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ΘΕΜΑ: Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης Ο-Σ (πλην Ε∆)  
  
ΣΧΕΤ.: α. Ν. 1911/90 (ΦΕΚ 116/11 ∆εκ 90, τ. Α΄), όπως ισχύει. 
 β. Φ.415/3/507868/Σ.5447/5 Οκτ 17/Απ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 3613/12 Οκτ 17, 

τ. Β΄) 
 γ. Ν.4361/2016 (ΦΕΚ 10/1 Φεβ 16, τ.Α΄) 
 δ. Φ.400/34/292616/Σ.4753/31 Αυγ 16/Απ. ΥΕΘΑ και ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 

2808/6 Σεπ 16, τ.Β΄) 
 ε. Φ.424/15/293150/Σ.4876/6 Σεπ 16/Απ. ΥΕΘΑ  
 στ. Φ.424/11/493807/Σ.947/20-2-2017 Κ.Υ.Α Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονοµικών και Υπουργού Εθνικής Άµυνας (ΦΕΚ 680/6-3-17       
τ.Β΄) 

 
          1. Σας γνωρίζουµε, ότι  προκηρύσσονται εκατόν δέκα εννέα (119) θέσεις οπλι-
τών και εφέδρων Όπλων-Σωµάτων (πλην Ειδικών ∆υνάµεων) για ανακατάταξη ή 
επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών µε δυνατότητα 
παράτασης ενός έτους (1), οι οποίες είχαν εγκριθεί για το έτος 2017 µε  το (στ) σχε-
τικό. 
                  
         2. Oι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούµενα προσό-
ντα του Παραρτήµατος «Α» και τους έχει απονεµηθεί οποιαδήποτε  ειδικότητα , θα 
πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά 
του Παραρτήµατος «∆», έως την 31 Οκτ 17 (όσα υποβληθούν µετά από αυτήν την 
ηµεροµηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµα), όπως παρακάτω: 

 
  α.  Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν εφόσον απολύονται οριστικά,   

έως  31 ∆εκ 17. 
 
             β.  Οι  έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ) στις  οποίες υπάγονται 
ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαµονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) 
έτη από την ηµεροµηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες ∆υνάµεις 
κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.  

./. 
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         3. Οι Μονάδες και οι  Στρατολογικές Υπηρεσίες:                       
             
             α.  Ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν, εντός 
πέντε (5) ηµερών, στο ΓΕΣ/B4(∆ΣΛ), αφού επισυνάψουν πλήρες ΑΦΜ (όχι ελεγµέ-
νο και θεωρηµένο από την αρµόδια ΣΥ για τους υπηρετούντες). 
 
             β.  Υποβάλλουν κάθε ηµέρα στο ΓΕΣ/B4(∆ΣΛ),  µε «ΠΥΡΣΕΙΑ» ως αρχείο 
excel ή µε τηλεοµοιοτυπία (αριθµ. FAX 2106552163, για όσες Μονάδες δεν διαθέ-
τουν «ΠΥΡΣΕΙΑ»), κατάσταση µε τα στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιο-
λογητικά (εφόσον υπάρχουν), καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση µε τα στοιχεία 
των υποψηφίων που υπέβαλαν εµπρόθεσµα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το υπό-
δειγµα της Προσθήκης «4» του Παραρτήµατος «∆»,  την  31 Οκτ 17.     
 
             γ.   Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόµενοι δεν πληρούν τα απαι-
τούµενα προσόντα του Παραρτήµατος «Α» ή υποβάλουν εκπρόθεσµα τα δικαιολο-
γητικά, και εφόσον αυτοί επιµένουν, τα παραλαµβάνουν και τα υποβάλλουν στο ΓΕΣ 
/B4(∆ΣΛ), αφού συνταχθεί και υπογραφεί η σχετική πράξη στην οποία θα αναφέρε-
ται η εκπρόθεσµη υποβολή της αίτησης ή η έλλειψη των τυπικών προσόντων για το 
εν γνώσει των αιτούντων εκπρόθεσµο της αιτήσεως ή  ελλιπές  των τυπικών προσό-
ντων. 
 
