
 
 

 
 
ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΜΤΝΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

 
10 Ιουνίου 2019 

 
 

Καλείται για κατάταξη η κλάση 2019 
και στπατεύσιμοι πποηγούμενων κλάσεων 

 
Σν Τπνπξγείν Άκπλαο αλαθνηλψλεη φηη κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Άκπλαο πνπ 
δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο κε αξ. 4899/12 Απξηιίνπ 2019, 
θαινχληαη γηα θαηάηαμε ζηελ Δζληθή Φξνπξά απφ 28 Ηνπλίνπ έσο 5 Ηνπιίνπ 2019 νη 
ζηξαηεχζηκνη ηεο θιάζεο 2019 (γελλεζέληεο απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2001 έσο θαη 31 
Γεθεκβξίνπ 2001) θαζψο θαη φζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο 
ππνρξεψζεηο θαη έρνπλ ππνρξέσζε ζεηείαο ζηελ Δζληθή Φξνπξά, ζηξαηεχζηκνη θαη 
αλππφηαθηνη πνπ αλήθνπλ ζηηο θιάζεηο 1992 έσο θαη 2018 (γελλεζέληεο ηα έηε 1974 έσο 
θαη 2000). 
 
2.    Οη πην πάλσ αλαθεξφκελνη ζηξαηεχζηκνη έρνπλ ππνρξέσζε λα θαηαηαγνχλ κε ηε 2019 
Δθπαηδεπηηθή εηξά ηξαηεπζίκσλ Οπιηηψλ (ΔΟ), ζηα Κέληξα Δθπαίδεπζεο 
Νενζπιιέθησλ (ΚΔΝ) Λάξλαθαο, Λεκεζνχ θαη Πάθνπ απφ 28 Ηνπλίνπ έσο 5 Ηνπιίνπ 2019, 
σο αθνινχζσο :  
 
  

α.  ην Κέληξν Δθπαίδεπζεο Νενζπιιέθησλ (ΚΔΝ) Λάξλαθαο:  
 
(1) 28 Ηνπλίνπ 2019:  

 
Οη πξνεξρφκελνη απφ αλαβνιή γηα ιφγνπο πγείαο, ησλ θιάζεσλ 1992 θαη λεφηεξσλ πνπ 
γελλήζεθαλ ζε νπνηαδήπνηε επαξρία ή ζην εμσηεξηθφ θαη δελ έρνπλ πεξαηψζεη ηε 
βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε. 
 

(2) 01 Ηνπιίνπ 2019: 
 

(α) Οη γελλεζέληεο ζηελ επαξρία Λάξλαθαο, θαζψο θαη νη γελλεζέληεο εθηφο Κχπξνπ πνπ 
δηακέλνπλ ζηελ ελ ιφγσ επαξρία, ηεο θιάζεο 2019, ησλ νπνίσλ ην επψλπκν αξρίδεη 
απφ ηα γξάκκαηα Α,Β,Γ,Γ, Δ,Ε,Ζ,Θ,Η,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π θαη Ρ εθηφο απηψλ πνπ έηπραλ 
αλαβνιήο γηα ιφγνπο πγείαο. 
 

                                 (β) Οη γελλεζέληεο ζηηο επαξρίεο Λεπθσζίαο, Κεξχλεηαο θαη δηακέξηζκα Μφξθνπ, θαζψο 
θαη νη γελλεζέληεο εθηφο Κχπξνπ πνπ δηακέλνπλ ζηηο ελ ιφγσ επαξρίεο θαη 
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δηακέξηζκα ησλ θιάζεσλ 2017 θαη πξνεγνχκελσλ, εθηφο απηψλ πνπ έηπραλ 
αλαβνιήο γηα ιφγνπο πγείαο. 

 
(3) 02 Ηνπιίνπ 2019:  

 
Οη γελλεζέληεο ζηηο επαξρίεο Λεπθσζίαο, Κεξχλεηαο θαη δηακέξηζκα Μφξθνπ θαζψο θαη 
νη γελλεζέληεο εθηφο Κχπξνπ πνπ δηακέλνπλ ζηηο ελ ιφγσ επαξρίεο θαη δηακέξηζκα, ηεο 
θιάζεο 2019, ησλ νπνίσλ ην επψλπκν αξρίδεη απφ ηα γξάκκαηα Γ,Ρ,,Σ,Τ,Φ,Υ,Φ θαη 
Χ, εθηφο απηψλ πνπ έηπραλ αλαβνιήο γηα ιφγνπο πγείαο. 
 

