
ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟ 

Σε λίγες μέρες θα καταταγείς στην Εθνική Φρουρά για να εκπληρώσεις την 
υπέρτατη υποχρέωσή σου προς την Πατρίδα. 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 
μη διστάσεις να ρωτήσεις τον αρμόδιο Αξιωματικό κατά την κατάταξή σου. 

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

ο Το σημείωμα πρόσκλησης για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά και το δελτίο 

ταυτότητάς σου. Αν δεν έχεις δελτίο ταυτότητας, να φέρεις πιστοποιητικό γέννησης 
με πρόσφατη φωτογραφία σου πάνω σ’ αυτό, 
σφραγισμένη από τον Έπαρχο ή τον Κοινοτάρχη ή 
την Αστυνομική Αρχή της περιοχής σου.  

ο Επίσημο αποδεικτικό γραμματικών - 
τεχνικών γνώσεων (επικυρωμένο αντίγραφο, όχι 
πρωτότυπο), καθώς και επίσημο αποδεικτικό 
τυχόν εδικών γνώσεων (π.χ. γνώσεων χειρισμού 
Η/Υ).  

ο Συμπληρωμένο τον Πίνακα του Πληροφοριακού σημειώματος που σου έχει 
αποσταλεί όσον αφορά τους εμβολιασμούς και την Ομάδα Αίματος. 

• Εάν επιθυμείς να επιλεγείς ως Υποψήφιος Βαθμοφόρος (ΥΕΑ - Δεκανέας) ή 
στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ - ΣΝ - ΟΥΚ), πριν την κατάταξή σου μελέτησε προσεκτικά 
το παρόν έντυπο, κυρίως σε ό,τι αφορά στις αναλογίες ύψους - βάρους και τυπικά 
προσόντα. 

• Αν επιθυμείς να επιλεγείς, για την Στρατιωτική Μπάντα της Ε.Φ. (ΣΜΕΦ), να το 
δηλώσεις την ημέρα της κατάταξής σου στο συνεργείο του ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ. 

• ΑΝ ΑΝΗΚΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΟΥ (Πίνακας σελ. 8-9) 

• Αν έχεις ασκήσει ή ασκείς κάποιο επάγγελμα, να προσκομίσεις εκτός των 
παραπάνω δικαιολογητικών, βεβαίωση του εργοδότη, η οποία να είναι θεωρημένη 
από το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και από την οποία να προκύπτει το 
χρονικό διάστημα άσκησης του επαγγέλματος. 

• Αν είσαι μέλος πενταμελούς ή πολύτεκνης οικογένειας να προσκομίσεις, εις 
διπλούν, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου - Κοινότητας ή 

βεβαίωση από την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων (ΠΟΠ) ή από την Παγκύπρια 
Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ), το οποίο σου αποστέλλεται και 
πιστοποιητικό τύπου "Α" για κάθε αδελφό σου που έχει εκπληρώσει την Στρατιωτική 
του θητεία από το οικείο Στρατολογικό Γραφείο ή Απολυτήριο Στρατού ή βεβαίωση 
Μονάδας (μόνο για μοριοδότηση), 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 
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προσκομίσεις κατά την κατάταξή σου, σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό. Αν έχεις 
σοβαρά και ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και εφόσον επιθυμείς να εξετασθείς από 
ειδικό Ιατρό στο 106 ΣΝΕ (Στρατόπεδο ΒΜΗ στη Λευκωσία), προκαταρτικά, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα που σου έχει αποσταλεί, θα πρέπει πριν από την 
κατάταξή σου να προσκομίσεις στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, επίσημα ιατρικά 
πιστοποιητικά, καθώς και το δελτίο ταυτότητάς σου, προκειμένου να σου δοθούν τα 
ανάλογα έγγραφα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εξέτασή σου. 

• Αν αδυνατείς να μετακινηθείς για κατάταξη στο Κέντρο Κατάταξης, εξαιτίας 
σημαντικών προβλημάτων υγείας, να απευθυνθείς στο Στρατολογικό Γραφείο που 
σου έστειλε το Σημείωμα Πρόσκλησης για κατάταξη, για περαιτέρω οδηγίες. 

• Κατά την κατάταξή σου και πριν σε ημερομηνίες που καθορίζονται από το 
έντυπο που σου έχει αποσταλεί, θα σου χορηγηθούν είδη ένδυσης, υπόδησης 
κτλ. Μπορείς να έχεις μόνο είδη ατομικής καθαριότητας και εσώρουχα. 

• Πριν την κατάταξή σου μερίμνησε όπως καταθέσεις στο Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού το έντυπο αίτησης του μηχανογραφικού συστήματος, για τις προτιμήσεις 
σου, για εξασφάλιση θέσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας. 

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

ο Η καταβολή του προβλεπόμενου μηνιαίου βασικού χορηγήματος θα γίνεται 
υποχρεωτικά με τραπεζικό έμβασμα. Αν είσαι μέλος πενταμελούς ή πολύτεκνης 
οικογένειας δικαιούσαι αυξημένο βασικό χορήγημα, το οποίο και θα σου καταβληθεί 
αναδρομικά εφόσον προσκομίσεις στο 1ο Γραφείο της Μονάδας που θα τοποθετηθείς 
αμέσως μετά τη λήξη της αρχικής σου εκπαίδευσης στο ΚΕΝ, πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης Δήμου - Κοινότητας ή βεβαίωση από την Παγκύπρια 
Οργάνωση Πολυτέκνων (ΠΟΠ) ή την Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς 
Οικογένειας (ΠΟΠΟ), επιπλέον από αυτό που θα προσκομίσεις κατά την κατάταξή 
σου, για σκοπούς επιλογικών διαδικασιών. 

ο Κατόπιν τούτου, θα πρέπει να φέρεις οπωσδήποτε μαζί σου κατά την 
κατάταξή σου στο ΚΕΝ: 

■ Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη προσωπικά από σένα την εξουσιο-
δότηση που σου αποστέλλεται. 

■ Να εξασφαλίσεις και να επισυνάψεις με την εξουσιοδότηση φωτοαντί-
γραφο της κατάστασης καταθετικού (όχι visa) λογαριασμού (στο φωτοαντίγραφο να 
φαίνονται μόνο στοιχεία λογαριασμού και ο ΙΒΑΝ), που θα ανοίξεις ή έχεις ανοίξει, 
στον οποίο θα εμβάζεται, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, η χορηγία σου, σε ένα 
από τα εγκεκριμένα Τραπεζικά – Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα Κύπρου, της 
επιλογής σου. 

ο Τονίζεται ότι αν παραλείψεις να προσκομίσεις την εξουσιοδότηση και την 
απαιτούμενη κατάσταση (φωτοαντίγραφο) τραπεζικού λογαριασμού, δεν θα είναι 
δυνατό να σου καταβάλλεται το δικαιούμενο χορήγημα. 

Το πρώτο χορήγημα θα σου καταβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.  Το μηνιαίο 
χορήγημα, θα σου καταβάλλεται από το Λογιστήριο του Υπουργείου Άμυνας μέχρι τις 
15 του επόμενου μήνα πληρωμής.  

• Αν αδικαιολόγητα δεν καταταγείς, θα κηρυχθείς ανυπότακτος και θα διωχθείς 
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ποινικά. 

• Για οποιαδήποτε απορία μην διστάσεις να απευθυνθείς στο Στρατολογικό 
Γραφείο που σου έστειλε το σημείωμα πρόσκλησης για κατάταξη στην Εθνική 
Φρουρά. 

• 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 ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 
ΑΔΕΙΑΣ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ. 
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Γενική Σύνθεση Εθνικής Φρουράς 
Η Εθνική Φρουρά διακρίνεται στο Στρατό Ξηρός, στο Ναυτικό, και στην 

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

Ορισμός και απαρίθμηση Όπλων - Σωμάτων 
Όπλα είναι τα στοιχεία του Στρατού Ξηρός, που έχουν ως αποστολή να διεξάγουν 

τον αγώνα ή να συμμετέχουν άμεσα σε αυτόν. Αυτά είναι: 

• Πεζικό 

• Τεθωρακισμένα 

• Πυροβολικό 

• Μηχανικό 

• Διαβιβάσεις 

Σώματα είναι τα στοιχεία του Στρατού Ξηράς που διαθέτουν Μονάδες και 
παρέχουν υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας και Διοικητική Υποστήριξη, καθώς και 
αυτά που δε διαθέτουν Μονάδες, αλλά παρέχουν κάθε μορφής Διοικητική 
Υποστήριξη. Αυτά είναι: 

• Σώματα που διαθέτουν Μονάδες: 

ο Τεχνικό 

ο Εφοδιασμού Μεταφορών 

ο Υλικού Πολέμου  

ο Υγειονομικό  

ο Στρατολογικό 

• Σώματα που δεν διαθέτουν Μονάδες: 

ο Δικαστικό  

ο Οικονομικό  

ο Μουσικό 

ο Αμυντικής Διπλωματίας 

Όλα τα Σώματα ανήκουν στον Στρατό Ξηράς και είναι κοινά για τον Στρατό Ξηράς, 
το Ναυτικό και την Αεροπορία. 

