 

επισκεφθείς τον ιατρό της Μονάδας σου και ακολούθως τον ψυχολόγο ή τον ψυχίατρο του 

Στρατιωτικού Νοσοκομείου. 

Ιός HIV και AIDS 

Το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας, 

όπως λέγεται στη γλώσσα μας το AIDS, θεωρείται από τη 

σύγχρονη επιστήμη ως η μάστιγα του αιώνα. 

Σήμερα σε όλο τον κόσμο 40 και πλέον εκατομμύρια 

άνθρωποι είναι φορείς ή ασθενείς του ιού του AIDS. 

Ο αριθμός των ατόμων που έχουν ήδη πεθάνει αφ’ ότου 

άρχισε η πανδημία στις αρχές της δεκαετίας του 1980, 

ανέρχεται στα 22 εκατομμύρια. 

Καθημερινά, προσβάλλονται από τον ιό 20.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. 

Οι αριθμοί πολλαπλασιάζονται σε παγκόσμια κλίμακα και αποδεικνύουν ότι η εξάπλωση 

του ιού έχει γενικευθεί σε όλες τις ηπείρους και σε κάθε περιοχή του κόσμου. Το AIDS αποτελεί 
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το τελευταίο στάδιο της μόλυνσης με τον ιό HIV. Η ασθένεια μπορεί να εκδηλωθεί σε διάστημα 

μεγαλύτερο των δέκα χρόνων από τη στιγμή της διάγνωσης. 

• Τρόποι μετάδοσης 

ο Σεξουαλική επαφή 

ο Μετάγγιση μολυσμένου αίματος ή παραγώγων αίματος ο Κοινή χρήση μολυσμένων 

συρίγγων 

ο Από τη μολυσμένη μητέρα στο παιδί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού, 

του θηλασμού 

• Δεν μεταδίδεται 

ο Όταν αγκαλιάζεις κάποιον 

ο Όταν δίνεις ένα απλό φιλί 

ο Όταν σε τσιμπήσει κουνούπι ή άλλο έντομο 

ο Όταν δίνεις αίμα με τις κατάλληλες υγειονομικές προφυλάξεις 

ο Όταν χρησιμοποιείς κοινά πιάτα, ποτήρια κ.λπ. 

ο Όταν κάποιος κοντά σου βήξει ή φταρνιστεί 

ο Από κατοικίδια ζώα 

ο Σε αποδυτήρια 

ο Σε ντους 

ο Σε τουαλέτες 

ο Σε καντίνες 

ο Από ηλεκτρονικό υπολογιστή  

ο Από τηλέφωνο  

ο Από εργαλεία  

ο Από προστατευτικές μάσκες 

ΦΟΡΕΑΣ ◊ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΤΟΝ ΙΟ ΑΝ 

ΔΕΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΕΙ 

Οι φορείς του ιού του AIDS έχουν όλα τα αναφαίρετα δικαιώματα, όπως όλοι οι άνθρωποι. 

• Προφύλαξη 

Η ενημέρωση και η πρόληψη είναι το αποτελεσματικότερο όπλο στον αγώνα κατά του 

AIDS και ο περιορισμός του επιτυγχάνεται όταν υπάρχει: ο Επιλογή μόνιμου ερωτικού 

συντρόφου ο Μονογαμική σχέση 

ο Ασφαλής ερωτική επαφή (με χρήση προφυλακτικού) 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ AIDS ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
22305155, 22405493, 22309543, 22309539, 24800500 
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Εξαρτήσεις 

Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας υπάρχει αύξηση των ατόμων που κάνουν χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών. Οι χρήστες ζουν στον ίδιο χώρο με μας, είναι οι διπλανοί μας, ο γιος ή 

η κόρη ενός φίλου μας, ένας συνάδελφος κ.λπ.. Τους συναντούμε καθημερινά χωρίς να το 

ξέρουμε. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ψυχολογικό προφίλ που οδηγεί έναν νέο στα 

ναρκωτικά. 

Πώς γίνεται κάποιος χρήστης ναρκωτικών 

Μετά από πληθώρα επιστημονικών αναλύσεων και ερευνών, έχει εξαχθεί πλήθος 

συμπερασμάτων σχετικά με τους λόγους που οδηγούν κάποιον στις εξαρτήσεις. 

• Μπορεί κάποιος να επικαλεστεί τις πολύ γρήγορες μεταβολές στον τρόπο ζωής, την 

απώλεια των παλαιών ιδεωδών και των κλασσικών μέσων προστασίας από το άγχος, τη βία 

και τη νευρική κατάπτωση, μέσων όπως οι δεσμοί με την οικογένεια, τη γειτονιά, τις ιδεολογίες, 

τις θρησκείες, εθνικοί δεσμοί κ.λπ.. 

• Μερικοί κοινωνιολόγοι διαπιστώνουν ότι γίνεται πιο εύκολα τοξικομανής ο μη ενταγμένος 

σε μια κοινωνία. 

• Η μόδα, η μίμηση των άλλων είναι, επίσης, λόγοι που συχνά επικαλούνται οι χρήστες για 

να εξηγήσουν τη συμπεριφορά τους. 

• Άλλοι επικαλούνται λόγους πιο προσωπικούς, όπως η επιθυμία για πιο έντονη ζωή, ή 

για καλύτερη γνωριμία με τους εαυτούς μας, που γίνεται δήθεν με τα ναρκωτικά. 

• Η περιέργεια ή η αναζήτηση εμπειριών είναι, επίσης, άλλοι λόγοι. 

