
 

 
  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Απόφαση δυνάμει του άρθρου 16(4) των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 
2011 έως 2020 

 
Θέμα: «Διαδικασία επιλογής και κατανομής των στρατευσίμων ή εθνοφρουρών σε 
Κλάδους, Όπλα και Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ) και 
ΣΜΕΦ, επιλογής των Υποψηφίων Βαθμοφόρων, ονομασίας των εθνοφρουρών σε 
Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, απονομής σε αυτούς βαθμού και καθορισμός 
συναφών θεμάτων» 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1. Τη γενική εποπτεία όλων των επιλογικών διαδικασιών των στρατευσίμων  και 
νεοσυλλέκτων εθνοφρουρών (Ν/Σ) έχει η Επιτροπή Επιλογής, η οποία συγκροτείται 
με διαταγή του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς (Αρχηγός). Η Επιτροπή Επιλογής 
αποτελείται από:  
 

  (α) τον Υπαρχηγό της Εθνικής Φρουράς ή, σε περίπτωση κωλύματος, ένα 
ανώτατο Ελληνοκύπριο αξιωματικό, ως πρόεδρο, 

 
  (β) δύο αξιωματικούς βαθμού Συνταγματάρχη του Στρατού Ξηράς ή 

αντίστοιχου βαθμού αξιωματικού του Ναυτικού και της Αεροπορίας, και 
 

  (γ) δύο ανώτερους αξιωματικούς του Υπουργείου Άμυνας (ΥΠΑΜ), ως 
μέλη. 
 
2. Η Επιτροπή Επιλογής έχει την ευθύνη εφαρμογής των καθοριζομένων στην 
παρούσα Απόφαση και την εξασφάλιση της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και του 
αδιάβλητου όλων των επιμέρους διαδικασιών. Προς υποβοήθηση του έργου της 
Επιτροπής Επιλογής, συγκροτείται, με απόφαση του Αρχηγού, μετά από σχετική  
πρόταση της Διεύθυνσης Επιλογής Μεταθέσεων Οπλιτών του Γενικού Επιτελείου 
Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ), επιτροπή καλούμενη ως Επιτροπή Ελέγχου 
Επιλογής και Πρώτης Τοποθέτησης. Η εν λόγω Επιτροπή, είναι τετραμελής και 
αποτελείται από: 
 
 (α) ένα ανώτατο αξιωματικό, ως πρόεδρο. 
 
 (β) δύο ανώτερους αξιωματικούς, και 
  

  (γ) ένα αξιωματικό από το Υπουργείο Άμυνας (ΥΠΑΜ), ως μέλη. 
 

3. Αρμόδιος επιτελικός φορέας για την επιλογική διαδικασία είναι το 
ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ, το οποίο ευθύνεται για την ενημέρωση των στρατευσίμων και Ν/Σ, τη 
συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων επιλογής τους και την έγκαιρη έκδοση και 
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επιλογής. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, 
το ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ:  
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(α) Συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας(ΥΠΠΑΝ) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την εξαγωγή των 
αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων των υποψήφιων βαθμοφόρων (Υ/Β). 
 

(β) Ενημερώνει τη μηχανογραφική εφαρμογή, σε συνεργασία με το 
ΓΕΕΦ/ΔΕΠΚΥΒ, για την εκτέλεση της επιλογικής διαδικασίας. 

 
(γ) Ενισχύεται, κατά προτεραιότητα, με το αναγκαίο προσωπικό και μέσα. 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ 

 
4. Ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάταξη αναρτάται στις επίσημες ιστοσελίδες 
του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς ενημερωτικό υλικό, στο οποίο 
περιγράφονται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες επιλογής των 
στρατευσίμων. Ο τύπος και το περιεχόμενο του ενημερωτικού υλικού, εγκρίνονται 
από το ΥΠΑΜ.   

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ Ν/Σ 

ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα: 
 
5. Οι αναμενόμενοι για κατάταξη στην ΕΦ στρατεύσιμοι, υποβάλλουν 
υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφιακής πλατφόρμας πριν την κατάταξη τους 
Δήλωση Στοιχείων Επιλογής Στρατευσίμων (ΔΣ). 
 
6. Η διαδικασία υποβολής της ΔΣ, η προθεσμία υποβολής, τα χρονικά περιθώρια 
υποβολής της, η περιόδος λειτουργίας της πλατφόρμας,  καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Άμυνας, η οποία 
δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.  

 
 Ιατρικές εξετάσεις – Κρίση Ικανότητας - Λήψη σωματομετρικών στοιχείων 
 

7. Η ικανότητα των στρατευσίμων - Ν/Σ, καθώς και η καταλληλότητά τους για 
εκπλήρωση θητείας στην ΕΦ, από ιατρικής άποψης, κρίνεται, με βάση τις διατάξεις 
των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων. Τα αποτελέσματα κάθε στρατεύσιμου ή Ν/Σ, 
ανάλογα με την περίπτωση, καταχωρούνται με μέριμνα των Επιτροπών Κατάταξης 
και λήψης σωματομετρικών στοιχείων. Κατά την κατάταξή τους, λαμβάνουν 
ενυπόγραφα γνώση σε έντυπο, το οποίο υπογράφει  η Επιτροπή Κατάταξης και ο 
Ν/Σ. 
 
 Νοείται ότι, όσοι στρατεύσιμοι επιλεγούν ως Υ/Β και ως υποψήφιοι των 
Ειδικών Δυνάμεων (ΕΔ), στις οποίες περιλαμβάνονται οι Δυνάμεις Καταδρομών, η 
Στρατονομία και οι Ομάδες  Υποβρυχίων  Καταστροφών,  κατά την ημέρα της 
κατάταξής τους θα πρέπει να εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια που 
καθορίζονται στις παραγράφους 23, 79, 88 και 93, αντίστοιχα. 
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Επιτροπή Λήψης σωματομετρικών στοιχείων 
 
8. Μετά την έκδοση της απόφασης του ΥΠΑΜ για πρόσκληση της ΕΣΣΟ 
συγκροτείται, με διαταγή της προϊστάμενης Διοίκησης του Κέντρου Κατάταξης(ΚΕΝ), 
τριμελής Επιτροπή Λήψης Σωματομετρικών Στοιχείων. Η εν λόγω Επιτροπή είναι  
αρμόδια  για  τη  μέτρηση  του  ύψους  και  βάρους  των στρατευσίμων και Ν/Σ, 
καθώς και για την καταχώρηση των στοιχείων στο μηχανογραφικό σύστημα. Ο 
χρόνος λειτουργίας της εν λόγω επιτροπής καθορίζεται με διαταγή του 
ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ.   

 
9. Με διαταγή του ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ, τοποθετείται ένας Αξκός επιπλέον ως μέλος 
της επιτροπής Λήψης Σωματομετρικών Στοιχείων, προκειμένου να διενεργεί την 
επαναμέτρηση και το οποίο είναι υπεύθυνό για τις περιπτώσεις στρατευσίμων και 
Ν/Σ που δηλώνουν ότι επιθυμούν επαναμέτρηση. Οι μετρήσεις της επαναμέτρησης 
γίνονται με διαφορετικά μηχανήματα και καταχωρούνται στο μηχανογραφικό 
σύστημα. Όλα τα μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, για τη μέτρηση του 
ύψους και του βάρους, ελέγχονται και πιστοποιούνται από αρμόδια υπηρεσία του 
Κράτους. 
 
Δήλωση επιλογικών στοιχείων 

 
10. Όλοι οι  αναμενόμενοι για κατάταξη στρατεύσιμοι υποχρεούνται να υποβάλουν  
ΔΣ, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπως καθορίζεται στις παραγράφους 5 και 6.  Η 
εν λόγω ΔΣ, αποτελεί την αποκλειστική βάση λήψης των δεδομένων για την επιλογή 
τους και περιλαμβάνει: 
 

  (α) Πλήρη στρατολογικά και ληξιαρχικά στοιχεία. 
 
  (β) Διεύθυνση διαμονής. 
 
  (γ) Δήλωση του στρατεύσιμου εφόσον ανήκει σε μία ή περισσότερες 

κατηγορίες  μοριοδότησης που προβλέπονται στην παράγραφο 108. 
 

 (δ) Επιθυμίες: 
 
  1/ Επιλογή ως Υ/Β ή και ΚΔ 
                                (Σημ.: Υποψήφιος Βαθμοφόρος για ΚΔ ισχύει μόνο για  
                                 περιπτώσεις ΥΕΑ και όχι Υπξκών) 
 
                                 ή 
 
  2/ Επιλογή για τις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ).  
                                (Σημ.: Δικαιούται να δηλώσει μόνο μια επιθυμία ΕΔ). 
         
                                 ή 
 
                      3/ Λέσχες-ΚΑΑΥ-ΣΤΕ 
                       (Σημ.: Μόνο για απόφοιτους του Ανώτερου Ξενοδοχειακού  
                                 Ινστιτούτου Κύπρου  και του Κλάδου Ξενοδοχειακών και    
                                 Επισιτιστικών Τεχνών/ Ειδικότητα Μαγειρικής-    
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                                 Τραπεζοκομίας των Τεχνικών Σχολών) 
 
  4/ Επιλογής ή μη για ΣΜΕΦ  
 

   5/ Κατανομής σε Όπλα – Σώματα του Στρατού Ξηράς (Ο-Σ/ΣΞ),       
                                           Ναυτικό (Ν) και Αεροπορία (Α). 

                                (Σημ.: Υποχρεούται να δηλώσει δύο επιθυμίες). 
 

(ε) Τόπος συμφερόντων - Φρουρά προτίμησης για τοποθέτηση. 
 

11. Τα στοιχεία των υποπαραγράφων γ, δ και ε της παραγράφου 10 των 
στρατευσίμων που υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας, δύναται να τροποποιηθούν 
μετά από αίτηση του στρατευσίμου η οποία υποβάλλεται από τον ίδιο στο 
ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ όχι πέραν των 2 ημερών από τη λήξη λειτουργίας της πλατφόρμας. 
Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά για κάθε 
στρατεύσιμο. 
 
12. Όσοι υποβάλλουν ΔΣ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας λαμβάνουν 
αντίγραφο της στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο ως αποδεικτικό. Στο αντίγραφο της 
δήλωσής τους εκτυπώνεται τυχαία ο αριθμός κλήρου στη βάση ειδικού αλγόριθμου 
από το μηχανογραφικό σύστημα.  
 
13. Η πιο πάνω ΔΣ, τηρούνται ηλεκτρονικά από το ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ, μέχρι την 
απόλυσή τους. 
 
14. Όσοι από τους Ν/Σ δεν έχουν υποβάλλει για οποιονδήποτε λόγω ΔΣ στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα, υποχρεούνται τη μέρα της κατάταξής ή κατά την 
παρουσίασή τους για υγειονομική εξέταση στις επαρχιακές επιτροπές πριν την 
κατάταξη να την υποβάλουν. Η εν λόγω ΔΣ, αποτελεί την αποκλειστική βάση λήψης 
των δεδομένων για την επιλογή τους και περιλαμβάνει: 

 
  (α) Πλήρη στρατολογικά και ληξιαρχικά στοιχεία.  
 
  (β) Διεύθυνση Διαμονής.  
 
  (γ) Σωματική ικανότητα και σωματομετρικά στοιχεία.  

 
  (δ) Αριθμό μορίων που δικαιούνται με την προσκόμιση των εγγράφων που 

προβλέπονται στην παράγραφο 108. 
 

 (ε) Επιλογής ή μη για ΣΜΕΦ  
 

 (στ) Κατανομής σε Όπλα – Σώματα του Στρατού Ξηράς (Ο-Σ/ΣΞ), Ναυτικό     
                      (Ν) και Αεροπορία (Α). (Σημ.: Υποχρεούται να δηλώσει δύο επιθυμίες). 

 
(ζ) Τόπος συμφερόντων - Φρουρά προτίμησης για τοποθέτηση. 
 

