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ΥΠΕΘΑ/ΣΓ κ. ΥΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/ΣΓ κ. ΥΦΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΕΘΑ/Β4(∆ΝΣ)
ΓΕΣ/ΕΓΑ-ΕΓΥ-ΕΓΕ
ΓΕΣ/∆Β’Κ-∆ΠΖ-∆ΙΤ-∆ΠΒ-∆∆Β
ΓΕΣ/∆ΑΣ-∆ΜΧ-∆ΕΜ-∆ΥΠ-∆ΤΧ
ΓΕΣ/∆ΥΓ- ΓΕΠΣ-∆Ι∆ΟΕ/∆Ι∆ΕΚΠ
ΓΕΣ/∆ΣΕ-Β3-Β4

ΘΕΜΑ:

Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης Ο-Σ (πλην Ε∆)

ΣΧΕΤ.:

α.
β.
γ.
δ.
ε.

Άρθρο 13 Ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 116 Α΄),όπως ισχύει
Φ.400/34/292616/Σ.4753/31 Αυγ 16/Απ. ΥΕΘΑ και ΑΝΥΕΘΑ
(ΦΕΚ 2808 Β΄)
Φ.424/60/511692/Σ.6478/20 Νοε 17/Απόφ. ΥΕΘΑ
Φ.415/10/238167/Σ.8515/30 Νοε 19/Απόφ. ΥΕΘΑ(ΦΕΚ 4576 Β΄)
Φ.424/8/186688/Σ.741/30 Ιαν 20 Κ.Υ.Α Υφυπουργού
Οικονοµικών και Υπουργού Εθνικής Άµυνας (ΦΕΚ 368/7-2-20 Β΄)