 
Τί είναι ειδικότητα 

Είναι η ικανότητα που αποκτάται μετά από στρατιωτική εκπαίδευση για εκτέλεση 
συγκεκριμένου έργου. Διακρίνεται σε κύρια και δευτερεύουσα, δηλαδή: 

• Κύρια ειδικότητα είναι αυτή η οποία σου απονέμεται και συντελεί αποφασιστικά 
στην εκπλήρωση της αποστολής της Μονάδας σου. 

• Δευτερεύουσα ειδικότητα είναι αυτή η οποία συμβάλλει στην εκπλήρωση της 
αποστολής της Μονάδας σου, πλην όμως η έλλειψή της δεν επιδρά αρνητικά σ’ αυτό. 

 
Επιλογή σε Όπλα - Σώματα (Ο-Σ) του Στρατού Ξηράς, στο Ναυτικό (Ν) 
και στην Αεροπορία (Α), Απονομή Ειδικότητας και Τοποθέτηση σε 
Μονάδες 

Η επιλογή σου σε Όπλα-Σώματα, ειδικότητες και η τοποθέτησή σου σε Μονάδες 
γίνεται μηχανογραφικά, ένα σύστημα αντικειμενικό, αξιόπιστο και μη επιδεχόμενο 
παρεμβάσεις και σύμφωνα με τις πρόνοιες των Αποφάσεων του Υπουργικού 
Συμβουλίου. 
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Η μηχανογραφική επιλογή και κατανομή σου στα Ο-Σ/ΣΞ, Ν-Α, καθώς και 
απονομή της πρώτης (κύριας ειδικότητας) και η τοποθέτησή σου σε Μονάδα, γίνεται 
μετά την κατάταξή σου, με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

• Τις ανάγκες της Υπηρεσίας 

• Την κατηγορία σωματικής ικανότητας στην οποία εντάχθηκες 

• Τα επαγγελματικά σου προσόντα ή τις ειδικές επιστημονικές σου γνώσεις:  

ο Ως επαγγελματικό προσόν νοείται τίτλος σπουδών από Τεχνική - 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Σύστημα Μαθητείας ή Βεβαίωση από το Υπουργείο 
Εργασίας - Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην οποία να αναγράφεται ο χρόνος κατά τον 
οποίο είσαι ασφαλισμένος (Ελάχιστος Χρόνος Ασφάλισης: ένα (1) έτος). Η πιο πάνω 
Βεβαίωση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη 
στην οποία να αναγράφεται συγκεκριμένα το επάγγελμα που ασκούσες.  Επίσης, εάν 
κατέχεις πιστοποιητικό χειριστή ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας. 

ο Ως ειδική επιστημονική γνώση νοείται η κατοχή πτυχίου Ανώτερης ή Ανώτατης 
Σχολής με γνωστικό αντικείμενο ανάλογο της αναγκαίας ειδικότητας. 

• Τον αριθμό μορίων που τυχόν συγκέντρωσες, όπως περιγράφεται στον Πίνακα 
Κατηγοριών Μοριοδότησης 

• Τον αριθμό κλήρου που θα λάβεις 
• Τη Φρουρά προτίμησης - τόπο συμφερόντων σου 
• Τις επιθυμίες επιλογής σου σε Κλάδους και Όπλα - Σώματα /ΣΞ 
• Τη διάρκεια της θητείας σου 
• Τον δείκτη μόρφωσης τον οποίο κατέχεις 

Κατά την κατάταξή σου θα κληθείς να δηλώσεις δύο Όπλα-Σώματα, στα οποία 
επιθυμείς να υπηρετήσεις, καθώς επίσης και τη Φρουρά προτίμησης, τον τόπο 
δηλαδή συμφερόντων σου. Όσοι δηλώσουν ως πρώτο Όπλο προτίμησης τα 
Τεθωρακισμένα ή οι διαμένοντες στη Φρουρά Πύργου, θα επιλεγούν σε αυτά κατά 
προτεραιότητα, στη Φρουρά επιθυμίας τους, εφόσον οι ανάγκες της Υπηρεσίας το 
επιτρέπουν. 

Όσον αφορά στην επιθυμία σου για να υπηρετήσεις σε Κλάδους - Όπλα - 
Σώματα, δικαιούσαι να δηλώσεις αυτά που φαίνονται στη σελίδα 4, πλην των 
Σωμάτων που δεν διαθέτουν Μονάδες. 

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

Για τον σκοπό αυτό, κατά τη διέλευσή σου από τα συνεργεία κατάταξης, θα 
συμπληρώσεις ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, η οποία αποτελεί την αποκλειστική βάση 
δεδομένων για την επιλογή σου, τα στοιχεία της οποίας θα καταχωριστούν σε 

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, ΠΒ, ΔΒ, ΤΧ, ΕΜ, ΥΠ, ΥΓ, Ν 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΠΖ, ΤΘ, ΠΒ, ΔΒ, ΤΧ, ΕΜ, ΥΓ, Ν 

ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΠΖ, ΤΘ, ΠΒ, ΜΧ, ΔΒ, ΕΜ, ΥΓ, Α 

ΚΛΗΡΟΥ ΠΖ, ΤΘ, ΠΒ, ΜΧ, ΔΒ, ΤΧ, ΕΜ, ΥΓ 

ΠΑΦΟΥ ΠΖ, ΔΒ, ΥΓ, Ν, Α 

ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ ΠΖ, ΔΒ, ΕΜ, ΥΓ, A 

ΠΥΡΓΟΥ ΠΖ, Ν 
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ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ, 

σε γνώση των συνεπειών του Νόμου, Περί Ψευδούς Δήλωσης, ότι δεν είμαι 
χρήστης εξαρτησιογόνων ουσιών και δεν έχω εμπλακεί ποτέ με καλλιέργεια, 

κατοχή ή διακίνηση τέτοιων ουσιών 
καθώς επίσης, δίνω ρητή συγκατάθεση, 

ότι θα υπόκειμαι σε περιοδικές εξετάσεις βιολογικού υλικού, για έλεγχο ύπαρξης 
στον οργανισμό μου τοξικών ουσιών ή φαρμάκων, το είδος και η συχνότητα των 

οποίων θα καθορίζεται από το ΓΕΕΦ. 
Ο υπεύθυνος Δηλών 

(Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο Ν/Σ) 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, προκειμένου να υλοποιηθούν μηχανογραφικά οι επιλογικές 
διαδικασίες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΡΙΩΝ 

ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ: 1. ΟΠΛΟ-ΣΩΜΑ:      α. _____________ β. ___________ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑ 

   

   

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ  

  2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ : _______________  

    3. Υ/Β: (ΥΕΑ - ΔΕΚΑΝΕΑΣ) ______________ 

   4. ΣΜΕΦ: _______  

ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ - ΦΡΟΥΡΑ:__________________  ________________ 

Σύμφωνα με τον «περί Εθνικής Φρουράς Νόμο»: Εάν είμαι μειωμένης θητείας και 
επιλεγώ ΥΕΑ, Δεκανέας ή Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ) τότε δεν δικαιούμαι μείωση 
της θητείας μου, εκτός εάν οι προϋποθέσεις για μείωση της θητείας αποκτήθηκαν 
μετά την επιλογή μου.  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΥ:______________________ 

Ο ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΑΣ:______________________ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την παράδοση του εντύπου στο συνεργείο καταχώρησης και την 
αποχώρηση του Ν/Σ, ουδεμία αλλαγή των στοιχείων επιτρέπεται, εκτός από την 
περίπτωση υποβολής δικαιολογιτικών μοριοδότησης, τίτλων σπουδών ή επαγγέλματος. 

