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ΘΕΜΑ: Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης  

  

ΣΧΕΤ.: α. Άρθρο 13 Ν. 1911/1990 (Α΄166 ) 
 β. ΠΔ 11/2014 «Κρίση Σωματικής Ικανότητας των Στρατευσίμων, 

αυτών που Κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και  του 
Στρατιωτικού Προσωπικού Γενικά» (Α΄ 17) 

 γ. Φ.400/34/292616/Σ.4753/31 Αυγ 16/Απόφ. ΥΕΘΑ και ΑΝΥΕΘΑ 
(Β΄2808 ) 

 δ. Φ.424/60/511692/Σ.6478/20 Νοε 17/Απόφ. ΥΕΘΑ 

 ε. Φ.415/10/238167/Σ.8515/30 Νοε 19/Απόφ. ΥΕΘΑ (Β΄4576 ) 

 στ. Φ.424/6/350253/Σ.1098/15 Φεβ 22/ΚΥΑ Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ορισμός του 
Αριθμού των Ανακατατασσομένων Οπλιτών και 
Επανακατατασσομένων Εφέδρων για Βραχεία Περίοδο στις 
Ένοπλες Δυνάμεις για το έτος 2022» (Β΄661) 

  
 

 1. Έχοντας υπόψη τα σχετικά 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  
 

την πλήρωση 755 θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) του Στρατού 
Ξηράς (Οπλιτών και Εφέδρων), για βραχεία περίοδο 3 ετών με δυνατότητα 
παράτασης 3 ετών, για τα Όπλα – Σώματα και τις Ειδικές Δυνάμεις, όπως στο 
Παράρτημα «Α».  
 
 2. Δύνανται να ανακαταταγούν ή επανακαταταγούν ως ΟΒΑ Όπλων-
Σωμάτων ή Ειδικών Δυνάμεων, όσοι Οπλίτες ή Έφεδροι πληρούν σωρευτικά, 
κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για την αρχικά αναληφθείσα 
υποχρέωση, τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των Παραρτημάτων «Β» και «Δ», 
αντίστοιχα. 
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 3. Υποβολή δικαιολογητικών: 
 
 Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά του 
Παραρτήματος «Ζ» μέχρι 30 Σεπ 22 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την 
ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), ως εξής: 
 
 α. Οι Οπλίτες, εφόσον μέχρι 30 Σεπ 22, διανύουν το τελευταίο 
τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. 
 
 β. Οι Έφεδροι, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την  
ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις, κατά 
την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.  
 

 4. Οι Μονάδες, υποχρεούνται να εκδίδουν για τους Οπλίτες τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του Παραρτήματος «Ζ» της παρούσας και να τα 
επιδίδουν στους υποψηφίους, προκειμένου αυτοί να προβούν στις καθοριζόμενες 
ενέργειες  της παραγράφου 1 του ιδίου Παραρτήματος. 
 
 5. Το ΓΕΣ/Β4, θα εκδώσει πίνακα απορριπτέων για όσους υποψήφιους 
δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των Παραρτημάτων «Β» και «Δ», 
για τους υποψήφιους των οποίων οι αιτήσεις τους υποβλήθηκαν πέραν των 
χρονικών ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 3 της παρούσας, καθώς και για 

όσους υπηρετούν ή ανήκουν στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων 
ή σε οποιοδήποτε άλλο Όπλο - Σώμα (Ο-Σ) του Στρατού Ξηράς και δεν αιτούνται 
την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους στις Ειδικές Δυνάμεις. Τα στοιχεία των 
υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ακατάλληλων (στον οποίο 
αναγράφεται και ο λόγος αποκλεισμού τους), μετά την κύρωσή του από τον κ. 
ΥΕΘΑ, αναρτώνται με μέριμνα του ΓΕΣ/Β4, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
«https://ova.army.gr». Όλοι οι υποψήφιοι, οφείλουν με αποκλειστικά δική τους 
ευθύνη να ενημερωθούν μέσω της ανωτέρω  ιστοσελίδας, κάνοντας ταυτοποίηση 
με τους προσωπικούς κωδικούς “Taxisnet”. 
 
 6. Οι  Έφεδροι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με τα 
κριτήρια των Παραρτημάτων «Γ» και «Ε», καθώς και ένα ποσοστό 20% από τους 
υπεράριθμους, θα ενημερωθούν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη μέσω  της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης “https://ova.army.gr”, κάνοντας ταυτοποίηση με τους 
προσωπικούς κωδικούς “Taxisnet”,  σχετικά με το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής 
της εξέτασης της σωματικής τους ικανότητας, στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. 
Δεν επιτρέπεται η επανεξέταση της Σωματικής Ικανότητας των υποψηφίων για 
κανένα λόγο και οι αποφάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών, είναι μη 
αναθεωρήσιμες. Οι Υγειονομικές Επιτροπές, να  αποστέλλουν άμεσα στο ΓΕΣ/Β4 
και στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες, αντίγραφα των γνωματεύσεων με την 
κρίση της σωματικής ικανότητας των υποψηφίων. 
 