(4) 03 Ηνπιίνπ 2019: 
 

(α) Οη γελλεζέληεο ζηελ επαξρία Λάξλαθαο, θαζψο θαη νη γελλεζέληεο εθηφο Κχπξνπ πνπ  
δηακέλνπλ ζηελ ελ ιφγσ επαξρία, ηεο θιάζεο 2019, ησλ νπνίσλ ην επψλπκν αξρίδεη 
απφ ηα γξάκκαηα ,Σ,Τ,Φ,Υ,Φ θαη Χ, εθηφο απηψλ πνπ έηπραλ αλαβνιήο γηα ιφγνπο 
πγείαο. 
 

(β) Οη γελλεζέληεο ζηελ επαξρία Ακκνρψζηνπ, θαζψο θαη νη γελλεζέληεο εθηφο Κχπξνπ 
πνπ δηακέλνπλ ζηελ ελ ιφγσ επαξρία, ηεο θιάζεο 2019, ησλ νπνίσλ ην επψλπκν 
αξρίδεη απφ ηα γξάκκαηα Α έσο Χ, εθηφο απηψλ πνπ έηπραλ αλαβνιήο γηα ιφγνπο 
πγείαο. 

 
(5) 04 Ηνπιίνπ 2019:  

 
Οη γελλεζέληεο ζηηο επαξρίεο Λάξλαθαο θαη Ακκνρψζηνπ, θαζψο θαη νη γελλεζέληεο 
εθηφο Κχπξνπ πνπ δηακέλνπλ ζηηο ελ ιφγσ επαξρίεο, ηεο θιάζεο 2018, εθηφο απηψλ 
πνπ έηπραλ αλαβνιήο γηα ιφγνπο πγείαο. 
 

(6) 05 Ηνπιίνπ 2019:  
 

(α) Οη γελλεζέληεο ζηηο επαξρίεο Λάξλαθαο θαη Ακκνρψζηνπ, θαζψο θαη νη γελλεζέληεο 
εθηφο Κχπξνπ πνπ δηακέλνπλ ζηηο ελ ιφγσ επαξρίεο, ησλ θιάζεσλ 2017 θαη 
πξνεγνχκελσλ, εθηφο απηψλ πνπ έηπραλ αλαβνιήο γηα ιφγνπο πγείαο. 

 
(β) Οη γελλεζέληεο ζηηο επαξρίεο Λεπθσζίαο, Κεξχλεηαο θαη δηακέξηζκα Μφξθνπ, θαζψο θαη 

νη γελλεζέληεο εθηφο Κχπξνπ πνπ δηακέλνπλ ζηηο ελ ιφγσ επαξρίεο θαη δηακέξηζκα, ηεο 
θιάζεο 2019, ησλ νπνίσλ ην επψλπκν αξρίδεη απφ ηα γξάκκαηα Δ,Ε,Ζ,Θ θαη Η, εθηφο 
απηψλ πνπ έηπραλ αλαβνιήο γηα ιφγνπο πγείαο. 

 
(γ) Οη εζεινληέο ηεο θιάζεο 2020 πνπ γελλήζεθαλ ζηηο επαξρίεο Λάξλαθαο, Ακκνρψζηνπ, 

Λεπθσζίαο, Κεξχλεηαο θαη δηακέξηζκα Μφξθνπ θαζψο θαη νη γελλεζέληεο εθηφο Κχπξνπ 
πνπ δηακέλνπλ ζηηο ελ ιφγσ επαξρίεο. 

 
β.  ην Κέληξν Δθπαίδεπζεο Νενζπιιέθησλ (ΚΔΝ) Λεκεζνχ :  

 
(1) 01 Ηνπιίνπ 2019: 

 
Οη γελλεζέληεο ζηελ επαξρία Λεκεζνχ, θαζψο θαη νη γελλεζέληεο εθηφο Κχπξνπ πνπ 
δηακέλνπλ ζηελ ελ ιφγσ επαξρία, ηεο θιάζεο 2019, ησλ νπνίσλ ην επψλπκν αξρίδεη 
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απφ ηα γξάκκαηα Α, Β, Γ, Γ, Δ θαη Ε, εθηφο απηψλ πνπ έηπραλ αλαβνιήο γηα ιφγνπο 
πγείαο. 
 

(2) 02 Ηνπιίνπ 2019:  
 

Οη γελλεζέληεο ζηελ επαξρία Λεκεζνχ, θαζψο θαη νη γελλεζέληεο εθηφο Κχπξνπ πνπ 
δηακέλνπλ ζηελ ελ ιφγσ επαξρία, ηεο θιάζεο 2019, ησλ νπνίσλ ην επψλπκν αξρίδεη 
απφ ηα γξάκκαηα Ζ, Θ, Η θαη Κ, εθηφο απηψλ πνπ έηπραλ αλαβνιήο γηα ιφγνπο πγείαο. 