 

 

 ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ν/Σ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

 

ΚΕΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ:___________ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ:_____________ ΛΟΧΟΣ:_________ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:____________________________________________________________ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:____________________ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:___________________________ 
ΑΣΜ/ΚΛΑΣΗ:_______________/___________  ΕΣΣΟ:________________________________ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ:__________________________________________________________ 
ΕΠΑΡΧΙΑ:______________________________________________________________________ 
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:_________________________________    ΤΗΛ:_______________________ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Ι ______________________ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ Δ.Θ.: _____________________________ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:__________________________________________________________ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ:____________________ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ:__________________ 
ΣΠΟΥΔΕΣ:_____________________________________________________________________ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:____________________________________________________________________ 
ΚΑΤΕΧΩ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ:__________________________________________________________ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:________________________ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:____________________ 
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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: Τετάνου ΝΑΙ/ΟΧΙ, 

Διφθερίτιδα ΝΑΙ/ΟΧΙ, Μηνιγγίτιδα 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. _____________ 
 

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 Ν/Σ. Σε περίπτωση κατά την 
οποία διαφωνείς με τα αποτελέσματα της μέτρησης των σωματομετρικών σου 
στοιχείων και επιθυμείς επαναμέτρηση, δήλωσέ το αμέσως στην Επιτροπή, 
ώστε να μετρηθείς την ίδια στιγμή από την επιτροπή επαναμέτρησης, της 
οποίας η απόφαση είναι αμετάκλητη. Μετά την παράδοση του εντύπου στο 
συνεργείο καταχώρισης και την αποχώρηση του Ν/Σ, ουδεμία αλλαγή των 
στοιχείων επιτρέπεται. 
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* Η δήλωση αυτή θα συμπληρωθεί από τον Νεοσύλλεκτο κατά την ημέρα της 
κατάταξης, αφού προηγουμένως έχει μελετήσει καλά το Εγκόλπιο «ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ». 

 

Κατηγορίες μοριοδότησης 
Για την κατανομή και τοποθέτηση των Ν/Σ οπλιτών λαμβάνονται υπόψη τα 
κοινωνικής, οικογενειακής ή άλλης φύσης προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

Αν έχεις έναν από τους παρακάτω λόγους και επιθυμείς να ληφθεί υπόψη για να 
τύχεις ενδεχόμενης ευνοϊκής ΠΡΩΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (όχι μετάθεσης), να 
προσκομίσεις κατά την κατάταξή σου τα δικαιολογητικά που αναγράφονται απέναντι 
από κάθε περίπτωση διότι μοριοδοτούνται ανάλογα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 

Τέκνα εγκλωβισμένων οικογενειών 

ή παιδιά θανόντων ή αγνοουμένων 

λόγω της Τουρκικής εισβολής του 

1974 ή θυμάτων επεισοδίων με τις 

Δυνάμεις Κατοχής 

100 

Επίσημο έγγραφο της Επιτροπής 

Ανακουφίσεως Παθόντων ή της 

Υπηρεσίας Εγκλωβισμένων 

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 

100 

Επίσημο έγγραφο της Επιτροπής 

Ανακουφίσεως Παθόντων ή της 

Υπηρεσίας Εγκλωβισμένων ή του 

ΓΕΕΦ 

3 Ορφανοί από γονέα 90 
Επίσημα έγγραφα Δήμου ή της 

Κοινότητας που διαμένουν 

4 
Προερχόμενοι από μονογενεϊκή 

οικογένεια (αγνώστου πατρός) 
70 

Πιστοποιητικό Γέννησης ή Δελτίο 

Πολιτικής Ταυτότητας 

5 
Τέκνα των οποίων ο ένας γονέας 

κηρύχτηκε σε αφάνεια 
70 

α.Πιστοποιητικό Γέννησης ή Δελτίο 

Πολιτικής Ταυτότητας 

β. Απόφαση αρμοδίου Δικαστηρίου 

6 Έγγαμοι Εθνοφρουροί 50 

Βεβαίωση τέλεσης πολιτικού γάμου 

από τον αρμόδιο φορέα ή 

πιστοποιητικό γάμου από την 

Αρχιεπισκοπή Κύπρου 

7 

Εθνοφρουροί που είναι πατέρες 

νόμιμων, αναγνωρισθέντων ή 

θετών τέκνων 

50  

(ανά τέκνο) 

Επίσημα έγγραφα της Δημοκρατίας, 

και του Δήμου ή της Κοινότητας, 

καθώς και Πιστοποιητικό Γέννησης 

του παιδιού 

8 

Τέκνα γονέα με αναπηρία 60% και 

άνω ή βαριά ασθένεια ή με μόνιμη 

ανικανότητα για εργασία 

50 

-Επίσημα κυβερνητικά έγγραφα ή 

έγγραφα ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, 

όπως Παρασκευαϊδειο Μεταμοσχευτικό 

Κέντρο, Ινστιτούτο Νευρολογίας και 

Γενετικής και το Ογκολογικό Κέντρο 

της Τράπεζας Κύπρου. 

-Σε περίπτωση που στα επίσημα 

έγγραφα δεν αναγράφεται ποσοστό 

αναπηρίας ή ασθένειας, θα 

εξετάζονται τα έγγραφα από 
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

επιτροπή στρατιωτικών ιατρών που 

συστήνεται από τον Αρχηγό της ΕΦ 

και η οποία θα πιστοποιεί εάν 

συντρέχουν λόγοι μοριοδότησης. 

9 
Τέκνα πολύτεκνων και τρίτεκνων 

οικογενειών 

α. 15 ανά τέκνο 

 

β.  20 μόρια 

ανά τέκνο που 

έχει 

εκπληρώσει 

θητεία 

Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή 

πιστοποιητικό από την Παγκύπρια 

Οργάνωση Πολυτέκνων ή την 

Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς 

Οικογένειας κατά περίπτωση 

(μοριοδοτούνται και τα  θανόντα 

αδέλφια) και πιστοποιητικό τύπου 

«Α» για κάθε αδελφό σου που έχει 

εκπληρώσει την Στρατιωτική του 

θητεία από το οικείο Στρατολογικό 

Γραφείο ή Απολυτήριο Στρατού ή 

βεβαίωση Μονάδας. 

10 

Ταυτόχρονα καλούμενα αδέλφια, 

νοούνται τα αδέλφια (ίδιο 

Υπουργικό Διάταγμα) 

60 

Σημείωμα κατάταξης Στρατολογικού 

Γραφείου ή Επίσημο έγγραφο 

Δήμου ή Κοινότητας 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία ανήκεις σε περισσότερες της μίας από τις 
προαναφερόμενες κατηγορίες, τα μόρια σου υπολογίζονται αθροιστικά. 

Κάθε νεοσύλλεκτος που κατατάσσεται στο ΚΕΝ την καθορισθείσα από το 
σημείωμα πρόσκλησης ημερομηνία κατάταξής του, πιστώνεται με 10 μόρια για 
σκοπούς επιλογής σε Όπλα ή Σώματα και τοποθέτησης σε Μονάδα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αποστολής των πιο πάνω δικαιολογητικών 
μοριοδότησης μέσω τηλεομοιότυπου (fax), να επιβεβαιώνεται από τους ίδιους τους 
ενδιαφερόμενους η έγκαιρη παραλαβή τους από τη Διεύθυνση Επιλογής. 

Τα στοιχεία καταχωρίζονται μόνον από επίσημα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή 
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα) που υποβάλλει ο Ν/Σ ταυτόχρονα με τη δήλωσή του. 
Ισχυρισμοί του Ν/Σ, που δεν αποδεικνύονται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, 
δεν καταχωρίζονται στη δήλωση, αλλά γίνεται ειδική μνεία σε κατάλληλο χώρο της. 
Για την καταχώριση των δεδομένων αυτών στη δήλωση, ο Ν/Σ οφείλει να 
υποβάλει κατά την ημέρα κατάταξης τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 
Δικαιολογητικά τα οποία δεν προσκόμισε ο Ν/Σ κατά την ημέρα της κατάταξής 
του δύναται να τα υποβάλει μέχρι την 10:00Ω της επόμενης ημέρας της 
κατάταξής του. Πέραν αυτού, άλλες αλλαγές ή αλλαγές ή προσθήκες στοιχείων 
στη δήλωση, μετά το πέρας της ημέρας κατάταξής του, δεν επιτρέπονται για 
κανένα λόγο. 