 7. Οι Έφεδροι υποψήφιοι  ΟΒΑ των Ειδικών Δυνάμεων που θα κληθούν 
να συμμετάσχουν στις αθλητικές δοκιμασίες, θα ενημερωθούν με αποκλειστικά 
δική τους ευθύνη μέσω  της ηλεκτρονικής διεύθυνσης “https://ova.army.gr”, 
κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς κωδικούς “Taxisnet”, αναφορικά με 
τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής τους. Οι Οπλίτες υποψήφιοι ΟΒΑ των Ειδικών 
Δυνάμεων, θα ενημερωθούν για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των αθλητικών 
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δοκιμασιών, με μέριμνα της Μονάδας τους. Δεν επιτρέπεται επανεξέταση στις 
αθλητικές δοκιμασίες για κανένα λόγο και οι αποφάσεις των επιτροπών αθλητικών 
δοκιμασιών, είναι μη αναθεωρήσιμες.  
 
 8. Τα κριτήρια επιλογής των ΟΒΑ Όπλων-Σωμάτων ή Ειδικών 
Δυνάμεων, έχουν όπως στα Παραρτήματα «Γ» και «Ε», αντίστοιχα. 
 
 9. Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις Υγειονομικές Επιτροπές 
και στις επιτροπές αθλητικών δοκιμασιών, υποχρεούνται να φέρουν απαραίτητα 
μαζί τους, προκειμένου να γίνονται δεκτοί για εξετάσεις-δοκιμασίες: 
 
 α. Το δελτίο της αστυνομικής ή στρατιωτικής τους ταυτότητας ή 
διαβατήριο ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτότητά τους. Σε 
περίπτωση απώλειας της αστυνομικής ή στρατιωτικής τους ταυτότητας, δελτίο 
προσωρινής στρατιωτικής ταυτότητας ή βεβαίωση αστυνομικής αρχής, με 
επικολλημένη  φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει 
δικαιολογητικά, για την έκδοση νέου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 
 
 β. Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ ή αρνητικό 
μοριακό τέστ ανίχνευσης (PCR) εντός 72 ωρών ή αρνητικό γρήγορο τεστ 
ανίχνευσης αντιγόνου εντός 48ωρών (Rapid test). Η υπόψη παράγραφος, τελεί υπό 
την επιφύλαξη μεταβολής των υγειονομικών πρωτοκόλλων, για τα οποία θα 
ακολουθήσει εφόσον απαιτηθεί σχετική ανακοίνωση. 
 
 10. Όσοι αδυνατούν να παρουσιαστούν στις ως άνω επιτροπές για λόγους 
ανώτερης βίας (π.χ. αδυναμία μετακίνησης, καιρικά φαινόμενα, πρόβλημα υγείας), 
δύνανται να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο e-mail: 
ova.katataxi@army.gr, δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν οι λόγοι 
ανώτερης βίας και η πιθανή ημερομηνία έκλειψής τους, για να εξεταστούν από τo 
ΓΕΣ/Β4. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι οι οποίοι θα διαγνωσθούν θετικοί στη λοίμωξη 
COVID-19 ή χαρακτηριστούν ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος και 
τεθούν σε υγειονομικό αποκλεισμό, αποστέλλουν στο ΓΕΣ/Β4, μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας στο e-mail: ova.katataxi@army.gr, βεβαίωση θετικού 
διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19, για απουσία από την εργασία, το 
οποίο εκδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr. Σε περίπτωση 
εκτίμησης λόγων ανώτερης βίας, η παρουσίαση των υποψηφίων στις επιτροπές, 
επαναπρογραμματίζεται. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της 
διαδικασίας, αρμόδιο είναι το ΓΕΣ/Β4. 
 
 11. Η μη προσέλευση στις εξετάσεις-δοκιμασίες, στις αρμόδιες 
επιτροπές, την ημέρα και ώρα που καθορίζεται για κάθε υποψήφιο, θα 
συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τις παραπέρα διαδικασίες. 
 
 12. Οι αποφάσεις των επιτροπών, είναι μη αναθεωρήσιμες και δεν 
γίνονται δεκτές ενστάσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα καθοριζόμενα από 
τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999). 
 
 13. Η ανακατάταξη ή επανακατάταξη των υποψηφίων, εγκρίνεται με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, στην οποία καθορίζονται το χρονικό της 
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διάστημα, η ημερομηνία και η Μονάδα ανακατάταξης ή επανακατάταξης. 
Ειδικότερα:  
 
  α. Οι Οπλίτες ανακατατάσσονται την ημερομηνία που θα 
απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων. 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, 
πραγματοποιείται 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.  
 
 γ. Ο έλεγχος τυχόν καταδίκης των επιτυχόντων, για  κάποια από 
τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7 των Παραρτημάτων 
«Β» και «Δ» της παρούσας, πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα από το ΓΕΣ/Β4, μέσω 
του Εθνικού Ποινικού Μητρώου. 
 