Μια πιο λεπτομερής ανάλυση που έγινε στο επίπεδο των ψυχικών μηχανισμών στον χώρο 

του ασυνείδητου, δίνει εξηγήσεις όπως παρακάτω: 

• Παραβίαση των απαγορεύσεων. 

• Εκφραστικές δυσκολίες. 

• Αναζήτηση ταυτότητας, άμυνα στην κατάθλιψη. 

Όπως λένε οι ειδικοί, οι έφηβοι που παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά, με 

πιθανότητα πάνω από 80%, διατρέχουν κίνδυνο να "πέσουν" στα ναρκωτικά: 

• Χρήση παράνομων ουσιών από φίλους 

• Συστηματική χρήση αλκοόλ 

• Μια ή περισσότερες απόπειρες αυτοκτονίας 

• Θετική στάση στο χασίς 

• Διακοπή σπουδών (αποβολές κ.λπ.) 

• Χρήση φαρμακευτικών ουσιών χωρίς συνταγή από ιατρό 

• Συστηματική χρήση καπνού 

• Εξοικείωση με ουσίες 

• Μεγάλη βαθμολογία στις κλίμακες κατάθλιψης, άγχους και ψυχοσωματικών 

προβλημάτων 
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• Μοναχική ζωή 

• Μη μαθητές (εκτός σχολείου) 

• Απουσία πατέρα 

• Κακή εικόνα για τον εαυτό του (χαμηλή αυτοεκτίμηση, ψυχολογικά προβλήματα) 

• Σωματική αρρώστια 

• Ηλικία έναρξης τσιγάρου πριν τα 15 

Τί κάνουμε όταν ο κίνδυνος συγκεκριμενοποιείται 

Όταν έχουμε πεισθεί ότι ένας συνάδελφος είναι χρήστης εξαρτησιογώνων ουσιών, πρέπει 

να αποφύγουμε να δραματοποιήσουμε αμέσως το γεγονός. 

Πρέπει, μέσα στο μέτρο του δυνατού, να αποφευχθεί η 

απομόνωση ή η σιωπή του χρήστη. Είναι αναγκαίο: 
• Να αποφύγουμε τον πανικό. 

• Να σταθούμε δίπλα στον φίλο και συνάδελφο με 

ψυχραιμία. 

• Να συζητήσουμε μαζί του τις υποψίες μας, με τρόπο 

πράο και αντικειμενικό. 

• Να μην αντιμετωπίζουμε αρνητικά τους φίλους και 

συναδέλφους όταν βρίσκονται υπό την επίδραση των ουσιών. 

• Να απευθυνθούμε σε επαγγελματίες ειδικούς στη 

θεραπεία χρήσης ουσιών. 

«ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΞΟΔΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΕΞΟΔΟ»  

Χρήσιμα Τηλέφωνα 

Γραμμή Επικοινωνίας Στήριξης και Συμβουλευτικής του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου 1410 

Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης Εθνικής Φρουράς 1404 (μόνο από κινητό και χωρίς 

χρέωση) 

 

Αλκοολισμός 

Ο αλκοολισμός αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα 

κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας. Η Παγκόσμια 

Οργάνωση Υγείας (WHO) αναφέρει ότι ένα ποσοστό της 

τάξης του 1 έως 10% του πληθυσμού της γης έχει 

προβλήματα από τη χρόνια χρήση οινοπνεύματος. 

Τί είναι αλκοολισμός 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, 

αλκοολισμός είναι «κάθε μορφή κατανάλωσης 

οινοπνευματωδών ποτών, η οποία ξεφεύγει από την 

παραδοσιακή και εθιμική χρήση οινοπνεύματος ή δεν ανταποκρίνεται στα πλαίσια κοινωνικής 

συναναστροφής, μέσα σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, ανεξάρτητα από τους 

αιτιολογικούς παράγοντες μιας τέτοιας συμπεριφοράς». 

Το αλκοόλ είναι ένα ισχυρό εξαρτησιογόνο, ειδικά όταν καταναλώνεται σε μεγάλη χρονική 
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διάρκεια. Ο χρόνιος χρήστης, ο αλκοολικός, υφίσταται σημαντικές βλάβες στην υγεία του, που 

εκδηλώνονται με κίρρωση του ήπατος, γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος, ορμονικές διαταραχές, 

μείωση μυϊκής μάζας, διαταραχές της λειτουργίας του παγκρέατος και εκφύλιση του νευρικού 

συστήματος. 

Η πορεία προς τον αλκοολισμό, έχει μια αργή εξέλιξη, που ξεκινάει με την αποδεκτή 

επιθυμία του ατόμου να “απαλύνει” το ΑΓΧΟΣ και την κόπωσή του από τα καθημερινά 

προβλήματα της ζωής, καταναλώνοντας “κάποιο ποτό”, μαζί με τα φιλικά του πρόσωπα. Το 

πρόβλημα αρχίζει όταν ο χρήστης θεωρεί ότι υπάρχει πλέον επιτακτική ανάγκη να κάνει χρήση 

αλκοόλ. 

Θεραπεία 

Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία του εξαρτημένου ατόμου από το οινόπνευμα, γίνεται με 

την αναγνώριση του προβλήματος από το ίδιο το άτομο.  Στη συνέχεια αντιμετωπίζεται με την 

κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή η συμπτωματολογία του στερητικού συνδρόμου. 