15. Τα στοιχεία των υποπαραγράφων γ και δ, της παραγράφου 14 εξάγονται από 
επίσημα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο Ν/Σ ταυτόχρονα με τη ΔΣ του, σε 
πρωτότυπο ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. Ισχυρισμοί του Ν/Σ που δεν 
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τεκμηριώνονται από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, αναφέρονται στη ΔΣ, χωρίς να 
λογίζεται ότι έχουν καταχωρηθεί. Για την καταχώριση των δεδομένων αυτών στη ΔΣ, 
ο Ν/Σ πρέπει να υποβάλει εντός της ημέρας κατάταξής του στην Εθνική Φρουρά τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Αλλαγές ή προσθήκες στοιχείων στη ΔΣ, δεν 
επιτρέπονται, για οποιοδήποτε λόγο, μετά το πέρας της ημέρας κατάταξής του. 
Δικαιολογητικά για σκοπούς μοριοδότησης, όπως καθορίζεται στη παράγραφο 108, 
τα οποία τυχόν δεν προσκόμισε ο Ν/Σ κατά τη μέρα της κατάταξής του, δύναται να τα 
υποβάλει το αργότερο μέχρι την 1000Ω της επόμενης μέρας της κατάταξης του. Σε 
περίπτωση που αυτά δεν υποβληθούν έγκαιρα, δύναται να τα υποβάλει πλέον μέσω 
της Μονάδας στην οποία θα τοποθετηθεί.  
 
16. Το αρμόδιο όργανο καταχώρισης των στοιχείων και ο Ν/Σ, στον οποίο               
αφορά η ΔΣ, υπογράφουν τη ΔΣ μετά τη συμπλήρωσή της. Αντίγραφο της 
υπογεγραμμένης ΔΣ, επιδίδεται στο Ν/Σ.  
 
17. Με την καταχώρηση της δήλωσης τους εκτυπώνεται τυχαία ο αριθμός κλήρου 
στη βάση ειδικού αλγόριθμου από το μηχανογραφικό σύστημα.  
 
18. Η πιο πάνω ΔΣ, το ειδικό έντυπο καταχώρισης αποτελεσμάτων ιατρικής 
εξέτασης και σωματομετρικών στοιχείων, καθώς  και όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλει ο Ν/Σ,  τηρούνται ηλεκτρονικά από το ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ, μέχρι την απόλυσή 
τους. 
  
19. Τυχόν δήλωση ψευδών ή ανακριβών στοιχείων, καθώς και κατάθεση 
ανακριβών δικαιολογητικών επισύρει ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις και 
συνεπάγεται αποκλεισμό και μη τοποθέτηση του στρατεύσιμου ή Ν/Σ κατά 
περίπτωση, σε οποιαδήποτε από τις επιλογές του αναφορικά με τον τόπο 
συμφερόντων και τις φρουρές προτίμησής του, σύμφωνα με τις παρ.10(ε) και 14(ζ) 
αντίστοιχα. 
 
20. Νοείται ότι στρατεύσιμος - Ν/Σ ο οποίος δεν εξέφρασε επιθυμία επιλογής ως 
Υ/Β ή ΕΔ στη δήλωση στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δεν έχει το 
δικαίωμα διεκδίκησης θέσης.  
 
Επιλογή σε Όπλα – Σώματα/Στρατού Ξηράς και Κλάδους της Εθνικής Φρουράς 
 
21. Οι στρατεύσιμοι - Ν/Σ τοποθετούνται σε Όπλα – Σώματα του Στρατού Ξηράς 
και Κλάδους της Εθνικής Φρουράς όπως παρακάτω:  
 
 (α) Όπλα Στρατού Ξηράς 
 
  (i) Πεζικό 
  (ii) Τεθωρακισμένα 
  (iii) Πυροβολικό 
  (iv) Μηχανικό 
  (v) Διαβιβάσεις 
 
(β) Σώματα Στρατού Ξηράς  
 
  (i) Υλικού Πολέμου  
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  (ii) Εφοδιασμού – Μεταφορών 
  (iii) Τεχνικό 
  (iv) Υγειονομικό 
  

  (γ) Κλάδους 
  

  (i) Ναυτικό 
 

  (ii) Αεροπορία  
 
Φρουρές προτίμησης: 
 
22. Οι Φρουρές στις οποίες δύνανται να δηλώσουν επιθυμία οι στρατεύσιμοι και οι 
Ν/Σ, ανάλογα με την περίπτωση, είναι οι εξής: 

 
(α) Λευκωσίας 

 
(β) Λεμεσού 

 
(γ) Λάρνακας 

 
(δ) Αμμοχώστου 

 
(ε) Νήσου – Κόρνου 

 
(στ) Κλήρου 

 
(ζ) Κακοπετριάς 

 
(η) Πάφου 

 
(θ) Κάτω Πύργου 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ  
 
Προσόντα Υποψηφίων Βαθμοφόρων (Υ/Β)  
 
23. Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 10, οι στρατεύσιμοι που 
εξέφρασαν με ΔΣ τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχετική επιθυμία,  
χαρακτηρίζονται ως Υ/Β και δύνανται να συμμετέχουν στις επιλογικές διαδικασίες, 
εφόσον πριν την κατάταξη και σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που καθορίζει ο 
Αρχηγός παρουσιαστούν στις υγειονομικές επιτροπές κατάταξης,  που προνοούνται 
στο άρθρο 32 (4) του Περί ΕΦ Νόμου, για να εξακριβωθεί κατά πόσο πληρούν τα 
παρακάτω προσόντα: 
 

  (α) Είναι Ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) από άποψης ικανότητας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων. Η επιβεβαίωση της 
κατηγορίας της ικανότητας, θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του 
υποψηφίου ότι δεν είναι χρήστης εξαρτησιογόνων ουσιών, δεν έχει εμπλακεί ποτέ με 
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καλλιέργεια, κατοχή ή διακίνηση τέτοιων ουσιών, καθώς και ρητή συγκατάθεσή του 
για περιοδικές εξετάσεις βιολογικού υλικού, για έλεγχο ύπαρξης στον οργανισμό του 
τοξικών ουσιών ή φαρμάκων, το είδος και η συχνότητα των οποίων θα καθορίζεται 
από το ΓΕΕΦ.  

 
  (β) Έχουν ύψος 1 μέτρο και 60 εκατοστά ή περισσότερα. 

 
  (γ) Έχουν βάρος, αριθμητικά, ίσο ή συν - πλην 25%, με το ύψος τους σε 

εκατοστά, πλην 100 (το βάρος που είναι ίσο αριθμητικά με το ύψος σε εκατοστά πλην 
100, θεωρείται φυσιολογικό).  

 
  (δ) Δεν έχουν τατουάζ σε σημεία του σώματός τους, που δεν καλύπτονται 

από τη θερινή στολή εξόδου. 
 
  (ε) Δεν έχουν πρόβλημα άρθρωσης λόγου. 
 
  Επιπλέον, 
 
  (στ) Είναι υπόχρεοι πλήρους στρατιωτικής θητείας. Ως προς το   δικαίωμα 

μείωσης της θητείας όσων επιλεγούν οριστικά ως Υ/Β, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων. 

 
  (ζ) Δεν έχουν διατελέσει σε ανυποταξία. 
 

24. Για την επιλογή των υποψηφίων στις Δυνάμεις Καταδρομών ισχύουν τα 
σωματικά προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 79. 

 
25. Οι επιλεγέντες ως ΥΕΑ Καταδρομών υπογράφουν  Υπεύθυνη Δήλωση ότι 
γνωρίζουν κολύμπι. 
 
Διαδικασία επιλογής Υ/Β 
 
26. Μετά το πέρας λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, το ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ 
συντάσσει ονομαστικούς πίνακες των Υ/Β που δήλωσαν επιθυμία.  

 
27. Όσοι εξασφαλίσουν θέση για εισαγωγή σε Παραγωγική Σχολή και 
περιλαμβάνονται στους επιτυχόντες διαγράφονται αυτεπάγγελτα από το 
ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ. Παραμένουν μόνο εφόσον υπογράψουν σχετική υπεύθυνη δήλωση 
ότι δεν θα φοιτήσουν στη Στρατιωτική Σχολή. Οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται 
άμεσα από τους ενδιαφερόμενους απευθείας στο ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ ή μέσω των 
Μονάδων τους εάν έχουν τοποθετηθεί σε Μονάδα. 
 
Υγειονομική Εξέταση 
 
28. Πραγματοποιείται από τις επαρχιακές επιτροπές κατάταξης, σύμφωνα με 
χρονοδιάγραμμα που καθορίζει ο Αρχηγός. Όσοι πληρούν τα προσόντα της παρ.23 
ενημερώνονται για τον τόπο και χρόνο που θα πραγματοποιηθεί η αθλητική 
δοκιμασία μετά το πέρας της εξέτασης. 
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Αθλητική Δοκιμασία 
 
29. Οι Υ/Β θα πρέπει να επιτύχουν στην αθλητική δοκιμασία του Δρόμου 1000 
μέτρων 4.30΄΄ και κάτω.  

 
 Νοείται ότι, για την επίτευξη του καθοριζομένου ορίου, οι Υ/Β δικαιούνται μόνο 
μία προσπάθεια. 

 
30. Στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου συγκροτείται με 
διαταγή του Αρχηγού, πενταμελή επιτροπή, που έχει την ευθύνη οργάνωσης και 
διενέργειας της αθλητικής δοκιμασίας, του δρόμου των 1000μ αποτελούμενη από: 
 
 (α) Ένα ανώτατο ή ανώτερο Αξιωματικό, ως πρόεδρο. 
 

  (β) Ένα ανώτερο αξιωματικό.  
 

 (γ)       Ένα αξιωματικό του ΥΠΑΜ. 
 

 (δ)  Ένα γυμναστή και 
 
 (ε) Ένα εκπρόσωπο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) ως  
           μέλη. 
 
31. Τα μέλη των παραπάνω αναφερομένων Επιτροπών παρίστανται και 
διεξάγουν τις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες.  
  
 Νοείται ότι, στις παραπάνω διαδικασίες υπάρχει ιατρική κάλυψη με μερίμνα 
του ΓΕΕΦ/ΔΥΓ. 
 
32. Μετά το πέρας της αθλητικής δοκιμασίας, η κάθε Επιτροπή συντάσσει σχετικό 
πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται ονομαστικά οι επιτυχόντες και αποτυχόντες και 
αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι αποτυχίας. Το πρακτικό, αφού υπογραφεί και από τα 
μέλη της επιτροπής, με μέριμνα του προέδρου της, υποβάλλεται στον Αρχηγό για 
κύρωση και στη συνέχεια παραδίδεται στο ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ για τις παραπέρα 
ενέργειες. 
 
Γραπτή Εξέταση 
 
33. Την ευθύνη οργάνωσης, διεξαγωγής και επίβλεψης της γραπτής εξέτασης που 
περιλαμβάνει Έκθεση Ιδεών και δύο (2) Δοκίμια Νοημοσύνης, έχει η Επιτροπή 
Οργάνωσης Γραπτών Εξετάσεων, με υποεπιτροπές στις επαρχίες Λευκωσίας, 
Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου οι οποίες συγκροτούνται με διαταγή του Αρχηγού. Η 
Επιτροπή Οργανώσεως Γραπτών Εξετάσεων, αποτελείται από:  
 

  (α) Ένα ανώτατο ή ανώτερο αξιωματικό, ως πρόεδρο, 
 

(β) Δύο ανώτερους αξιωματικούς, και 
 

  (γ) Δύο αξιωματικούς του ΥΠΑΜ, ως μέλη. 
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 Επιπλέον, στην Επιτροπή παρίστανται, ως παρατηρητές για την κλήρωση των 
Δοκιμίων, δύο (2) Υ/Β.  
 
34. Η Έκθεση Ιδεών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 500 με 550 λέξεις και 
βαθμολογείται με 0–100 μόρια. Με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), καταρτίζονται τρία (3) εξεταστικά  
δοκίμια, θεματολογίας επιπέδου των εισαγωγικών εξετάσεων για τα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), από τα οποία, την ημέρα των εξετάσεων, κληρώνεται 
το ένα, παρουσία εκπροσώπων των Υ/Β. Η όλη διαδικασία (εξασφάλιση απορρήτου, 
διόρθωση – βαθμολόγηση – αναβαθμολόγηση γραπτών κτλ) είναι η εφαρμοζόμενη 
από το ΥΠΠΑΝ στις εξετάσεις για  εισαγωγή στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας. Μετά τη διόρθωση των γραπτών, τα ονόματα 
των Υ/Β αποκαλύπτονται, με μέριμνα της Υπηρεσίας Εξετάσεων, στην παρουσία της 
ομάδας των καθηγητών του Πανεπιστημίου Κύπρου και εκπροσώπων της 
Επιτροπής Οργανώσεως Γραπτών Εξετάσεων.  
 