 
(3) 03 Ηνπιίνπ 2019:  

 
Οη γελλεζέληεο ζηελ επαξρία Λεκεζνχ, θαζψο θαη νη γελλεζέληεο εθηφο Κχπξνπ πνπ 
δηακέλνπλ ζηελ ελ ιφγσ επαξρία, ηεο θιάζεο 2019, ησλ νπνίσλ ην επψλπκν αξρίδεη 
απφ ηα  γξάκκαηα Λ, Μ, Ν, Ξ θαη Ο, εθηφο απηψλ πνπ έηπραλ αλαβνιήο γηα ιφγνπο 
πγείαο. 

 
(4) 04 Ηνπιίνπ 2019:  

 
Οη γελλεζέληεο ζηελ επαξρία Λεκεζνχ, θαζψο θαη νη γελλεζέληεο εθηφο Κχπξνπ πνπ 
δηακέλνπλ ζηελ ελ ιφγσ επαξρία, ηεο θιάζεο 2018, εθηφο απηψλ πνπ έηπραλ αλαβνιήο 
γηα ιφγνπο πγείαο. 
 

(5) 05 Ηνπιίνπ 2019:  
 

(α) Οη γελλεζέληεο ζηελ επαξρία Λεκεζνχ, θαζψο θαη νη γελλεζέληεο εθηφο Κχπξνπ πνπ 
δηακέλνπλ ζηελ  ελ ιφγσ επαξρία, ησλ θιάζεσλ 2017 θαη πξνεγνχκελσλ, εθηφο απηψλ 
πνπ έηπραλ αλαβνιήο γηα ιφγνπο πγείαο. 

 
(β) Οη εζεινληέο ηεο θιάζεο 2020 πνπ γελλήζεθαλ ζηελ επαξρία Λεκεζνχ, θαζψο θαη νη 

γελλεζέληεο εθηφο Κχπξνπ πνπ δηακέλνπλ ζηελ ελ ιφγσ επαξρία. 
 
γ.  ην Κέληξν Δθπαίδεπζεο Νενζπιιέθησλ (ΚΔΝ) Πάθνπ : 

 
(1) 01 Ηνπιίνπ 2019: 

 
(α) Οη γελλεζέληεο ζηελ επαξρία Πάθνπ, θαζψο θαη νη γελλεζέληεο εθηφο Κχπξνπ πνπ 

δηακέλνπλ ζηελ ελ ιφγσ επαξρία, ηεο θιάζεο 2019, ησλ νπνίσλ ην επψλπκν αξρίδεη 
απφ ηα γξάκκαηα Α έσο Χ, εθηφο απηψλ πνπ έηπραλ αλαβνιήο γηα ιφγνπο πγείαο. 
 

(β) Οη γελλεζέληεο ζηελ επαξρία Πάθνπ, θαζψο θαη νη γελλεζέληεο εθηφο Κχπξνπ πνπ 
δηακέλνπλ ζηελ ελ ιφγσ επαξρία, ηεο θιάζεο 2018, εθηφο απηψλ πνπ έηπραλ αλαβνιήο 
γηα ιφγνπο πγείαο. 
 

(γ) Οη γελλεζέληεο ζηελ επαξρία Πάθνπ, θαζψο θαη νη γελλεζέληεο εθηφο Κχπξνπ πνπ 
δηακέλνπλ ζηελ ελ ιφγσ επαξρία, ησλ θιάζεσλ 2017 θαη πξνεγνχκελσλ, εθηφο απηψλ 
πνπ έηπραλ αλαβνιήο γηα ιφγνπο πγείαο. 
 

(δ) Οη εζεινληέο ηεο θιάζεο 2020 πνπ γελλήζεθαλ ζηελ επαξρία Πάθνπ, θαζψο θαη νη 
γελλεζέληεο εθηφο Κχπξνπ πνπ δηακέλνπλ ζηελ ελ ιφγσ επαξρία. 
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(ε) Οη γελλεζέληεο ζηηο επαξρίεο Λεπθσζίαο, Κεξχλεηαο θαη δηακέξηζκα Μφξθνπ, θαζψο θαη 
νη γελλεζέληεο εθηφο Κχπξνπ πνπ δηακέλνπλ ζηηο ελ ιφγσ επαξρίεο ή δηακέξηζκα, ηεο 
θιάζεο 2019, ησλ νπνίσλ ην επψλπκν αξρίδεη απφ ην γξάκκα Α, εθηφο απηψλ πνπ 
έηπραλ αλαβνιήο γηα ιφγνπο πγείαο. 
 

(2) 02 Ηνπιίνπ 2019: 
 

Οη γελλεζέληεο ζηηο επαξρίεο Λεπθσζίαο, Κεξχλεηαο θαη δηακέξηζκα Μφξθνπ, θαζψο θαη 
νη γελλεζέληεο εθηφο Κχπξνπ  πνπ δηακέλνπλ ζηηο ελ ιφγσ επαξρίεο θαη δηακέξηζκα, ηεο 
θιάζεο 2019, ησλ νπνίσλ ην επψλπκν αξρίδεη απφ ηα γξάκκαηα Γ, Κ, Λ, Ν, Ξ, Ο θαη Π, 
εθηφο απηψλ πνπ έηπραλ αλαβνιήο γηα ιφγνπο πγείαο. 
 