 

Επιλογή υποψηφίων βαθμοφόρων (ΥΕΑ - Δεκανείς) 

• Κριτήρια Επιλογής: 

ο Να μην έχεις διατελέσει σε ανυποταξία  

ο Σωματική Ικανότητα 1  
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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 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 
[Δήλωση Στοιχείων Επιλογής Ν/Σ (σελ.6)] 

ο Επιτυχία στην Αθλητική Δοκιμασία 

 
Αν επιθυμείς να επιλεγείς ως Υποψήφιος Βαθμοφόρος: 

• Θα πρέπει να υπογράψεις υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεις 
ενυπογράφως οριστικά και αμετάκλητα, ότι δεν είσαι χρήστης εξαρτησιογόνων 
ουσιών και δεν έχεις εμπλακεί ποτέ με καλλιέργεια, κατοχή ή διακίνηση τέτοιων 
ουσιών και ότι θα υπόκεισαι σε περιοδικές εξετάσεις βιολογικού υλικού, το είδος και η 
συχνότητα των οποίων θα καθορίζεται από το ΓΕΕΦ, για έλεγχο ύπαρξης στον 
οργανισμό σου τοξικών ουσιών ή φαρμάκων. 

• Κατά την κατάταξή σου προσκόμισε φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου σου, 
διαφορετικά θα αποκλειστείς. 

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

• Αθλητική Δοκιμασία. 

• Οι Υ/Β θα πρέπει να επιτύχουν στην αθλητική δοκιμασία του Δρόμου 1000 
μέτρων: 4΄.30'' και κάτω. 

• Για την επίτευξη του καθοριζομένου ορίου, οι Υ/Β δικαιούνται μια προσπάθεια. 

• Κατά την ημέρα της αθλητικής δοκιμασίας και των γραπτών εξετάσεων 
προσκόμισε την ταυτότητά σου. 
 

• Κρίνεσαι αποτυχών στις αθλητικές εξετάσεις, αν: 

ο Δεν πετύχεις την κατώτερη επίδοση στο δρόμο των 1000 μέτρων.  

ο Εγκαταλείψεις μετά την έναρξη της εξέτασης, έστω και κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής του αγωνίσματος.  

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 
και Πολιτισμού 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. Το  δοκίμιο μη λεκτικής νοητικής ικανότητας 
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περιλαμβάνει σειρές ή μήτρες γεωμετρικών σχημάτων και μετράει την ικανότητα 
αφαιρετικού συλλογισμού του εξεταζόμενου. Το δοκίμιο λεκτικής ικανότητας 
περιλαμβάνει λεκτικά προβλήματα και μετράει τη λογικομαθηματική σκέψη του 
εξεταζόμενου. Τα δύο δοκίμια είναι πολλαπλών επιλογών και βαθμολογούνται στην 
κλίμακα 0-100.  

• Κρίνεσαι αποτυχών στις γραπτές εξετάσεις, αν κατά την ημερομηνία 
διεξαγωγής των εξετάσεων εγκαταλείψεις μετά την έναρξη της εξέτασης, για 
οποιονδήποτε λόγο ή λόγους υγείας (αδιαθεσία, πυρετός κ.λπ.) πριν ολοκληρωθεί η 
εξέταση (έκθεση ιδεών, δοκίμια νοημοσύνης).  Τονίζεται ότι δεν υπάρχει 
συμπληρωματική δοκιμασία. 

• 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. 

• Όσοι Ν/Σ δήλωσαν την επιθυμία τους, για επιλογή ως υποψήφιοι βαθμοφόροι 
και έχουν εξασφαλίσει θέση σε Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Κύπρου [ΑΞΙΚ - 
ΤΕΠΑΚ (Τμήμα Νοσηλευτικής)] που η φοίτησή τους είναι υποχρεωτική και θα λάβουν 
αναστολή λόγω σπουδών, υποχρεούνται εντός 2 ημερών από την τελευταία ημέρα 
κατάταξης να υποβάλουν αμετάκλητη υπεύθυνη δήλωση, ότι θα λάβουν αναστολή 
κατάταξης. 

• Όσοι Ν/Σ έχουν εξασφαλίσει θέση για εισαγωγή σε Στρατιωτική Σχολή, δεν θα 
τους επιτρέπεται η συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής υποψηφίων βαθμοφόρων 
και θα διαγράφονται αυτεπάγγελτα από το ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ. Θα επιτρέπεται η 
συμμετοχή μόνο σε όσους υπογράψουν εντός 1 ημέρας από την τελευταία ημέρα 
κατάταξης, σχετική υπεύθυνη δήλωση μη αποδοχής θέσης για την Στρατιωτική 
Σχολή. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπως συμπληρώνονται στα συνεργεία του 
ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ σε κάθε ΚΕΝ. 

• Αν επιλεγείς ως ΥΕΑ οποιουδήποτε Ο-Σ/ΣΞ, Ν, Α, ή Δνέας- Στρτης στις Ειδικές 
Δυνάμεις (ΚΔ - ΣΝ - ΟΥΚ) δεν μπορείς να υπηρετήσεις στη ΣΜΕΦ. 

• Σε περίπτωση που ανήκεις σε οποιαδήποτε κατηγορία αθλητών και επιλεγείς ως 
ΥΕΑ ή Δνέας Ο-Σ/ΣΞ, Ν, Α, ή Δνέας - Στρτης στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ), 
τότε θα διαγράφεσαι από τον κατάλογο του ΚΟΑ και η τοποθέτησή σου θα γίνεται 
σύμφωνα με τα ισχύοντα για όλους τους υπόλοιπους ΥΕΑ – Δνείς Ο-Σ/ΣΞ, Ν, Α, 
Δνείς - Στρτες Ειδικών Δυνάμεων. 

• Σύμφωνα με τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο: 

Αν επιλεγείς ως ΥΒ (ΥΕΑ, Δεκανέας) 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. 

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 (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 

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 
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Α/Α ΥΨΟΣ 
ΙΔΑΝΙΚΟ 
ΒΑΡΟΣ 

ΒΑΡΟΣ 

ΣΥΝ 25% ΠΛΗΝ 25% 

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 
 

Όσοι υποψήφιοι βαθμοφόρου επιλέγονται ως ΥΕΑ και αποδέχονται τη θέση, 
υποχρεούνται εντός 1 ημέρας, να υπογράψουν στον πίνακα υπεύθυνων δηλώσεων, 
στο ΚΕΝ που υπηρετούν, στην οποία ν’ αναφέρουν τα Ο-Σ/ΣΞ, Ν,Α που επιθυμούν 
να επιλεγούν κατά σειρά προτεραιότητας και την ειδικότητα που επιθυμούν 
(Σκαπανέας - Διαβιβαστής ΠΖ - Λοιπές Ειδικότητες) κατά σειρά προτεραιότητας, εάν 

επιλεγούν στο Πεζικό. 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
Ο ΥΕΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΑ Ο-Σ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ο-Σ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο παρακάτω υπογράφων Υ/Β (επώνυμο) ………………. (όνομα) ……………..  του 

(όνομα πατρός) …………………  ΑΣΜ ………… ΚΛΑΣΗ ……………  

δηλώνω υπεύθυνα ότι 

1. Έχω επιλεγεί ΥΕΑ και η προτεραιότητα επιλογής μου στα Όπλα – Σώματα είναι η 

παρακάτω: 

ΠΕΖΙΚΟ      ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ    ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ     ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟ      

ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ      

  

 
2. Εάν επιλεγώ ΥΕΑ ΠΕΖΙΚΟΥ, η προτεραιότητα επιλογής μου σε ειδικότητες είναι 
η παρακάτω: 
      

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ   ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΣ ΠΖ 

(ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΟΛΜΩΝ,  

ΠΟΛΥΒΟΛΗΤΗΣ, ΧΕΙΡ. Α-Τ ΠΑΟ) 

      ΚΕΝ ____________ (ΗΜΕΡ/ΝΙΑ) 
_________ 20___ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
-Ο- 

 -Ο- 
ΔΗΛΩΝ 

 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 

1ο, 2ο ΚΑΙ 3ο …….11 
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Επιλογή στις Ειδικές Μονάδες (ΚΔ - ΣΝ - ΟΥΚ) 

 • Κριτήρια Επιλογής (ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΔ) 

ο Απόφοιτος Γυμνασίου ή Συστήματος Μαθητείας και άνω  

ο Σωματική Ικανότητα 1  

ο Ύψος: 1,55 εκ. και άνω  

ο Βάρος: Όχι πέραν του 20% του φυσιολογικού 

ο Όχι δυσχρωματοψία διαπιστούμενη από τους 
ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες ISHIHARA 

     ο Πλήρους θητείας: Αν έχεις λόγους να 
υπηρετήσεις μειωμένη θητεία και επιθυμείς να 
επιλεγείς ΚΔ, θα πρέπει να δηλώσεις ότι, σε περίπτωση επιλογής σου παραιτείσαι 
του δικαιώματος της μειωμένης θητείας, εκτός εάν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται 
για μείωση της θητείας αποκτήθηκαν μετά την επιλογή σου. 