         4. Το ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ) θα εκδώσει, µετά την ολοκλήρωση παραλαβής των αιτή-
σεων των ενδιαφεροµένων, πίνακα ακαταλλήλων (απορριπτέων) υποψηφίων που 
δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του Παραρτήµατος «Α», καθώς και 
των υποψηφίων που οι αιτήσεις τους είναι πέραν των χρονικών ορίων που καθορί-
ζονται στην παράγραφο 2 της παρούσας. Ο πίνακας ακαταλλήλων (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 ενηµερω-
θούν οι ενδιαφερόµενοι µε δική τους ευθύνη. 
 
         5. Οι  έφεδροι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, σύµφωνα µε τα κριτήρια 
του Παραρτήµατος «Β», καθώς και ένα ποσοστό 20% από τους υπεράριθµους, θα 
ενηµερωθούν µε δική τους ευθύνη από τις ΣΥ και την ιστοσελίδα του ΓΕΣ στην η-
λεκτρονική διεύθυνση www.army.gr σχετικά µε την παρουσίασή τους για την εξέταση 
της σωµατικής τους ικανότητας στην πλησιέστερη στον τόπο διαµονής τους Υγειο-
νοµική Επιτροπή  του Στρατού Ξηράς, σε εκτέλεση του άρθρου 3 παρ. 2γ του (β) 
σχετικού. 
 
         6. Κριτήρια επιλογής όπως στο Παράρτηµα «Β».   
 
          7. Η ανακατάταξη ή επανακατάταξη των επιτυχόντων οπλιτών και εφέδρων θα 
εγκριθεί µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. Με την ίδια απόφαση θα κα-
θορισθεί η ηµεροµηνία και η Μονάδα της ανακατάταξης, όπως παρακάτω:  
                           
             α.  Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ηµεροµηνία που θα απολύονταν ορι-
στικά από τις τάξεις του Στρατού Ξηράς. Σε περίπτωση που επιτυχόντες οπλίτες 
απολυθούν πριν την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άµυ-
νας, η επανακατάταξή τους γίνεται την καθοριζόµενη ηµεροµηνία επανακατάταξης 

./. 
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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.   
 
         8.   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 επα-
νακατάταξης των εφέδρων (και όχι πριν), να αποστείλουν ηλεκτρονικό αρχείο α-
νακαταταγέντων ή επανακαταταγέντων σε µορφή excel  στο ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ)– 
Β3(∆ΟΘ)–∆νσεις Όπλων-Σωµάτων, στο αρµόδιο ΚΤΣ και στην αρµόδια Στρατολογι-
κή Υπηρεσία, στο οποίο να αναγράφονται το όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, µητρώ-
νυµο, ο Αριθµός Στρατολογικού Γραφείου(ΑΣΓ), ο Αριθµός Μητρώου(ΑΣΜ) και η 
Κλάση(ΚΛΑΣΗ) (σε τρία ξεχωριστά πεδία) και η ηµεροµηνία ανακατάταξης ή επανα-
κατάταξης κάθε οπλίτη ή εφέδρου. Το ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ) να ενηµερώσει το Μ/Κ Στρατο-
λογίας συγκεντρωτικά για τις µεταβολές ανακατάταξης ή επανακατάταξης. Οποιαδή-
ποτε άλλη µεταβολή (όπως διακοπή-λήξη-παράταση ανακατάταξης ή επανακατάτα-
ξης κ.λ.π.) να αναφέρεται άµεσα στις παραπάνω 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 ανακατάταξη ή επανακατά-
ταξή τους, παρακολουθούνται από το ΓΕΣ/Β3(∆ΟΘ). 
  
        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 δικαιολο-
γητικά όλων των υποψηφίων θα καταστρέφονται µετά την παρέλευση τριών (3) ετών. 
 
        12. Αίτηση δύνανται να υποβάλουν και οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τα 
προσόντα του Παραρτήµατος «Α», αλλά επιθυµούν να ανακαταταγούν ή επανακατα-
ταγούν για διάστηµα µικρότερο των δύο (2) ετών. 
 