35. Πρόσβαση στα γραπτά ή ένσταση κατά της βαθμολογίας δεν επιτρέπεται. Τα 
γραπτά των υποψηφίων φυλάσσονται υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας Εξετάσεων 
μέχρι την απόλυση της ΕΣΣΟ που αφορά, εκτός και αν υπάρχει δικαστική υπόθεση 
σε εξέλιξη, οπότε τα συγκεκριμένα γραπτά φυλάσσονται για το επιπρόσθετο χρονικό 
διάστημα που απαιτείται. Ακολούθως, η Υπηρεσία Εξετάσεων προβαίνει στην 
καταστροφή των γραπτών και στη σύνταξη του προβλεπόμενου πρωτοκόλλου 
καταστροφής. 
 
36. 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 της Επιτροπής 
Οργανώσεως Γραπτών Εξετάσεων.  
 
Πίνακας Επιτυχίας 
 
37. Η ομάδα καθηγητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, αφού λάβει υπόψη της,  τα  
πρακτικά (καταλόγους) με  τα  αποτελέσματα και τις βαθμολογίες τόσο της Έκθεσης 
Ιδεών όσο και των δύο (2) Δοκιμίων Νοημοσύνης (Μη Λεκτικής Νοητικής Ικανότητας 
και Λεκτικής Ικανότητας), καταρτίζει τον Πίνακα Επιτυχίας, στον οποίο καταχωρείται η 
επί μέρους βαθμολογία σε κάθε γραπτό, καθώς και η συνολική ανηγμένη βαθμολογία 
του κάθε Υ/Β. Για την εξαγωγή της ανηγμένης βαθμολογίας σε κάθε εξεταζόμενο 
δοκίμιο, εφαρμόζεται τύπος αναγωγής ανάλογος αυτού που ισχύει στις εξετάσεις για 
την εισαγωγή σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η συνολική ανηγμένη 
βαθμολογία του κάθε Υ/Β είναι το άθροισμα των τριών επιμέρους ανηγμένων  
βαθμολογιών. 
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38. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική ανηγμένη βαθμολογία, προηγείται ο 
Υ/Β με την υψηλότερη βαθμολογία στο Δοκίμιο μη λεκτικής νοητικής ικανότητας. Σε 
νέα ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος με την υψηλότερη βαθμολογία στο Δοκίμιο 
λεκτικής ικανότητας. Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας σε όλες τις επί μέρους 
βαθμολογίες, η επιλογή γίνεται  με κλήρωση, η οποία διεξάγεται από την Επιτροπή 
Οργάνωσης Γραπτών Εξετάσεων Υ/Β, στην παρουσία δύο από τους ισοβαθμούντες 
Υ/Β.  
 
39. Ο τελικός Πίνακας Επιτυχίας παραδίδεται από την Ομάδα Καθηγητών του 
Πανεπιστημίου στον Υπουργό Άμυνας και αντίγραφα του στον Πρόεδρο Επιτροπής 
Άμυνας  της   Βουλής  ή   Εκπρόσωπο  της  Επιτροπής   Άμυνας  της   Βουλής ,   στο   
ΕΠΥΠΑΜ, στον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς και στο ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ για την 
περαιτέρω διαδικασία ενημέρωσης και αποδοχής των θέσεων από τους υποψήφιους. 
Ο τρόπος, χρόνος, διαδικασία ενημέρωσης και αποδοχής των θέσεων καθορίζεται με 
διαταγή της ΔΕΜΕΟ/ΓΕΕΦ. Για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των 
στρατευσίμων, αναρτώνται στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΜ και ΓΕΕΦ καταστάσεις 
αποτελεσμάτων χωρίς ονοματεπώνυμα αλλά με Στρατιωτικό Αριθμό (ΣΑ) ή πολιτική 
ταυτότητα. 
 
40. Όσοι Υ/Β, για οποιοδήποτε λόγο, δεν παρουσιαστούν στις επιτροπές 
κατάταξης για υγειονομική εξέταση ή δεν πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 23 ή 
εγκαταλείπουν στη διάρκεια της αθλητικής ή γραπτής δοκιμασίας, θεωρούνται 
αποτυχόντες. 
 

Νοείται ότι τα πιο πάνω εφαρμόζονται σε περίπτωση κατά την οποία κριθεί η 
αναγκαιότητα ύπαρξης θέσεων Υ/Β, μετά από εισήγηση του Αρχηγού και έγκρισης 
του Υπουργού Άμυνας.  
 
Επιλογή 
 
41. Με βάση τον Πίνακα Επιτυχίας προεπιλέγονται, κατ' απόλυτη σειρά επιτυχίας, 
ως Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί - Δεκανείς, υποψήφιοι ίσοι με τον αριθμό               
που καθορίζεται κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού και έγκρισης του Υπουργού           
Άμυνας για κάλυψη αποκλειστικά υπηρεσιακών αναγκών.  
 
42. Επιτυχόντας θα θεωρείται ο Ν/Σ ο οποίος έχει αποδεχτεί τη θέση και συνεχίζει 
να πληρεί και τα προσόντα της παρ.23 κατά τη μέρα κατάταξής του. 
 
43. Όσοι από τους προεπιλεγέντες δεν αποδέχονται τη θέση, υποχρεούνται να 
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, εντός μιας ημέρας στο ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ. Οι μη 
αποδεχόμενοι τη θέση διαγράφονται οριστικά από τον πίνακα προεπιλογής, με 
μέριμνα του ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ. 

 
44. Σε όσους από τους προεπιλεγέντες προσφερθεί από το ΥΠΠΑΝ θέση σε 
Ανώτερη ή  Ανώτατη    Σχολή,   που   παρέχει   δικαίωμα    αναβολής   κατάταξης  για  
λόγους σπουδών, υποχρεούνται εντός μιας ημέρας από την ανακοίνωση                     
των αποτελεσμάτων του ΥΠΠΑΝ, να υποβάλουν αμετάκλητη υπεύθυνη δήλωση αν 
θα ασκήσουν το δικαίωμα αναβολής κατάταξης, στο ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ. Οι 
προεπιλεγέντες που δηλώνουν ότι θα ασκήσουν δικαίωμα αναβολής για λόγους 
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σπουδών, διαγράφονται οριστικά από τον πίνακα προεπιλογής, με μέριμνα του 
ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ. 
 
45. Οι προεπιλεγέντες που πέτυχαν θέση ΥΕΑ Καταδρομών, με μέριμνα του 
ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ, υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι γνωρίζουν κολύμπι. Η Δήλωση 
τηρείται από το ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ. 
 
46. Οι στρατεύσιμοι που έχουν προεπιλεγεί ως Υ/Β και σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα τους στην αθλητική δοκιμασία για τις Δυνάμεις Καταδρομών, δεν 
πέτυχαν θέση ως ΥΕΑ Δυνάμεων Καταδρομών, υποχρεούνται εντός μιας ημέρας 
από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, να δηλώνουν ενυπόγραφα την επιθυμία 
τους για θέση Υ/Β οποιουδήποτε Κλάδου, Όπλου – Σώματος/ΣΞ ή Στρατιώτη 
Καταδρομών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται, το ταχύτερο δυνατό στο 
ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ. Οι παραπάνω διαγράφονται οριστικά από τον πίνακα προεπιλογής, 
με μέριμνα του ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ.  

 
47. Όσοι από τους προεπιλεγέντες περιλαμβάνονται στον κατάλογο των             
Αθλητών που καταρτίζεται από τον ΚΟΑ, «Επίλεκτοι Ειδικής Ομάδας» ή «Επίλεκτοι 
Διεθνείς ή «Διεθνείς» ή «Σωματειακοί», υποχρεούνται εντός μιας ημέρας από την 
ανακοίνωση του πίνακα προεπιλογής, να δηλώσουν ενυπόγραφα την επιθυμία τους 
για θέση Αθλητή ή Υ/Β στο ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ. Οι προεπιλεγέντες που δηλώνουν 
προτίμηση να παραμείνουν στον κατάλογο των Αθλητών του ΚΟΑ, διαγράφονται 
οριστικά από τον Πίνακα προεπιλογής Υ/Β με μέριμνα του ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ. 

 
48. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διεργασιών, επιλέγονται οριστικά,                        
με διαταγή του Αρχηγού, οι υποψήφιοι βαθμοφόροι κατά βαθμό κατ' απόλυτη                
σειρά των εναπομεινάντων και μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου       
αριθμού θέσεων. Μετά την έκδοση της διαταγής οριστικής επιλογής Υ/Β,       
διαγραφή από αυτή είναι δυνατή μόνο λόγω αλλαγής κατηγορίας σωματικής 
ικανότητας. Κενές θέσεις που δημιουργούνται δεν συμπληρώνονται, εκτός                     
της περίπτωσης διαγραφής Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών που αντικαθίστανται 
με τους πρώτους κατά σειρά επιτυχίας Υποψήφιους Δεκανείς και μέχρι τρεις μέρες 
πριν την κίνηση για εκπαίδευση. Οι αποβάλλοντες την ιδιότητα του Υ/Β επιλέγονται, 
κατά τα ισχύοντα για τους Στρατιώτες, στο ίδιο ΟΣ/ΣΞ-Ν-Α, που είχαν επιλεγεί ως 
Υ/Β. 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΥΕΑ) 
 
Κατανομή ΥΕΑ 
 
49. Αμέσως μετά την οριστική επιλογή των ΥΕΑ, πραγματοποιείται από την  
Επιτροπή Επιλογής,  η διαδικασία κατανομής  των ΥΕΑ σε Όπλα-Σώματα του 
Στρατού Ξηράς, στο Ναυτικό και στην Αεροπορία. Η διαδικασία γίνεται με 
μηχανογραφικές μεθόδους, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στις γραπτές εξετάσεις 
και τις προτιμήσεις επιλογής των ιδίων, σε   Όπλα-Σώματα  του  Στρατού Ξηράς,  στο  
Ναυτικό και στην Αεροπορία. Ο αριθμός των ΥΕΑ, κάθε ΕΣΣΟ καθορίζεται με 
απόφαση του Υπουργού Άμυνας κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού. 
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Επιλογή ΥΕΑ για Δυνάμεις Καταδρομών  
 

50. Η επιλογή για Καταδρομείς (ΚΔ) πραγματοποιείται μεταξύ των επιτυχόντων 
ΥΕΑ που εξέφρασαν  επιθυμία για τη συγκεκριμένη Ειδική Δύναμη και 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επιτυχόντων ΥΕΑ. Η σειρά επιλογής τους για 
ΥΕΑ (ΚΔ) καθορίζεται με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στην ειδική αθλητική 
δοκιμασία, στην οποία υποβάλλονται, κατά τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 81. Οι 
μη επιλεγέντες ως ΥΕΑ των ΚΔ κατανέμονται σε θέσεις των υπολοίπων Κλάδων – 
ΟΣ/ΣΞ. 
 
Κατανομή Υπολοίπων ΥΕΑ 

 
51. Η κατανομή των υπολοίπων ΥΕΑ, εκτός όσων ανήκουν στην πιο πάνω 
κατηγορία, πραγματοποιείται, με μηχανογραφική μέθοδο, κατά επιλογική ομάδα και 
με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
 (α) Τη σειρά επιτυχίας τους στις γραπτές εξετάσεις, 
 

(β) Τις προτιμήσεις τους, σε  Όπλα-Σώματα του Στρατού Ξηράς, στο Ναυτικό 
και στην Αεροπορία.  

 
(γ) Κατ’ εξαίρεση, προεπιλέγονται, ανεξαρτήτως σειράς επιτυχίας, οι 

δηλούντες πρώτη προτίμηση το Όπλο των Τεθωρακισμένων και εφόσον οι θέσεις 
είναι περισσότερες από τις δηλώσεις προτίμησης. Εφόσον οι  θέσεις των ΥΕΑ 
Τεθωρακισμένων είναι λιγότερες των δηλώσεων, τις θέσεις καταλαμβάνουν οι πρώτοι 
κατά σειρά επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις. 