ο Υπογραφή ρητής συγκατάθεσης για έλεγχο χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών 
[Δήλωση Στοιχείων Επιλογής Ν/Σ (σελ.6)]  

ο Επιτυχία στην Αθλητική Δοκιμασία 

Σημειώνεται ότι, εάν φέρεις δερματόστιγμα (τατουάζ), αυτό να μην είναι στο 
λαιμό και το κεφάλι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Αθλητική Δοκιμασία 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣΔΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΔ 

 

Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑ 
ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ 

1. Κάμψεις Ελεύθερη 20 

2. Διπλώσεις Ελεύθερη 25 

3. Δρόμος 1.000 μ. Ελεύθερη 4' 30" 
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Οι ΥΕΑ ΚΔ για να αντεπεξέλθουν στην εκπαίδευσή τους πρέπει να 
γνωρίζουν κολύμπι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Κριτήρια Επιλογής (ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΩΝ ΣΝ) 

ο Απόφοιτος εξατάξιας ή επτατάξιας Σχολής Μέσης Παιδείας και άνω  

ο Σωματική Ικανότητα 1  

ο Ύψος: 1,75 εκ. και άνω 

ο Βάρος: Όχι πέραν του +/- 20% του φυσιολογικού  

ο Όχι δυσχρωματοψία διαπιστούμενη από τους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες 
ISHIHARA 

ο Πλήρους θητείας: Αν έχεις λόγους να υπηρετήσεις μειωμένη θητεία και 
επιθυμείς να επιλεγείς ΣΝ, θα πρέπει να δηλώσεις 
ότι, σε περίπτωση επιλογής σου παραιτείσαι του 
δικαιώματος της μειωμένης θητείας, εκτός εάν οι 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για μείωση της 
θητείας αποκτήθηκαν μετά την επιλογή σου. 

ο Υπογραφή ρητής συγκατάθεσης για έλεγχο 
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών [Δήλωση 
Στοιχείων Επιλογής Ν/Σ (σελ. 6)]  

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 30 
επιπλέον μόρια. 

 

• Αθλητική Δοκιμασία 
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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. 

 

 



-17- 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΥΨΟΥΣ - ΒΑΡΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ -ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΩΝ 

Α/Α ΥΨΟΣ 
ΒΑΡΟΣ 
+20% (γ) 

ΒΑΡΟΣ -
20%(δ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 1.55 (α) 66.0  (α) Οι Καταδρομείς πρέπει να 
έχουν ανάστημα 1.55 και άνω 

 

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

 

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

 

(δ) Όσοι το βάρος τους 
αποκλίνει προς τα κάτω πέραν 
του 20% απορρίπτονται και δεν 
έχουν δικαίωμα διεκδίκησης 
θέσης. (Μόνο για τους ΣΝ) 

(ε) Για ύψος πέραν των 2,00 
μέτρων θα γίνεται ο ανάλογος 
υπολογισμός. 

 

2 1.56 67.2  
3 1.57 68.4  
4 1.58 69.6  
5 1.59 70.8  
6 1.60 72.0  
7 1.61 73.2  
8 1.62 74.4  
9 1.63 75.6  
10 1.64 76.8  
11 1,65 78,0  
12 1,66 79,2  
13 1,67 80,4  
14 1,68 81,6  
15 1,69 82,8  
16 1,70 84,0  
17 1,71 85,2  
18 1,72 86,4  
19 1,73 87,6  
20 1,74 88,8  
21 1,75 (β) 90,0 60,0 
22 1,76 91,2 60,8 
23 1,77 92,4 61,6 
24 1,78 93,6 62,4 
25 1,79 94,8 63,2 
26 1,80 96,0 64,0 
27 1,81 97,2 64,8 
28 1,82 98,4 65,6 
29 1,83 99,6 66,4 
30 1,84 100,8 67,2 
31 1,85 102,0 68,0 
32 1,86 103,2 68,8 
33 1,87 104,4 69,6 
34 1,88 105,6 70,4 

35 1,89 106,8 71,2 

36 1,90 108,0 72,0  
37 1,91 109,2 72,8  
38 1,92 110,4 73,6  
39 1,93 111,6 74,4  
40 1,94 112,8 75,2 

41 1,95 114,0 76,0  
42 1,96 115,2 76,8  
43 1,97 116,4 77,6  
44 1,98 117,6 78,4  
45 1,99 118,8 79,2  
46 2,00 120,0 80,0  
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• Κριτήρια Επιλογής (ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΟΥΚ) 

ο Απόφοιτος Γυμνασίου ή Συστήματος Μαθητείας και άνω 

ο Σωματική Ικανότητα 1 

ο Ύψος - Βάρος: Δεν λαμβάνονται υπόψη 

ο Όχι δυσχρωματοψία διαπιστούμενη 
από τους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες 
ISHIHARA 

ο Πλήρους θητείας: Αν έχεις λόγους 
να υπηρετήσεις μειωμένη θητεία και 
επιθυμείς να επιλεγείς ΟΥΚ, θα πρέπει να 
δηλώσεις ότι, σε περίπτωση επιλογής σου 
παραιτείσαι του δικαιώματος της μειωμένης 
θητείας. 

ο Επιτυχία στην Αθλητική Δοκιμασία 

ο Υπογραφή ρητής συγκατάθεσης για έλεγχο χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών 
[Δήλωση Στοιχείων Επιλογής Ν/Σ (σελ.6)] 

• Αθλητική Δοκιμασία 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΟΥΚ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

• ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΤΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥ-
ΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΠΟΝΗΘΕΙΣ. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Σε όλες τις εξετάσεις, για επιλογή στις Ειδικές Δυνάμεις (ΕΔ), οι υποψήφιοι  

δικαιούνται μια προσπάθεια. Αποτυχία σε ένα αγώνισμα αποκλείει τον υποψήφιο 
από τα λοιπά αγωνίσματα και θεωρείται ως μη επιτυχών. Ως αποτυχία νοείται η 
εγκατάλειψη της προσπάθειας ή τραυματισμός κατά τη διεξαγωγή του αγωνίσματος ή 
μη επίτευξη της κατώτατης επίδοσης.  Τονίζεται ότι δεν υπάρχει συμπληρωματική 
δοκιμασία. 

• Αν θέλεις να επιλεγείς ως Υποψήφιος Βαθμοφόρος ή Υποψήφιος Ειδικών 
Δυνάμεων (Καταδρομέας ή ΟΥΚ ή Στρατονόμος), θα πρέπει να υπογράψεις 
υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεις ενυπογράφως οριστικά και αμετάκλητα, 
ότι δεν είσαι χρήστης εξαρτησιογόνων ουσιών και δεν έχεις εμπλακεί ποτέ με 
καλλιέργεια, κατοχή ή διακίνηση τέτοιων ουσιών και ότι θα υπόκεισαι σε περιοδικές 
εξετάσεις βιολογικού υλικού, το είδος και η συχνότητα των οποίων θα καθορίζεται 
από το ΓΕΕΦ, για έλεγχο ύπαρξης στον οργανισμό σου τοξικών ουσιών ή φαρμάκων. 

• Η επιλογή σου ως ΥΒ (ΥΕΑ, Δεκανείς) και ΕΔ (ΚΔ, ΣΝ και ΟΥΚ), απαιτεί ειδικά 
προσόντα και πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες και κριτήρια που 
αναφέρθηκαν. 

• Οι ΥΕΑ ΚΔ 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. 