        13.   Σε περίπτωση που θα υπάρξουν υπεράριθµοι υποψήφιοι, το ΓΕΣ/Β4 
(∆ΣΛ) θα εκδώσει σχετικό πίνακα υπεράριθµων, ο οποίος µετά την κύρωσή του από 
τον κ.ΥΕΘΑ, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.army.gr, προς ενηµέρωση των υποψηφίων µε δική τους ευθύνη. Είναι δυνατόν 
οι προαναφερόµενοι υπεράριθµοι υποψήφιοι να ανακαταταγούν ή επανακαταταγούν 
εφόσον κατά το έτος 2017 και µόνο κατά το έτος αυτό, προκύψουν απολύσεις  Οπλι-
τών Βραχείας Ανακατάταξης. 
 
        14. Οι ΑΣ∆ΥΣ-ΑΣ∆ΕΝ-Γ΄ΣΣ-∆΄ΣΣ/∆ΣΛ να αναφέρουν τηλεφωνικά την 23, 27 
και 31 Οκτ 17 (µέχρι 13:00) στο ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ), τον αριθµό αιτήσεων υποψηφίων 
ΟΒΑ υπηρετούντων οπλιτών, που κατατέθηκαν µέχρι τη λήξη της προθεσµίας στις 
Μονάδες Ζώνης Ευθύνης τους 

 
./. 
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       15.   Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. 
 
       16.Τα ΥΠΕΘΑ/ΣΓ κ. ΥΕΘΑ-ΣΓ κ. ΑΝΥΕΘΑ και το ΓΕΕΘΑ προς τα οποία κοινο-
ποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλούνται για την ενηµέρωσή τους. 
                                                    
       17.  Χειριστής θέµατος:  Λγος (ΝΟΜ) Ευάγγελος Σταµούλης, Επιτελής  2ου Τµή-
µατος. Τηλ.:2106553265-2106552487. 
                                                     
           

 
          Ακριβές Αντίγραφο  
 
 
 
 

Λγος (ΝΟΜ) Ευάγγελος Σταµούλης 
           Επιτελής  2ου Τµ. /Β4 
 
 

Αντγος Αλκιβιάδης Στεφανής 
ΑΡΧΗΓΟΣ 

 

                                                                                  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
 
«Α» Προσόντα-Προϋποθέσεις Ανακατάταξης και Επανακατάταξης ΟΒΑ  
«Β» Κριτήρια Επιλογής ΟΒΑ  
«Γ» ∆ιοικητικά Θέµατα ΟΒΑ  
«∆» ∆ικαιολογητικά - Προθεσµία Υποβολής και Υποδείγµατα ∆ικαιολογητικών για την 
Ανακατάταξη ή  Επανακατάταξη Οπλιτών και Εφέδρων ως ΟΒΑ  
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          ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ   
                  Β4(∆ΣΛ)/2ο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  ΣΤΗ ∆ΓΗ                                    18 Οκτ 17 
Φ.415.23/641/1066996/Σ.1172 
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΒΑ  

 
 

1.  Οι οπλίτες που εκπληρώνουν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υ-
ποχρέωση στο Στρατό Ξηράς ή οι έφεδροι που ανήκουν στην εφεδρεία του 
Στρατού Ξηράς να κατέχουν οποιαδήποτε ειδικότητα.   

           
             2. Για τους εφέδρους να µην έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία 
οριστικής απόλυσής τους από τις Ένοπλες ∆υνάµεις, λόγω εκπλήρωσης των στρα-
τιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. 
 
             3. Να µην έχουν συµπληρώσει το τριακοστό δεύτερο (32ο) έτος της ηλικί-
ας τους, σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας 
(δηλ. γεννηµένοι από 1-1-1986 και µεταγενέστερα), κατά  την ηµεροµηνία κατά-
θεσης 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 ανωµοτί κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία πε-

ρί την υπηρεσία, ψευδή καταµήνυση, συκοφαντική δυσφήµιση, παράβαση καθήκο-

ντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονο-

µικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, λα-

θρεµπορίας, όπλων, πυροµαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έ-

γκληµα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης να µην έχουν παραπεµφθεί αµε-

τάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευµα, για κακούργηµα ή για τα ανωτέρω αδικήµατα.                    

