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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ (Β4)
ΤΜΗΜΑ 2
Τηλέφ. (Εσωτ.) 2421
Φ.415/269
Σ. 42
Αθήνα, 12 Μαρ 20

ΘΕΜΑ: Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)
ΣΧΕΤ.:

α
β.
γ.
δ.

Ν.1911/90 (ΦΕΚ 116/11 Δεκ 1990, τ. Α΄), όπως ισχύει
Φ.400/34/292616/Σ.4753/31 Αυγ 16/Απ. ΥΕΘΑ και ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ
2808 β’)
Φ.415/10/238167.Σ.8515/30 Νοε/2019/ Απόφα. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ
4576/13 Δεκ 2019, τ. Β’)
Φ.424/8/186688/Σ.741/Κ.Υ.Α Υπουργού Εθνικής Άμυνας και
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 368/7 Φεβ 2020, τ. Β΄)

1. Σας γνωρίζουμε ότι με το (δ) σχετικό εγκρίθηκε για το έτος 2020 η
ανακατάταξη ή επανακατάταξη τετρακοσίων (400) οπλιτών και εφέδρων στην
Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών, με δυνατότητα
παράτασης εφάπαξ για επιπλέον (3) έτη και η αριθμητική κατανομή ανά
ειδικότητα, έχει όπως στον πίνακα 1 του Παραρτήματος «Α».
2. Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα
προσόντα του Παραρτήματος «Β» και τους έχει απονεμηθεί μία εκ των
συγκεκριμένων ειδικοτήτων του πίνακα 1 του Παραρτήματος «Α», θα πρέπει να
υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους αντίστοιχα, τα
δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Ε», έως την 30 Απρ 20 (όσα υποβληθούν
μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως
παρακάτω:
α.
Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον μέχρι την 30
Απρ 20 διανύεται το τελευταίο τρίμηνο των στρατιωτικών τους
υποχρεώσεων.
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 Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των
δικαιολογητικών τους.
3.

Οι Μονάδες και οι Στρατολογικές Υπηρεσίες:
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Ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν,
εντός πέντε (5) ημερών, στο ΓΕΑ/Β4, αφού επισυνάψουν πλήρες ΑΦΜ, (όχι
ελεγμένο και θεωρημένο από την αρμόδια ΣΥ για τους υπηρετούντες).
β.
Υποβάλλουν κάθε μέρα στο ΓΕΑ/Β4 μέσω δικτύου «MIS» ως
αρχείο excel ή με τηλεομοιοτυπία (αριθμ. FAX 2106592145 για τις Στρατολογικές
Υπηρεσίες που δεν διαθέτουν δίκτυο «MIS») κατάσταση με τα στοιχεία των
υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά (εφόσον υπάρχουν).
γ.
Υποβάλλουν την 04 Μαϊ 20 τελική συγκεντρωτική κατάσταση με τα
στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά έως την 30 Απρ 20,
σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης «4» του Παραρτήματος «Ε».
δ.
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
ΓΕΑ/Β4, αφού συνταχθεί και υπογραφεί από τους υποψηφίους Υπεύθυνη
Δήλωση του ν. 1599/86, σχετικά με την ενημέρωσή τους για την
εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών ή την έλλειψη των τυπικών
προσόντων, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης «5» του Παραρτήματος
«Ε».
4. Το ΓΕΑ/Β4 θα εκδώσει, μετά την ολοκλήρωση παραλαβής των αιτήσεων
των ενδιαφερομένων, πίνακα απορριπτέων υποψηφίων για όσους υποψήφιους
δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Β» καθώς και των
υποψηφίων που οι αιτήσεις του είναι πέρα των χρονικών ορίων που καθορίζονται
στην παράγραφο 2 της παρούσας. Ο πίνακας απορριπτέων, μετά την κύρωσή
του από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας (www.haf.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 «B» καθώς και ένα ποσοστό έως 20% από τους
υπεράριθμους, σε περίπτωση ύπαρξης υπεράριθμων, θα ενημερωθούν με δική
τους ευθύνη από τις ΣΥ και από την επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου
Αεροπορίας (www.haf.gr) σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της
εξέτασης της σωματικής τους ικανότητας στην πλησιέστερη του τόπου διαμονής
τους Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού Ξηράς, με εξαίρεση τους εφέδρους που
διαμένουν στο νομό Αττικής, οι οποίοι εξετάζονται από την Ανωτάτη Αεροπορίας
Υγειονομική Επιτροπή, σε εκτέλεση του άρθρου 3 παρ. 2γ του (γ) σχετικού.
6.