Κάπνισμα 

Συνήθεια - Εξάρτηση 

Το κάπνισμα αποτελεί μια μορφή εξάρτησης, διαφορετικής από τις 

άλλες, αλλά σίγουρα πολύ ισχυρής (3 στους 4 καπνιστές είτε 

επιθυμούν, είτε έχουν προσπαθήσει αλλά απέτυχαν να “κόψουν” το 

κάπνισμα). Η ειρωνεία είναι ότι πολλοί πέτυχαν τη διακοπή εξαιτίας του 

σοκ που υπέστησαν, όταν άκουσαν τη διάγνωση του ιατρού ότι 

προσβλήθηκαν από ασθένεια που προκαλείται από το κάπνισμα. Το 

παράδειγμα (η μίμηση) από τους γονείς, αδέλφια και κυρίως οι 

συνήθειες των φίλων, αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες για 

να αποκτήσει ή όχι κάποιος αυτή τη συνήθεια. 

Επομένως, οι σημερινοί νέοι θα πρέπει είτε να μην δοκιμάσουν καθόλου το τσιγάρο ή εάν 

το έχουν δοκιμάσει ήδη, να απαλλαγούν το ταχύτερο από αυτό. 
Συνέπειες στην υγεία 

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αναφέρει ότι: 

• Τα νοσήματα που συνδέονται με το κάπνισμα αποτελούν την κυριότερη αιτία για την 

κακή υγεία και τους πρόωρους θανάτους στις περισσότερες χώρες του κόσμου. 

• Η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά σε μια καλύτερη και 

μακροχρόνια ζωή. 

• Οι διάφορες επιδημιολογικές μελέτες καταλήγουν ότι οι καπνιστές παρουσιάζουν 70% 

μεγαλύτερη θνησιμότητα από τους μη καπνιστές. 

• Έχει τεκμηριωθεί η σχέση του καπνίσματος με μεγάλο αριθμό νοσημάτων:  

ο Νόσος των στεφανιαίων αγγείων της καρδιάς (στηθάγχη, έμφραγμα του μυοκαρδίου). 

ο Αποφρακτική αρτηριοπάθεια των κάτω άκρων (διαλείπουσα χωλότης).  

ο Καρκίνος του πνεύμονα, του λάρυγγα, του οισοφάγου.  

ο Καρκίνος της ουροδόχου κύστης.  

ο Χρόνια βρογχίτιδα. 
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Παθητικό κάπνισμα 

Το κάπνισμα σε κλειστό χώρο δημιουργεί υψηλή συγκέντρωση ορισμένων βλαπτικών 

ουσιών (μονοξείδιο του άνθρακα, σωματίδια, νικοτίνη), που μπορούν να προκαλέσουν 

συμπτώματα σε μη καπνιστές. Τα παιδιά των καπνιστών πάσχουν πιο συχνά από βρογχικές 

λοιμώξεις ή βρογχικό άσθμα. Οδυνηρές μπορεί να είναι οι συνέπειες στα έμβρυα εγκύων 

γυναικών που καπνίζουν. Η καθημερινή έκθεση ενός μη καπνιστή στο κάπνισμα άλλων, 

επηρεάζει την αναπνευστική λειτουργία και αυξάνει την πιθανότητα προσβολής από καρκίνο 

του πνεύμονα. 

Απαγόρευση Καπνίσματος 

Η Εθνική Φρουρά από την 1η Ιανουαρίου 2010 έχει προβεί στις απαιτούμενες διαδικασίες 

και ενέργειες για την εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς 

χώρους εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, όπως καθορίζεται στον «περί Προστασίας 

της Υγείας (Ελεγχο του Καπνίσματος) Νόμο» του 2002. 

Από την ημερομηνία εφαρμογής του Νόμου, το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς 

δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των κλειστών χώρων εντός στρατιωτικών 

εγκαταστάσεων, θεωρείται παράνομο. Υπολογίζεται ότι η εισαγωγή της νέας νομοθεσίας θα 

σώσει χιλιάδες ζωές μέσα στην επόμενη δεκαετία και θα εξασφαλιστεί ένα ασφαλές περιβάλλον 

για όλους και ειδικά για τα παιδιά. Σκοπός της νομοθεσίας είναι να προστατέψει όλους τους 

πολίτες από τις βλαβερές επιπτώσεις του καπνίσματος. 

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας, το 60% των 

καπνιστών έχουν εκφράσει την επιθυμία να σταματήσουν το κάπνισμα. Η εισαγωγή της νέας 

νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος, σύμφωνα με παραδείγματα άλλων χωρών, 

αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό των καπνιστών που θα προσπαθήσουν να σταματήσουν το 

κάπνισμα με αποτέλεσμα σημαντικό ποσοστό τους, να αναζητήσουν βοήθεια. 

Σε όλα τα νοσοκομεία των πόλεων δημιουργήθηκαν «Κλινικές Διακοπής του 

Καπνίσματος» των οποίων σκοπός είναι η παροχή δωρεάν υποστηρικτικής βοήθειας στους 

καπνιστές που επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα. Μέχρι σήμερα συμμετείχε μεγάλος 

αριθμός καπνιστών από τους οποίους ποσοστό 60% σταμάτησε το κάπνισμα με τη 

συμπλήρωση των 12 εβδομάδων συμμετοχής στο πρόγραμμα. Όσοι το επιθυμούν μπορούν 

να αποταθούν στην Τηλεφωνική Υπηρεσία για τη Διακοπή του Καπνίσματος στο τηλ. 