• Για την απονομή βαθμού ΔΕΑ σε Ανθλγό προϋποθέτει να: 

ο Έχει ονομασθεί Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός (ΔΕΑ). 

ο 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 Μην έχει καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης από στρατιωτικό ή 
πολιτικό δικαστήριο 

ο Μην έχει συγκεντρώσει πέραν των 60 βαθμών ποινής, λόγω επιβολής 
ποινικών ή/και πειθαρχικών ποινών, όπως καθορίζεται στις σχετικές διαταγές. 

ο Εξακολουθεί να είναι Ικανός κατηγορίας πρώτης (Ι/1) από άποψης σωματικής 
ικανότητας. 

ο 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 
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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: 

ο Κατά την επαναξιολόγηση και με βάση την Έκθεση Καταλληλότητας Δόκιμου 
Έφεδρου Αξιωματικού, τους απονέμεται ο βαθμός του Λοχία με απόφαση του 
Αρχηγού της ΕΦ. 

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. 

• Στους ΥΒ (Δεκανείς) απονέμεται ο βαθμός τους, κατόπιν απόφασης του 
Αρχηγού ΕΦ, αφού προηγουμένως περατώσουν με επιτυχία όλα τα Στάδια της 
εκπαίδευσης του Α' Κύκλου. Δηλαδή: Στρατικοποίησης, Προσαρμογής, Ατομικής 
Τακτικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσης Μαχητή και Εκπαίδευσης ΥΒ. 

Νοείται ότι, εάν για οποιονδήποτε λόγο εκπαιδευόμενος απωλέσει πέραν του 1/3 
της εκπαίδευσης, θεωρείται ανεκπαίδευτος. 

• 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 
στο Όπλο του Πεζικού, κατά προτεραιότητα ή σε άλλο όπλο του στρατού ξηράς 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 Ν/Σ 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 οπλιτών και τους απονέμονται ειδικότητες, 
ανάλογα με τις παθήσεις τους, αφού εξεταστούν από αρμόδια Επιτροπή. 
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Β. Επιλογή και Τοποθέτηση Ν/Σ Οπλιτών Μειωμένης Θητείας (ΜΘ) 

• Οι Ν/Σ που πρόκειται να υπηρετήσουν μειωμένη θητεία τριών (3) μηνών στην 
Ε.Φ. επιλέγονται στο Όπλο του Πεζικού με την ειδικότητα του Τυφεκιοφόρου και 
τοποθετούνται από αρμόδια Επιτροπή Αξιωματικών, όπως αυτή καθορίζεται στην 
Υπουργική Απόφαση. 

• Για την τοποθέτηση των Ν/Σ μειωμένης θητείας τριών (3) μηνών λαμβάνονται 
υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: 

ο Οι ανάγκες της Υπηρεσίας 

ο Τα επαγγελματικά προσόντα ή οι ειδικές επιστημονικές γνώσεις, όπως 
περιγράφονται στα κριτήρια για τη μηχανογραφική επιλογή και τοποθέτηση Ν/Σ  

ο Ο αριθμός μορίων  

ο Η Φρουρά προτίμησης 

• Λόγω του νομικού πλαισίου της μειωμένης διάρκειας θητείας οι εν λόγω Ν/Σ 
δύνανται να τοποθετούνται ακόμη και σε Στρατιωτικά Καταστήματα. 

• Διευκρινίζεται ότι οι Οπλίτες μειωμένης θητείας (ΜΘ) έξι (6) μηνών και άνω, 
τοποθετούνται μηχανογραφικά με την ίδια ακριβώς διαδικασία που ακολουθείται στην 
τοποθέτηση και απονομή ειδικότητας για τους Οπλίτες κανονικής θητείας. 

 

Γ. Επιλογή και Τοποθέτηση Αθλητών (Επίλεκτοι Ειδικής Ομάδας - Επίλεκτοι 
Διεθνείς - Διεθνείς - Σωματειακοί) 

• Πριν από την κατάταξη κάθε ΕΣΣΟ, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού 
(ΚΟΑ) συντάσσει και αποστέλλει στο ΓΕΕΦ κατάλογο των 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 δε θα τους χορηγούνται διευκολύνσεις ως 
αθλητές. 

• Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Απόφασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου, οι εθνοφρουροί αθλητές κατατάσσονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες, 
ανάλογα με τις επιδόσεις – διακρίσεις και το άθλημά τους: 

ο Επίλεκτοι Ειδικής ομάδας, θεωρούνται οι διεθνείς αθλητές υψηλών 
επιδόσεων, για τους οποίους απαιτείται ειδικό πρόγραμμα προπονήσεων, ενόψει 
προετοιμασίας τους για Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους, Πανευρωπαϊκούς, 
Κοινοπολιτειακούς και Μεσογειακούς Αγώνες. 

ο Επίλεκτοι Διεθνείς, θεωρούνται οι διεθνείς αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν σε 
διεθνείς αγώνες, με τις Εθνικές Ομάδες Ανδρών, Εφήβων, Ελπίδων, Νέων και οι 
οποίοι έχουν πετύχει μεγάλες επιδόσεις ή έχουν διακριθεί. Αυτοί ανήκουν σε ατομικά 
και ομαδικά αθλήματα. 

ο Διεθνείς, θεωρούνται οι αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν σε επίσημους 
διεθνείς αγώνες, με τις Εθνικές Ομάδες Ανδρών, Εφήβων, Ελπίδων και Νέων.  

ο Σωματειακοί, θεωρούνται οι υπόλοιποι αθλητές ομαδικών αθλημάτων (εκτός 
των διεθνών).  

• Σε περίπτωση που Ν/Σ Οπλίτης, ο οποίος ανήκει σε οποιαδήποτε κατηγορία 
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αθλητών, επιλεγεί ως ΥΕΑ ή Δεκανέας Ο-Σ/ΣΞ, Ν-Α ή Οπλίτης στις Ειδικές Δυνάμεις 
(ΚΔ - ΣΝ - ΟΥΚ), τότε θα διαγράφεται από τον κατάλογο του ΚΟΑ.  

• Σε περίπτωση τραυματισμού αθλητή, κατά τη διάρκεια άδειας για συμμετοχή σε 
προπόνηση ή αγώνα ή μετακίνηση με την ομάδα του, η ΕΦ ουδεμία ευθύνη φέρει, 
για παροχή αποζημίωσης ή άλλων απαιτήσεων του τραυματισθέντα. 

• Σε όλους τους αθλητές του καταλόγου χωρίς καμία εξαίρεση, δεν παρέχονται 
διευκολύνσεις κατά τον χρόνο έκτισης ποινών κράτησης και φυλάκισης, που 
ενδεχομένως να τους επιβληθεί, για παραπτώματα στα οποία έχουν υποπέσει. 

• Τους στρατεύσιμους αθλητές πρέπει να διακρίνει η πειθαρχία, ο ζήλος και το 
ενδιαφέρον για την υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση ή σε περίπτωση 
κατάχρησης των διευκολύνσεων, αυτές διακόπτονται, ο αθλητής διαγράφεται 
από τον κατάλογο του ΚΟΑ και αφαιρούνται τα προνόμια που του είχαν δοθεί 
λόγω της ιδιότητάς του ως αθλητή. Επιπλέον, σε περίπτωση σοβαρών 
παραπτωμάτων, θα μετατίθεται άμεσα σε Μονάδα εκτός της Φρουράς προτίμησής του. 

 

Δ. Επιλογή Στρατιωτών για τη Στρατιωτική Μουσική Εθνικής Φρουράς (ΣΜΕΦ) 

• Κριτήρια για την επιλογή Στρατιωτών για τη ΣΜΕΦ αποτελούν: 

o Οι μουσικές γνώσεις των Ν/Σ (μουσικά όργανα ή τραγούδι) 
o Υπογραφή ρητής συγκατάθεσης για έλεγχο χρήσης εξαρτησιογόνων 

ουσιών (Δήλωση στοιχείων επιλογής σελ.6) 

• Η αξιολόγηση διεξάγεται από επιτροπή, η οποία αποτελείται και από καθηγητές 
Μουσικής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 

• Δεν δύνανται να υπηρετούν στη ΣΜΕΦ: 

ο Όσοι Οπλίτες επιλέγονται ως ΥΕΑ, 
οποιουδήποτε Ο-Σ/ΣΞ, Ν, Α  

ο Οι Δεκανείς- Οπλίτες Ειδικών Δυνάμεων (ΚΔ - 
ΣΝ - ΟΥΚ)  

ο Επίλεκτοι ειδικής ομάδας, επίλεκτοι διεθνείς ή 
διεθνείς αθλητές, που αναγράφονται στον επίσημο 
πίνακα του ΚΟΑ  

Από τους επιτυχόντες θα προεπιλέγονται όλοι οι οπλίτες που θα στελεχώσουν την 
ΣΜΕΦ (σύμφωνα με τις ανάγκες της ΣΜΕΦ, σε συγκεκριμένα μουσικά όργανα, κατ’ 
απόλυτη σειρά επιτυχίας), ως τυφεκιοφόροι, θα τοποθετούνται στη ΣΜΕΦ. 