 

             8. Να µην εκκρεµεί σε βάρος τους µήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λι-

ποταξία.  

                                                                ./. 
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Α-2 

 

           9. Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα. 

           10. Να µην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθµού τους, ούτε να έχει κινη-

θεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία.  

           11. Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέ-

ωση, να έχουν αιτιολογηµένη πρόταση καταλληλότητας του ∆ιοικητή της Μονάδας.  

           12. Οι έφεδροι και οι οπλίτες κατά  την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαι-

ολογητικών να µην έχουν τιµωρηθεί µε φυλάκιση άνω των είκοσι (20) ηµερών, εφά-

παξ ή αθροιστικά.  

           13. Να µην έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν ως µό-

νιµοι ή εθελοντές οπλίτες ή εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή επαγγελµα-

τίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή οπλίτες βραχείας ανακατάταξης.  

 
  

                    
 
          Ακριβές Αντίγραφο  
 
 
 
 

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

Αντγος Αντώνιος Νοµικός 
                         ΕΠΧΗΣ/ΓΕΣ 
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          ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ   

                  Β4(∆ΣΛ)/2ο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»   ΣΤΗ ∆ΓΗ                                   18 Οκτ  17 
Φ.415.23/641/1066996/Σ.1172 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΒΑ  
 

             1. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόµενοι, που έχουν τα προσόντα 
- προϋποθέσεις για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, είναι περισσότεροι από τον κα-
θοριζόµενο σε ετήσια βάση, για κάθε Κλάδο των Ενόπλων ∆υνάµεων, ανώτατο αριθ-
µό ανακατατασσοµένων και επανακατατασσοµένων, η επιλογή των υποψηφίων γίνε-
ται µε βάση τα παρακάτω κριτήρια:  
 
                   α. Την Εκπαιδευτική Σειρά των Στρατευσίµων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) µε την 
οποία εκπλήρωσαν ή εκπληρώνουν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση.  
  
                  β. Την ηµεροµηνία γέννησής τους.  
  
                  γ. Την ειδικότητά τους.  
 
             2. Κατά την επιλογή προτιµώνται κατά σειρά προτεραιότητας, όσοι ανήκουν 
σε νεότερη ΕΣΣΟ, µεταξύ δε οπλιτών της ίδιας ΕΣΣΟ προτιµώνται οι µικρότεροι σε 
ηλικία. Αν συµπίπτουν και οι ΕΣΣΟ και η ηµεροµηνία γέννησης, προτιµώνται αυτοί, 
που η ειδικότητά τους, κατά την κρίση του οικείου Γενικού Επιτελείου, θεωρείται πε-
ρισσότερο κρίσιµη και αναγκαία. 

 
 

 
 
          Ακριβές Αντίγραφο  
 
 
 
 

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

Αντγος Αντώνιος Νοµικός 
                         ΕΠΧΗΣ/ΓΕΣ 
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          ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ   
                  Β4(∆ΣΛ)/2ο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»  ΣΤΗ ∆ΓΗ                                     18 Οκτ 17 
Φ.415.23/641/1066996/Σ.1172 

      
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΒΑ  

 

Υπηρεσιακή κατάσταση 

             1. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης:  

    α. Ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται µε τον βαθµό και την ειδικό-
τητα που είχαν πριν από την ανακατάταξη ή επανακατάταξη.  

    β. Είναι αρχαιότεροι των οµοιοβάθµων οπλιτών, που εκπληρώνουν στρα-
τεύσιµη ή εφεδρική ή πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση και νεότεροι των οµοιοβάθ-
µων Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ.) 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 εκ-
πλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης για λόγους υγείας, τήρησης και διακί-
νησης των ατοµικών εγγράφων, χορήγησης απολυτηρίου και ένταξης στην εφεδρεία, 
διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρα-
τεύσιµη στρατιωτική υποχρέωση.  
 