22448000 ή σε Σύμβουλο Διακοπής του Καπνίσματος καθημερινά στο τηλ. 22426000 από τις 

17:00-19:00 μ.μ. 

Η Εθνική Φρουρά έχει θέσει υψηλά στις προτεραιότητες της την απεξάρτηση του 

προσωπικού της από το κάπνισμα, με απώτερο στόχο τη συνειδητή απομάκρυνση των 

καπνικών προϊόντων από το σύνολο των στρατιωτικών εγκαταστάσεων. 
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Αφροδίσια νοσήματα 

Δύο από τα πιο διαδεδομένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα είναι η βλεννόρροια και 

η σύφιλη. 

• Βλεννόρροια 

Η βλεννόρροια είναι αφροδίσιο νόσημα μολυσματικό, που μεταδίδεται σχεδόν 

αποκλειστικά με τη σεξουαλική πράξη. Προσβάλλει άνδρες και γυναίκες, όμως τα συμπτώματα 

είναι εντονότερα στους άνδρες. Το μικρόβιο που προκαλεί τη βλεννόρροια είναι ο γονόκοκκος. 

Στους άνδρες τα ενοχλήματα παρουσιάζονται σταδιακά. Κατ’ αρχάς ένα αίσθημα 

φαγούρας στην ουρήθρα, στην άκρη του πέους, που με την πάροδο των ημερών γίνεται 

εντονότερο και προοδευτικά μετατρέπεται σε ένα αφόρητο κάψιμο. Έτσι, η ούρηση γίνεται 

βασανιστική. 

Ταυτόχρονα, από το στόμιο της ουρήθρας έχουμε ένα έκκριμα που αρχικά είναι 

λεπτόρρευστο και λευκωπό, όμως γρήγορα γίνεται πυώδες με βαθύ κίτρινο χρώμα. Αν ο 

ασθενής μείνει χωρίς θεραπεία, μετά από 3 - 6 εβδομάδες τα ενοχλήματα γίνονται ηπιότερα και 

λέμε ότι πάσχει από χρόνια βλεννόρροια, κατάσταση που οδηγεί τον ασθενή σε περιπλοκές, 

όπως παρουσία αίματος στο σπέρμα, έντονους πόνους στον προστάτη και ακόμη και σε 

στειρότητα. Να υπογραμμίσουμε ότι μπορούν να προσβληθούν και άλλα όργανα του σώματος, 

όπως το στόμα, ο φάρυγγας (με τη στοματογεννητική σεξουαλική επαφή) και η καρδιά. 

Με τη διαπίστωση των ενοχλημάτων πρέπει να επισκεφθούμε αμέσως τον γιατρό. 

• Σύφιλη 

Η Σύφιλη μεταδίδεται σχεδόν αποκλειστικά με τη σεξουαλική επαφή και οφείλεται σε ένα 

μικρόβιο, την ωχρά σπειροχαίτη. Οι κυριότερες εκδηλώσεις είναι το συφιλιδικό έλκος και η 

σύστοιχος βουβωνική αδενίτιδα που αφορούν στη λεγάμενη πρωτόγονο σύφιλη. 

Το συφιλιδικό έλκος, που εντοπίζεται στο πέος, έχει συνήθως τον χαρακτήρα διάβρωσης. 

Θα το δούμε στο δέρμα ή στον βλεννογόνο, δηλαδή κάτω από το δέρμα ή στο όριο τους. Το 

έλκος έχει χείλη ομαλά, είναι σκληρό και δεν πονάει. Όταν το πιέσεις βγαίνει ένα υγρό που 

λέγεται ορός και είναι διαυγές και άχρωμο. Οι λεμφαδένες της ίδιας με τη βλάβη πλευράς είναι 

διογκωμένοι, σκληροί, ευκίνητοι, κάτω από το δέρμα και χωρίς πόνο. 

Για οποιαδήποτε αλλαγή στα εξωτερικά γεννητικά όργανα, να επισκεφθείτε αμέσως τον 

γιατρό. 

Προληπτικά συνιστάται πάντα η χρήση προφυλακτικού. 
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Πρώτες Βοήθειες 

Πριν επέμβουμε για παροχή πρώτων βοηθειών κάνουμε εκτίμηση της κατάστασης. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Προτεραιότητα: Η δική σας ασφάλεια. 

Για την εκτίμηση της κατάστασης του τραυματία ακολουθούμε πάντα τον κωδικό: 

 

  

 

Α Ελέγχουμε αν ο αεραγωγός του είναι ανοικτός. Αφαιρούμε τυχόν ξένα σώματα, 

πήγματα αίματος από το στόμα και τη μύτη 

B 
Ελέγχουμε αν ο ασθενής αναπνέει βάζοντας το κεφάλι μας κοντά στη μύτη και το 

στόμα του 

C Ελέγχουμε αν υπάρχει σοβαρή εμφανής αιμορραγία 

D Ελέγχουμε αν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του, μιλά ή ανταποκρίνεται 

E 
Παίρνουμε από τους παρόντες το ιστορικό ή και τον μηχανισμό του τραυματισμού και 

οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θεωρούμε σημαντικές. 
 

A Αεραγωγός (Airway) 

B Αναπνοή (Breathing) 

C Κυκλοφορία (Circulation) 

D Νευρολογικά Σημεία (Disability) 

Ε Συνθήκες Περιβάλλοντος (Environment) 

 

Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ  

Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
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ΚΑΡΠΑ (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση) 

1. Πλησιάστε με ασφάλεια 

Προσεγγίστε με προσοχή, επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για 

εσάς, το θύμα ή τους παρευρισκόμενους. Λάβετε υπόψη 

δυνητικούς κινδύνους από ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, 

οχήματα, οικοδομές κ.λπ. 