 δ. Ο έλεγχος της ακρίβειας του περιεχομένου της αίτησης-
υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 1 του Παραρτήματος «Ζ» της παρούσας,  
πραγματοποιείται από το ΓΕΣ/Β4, μέσω της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών.  
 
  ε. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο των υποπαραγράφων γ και 
δ της παρούσας παραγράφου, προκύψει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για 
την ανακατάταξη-επανακατάταξη τους ως ΟΒΑ, δεν καλούνται  για  κατάταξη  ή  
εφόσον έχουν ανακαταταγεί-επανακαταταγεί απολύονται, υπέχοντας και τις 
νόμιμες συνέπειες για ψευδή δήλωση ενώπιον Δημόσιας Αρχής. 
   
 14. 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. 
 
 15. Οι Μονάδες, κατά την ημερομηνία ανακατάταξης των Οπλιτών και 
τα Κέντρα Κατάταξης κατά την ημερομηνία επανακατάταξης των Εφέδρων, να 
αποστείλουν ηλεκτρονικό αρχείο ανακαταταγέντων ή επανακαταταγέντων σε μορφή 
excel  στο ΓΕΣ/Β4-Β3-Δνσεις Όπλων-Σωμάτων, στο αρμόδιο ΚΤΣ και στην αρμόδια 
Στρατολογική Υπηρεσία, στο οποίο να αναγράφονται ο βαθμός, το Ο-Σ, όνομα, 
επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ο Στρατιωτικός Αριθμός (ΣΑ) 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-
Β3-Δνσεις Όπλων-Σωμάτων, αρμόδιο ΚΤΣ, αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία) και 
ΓΕΣ/ΔΥΓ-Α4, για την περίπτωση της απόλυσης ΟΒΑ. 
 
 16. Οι ΟΒΑ, μετά την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, 
παρακολουθούνται από το ΓΕΣ/Β3. 
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 17. Τα δικαιολογητικά όσων δεν ανακαταταγούν-επανακαταταγούν, θα 
καταστραφούν μετά την παρέλευση 1 έτους από την ημερομηνία της αρχικής 
κατάταξης των υποψηφίων ΟΒΑ, με  μέριμνα  του  ΓΕΣ/Β4. Τα δικαιολογητικά όλων 
των υπολοίπων θα καταστρέφονται μετά την παρέλευση 3 ετών από την αρχική 
τους κατάταξη, με  μέριμνα  του  ΓΕΣ/Β4. 
 
 18. Δικαιολογητικά δύνανται να υποβάλουν και οι υποψήφιοι που 
πληρούν τα προσόντα των Παραρτημάτων «Β» και «Δ», αντίστοιχα, αλλά 
επιθυμούν να ανακαταταγούν ή επανακαταταγούν για διάστημα μικρότερο των  3 
ετών. 
 
  19. Σε περίπτωση ύπαρξης υπεράριθμων υποψηφίων, το ΓΕΣ/Β4 θα 
εκδώσει σχετικό πίνακα, ο οποίος μετά την κύρωσή του από τον κ. ΥΕΘΑ, θα 
αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση «https://ova.army.gr», για την ενημέρωση 
των υποψηφίων με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, κάνοντας ταυτοποίηση με 
τους προσωπικούς κωδικούς “Taxisnet”. Είναι δυνατόν, οι προαναφερόμενοι 
υπεράριθμοι υποψήφιοι να ανακαταταγούν ή να επανακαταταγούν, εφόσον κατά το 
έτος 2022 προκύψουν απολύσεις ΟΒΑ του ιδίου Όπλου-Σώματος και μόνο κατά το 
έτος αυτό. 
 
 20. Το ΓΕΣ/ΔΥΓ, παρακαλείται να παρέχει, στο πλαίσιο μέτρων 
αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, σχετικές οδηγίες για θέματα αρμοδιότητάς 
του. 
 
 21. Μηχανογραφική κάλυψη διαδικασιών από ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ, σε 
συνεργασία με ΓΕΣ/Β4. 
 
 22. Οι Σχηματισμοί, οι Μονάδες και λοιπές Στρατιωτικές Υπηρεσίες του 
ΣΞ, να αναπτύξουν στο στρατιωτικό προσωπικό, που εκπληρώνει τη στρατεύσιμη 
στρατιωτική του υποχρέωση, το περιεχόμενο της παρούσας και να παρέχουν κάθε 
δυνατή διευκόλυνση στους ενδιαφερομένους. 
 
 23. Το ΓΕΝ και το ΓΕΑ, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα,  
παρακαλούνται για τις ενέργειές τους. 
 
  24. Το ΥΠΕΘΑ/ΣΓ κ. ΥΕΘΑ, ΣΓ κ. ΥΦΕΘΑ, το Γραφείο κ. Γ.Γ καθώς και οι 
Φορείς του ΓΕΕΘΑ, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλούνται 
για την ενημέρωσή τους. 
 
