
  

   

Καθιερώνουμε αντικειμενικά και μετρήσιμα  

κριτήρια και αδιάβλητες διαφανείς διαδικασίες. 

 
Η προώθηση της αξιοκρατίας, της ισονομίας και της 

δικαιοσύνης στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς αποτελεί 

βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Άμυνας. 

Για την προαγωγή του στόχου αυτού έχουν θεσπιστεί 

αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια καθώς και 

αδιάβλητες διαφανείς διαδικασίες. 

Κύριος γνώμονας της πολιτικής μας είναι ότι ο καθένας 

θα πρέπει να αξιολογείται με βάση τις δυνατότητες, την 

αξία και τις ανάγκες του και όχι με βάση τις γνωριμίες 

του. 

Με ανθρωπιά και κοινωνική ευαισθησία  

για αυτούς που το έχουν ανάγκη 

 
Μέσα από την καθιέρωση της Επιτροπής Κοινωνικών 

Προβλημάτων εξετάζεται κάθε αίτημα εθνοφρουρού στη 

βάση θεσμοθετημένων κριτηρίων με στόχο την 

κατάλληλη στήριξη όσων το έχουν ανάγκη. 

Η επιτροπή κληρώνεται κάθε φορά από κατάλογο 

αξιωματικών και συνέρχεται αυθημερόν για αποφυγή 

παρεμβάσεων και διασφάλιση του αδιάβλητου της 

διαδικασίας. 

Στην Επιτροπή έχει θεσμοθετηθεί η συμμετοχή 

εκπροσώπου του Γραφείου Κοινωνικής Ευημερίας 

καθώς και στρατιωτικού γιατρού. 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 

 

Θυμήσου να ανεβάσεις κατά την ηλεκτρονική 
υποβολή:  

 Βεβαίωση Ομάδας Αίματος. 

 Βιβλιάριο Υγείας ή βεβαίωση αν εμβολιάστικες για Τετάνου

– Διφθερίτιδας και Πολυδύναμο Μηνιγγιτιδας A,C,W 135, Y  

 Συμπληρωμένο  πιστοπο ιητ ικό  ο ικογενε ιακής       
κατάστασης από τον οικείο κοινοτάρχη (για 3 αδέλφια 
σύνολο ή περισσότερα)  ή βεβαίωση από ΠΟΠ/ΠΟΠΟ  

 Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που θα σου επιφέρει 

μόρια (οι κατηγορίες καταγράφονται στο σχετικό έντυπο 
μοριοδότησης) 

 

Μέριμνα εθνοφρουρών 

 Θα χορηγηθεί ιματισμός. Για αποφυγή άσκοπων και 
περιττών εξόδων μελετήστε το σχετικό έντυπο  των 
ειδών ιματισμού. 

 Για την μεταφορά εθνοφρουρών από και προς τα 
στρατόπεδα εφαρμόζεται το νέο σύστημα Δωρεάν 
Διακίνησης. Η ώρα προσέλευσης στο χώρο 
αναχώρησης των λεωφορείων (7:00 π.μ.) θεωρείται 
ως ώρα παρουσίασης του εθνοφρουρού για υπηρεσία. 

 

Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες,  κατεβάστε την εφαρμογη 
ΥΠΑΜ στο κινητό σας 
ήεπισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας 
(www.mod.gov.cy) και της Εθνικής Φρουράς 
(www.army.gov.cy). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για πληροφορίες σε σχέση με την ηλεκτρονική υποβολή 
των επιλογικών σας στοιχείων, μπορείτε να αποτείνεστε 
στη γραμμή επικοινωνίας 1430. 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 

http://www.mod.gov.cy
http://www.army.gov.cy


 
Αν θέλεις να επιλεγείς ως Υποψήφιος Βαθμοφόρος ή 

Υποψήφιος Ειδικών Δυνάμεων (Καταδρομέας ή ΟΥΚ ή  

Στρατονόμος), ΣΜΕΦ και Λέσχες- ΚΑΑΥ-ΣΤΕ, θα πρέπει να 

υπογράψεις υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεις, ότι 

δεν είσαι χρήστης εξαρτησιογόνων ουσιών, δεν έχεις εμπλακεί 

ποτέ με καλλιέργεια, κατοχή ή διακίνηση τέτοιων ουσιών, και 

ότι  αποδέχεσαι να υποβάλλεσαι 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.  

Επιλογή ως Υ/Β - Ειδικές Δυνάμεις (Καταδρομέας ή 
ΟΥΚ ή  Στρατονόμος) 
θα πρέπει :  
1. Nα το δηλώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 
2. Nα κριθείς σωματικά ικανός πρώτης (Ι1) κατηγορίας  

από τις επαρχιακές υγειονομικές επιτροπές κατά την 
ημέρα παραλαβής του ρουχισμου σου : 

3. Να είσαι υπόχρεος πλήρους θητείας. Εάν όχι, σε 
περίπτωση  επιλογής σου δεν δικαιούσαι μείωση της 
θητείας σου, υπογράφοντας την Υπεύθυνη Δήλωση 
αποδοχής θέσης. 

Επιπλέον για Υ/Β 
1. Να έχεις ανάστημα τουλάχιστον 160 εκ και βάρος 

±25% του φυσιολογικού. (Φυσιολογικό βάρος: ύψος σε 

εκατοστά πλην 100).  