2. Ελέγξτε αντίδραση 

• Κουνήστε τους ώμους. 

• Ρωτήστε: «Είστε καλά»; 

• Αν απαντήσει, αφήστε τον στη θέση του και ελέγξτε για 

τυχόν τραυματισμό. 
• Επανεκτιμήστε τακτικά. 

3. Φωνάξτε για βοήθεια 

Αν δεν απαντά φωνάξτε για βοήθεια. 

4. Απελευθερώστε τον αεραγωγό 

Κάνοντας έκταση κεφαλής και ανύψωση στο πηγούνι, με το ένα σας 

χέρι στο μέτωπο του θύματος και τον δείκτη και το μέσο δάκτυλο του 

άλλου χεριού σας στο πηγούνι του θύματος, ελέγξτε τη στοματική 

κοιλότητα. 

5. Ελέγξτε για αναπνοή 

• Ακούεις, βλέπεις, αισθάνεσαι εάν το θύμα αναπνέει 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ. 

• Κοίταξε εάν ο θώρακας του θύματος κινείται. 

• Άκουσε την αναπνοή του. 

• Νιώσε τον εκπνεόμενο αέρα. 

Εάν το θύμα αναπνέει: 

ο Τοποθέτησέ το σε θέση ανάνηψης. 

ο Στείλε κάποιον να καλέσει βοήθεια ή πήγαινε ο ίδιος, αν 

είσαι μόνος. 
ο Επανεκτίμησε το θύμα συχνά, εάν αναπνέει.  
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6. Καλέστε 112 (166/199) 

Για άφιξη ασθενοφόρου. 

7. Άρχισε ΚΑΡΠΑ εάν το θύμα δεν αναπνέει 

Ξεκίνησε 30 θωρακικές συμπιέσεις, όπως ακολούθως: 

• Τοποθετήστε τη βάση της παλάμης του ενός χεριού στο κέντρο 

του θώρακα. 

• Τοποθετήστε το άλλο χέρι από πάνω. 

• Πλέξτε τα δάκτυλα. 

• Συμπιέστε το θώρακα με: ο 

Ρυθμό 100/λεπτό 

ο Βάθος 4-5 εκ. 

ο Ίσο χρόνο συμπίεσης/χαλάρωσης 

 

 

 

8. Κάντε 2 εμφυσήσεις, όπως ακολούθως: 

• Κλείστε τη μύτη. 

• Πάρτε μια κανονική αναπνοή. 

• Σφραγίστε τα χείλη σας γύρω από το στόμα του θύματος. 

• Εκπνεύστε μέχρι να ανυψωθεί ο θώρακάς του. 

• Διάρκεια περίπου ένα δευτερόλεπτο. 

• Αφήστε τον θώρακα να πέσει. 

• Επαναλάβετε.
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ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΚΑΡΠΑ 

30 ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ 

 

2 ΑΝΑΠΝΟΕΣ 

 

* ΕΑΝ ΤΟ ΘΥΜΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ 
ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ 
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ΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ 
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ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ 

• Ακινητοποιήστε το κεφάλι και τη σπονδυλική στήλη με 

τα μέσα που διαθέτετε. 
• Καλέστε σε βοήθεια. 

• Μην μετακινείτε τον τραυματία, εκτός αν απειλείται η 

ζωή του από άμεσο κίνδυνο. Μην στρίβετε ή λυγίζετε τη 

ράχη, τον αυχένα ή το κεφάλι του. 

• Αν πρέπει να μετακινηθεί επειδή κινδυνεύει η ζωή του, 

ακολουθήστε τα σχεδιαγράμματα.
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ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ - ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

Ενδείξεις - Συμπτώματα κατάγματος 

ο Πόνος  

ο Οίδημα 

ο Περιορισμός της κίνησης  

ο Ανώμαλο σχήμα 

Ενδείξεις - Συμπτώματα διαστρέμματος 

ο Πόνος  

ο Οίδημα 

ο Περιορισμός της κίνησης  

Ακολουθήστε τον κωδικό ABCDE για εκτίμηση του 

τραυματία. 

Κλειστά κατάγματα 

Ακινητοποιήστε το τραυματισμένο μέλος με τα μέσα που 

διαθέτετε, με απαλές κινήσεις, χωρίς να αλλάζετε τη θέση του. 

Ζητήστε ιατρική βοήθεια. 

Ανοικτά κατάγματα 

Είναι τα κατάγματα στα οποία συνυπάρχει πληγή στο 

δέρμα και στους υπερκείμενους ιστούς. 

Καλύψτε την πληγή με αποστειρωμένες γάζες ή καθαρό 

πανί. 

Ακινητοποιήστε το τραυματισμένο μέλος. Ζητήστε ιατρική 

βοήθεια 

 

ΜΗ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΕΝΑΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑ 

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟ 

ΜΕΛΟΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑ- ΛΕΣΕΤΕ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ◊ 

ΤΡΑΥΜΑ ΣΤΑ ΝΕΥΡΑ 
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ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 

Εξωτερική ή εμφανής αιμορραγία 

Ακολουθήστε τον κωδικό ABCDE για εκτίμηση 

του τραυματία. 

ο Ασκήστε άμεση πίεση στο μέρος της πληγής. 

ο Χρησιμοποιήστε αποστειρωμένες γάζες ή 

καθαρό πανί για επίδεση του τραύματος. 