     3. Στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), που ανακατατάσσονται ή 
επανακατάσσονται και υπηρετούν στις Ε∆, χορηγούνται οι παρακάτω κατηγορίες α-
δειών:  
 
                 α. Κανονική πέντε (5) ηµερών, για κάθε πλήρες δίµηνο πραγµατικής στρα-
τιωτικής υπηρεσίας. Η άδεια που αναλογεί στα δίµηνα που έχουν εκπληρωθεί χορη-
γείται υποχρεωτικά, σε τµήµατα τουλάχιστον πέντε (5) ηµερών ή συνολικά. Ειδικά, η 
άδεια που αναλογεί στο τελευταίο δίµηνο κάθε έτους ανακατάταξης ή επανακατάτα-
ξης 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 τµή-
µατα 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 3 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. 

./. 
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Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας 

             4. Υπολογίζεται ως χρόνος πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας, το χρονικό 

διάστηµα της υπηρεσίας όσων υπηρετούν ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, εκτός 

από το χρόνο των παρακάτω ειδικών καταστάσεων:  

   α. Πειθαρχικής φυλάκισης, πέραν των είκοσι (20) ηµερών για κάθε έτος 

ανακατάταξης ή επανακατάταξης.  

   β. Άδειας απουσίας, επιπλέον της προβλεποµένης. Η αναρρωτική άδεια 

που χορηγείται µετά από νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση, που προήλθε από την εκτέ-

λεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής στρατιωτι-

κής υπηρεσίας.  

   γ. Ο χρόνος των λοιπών ειδικών καταστάσεων, ο οποίος, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του νόµου περί στρατολογίας, δεν υπολογίζεται ως πραγµατική στρατιωτική 

υπηρεσία για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύσιµη στρατιωτική υποχρέωση.  

 

                                                     Απόλυση 

             5. Η απόλυση γίνεται από τις Μονάδες που υπηρετούν οι Οπλίτες Βραχείας 

Ανακατάταξης, στις εξής περιπτώσεις:  

   α. Με την εκπλήρωση του χρονικού διαστήµατος της αναληφθείσας υπο-

χρέωσης παραµονής ή την υποβολή αίτησης διακοπής. 

   β. Με βάση απόφαση της αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής των Ενόπλων 
∆υνάµεων, εφόσον κριθούν Ι/3,Ι/4 ή Ι/5 ή τους χορηγηθεί αναβολή για λόγους υγείας. 
             
                 γ. Με βάση απόφαση του οικείου Γενικού Επιτελείου, εφόσον : 
 
                     (1) Καταδικαστούν για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλο-
πή, απάτη, υπεξαίρεση, (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βε-
βαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανωµοτί 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, λαθρεµπο-
ρίας, 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. 
 
 

./. 
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                     (4) ∆ιαπράξουν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώµατα, ύστερα από αιτιο-

λογηµένη πρόταση της µονάδας που υπηρετούν. 

 

Παράταση Ανακατάταξης ή Επανακατάταξης 

 

             6. Οι αρχικά ανακατατασσόµενοι οπλίτες και οι αρχικά επανακατατασσόµενοι 

έφεδροι δύνανται να ζητήσουν την παράταση της ανακατάταξης ή επανακατάταξής 

τους αντίστοιχα, µέχρι τη συµπλήρωση τριών (3) ετών πραγµατικής στρατιωτικής 

υπηρεσίας, εφόσον δεν έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία.  