 
52. Σε όσους επιλεγούν στο όπλο του Πεζικού απονέμεται ειδικότητα με την 
αποφοίτηση τους από την ΣΕΑΠ και σε σχέση με τη σειρά αποφοίτησής τους. 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

 
Διαδικασία Επιλογής 
  
53. Η κατανομή σε Κλάδους και Ο-Σ/ΣΞ των Υποψηφίων Υπαξιωματικών, όπως 
και η τοποθέτηση, πραγματοποιούνται με μηχανογραφικές μεθόδους, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στις παραγράφους 103 έως 115 της παρούσας. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΩΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΟΥΣ ΕΦΕΔΡΟΥΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ, ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕ 

ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

Γενικά 
 
54. Στους εθνοφρουρούς που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά για εκπλήρωση 
της στρατιωτικής τους θητείας, με βάση τις διατάξεις των  περί  Εθνικής  Φρουράς 
Νόμων, δύναται να απονέμονται οι ακόλουθοι βαθμοί Υπαξιωματικού ή Αξιωματικού: 
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  (α) Του Δεκανέα, για όσους επιλέγονται στο Στρατό Ξηράς, του Διόπου για 
όσους επιλέγονται στο Ναυτικό και του Υποσμηνία για όσους επιλέγονται στην 
Αεροπορία. 
 

  (β) Του Ανθυπολοχαγού, Σημαιοφόρου και Ανθυποσμηναγού, για όσους 
επιλέγονται στο Στρατό Ξηράς, στο Ναυτικό και στην Αεροπορία, αντίστοιχα. 
 
55. Εθνοφρουρός στον οποίο απονεμήθηκε βαθμός Αξιωματικού ή 
Υπαξιωματικού, δικαιούται να φέρει αυτόν καθ΄ όλη τη διάρκεια της θητείας του στην 
Εθνική Φρουρά, καθώς και μετά την εκπλήρωση της υποχρέωσης θητείας του, κατά 
την ένταξή του  στην εφεδρεία, υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζει να πληροί τα 
προσόντα, τα οποία ήταν απαραίτητα για την επιλογή του ως υποψήφιος 
βαθμοφόρος. 
 
56. Οι Εθνοφρουροί δύνανται να είναι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ) μόνο 
κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους θητείας.  Στους ΔΕΑ, 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων που μεταπίπτουν στην τάξη του Στρατιώτη, 
απονέμεται, πριν από την οριστική απόλυσή τους από την Εθνική Φρουρά λόγω 
εκπλήρωσης της υποχρέωσης θητείας τους, ο βαθμός Υπαξιωματικού ή 
Αξιωματικού, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τα κατωτέρω καθοριζόμενα. 
 
57. Στην κλίμακα της ιεραρχίας, ο ΔΕΑ βρίσκεται σε θέση πάνω από τον 
Αρχιλοχία  και κάτω από τον Ανθυπασπιστή. 
 
58. Εθνοφρουροί, οι οποίοι είναι σωματικής ικανότητας κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή 
δεύτερης (Ι/2) και συμπληρώνουν θητεία διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, χωρίς να 
τους έχει επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή φυλάκισης ονομάζονται τιμητικά 
Υποδεκανείς/Υποδίοποι/Ανθυποσμηνίες, με απόφαση του Διοικητή των 
προϊσταμένων διοικήσεων των Μονάδων ή ανεξαρτήτων Υπομονάδων στις οποίες 
υπηρετούν, μετά από σχετική εισήγηση των Διοικητών τους. 
 
Προσόντα Υπαξιωματικού 
   
59. Να έχει επιλεγεί ως υποψήφιος βαθμοφόρος, σύμφωνα με την καθοριζόμενη 
διαδικασία επιλογής. 
 
60. Να έχει περατώσει επιτυχώς την εκπαίδευσή του στο αντίστοιχο για την 
περίπτωσή του σχολείο υποψήφιων Υπαξιωματικών. 
 
Απονομή βαθμού Υπαξιωματικού 
 
61. Για όσους εθνοφρουρούς πληρούν τα προσόντα να τους απονεμηθεί ο 
βαθμός του Υπαξιωματικού, γίνεται πρόταση απονομής βαθμού από τη Μονάδα στην 
οποία υπηρετούν απευθείας προς το ΓΕΕΦ/ΔΙΠΡΟ. Ακολούθως, με απόφαση του 
Αρχηγού,  απονέμεται  ο βαθμός  του  Δεκανέα στους δικαιούχους εθνοφρουρούς. Οι 
Μονάδες, με τη λήψη της σχετικής διαταγής, ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους 
εθνοφρουρούς και καταχωρούν τη σχετική στρατολογική μεταβολή στην Ημερήσια 
Διαταγή της Μονάδας και στα ατομικά έγγραφα του εθνοφρουρού. Υπαξιωματικοί οι 
οποίοι, για οποιοδήποτε λόγο, έπαυσαν να πληρούν τα προσόντα που προβλέπονται 
στη παρ. 23 της παρούσας ως απαραίτητα για την επιλογή των Υποψηφίων 
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Βαθμοφόρων, μεταφέρονται, με απόφαση του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, στην 
τάξη του Στρατιώτη, ανεξαρτήτως του υπολοίπου της θητείας τους. 
 
62. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Υπουργός Άμυνας δύναται, μετά από εισήγηση 
του Αρχηγού,  να απονέμει σε εθνοφρουρό επ’ ανδραγαθία το βαθμό του Δεκανέα ή 
Λοχία, ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του στην Εθνική Φρουρά και την 
πατρίδα γενικότερα. 
 
Ονομασία σε Δόκιμο Έφεδρο Αξιωματικό 
 
63. Όσοι ΥΕΑ αποφοιτούν επιτυχώς από Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών, 
εσωτερικού ή εξωτερικού, ονομάζονται αμέσως μετά την αποφοίτησή τους, με 
απόφαση του Αρχηγού, ως ΔΕΑ. Στους ΥΕΑ που αποτυγχάνουν να ολοκληρώσουν 
την εκπαίδευσή τους στις Σχολές εφέδρων Αξκών, όχι για λόγους υγείας, τους 
απονέμεται ο βαθμός του Δεκανέα, με απόφαση του Αρχηγού.  
 
64. Οι εν λόγω Εθνοφρουροί, για όσο χρονικό διάστημα ονομάζονται ΔΕΑ 
θεωρούνται ως υπό δοκιμασία Αξιωματικοί, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο 
είναι κατάλληλοι για να τους απονεμηθεί ο βαθμός του Ανθυπολοχαγού. 
 
Προσόντα Δόκιμου Έφεδρου Αξιωματικού για απονομή βαθμού 
Ανθυπολοχαγού 
 
65. Να έχει ονομασθεί Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός. 
 
66. Να έχει συμπληρωμένο στην Εθνική Φρουρά χρόνο στρατιωτικής θητείας, 
διάρκειας έντεκα (11) τουλάχιστον μηνών, από τον οποίο ο χρόνος πραγματικής 
θητείας να είναι τουλάχιστον δέκα (10) μήνες. 

 
67. Να μην έχει καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης από στρατιωτικό  
ή πολιτικό δικαστήριο. 

 
68. Να μην έχει συγκεντρώσει πέραν των 60 βαθμών ποινής λόγω επιβολής 
ποινικών ή/και πειθαρχικών ποινών, όπως καθορίζεται στο Συνημμένο «Ι». 
 
69. Να εξακολουθεί να είναι Ικανός κατηγορίας πρώτης (Ι/1) από άποψης 
σωματικής ικανότητας. 
 
70. Να έχει κριθεί κατάλληλος για Αξιωματικός, σύμφωνα με την Έκθεση 
Καταλληλότητας Δόκιμου Έφεδρου Αξιωματικού, υπόδειγμα  της οποίας 
επισυνάπτεται ως  Συνημμένο «ΙΙ». 
 
Διαδικασία Απονομής σε ΔΕΑ του βαθμού του Ανθυπολοχαγού 

 
71. Οι Μονάδες, για όσους ΔΕΑ συμπληρώνουν δέκα (10) μήνες πραγματικής 
θητείας στην Εθνική Φρουρά, υποβάλλουν απευθείας στο ΓΕΕΦ/ΔΙΠΡΟ, Έκθεση 
Καταλληλότητας ΔΕΑ, μαζί με πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα των ατομικών τους 
εγγράφων (ΑΦΟ). 
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72. Για όσους πληρούν τα προσόντα και κρίθηκαν κατάλληλοι, ο Αρχηγός 
υποβάλλει εισήγηση στον Υπουργό για την απονομή σε αυτούς, του βαθμού του 
Ανθυπολοχαγού. 
 
73. Ο βαθμός του Ανθυπολοχαγού απονέμεται σε όλους τους δικαιούχους ΔΕΑ, 
πριν τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών θητείας, με απόφαση του Υπουργού, 
κατόπιν  εισήγησης του Αρχηγού.  
 
74. Οι Μονάδες με τη λήψη της σχετικής διαταγής, ενημερώνουν τους 
ενδιαφερόμενους και καταχωρούν τη σχετική στρατολογική μεταβολή στην Ημερήσια 
Διαταγή της Μονάδας και στα ατομικά τους έγγραφα. 
 
ΔΕΑ που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για απονομή του βαθμού του 
Ανθυπολοχαγού 
 
75. Όσοι εθνοφρουροί απολύονται οριστικά πριν τη συμπλήρωση έντεκα (11) 
μηνών  θητείας  (10  μηνών  πραγματικής  θητείας)   και  έχουν  ονομασθεί  ΔΕΑ, 
απολύονται με το βαθμό του Δεκανέα με απόφαση του Αρχηγού και εφόσον δεν 
κατέστη δυνατή η απονομή ειδικότητας, αυτή τους απονέμεται στην εφεδρεία. 

 
76. 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 με την ως άνω διαδικασία, θα υποβάλλεται πρόταση 
της Μονάδας στο ΓΕΕΦ/ΔΙΠΡΟ για απονομή ή μη του βαθμού του Ανθυπολοχαγού. 
Σε καμία περίπτωση δεν απολύονται από την Εθνική Φρουρά, ως ΔΕΑ. 
 
77. Όσοι ΔΕΑ έχουν κριθεί ως ακατάλληλοι για Ανθυπολοχαγοί:  
 

  (α) Κατά την επαναξιολόγηση και με βάση την Έκθεση Καταλληλότητας 
Δόκιμου Έφεδρου Αξιωματικού (Συνημμένο «ΙΙ»), του απονέμεται  ο βαθμός του 
Δεκανέα με απόφαση του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς.  

 
  (β) 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.  

 
  (γ) Λόγω συσσώρευσης βαθμών ποινής, σύμφωνα με το Συνημμένο «Ι», 

είτε μεταφέρεται σε  Στρατιώτη με απόφαση του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, είτε 
υποβιβάζεται στο βαθμό του Δεκανέα ανάλογα με την περίπτωση, με απόφαση του 
Αρχηγού.  

  (δ) Λόγω αλλαγής της Σωματικής τους Ικανότητας ή διαπίστωσης της 
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, υπηρετούν πλέον ως  Στρατιώτες, με απόφαση του 
Αρχηγού. 