ο Προλάβετε το σοκ βάζοντας τον τραυματία να 

ξαπλώσει, σκεπάζοντάς τον και 

τοποθετώντας το τραυματισμένο μέλος 

ψηλότερα από το επίπεδο της καρδιάς. 

Μην αφαιρείτε αντικείμενα σφηνωμένα στο 

σώμα του τραυματία. 

Μην αφαιρείτε επιδέσμους, αν έχουν μουσκέψει 

με αίμα. Προσθέστε κι άλλους και πιέστε δυνατά.
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Εσωτερική αιμορραγία 

Συμβαίνει μετά από πολύ σοβαρούς 

τραυματισμούς (αυτοκινητικό δυστύχημα, 

πτώση από μεγάλο ύψος κ.λπ.). 
Συμπτώματα: - Γενική αδυναμία. 

- Κρύο-κολλώδες, ωχρό 

δέρμα. 

- Γρήγορος, αδύνατος σφυγμός. 

ο Προλάβετε το σοκ, τοποθετώντας τον 

τραυματία να ξαπλώσει, 

σκεπάζοντάς τον και τοποθετώντας 

τα κάτω άκρα του ψηλότερα από το 

επίπεδο της καρδιάς. 

ο Αν ο ασθενής είναι αναίσθητος τον 

τοποθετούμε στη θέση ανάνηψης (ξα-

πλωμένος στο πλευρό). 

ο Οι ασθενείς με εσωτερική αιμορραγία 

χρειάζονται άμεση μεταφορά στο 

νοσοκομείο. 

 

 

 

ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ (Αιμορραγία από τη μύτη) 

 

o Πιέστε με τα δύο δάχτυλα τη μύτη για πέντε 

λεπτά. 

o Αν συνεχίζει η αιμορραγία βουλώστε το 

ρουθούνι που αιμορραγεί με καθαρή γάζα και 

ζητήστε ιατρική βοήθεια 
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ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 

Ακολουθήστε τον κωδικό ABCDE για εκτίμηση 

της κατάστασης του τραυματία. 

Η σοβαρότητα του εγκαύματος εξαρτάται από τη 

θέση του (π.χ πρόσωπο, χέρια, γεννητικά όργανα), 

την έκτασή του και το πάχος του δέρματος που 

κάηκε (1
ου

, 2
ου

 ή 3
ου 

βαθμού) 

ο Δροσίστε γρήγορα το καμένο μέρος με κρύο 

νερό. 

ο Καλύψετε το έγκαυμα με αποστειρωμένες 

γάζες ή καθαρό πανί. 

ο Ζητήστε ιατρική βοήθεια για εγκαύματα στο 

πρόσωπο, στα χέρια, στα γεννητικά όργανα 

και σε μεγάλης επιφάνειας εγκαύματα (πάνω 

από 10% της επιφάνειας του σώματος). 

Μην χρησιμοποιείτε βούτυρο, γιαούρτι, 

οδοντόκρεμα ή άλλα γιατροσόφια. Θα προκαλέσετε μόλυνση.  
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ΠΝΙΓΜΟΝΗ (Απόφραξη αναπνευστικής οδού) 

Η απόφραξη των αναπνευστικών οδών με τροφή ή ξένο σώμα, θέτει τη ζωή του ασθενούς 

σε άμεσο κίνδυνο. 

ο Βάλτε τον παθόντα να σκύψει. 

ο Δώστε 5 δυνατά κτυπήματα στην πλάτη. 

ο Αν το αντικείμενο βγει ή αν ο παθών αρχίσει να βήχει, σταματήστε. Αν όχι, δίνετε άλλα 5 

κτυπήματα. 

ο Αν δεν έχει αποτέλεσμα, καλέστε ιατρική βοήθεια και εφαρμόστε τη μέθοδο Heimlich. 

Μέθοδος Heimlich 

ο Στέκεστε πίσω από τον πάσχοντα, αγκαλιάζοντάς τον γύρω από το στήθος. 

ο Κάντε το χέρι σας γροθιά, κάτω από το στέρνο. 

ο Πιάστε τη γροθιά σας με το άλλο χέρι και δώστε 5 γρήγορα και βίαια κτυπήματα. 

ο Συνεχίστε με τα χτυπήματα στην πλάτη και τη μέθοδο Heimlich εναλλάξ μέχρι να βγει το 

ξένο σώμα ή να καταφθάσει ιατρική βοήθεια. 

  

 



Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς  -131- Υπηρετώντας την πατρίδα 

 

ΤΣΙΜΠΗΜΑ ΑΠΟ ΜΕΛΙΣΣΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΝΤΟΜΑ 

ο Αφαιρέστε το κεντρί από την πληγή χωρίς να το πιέσετε. 

ο Πλύνετε την πληγή με άφθονο νερό και αντισηπτικό.  

ο Βάλτε το άτομο να ξαπλώσει με το κεντρισμένο μέλος 

χαμηλότερα από το επίπεδο της καρδιάς.  

ο Δέστε το μέλος λίγο ψηλότερα από το τσίμπημα όχι 

πολύ σφικτά. 

ο Αν το θύμα είναι αλλεργικό στο τσίμπημα της μέλισσας, 

η ζωή του διατρέχει άμεσο κίνδυνο. 