 
                  

 
          Ακριβές Αντίγραφο  
 
 
 
 

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

Αντγος Αντώνιος Νοµικός 
                         ΕΠΧΗΣ/ΓΕΣ 
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                                                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ   
                 Β4(∆ΣΛ)/2ο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆»  ΣΤΗ ∆ΓΗ                                    18 Οκτ 17 
Φ.415.23/641/1066996/Σ.1172 
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ  Η΄  ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΦΕ∆ΡΩΝ ΩΣ ΟΒΑ  
 
 

            1. Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν, 

µέσα σε πλαστικό διαφανή φάκελο µε έλασµα, τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

                 α. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, όπως στο υπόδειγµα της Προσθήκης «1» 

του παρόντος, µε την οποία δηλώνουν ότι δεν έχουν παραπεµφθεί αµετάκλητα σε 

ποινική κλήση ή βούλευµα την τελευταία πενταετία, δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους 

ποινική δίωξη από εισαγγελική αρχή για κακούργηµα και για κλοπή, απάτη, υπεξαί-

ρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, 

ψευδή ανωµοτί κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή 

καταµήνυση, συκοφαντική δυσφήµιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιο-

δήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής ή της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεµπορίας, όπλων, πυρο-

µαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκληµα του Στρατιωτικού Ποι-

νικού Κώδικα και δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα. Επίσης, µε την ί-

δια αίτηση – δήλωση, εξουσιοδοτούν τη ∆ιεύθυνση Στρατολογικού του  Γενικού Επι-

τελείου Στρατού για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντίγραφου ποινικού µητρώου γε-

νικής χρήσης, εφόσον δεν κατατίθεται από τους ίδιους.  

                β. Φωτοαντίγραφο του στρατιωτικού ή αστυνοµικού δελτίου ταυτότητάς  

τους. 

        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 α-

θροιστικά πειθαρχική φυλάκιση πέραν των είκοσι (20) ηµερών, κατά την ηµε-

ροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών (όπως στο υπόδειγµα της Προσθήκης 

«3» του παρόντος).  

 

                β. Αιτιολογηµένη πρόταση καταλληλότητας του ∆ιοικητή της Μονάδας 

(όπως στο υπόδειγµα της Προσθήκης «2» του παρόντος). 

             3. Οι Μονάδες και οι Στρατολογικές Υπηρεσίες  ελέγχουν την πληρότητα των 

δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν, εντός πέντε (5) ηµερών από την κατάθεσή  

τους, στο ΓΕΣ/Β4 (∆ΣΛ), αφού  επισυνάψουν   πλήρες   Αντίγραφο  Φύλλου  Μητρώ- 
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ου   (όχι ελεγµένο και θεωρηµένο από την αρµόδια  Στρατολογική  Υπηρεσία 

για τους υπηρετούντες). 

             4. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται  έως την  31 Οκτ 17 ως ακολούθως:  

    α. Από τους οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, µόνον εφόσον απο-

λύονται οριστικά έως 31 ∆εκ 17.  

                  β. Από τους εφέδρους, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), στις οποίες 

υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαµονής τους, εφόσον δεν παρήλθαν τρία 

(3) έτη από την ηµεροµηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες ∆υνάµεις 

κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. 

 

 
          Ακριβές Αντίγραφο  
 
 
 
 

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

Αντγος Αντώνιος Νοµικός 
                         ΕΠΧΗΣ/ΓΕΣ 

 

 

 
 
  ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  
«1» Αίτηση Υπεύθυνης ∆ήλωσης Ανακατάταξης-Επανακατάταξης Οπλιτών – Εφέ-
δρων για Βραχεία Περίοδο ∆ύο (2) Ετών (Υπόδειγµα) 
«2»   Πρόταση Καταλληλότητας Οπλίτη για Ανακατάταξη  
«3»  Βεβαίωση της Μονάδας ότι δεν έχει Κινηθεί ∆ιαδικασία Έκπτωσης ή Υποβιβα-
σµού (Υπόδειγµα) 
«4»  Πίνακας Υποψηφίων ΟΒΑ που Υπέβαλαν ∆ικαιολογητικά έως 31 Οκτ 17 (Υπό-
δειγµα) 
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              ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ   
                  Β4(∆ΣΛ)/2ο 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆»                    18 Οκτ 17 
ΣΤΗ ∆ΓΗ Φ.415.23/641/1066996/Σ.1172 
 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ- ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
ΟΠΛΙΤΩΝ- ΕΦΕ∆ΡΩΝ ΓΙΑ ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο ∆ΥΟ (2) ΕΤΩΝ  