(3) 03 Ηνπιίνπ 2019: 
 

Οη γελλεζέληεο ζηηο επαξρίεο Λεπθσζίαο, Κεξχλεηαο θαη ζην δηακέξηζκα Μφξθνπ, 
θαζψο θαη νη γελλεζέληεο εθηφο Κχπξνπ πνπ δηακέλνπλ ζηηο ελ ιφγσ επαξρίεο θαη 
δηακέξηζκα, ηεο θιάζεο 2018, εθηφο απηψλ πνπ έηπραλ αλαβνιήο γηα ιφγνπο πγείαο. 
 

(4) 04 Ηνπιίνπ 2019: 
 

Οη γελλεζέληεο ζηελ επαξρία Λεκεζνχ, θαζψο θαη νη γελλεζέληεο εθηφο Κχπξνπ πνπ 
δηακέλνπλ ζηελ ελ ιφγσ επαξρία, ηεο θιάζεο 2019, ησλ νπνίσλ ην επψλπκν αξρίδεη 
απφ ηα γξάκκαηα Π, Ρ, , Σ, Τ, Φ, Υ, Φ θαη Χ,  εθηφο απηψλ πνπ έηπραλ αλαβνιήο γηα 
ιφγνπο πγείαο. 
 

(5) 05 Ηνπιίνπ 2019: 
 

Οη γελλεζέληεο ζηηο επαξρίεο Λεπθσζίαο, Κεξχλεηαο θαη ζην δηακέξηζκα Μφξθνπ, 
θαζψο θαη νη γελλεζέληεο εθηφο Κχπξνπ πνπ δηακέλνπλ ζηηο ελ ιφγσ επαξρίεο θαη 
δηακέξηζκα, ηεο θιάζεο 2019, ησλ νπνίσλ ην επψλπκν αξρίδεη απφ ηα γξάκκαηα Β θαη 
Μ, εθηφο απηψλ πνπ έηπραλ αλαβνιήο γηα ιφγνπο πγείαο. 

 
   
3. Με εμαίξεζε φζνπο γελλήζεθαλ θαη δηακέλνπλ ζηηο επαξρίεο Λεπθσζίαο, Κεξχλεηαο 
θαη δηακέξηζκα Μφξθνπ, νη νπνίνη ππνρξενχληαη γηα θαηάηαμε ζηα ΚΔΝ ηεο παξαγξάθνπ 6, 
θαζψο θαη φζνπο γελλήζεθαλ θαη δηακέλνπλ ζηελ επαξρία Λεκεζνχ θαη ππνρξενχληαη γηα 
θαηάηαμε ζην ΚΔΝ Πάθνπ, αληίζηνηρα, νη θαινχκελνη πξνο θαηάηαμε ζηξαηεχζηκνη λα 
θαηαηαγνχλ ζην πιεζηέζηεξν ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο  Κέληξν Δθπαίδεπζεο. 
 
4. Οη ζηξαηεχζηκνη ησλ θιάζεσλ 1992 θαη λεφηεξσλ, νη νπνίνη απνιχζεθαλ πξνζσξηλά 
απφ ηελ Δζληθή Φξνπξά γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο  βαζηθήο ηνπο 
εθπαίδεπζεο θαη ησλ νπνίσλ ε λφκηκε παξακνλή ηνπο εθηφο ησλ ηάμεσλ ηεο Δζληθήο 
Φξνπξάο έιεμε πξηλ ην 2019 ή ζα ιήμεη εληφο ηνπ 2019, ππνρξενχληαη ζε επαλαθαηάηαμε 
ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο λφκηκεο παξακνλήο ηνπο εθηφο ηεο Δζληθήο 
Φξνπξάο, ζηηο Μνλάδεο απφ ηηο νπνίεο απνιχζεθαλ. 
 
5. Οη ζηξαηεχζηκνη πνπ απνιχζεθαλ πξνζσξηλά ή νξηζηηθά επεηδή θξίζεθαλ 
αθαηάιιεινη γηα ζηξάηεπζε, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο βαζηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο, εθφζνλ 
θξηζνχλ θαηφπηλ παξαπνκπήο ηνπο ζηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή, ηθαλνί γηα 
εθπιήξσζε ζεηείαο, λα επαλαθαηαηάζζνληαη ζηηο Μνλάδεο απφ ηηο νπνίεο απνιχζεθαλ, 
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εληφο δεθαεκέξνπ απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο γλσκάηεπζεο κε κέξηκλα ησλ αξκφδησλ 
ηξαηνινγηθψλ Γξαθείσλ.  
 