1. Σας γνωρίζουµε, ότι προκηρύσσονται 258 θέσεις οπλιτών και εφέδρων
Όπλων-Σωµάτων (πλην Ειδικών ∆υνάµεων) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη
στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών µε δυνατότητα παράτασης
τριών (3) ετών, οι οποίες έχουν εγκριθεί για το έτος 2020 µε το (ε) σχετικό.
2. Oι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούµενα
προσόντα του Παραρτήµατος «Β», θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη
ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά του Παραρτήµατος «Ε», έως την 13 Νοε
20 (όσα υποβληθούν µετά από αυτήν την ηµεροµηνία θα απορρίπτονται ως
εκπρόθεσµα), όπως παρακάτω:
α. Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον µέχρι την 13
Νοε 20 διανύεται το τελευταίο τετράµηνο των στρατιωτικών τους
υποχρεώσεων.
β. Οι έφεδροι, µόνο ηλεκτρονικά απευθείας στο ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ) στο
email: ges_dsl@stratologia.gr, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη
από την ηµεροµηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες
∆υνάµεις κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.
3. Οι Μονάδες :
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-2α. Ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν,
µόνο ηλεκτρονικά µέσω ΠΥΡΣΕΙΑ, εντός πέντε (5) ηµερών, στο ΓΕΣ/B4(∆ΣΛ),
αφού επισυνάψουν πλήρες ΑΦΜ (∆εν απαιτείται έλεγχος και θεώρηση του
ΑΦΜ από την αρµόδια ΣΥ ).
β. Υποβάλλουν την 16 Νοε 20 τελική συγκεντρωτική κατάσταση µε
τα στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά έως την 13 Νοε 20,
σύµφωνα µε το υπόδειγµα της Προσθήκης «4» του Παραρτήµατος «Ε».
γ. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόµενοι δεν πληρούν τα
απαιτούµενα προσόντα του Παραρτήµατος «Β» ή εµµένουν στην εκπρόθεσµη
κατάθεση των δικαιολογητικών, τα παραλαµβάνουν και τα υποβάλλουν στο ΓΕΣ
/B4(∆ΣΛ).
4. Το ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ) θα εκδώσει, πίνακα απορριπτέων για όσους
υποψήφιους δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του Παραρτήµατος
«Β», για τους υποψήφιους των οποίων οι αιτήσεις τους υποβλήθηκαν πέραν των
χρονικών ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 2 της παρούσας, καθώς και
για όσους υπηρετούν ή ανήκουν στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των Ενόπλων
∆υνάµεων ή σε οποιοδήποτε άλλο Όπλο - Σώµα (Ο-Σ) του Στρατού Ξηράς. Ο
πίνακας απορριπτέων µετά την κύρωσή του από τον κ. ΥΕΘΑ, θα αναρτηθεί στην
επίσηµη ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού (www.army.gr), µέσω της
οποίας µπορούν να ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι µε δική τους ευθύνη.
5. Οι έφεδροι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, σύµφωνα µε τα
κριτήρια του Παραρτήµατος «Γ», καθώς και ένα ποσοστό 20% από τους
υπεράριθµους, θα ενηµερωθούν µε δική τους ευθύνη από την επίσηµη
ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού (www.army.gr), σχετικά µε τον χρόνο
και τον τόπο διεξαγωγής της εξέτασης της σωµατικής τους ικανότητας στην
αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή του Στρατού Ξηράς.
6. Κριτήρια επιλογής όπως στο Παράρτηµα «Γ».
7. Η ανακατάταξη ή επανακατάταξη των υποψηφίων εγκρίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας στην οποία καθορίζονται το χρονικό της
διάστηµα, η ηµεροµηνία και η Μονάδα
ανακατάταξης ή επανακατάταξης.
Ειδικότερα:
α. Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ηµεροµηνία που θα απολύονταν
οριστικά από τις τάξεις του Στρατού Ξηράς. Σε περίπτωση που επιτυχόντες
οπλίτες απολυθούν πριν την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας, η επανακατάταξή τους γίνεται την καθοριζόµενη ηµεροµηνία
επανακατάταξης των εφέδρων και εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατό, γίνεται κατά
τις ηµεροµηνίες κατάταξης της αµέσως επόµενης Εκπαιδευτικής Σειράς
Στρατευσίµων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).
β. Οι έφεδροι επανακατατάσσονται, την ηµεροµηνία που καθορίζεται
µε την ως άνω απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.
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-38. Σε περίπτωση διακοπής της ανακατάταξής τους ή επανακατάταξής τους
για οποιοδήποτε λόγο, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται για
την απόλυση των
οπλιτών που εκπληρώνουν στρατεύσιµη στρατιωτική
υποχρέωση.
9. Οι Μονάδες κατά την ηµεροµηνία ανακατάταξης των οπλιτών ή
επανακατάταξης των εφέδρων, να αποστείλουν ηλεκτρονικό αρχείο
ανακαταταγέντων ή επανακαταταγέντων σε µορφή excel στο ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ)–
Β3(∆ΟΘ)– ∆νσεις Όπλων-Σωµάτων, στο αρµόδιο ΚΤΣ και στην αρµόδια
Στρατολογική Υπηρεσία, στο οποίο να αναγράφονται ο βαθµός, το Ο-Σ, όνοµα,
επώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, ο Αριθµός Στρατολογικής Υπηρεσίας(ΑΣΥ), ο
Αριθµός Μητρώου(ΑΣΜ) και η Κλάση(ΚΛΑΣΗ) (σε τρία ξεχωριστά πεδία) και η
ηµεροµηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξης κάθε οπλίτη ή εφέδρου.
Οποιαδήποτε
µεταγενέστερη
µεταβολή
(όπως
διακοπή-λήξη-παράταση
ανακατάταξης ή επανακατάταξης κ.λ.π.) να αναφέρεται άµεσα στις παρακάτω
Υπηρεσίες [ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ) –Β3(∆ΟΘ) – ∆νσεις Όπλων-Σωµάτων, αρµόδιο ΚΤΣ,
αρµόδια Στρατολογική Υπηρεσία και ΓΕΣ/Α4 (∆ΕΣ) για την περίπτωση της
απόλυσης ΟΒΑ].
10. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, µετά την
επανακατάταξή τους, παρακολουθούνται από το ΓΕΣ/Β3(∆ΟΘ).