 25. Αρμόδια αρχή για την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών, καθώς και για 
τη ρύθμιση κάθε άλλου ζητήματος, που άπτεται της ερμηνείας και εφαρμογής των 
διατάξεων της παρούσας, καθορίζεται το ΓΕΣ/Β4. 
 
 

      
                      Ακριβές Αντίγραφο  
 
 
     Υπολοχαγός (ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής 
                      Επιτελής ΓΕΣ/B4/2 

Υποστράτηγος Χρήστος Ζιωτόπουλος 
         Διευθυντής Β΄ Κλάδου ΓΕΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
 
«Α»   Πίνακας Αριθμητικής Κατανομής των ΟΒΑ Όπλων-Σωμάτων και Ειδικών 

Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς 
«Β»   Προσόντα - Προϋποθέσεις Ανακατάταξης ή Επανακατάταξης ως ΟΒΑ     

 Όπλων-Σωμάτων (πλην Ειδικών Δυνάμεων) για την Αρχικά Αναληφθείσα   
           Υποχρέωση 
«Γ»     Κριτήρια  Επιλογής ΟΒΑ Όπλων-Σωμάτων (πλην Ειδικών Δυνάμεων) 
«Δ»    Προσόντα - Προϋποθέσεις Ανακατάταξης ή Επανακατάταξης ως  

ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων για την Αρχικά Αναληφθείσα Υποχρέωση 
«Ε»    Κριτήρια  Επιλογής ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων 
«ΣΤ» Διοικητικά Θέματα  ΟΒΑ   
«Ζ» Δικαιολογητικά - Προθεσμία Υποβολής και Υποδείγματα Δικαιολογητικών 
 για την Ανακατάταξη ή  Επανακατάταξη Οπλιτών και Εφέδρων ως ΟΒΑ 
  
    



 

 

 

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ   
 ΚΛΑΔΟΣ Β΄(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β4 (ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ) 
 ΤΜΗΜΑ 2 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- 
 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ-ΟΒΑ-ΕΠΟΠ) 
 05 Σεπ 22 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.415.23/14/762479/Σ.434 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΟΒΑ ΟΠΛΩΝ-ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  

ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ 
 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ꞉ 
 

    Σε περίπτωση μη πλήρωσης του αριθμού των ανακατατασσομένων ή 
επανακατατασσομένων  για κάθε  Όπλο-Σώμα (πλην των Ειδικών Δυνάμεων), ο αριθμός 
των κενών θέσεων θα προστίθεται στο επόμενο Όπλο-Σώμα, κατά απόλυτη σειρά 
προτεραιότητας, όπως αυτή προκύπτει από την κατ’ αύξουσα σειρά αναγραφής τους στον 
πίνακα του Παραρτήματος. 
 
 
                 Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
  Υπολοχαγός (ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής 
                Επιτελής ΓΕΣ/B4/2                        

   Ταξίαρχος Δημήτριος Τάγκος                         
          Διευθυντής ΓΕΣ/Β4                 

 

Α/Α Όπλο-Σώμα Αριθμός Θέσεων 

 ΤΧ 40 

 ΥΓ 50 

 ΕΜ 30 

 ΥΠ 20 

 ΜΧ 40 

 ΔΒ 40 

 ΑΣ 25 

 ΠΒ 100 

 ΤΘ 100 

 ΠΖ 160 

 Σύνολο 605 

  Αριθμός Θέσεων 

 Ειδικές Δυνάμεις 150 

 Σύνολο 150 



./. 

 

                                                              ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ   
                                                               ΚΛΑΔΟΣ Β΄(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 
                                                               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β4 (ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ) 
       ΤΜΗΜΑ 2 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- 
                                                        ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ-ΟΒΑ-ΕΠΟΠ) 
                                                    05 Σεπ 22 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.415.23/14/762479/Σ.434 
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Ή ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΣ 

ΟΒΑ ΟΠΛΩΝ-ΣΩΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ) 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 
(πλην Ειδικών Δυνάμεων) του Παραρτήματος «Α». 
 
  2. Για τους Εφέδρους να μην έχουν παρέλθει 5 έτη από την ημερομηνία 
οριστικής απόλυσής τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις, 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 1-1-1995 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 Διοικητή της 
Μονάδας.  
  
 12. Στους Έφεδρους και στους Οπλίτες κατά την ημερομηνία 
κατάθεσης των δικαιολογητικών να μην τους έχουν επιβληθεί πειθαρχική 
φυλάκιση άνω των 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 ΟΒΑ.  
                    
 
 
                 Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 
  Υπολοχαγός (ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής 
               Επιτελής ΓΕΣ/B4/2                        

   Ταξίαρχος Δημήτριος Τάγκος                         
           Διευθυντής ΓΕΣ/Β4                 

 

 

 

 

 

 



                                                               ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ   
                                                                ΚΛΑΔΟΣ Β΄(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 
                                                                ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β4 (ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ) 
        ΤΜΗΜΑ 2 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- 
                                                         ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ-ΟΒΑ-ΕΠΟΠ) 
                                           05 Σεπ 22 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  
Φ.415.23/14/762479/Σ.434 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΒΑ ΟΠΛΩΝ-ΣΩΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ) 
 

 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 
 
 
 
  Υπολοχαγός (ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής 
               Επιτελής ΓΕΣ/B4/2                        

   Ταξίαρχος Δημήτριος Τάγκος                         
          Διευθυντής ΓΕΣ/Β4                 



./. 