(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 
 

ΠΡΟΣ : ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ)/2ο   
             (∆ια τ…   ………………………………….)  (1)  
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (2):    Έφεδρος     Οπλίτης 
ΕΠΩΝΥΜΟ:  ONOMA:  
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: 

  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ: Ο
Oδός:……………………………..Αριθµός:………… 
 
 ∆ήµος/Κοινότητα:………………….Νοµός:……………………………T.K:………… 
 
  Αστυν.τµ.τόπου διαµ.:…..………Τηλ.:(σταθ.) …………………(κιν.)………….................. 
∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (e-mail)…………………………………………….. 
(Συµπληρώνεται Υποχρεωτικά) 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΝΑΣΤΗΜΑ: 
 
ΣΑ:         /             / 

ΟΠΛΟ / ΒΑΘΜΟΣ/ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ (3):  
…………………………………………………………………..

ΗΜ. ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ(4):              ΗΜ. ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ(4):        
ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ (4):          

               
    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: 
 
                 α. Επιθυµώ την ανακατάταξή µου µετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών 
µου υποχρεώσεων ή την επανακατάταξή µου στον Στρατό Ξηράς ως οπλίτης για 
βραχεία περίοδο δύο (2) ετών και επιθυµώ να ανακαταταγώ (ή να επανακαταταγώ) 
σε µια από τις κάτωθι φρουρές: 
 

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( Ή ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ) 
ΤΟΠΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ) 
ΦΡΟΥΡΑ 

(∆ΗΜΟΣ – ΜΟΝΑ∆Α) 
………………………………….. ………………………………….. 
………………………………….. ………………………………….. 
………………………………….. ………………………………….. 
………………………………….. ………………………………….. 
Σηµείωση: ∆ηλώνονται υποχρεωτικά µέχρι τέσσερις Τόποι (Νοµοί Επιθυµίας) Κ
και τουλάχιστον µέχρι δύο διαφορετικές Φρουρές (∆ήµοι Μονάδες). 
 
                 β. ∆εν έχω παραπεµφθεί αµετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευµα την 
τελευταία πενταετία. 

./. 
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                 γ. ∆εν έχει ασκηθεί σε βάρος µου ποινική δίωξη από εισαγγελική αρχή για 
κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή 
βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανωµοτί κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία πε-
ρί την υπηρεσία, ψευδή καταµήνυση, συκοφαντική δυσφήµηση, παράβαση καθήκο-
ντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονο-
µικής εκµεταλλεύσεως της γενετήσιας ζωής ή της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, λα-
θρεµπορίας, όπλων, πυροµαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έ-
γκληµα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.  
 
                δ. ∆εν εκκρεµεί σε βάρος µου µήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιπο-
ταξία. 
                 ε. ∆εν έχω στερηθεί τα πολιτικά µου δικαιώµατα.  
  
               στ. Εξουσιοδοτώ την Στρατιωτική Υπηρεσία για την αυτεπάγγελτη αναζήτη-
ση αντιγράφου ποινικού µητρώου. 
 

…………, …..   ...………….    2017 

    (τόπος)   (ηµεροµηνία)   (µήνας) (έτος) 
 
 

 -Ο- 
ΑΙΤΩΝ 

(Υπογραφή) 

 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
(1) Αναγράφεται η ΣΥ ή η Μονάδα καταθέσεως των δικαιολογητικών 
(2) Συµπληρώνεται µε την ένδειξη Χ το τετραγωνίδιο, ανάλογα µε την ιδιότητα του αιτού-    
     ντος 
(3) π.χ. ΠΒ / ΣΤΡΤΗΣ ή ∆ΝΕΑΣ ή ΛΧΙΑΣ/Σκοπευτής Πυροβολητής Πυροβολικού Μάχης 
(4) Συµπληρώνεται µε έξι ψηφία (π.χ 11/07/16 για αιτούντα που κατετάγη την 11η    
     Ιουλίου  2016) 
 
 
 
          Ακριβές Αντίγραφο  
 
 
 