 

Ε. Μονάδες Ειδικής Επάνδρωσης 

• Ορισμένες Μονάδες της Εθνικής Φρουράς, λόγω γεωγραφικών ή 
επιχειρησιακών ιδιαιτεροτήτων είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται ως Μονάδες Ειδικής 

Επάνδρωσης. Στις Μονάδες αυτές τοποθετούνται Ν/Σ που διαμένουν στην έδρα τους 
και την ευρύτερη περιοχή χωρίς να έχει εφαρμογή γι’ αυτούς το μηχανογραφικό 
σύστημα. 

• Στην περίπτωση των Μονάδων Ειδικής Επάνδρωσης και ειδικότερα των 
Μονάδων του Όπλου των Τεθωρακισμένων, επιλέγονται κατά προτεραιότητα όσοι 
Ν/Σ έχουν δηλώσει το Όπλο αυτό ως πρώτη προτίμηση. Αυτοί τοποθετούνται στην 
πλησιέστερη Μονάδα του τόπου συμφερόντων τους και ακολούθως αν οι ανάγκες 
δεν έχουν καλυφθεί, επιλέγονται και τοποθετούνται όσοι Ν/Σ διαμένουν στην 
ευρύτερη περιοχή. 
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ΣΤ. Τοποθέτηση Οπλιτών που έχουν μοριοδοτηθεί 

• Η τοποθέτηση γίνεται με βάση τον αριθμό μορίων του καθενός. Νοείται ότι 
προηγούνται οι Ν/Σ με τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού 
μορίων προηγείται ο Ν/Σ με τον μικρότερο αριθμό κλήρου. 

 

Ζ. Τοποθέτηση Οπλιτών στις Λέσχες και Σπίτι του Εθνοφρουρού 

• Θα πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα μεταξύ των επιθυμούντων  απόφοιτων 
του ΑΞΙΚ και του κλάδου των Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών των 
Τεχνικών Σχολών με την ειδικότητα Μαγειρικής – Τραπεζοκομίας, με βάση τον βαθμό 
του πτυχίου ή του απολυτηρίου τους. Σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων, 
διεξάγεται ανοικτός διαγωνισμός.. 

 

Η. Τοποθέτηση υπολοίπων Ν/Σ 

• Μετά την ολοκλήρωση των προηγούμενων φάσεων, επιλέγονται όλοι οι 
υπόλοιποι Ν/Σ με απόλυτη εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής και τοποθέτησης. 

 

Θ. Οπλίτες Ειδικής Στρατιωτικής Θητείας (ΕΣΘ) 

• Βάσει του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011, καθορίστηκε η ΕΣΘ, για 
όσους Εθνοφρουρούς κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική Επιτροπή, ως ικανοί 
για εκπλήρωση τέτοιας θητείας, ανάλογα με τις παθήσεις που έχουν, οι οποίοι 
τοποθετούνται σε συγκεκριμένα Στρατόπεδα και Μονάδες. 

 

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. 
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Παράπονα -Αιτήματα  

Οποιοδήποτε προσωπικό πρόβλημα στρατευσίμου παρουσιαστεί κατά την 
διάρκεια της θητείας του θα μπορεί να αντιμετωπισθεί με λήψη Διοικητικών μέτρων 
κατόπιν εισηγήσεων των Διοικήσεων. Για σοβαρά και αξεπέραστα κοινωνικά 
προβλήματα, θα μπορούν να υποβάλλονται ιεραρχικά 
αιτήματα (από του ίδιους και όχι από τους οικίους τους) 
συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για 
λήψη απόφασης από τον Αρχηγός της ΕΦ. 

Έκτακτες μεταθέσεις δυνατόν να γίνονται λόγω 
υπηρεσιακών αναγκών ή σοβαρών παραπτωμάτων.  

Για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών δύναται ο Αρχηγός 
της ΕΦ να αποσπάσει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
προσωπικό που θα κριθεί απαραίτητο για την συγκεκριμένη υπηρεσία. Σε κάθε 
περίπτωση λεπτομέρειες θα δίδονται με αντίστοιχες διαταγές. 

 

Μοριοδότηση Στρατευσίμων Οπλιτών 

• Για την πλήρη διαφάνεια και αξιοκρατία στις διαδικασίες χειρισμού του 
προσωπικού της Εθνικής Φρουράς έχει καθοριστεί σύστημα μοριοδότησης, με βάση 
το οποίο οι Έφεδροι Αξιωματικοί και 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 στη σελίδα 8-9). 

ο Μόρια ανάλογα με τη Φρουρά επιθυμίας - υπηρεσίας (όπως αναφέρεται στη 
σελίδα 25). 

ο Μόρια ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της Μονάδας υπηρεσίας (όπως 
αναφέρεται στη σελίδα 25). 

• Στους Έφεδρους Αξιωματικούς και Οπλίτες στους οποίους επιβάλλεται 
πειθαρχική ποινή φυλάκισης, αφαιρείται ανάλογος αριθμός μορίων από τον συνολικό 
αριθμό που διαθέτουν, όπως παρακάτω: 

ο από 30 έως 40 ημέρες φυλάκισης:    4 μόρια  

ο από 41 έως 50 ημέρες φυλάκισης:    8 μόρια  

ο από 51 έως 60ημέρες φυλάκισης:    12 μόρια 

ο από 61 έως 70ημέρες φυλάκισης:    16 μόρια 

ο από 71 έως 80ημέρες φυλάκισης:    20 μόρια 

ο από 81 έως 90ημέρες φυλάκισης:    24 μόρια 

ο από 91 ημέρες φυλάκισης και άνω:  28 μόρια 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΜΟΡΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΙΣ ΦΡΟΥΡΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ 

 

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 

 
 

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, ΛΣ/Σχηματισμών, ΛΔ/Δκσεων ΓΕΕΦ - Τακτικών 
Συγκροτημάτων -  Τακτικών Διοικήσεων, ΠΔ/ΔΠΒ/ΓΕΕΦ - 
Σχηματισμών και ΔΝΒ 

1 

3 
ΤΣ/ Μ/Κ ΤΠ, ΤΣ/23 ΕΑΡΜ, ΤΣ/ΓΕΕΦ και όλες οι Ενεργές 
Μονάδες - Ανεξάρτητες Υπομονάδες, πλην των ειδικά 
αναφερομένων στον παρόντα πίνακα 

3 

4 
Επιστρατευόμενες Μονάδες, στις οποίες τοποθετούνται Οπλίτες 
των ειδικοτήτων Χειριστή Όλμων και Υπολογιστή - Παρατηρητή 
Όλμων, οι οποίοι αποσπώνται σε αντίστοιχες ενεργές Μονάδες 

3 

5 
ΠΠ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΤΣΟΜΑΚΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΘ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, 
ΠΓΥ ΑΛΑΣΙΑ, ΔΕΠΑΣ - ΕΠΑΣ 1-2-3, ΝΠΠΜ10Β - ΝΠΑΝ17Α - 
ΝΠΚΑ22ΝΔ - ΝΠΚΡ30Ν - ΝΠΛΡ66Δ 

4 

6 222 - 276 ΤΠ 4 
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ΣΤΟΛΗ 

 Νεοσύλλεκτε οπλίτη, κατά τη διάρκεια της θητείας σου στην Εθνική Φρουρά, θα 

σου χορηγηθούν τα πιο κάτω είδη: 

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΕΝ 3ου ΜΗΝΑ 

1. Επενδύτης εκστρατείας (τζάκετ) 

Τζάκετ) 