 

                                                                     ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ   
                                                                      ΚΛΑΔΟΣ Β΄(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 
                                                                      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β4 (ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ) 
                       ΤΜΗΜΑ 2 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- 
                                                               ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ-ΟΒΑ-ΕΠΟΠ) 
                                                05 Σεπ 22 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  
Φ.415.23/14/762479/Σ.434      
 
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Ή ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΣ 
ΟΒΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

 
 
  1. Οι Οπλίτες που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους 
υποχρέωση στο Στρατό Ξηράς ή σε άλλο Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων ή οι 
Έφεδροι που ανήκουν στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς ή άλλου Κλάδου των 
Ενόπλων Δυνάμεων. 
 
  2. Για τους Εφέδρους να μην έχουν παρέλθει 5 έτη από την ημερομηνία 
οριστικής απόλυσής τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω εκπλήρωσης ενόπλως 
των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των 
δικαιολογητικών. 
 
  3. Να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας 
τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας (δηλ. γεννημένοι 
από 1-1-1998 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), 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 Διοικητή της 
Μονάδας.  
  
 12. Στους Έφεδρους και στους Οπλίτες κατά  την ημερομηνία κατάθεσης 
των δικαιολογητικών να μην τους έχουν επιβληθεί πειθαρχική φυλάκιση άνω των 
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 ΟΒΑ.  
                              
                    
 
                 Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 
  Υπολοχαγός (ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής 
                 Επιτελής ΓΕΣ/B4/2                        

   Ταξίαρχος Δημήτριος Τάγκος                         
          Διευθυντής ΓΕΣ/Β4                 

 
 

    



./. 

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ   
 ΚΛΑΔΟΣ Β΄(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β4 (ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ) 
 ΤΜΗΜΑ 2 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- 
 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ-ΟΒΑ-ΕΠΟΠ) 
 05 Σεπ 22 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.415.23/14/762479/Σ.434 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΒΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
 

 1. Για την επιλογή των ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων προτιμώνται αρχικά όσοι 
εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση στις 
Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού Ξηράς, έναντι όσων την εκπληρώνουν ή την 
εκπλήρωσαν σε άλλον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων ή σε άλλο Όπλο-Σώμα (Ο-
Σ) του Στρατού Ξηράς, εφόσον επιτύχουν τα παραδεκτά όρια των αθλητικών 
δοκιμασιών της παρ. 3. 
 
 2.  Στην περίπτωση, κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι που εκπληρώνουν 
ή εκπλήρωσαν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση στις Ειδικές Δυνάμεις 
του Στρατού Ξηράς, είναι λιγότεροι από τις προκηρυχθείσες θέσεις, οι λοιπές θέσεις 
καλύπτονται από τους υποψήφιους που την εκπληρώνουν ή την εκπλήρωσαν σε 
άλλον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων ή σε άλλο Όπλο - Σώμα (Ο-Σ) του Στρατού 
Ξηράς (ΣΞ), ανάλογα με τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν στις 
αθλητικές δοκιμασίες της παρ. 3. 
 

 3. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με σύστημα μοριοδότησης, κατόπιν 
αθλητικών δοκιμασιών, ως εξής: 

 α. Δρόμος 2 μιλίων: 10 μόρια για κάθε 10΄΄ μικρότερο χρόνο από τα 
16΄36΄΄ [πχ για χρόνο 16΄15΄΄ έχουμε 16΄36΄΄ - 16΄15΄΄ = 20" (το 21΄΄ 
στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη δεκάδα) Χ 10 = 20 μόρια], με μέγιστο              
παραδεκτό χρόνο τα 16΄36΄΄. 

 β. Κάμψεις: 10 μόρια για κάθε μία πέραν των 40 (πχ 60 - 40 = 20 Χ 10 
= 200 μόρια), με ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 40 κάμψεις σε χρόνο 2΄. 

 γ. Αναδιπλώσεις κορμού: 10 μόρια για κάθε μία πέραν των 50 (πχ 80 
- 50 = 30 Χ 10 = 300 μόρια), με ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 50 αναδιπλώσεις σε 
χρόνο 2΄. 

 δ.  Έλξεις: 20 μόρια για κάθε μία πέραν των 6 (πχ 10 - 6= 4 Χ 20 = 80 
μόρια), με ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 6 έλξεις. 
 