ο Καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια ή αν μπορείτε 

μεταφέρετε τον ασθενή στο νοσοκομείο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΔΑΓΚΩΜΑ ΦΙΔΙΟΥ 

Σπάνια το δάγκωμα φιδιού είναι 

θανατηφόρο. Πονάει όμως πολύ και η ζημιά σε 

ένα χέρι ή πόδι μπορεί να προκαλέσει 

αναπηρία. 

ο Βάλτε το θύμα να ξαπλώσει και να είναι 

ήρεμο με το δαγκωμένο μέλος χαμηλά. 

ο Πλύνετε με άφθονο νερό και αντισηπτικό. 

ο Μεταφέρετε τον ασθενή στο νοσοκομείο. 

 

Σημάδια που αφήνουν δόντια 

μη δηλητηριώδους φιδιού 

Σημάδια που αφήνουν δόντια 
δηλητηριώδους φιδιού 

Πλήρης εφαρμογή των βασικών αρχών Α΄ Βοηθειών στην εργασία. 
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ΣΠΑΣΜΟΙ 

Σε κρίση σπασμών ο ασθενής χάνει τις αισθήσεις του, 

πέφτει στο έδαφος και βογκάει. Μπορεί να βγάζει αφρούς από 

το στόμα, να τινάζει βίαια τα χέρια και τα πόδια και να έχει 

απώλεια ούρων ή κοπράνων. 

Απομακρύνετε έπιπλα ή επικίνδυνα αντικείμενα που 

βρίσκονται κοντά στον ασθενή, για να προλάβετε τυχόν 

τραυματισμό του. Προστατέψτε τον. 

Μην προσπαθήσετε να ακινητοποιήσετε τον ασθενή. Θα 

του προκαλέσετε εξαρθρώσεις ή και κατάγματα. 

Μην προσπαθήσετε να βάλετε τίποτα στο στόμα του. 

Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε πνιγμονή στον 

άρρωστο. 

ΤΡΑΥΜΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ (ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ) 

ο Πλύνετε τα μάτια με άφθονο καθαρό νερό.  

ο Τραβήξετε απαλά τα βλέφαρα και ψάξτε να βρείτε το ξένο σώμα.  

ο Αν το σώμα είναι κολλημένο στο μάτι και δεν βγαίνει εύκολα, ζητήστε ιατρική περίθαλψη. 

Μην τρίβετε και μην πιέζετε το μάτι. 

Μη δοκιμάσετε να αφαιρέσετε φακούς επαφής. 

Αν μετά που αφαιρέσατε το ξένο σώμα εξακολουθεί ο πόνος, το δάκρυσμα ή το θάμπωμα, 

επισκεφθείτε οφθαλμίατρο.  
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ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ - ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ 

Η θερμοπληξία είναι μια επείγουσα κατάσταση με άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του πάσχοντα. 

Η θερμοπληξία μπορεί να συμβεί σε άτομα που εργάζονται ή ασκούνται σε θερμό και υγρό 

περιβάλλον για πολλή ώρα, χωρίς να αναπληρώνουν τα υγρά και το αλάτι που χάνεται με τον 

ιδρώτα. 

ο Δροσίστε το θύμα ρίχνοντας στο σώμα 

του άφθονο νερό. 

ο Δώστε του να πιει νερό με λίγο αλάτι ή 

άσπρο αναψυκτικό (όχι καφέ ή τσάι). 

ο Μεταφέρετε τον σε δροσερό και σκιερό 

ή κλιματιζόμενο μέρος, αν είναι 

δυνατόν. 

ο Σε περιπτώσεις, που ο οπλίτης 

παρουσιάζει έντονη καταβολή και 

πνευματική σύγχυση, σε θερμό και 

υγρό περιβάλλον (εάν υπάρχει 

δυνατότητα μέτρησης θερμοκρασίας 

σώματός του, θ>39
0
C), καλέστε 

ΑΜΕΣΑ ιατρική βοήθεια. 

ο Αν παρουσιάσει πυρετό χωρίς 

εφίδρωση θα πρέπει άμεσα να 

μειώσουμε τη θερμοκρασία του 

σώματός του: 

 - Αφαιρώντας του τα ρούχα του. 

 - Τυλίγοντάς τον με ένα βρεγμένο με κρύο νερό σεντόνι. 

 - Βάζοντας παγοκύστες στις μασχάλες και ανάμεσα στα σκέλη του. 

 

Η πρόληψη, όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες στο περιβάλλον εργασίας ή 

εκπαίδευσης, επιτυγχάνεται με: 

ο  Την κατανάλωση πολλών υγρών και χυμών φρούτων, 

ο  την αποφυγή της αχρείαστης σωματικής καταπόνησης, 

ο  την περιοδική ξεκούραση σε δροσερό σκιερό μέρος. 
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Κεφάλαιο 6 

Οι υποχρεώσεις σου ως έφεδρος 

Πρόσκληση κατά την επιστράτευση 

Η πρόσκληση των εφέδρων και επίταξη των οχημάτων και μηχανημάτων κατά την 

επιστράτευση πραγματοποιείται: 

• Με Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) εφέδρου - οχήματος και μηχανήματος. 

• Με τηλεφωνική επικοινωνία. 

• Μέσω του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του ημερήσιου Τύπου. 

• Με Διατάγματα Επιστράτευσης - Επίταξης. 

Λεπτομερείς οδηγίες αναγράφονται στο πίσω μέρος του Ειδικού Φύλλου Πορείας 

(ΕΦΠ), του Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) άσκησης και του Πολεμικού ΦΑΠ. 

