
Επιλογή υποψηφίων βαθμοφόρων (ΥΕΑ – Δεκανείς) 
  
Κριτήρια Επιλογής: 
 
– Να μην έχεις διατελέσει σε ανυποταξία. 
 
– Σωματική Ικανότητα 1. 
 
– 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). 
 
– Να μην έχεις πρόβλημα άρθρωσης λόγου. 
 
– Σημειώνεται ότι, εάν φέρεις δερματόστιγμα (τατουάζ), αυτό να μην 
φαίνεται από τη θερινή στολή. 
 
– 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. 
 
– Υπογραφή ρητής συγκατάθεσης για έλεγχο χρήσης εξαρτησιογόνων 
ουσιών. 
 
– 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. 
 
  – 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: 
 
    α.  Δεν πετύχεις στην αθλητική δοκιμασία του Δρόμου 1000 μέτρων, 
έστω και για 1 εκατοστό του δευτερολέπτου. 
 
    β.  Εγκαταλείψεις μετά την έναρξη της εξέτασης έστω και σε 1 
αγώνισμα για οποιονδήποτε λόγο, ή λόγους υγείας (π.χ. διάστρεμμα, 
θλάση κ.λπ.) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των αγωνισμάτων. 
 
    γ.  Αν δεν παρουσιαστείς για εξέταση. 
 
 
– Γραπτή Δοκιμασία 
 
    α.  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). 
 
    β.   Τα Δοκίμια Νοημοσύνης είναι δύο. Το πρώτο μετράει τη μη 
λεκτική νοητική ικανότητα και το δεύτερο τη λεκτική. Το δοκίμιο μη 
λεκτικής νοητικής ικανότητας 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. Με αποκλειστική ευθύνη ομάδας 
Καθηγητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, δίδεται ένα δοκίμιο από κάθε 
είδος στα οποία και οι Υ/Β εξετάζονται. Η διόρθωση των Δοκιμίων 
γίνεται από ομάδα Καθηγητών του Πανεπιστημίου. Μετά τη διόρθωση 
των γραπτών, τα ονόματα των υποψηφίων βαθμοφόρων 
αποκαλύπτονται με μέριμνα των καθηγητών Πανεπιστημίου Κύπρου και 
εκπροσώπων του Υπουργείου Άμυνας και του ΓΕΕΦ. 
 
– 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: 



 
  α.  Να επιτύχεις στην αθλητική δοκιμασία. 
 
  β.  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). 
 
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. 
 

  



 



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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