 4. Οι αθλητικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών 
(ΣΧΑΛ-Ασπρόπυργος Αττικής) και στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθοδόξου Πολέμου 
(ΚΕΑΠ-Ρεντίνα Θεσσαλονίκης), κατόπιν σχετικής διαταγής του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού(ΓΕΣ). Οι υποψήφιοι Έφεδροι θα ενημερωθούν αποκλειστικά με δική 
τους ευθύνη, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης «https://ova.army.gr», κατόπιν 
ταυτοποίησής τους με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, αναφορικά με τον 
τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών. Οι υποψήφιοι Οπλίτες 
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θα ενημερωθούν για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών 
με μέριμνα της Μονάδας τους. 
 
 5. Με μέριμνα της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού, συγκροτούνται επιτροπές για τη μοριοδότηση των υποψηφίων ΟΒΑ. Μετά 
το πέρας των αθλητικών δοκιμασιών, συντάσσει τον πίνακα μοριοδότησης και τον 
διαβιβάζει στo ΓΕΣ/Β4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτιμάται ο νεότερος, βάσει 
ημερομηνίας γέννησης. Αν συμπίπτει η ημερομηνία γέννησης, προτιμώνται αυτοί, 
που η ειδικότητά τους, κατά την κρίση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, θεωρείται 
περισσότερο αναγκαία. 
 
 6. Δεν επιτρέπεται επανεξέταση στις αθλητικές δοκιμασίες για κανένα 
λόγο και οι αποφάσεις της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών είναι μη 
αναθεωρήσιμες.  
 
 
                 Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 
  Υπολοχαγός (ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής 
                Επιτελής ΓΕΣ/B4/2                        

   Ταξίαρχος Δημήτριος Τάγκος                         
          Διευθυντής ΓΕΣ/Β4                 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ   
 ΚΛΑΔΟΣ Β΄(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β4 (ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ) 
 ΤΜΗΜΑ 2 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- 
 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ-ΟΒΑ-ΕΠΟΠ) 
 05 Σεπ 22 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.415.23/14/762479/Σ.434 

      

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΒΑ  
 

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. Διέπονται από τους κανονισμούς και τις διαταγές, που ισχύουν 
για τους Οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.  
 
 2.  Οι ΟΒΑ 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, τη 
διοικητική μέριμνα, την εκπαίδευση, τα καθήκοντα των ΟΒΑ, την απονομή και 
άλλων ειδικοτήτων ή την αλλαγή ειδικότητας, καθώς και τη χορήγηση σε αυτούς 
ειδών ιματισμού και υπόδησης, ρυθμίζονται με διαταγές του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού. Για τα θέματα που αφορούν στην έκδοση, χορήγηση, αντικατάσταση 
και παράδοση κατά την απόλυσή τους, δελτίου ταυτότητας των ΟΒΑ, 
εφαρμόζονται οι διαταγές που διέπουν και το υπόλοιπο στρατιωτικό 
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. 
 
  4. Στους ΟΒΑ, που ανακατατάσσονται ή επανακατάσσονται και 
υπηρετούν στις ΕΔ, χορηγούνται οι παρακάτω κατηγορίες αδειών:  
 
 α. Κανονική 5 ημερών, για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής 
στρατιωτικής υπηρεσίας. Η άδεια που αναλογεί στα δίμηνα που έχουν 



ΣΤ-2 
 

./. 

 

εκπληρωθεί χορηγείται υποχρεωτικά, σε τμήματα τουλάχιστον 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 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 2 έως 4 ημερών. 
 
   γ. Αναρρωτική μέχρι 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 ΟΒΑ, εκτός από τον 
χρόνο των παρακάτω ειδικών καταστάσεων: 

 
    α. Πειθαρχικής φυλάκισης, πέραν των 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 ΟΒΑ, ως 
εξής:  
 
 α. Με την εκπλήρωση του χρονικού διαστήματος της 
αναληφθείσας υποχρέωσης παραμονής ή την υποβολή αίτησης διακοπής, μετά 
τη συμπλήρωση 3 μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την 
έναρξη της τελευταίας αναληφθείσας στρατιωτικής τους υποχρέωσης. 
 
 β. Με βάση τη γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής 
των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον κριθούν ικανοί κατηγορίας τρίτης (Ι/3), 
τέταρτης (Ι/4) ή πέμπτης (Ι/5) ή τους χορηγηθεί αναβολή για λόγους υγείας. 
Ειδικά οι υπηρετούντες στις Ειδικές Δυνάμεις πλέον των παραπάνω λόγων, 
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εφόσον κριθούν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ικανοί κατηγορίας 
δεύτερης (Ι/2). 

 
 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) Διαπράξουν 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 3 ετών, και στη συνέχεια εφάπαξ για επιπλέον 3 έτη, μέχρι τη 
συμπλήρωση συνολικά 6 ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον 
δεν έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία.  
 