 
Λγος (ΝΟΜ) Ευάγγελος Σταµούλης 

          Επιτελής  2ου Τµ. /B4 
           

Υπτγος Σπυρίδων Λυµπερίου 
ΓΕΣ/∆Β΄Κ 
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                                                                                         ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ   

                  Β4(∆ΣΛ)/2ο 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆»                    18 Οκτ 17 
ΣΤΗ ∆ΓΗ Φ. 415.23/641/1066996/Σ.1172 
 
 

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, ΑΜ) ∆ιοικητή 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 ποιά 
 

  

 
Αιτιολογηµένη πρόταση θετική ή αρνητική  (κρίνεται Κατάλληλος ή Ακατάλληλος για 
ανακατάταξη, για τους παρακάτω λόγους (αναγράφονται αναλυτικά): 
……………………………………………………….. 
 
                                                                                                                                     
Τόπος, ηµεροµηνία 
                                                                                                           Ο ∆ιοικητής 
                                                                                                  Υπογραφή – Σφραγίδα 
 
 
          Ακριβές Αντίγραφο  
 
 
 
 
Λγος (ΝΟΜ) Ευάγγελος Σταµούλης 

          Επιτελής  2ου Τµ. /B4 
           

Υπτγος Σπυρίδων Λυµπερίου 
ΓΕΣ/∆Β΄Κ 
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             ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ   

                 Β4(∆ΣΛ)/2ο 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆»                   18 Οκτ 17 
ΣΤΗ ∆ΓΗ Φ. 415.23/641/1066996/Σ.1172 
 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΤΗΣ  ΜΟΝΑ∆ΑΣ   ΟΤΙ  ∆ΕΝ  ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΘΕΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

Η΄ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 

 
                                                           ΜΟΝΑ∆Α 
 
 
O παρακάτω υπογράφων (Βαθµός- Ό ή Σ -Ονοµατεπώνυµο ∆ιοικητού Μονάδας) 
 
 

Β ε β α ι ώ ν ω 
 
      ότι όπως φαίνεται από τα τηρούµενα σε εµάς έγγραφα, δεν έχει κινηθεί διαδικα-
σία έκπτωσης ή υποβιβασµού κατά του (Στρτη ή ∆νέα ή Λχία – Όπλο – Ονοµατεπώ-
νυµο – Όνοµα Πατρός – Σ.Α.). Στον ανωτέρω δεν έχει επιβληθεί εφάπαξ ή α-
θροιστικά πειθαρχική φυλάκιση πέραν των είκοσι (20) ηµερών, κατά την ηµε-
ροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. 
 
      Η βεβαίωση αυτή χορηγείται, για την έγκριση της αίτησης  ανακατάταξής του ως 
Οπλίτη  Βραχείας Ανακατατάξεως. 
 
 
 
 
                                                                                        Τόπος, ηµεροµηνία 
 
                                                                                                    -Ο- 
                                                                                                Βεβαιών 
 
 
                                                                                    Υπογραφή – Σφραγίδα 
 
 
          Ακριβές Αντίγραφο  
 
 
 
 
Λγος (ΝΟΜ) Ευάγγελος Σταµούλης 

          Επιτελής  2ου Τµ. /B4 
           

Υπτγος Σπυρίδων Λυµπερίου 
ΓΕΣ/∆Β΄Κ 
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              ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ   
                  Β4(∆ΣΛ)/2ο 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «∆»                                     18 Οκτ 17 
ΣΤΗ ∆ΓΗ Φ. 415.23/641/1066996/Σ.1172 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΟΒΑ   ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΩΣ              
31 ΟΚΤ 17 

(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 
 

 
  

                   
 
          Ακριβές Αντίγραφο  
 
 
 
 
Λγος (ΝΟΜ) Ευάγγελος Σταµούλης 

          Επιτελής  2ου Τµ. /B4 
           

Υπτγος Σπυρίδων Λυµπερίου 
ΓΕΣ/∆Β΄Κ 

 

 
 
 

  

 

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
Ο-Σ  
 

∆ΝΣΗ     
∆ΙΑΜΟΝΗΣ- 
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.
 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
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