 
78. Διάπραξη από εθνοφρουρό που φέρει οποιοδήποτε βαθμό σοβαρού 
πειθαρχικού παραπτώματος ή ποινικού  αδικήματος, δύναται να επιφέρει, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, καθαίρεση, έκπτωση ή υποβιβασμό, ανάλογα 
με την περίπτωση. 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ 
 
79. Η επιλογή Στρατιωτών για τις Δυνάμεις Καταδρομών (ΚΔ) πραγματοποιείται 
μεταξύ των στρατευσίμων που εξέφρασαν στη ΔΣ τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
σχετική επιθυμία χαρακτηρίζονται ως Υποψήφιοι Καταδρομείς (Υ/ΚΔ) και δύνανται να 
συμμετέχουν στις επιλογικές διαδικασίες εφόσον, πριν την κατάταξη σύμφωνα με 
χρονοδιάγραμμα που καθορίζει ο Αρχηγός, παρουσιαστούν στις επαρχιακές 
επιτροπές κατάταξης, που προνοούνται στο άρθρο 32 (4) του Περί ΕΦ Νόμου, 
προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσο, διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: 

 
  (α) Να έχουν κριθεί ενδεικτικά, με βάση τα όσα ισχύουν στην Εθνική 

Φρουρά ως Ικανοί πρώτης κατηγορίας (Ι/1) και να μην πάσχουν από 
δυσχρωματοψία, που διαπιστώνεται από τους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες 
ISHIHARA. Η επιβεβαίωση της κατηγορίας της σωματικής ικανότητας, θα πρέπει να 
συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν είναι χρήστης 
εξαρτησιογόνων ουσιών, δεν έχει εμπλακεί ποτέ με καλλιέργεια, κατοχή ή διακίνηση 
τέτοιων ουσιών, καθώς και ρητή συγκατάθεσή του για περιοδικές εξετάσεις 
βιολογικού υλικού, για έλεγχο ύπαρξης στον οργανισμό του τοξικών ουσιών ή 
φαρμάκων, το είδος και η συχνότητα των οποίων θα καθορίζεται από το ΓΕΕΦ.  

 
  (β) Να έχουν ύψος τουλάχιστον 1 μέτρο και 55 εκατοστά ή περισσότερα. 
 
  (γ) Το σωματικό τους βάρος, να είναι ίσο με το ύψος τους σε εκατοστά            

πλην 100 και να μην αποκλίνει προς τα πάνω, πέραν του 20% από το φυσιολογικό 
(το βάρος που είναι ίσο αριθμητικά με το ύψος σε εκατοστά, πλην 100 θεωρείται 
φυσιολογικό). 

 
  (δ) Να μην έχουν τατουάζ στο λαιμό και στο κεφάλι. 
 

  Επιπλέον, 
 

  (ε) Να είναι υπόχρεοι πλήρους στρατιωτικής θητείας. Ως προς το δικαίωμα 
μείωσης της θητείας όσων επιλεγούν οριστικά ως οπλίτες Καταδρομών, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων. 
 
80. Για τον καταρτισμό των πινάκων υποψηφίων εφαρμόζονται αναλόγως τα 
προβλεπόμενα στη παράγραφο 79. Σε περίπτωση που στρατεύσιμος, ο οποίος 
πληροί τα προσόντα ως υποψήφιος για τις Δυνάμεις Καταδρομών, δε συμπεριληφθεί 
στους κατάλληλους πίνακες εκ παραδρομής, δύναται να εξετάζεται ξεχωριστά από 
την αρμόδια Επιτροπή. 
 
81. Η επιλογή πραγματοποιείται με βάση τις επιδόσεις στην αθλητική δοκιμασία 
που περιλαμβάνει:  
   

Αγώνισμα Κατώτατη Επίδοση Ανώτατη Επίδοση 
 

Δρόμος 1000 μ.: 4΄ 30΄΄ Ελεύθερη 
Κάμψεις            :   20 Ελεύθερη 
Διπλώσεις        :   25 Ελεύθερη 
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82. Σε όλες τις εξετάσεις οι υποψήφιοι δικαιούνται μόνο μία προσπάθεια. 
Αποτυχία σε ένα αγώνισμα αποκλείει τον υποψήφιο από τη διαδικασία επιλογής. Ως 
αποτυχία νοείται η εγκατάλειψη της προσπάθειας ή η μη επίτευξη της κατώτατης 
επίδοσης.  
 
 Νοείται ότι στις παραπάνω διαδικασίες υπάρχει Ιατρική κάλυψη με μέριμνα 
του ΓΕΕΦ/ΔΥΓ. 

 
83. Την ευθύνη οργάνωσης και διενέργειας της αθλητικής δοκιμασίας, σύνταξης 
πρακτικών  και έγκρισής τους, έχει πενταμελής Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με 
διαταγή του Αρχηγού και αποτελείται: 

 
  (α) Το Διοικητή της Διοίκησης Καταδρομών του ΓΕΕΦ, ως πρόεδρο.   
 
  (β) Δύο ανώτερους αξιωματικούς,  
 
  (γ) Ένα αξιωματικό του ΥΠΑΜ και 
 
  (δ) Ένα εκπρόσωπο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) ως   
                                μέλη. 

 
84. Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία καταχωρεί τις επιμέρους επιδόσεις 
και βαθμολογίες των υποψηφίων καθώς και τη συγκεντρωτική βαθμολογία και σειρά 
επιτυχίας τους. Τα πρακτικά κυρώνονται με μέριμνα του προέδρου της Επιτροπής 
από τον Αρχηγό και παραδίδονται στο ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ, το οποίο τα κοινοποιεί 
αμέσως στα ΚΕΝ, για ενημέρωση των υποψηφίων. 
 
85. Για τις Δυνάμεις Καταδρομών επιλέγονται, με διαταγή του Αρχηγού, οι πρώτοι 
κατ' απόλυτη σειρά επιτυχίας στην προαναφερθείσα  αθλητική δοκιμασία. Σε 
περίπτωση ισοβάθμησης θα προηγείται εκείνος που έχει την καλύτερη επίδοση στο 
δρόμο 1000 μέτρων. Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας τότε θα γίνεται κλήρωση 
από την Επιτροπή Επιλογής Καταδρομών, παρουσία των ισοβαθμούντων, στο χώρο 
διεξαγωγής της αθλητικής δοκιμασίας. 
 
86. Λεπτομέρειες της όλης διαδικασίας καθορίζονται με διαταγή του Αρχηγού, με 
γνώμονα την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της όλης διαδικασίας. 

 
87. Η Διοίκηση Καταδρομών του ΓΕΕΦ: 

 
  (α) Έχει την ευθύνη της σύνταξης αριθμητικού πίνακα με τις αναγκαιούσες 

κύριες ειδικότητες και Μονάδες, σύμφωνα με την αριθμητική κατανομή της 
Διεύθυνσης Δόγματος Οργανώσεως (ΔΙΔΟΡ). 

 
  (β) Συγκροτεί πενταμελή Επιτροπή, η οποία αφού λάβει υπόψη της, τις 

ανάγκες της υπηρεσίας, τα μόρια και τη φρουρά προτίμησης του κάθε Ν/Σ, συντάσσει 
πίνακα που  περιλαμβάνει την πρώτη ειδικότητα και τοποθέτηση στις Μονάδες 
Καταδρομών, μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης στα σχολεία ΕΚΕ 
και το υποβάλει στο ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ για έλεγχο και τελική έγκριση από τον Αρχηγό.  
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  (γ) Σε περίπτωση που ο πρόεδρος της Επιτροπής Επιλογής ΚΔ έχει 
πρώτου βαθμού συγγένεια με υποψήφιο ΚΔ, τότε το ΓΕΕΦ θα προβαίνει στην άμεση 
αντικατάστασή του. 

 
 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑ 

 
88. Κατά τα οριζόμενα για την επιλογή των Στρατιωτών για τις Δυνάμεις 
Καταδρομών, με τις παρακάτω διαφοροποιήσεις:  

 
 (α) Να έχουν ύψος 1 μέτρο και 75 εκατοστά, ή περισσότερο. 

 
  (β) Το βάρος τους να μην αποκλίνει προς τα κάτω πέραν του 20% του 

φυσιολογικού. 
 
  (γ) Όπου αναφέρεται ο όρος "Δυνάμεις Καταδρομών", νοείται εν 

προκειμένω ο όρος "Στρατονομία". 
 
  (δ) Να μην φέρουν τατουάζ σε σημεία του σώματός τους που δεν 

καλύπτονται από τη θερινή στολή εξόδου. 
 
89. Οι κάτοχοι διπλώματος πολεμικών τεχνών, αναγνωρισμένου από τον 
Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) ή την οικεία Ομοσπονδία τους 
πριμοδοτούνται όπως παρακάτω:  
 
 (α) Πολεμικές τέχνες 
 
  (1) Μοριοδότηση με 15 μόρια, όλων των υποψηφίων οι οποίοι είναι 
κάτοχοι των παρακάτω επιπέδων: 
 

Α/Α ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΠΕΔΟ 
1. Καράτε (KARATE) 1ο Kyū – 3η Καφέ Ζώνη 
2. ΤάεΚβονΝτο 

(TAE KWON DO) 
1 CΟUP: Μισή Μαύρη Zώνη 

3. Τζούντο (JUDO) 1ο Κίου: Καφέ Ζώνη 
4. Γουσού Κουνγκ Φου (KUNG 

FU) 
3ο Ντουάν 

5. Αϊκίντο 1ο Kyū – 3η Καφέ Ζώνη 
6. Μουάι Τάι (MUAY THAI) ΚΗΑΝ 9 – Καφέ και Άσπρο Πρατζάτ 
7. Μικτές Πολεμικές Τέχνες 

(Mixed Martial Arts – MMA) 
Μπλε Ζώνη 

 
  (2) Μοριοδότηση με 5 μόρια όλων των υποψηφίων οι οποίοι είναι 
κάτοχοι οποιουδήποτε επιπέδου, χαμηλότερου των παραπάνω, με την προϋπόθεση 
ότι η ημερομηνία απόκτησης του δεν υπερβαίνει τα 2 χρόνια από την ημερομηνία 
κατάταξης του οπλίτη. 
 
  (3) Μοριοδότηση με 10 επιπλέον μόρια σε όποιον είναι κάτοχος 3 
DAN, καθώς σύμφωνα με το ΚΔΠ 38/95 - Οι περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής 
Κανονισμοί του 1995, έχει το δικαίωμα να διδάξει το άθλημά του. 



-19- 

./. 

 
 (β) Μαχητικά Αθλήματα 
 
 Μοριοδότηση με 15 μόρια, όλων των υποψηφίων οι οποίοι, στα αθλήματα 
της πυγμαχίας, πάλης και κικ μποξ, είναι ενεργοί αθλητές με συμμετοχή στα 
παγκύπρια πρωταθλήματα, τα τελευταία τρία χρόνια από την ημερομηνία κατάταξής 
τους. 
 
90. Την ευθύνη οργάνωσης και διενέργειας της αθλητικής δοκιμασίας, σύνταξης 
πρακτικών και έγκρισής τους, έχει πενταμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται με 
διαταγή του Αρχηγού και αποτελείται: 
 

  (α) Το  Διοικητή του 964 ΤΣΝ, ως πρόεδρο,   
 
  (β) Δύο ανώτερους αξιωματικούς,  
 
  (γ) Ένα αξιωματικό του ΥΠΑΜ και 
 
  (δ) Ένα εκπρόσωπο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) ως 

μέλη. 
 
91. Στους επιλεγόμενους για τη Στρατονομία απονέμεται, με διαταγή του Αρχηγού 
και μετά το πέρας της ειδικής εκπαίδευσης της οποίας τυγχάνουν, βαθμός του 
Δεκανέα.  

 
92. Το 964 ΤΣΝ του ΓΕΕΦ: 

 
  (α) Έχει την ευθύνη, αφού λάβει υπόψη την αριθμητική κατανομή της 

ΔΙΔΟΡ, να συντάξει αριθμητικό πίνακα με τις αναγκαιούσες κύριες ειδικότητες και 
Μονάδες και ακολούθως να τον υποβάλει  στη ΔΕΜΕΟ.  

 
  (β) Συγκροτεί πενταμελή Επιτροπή, η οποία αφού λάβει υπόψη της, τις 

ανάγκες της υπηρεσίας, τα μόρια και τη φρουρά προτίμησης του κάθε Ν/Σ, συντάσσει 
πίνακα που περιλαμβάνει  την  πρώτη  ειδικότητα   και   τοποθέτηση   στις   Μονάδες  
Στρατονομίας, μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης στα σχολεία ΕΚΕ 
και το υποβάλλει στο ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ για έλεγχο και τελική έγκριση από τον Αρχηγό. 

 
  (γ) Σε περίπτωση που ο πρόεδρος της Επιτροπής Επιλογής Στρατονομίας 

έχει πρώτου βαθμού συγγένεια με υποψήφιο ΣΝ, αντικαθίσταται άμεσα με μέριμνα 
του ΓΕΕΦ. 
 

         ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΟΥΚ) 
 

93. Κατά τα οριζόμενα για την επιλογή των Στρατιωτών για τις Δυνάμεις 
Καταδρομών, με τις παρακάτω διαφοροποιήσεις: 
 

  (α) Απαιτούνται μόνο τα προσόντα των υποπαραγράφων α και ε, της 
παραγράφου 79. 
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  (β) Εξέταση στην κολύμβηση 300μ. με κατώτατη επίδοση 8΄30΄΄ και 
ανώτατη ελεύθερη. 

 
  (γ) Επιπλέον αθλητική εξέταση στις έλξεις σε μονόζυγο, με κατώτατη 

επίδοση 10 και ανώτατη ελεύθερη αντί διπλώσεων. 
 
  (δ) Ειδική ιατρική εξέταση σε θάλαμο υποπίεσης. 
 
  (ε) Προσκόμιση εξέτασης για διαπίστωση ότι το ποσοστό του ενζύμου G-6-

PD, είναι κάτω από 6 u/ghgb στον οργανισμό των υποψηφίων, προσκόμιση 
Ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ), με γνωμάτευση από καρδιολόγο κατά πόσο 
δύναται να συμμετάσχει στις προβλεπόμενες αθλητικές διαδικασίες επιλογής για 
ΟΥΚ, εξέταση από πνευμονολόγο και ΩΡΛ με ακουόγραμμα. 

 
  (στ) Όπου αναφέρεται ο όρος "Δυνάμεις Καταδρομών", νοείται εν 

προκειμένω ο όρος "Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών". 
 
  (ζ) Καθήκοντα προέδρου Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας, ασκεί 

ανώτερος αξιωματικός του Ναυτικού. Σε περίπτωση που ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Επιλογής ΟΥΚ έχει πρώτου βαθμού συγγένεια με υποψήφιο ΟΥΚ, 
αντικαθίσταται άμεσα με μέριμνα του ΓΕΕΦ. 
 

  (η) Οι στρατεύσιμοι που πληρούν τα προσόντα ως υποψήφιοι για ΟΥΚ, θα 
κατανέμονται στον Κλάδο του Ναυτικού και θα τοποθετούνται στη Μονάδα 
Υποβρυχίων Καταστροφών  

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ (ΚΔ –ΣΝ –ΟΥΚ) 
 

94. Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι των Ειδικών Δυνάμεων ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ 
οι οποίοι έχουν αποδεχτεί τη θέση και συνεχίζουν να πληρούν τα προσόντα των 
παρ.79, 88 και 93(α)  αντίστοιχα, κατά τη μέρα κατάταξής τους. 

 
95. Όσοι Εθνοφρουροί αποτυγχάνουν κατά τη διάρκεια της Ειδικής Εκπαίδευσης 
ή   εγκαταλείπουν   για  λόγους  υγείας  ή  επιθυμούν  να  εγκαταλείψουν  τις  Ειδικές  
Δυνάμεις (ΚΔ – ΣΝ- ΟΥΚ) όταν ήδη οι λοιποί εθνοφρουροί της ίδιας ΕΣΣΟ έχουν 
τοποθετηθεί σε Μονάδες, θα αποδίδονται σε  Όπλο – Σώμα/ΣΞ ή Κλάδο και θα 
τοποθετούνται σε Μονάδες με απόφαση του Αρχηγού, με βάση τις επιχειρησιακές 
ανάγκες της Εθνικής Φρουράς και τα ισχύοντα για τους λοιπούς εθνοφρουρούς  
(μόρια – κλήρος – φρουρά προτίμησης, διάρκεια θητείας). 

 
96. Σε περίπτωση που προκύψει επιχειρησιακή ανάγκη στελέχωσης των 
Μονάδων ΕΔ, δύναται ο Αρχηγός κατόπιν έγκρισης του κ. Υπουργού Άμυνας, αφού 
πρώτα εξαντληθούν από τα πρακτικά των ΕΔ όλοι οι επιτυχόντες, να  προβεί σε εκ 
νέου πρόσκληση δήλωσης επιθυμίας επιλογής των ΕΔ, από οπλίτες της τελευταίας 
ΕΣΣΟ, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα της παρούσης για την επιλογή τους στην 
αντίστοιχη ΕΔ. Οι επιλεγέντες με βάση την υπάρχουσα διαδικασία (στον αριθμό που 
καθορίζει η διαταγή πρόσκλησης), θα μετατάσσονται στην αντίστοιχη ΕΔ.  
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 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ (ΣΜΕΦ) 
 
97. Κριτήρια για την επιλογή Στρατιωτών για τη ΣΜΕΦ αποτελούν:       
                                                                        

(α) Οι μουσικές γνώσεις των Ν/Σ (μουσικά όργανα ή τραγούδι). 
 

  (β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν είναι χρήστης 
εξαρτησιογόνων ουσιών, δεν έχει εμπλακεί ποτέ με χρήση, καλλιέργεια, κατοχή ή 
διακίνηση τέτοιων ουσιών, καθώς και ρητή συγκατάθεσή του για περιοδικές εξετάσεις 
βιολογικού υλικού, για έλεγχο ύπαρξης στον οργανισμό του τοξικών ουσιών ή 
φαρμάκων, το είδος και η συχνότητα των οποίων θα καθορίζεται από το ΓΕΕΦ. 

 
98. Οι υποψήφιοι για επιλογή στη ΣΜΕΦ υποβάλλουν σχετική δήλωση στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα ή στο Κέντρο Κατάταξης(ΚΕΝ) που θα καταταγούν, με την 
οποία δηλώνουν την επιθυμία τους να εξετασθούν σε μουσικά όργανα ή στο 
τραγούδι.   

 
99. Η επιλογή πραγματοποιείται από πενταμελή Επιτροπή, που συγκροτείται με 
διαταγή του Αρχηγού και αποτελείται από:  
 
 (α) Ανώτερο αξιωματικό, ως πρόεδρο, 
 
 (β) το Διοικητή της ΣΜΕΦ, και  
 

  (γ) τρεις καθηγητές μέσης εκπαίδευσης, ειδικότητας Μουσικής, που 
ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ως 
μέλη. 

 
100. Η εξέταση είναι θεωρητική και πρακτική. Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό κατά 
όργανο και στο τραγούδι, στο οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι κατά σειρά 
επιτυχίας. Το πρακτικό (συμπληρωμένο κατά όργανο), με μέριμνα του πρόεδρου της 
Επιτροπής, κυρώνεται από τον Αρχηγό, παραδίδεται στο ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ.  
 
101. Από τους επιτυχόντες μετατίθενται ή μετατάσονται οι οπλίτες που θα 
στελεχώσουν τη ΣΜΕΦ, (σύμφωνα με τις ανάγκες της ΣΜΕΦ σε συγκεκριμένα 
μουσικά όργανα, κατ΄ απόλυτη σειρά επιτυχίας), ως τυφεκιοφόροι, οι οποίοι 
τοποθετούνται στο ΤΣ/ΓΕΕΦ (επ΄ ωφελεία ΣΜΕΦ) και μετά το πέρας του σχολείου 
Μαχητού διατίθενται στη ΣΜΕΦ. 
 
102. Δεν τοποθετούνται στη ΣΜΕΦ, όσοι επιλέγονται ως ΥΕΑ οιουδήποτε Ο-Σ/ΣΞ, 
Ν, Α ή Υπαξιωματικοί και Στρατιώτες Ειδικών Δυνάμεων (ΚΔ -ΣΝ – ΟΥΚ) ή ΛΕΣΧΕΣ 
– ΚΑΑΥ – ΣΤΕ ή  «Επίλεκτοι Διεθνείς» ή «Διεθνείς» ή «Σωματειακοί» αθλητές που 
αναγράφονται στον επίσημο κατάλογο αθλητών του ΚΟΑ, καθώς και οι δικαιούμενοι, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων, να υπηρετήσουν 3μηνη 
θητεία. 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ 

 
103. Οι στρατεύσιμοι που απομένουν μετά την οριστική επιλογή των Υ/Β και των 
Στρατιωτών για τις Δυνάμεις Καταδρομών, Στρατονομία, Ομάδες Υποβρυχίων 
Καταστροφών, επιλέγονται με μηχανογραφικό σύστημα, σύμφωνα με τη διαδικασία 
και τα κριτήρια που περιγράφονται παρακάτω:  

 
Κριτήρια Κατανομής – Τοποθετήσεων  
 
104. Για την κατανομή – τοποθέτηση σε Μονάδα στους στρατεύσιμους, 
λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά τα παρακάτω κριτήρια:  

 
 (α) Οι ανάγκες της Υπηρεσίας. 
 
 (β) Η ενδεικνυόμενη κατηγορία σωματικής ικανότητας (για όσους θα 
εξετασθούν πριν την κατάταξη τους από τις επαρχιακές επιτροπές) στην οποία 
εντάχθηκαν. 
 

  (γ) Ο αριθμός των μορίων που εξασφαλίζουν, σύμφωνα με την 
παράγραφο 108. 

 
  (δ) Ο αριθμός κλήρου που λαμβάνουν τυχαία μέσω του συστήματος στην 

βάση ειδικού αλγόριθμου.  
 

 (ε) Οι προτιμήσεις Κλάδου και Όπλου – Σώματος/ΣΞ. 
 

105. Όσοι δεν παρουσιαστούν στις επιτροπές κατάταξης για υγειονομική εξέταση 
πριν την κατάταξη τους για σκοπούς επιλογής θεωρούνται Ικανοί κατηγορίας πρώτης 
(Ι/1) και με διάρκεια θητείας τους 14 μήνες πλην όσων είναι άνω των 26 ετών, οι 
οποίοι τοποθετούνται χειρογραφικά στην φρουρά επιθυμίας τους. 
 
106. Όσοι από τους κληθέντες για κατάταξη στρατεύσιμοι, εξετάζονται πριν από την 
κατάταξη από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές και διαπιστώνεται από την 
εξέταση ότι ενδείκνυται: 
  
 (α) Ένταξή τους, στις κατηγορίες Ικανότητας πρώτης (Ι/1) έως τέταρτης 
(Ι/4), για σκοπούς επιλογής τους σε Ο-Σ-Κλάδο και τοποθέτησής τους σε Μονάδα, 
αντιμετωπίζονται ως κριθέντες Ικανότητας πρώτης (Ι/1) έως τέταρτης (Ι/4), 
αντίστοιχα. 
 
 (β) Χορήγηση αναβολής υγείας ή προσωρινή/οριστική απόλυση τους ως 
ακατάλληλοι για στράτευση  (Ι/5), διαγράφονται από το σύστημα επιλογής. 
 
107. Η Επιτροπή Ελέγχου Επιλογής και Πρώτης Τοποθέτησης, δύναται να  
εφαρμόζει διαδικασία προεπιλογής, εφόσον υπάρχουν αντίστοιχες υπηρεσιακές 
ανάγκες για όσους εθνοφρουρούς (πλην ΥΕΑ) κατέχουν αναγνωρισμένους Τίτλους 
Σπουδών, για κατανομή, και τοποθέτηση σε Μονάδες Όπλων – Σωμάτων και 
Κλάδων, και Υπηρεσίες της Εθνικής Φρουράς, που απαιτούν τα ανάλογα προσόντα. 
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Μοριοδότηση 
 

108. Για την κατανομή και τοποθέτηση των στρατευσίμων - Ν/Σ εθνοφρουρών, 
λαμβάνονται υπόψη τα κοινωνικής, οικογενειακής ή άλλης φύσης προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν. Ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα των προβλημάτων οι 
στρατεύσιμοι - Ν/Σ πριμοδοτούνται με αριθμό μορίων, όπως παρακάτω: 
 

 
Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ 

1 
Τέκνα εγκλωβισμένων 
οικογενειών.  

Επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας 
Ανθρωπιστικών Θεμάτων. 

100 

2 

 
Τέκνα , αιχμαλώτων ή 
τραυματιών πολεμικής 
περιόδου 1974 ή θανόντων - 
θυμάτων επεισοδίων με τις 
Δυνάμεις Κατοχής ή κατά την 
εκτέλεση του καθήκοντος στην 
Εθνική Φρουρά.                   
                                                          

Επίσημο έγγραφο της Επιτροπής 
Ανακουφίσεως Παθόντων ή του 
ΓΕΕΦ, ανάλογα με την περίπτωση. 

100 

3 
Ορφανοί από γονέα.  
 