Κριτήρια επιλογής όπως στο Παράρτημα «Γ».

7. Η ανακατάταξη ή επανακατάταξη των επιτυχόντων οπλιτών και εφέδρων
θα εγκριθεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Με την ίδια απόφαση θα
καθορισθεί η ημερομηνία και η Μονάδα της ανακατάταξης ή επανακατάταξης,
όπως παρακάτω: Ειδικότερα:
α.
Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ημερομηνία που θα απολύονταν
οριστικά από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας. Σε περίπτωση που

ΑΔΑ: ΨΖ8Κ6-Ξ0Ν
-3επιτυχόντες οπλίτες απολυθούν πριν την έκδοση της σχετικής υπουργικής
απόφασης, η επανακατάταξή τους γίνεται την καθοριζόμενη ημερομηνία
επανακατάταξης εφέδρων και, εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατό, γίνεται κατά τις
ημερομηνίες της επόμενης Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ)
β.
Οι έφεδροι επανακατατάσσονται την ημερομηνία που καθορίζεται
με την ως άνω απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
γ.
Η καθορισθείσα ημερομηνία επανακατάταξης των εφέδρων
παρατείνεται κατά πέντε (5) ημέρες, εφόσον διαπιστωθούν λόγοι αντικειμενικής
αδυναμίας επανακατάταξης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου
31 του ν.3421/2005 (Α’ 302).
8. Σε περίπτωση διακοπής της ανακατάταξης 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 (και όχι πριν) να αποστείλουν ηλεκτρονικό
αρχείο καταταγέντων ή επανακαταταγέντων σε μορφή excel στο ΓΕΑ/Β1-Β3-Β4,
ΟΛΚΑ και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, στο οποίο θα αναγράφεται το
όνομα, επώνυμο, μητρώνυμο, ο αριθμός Στρατολογικής Υπηρεσίας, ο
Στρατιωτικός Αριθμός (ΣΑ) και η Κλάση (σε τρία ξεχωριστά πεδία) και η
ημερομηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξης κάθε οπλίτη ή εφέδρου. Το ΓΕΑ/Β4
να ενημερώσει συγκεντρωτικά το Μ/Κ Στρατολογίας για τις μεταβολές
ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους. Οποιαδήποτε άλλη μεταβολή (όπως
διακοπή –λήξη-παράταση ανακατάταξης ή επανακατάξης κ.λ.π) να αναφέρεται
άμεσα στις ανωτέρω Υπηρεσίες (ΓΕΑ/Β1-Β3-Β4, ΟΛΚΑ αρμόδια Στρατολογική
Υπηρεσία).
10. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, μετά
επανακατάταξή τους, παρακολουθούνται από το ΓΕΑ/Β1.

την

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 στη διαδικασία της ανακατάταξης ή
επανακατάταξης. Τα δικαιολογητικά όλων των υποψηφίων θα καταστρέφονται
μετά την παρέλευση έξι (6) ετών.
12. Δικαιολογητικά δύνανται να υποβάλλουν 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, το ΓΕΑ/Β4 θα εκδώσει σχετικό
πίνακα υπεράριθμων, ο οποίος μετά την κύρωσή του από κ. ΥΕΘΑ, θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του ΓΕΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.haf.gr), προς
ενημέρωση των υποψηφίων, με δική τους ευθύνη. Είναι δυνατόν οι
προαναφερόμενοι υπεράριθμοι να ανακαταταγούν ή επανακαταταγούν εφόσον
κατά το έτος 2020 και μόνο κατά το έτος αυτό, προκύψουν απολύσεις Οπλιτών
Βραχείας Ανακατάταξης.
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14.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

15. 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.
16. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΝΟΜ) Δήμητρα Τζίμου, Τμχης 2 ου Τμήματος
ΓΕΑ/Β4 (ΔΣΛ), τηλ. :2106592421.