 

6. Όζνη ζηξαηεχζηκνη ηεο θαηεγνξίαο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 δελ 
επαλαθαηαηάρζεθαλ ζηηο Μνλάδεο απφ ηηο νπνίεο απνιχζεθαλ ηελ εκεξνκελία πνπ 
φθεηιαλ θαη έρνπλ θεξπρζεί αλππφηαθηνη ππνρξενχληαη εθ λένπ ζε θαηάηαμε ηελ 1 Ηνπιίνπ 
2019, ζηηο ίδηεο σο άλσ Μνλάδεο.  
 

7.  Όζσλ ε Μνλάδα απφ ηελ νπνία απνιχζεθαλ δελ πθίζηαηαη  ή κεηαζηάζκεπζε, ε 
Μνλάδα επαλαθαηάηαμεο ζα θαζνξίδεηαη απφ ην ΓΔΔΦ/ΓΔΜΔΟ. 
 

8.  Όζνη παξαπέκπνληαη ζηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο γηα επαλεμέηαζε ηεο 
ζσκαηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο, εθφζνλ παξαιείςνπλ λα παξνπζηαζζνχλ, ζεσξνχληαη ηθαλνί 
θαηεγνξίαο πξψηεο (Η/1) θαη ππνρξενχληαη, εληφο ελφο κελφο απφ ηελ θαζνξηζζείζα 
εκεξνκελία επαλεμέηαζήο ηνπο λα θαηαηαγνχλ ζηελ Δζληθή Φξνπξά γηα εθπιήξσζε ηεο 
ζεηείαο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 36 ηνπ πεξί ΔΦ Νφκνπ. 
 
9. Οη ζηξαηεχζηκνη πνπ αλήθνπλ ζηελ θιάζε 2020 (γελλεζέληεο ην έηνο 2002) θαη 
επηζπκνχλ λα θαηαηαγνχλ σο εζεινληέο, απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε λα έρνπλ 
ζπκπιεξψζεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάηαμήο ηνπο ην 17ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη λα 
έρνπλ πξνεγνπκέλσο εθνδηαζζεί κε ζεκείσκα πξφζθιεζεο απφ ην αξκφδην ηξαηνινγηθφ 
Γξαθείν. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξέπεη λα παξνπζηαζζνχλ ζην ηξαηνινγηθφ Γξαθείν κε ηνλ 
θεδεκφλα ηνπο, λα πξνζθνκίζνπλ ηελ πνιηηηθή ηαπηφηεηα ηνπο θαη λα ππνβάινπλ έγγξαθε 
δήισζε ηεο επηζπκίαο ηνπο κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα ηνπο. 
 

10.  Οη ζηξαηεχζηκνη πξέπεη  λα πξνζέξρνληαη γηα θαηάηαμε ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία 
θαη ψξα θαη απαξαίηεηα λα θέξνπλ καδί ηνπο: 
 
α.    Σν ζεκείσκα πξφζθιεζεο πνπ ζα ηνπο ζηαιεί ή ζα ηνπο επηδνζεί απφ ην αξκφδην 
ηξαηνινγηθφ Γξαθείν. 
 
β.   Σν δειηίν ηαπηφηεηαο ή δηαβαηήξην ή νπνηνδήπνηε άιιν επίζεκν έγγξαθν ηεο 
Γεκνθξαηίαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ηαπηνπξνζσπία ηνπο. 
γ.    Απνδεηθηηθά πεξί ησλ γξακκαηηθψλ ή ησλ ηερληθψλ γλψζεσλ ηνπο. 
 
 
11.   Σα αδέιθηα πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ή δηαθνξεηηθή θιάζε κπνξνχλ, αλ ην επηζπκνχλ, 
λα θαηαηαγνχλ ζην ίδην Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη ηελ ίδηα κέξα, αθνχ πξνεγνπκέλσο 
ππνβάινπλ ζρεηηθφ αίηεκα ζην αξκφδην ηξαηνινγηθφ Γξαθείν. 
 