Υποχρεώσεις των εφέδρων 

• Πρέπει να μελετούν προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται επί του 

Ειδικού Φύλλου Πορείας, του Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης και των προσωπικών 

γνωστοποιήσεων, τις οποίες και να τηρούν επακριβώς. Τυχόν απώλεια των πιο πάνω, 

αναφέρεται αμέσως στις Αστυνομικές Αρχές του τόπου διαμονής του. 

• Σε περίπτωση επιστράτευσης ή άσκησης επιστράτευσης, οφείλουν να 

αναχωρήσουν αμέσως για τον χώρο παρουσίασής τους ή να προσκομίσουν 

αμέσως το αυτοκίνητό τους μόλις ειδοποιηθούν γι’ αυτό. Να φέρουν τη στολή, τα διακριτικά 

του βαθμού τους, τον οπλισμό, πυρομαχικά και τον ατομικό τους σάκο, με όλα τα είδη που 

χρεώθηκαν από την Εθνική Φρουρά. 

• Όλα τα υλικά, τον οπλισμό και τα πυρομαχικά που χρεώθηκαν από τη Μονάδα τους 

να τα προσέχουν και να τα συντηρούν για να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ώστε να 

χρησιμοποιηθούν αν παραστεί ανάγκη. 

• Κάθε έφεδρος σε περίπτωση αλλαγής του τόπου διαμονής του, πρέπει 

μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το αργότερο να δηλώνει τη νέα του διεύθυνση στο 

Τμήμα Επιστράτευσης όπου ανήκει, καθώς και στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Σε 

περίπτωση που παραλείψει να το δηλώσει, διαπράττει ποινικό αδίκημα, για το οποίο 

τιμωρείται μέχρι έξι (6) μήνες φυλάκιση ή εκατόν εβδομήντα ένα (171) ευρώ πρόστιμο ή και 

τα δύο. 

• Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση των υλικών όπως π. χ. στολή παραλλαγής και 

άρβυλα για άλλους σκοπούς (εργασία, κυνήγι κ.λπ.). 

Τέλος, τονίζεται ότι από την επιτυχία της επιστράτευσης θα εξαρτηθεί η τύχη της 

Κύπρου μας και η τιμή όλων μας. Η Πατρίδα μας διέρχεται κρίσιμες στιγμές και πρέπει όλοι 

μας να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και τη ζωή μας ακόμη για τη σωτηρία της. Δεν πρέπει να 

ξεχνούμε ποτέ ότι όταν χαθεί η Πατρίδα χάνονται τα ΠΑΝΤΑ. Ως Ελληνες, με υψηλή 
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συναίσθηση του καθήκοντος, καλείστε σήμερα να δώσετε υπόσχεση ότι θα τηρείτε κατά 

γράμμα τις υποχρεώσεις σας ως έφεδροι και ότι αν παραστεί ανάγκη θα προσφέρετε τις 

υπηρεσίες σας και τη ζωή σας ακόμη για τη σωτηρία και την τιμή της Πατρίδας. Πρέπει να 

γίνει σε όλους μας πίστη ότι για την επιτυχία της επιστράτευσης απαιτείται κατά 

τη διεξαγωγή της ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΤΑΞΗ και ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, για να 

μπορέσουμε να συγκροτήσουμε τις Μονάδες μας. Ο αντίπαλος διαθέτει και αυτός 

εξίσου ικανά στελέχη και επαγγελματίες Αξιωματικούς και θα προσπαθήσει πάση θυσία να 

παρεμποδίσει την ολοκλήρωση της επιστράτευσης μας. Από εμας εξαρτάται να του 

επιτρέψουμε ή όχι να πετύχει τον σκοπό του. 

   



 

 

Επικοινωνία 
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Επικοινωνία  

Χρήσιμα Τηλέφωνα 

Γραφείο Οπλίτη 
Υπουργείο Άμυνας 

Τηλ.: 22807650 

Κέντρο Εξυπηρέτησης 

Στρατευσίμων και Οπλιτών 
Τηλ.: 1430 

Γραμμή Ψυχολογικής 

Υποστήριξης Εθνικής Φρουράς 

Τηλ.: 1404 

(μόνο από κινητό και χωρίς χρέωση) 

Γραμμή Επικοινωνίας Στήριξης και 

Συμβουλευτικής του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου 

Τηλ.: 1410 

Το σπίτι του Εθνοφρουρού 

Οδός Απόλλωνος 29 

Περιοχή “Ρογιάτικο” 

Παλαιό Λευκωσία 

Τηλ.: 22417914 

Αντιναρκωτκό Συμβούλιο 
www.ask.org.cy

http://www.ask.org.cy/
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ  

Ο Σταυραετός του Μαχαιρά  

“Αυτή είναι τώρα η μόνη, η τελευταία  

προσφορά μου στον Αγώνα. Θα τους 

μάθω όλους τους αγωνιστές μας, όλα τα 

παλληκάρια μας, να πεθαίνουν. Έφτασε 

η στιγμή που δε θα ξαναδεί ο εχθρός 

κανένα να παραδίδεται. 

Αν εμείς, που λεγόμαστε αρχηγοί, δεν 

θελήσουμε να εκτεθούμε σε κίνδυνο, 

πως θα τολμήσουν αυτά τα νέα παιδιά 

να αντισταθούν στον εχθρό; Αρκετή 

υπηρεσία πρόσφερα διδάσκοντας πώς 

να κρατάνε το όπλο και να πολεμούν, 

πρέπει όμως να τελειώσω διδάσκοντάς 

τους και πώς να πεθαίνουν”.



 

 