ανακατάταξη

ή

11. Οι µη επιλεγέντες για ανακατάταξη ή επανακατάταξη υποψήφιοι
µπορούν, κατόπιν αίτησής τους, να παραλάβουν τα δικαιολογητικά, τα οποία
κατέθεσαν για την συµµετοχή τους στην διαδικασία της ανακατάταξης ή
επανακατάταξης. Τα δικαιολογητικά όλων των υποψηφίων θα καταστρέφονται
µετά την παρέλευση έξι (6) ετών.
12. ∆ικαιολογητικά δύνανται να υποβάλουν και οι ενδιαφερόµενοι που
πληρούν τα προσόντα του Παραρτήµατος «Β», αλλά επιθυµούν να
ανακαταταγούν ή επανακαταταγούν για διάστηµα µικρότερο των τριών (3) ετών.
13. Σε περίπτωση ύπαρξης υπεράριθµων υποψηφίων, το ΓΕΣ/Β4 (∆ΣΛ) θα
εκδώσει σχετικό πίνακα, ο οποίος µετά την κύρωσή του από τον κ. ΥΕΘΑ, θα
αναρτηθεί την επίσηµη ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού (www.army.gr),
για ενηµέρωση των υποψηφίων µε δική τους ευθύνη. Είναι δυνατόν, οι
προαναφερόµενοι υπεράριθµοι υποψήφιοι να ανακαταταγούν ή να
επανακαταταγούν, εφόσον κατά το έτος 2020 προκύψουν απολύσεις Οπλιτών
Βραχείας Ανακατάταξης του ιδίου Όπλου-Σώµατος, και µόνο κατά το έτος αυτό.
14. Οι ΑΣ∆ΥΣ-ΑΣ∆ΕΝ-Γ΄ΣΣ-∆΄ΣΣ/∆ΣΛ να αναφέρουν τηλεφωνικά την 13
Νοε 20 (µέχρι 14:00) στο ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ), τον αριθµό αιτήσεων υπηρετούντων
οπλιτών, που κατατέθηκαν µέχρι τη λήξη της προθεσµίας στις Μονάδες Περιοχής
Ευθύνης τους.
15. Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας.
16. Το ΥΠΕΘΑ/ΣΓ κ. ΥΕΘΑ-ΣΓ κ. ΥΦΕΘΑ, κ. Γενικό Γραµµατέα ΥΠΕΘΑ και
το ΓΕΕΘΑ προς τα οποία κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλούνται για την
ενηµέρωσή τους.
./.
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-417. Χειριστής θέµατος: Λγός (ΝΟΜ) Ευάγγελος Σταµούλης, Επιτελής 2ου
Τµήµατος, τηλ.: 2131501914.

Υπτγος Αντώνιος Κωστάκης
∆Β΄Κ/ΓΕΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Λγός(ΝΟΜ) Ευάγγελος Σταµούλης
Επιτελής 2ου Τµ./B4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»
«Β»
«Γ»
«∆»
«Ε»

Πίνακας Αριθµητικής Κατανοµής των ΟΒΑ Όπλων-Σωµάτων του Στρατού
Ξηράς
Προσόντα - Προϋποθέσεις Ανακατάταξης ή Επανακατάταξης ως
ΟΒΑ Όπλων-Σωµάτων για την Αρχικά Αναληφθείσα Υποχρέωση
Κριτήρια Επιλογής ΟΒΑ Όπλων-Σωµάτων
∆ιοικητικά Θέµατα ΟΒΑ Όπλων-Σωµάτων
∆ικαιολογητικά - Προθεσµία Υποβολής και Υποδείγµατα ∆ικαιολογητικών
για την Ανακατάταξη ή Επανακατάταξη Οπλιτών και Εφέδρων ως ΟΒΑ
Όπλων-Σωµάτων
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β4(∆ΣΛ)/2ο
26 Οκτ 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
Φ.415.23/73/627803/Σ.503

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΒΑ Ο-Σ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ
Α/Α

Ο-Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΧ

40

ΥΓ

40

ΕΜ

28

ΥΠ

10

ΜΧ

25

∆Β

25

ΑΣ

20

ΠΒ

32

ΤΘ

30

ΠΖ

8

ΣΥΝΟΛΟ

258

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ꞉
Σε περίπτωση µη πλήρωσης του αριθµού των ανακατατασσοµένων ή
επανακατατασσοµένων για κάθε Ο-Σ, ο αριθµός των κενών θέσεων θα προστίθεται
στο επόµενο Ο-Σ , κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας, όπως αυτή προκύπτει από
την κατ΄ αύξουσα σειρά αναγραφής τους στον Πίνακα του Παραρτήµατος.

Ακριβές Αντίγραφο

Λγός (ΝΟΜ) Ευάγγελος Σταµούλης
Επιτελής 2ου Τµ./B4

Ταξχος Παναγιώτης Ζαρκάδης
∆ιευθυντής
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β4(∆ΣΛ)/2ο
26 Οκτ 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ
Φ.415.23/73/627803/Σ.503

ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Ή ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΣ
ΟΒΑ Ο-Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1. Οι οπλίτες που εκπληρώνουν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους
υποχρέωση στο Στρατό Ξηράς ή οι έφεδροι που ανήκουν στην εφεδρεία του
Στρατού Ξηράς, να ανήκουν σε ένα εκ των αναφεροµένων Όπλων-Σωµάτων
του Παραρτήµατος «Α».
2. Για τους εφέδρους να µην έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την
ηµεροµηνία οριστικής απόλυσής τους από τις Ένοπλες ∆υνάµεις, λόγω
εκπλήρωσης ενόπλως των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την
ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.
3. Να µην έχουν συµπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της
ηλικίας τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας (δηλ.
γεννηµένοι από 1-1-1993 και µεταγενέστερα), κατά
την ηµεροµηνία
κατάθεσης των δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη.
4. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
5. Να έχουν σωµατική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης
(Ι/2), σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωµατικής
ικανότητας των στρατευσίµων.
6. Να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον ενός µέτρου και εξήντα εκατοστών
(1,60 µ.).
7. Να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε
ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση,
πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώµοτη κατάθεση,
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταµήνυση,
συκοφαντική δυσφήµιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής ή της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεµπορίας, όπλων,
πυροµαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκληµα του
Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης να µην έχουν παραπεµφθεί αµετάκλητα
µε απευθείας κλήση ή βούλευµα, για κακούργηµα ή για τα ως άνω αδικήµατα.
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8. Να µην εκκρεµεί σε βάρος τους µήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία
ή λιποταξία.
9. Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα.
10. Να µην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθµού τους, ούτε να έχει
κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία.
11. Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους
υποχρέωση, να έχουν αιτιολογηµένη πρόταση καταλληλότητας του ∆ιοικητή της
Μονάδας.
12. Στους έφεδρους και στους οπλίτες κατά
την ηµεροµηνία
κατάθεσης των δικαιολογητικών να µην τους έχουν επιβληθεί πειθαρχική
φυλάκιση άνω των είκοσι (20) ηµερών, εφάπαξ ή αθροιστικά.
13. Να µην έχουν παραιτηθεί ή απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι
υπηρετούσαν ως µαθητές παραγωγικών σχολών, µόνιµοι ή εθελοντές οπλίτες ή
Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).

Ακριβές Αντίγραφο

Λγός (ΝΟΜ) Ευάγγελος Σταµούλης
Επιτελής 2ου Τµ./B4

Ταξχος Παναγιώτης Ζαρκάδης
∆ιευθυντής

ΑΔΑ: 6ΧΠΗ6-ΞΥΔ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β4(∆ΣΛ)/2ο
26 Οκτ 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ
Φ.415.23/73/627803/Σ.503

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΒΑ Ο-Σ
1. Στην περίπτωση, κατά την οποία οι ενδιαφερόµενοι που έχουν τα
προσόντα -προϋποθέσεις για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, είναι περισσότεροι
από τον καθοριζόµενο σε ετήσια βάση, ανώτατο αριθµό ανακατατασσοµένων και
επανακατατασσοµένων στο Στρατό Ξηράς, σύµφωνα µε την κοινή απόφαση που
εκδίδεται από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας, η επιλογή των
υποψηφίων γίνεται µε βάση τα παρακάτω κριτήρια:
α. Την Εκπαιδευτική Σειρά των Στρατευσίµων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) µε
την οποία εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους
υποχρέωση.
β. Την ηµεροµηνία γέννησής τους.
γ. Την ειδικότητά τους.
2. Κατά την ως άνω επιλογή, προτιµώνται, κατά σειρά προτεραιότητας,
όσοι ανήκουν σε νεότερη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίµων Οπλιτών, µεταξύ, δε
οπλιτών, της ίδιας Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίµων Οπλιτών προτιµώνται οι
µικρότεροι σε ηλικία. Αν συµπίπτουν και η Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίµων
Οπλιτών και η ηµεροµηνία γέννησης, προτιµώνται αυτοί, που η ειδικότητά τους,
κατά την κρίση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, θεωρείται περισσότερο
αναγκαία.

Ακριβές Αντίγραφο

Λγός (ΝΟΜ) Ευάγγελος Σταµούλης
Επιτελής 2ου Τµ./B4

Ταξχος Παναγιώτης Ζαρκάδης
∆ιευθυντής

ΑΔΑ: 6ΧΠΗ6-ΞΥΔ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β4(∆ΣΛ)/2ο
26 Οκτ 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΗ
Φ.415.23/73/627803/Σ.503
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΒΑ Ο-Σ
Υπηρεσιακή κατάσταση
1. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης:
α. Ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται µε τον βαθµό και
την ειδικότητα που είχαν πριν από την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους,
αντίστοιχα.
β. Είναι αρχαιότεροι των οµοιοβάθµων οπλιτών, που
εκπληρώνουν στρατεύσιµη ή εφεδρική ή πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση
και νεότεροι των οµοιοβάθµων Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) ή
εθελοντών οπλιτών.
γ. ∆ιέπονται από τους κανονισµούς και τις διαταγές, που
ισχύουν για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύσιµη στρατιωτική
υποχρέωση.
2. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης για θέµατα πειθαρχίας,
υγειονοµικής εξέτασης, ένταξης σε κατηγορίες σωµατικής ικανότητας ή
χορήγησης αναβολής εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης για
λόγους υγείας, τήρησης και διακίνησης των ατοµικών εγγράφων, χορήγησης
απολυτηρίου και ένταξης στην εφεδρεία, διέπονται από τις διατάξεις που
ισχύουν για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύσιµη στρατιωτική
υποχρέωση.
3. Θέµατα που αφορούν στη στολή, τα διακριτικά, τη διαµονή και τη
διοικητική µέριµνα, την εκπαίδευση, τα καθήκοντα των οπλιτών βραχείας
ανακατάταξης, την απονοµή και άλλων ειδικοτήτων ή την αλλαγή ειδικότητας,
καθώς και τη χορήγηση σε αυτούς ειδών ιµατισµού και υπόδησης,
ρυθµίζονται µε διαταγές των οικείων Γενικών Επιτελείων. Για τα θέµατα που
αφορούν στην έκδοση, χορήγηση, αντικατάσταση και παράδοση, κατά την
απόλυση του στρατιωτικού, δελτίου ταυτότητας των οπλιτών βραχείας
ανακατάταξης, εφαρµόζονται οι διαταγές που διέπουν και το υπόλοιπο
στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων ∆υνάµεων(Ε∆).
4. Στους
Οπλίτες
Βραχείας
Ανακατάταξης
(ΟΒΑ),
που
ανακατατάσσονται ή επανακατάσσονται και υπηρετούν στις Ε∆, χορηγούνται
οι παρακάτω κατηγορίες αδειών:

./.
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α. Κανονική πέντε (5) ηµερών, για κάθε πλήρες δίµηνο
πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η άδεια που αναλογεί στα δίµηνα που
έχουν εκπληρωθεί χορηγείται υποχρεωτικά, σε τµήµατα τουλάχιστον πέντε (5)
ηµερών ή συνολικά. Ειδικά, η άδεια που αναλογεί στο τελευταίο δίµηνο κάθε
έτους ανακατάταξης ή επανακατάταξης χορηγείται, υποχρεωτικά, τον
τελευταίο µήνα του έτους αυτού.
β. Μικρής διάρκειας, µέχρι δέκα (10) ηµέρες για κάθε έτος
ανακατάταξης ή επανακατάταξης, εφόσον η ανακατάταξη ή η επανακατάταξη
έγινε πριν από την 1η Ιουλίου και η απόλυση γίνεται µετά την 30η Ιουνίου. Η
άδεια αυτή χορηγείται σε τµήµατα δύο (2) έως τεσσάρων (4) ηµερών.
γ. Αναρρωτική µέχρι τριάντα (30) ηµέρες, για κάθε έτος
ανακατάταξης ή επανακατάταξης.
δ. Άδειες απουσίας, επιπλέον των καθοριζοµένων στην
παράγραφο 4 του παρόντος, δεν υπολογίζονται ως χρόνος πραγµατικής
στρατιωτικής υπηρεσίας. Η αναρρωτική άδεια που χορηγείται µετά από
νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση, που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας
και εξαιτίας αυτής, λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας
5. Ως χρόνος πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας υπολογίζεται το
χρονικό διάστηµα της υπηρεσίας όσων υπηρετούν ως Οπλίτες Βραχείας
Ανακατάταξης, εκτός από τον χρόνο των παρακάτω ειδικών καταστάσεων:
α. Πειθαρχικής φυλάκισης, πέραν των είκοσι (20) ηµερών για κάθε
έτος αναληφθείσας υποχρέωσης.
β. Άδειας απουσίας µεγαλύτερης των ορίων που καθορίζονται
στην παράγραφο 4.
γ.
Ο χρόνος των λοιπών ειδικών καταστάσεων, ο οποίος,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας, δεν υπολογίζεται ως
πραγµατική στρατιωτική υπηρεσία για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν
στρατεύσιµη στρατιωτική υποχρέωση.
Απόλυση
6. Η απόλυση γίνεται από τις Μονάδες που υπηρετούν οι Οπλίτες
Βραχείας Ανακατάταξης, ως εξής:
α. Με την εκπλήρωση του χρονικού διαστήµατος της
αναληφθείσας υποχρέωσης παραµονής ή την υποβολή αίτησης διακοπής,
µετά τη συµπλήρωση τριών (3) µηνών πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας
από την έναρξη της τελευταίας αναληφθείσας στρατιωτικής τους
υποχρέωσης.

./.
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β. Με βάση τη γνωµάτευση της αρµόδιας υγειονοµικής
επιτροπής των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον κριθούν ικανοί κατηγορίας Ι/3,Ι/4
ή Ι/5 ή τους χορηγηθεί αναβολή για λόγους υγείας.
γ. Με βάση απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου
Στρατού, εφόσον :
(1) Καταδικαστούν για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε
ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση,
πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώµοτη κατάθεση,
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταµήνυση,
συκοφαντική δυσφήµιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής ή της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεµπορίας, όπλων,
πυροµαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκληµα του
Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
(2)

Στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώµατα.