 
Πιστοποιητικό Θανάτου ή 
Επίσημα έγγραφα του Δήμου ή της 
Κοινότητας που διαμένουν.  
 

90 

4 Τέκνα αγνώστου πατρός. 
 
Δελτίο πολιτικής ταυτότητας. 
 

90 

5 

 
Τέκνα των οποίων ο ένας 
γονέας κηρύχτηκε σε αφάνεια. 
 

Απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου 90 

6 
Τέκνα των οποίων ο ένας 
γονέας έχει την αποκλειστική 
γονική μέριμνα.  

Απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου. 40 

7 Έγγαμοι εθνοφρουροί. 

Βεβαίωση τέλεσης πολιτικού γάμου 
από τον αρμόδιο φορέα ή 
πιστοποιητικό γάμου από την Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Κύπρου. 
 

50 

8 

Εθνοφρουροί που είναι 
πατέρες νόμιμων, 
αναγνωρισθέντων ή θετών 
τέκνων. 
 

Επίσημα έγγραφα της Δημοκρατίας, 
και του Δήμου ή της Κοινότητας, 
καθώς και πιστοποιητικό γεννήσεως. 

50 ανά τέκνο 

9 
Τέκνα γονέα με ανικανότητα  
60 % και άνω, ή σοβαρή έως 
ολική αναπηρία ή βαριά 

α. Επίσημα κυβερνητικά έγγραφα ή 
έγγραφα ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων 
που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη 

50 



-24- 

./. 

 
Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ 

ασθένεια. σοβαρών – χρόνιων ασθενειών ή 
απόφασης ιατροσυμβουλίου των 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του 
Τμήματος  Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
του Υπουργείου Εργασίας.  
β. Σε περίπτωση που στα επίσημα 
έγγραφα δεν αναγράφεται ποσοστό 
αναπηρίας ή ασθένειας, αυτά  
εξετάζονται από επιτροπή 
στρατιωτικών ιατρών που συστήνεται 
από τον Αρχηγό και η οποία 
αποφασίζει εάν συντρέχουν λόγοι 
μοριοδότησης. 
 

10 
Τέκνα πολύτεκνων και 
τρίτεκνων οικογενειών 

Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή 
πιστοποιητικό από την Παγκύπρια 
Οργάνωση Πολυτέκνων ή την 
Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς 
Οικογένειας κατά περίπτωση 
(μοριοδοτούνται και τα  θανόντα 
αδέλφια).  
 

15 ανά τέκνο 
 
 

11 
Αδέλφια που εκπλήρωσαν 
πλήρη  θητεία στην ΕΦ. 

Δεν απαιτείται προσκόμιση 
δικαιολογητικού.  Εντοπισμός των 
δικαιούχων μοριοδότησης μέσω των 
συστημάτων της ΕΦ.  

5 ανά 
αδελφό. 

 
109. Σε περίπτωση κατά την οποία στρατεύσιμος - Ν/Σ εμπίπτει σε περισσότερες 
της μιας από τις προαναφερόμενες κατηγορίες, καθώς και στην περίπτωση θανάτου 
του ενός των γονέων του ή αναπηρίας και των δύο γονέων του, τα μόριά του 
υπολογίζονται αθροιστικά.  
 
110. Σύμφωνα με το άρθρο 38 του περί ΕΦ Νόμου, αδέλφια που εκπληρώνουν 
ταυτόχρονα την υποχρέωση θητείας τους στην ΕΦ, εκπληρώνουν τη θητεία τους στη 
φρουρά προτίμησής τους και στην ίδια Μονάδα και στρατόπεδο. 
 
111. Τηρουμένων των καθοριζόμενων στις παραγράφους 108 και 109, πιστώνονται 
με 10 μόρια όσοι στρατεύσιμοι:  
 
 (α) Υποβάλλουν ΔΣ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  
 
 Νοείται ότι, τα εν λόγω μόρια πιστώνονται και στους στρατεύσιμους που δεν 
τους παρεχόταν η δυνατότητα υποβολής της ΔΣ ηλεκτρονικά.   

 
 (β) Παρουσιαστούν για εξέταση στις Επαρχιακές υγειονομικές επιτροπές 
που θα λειτουργούν πριν την κατάταξη. 
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112. Όσοι κατατάσσονται και δεν έχουν επιλεγεί υποβάλλουν την ΔΣ τους στο 
Κέντρο Κατάταξης(ΚΕΝ) και ακολούθως επιλέγονται και τοποθετούνται χειρογραφικά 
ανάλογα με τα μόρια τους και τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

 
113. Με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 104, οι Ν/Σ και οι στρατεύσιμοι 
τοποθετούνται, κατά σειρά, ως εξής:  

 
(α) Ικανοί κατηγορίας Ι/3 –Ι/4 

 
   Κατανέμονται μηχανογραφικά σε Κλάδους – ΟΣ/ΣΞ, ανάλογα με τις 

υπηρεσιακές ανάγκες. 
 
 (β) Μοριοδοτημένοι 
 
  Η τοποθέτηση γίνεται με βάση τον αριθμό μορίων του καθενός. 
 
  Νοείται ότι, προηγούνται οι στρατεύσιμοι-Ν/Σ με το μεγαλύτερο αριθμό 
μορίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού μορίων, προηγείται ο στρατεύσιμος -Ν/Σ με το 
μικρότερο αριθμό κλήρου. 
 

(γ) Μονάδες Ειδικής Επάνδρωσης 
 

   (i) Ορισμένες Μονάδες της Εθνικής Φρουράς, λόγω γεωγραφικών ή 
επιχειρησιακών ιδιαιτεροτήτων, μπορεί, με απόρρητη διαταγή του Αρχηγού, να 
χαρακτηρίζονται ως Μονάδες Ειδικής Επάνδρωσης. Στις Μονάδες αυτές 
τοποθετούνται στρατεύσιμοι  - Ν/Σ που διαμένουν μόνιμα στην έδρα της Μονάδας και 
στην περιοχή των Πόλεων και Κοινοτήτων που καθορίζονται ονομαστικά με τη 
διαταγή του Αρχηγού, λόγω γεωγραφικής διάταξης. Με όμοια διαταγή και για τους 
ίδιους λόγους, είναι δυνατόν κατηγορίες στρατευσίμων - Ν/Σ να αποκλείονται από την 
επιλογή σε ορισμένα Ο-Σ.  

 
   (ii) Σε περίπτωση χαρακτηρισμού Μονάδων του Όπλου                      

των Τεθωρακισμένων ως Μονάδες Ειδικής Επάνδρωσης, επιλέγονται, κατά 
προτεραιότητα, στο Όπλο των Τεθωρακισμένων, όσοι στρατεύσιμοι - Ν/Σ το 
δήλωσαν ως πρώτη προτίμηση, οι οποίοι τοποθετούνται στην πλησιέστερη στον 
τόπο συμφερόντων τους Μονάδα του Όπλου και ακολούθως, αν οι ανάγκες δεν 
έχουν καλυφθεί, επιλέγονται και τοποθετούνται στρατεύσιμοι - Ν/Σ που διαμένουν 
στην περιοχή της έδρας των εν λόγω Μονάδων.  

 
   (iii) Οι διαμένοντες στην Φρουρά Πύργου σύμφωνα με τα στοιχεία 

της Στρατολογίας θα προεπιλέγονται στις Μονάδες της Φρουράς. 
 

  Νοείται ότι, οι αλλαγές φρουράς επιθυμίας για Φρουρά Πύργου που 
γίνονται μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους κατάταξης δεν θα λαμβάνονται υπόψη για 
σκοπούς επιλογής και αρχικής τοποθέτησης. 

 
 
(δ)  Αθλητές 
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   (i) Οι εθνοφρουροί αθλητές κατατάσσονται σε τέσσερις (4) 
κατηγορίες, ανάλογα με τις επιδόσεις – διακρίσεις και το άθλημά τους, όπως 
παρακάτω: 
 

              α/ «Επίλεκτοι Ειδικής Ομάδας», ο αριθμός των οποίων δεν 
υπερβαίνει τους 20. Επιλέγονται στρατιώτες Πεζικού με ειδικότητα Τυφεκιοφόρος και 
τοποθετούνται χειρογραφικά στα Τάγματα Διοικήσεως-Υποστηρίξεως (ΤΔ-ΥΠ) των 
Σχηματισμών ή στους Λόχους Διοικήσεως-Υποστηρίξεως (ΛΔ-ΥΠ) των 
Συγκροτημάτων, πλησίον της έδρας του σωματείου τους, πλην όσων έχουν έδρα τα 
σωματεία τους την Λευκωσία οι οποίοι να τοποθετούνται στο 386 ΤΠ(ΕΣ) (Λόχος 
Αθλητών). 
 

    β/ «Επίλεκτοι Διεθνείς» ο αριθμός των οποίων δεν 
υπερβαίνει τους 54 Επιλέγονται σε Όπλα-Σώματα/ΣΞ και τοποθετούνται 
χειρογραφικά ως υπεράριθμοι, σε Μονάδες στην έδρα των Σωματείων τους. 

 
     γ/ «Διεθνείς» ο αριθμός των οποίων δεν υπερβαίνει τους. 

114. Επιλέγονται σε Όπλα-Σώματα/ΣΞ και τοποθετούνται χειρογραφικά ως 
υπεράριθμοι, σε Μονάδες στην έδρα των Σωματείων τους. 

 
    δ/ «Σωματειακοί» ο αριθμός των οποίων δεν υπερβαίνει 

τους 253. Επιλέγονται σε Όπλα-Σώματα/ΣΞ και τοποθετούνται χειρογραφικά, σε 
Μονάδες στην έδρα των Σωματείων τους. 

 
   (ii) Η χειρογραφική τοποθέτηση πραγματοποιείται από Επιτροπή 

αποτελούμενη από το Διευθυντή του ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ ως Πρόεδρο και από τρείς (3) 
Αξιωματικούς του ΓΕΕΦ εκ των οποίων ο ένας να είναι ο Τμηματάρχης του 
ΓΕΕΦ/ΔΙΠΡΟ/3, καθώς και εκπρόσωπο του ΕΠΥΠΑΜ, ως μέλη. 

 
   (iii) Σε περίπτωση που στρατεύσιμος - Ν/Σ των κατηγοριών 

«Επίλεκτοι Ειδικής Ομάδας», ή «Επίλεκτοι Διεθνείς», «Διεθνείς», «Σωματειακοί», 
επιλεγεί ως ΥΕΑ, Υπαξιωματικός οιουδήποτε Ο-Σ/ΣΞ, Ν, Α ή Υπαξιωματικός – 
Στρατιώτης των Ειδικών Δυνάμεων (ΚΔ, ΣΝ, ΟΥΚ), τότε, διαγράφεται από τον 
κατάλογο του ΚΟΑ και η τοποθέτησή του θα γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για 
όλους τους υπόλοιπους ΥΕΑ, Υπαξιωματικούς ή Στρατιώτες των Ειδικών Δυνάμεων.  

 
Επιπλέον, για σκοπούς τοποθέτησης σε Μονάδα,  ως φρουρά  

επιθυμίας των στρατευσίμων αθλητών θεωρείται ο τόπος προπόνησης τους, με βάση 
τα αναγραφόμενα στον κατάλογο του ΚΟΑ. Το ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ δύναται αυτεπάγγελτα 
να αλλάζει την φρουρά επιθυμίας έτσι ώστε να συνάδει με τον χώρο προπόνησης. 
Θα διαγράφεται από τον κατάλογο του ΚΟΑ, ο Ν/Σ που ανήκει σε οποιαδήποτε 
κατηγορία αθλητών, ο οποίος για οιοσδήποτε λόγο θέλει να δηλώσει ως  φρουρά 
συμφερόντων του διαφορετική από την έδρα του Σωματείου στο οποίο ανήκει, 
σύμφωνα με τον κατάλογο του ΚΟΑ. 