12.   Οη ζπκκεηέρνληεο ζε επίζεκνπο δηεζλείο δηαγσληζκνχο γλψζεσλ ή δηεζλείο αζιεηηθέο 
δηνξγαλψζεηο ή ζε δηεζλείο δηνξγαλψζεηο εθπξνζσπψληαο ηε Γεκνθξαηία εληφο ηνπ 
Ηνπιίνπ 2019, θαη΄ εμαίξεζε δχλαληαη λα θαηαηαγνχλ ζην ΚΔΝ Λάξλαθαο ηελ 1 Ηνπιίνπ 
2019. Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε θαηάηαμή ηνπο πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα πξνζθνκίζνπλ 
ζηα αξκφδηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνχ ή Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Αζιεηηζκνχ θαηά πεξίπησζε, γηα λα εθνδηαζηνχλ κε ην 
αλάινγν εκείσκα Πξφζθιεζεο. 
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13.   Όζνη ζηξαηεχζηκνη παξνπζηάδνληαη γηα θαηάηαμε κεηά ηελ θαζνξηδφκελε γηα ηελ 
θιάζε θαη θαηεγνξία ηνπο εκεξνκελία έσο θαη 5 Ηνπιίνπ 2019, ζα γίλνληαη δεθηνί γηα 
θαηάηαμε ρσξίο ζπλέπεηεο αλππνηαμίαο. 
 
14. Οη πξσηφθιεηνη ζηξαηεχζηκνη, νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο 
κπνξνχλ, εθφζνλ επηζπκνχλ, κεηά απφ αίηεκα ηνπο ζην αξκφδην ηξαηνινγηθφ Γξαθείν 
πξνζθνκίδνληαο επίζεκα δηθαηνινγεηηθά ηεο πάζεζεο ηνπο, λα εμεηάδνληαη απφ 
ζηξαηησηηθφ ηαηξφ ηνπ 106 ΝΔ πξηλ ηελ θαηάηαμή ηνπο, βάζε πξνγξάκκαηνο πνπ εμέδσζε 
ε Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθνχ ηνπ ΓΔΔΦ. 
 
15.   Οη ζηξαηεχζηκνη πνπ πξνέξρνληαη απφ αλαβνιή γηα ιφγνπο πγείαο, κπνξνχλ, 
εθφζνλ επηζπκνχλ, λα εμεηάδνληαη πξναηξεηηθά, έλα (1) κήλα πξηλ ηελ θαηάηαμε ηνπο απφ 
ηνπο αξκφδηνπο ηαηξνχο ηεο Δζληθήο Φξνπξάο ζην 106 ΝΔ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δπλαηφηεηα ηαηξηθήο εμέηαζεο ησλ ζηξαηεπζίκσλ πξηλ ηελ θαηάηαμή 
ηνπο, απφ ηνπο Ηαηξνχο ηνπ 106 ΝΔ, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 14 θαη 15 ηεο 
παξνχζαο, γίλεηαη γηα θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη απνθπγή ηαιαηπσξίαο ηνπο, πιελ φκσο 
απηή δελ ηνπο απαιιάζζεη απφ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαηαγνχλ ζηελ Δζληθή Φξνπξά, 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ζεκείσκα πξφζθιεζεο, θαζφζνλ ε ζσκαηηθή 
ηνπο ηθαλφηεηαο θξίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ 
πεξί Δζληθήο Φξνπξάο Νφκν. 
 
16.  Οη ζηξαηεχζηκνη πνπ επηζπκνχλ λα ππνβάινπλ νπνηνδήπνηε αίηεκα πνπ αθνξά ηελ 
ππνρξέσζε ηνπο γηα θαηάηαμε ζηελ Δζληθή Φξνπξά κε ηελ 2019 ΔΟ, ζα πξέπεη λα ην 
ππνβάινπλ ζηα θαηά ηφπνπο Δπαξρηαθά ηξαηνινγηθά Γξαθεία ή ην Τπνπξγείν Άκπλαο, 
αλαιφγσο κε ηελ πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί έγθαηξα αλ δηθαηνχληαη ή φρη ηνπ 
ζρεηηθνχ επεξγεηήκαηνο. 
  
17.  Όζνη ζηξαηεχζηκνη ην επηζπκνχλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ηνπο ρνξεγεζνχλ είδε 
ηκαηηζκνχ θαη ππφδεζεο πξηλ ηελ εκεξνκελία θαηάηαμεο, απφ ην Κέληξν Δθπαηδεχζεσο 
Νενζπιιέθησλ (ΚΔΝ Λάξλαθαο, Λεκεζνχ θαη Πάθνπ) πνπ πξφθεηηαη λα θαηαηαγεί έθαζηνο, 
ζηηο 19, 20 θαη 25 Ηνπλίνπ απφ ηηο 8:00 κέρξη θαη 13:00. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηνπο 
ζηξαηεπζίκνπο πνπ θαηνηθνχλ ζηελ Δπαξρία Λεπθσζίαο θαη θαηαηάζζνληαη ζην ΚΔΝ 
Πάθνπ, ηα είδε ηκαηηζκνχ θαη ππφδεζεο κπνξνχλ λα παξαιεθζνχλ απφ ην ηξαηφπεδν 
«ΥΡΗΣΟΤ ΑΜΑΡΑ» ζηελ Αζαιάζζα, ζηηο 12,13 θαη 14 Ηνπλίνπ απφ ηηο 09:30 έσο θαη 
13:00. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ησλ πιηθψλ είλαη ε πξνζσπηθή παξνπζία 
ησλ ζηξαηεπζίκσλ κε ηελ επίδεημε ηνπ ζεκεηψκαηνο θαηάηαμεο πνπ ζα ζηαιεί ζην θαζέλα 
πξνζσπηθά θαη ηεο πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπο. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 
1470, Μέξηκλα ηξαηησηηθνχ Πξνζσπηθνχ. 
 
18. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νπιηηψλ απφ ηα Κέληξα Δθπαίδεπζεο ζηηο Μνλάδεο, 
ιακβάλνληαη ππφςε, εθηφο ησλ ππεξεζηαθψλ θξηηεξίσλ θαη ηεο επηζπκίαο ησλ 
λενζπιιέθησλ θαη ηα θνηλσληθήο, νηθνγελεηαθήο ή άιιεο θχζεο πξνβιήκαηα πνπ 
αληηκεησπίδνπλ. Αλάινγα κε ηε θχζε θαη ην είδνο ησλ πξνβιεκάησλ (εηδηθνί ιφγνη), νη 
λενζχιιεθηνη πξηκνδνηνχληαη κε αξηζκφ κνξίσλ.  Όζνη έρνπλ έλα ή πεξηζζφηεξνπο απφ 
ηνπο ιφγνπο απηνχο θαη επηζπκνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ θαηαλνκή θαη ηνπνζέηεζε 
ηνπο ζε Μνλάδα, λα πξνζθνκίζνπλ θαηά ηελ θαηάηαμή ηνπο ζην ΚΔΝ, ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ αλαγξάθνληαη έλαληη θάζε πεξίπησζεο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
ΜΟΡΙΑ 

1 
Σέθλα εγθισβηζκέλσλ 
νηθνγελεηψλ.  

Δπίζεκν έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο 
Αλαθνπθίζεσο Παζφλησλ ή ηεο 
Τπεξεζίαο Δγθισβηζκέλσλ. 

100 

2 

Σέθλα, αηρκαιψησλ ή 
ηξαπκαηηψλ πνιεκηθήο 
πεξηφδνπ 1974 ή ζαλφλησλ - 
ζπκάησλ επεηζνδίσλ κε ηηο 
Γπλάκεηο Καηνρήο ή θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληνο ζηελ 
Δζληθή Φξνπξά.                                                                             

Δπίζεκν έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο 
Αλαθνπθίζεσο Παζφλησλ ή ηεο 
Τπεξεζίαο Δγθισβηζκέλσλ ή ηνπ 
ΓΔΔΦ. 

100 

3 Οξθαλνί απφ γνλέα. 
Δπίζεκα έγγξαθα ηνπ Γήκνπ ή 
ηεο Κνηλφηεηαο πνπ δηακέλνπλ. 

90 

4 
Πξνεξρφκελνη απφ 
κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα 
(ηέθλα αγλψζηνπ παηξφο) 

Πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο ή 
Γειηίν πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο. 

70 

5 
Σέθλα ησλ νπνίσλ ν έλαο 
γνλέαο θεξχρηεθε ζε 
αθάλεηα. 

α. Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ή 
Γειηίν πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο.   
β. Απφθαζε αξκφδηνπ 
δηθαζηεξίνπ. 

70 

6 Έγγακνη εζλνθξνπξνί. 

Βεβαίσζε ηέιεζεο πνιηηηθνχ 
γάκνπ απφ ηνλ αξκφδην θνξέα ή 
πηζηνπνηεηηθφ γάκνπ απφ ηελ Ηεξά 
Αξρηεπηζθνπή Κχπξνπ. 

50 

7 

Δζλνθξνπξνί πνπ είλαη 
παηέξεο λφκηκσλ, 
αλαγλσξηζζέλησλ ή ζεηψλ 
ηέθλσλ. 

Δπίζεκα έγγξαθα ηεο 
Γεκνθξαηίαο, θαη ηνπ Γήκνπ ή 
ηεο Κνηλφηεηαο, θαζψο θαη 
πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο. 

50 αλά 
ηέθλν 

8 

Σέθλα γνλέα κε αλαπεξία 60 
% θαη άλσ ή βαξηά αζζέλεηα, 
ή κε κφληκε αληθαλφηεηα γηα 
εξγαζία.  