                    
 
                 Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 
  Υπολοχαγός (ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής 
               Επιτελής ΓΕΣ/B4/2                        

   Ταξίαρχος Δημήτριος Τάγκος                         
          Διευθυντής ΓΕΣ/Β4                 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ  
 ΚΛΑΔΟΣ Β΄(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β4 (ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ) 
 ΤΜΗΜΑ 2 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- 
 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ-ΟΒΑ-ΕΠΟΠ) 
 05 Σεπ 22 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.415.23/14/762479/Σ.434 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ Ή  ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΟΠΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΩΝ ΩΣ ΟΒΑ  
 

  
 1. Οι υποψήφιοι, πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά, μέχρι και τις 30 
Σεπτεμβρίου 2022, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση «https://ova.army.gr», την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση 
(όπως στο υπόδειγμα της Προσθήκης «1» του παρόντος), η οποία θα πρέπει 
να συνοδεύεται και από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (μόνο για τους Οπλίτες), 
με μεταφόρτωσή τους  (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf).   
 

Συνιστάται στους υποψηφίους να διαβάσουν προσεκτικά τις αναλυτικές 
οδηγίες  συμπλήρωσης της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και υποβολής 
των δικαιολογητικών (μόνο για τους Οπλίτες) που  παρέχονται μέσω  της 
μηχανογραφικής εφαρμογής πριν την οριστικοποίησή της. 
 
Η μεταφόρτωση των δικαιολογητικών σε μορφή PDF πρέπει να είναι 
ευκρινής και το μέγεθος του κάθε αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 
MB. 

 
 2. Η ταυτοποίηση τους στην ανωτέρω εφαρμογή, η οποία περιλαμβάνει 
οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και υποβολής των δικαιολογητικών, 
πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Η 
διαχείριση της αίτησής τους (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση 
δικαιολογητικών, οριστικοποίηση) υλοποιείται πλήρως ηλεκτρονικά. Η εφαρμογή θα 
παράγει μετά την οριστικοποίηση της αίτησης αντίγραφο αυτής, ως αποδεικτικό 
οριστικής υποβολής της (μηχανογραφικό αρχείο PDF με μοναδικό  κωδικό αίτησης 
υποψηφίου), τα οποία και οφείλουν να αποθηκεύσουν - εκτυπώσουν όλοι οι 
υποψήφιοι. Μετά την οριστικοποίηση, δεν θα είναι δυνατή καμία διόρθωση ή 
συμπλήρωση της αίτησης και των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ούτε και 
η υποβολή νέας αίτησης. 
 
 3. Οι υποψήφιοι πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε στην αίτηση – υπεύθυνη 
δήλωση (όπως στο υπόδειγμα της Προσθήκης «1» του παρόντος), να 
δηλώσουν: 
  
  α. Το χρονικό διάστημα, σε έτη, που επιθυμούν να διαρκέσει η 
ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, καθώς και τις περιοχές (Νομός/Δήμος), σε 
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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 το ΓΕΣ/Β4 για την 
αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντίγραφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης. 
 
 4. Για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, επιπλέον απαιτείται:  
  
  α. Αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της 
Μονάδας, στην οποία επίσης θα βεβαιώνεται 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 «2» του 
παρόντος). 
 
 β. Πλήρες Αντίγραφο  Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ) του  υποψηφίου με  
την ένδειξη: «Το  παρόν εκδόθηκε για τη συμμετοχή του ανωτέρω στο διαγωνισμό 
πρόσληψης ΟΒΑ» (Δεν απαιτείται έλεγχος και θεώρηση του ΑΦΜ από την 
αρμόδια ΣΥ). 
 

 5.   Οι Μονάδες υποχρεούνται να εκδίδουν τα δικαιολογητικά της ανωτέρω 
παραγράφου 4 και να τα επιδίδουν στον υποψήφιο Οπλίτη προκειμένου αυτός να 
προβεί στις καθοριζόμενες ενέργειες  της παραγράφου 1 του παρόντος. 
 
  6. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται  έως τις  30 Σεπτεμβρίου 2022 ως 
ακολούθως: 
  
   α. Από τους Οπλίτες, εφόσον μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 
διανύεται το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. 
 
  β. Από τους Εφέδρους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την  
ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω 
εκπλήρωσης ενόπλως των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, κατά την 
ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.  
 
 
 
 
 
 



Ζ-3 
 

./. 

 

 
                 Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 
  Υπολοχαγός (ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής 
                Επιτελής ΓΕΣ/B4/2                        

   Ταξίαρχος Δημήτριος Τάγκος                         
          Διευθυντής ΓΕΣ/Β4                 

 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  
 
«1» Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση Οπλιτών – Εφέδρων για Ανακατάταξη-

Επανακατάταξη ως ΟΒΑ και για Βραχεία Περίοδο 3 Ετών (Υπόδειγμα) 
«2» Πρόταση Καταλληλότητας Οπλίτη για Ανακατάταξη και Βεβαίωση ότι δεν έχει  
         Κινηθεί Διαδικασία Έκπτωσης ή Υποβιβασμού (Υπόδειγμα) 



 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ   
 ΚΛΑΔΟΣ Β΄(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β4 (ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ) 
 ΤΜΗΜΑ 2 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- 
 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ-ΟΒΑ-ΕΠΟΠ) 
 05 Σεπ 22  

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ»  
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.415.23/14/762479/Σ.434 
 