-- 1 1 

2. Αδιάβροχο εκστρατείας -- 1 1 

3. Στολή ασκήσεων-εκστρατείας 3 -- 3 

4. Κάλτσες στολής ασκήσεων 3 -- 3 

5. Πουλόβερ 1 -- 1 

6. Εσωτερικές επενδύσεις -- 2 2 

7. Άρβυλα 1 -- 1 

8. Ζωστηράκι με πόρπη 1 -- 1 

9. Πηλήκιο ασκήσεων με εθνόσημο 2 -- 2 

10. Πετσέτα προσώπου 1 1 2 

11. Πετσέτα μπάνιου 1 -- 1 

12. Σάκος ιματισμού 1 -- 1 

13. Αγγεία φαγητού 1 -- 1 

14. Υδροδοχείο πλαστικό 1 -- 1 

15. Πιρούνι 1 -- 1 

16. Κουτάλι 1 -- 1 

17. Μαχαιρίδιο πτυσσόμενο 1 -- 1 

18. Εθνόσημο μεταλλικό μπερέ 1 -- 1 

19. Μπερέ χακί 1 -- 1 

20. Παντελονάκι γυμναστικής 1 -- 1 

21. Φόρμες γυμναστικής -- 1 1 

22. Φανέλες κοντομάνικες 2 -- 2 

23. Κάλτσες γυμναστικής -- 1 1 

24. Ταινία ονοματεπώνυμο 2 -- 2 

25. Τσάντα ΕΦ 1 -- 1 

26. Σεντόνια 4 -- 4 

27. Μαξιλάρι 1 -- 1 

28. Μαξιλαροθήκη 2 -- 2 

29. Παντόφλες 1 -- 1 

30. Ωτοασπίδα 1 -- 1 

31. Ηλεκτρικός φακός με μπαταρίες 1 -- 1 

32. Γάντια μάλλινα 1 -- 1 

33. Σκούφος μάλλινος 1 -- 1 

34. Μεταλλικό κύπελλο νερού 1 -- 1 
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• 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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ΑΔΕΙΕΣ 

 Κατά τη διάρκεια της παραμονής σου στο ΚΕΝ, θα σου χορηγηθούν οι πιο κάτω 

άδειες: 

 με το πέρας της    εβδομάδας εκπαίδευσης, ήτοι:1ης

  Από Σάββατο 13 μέχρι Δευτέρα 15 0900 Ιουλίου 2019. 

 

 3ήμερη, με το πέρας της ορκωμοσίας, ήτοι: 

 Από Πέμπτη 18 Ιουλίου μέχρι Δευτέρα 22 0900 Ιουλίου 2019. 

 

 Επισημαίνεται, ότι πέραν από τις εγκριμένες από το ΓΕΕΦ άδειες, στους 

συμμετέχοντες σε διεθνείς διαγωνισμούς γνώσεων ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις 

οι οποίοι εκπροσωπούν την Κυπριακή Δημοκρατία, δε θα χορηγηθούν επιπλέον 

άδειες.   

  Για έκτακτες και σοβαρές περιπτώσεις, χορηγούνται αυστηρά περιορισμένες 

χρονικά άδειες, κατόπιν διερεύνησης και έγκρισης από το προϊστάμενο κλιμάκιο του 

ΚΕΝ. 
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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 θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη, 
τελευταία εβδομάδα του 1ου Σταδίου 
Εκπαίδευσης (Στρατικοποίησης), ενώπιον 
πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής 
ηγεσίας, αλλά και των συγγενών και φίλων σου, 

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 του ΚΕΝ. 
 

 

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. 
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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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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 Μετά την κατάταξή σου, θα 
παραμείνεις στο ΚΕΝ, για την 
αρχική εκπαίδευση, μέχρι τις 18 
Ιουλίου 2019 και στη συνέχεια θα 
παρουσιαστείς στη Μονάδα 
τοποθέτησής τους, όπου θα 
παρακολουθήσεις Ατομική 
Τακτική Εκπαίδευση, Σχολείο 
Μαχητή και Ειδική Εκπαίδευση, οι 
οποίες εκπαιδεύσεις θα 
ολοκληρωθούν μέχρι τέλος 
Σεπτεμβρίου 2019. 
 Οι οπλίτες που θα τοποθετηθούν σε Μονάδες της Γραμμής, σε Τάγματα 
Εθνοφυλακής και Λέσχες, θα παραμείνουν στα ΚΕΝ, μέχρι τις 09 Αυγούστου 2019. 
 
 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

 Κατά τις εξόδους σου μπορείς να επισκέπτεσαι το «Σπίτι του Εθνοφρουρού» 

(ΣτΕ), το οποίο στεγάζεται στην οδό Απόλλωνος 29,  (στην εντός των τοιχών πόλη 

της Λευκωσίας). 

 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 Καθημερινά (εκτός τρίτης) από 1600 μέχρι 2300ω. 

 Σάββατο-Κυριακές και αργίες από 1200 μέχρι 2300ω. 

 Τρίτες, λειτουργεί μόνο η Καφετέρια από 0900 μέχρι 2300ω 

 

 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Εστιατόριο, κυλικείο. 

 Βιβλιοθήκη. 

 Αίθουσα διαλέξεων – δεξιώσεων. 

 Μέσα ψυχαγωγίας (τηλεόραση, DVD, προβολικό, τάβλι, σκάκι, 

βελάκια, μπιλιάρδο). 

 Τηλέφωνο με μετρητή (κάρτα). 

 

 

 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΔΕΣΜΤΑ 

 Κυλικείου, το οποίο διαθέτει αναψυκτικά, χυμούς, ελαφρά 

οινοπνευματώδη ποτά κτλ. 

 Εστιατόριο με φαγητά της ώρας (μπριζόλα, σουβλάκια, σεφταλιά, 

μπιφτέκι, λουκάνικο, χαλούμι κτλ), σε πολύ χαμηλές τιμές. 

 

 

 

 



-33- 
 

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 το 
Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας, το οποίο 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, καθόσον έχουμε νομική και ηθική υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία 
να παρέχουμε σε όλο το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, τόσο το στρατιωτικό, 
όσο και το πολιτικό, ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, διαβίωσης και 
εκπαίδευσης, απαλλαγμένο από κινδύνους. 

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 
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• 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, πετσέτες 
προσώπου - μπάνιου 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 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 τη 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. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ  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 Ενοπλες Δυνάμεις, έχει ουσιαστικές 

ιδιαιτερότητες. Η στρατιωτική εκπαίδευση στις Ενοπλες 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. Ετσι, 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 
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, 
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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, 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 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 
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• 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 

 

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 
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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 χαρα-
κτηριστικά, 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 

• 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. 
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• 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  Δ ΙΕΞΟΔΟΣ ,  Ε ΙΝΑΙ  ΑΔ ΙΕΞΟΔΟ»  

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 διάρκεια. Ο χρόνιος χρήστης, ο αλκοολικός, υφίσταται σημαντικές 
βλάβες στην υγεία του, που εκδηλώνονται με κίρρωση του ήπατος, 
γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος, ορμονικές διαταραχές, μείωση μυικής 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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

 

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 
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οδηγεί τον ασθενή σε επιπλοκές, 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 της 
είναι το συφιλιδικό έλκος και η σύστοιχος βουβωνική αδενίτιδα που αφορούν στη 
λεγόμενη 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: 

 

  

 

A Αεραγωγός (Airway) 

B Αναπνοή (Breathing) 

C Κυκλοφορία (Circulation) 

D Νευρολογικά Σημεία (Disability) 

Ε Συνθήκες Περιβάλλοντος (Environment) 

 

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. 

 

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. 

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. 
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• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ 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) 

ο Πιέστε με τα δύο δάχτυλα το μαλακό μέρος της 
μύτης για δέκα λεπτά. 

ο Αν η ρινορραγία δεν σταματά, επαναλάβετε τη 
διαδικασία 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 ( 1ου, 2ου ή 3ου 

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. 
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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. 

 

Σημάδια που αφήνουν 

δόντια μη δηλητηριώδους 

φιδιού 

ο Πλύνετε με άφθονο νερό και αντισηπτικό. 

ο Μεταφέρετε τον ασθενή στο νοσοκομείο. 

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 δροσερό νερό. 

ο Αν έχει τις αισθήσεις του 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>390C), καλέστε 
ΑΜΕΣΑ ιατρική βοήθεια. 

ο Αν παρουσιάζει 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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