(3)

Εκκρεµεί σε βάρος τους κατηγορία για λιποταξία.

(4) ∆ιαπράξουν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώµατα,
ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση της µονάδας που υπηρετούν.
Παράταση Ανακατάταξης ή Επανακατάταξης
7. Οι αρχικά ανακατατασσόµενοι οπλίτες και οι αρχικά
επανακατατασσόµενοι έφεδροι δύνανται να ζητήσουν την παράταση της
ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους αντίστοιχα, αρχικά µέχρι τη
συµπλήρωση τριών (3) ετών, και στη συνέχεια εφάπαξ για επιπλέον τρία (3)
έτη, µέχρι τη συµπλήρωση συνολικά (6) ετών πραγµατικής στρατιωτικής
υπηρεσίας, εφόσον δεν έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία.
Ταξχος Παναγιώτης Ζαρκάδης
∆ιευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο

Λγός (ΝΟΜ) Ευάγγελος Σταµούλης
Επιτελής 2ου Τµ./B4

./.

ΑΔΑ: 6ΧΠΗ6-ΞΥΔ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β4(∆ΣΛ)/2ο
26 Οκτ 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ
Φ.415.23/73/627803/Σ.503
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ Η΄ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΟΠΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕ∆ΡΩΝ ΩΣ ΟΒΑ Ο-Σ
1. Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη, οι
υποβάλλουν, στο ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ενδιαφερόµενοι

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, όπως στο υπόδειγµα της Προσθήκης «1»
του παρόντος, µε την οποία δηλώνουν:
α. Το χρονικό διάστηµα, σε έτη, που επιθυµούν να διαρκέσει η
ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, καθώς και τις περιοχές, σε Μονάδες των
οποίων επιθυµούν να υπηρετήσουν, χωρίς αυτές να αποτελούν δέσµευση για την
τοποθέτησή τους.
β. Ότι δεν έχουν παραπεµφθεί αµετάκλητα µε απευθείας κλήση ή
βούλευµα σε δίκη την τελευταία πενταετία, δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική
δίωξη από εισαγγελική αρχή για κακούργηµα και για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση
(κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία,
ψευδή ανώµοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
ψευδή καταµήνυση, συκοφαντική δυσφήµιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και
για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών,
λαθρεµπορίας, όπλων, πυροµαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε
έγκληµα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά
τους δικαιώµατα. Επίσης, µε την ίδια αίτηση – δήλωση, εξουσιοδοτούν τη
∆ιεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού για την αυτεπάγγελτη
αναζήτηση αντίγραφου ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, εφόσον δεν κατατίθεται
από τους ίδιους.
2. Για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις, επιπλέον απαιτείται:
α. Βεβαίωση της Μονάδας, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει
κινηθεί διαδικασία έκπτωσης ή υποβιβασµού τους και ότι δεν έχει επιβληθεί εφάπαξ
ή αθροιστικά πειθαρχική φυλάκιση πέραν των είκοσι (20) ηµερών, κατά την
ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών (όπως στο υπόδειγµα της
Προσθήκης «3» του παρόντος).
./.
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β. Αιτιολογηµένη πρόταση καταλληλότητας του
Μονάδας (όπως στο υπόδειγµα της Προσθήκης «2» του παρόντος).

∆ιοικητή

της

3. Οι Μονάδες ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα
υποβάλλουν µόνο ηλεκτρονικά µέσω ΠΥΡΣΕΙΑ, εντός πέντε (5) ηµερών από την
κατάθεσή τους, στο ΓΕΣ/Β4 (∆ΣΛ), αφού επισυνάψουν
πλήρες
Αντίγραφο
Φύλλου Μητρώου
(∆εν απαιτείται έλεγχος και θεώρηση του ΑΦΜ από την
αρµόδια ΣΥ).
4. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως την 13 Νοε 20 ως ακολούθως:
α. Από τους οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον µέχρι την
13 Νοε 20 διανύεται το τελευταίο τετράµηνο των στρατιωτικών τους
υποχρεώσεων.
β. Από

τους

εφέδρους,

µόνο

ηλεκτρονικά

απευθείας

στο

ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ) στο email: ges_dsl@stratologia.gr, εφόσον δεν έχουν παρέλθει
πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες
∆υνάµεις, λόγω εκπλήρωσης ενόπλως των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, κατά
την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους,
.
Ταξχος Παναγιώτης Ζαρκάδης
∆ιευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο

Λγός (ΝΟΜ) Ευάγγελος Σταµούλης
Επιτελής 2ου Τµ./B4

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Αίτηση Υπεύθυνη ∆ήλωση Οπλιτών – Εφέδρων για ΑνακατάταξηΕπανακατάταξη ως ΟΒΑ για Βραχεία Περίοδο Τριών (3) Ετών (Υπόδειγµα)
«2» Πρόταση Καταλληλότητας Οπλίτη για Ανακατάταξη
«3» Βεβαίωση της Μονάδας ότι δεν έχει Κινηθεί ∆ιαδικασία Έκπτωσης ή
Υποβιβασµού (Υπόδειγµα)
«4» Πίνακας Υποψηφίων Οπλιτών για Ανακατάταξη ως ΟΒΑ που Υπέβαλαν
∆ικαιολογητικά έως 13 Νοε 20 (Υπόδειγµα)

./.
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β4(∆ΣΛ)/2ο
26 Οκτ 20
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
ΣΤΗ Φ.415.23/73/627803/Σ.503
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΟΠΛΙΤΩΝ - ΕΦΕ∆ΡΩΝ
ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΩΣ ΟΒΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο
ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ)
ΠΡΟΣ : ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ)/2ο
(∆ια τ… ………………………………….) (1)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (2):

Έφεδρος

Οπλίτης

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ONOMA:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
Α∆Τ (3):

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:
ΑΜΚΑ (3):

( υποχρεωτικό πεδίο )

( υποχρεωτικό πεδίο )

ΑΦΜ (3):

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :

( υποχρεωτικό πεδίο )

( υποχρεωτικό πεδίο )

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ:
Οδός: ……………………………………………………..Αριθµός:…….T.K:……………..

∆ήµος/Κοινότητα:……………………………………….Νοµός:……………………………

Αστυνοµικό Τµήµα τόπου διαµονής:……………………………………………………….
Τηλ.:……………………………………(κινητό)…………………………………………............
( υποχρεωτικό πεδίο )

∆νση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (e-mail)………………………………………………
( υποχρεωτικό πεδίο )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:

ΑΝΑΣΤΗΜΑ:

( υποχρεωτικό πεδίο )

( υποχρεωτικό πεδίο )

ΟΠΛΟ / ΒΑΘΜΟΣ/ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ (4):
ΣΑ:

/

/
…………………………………………………………………..

ΗΜ. ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ(5):

ΗΜ. ΑΠΟΛΥΣΗΣ(5):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται
από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
./.

ΑΔΑ: 6ΧΠΗ6-ΞΥΔ
Ε-1-2

α. Επιθυµώ την ανακατάταξή µου µετά την εκπλήρωση των
στρατιωτικών µου υποχρεώσεων ή την επανακατάταξή µου στον Στρατό Ξηράς
ως οπλίτης για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών και την τοποθέτησή µου σε µια
από τις κάτωθι φρουρές:
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ
(∆ΗΜΟΣ / ΝΟΜΟΣ)
1.
2.
3.
4.
Σηµείωση: ∆ηλώνονται από ένας έως τέσσερις τόποι µε υποχρεωτική
αναγραφή ∆ήµου και Νοµού.
β. ∆εν έχω παραπεµφθεί αµετάκλητα µε απευθείας κλήση ή
βούλευµα σε δίκη την τελευταία πενταετία.
γ. ∆εν έχει ασκηθεί σε βάρος µου ποινική δίωξη από εισαγγελική
αρχή για κακούργηµα και για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην
υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή
ανώµοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή
καταµήνυση, συκοφαντική δυσφήµιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για
οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών,
λαθρεµπορίας, όπλων, πυροµαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για
οποιοδήποτε έγκληµα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
δ. ∆εν εκκρεµεί σε βάρος µου µήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία
ή λιποταξία.
ε.

∆εν έχω στερηθεί τα πολιτικά µου δικαιώµατα.

στ. Εξουσιοδοτώ την Στρατιωτική Υπηρεσία για την αυτεπάγγελτη
αναζήτηση αντιγράφου ποινικού µητρώου γενικής χρήσης.
…………, ….. ...………….

2020

(τόπος) (ηµεροµηνία) (µήνας) (έτος)

-ΟΑΙΤΩΝ
(Υπογραφή)

./.

ΑΔΑ: 6ΧΠΗ6-ΞΥΔ
Ε-1-3
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
(1)

Αναγράφεται η Μονάδα κατάθεσης των δικαιολογητικών

(2) Συµπληρώνεται µε την ένδειξη Χ το τετραγωνίδιο, ανάλογα µε την ιδιότητα του
αιτούντος.
(3) Συµπληρώνεται ορθά ο Αριθµός της Αστυνοµικής Ταυτότητας , ο Αριθµός
Φορολογικού Μητρώου και ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.
(4)
π.χ. ΠΒ / ΣΤΡΤΗΣ ή ∆ΝΕΑΣ ή ΛΧΙΑΣ/Σκοπευτής Πυροβολητής Πυροβολικού
Μάχης.
(5)
Συµπληρώνεται µε έξι ψηφία (π.χ 11/07/16 για αιτούντα που κατετάγη την 11η
Ιουλίου 2016).
(6) ∆εν προβλέπεται στην προκήρυξη διαδικασία συµπλήρωσης ελλιπών
δικαιολογητικών.