2.    Να μην έχεις τατουάζ σε σημεία του σώματος σου που 

δεν καλύπτονται από τη θερινή στολή εξόδου.  

3. Να μην έχεις πρόβλημα στην άρθρωση λόγου. 

Επιπλέον για Ειδικές Δυνάμεις :  
 
Να μην πάσχεις από δυσχρωματοψία διαπιστούμενη  από 
τους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες ISHIHARA. 
 
Επιπλέον για ΚΔ (Καταδρομέας) :  
 
1. Να έχεις  ανάστημα  τουλάχιστον  155 εκ,  βάρος όχι    

πέραν του 20% του φυσιολογικού (Φυσιολογικό βάρος: 
ύψος σε εκατοστά πλην 100). 

2. Να μην έχεις τατουάζ στο λαιμό και στο κεφάλι. 
 
Επιπλέον για Ο.Υ.Κ. :  
1. Δεν ισχύουν περιορισμοί αναστήματος, βάρους και  

τατουάζ. 

Επιπλέον για ΣΝ (Στρατονόμος): 
1. Να έχεις ανάστημα τουλάχιστον 175 εκ και βάρος όχι 

πέραν του -20% του φυσιολογικού (Φυσιολογικό 
βάρος: ύψος σε εκατοστά πλην 100). 

2.  Να μην έχεις τατουάζ σε σημεία του σώματος σου που 
δεν καλύπτονται από τη θερινή στολή εξόδου.  

Επιλογή στην ΣΜΕΦ 

Η επιλογή στη ΣΜΕΦ πραγματοποιείται από Πενταμελή 

Επιτροπή που αποτελείται από Ανώτερο Αξιωματικό, το 

Διοικητή της ΣΜΕΦ και τρεις καθηγητές μέσης 

εκπαίδευσης, ειδικότητας Μουσικής που ορίζονται από το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Κριτήριο αποτελούν 

οι μουσικές γνώσεις (μουσικά όργανα ή τραγούδι) 

Αν επιθυμείς να επιλεγείς για τη ΣΜΕΦ, υποβάλλεις 

επιθυμία κατά την ηλεκτρονική υποβολή των επιλογικών 

σου στοιχείων. Τα μουσικά όργανα ή το τραγούδι, στα 

οποία επιθυμείς να εξετασθείς, θα τα δηλώσεις όταν θα 

παρουσιασθείς στο ΚΕΝ. 

Τοποθέτηση στις Λέσχες, ΚΑΑΥ Κιτίου και στο Σπίτι 

του Εθνοφρουρού 

Η τοποθέτηση στις Λέσχες, στα ΚΑΑΥ και στο Σπίτι του 

Εθνοφρουρού, πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα 

μεταξύ των επιθυμούντων αποφοίτων  του Ανώτερου 

Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου και του Κλάδου 

Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών/ Ειδικότητα 

Μαγειρικής-Τραπεζοκομίας των Τεχνικών Σχολών, με 

βάση με βάση τα μόρια και τον κλήρο τους κατά φρουρά 

επιθυμίας .  

Ηλεκτρονική Υποβολή 

Το ΥΠΑΜ σε συνεργασία με τους αρμόδιους 

φορείς εφαρμόσει την διαδικασία της ηλεκτρονικής 

υποβολής των επιλογικών σου στοιχείων (φρουρά, 

μόρια, επιθυμίες) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για 

την αρχική σου τοποθέτηση σε Μονάδα. 

 Υποχρεούσαι να δηλώσεις δύο επιθυμίες 

σε Όπλα – Σώματα του Στρατού Ξηράς (Ο-Σ/ΣΞ), 

Ναυτικό (Ν) και Αεροπορία (Α). 

       Προαιρετικές επιθυμίες που δικαιούσαι να 

δηλώσεις αναλόγως προσόντων: 

 

1/ Επιλογή ως Υποψήφιος Βαθμοφόρος (Υ/Β) ή και 

ΚΔ 

ή 

2/ Ειδικές Δυνάμεις (Καταδρομέας-ΚΔ, Στρατονόμος

- ΣΝ, ΟΥΚ), μία εκ των τριών. 

ή 

3/   Λέσχες – ΚΑΑΥ Κιτίου  -  Σπίτι του 

Εθνοφρουρού    

και 

4/        ΣΜΕΦ                                           

Τοποθέτηση εθνοφρουρών στις μονάδες και επιλογή Κλάδων/ Όπλων/ Σωμάτων 

 
Η τοποθέτηση των νεοσυλλέκτων σε Μονάδες καθώς και η επιλογή σε Κλάδους, Όπλα και Σώματα διενεργείται με αντικειμενικά και 

αξιοκρατικά κριτήρια, μέσω χρήσης λογισμικού προγράμματος, χωρίς την οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση, με βάση τα μόρια και τη  

δήλωση Φρουράς προτίμησης του κάθε εθνοφρουρού. 

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των επιθυμιών σου, θα πρέπει να δηλώσεις δύο επιλογές ανάμεσα στους Κλάδους-Όπλα-Σώματα. 

Μπορείς να δηλώσεις επίσης μία εκ των τριών Ειδικών Δυνάμεων, σε περίπτωση που επιθυμείς. Τέλος θα πρέπει να δηλώσεις τη 

Φρουρά προτίμησης σου.   

Μπορείς να δεις αναλυτικά τους Κλάδους-Όπλα-Σώματα της Εθνικής Φρουράς,  καθώς και τις Φρουρές στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς. 