ΑΙΤΗΣΗ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΠΛΙΤΩΝ-ΕΦΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ- 
ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΩΣ ΟΒΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 3 ΕΤΩΝ 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΦΕΔΡΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΕΛΕΝΗ 

ΑΦΜ:068933130 ΑΜΚΑ: 21098902774 

ΑΔΤ: ΑΟ123456 
ΤΟΠΟΣ/ΝΟΜΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ: Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, Δ. ΞΑΝΘΗΣ, Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:02-02-2000 ΥΨΟΣ: 1,88 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Οδός, αριθμός, Τ.Κ.: ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΟΣ, 3, 11142 

Αστυν. Τμήμα τόπου διαμονής: ΑΤ  ΚΗΦΙΣΙΑΣ Τηλέφωνο (κιν): 6999999999 

'Αλλο Τηλέφωνο: E-mail: nikolaoug@doe.com 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΕΔΡΟΥ/ΟΠΛΙΤΗ 

ΣΑ: 543/5135/35 ΚΛΑΔΟΣ: ΣΞ 

  ΟΠΛΟ ή ΣΩΜΑ: ΠΖ ΒΑΘΜΟΣ: ΔΝΕΑΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: 20-08-2019 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ: 23-09-2020 

ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙΣΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ:   

ΤΥΦΕΚΙΟΦΟΡΟΣ 

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

1η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Δ. ΠΑΙΟΝΙΑΣ, Ν. ΚΙΛΚΙΣ 

2η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

3η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Δ. ΚΙΛΚΙΣ, Ν. ΚΙΛΚΙΣ 

4η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: - 

 
«Επιθυμώ την ανακατάταξή μου μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών μου 
υποχρεώσεων ή την επανακατάταξή μου στον Στρατό Ξηράς ως Οπλίτης για βραχεία 
περίοδο 3 ετών» 



 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Δεν απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών για τους Εφέδρους υποψηφίους. 
Για τους Οπλίτες υποψηφίους απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών της 
παραγράφου 4 του Παραρτήματος «Ζ» του παρόντος. 

 
 

 
 

 

 
    
 

                                                           Συνταγματάρχης (ΝΟΜ) Ιωάννης Σκανδάλης 
              Ακριβές Αντίγραφο                        Υποδιευθυντής ΓΕΣ/Β4 
 
 
              
Υπολοχαγός (ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής 
               Επιτελής ΓΕΣ/B4/2 

ΟΔΗΓΙΕΣ Η παρούσα αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εκτυπώνεται από τον υποψήφιο Ο.Β.Α. μέσα από την 
επιλογή Εκτύπωση Αίτησης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υποψηφίου Ο.Β.Α. στην ιστοσελίδα 
https://ova.army.gr, όπως σχετικές οδηγίες περιλαμβάνονται σε αυτή. 



 
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ   
 ΚΛΑΔΟΣ Β΄(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β4 (ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ) 
 ΤΜΗΜΑ 2 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- 
 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ-ΟΒΑ-ΕΠΟΠ) 
 05 Σεπ 22 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ»  
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  Φ.415.23/14/762479/Σ.434 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΠΛΙΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ  

ΔΕΝ  ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΘΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  Η΄ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

 
Του Στρτη ή Δνέα ή Λχία – Όπλο – Ονοματεπώνυμο – Όνομα Πατρός – 
ΣΑ:……………………………………..ΕΣΣΟ………………………………………  
Ειδικότητα…………………………………………………………………………… 
συνταχθείσα από τον ………………….............................................................. 
(βαθμός, Όπλο, Ονοματεπώνυμο) Διοικητή τ………………………….(Μονάδας) 
 

 
Α/Α 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΓΝΩΜΗ 
ΝΑΙ-ΟΧΙ 

 
     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Κρίνεται Κατάλληλος ή Ακατάλληλος για ανακατάταξη, για τους παρακάτω λόγους 
(υποχρεωτική η  πλήρης αιτιολόγηση της πρότασης):........................ 
…………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………….                                                                                                      
Βεβαιώνεται επίσης ότι όπως φαίνεται από τα τηρούμενα σε εμάς έγγραφα, δεν έχει 
κινηθεί διαδικασία έκπτωσης ή υποβιβασμού κατά του ανωτέρω Οπλίτη και  δεν του  έχει 
επιβληθεί εφάπαξ ή αθροιστικά πειθαρχική φυλάκιση πέραν των 20 ημερών, κατά 
την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. 
                                                                                                                               
                                   Τόπος, ημερομηνία 
                                                                                           Ο Διοικητής 
                                                                                                                                                       
     Σφραγίδα Μονάδας            Υπογραφή  
                Σφραγίδα υπογράφοντος      
                                      
                                                                  Συνταγματάρχης (ΝΟΜ) Ιωάννης Σκανδάλης 
                Ακριβές Αντίγραφο                              Υποδιευθυντής ΓΕΣ/Β4 
 
      
Υπολοχαγός (ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής 
               Επιτελής ΓΕΣ/B4/2 
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