Σχης (ΝΟΜ) Ηλίας Ξεσφιγγούλης
Υποδιευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο

Λγός (ΝΟΜ) Ευάγγελος Σταµούλης
Επιτελής 2ου Τµ./B4

./.

ΑΔΑ: 6ΧΠΗ6-ΞΥΔ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β4(∆ΣΛ)/2ο
26 Οκτ 20
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
ΣΤΗ Φ.415.23/73/627803/Σ.503

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΠΛΙΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ)
Του Στρτη ή ∆νέα ή Λχία – Όπλο – Ονοµατεπώνυµο – Όνοµα Πατρός –
ΣΑ:……………………………………..ΕΣΣΟ………………………………………
Ειδικότητα……………………………………………………………………………
συνταχθείσα από τον …………………..............................................................
(βαθµός, Όπλο, Ονοµατεπώνυµο) ∆ιοικητή τ………………………….(Μονάδας)

Α/Α

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Πειθαρχικός
Τίµιος
Ειλικρινής
Πρόθυµος
Υγιής
Αποδοτικός
Κατάλληλος στην ειδικότητά του
Έχει ελαττώµατα και ποιά

ΓΝΩΜΗ
ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κρίνεται Κατάλληλος ή Ακατάλληλος για ανακατάταξη, για τους παρακάτω
λόγους (υποχρεωτική η πλήρης αιτιολόγηση της πρότασης):........................
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Τόπος, ηµεροµηνία
Ο ∆ιοικητής
Σφραγίδα Μονάδας
Υπογραφή
Σφραγίδα υπογράφοντος

Ακριβές Αντίγραφο

Λγός (ΝΟΜ) Ευάγγελος Σταµούλης
Επιτελής 2ου Τµ./B4

Σχης (ΝΟΜ) Ηλίας Ξεσφιγγούλης
Υποδιευθυντής

ΑΔΑ: 6ΧΠΗ6-ΞΥΔ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β4(∆ΣΛ)/2ο
26 Οκτ 20
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
ΣΤΗ Φ.415.23/73/627803/Σ.503
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΘΕΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ Η΄ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ)
ΜΟΝΑ∆Α
O παρακάτω υπογράφων (Βαθµός- Ο ή Σ -Ονοµατεπώνυµο ∆ιοικητού
Μονάδας)

Βεβαιώνω
ότι όπως φαίνεται από τα τηρούµενα σε εµάς έγγραφα, δεν έχει κινηθεί
διαδικασία έκπτωσης ή υποβιβασµού κατά του (Στρτη ή ∆νέα ή Λχία – Όπλο –
Ονοµατεπώνυµο – Όνοµα Πατρός – Σ.Α.). Στον ανωτέρω δεν έχει επιβληθεί
εφάπαξ ή αθροιστικά πειθαρχική φυλάκιση πέραν των είκοσι (20) ηµερών,
κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.
Η βεβαίωση αυτή χορηγείται, για την έγκριση της αίτησης ανακατάταξής του
ως Οπλίτη Βραχείας Ανακατάταξης.
Τόπος, ηµεροµηνία
-ΟΒεβαιών

Σφραγίδα Μονάδας
Υπογραφή
Σφραγίδα υπογράφοντος

Ακριβές Αντίγραφο

Λγός (ΝΟΜ) Ευάγγελος Σταµούλης
Επιτελής 2ου Τµ./B4

Σχης (ΝΟΜ) Ηλίας Ξεσφιγγούλης
Υποδιευθυντής

ΑΔΑ: 6ΧΠΗ6-ΞΥΔ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β4(∆ΣΛ)/2ο
26 Οκτ 20
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
ΣΤΗ Φ.415.23/73/627803/Σ.503
ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.................................................................
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΩΣ ΟΒΑ
ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΩΣ 13 NOE 20
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ)
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Σ.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ο-Σ

∆ΝΣΗ
∆ΙΑΜΟΝΗΣΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.

Τόπος, ηµεροµηνία
Ο ∆ιοικητής
Σφραγίδα Μονάδας

Ακριβές Αντίγραφο
Λγός (ΝΟΜ) Ευάγγελος Σταµούλης
Επιτελής 2ου Τµ./B4

Υπογραφή
Σφραγίδα υπογράφοντος

Σχης (ΝΟΜ) Ηλίας Ξεσφιγγούλης
Υποδιευθυντής