 
   Νοείται ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν αίτησης του 

επηρεαζόμενου εθνοφρουρού και απόφασης του Αρχηγού, δύναται να τοποθετείται 
εθνοφρουρός σε Μονάδα διαφορετικής φρουράς από την φρουρά που αναγράφεται 
στον κατάλογο του ΚΟΑ χωρίς να διαγράφεται από αυτόν. 
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   (iv) Ο ΚΟΑ ανά 6μηνο αξιολογεί τις κατηγορίες στρατευσίμων 
αθλητών του καταλόγου, διαγράφει τους στρατεύσιμους αθλητές που δεν πληρούν τα 
ισχύοντα κριτήρια και συμπληρώνει τον κατάλογο με άλλους που πληρούν τα εν 
λόγω κριτήρια.  

 
   (v) Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) αποστέλλει στο 

ΓΕΕΦ/ΔΙΠΡΟ, το αργότερο μέχρι 15 Ιουνίου τον προκαταρκτικό κατάλογο των 
αθλητών.  Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αποστολής του, δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 
 
 (ε)  Εθνοφρουροί  άνω των 26 Ετών.  
 

   (i) Οι στρατεύσιμοι-εθνοφρουροί άνω των 26 Ετών, κατανέμονται 
στο ΠΖ, με την ειδικότητα του Τυφεκιοφόρου (ΤΦ) και τοποθετούνται χειρογραφικά, 
σε όλες γενικά τις Μονάδες από Επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του 
ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ, ως πρόεδρο και από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Πεζικού και  της 
Διεύθυνσης  Προσωπικού του ΓΕΕΦ, καθώς και εκπρόσωπο του ΥΠΑΜ, ως μέλη. 

 
   (ii) Οι Εθνοφρουροί μειωμένης θητείας κάτω των 26 έτων, 

τοποθετούνται μηχανογραφικά, με την ίδια ακριβώς διαδικασία που ακολουθείται για 
την τοποθέτηση και απονομή ειδικότητας για τους εθνοφρουρούς πλήρους θητείας. 

 
(στ) Τοποθέτηση στις Λέσχες  - ΚΑΑΥ και στο Σπίτι του Εθνοφρουρού 

 
(i) Οι στρατεύσιμοι οι οποίοι θα επιλεγούν στις Λέσχες, στα  

ΚΑΑΥ και στο Σπίτι του Εθνοφρουρού, κατανέμονται στο Όπλο του Πεζικού. 
 

(ii) Η τοποθέτηση στις Λέσχες, στα ΚΑΑΥ και στο Σπίτι του  
Εθνοφρουρού, πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα μεταξύ των στρατευσίμων που 
εξέφρασαν επιθυμία με ΔΣ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και είναι απόφοιτοι του 
Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου  και  σε  δεύτερη φάση του Κλάδου 
Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών/ Ειδικότητα Μαγειρικής-Τραπεζοκομίας 
των Τεχνικών Σχολών, με βάση τα μόρια και τον κλήρο τους κατά φρουρά επιθυμίας. 
  

Νοείται ότι στις περιπτώσεις τελειόφοιτων μαθητών πρέπει να προσκομίσουν 
βεβαίωση από το σχολείο όπου φοιτούν. 

 
(iii) Θα πρέπει να υπογράψουν Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να  

δηλώνουν ότι δεν είναι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, δεν έχουν εμπλακεί ποτέ με 
χρήση, καλλιέργεια, κατοχή ή διακίνηση τέτοιων ουσιών, καθώς και ρητή 
συγκατάθεσή τους, ότι, αποδέχονται να υποβάλλονται σε περιοδικές εξετάσεις 
βιολογικού υλικού, για έλεγχο ύπαρξης στον οργανισμό τους τοξικών ουσιών ή 
φαρμάκων, το είδος και η συχνότητα των οποίων θα καθορίζεται από το ΓΕΕΦ.  
 

(iv) Σε περίπτωση μη κάλυψης των αναγκαίων θέσεων από  
επιθυμούντες απόφοιτους του ΑΞΙΚ και του Κλάδου Ξενοδοχειακών και 
Επισιτιστικών Τεχνών/Ειδικότητα Μαγειρικής-Τραπεζοκομίας των Τεχνικών Σχολών, 
οι θέσεις να καλύπτονται από άλλους επιθυμούντες, με απόφαση του κ. Αρχηγού και 
με αυστηρά κριτήρια που ο ίδιος θα ήθελε καθορίσει.  
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 Ενημέρωση Ν/Σ για την Επιλογή-Τοποθέτηση 
 

114. Μετά την ολοκλήρωση των επιλογικών εργασιών και των απαιτούμενων 
ελέγχων από το ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ και όχι αργότερα των 5 ημερών πριν από την 
κατάταξη της ΕΣΣΟ, πραγματοποιείται η επιλογή στρατευσίμων σε Κλάδους, Όπλα-
Σώματα και η τοποθέτηση τους σε Μονάδες. Ακολούθως αποστέλλεται η σχετική 
διαταγή στα Κέντρα Κατάταξης(ΚΕΝ), προκειμένου εντός εύλογου χρόνου που 
καθορίζεται από τον Αρχηγό, να ενημερώνονται οι Ν/Σ για την επιλογή και αρχική 
τους τοποθέτηση. 

 
 Απονομή Κύριας Ειδικότητας 
 
 115. Η απονομή κύριας ειδικότητας απονέμεται από τις αρμόδιες Δνσείς του ΓΕΕΦ, 

κατόπιν πρότασης των Μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη την Ικανότητα των Ν/Σ, την 
εν γένει παρουσία τους στην Μονάδα, το εγχειρίδιο ειδικοτήτων και την προσωπική 
συνέντευξη του Δκτη, σύμφωνα με την κατανομή ειδικοτήτων του ΓΕΕΦ και τις 
υπηρεσιακές ανάγκες της Μονάδας. 

 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  
116. Η Επιτροπή Επιλογής δύναται να εισηγηθεί στον Αρχηγό την τροποποίηση 
της διαταγής Επιλογής και αρχικής τοποθέτησης σε περίπτωση που μετά από έλεγχο 
διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στην διαδικασία επιλογής  

 
117. Σε περίπτωση που παρουσιασθεί περιστατικό για το οποίο δεν έχει 
προβλεφθεί η αντιμετώπισή του, του θέματος επιλαμβάνεται η Επιτροπή Επιλογής, η 
οποία και προτείνει στην Ιεραρχία λύση προς αντιμετώπιση του θέματος. 

 
118. Μετά την ολοκλήρωση της μηχανογραφικής διαδικασίας κατανομής – 
τοποθετήσεως στους στρατεύσιμους-Ν/Σ, εκδίδονται αριθμητικές καταστάσεις 
στατιστικού χαρακτήρα, οι οποίες, με τον ανάλογο σχολιασμό από τις αρμόδιες 
Διοικήσεις – Διευθύνσεις, τίθενται υπόψη  της Επιτροπής Επιλογής. Με μέριμνα της 
Επιτροπής Επιλογής  ενημερώνεται ο Αρχηγός, ο οποίος, εφόσον διαπιστώσει την 
ακριβή τήρηση των διατάξεων της παρούσας Απόφασης, καθορίζει την ακριβή 
ημερομηνία έκδοσης και κοινοποίησης των σχετικών Διαταγών. 

 
119. Η κατανομή – τοποθέτηση των στρατευσίμων και Ν/Σ πραγματοποιείται με 
Διαταγή του Αρχηγού, ο οποίος αποφαίνεται και για κάθε σχετικό παράπονο ή 
αμφισβήτηση. 
 
120. Η Επιτροπή Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων, διατηρεί το δικαίωμα 
παρουσίας ή ενημέρωσης (γραπτής ή προφορικής), σε οποιαδήποτε φάση και για 
κάθε ζήτημα που άπτεται των επιλογικών διαδικασιών, αλλά δεν έχει δικαίωμα 
επέμβασης. 

__________________________________________ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 

……Φεβρουαρίου 2021          ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
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Συνημμένο «Ι» 
 

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΔΕΑ 
ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ 

 
1. Οι βαθμοί ποινής των ΔΕΑ, λόγω επιβολής ποινών για διάπραξη πειθαρχικών 
παραπτωμάτων ή ποινικών αδικημάτων υπολογίζονται ως ακολούθως: 
 
 α. Μία ημέρα περιορισμού λογίζεται ως 1 βαθμός ποινής. 
 
 β. Μία ημέρα κράτησης λογίζεται ως 2 βαθμοί ποινής. 
 
  γ. Μία ημέρα φυλάκισης λογίζεται ως 4 βαθμοί ποινής. 
 
 δ. Μία ημέρα αυστηρής φυλάκισης λογίζεται ως 6 βαθμοί ποινής. 
 
 ε. Μία ημέρα ποινικής φυλάκισης λογίζεται ως 8 βαθμοί ποινής. 
 
2. ΔΕΑ οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει πέραν των 60 βαθμών ποινής, κρίνονται 
ως ακατάλληλοι για Ανθυπολοχαγοί και, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 
72, τυγχάνουν του ακόλουθου χειρισμού: 
 

  α. Εφόσον έχουν συγκεντρώσει  πέραν των 90 βαθμών ποινής και μέχρι 
τους 120, τους απονέμεται ο βαθμός του Δεκανέα, με απόφαση του Αρχηγού της 
Εθνικής Φρουράς. 
 

  β. Εφόσον έχουν συγκεντρώσει πέραν των 120 βαθμών ποινής, 
μεταφέρονται στην τάξη του Στρατιώτη, με απόφαση του Αρχηγού της Εθνικής 
Φρουράς. 

_________________________________________ 
 

 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 
                                                          ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

….Φεβρουαρίου 2021 
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      Συνημμένο «ΙΙ» 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
ΔΟΚΙΜΟΥ ΕΦΕΔΡΟΥ ΑΞΚΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 
(Υπόδειγμα) 

 
 

ΜΟΝΑΔΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ:………………..…… ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…………………… 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:………………………………… 
 

1. Στοιχεία Δόκιμου Έφεδρου Αξκου  
 
Για τον ΔΕΑ ……………………………………………..…………..………… 
ΣΑ: ………………./……………./…………… ο οποίος κατατάχθηκε στην Εθνική 
Φρουρά την ………………….. και υπηρετεί έχοντας συμπληρώσει μέχρι σήμερα 
………………. χρόνο πραγματικής θητείας.  
 

2. Χρόνος Υπηρεσίας 
 
α. Ημέρες κανονικής άδειας:………………………….………………… 
β. Ημέρες αναρρωτικής άδειας:…………………………………...……. 
γ. Ημέρες άγνοιας:……………………………………………………..… 
δ. Ημέρες λιποταξίας:………………………………………………….… 
  ε. Λοιπός χρόνος που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής 
θητείας:………………………………………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Ποινές 
 
α. Ημέρες Κράτησης:………………………………………………… 
β. Ημέρες Πειθαρχικής Φυλάκισης:………………………………… 
γ. Ημέρες Αυστηρής Φυλάκισης:…………………………………… 

δ. Ημέρες Φυλάκισης που επιβλήθηκε από αρμόδιο ποινικό 
δικαστήριο (για όσο χρόνο εκτίθηκε στη φυλακή):…………………………………… 

ε. Σύνολο βαθμών ποινής:………………………………………… 
 

4. Σχόλια Διοικητού 
 
Αναφέρονται τα σχόλια και απόψεις του Διοικητή του ΔΕΑ σχετικά με: 
 

α. Την ικανοποιητική ή μη συμμετοχή και ανταπόκριση του στις 
υπηρεσιακές υποχρεώσεις/δραστηριότητες που απορρέουν από τα καθήκοντα που 
του ανατίθενται. 

 
β. Τη συμπεριφορά και εν γένη παρουσίας του στη Μονάδα. 
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γ. Την επάρκεια του όσον φορά τη ψυχική και διοικητική του 
ικανότητα, τα προσόντα και τη στρατιωτική κατάρτιση που έχει ως ΔΕΑ 
(πειθαρχικότητα, εμφάνιση, παράστημα, συμπεριφορά, υπομονή και επιμονή κ.τ.λ). 

 
δ. Πρόταση Καταλληλότητας 
 
 Αναγράφεται τεκμηριωμένη και επαρκής αιτιολόγηση κατά πόσο 

ο ΔΕΑ θεωρείται κατάλληλος ή μη, προκειμένου να του απονεμηθεί ο βαθμός του 
Ανθυπολοχαγού. 

 
        -Ο- 
          ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
                 ΤΣΥ 
       __________________________________________      

 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 
                                                          ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

…..Φεβρουαρίου 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