Ακριβές αντίγραφο

Απτχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης
Αρχηγός ΓΕΑ

Σχης (ΝΟΜ) Βασίλειος Τζανής Τζανόπουλος
Δντης ΓΕΑ/Β4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Πίνακας 1 Αριθμητικής Κατανομής Ειδικοτήτων Ο.Β.Α και Πίνακας 2 Σειράς
Προτεραιότητας Ειδικοτήτων Ο.Β.Α.
«Β» Προσόντα-Προϋποθέσεις Ανακατάταξης και Επανακατάταξης Ο.Β.Α.
«Γ» Κριτήρια Επιλογής Ο.Β.Α.
«Δ» Διοικητικά Θέματα Ο.Β.Α.
«Ε» Δικαιολογητικά - Προθεσμία Υποβολής και Υποδείγματα Δικαιολογητικών για
την Ανακατάταξη ή Επανακατάταξη Οπλιτών και Εφέδρων ως Ο.Β.Α.
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΝΣΗ Β4/2
12 Μαρ 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΣΤΗ
Φ.415/269/Σ.42
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΒΑ.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΧΗΜΙΚΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΠΤΗΣΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΑΜΥΝΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

(ΑΣΤΥ)
(ΜΑΓΡ)
(ΝΟΣΗ)
(ΝΟΣΟ)
(ΒΙΕΠ)
(ΜΕΤΕ)
(ΗΛΕΓ)
(ΠΥΡΣ)
(ΟΔΟΧ)
(ΧΗΜΙ)
(ΒΕΛΠ)
(ΜΗΟΧ)
(ΜΗΑΦ)
(ΑΜΑΔ)
(ΠΥΡΒ)
(ΧΕΓΚ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
40
35
40
40
20
25
20
20
40
10
15
20
15
20
20
20
400

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο ανωτέρω αριθμός σε κάποια από τις
ειδικότητες του παραπάνω πίνακα (Πίνακας 1) από τους υποψήφιους, οι
κενές θέσεις θα καλύπτονται από τυχόν υπεράριθμους υποψήφιους άλλης
ειδικότητας, κατά την απόλυτη σειρά προτεραιότητας, όπως αυτή προκύπτει
από την κατ’ αύξουσα σειρά αρίθμησης των ειδικοτήτων του παρακάτω
πίνακα (Πίνακας 2).
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A-2
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Ο.Β.Α.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΧΗΜΙΚΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΠΤΗΣΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΑΜΥΝΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ακριβές αντίγραφο

Σχης (ΝΟΜ) Βασίλειος Τζανής Τζανόπουλος
Δντης ΓΕΑ/Β4

(ΑΣΤΥ)
(ΜΑΓΡ)
(ΝΟΣΗ)
(ΝΟΣΟ)
(ΒΙΕΠ)
(ΜΕΤΕ)
(ΗΛΕΓ)
(ΠΥΡΣ)
(ΟΔΟΧ)
(ΧΗΜΙ)
(ΒΕΛΠ)
(ΜΗΟΧ)
(ΜΗΑΦ)
(ΑΜΑΔ)
(ΠΥΡΒ)
(ΧΗΜΙ)

Υπτχος (Ι) Κυριάκος Παναγιωτόπουλος
Δντης Β’ Κλάδου ΓΕΑ
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΝΣΗ Β4/2
12 Mαρ 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ
Φ.415/269/Σ. 42
ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Ο.Β.Α.
1. Οι οπλίτες που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους
υποχρέωση στην Πολεμική Αεροπορία ή οι έφεδροι που ανήκουν στην
εφεδρεία της Πολεμικής Αεροπορίας να έχουν μία εκ των αναφερόμενων
ειδικοτήτων του πίνακα 1 του Παραρτήματος «Α».
2. Για τους εφέδρους να μην έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την
ημερομηνία οριστικής απόλυσής τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω
εκπλήρωσης 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 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, λαθρεμπορίας, όπλων,
πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του
Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης να μην έχουν παραπεμφθεί
αμετάκλητα 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 λιποταξία.
9.

Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
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10. Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους, ούτε να έχει
κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία.
11. Στους εφέδρους και στους οπλίτες κατά την ημερομηνία
κατάθεσης των δικαιολογητικών να μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική
φυλάκιση πέραν των είκοσι (20) ημερών, εφάπαξ ή αθροιστικά.
12. Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους
υποχρέωση, να έχουν αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή
της Μονάδας.
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

Σχης (ΝΟΜ) Βασίλειος Τζανής Τζανόπουλος
Δντης ΓΕΑ/Β4

Υπτχος (Ι) Κυριάκος Παναγιωτόπουλος
Δντης Β’ Κλάδου ΓΕΑ
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΝΣΗ Β4/2
12 Mαρ 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ
Φ.415/269/Σ.42
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ο.Β.Α.
1. Σε 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 στην Πολεμική Αεροπορία,
σύμφωνα με 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 επιλογή προτιμώνται κατά σειρά προτεραιότητας, όσοι
ανήκουν σε νεότερη ΕΣΣΟ, μεταξύ δε οπλιτών της ίδιας ΕΣΣΟ προτιμώνται οι
μικρότεροι σε ηλικία. Αν συμπίπτουν και η ΕΣΣΟ και η ημερομηνία γέννησης,
προτιμώνται αυτοί, που η ειδικότητά τους, κατά την κρίση του Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας, θεωρείται περισσότερο αναγκαία.
3. Η αναγκαιότητα προκύπτει από την κατά αύξουσα σειρά αρίθμησης
των ειδικοτήτων του Πίνακα 2 του Παραρτήματος «Α».
Ακριβές αντίγραφο

Σχης (ΝΟΜ) Βασίλειος Τζανής Τζανόπουλος
Δντης ΓΕΑ/Β4

Υπτχος (Ι) Κυριάκος Παναγιωτόπουλος
Δντης Β’ Κλάδου ΓΕΑ
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΝΣΗ Β4/2
12 Μαρ 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ
Φ.415/269/Σ. 42
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Β.Α.
Υπηρεσιακή Κατάσταση
1.

Οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης:

α.
Ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται με το βαθμό και την
ειδικότητα που είχαν πριν από την ανακατάταξη ή επανακατάταξη.
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 Oπλίτες Bραχείας Aνακατάταξης 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 οπλιτών βραχείας
ανακατάταξης, την απονομών 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 των Ενόπλων Δυνάμεων.
4. Στους
Οπλίτες
Βραχείας
Ανακατάταξης
(ΟΒΑ),
ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται και υπηρετούν στις
χορηγούνται οι παρακάτω κατηγορίες αδειών:

που
ΕΔ,

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

ΑΔΑ: ΨΖ8Κ6-Ξ0Ν
Δ-2
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. 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 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, στις εξής περιπτώσεις:
α.
Με την εκπλήρωση του χρονικού διαστήματος της
αναληφθείσας υποχρέωσης παραμονής ή την υποβολή αίτησης διακοπής
μετά την συμπλήρωση τριών (3) μηνών πραγματικής στρατιωτικής
υποχρέωσης από την έναρξη της τελευταίας αναληφθείσας στρατιωτικής
τους υποχρέωσης.
β.
Με βάση απόφαση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής των
Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον κριθούν Ι/3,Ι/4 ή Ι/5 ή τους χορηγηθεί αναβολή
για λόγους υγείας.
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γ.
Με βάση απόφαση του Αρχηγού του Οικείου Γενικού
Επιτελείου, εφόσον :
(1) Καταδικαστούν 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 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, μέχρι τη συμπλήρωση
τριών (3) ετών και στη συνέχεια εφάπαξ για επιπλέον τρία (3) έτη μέχρι τη
συμπλήρωση, συνολικά, έξι (6) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,
εφόσον δεν έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία.
Ακριβές αντίγραφο