 

Δπίζεκα θπβεξλεηηθά έγγξαθα ή 
έγγξαθα ηδησηηθψλ 
Ννζειεπηεξίσλ φπσο ην 
"Παξαζθεπατδεην Μεηακνζρεπηηθφ 
Κέληξν" ην "Ηλζηηηνχην 
Νεπξνινγίαο θαη Γελεηηθήο" θαη ην 
"Ογθνινγηθφ Κέληξν ηεο Σξάπεδαο 
Κχπξνπ". ε πεξίπησζε πνπ ζηα 
επίζεκα έγγξαθα δελ αλαγξάθεηαη 
πνζνζηφ αλαπεξίαο ή αζζέλεηαο, 
ζα εμεηάδνληαη ηα έγγξαθα απφ 
επηηξνπή ζηξαηησηηθψλ ηαηξψλ 
πνπ ζπζηήλεηαη απφ ηνλ Α/ΓΔΔΦ 
θαη ε νπνία ζα πηζηνπνηεί εάλ 
ζπληξέρνπλ ιφγνη κνξηνδφηεζεο. 
 

50 

9 
Σέθλα πνιχηεθλσλ θαη 
ηξίηεθλσλ νηθνγελεηψλ 

 

Πηζηνπνηεηηθφ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο 
ή πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ 
Παγθχπξηα Οξγάλσζε 
Πνιπηέθλσλ ή ηελ Παγθχπξηα 
Οξγάλσζε Πεληακεινχο 
Οηθνγέλεηαο θαηά πεξίπησζε 
(κνξηνδνηνχληαη θαη ηα ζαλφληα 
αδέιθηα) θαη πηζηνπνηεηηθφ ηχπνπ 

α. 15 αλά 
ηέθλν 
 
β.  20 κφξηα 
αλά ηέθλν 
πνπ έρεη 
εθπιεξψζεη 
ζεηεία 
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Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
ΜΟΡΙΑ 

«Α» ή Απνιπηήξην ηξαηνχ ή 
βεβαίσζε Μνλάδαο, γηα θάζε 
ηέθλν πνπ έρεη εθπιεξψζεη ηε 
ζεηεία ηνπ, απφ ηα νηθεία 
ηξαηνινγηθά Γξαθεία. 
 

 

10 

Καηαηαγέληεο πνπ έρνπλ 
ηαπηφρξνλα θαινχκελα 
αδέιθηα. Χο ηαπηφρξνλα 
θαινχκελα αδέιθηα, λννχληαη 
ηα αδέιθηα πνπ θαινχληαη λα 
ππεξεηήζνπλ ζηελ Δζληθή 
Φξνπξά, κε ην απηφ 
Τπνπξγηθφ Γηάηαγκα – 
Πξφζθιεζε 
 

 

εκείσκα θαηάηαμεο 
ηξαηνινγηθνχ Γξαθείνπ ή 
Δπίζεκν έγγξαθν Γήκνπ ή 
Κνηλφηεηαο 
 

60 

 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία Ν/ εκπίπηεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο απφ ηηο 
πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ελφο ησλ γνλέσλ 
ηνπ ή αλαπεξίαο θαη ησλ δχν γνλέσλ ηνπ, ηα κφξηά ηνπ ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά.  
 
Κάζε Νενζχιιεθηνο πνπ θαηαηάζζεηαη ζην ΚΔΝ ηελ θαζνξηζζείζα απφ ην ζεκείσκα 
πξφζθιεζεο εκεξνκελία θαηάηαμεο ηνπ, πηζηψλεηαη κε 10 κφξηα γηα ζθνπνχο επηινγήο ζε 
Όπια ή ψκαηα θαη ηνπνζέηεζεο ζε Μνλάδα. 
 
19. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ θαηάηαμε ζηελ Δζληθή Φξνπξά ηεο 
2019 Δθπαηδεπηηθήο εηξάο ηξαηεπζίκσλ Οπιηηψλ (ΔΟ), νη ζηξαηεχζηκνη κπνξνχλ λα 
απεπζχλνληαη ζηα αξκφδηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία, πνπ είλαη ηα αθφινπζα: 
 
 α. Σν ηξαηνινγηθφ Γξαθείν Λεπθσζίαο θαη Κεξχλεηαο – Μφξθνπ (ηει.: 
22515260, 22417130, 22417132). 
 
 β. Σν ηξαηνινγηθφ Γξαθείν Λεκεζνχ  (ηει.: 25413367, 25413368, 25342382). 
 
 γ. Σν ηξαηνινγηθφ Γξαθείν Ακκνρψζηνπ – Λάξλαθαο (ηει.: 24625376, 
24411300, 24411306). 
 
 δ. Σν ηξαηνινγηθφ Γξαθείν Πάθνπ (ηει.: 25413916, 26221436, 26933270). 
 
20. Γηα νπνηαζδήπνηε θχζεσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ 
πξνζερή θαηάηαμε ζηξαηεπζίκσλ ζηελ Δζληθή Φξνπξά, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 
απεπζχλνληαη ζηε Γηεχζπλζε ηξαηνινγηθνχ ηνπ ΓΔΔΦ (ηει. 22417120, 22417121, 
22417124, 22417126). 
 
 

________________  
/Υ 

    