Σχης (ΝΟΜ) Βασίλειος Τζανής Τζανόπουλος
Δντης ΓΕΑ/Β4

Υπτχος (Ι) Κυριάκος Παναγιωτόπουλος
Δντης Β’ Κλάδου ΓΕΑ
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΝΣΗ Β4/2
12 Μαρ 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ
Φ.415/269/Σ. 42
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ Η΄ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΟΠΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΩΝ ΩΣ Ο.Β.Α.
1. Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη, οι ενδιαφερόμενοι
υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μέσα σε πλαστικό διαφανή φάκελο
με έλασμα:
α.
Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, όπως στο υπόδειγμα της
Προσθήκης «1» του παρόντος, με την οποία δηλώνουν:
(1) Το χρονικό διάστημα, σε έτη, που επιθυμούν να διαρκέσει
η ανακατάταξη ή επανακατάταξη, καθώς και τις περιοχές, σε Μονάδες των
οποίων επιθυμούν να υπηρετήσουν, χωρίς αυτές να αποτελούν δέσμευση για
την τοποθέτησή τους.
(2) Ότι δεν έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση
ή βούλευμα την τελευταία πενταετία, και 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 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, 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 ΓΕΑ/Β4 για την αυτεπάγγελτη
αναζήτηση αντίγραφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, εφόσον δεν
κατατίθεται από τους ίδιους.
β.
Ευκρινές Φωτοαντίγραφο του στρατιωτικού ή αστυνομικού
δελτίου ταυτότητάς τους.
2.

Για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, 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).
β.
Αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της
Μονάδας (όπως στο υπόδειγμα της Προσθήκης «2» του παρόντος).
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3. Οι Μονάδες και οι Στρατολογικές Υπηρεσίες ελέγχουν την
πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν, εντός πέντε (5) ημερών
από την κατάθεσή τους, στο ΓΕΑ/Β4, αφού επισυνάψουν πλήρες Αντίγραφο
Φύλλου Μητρώου, (Δεν απαιτείται έλεγχος και θέωρηση από την αρμόδια
Στρατολογική Υπηρεσία για τους υπηρετούντες).
4.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως την 30 Απρ 20 ως ακολούθως:

α.
Από τους οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον
μέχρι 30 Απρ 20 διανύεται το τελευταίο τρίμηνο των στρατιωτικών τους
υποχρεώσεων.
β.
Από τους εφέδρους, 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 Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των
δικαιολογητικών τους.
Ακριβές αντίγραφο

Υπτχος (Ι) Κυριάκος Παναγιωτόπουλος
Δντης Β’ Κλάδου ΓΕΑ

Σχης (ΝΟΜ) Βασίλειος Τζανής Τζανόπουλος
Δντης ΓΕΑ/Β4

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Ανακατάταξης - Επανακατάταξης Οπλιτών –
Εφέδρων για Βραχεία Περίοδο Τριών (3) Ετών (Υπόδειγμα)
«2» Πρόταση Καταλληλότητας Οπλίτη για Ανακατάταξη (Υπόδειγμα)
«3» Βεβαίωση της Μονάδας ότι δεν έχει κινηθεί Διαδικασία Έκπτωσης ή
Υποβιβασμού (Υπόδειγμα)
«4» Πίνακας Υποψηφίων ΟΒΑ που υπέβαλαν Δικαιολογητικά έως 30 Απρ 20
(Υπόδειγμα)
«5» Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Υπόδειγμα

ΑΔΑ: ΨΖ8Κ6-Ξ0Ν

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΝΣΗ Β4/2
12 Mαρ 20
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
ΣΤΗ Φ.415/269/Σ.42
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΠΛΙΤΩΝ – ΕΦΕΔΡΩΝ
ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΩΣ ΟΒΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ
ΠΡΟΣ : ΓΕΑ/Β4/2ο
(Δια τ… ………………………………….) (1)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (2): Έφεδρος
ΕΠΩΝΥΜΟ:

ONOMA:

Οπλίτης

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ:
Oδός:…………………………………………. Αριθμός:…………….. ΤΚ: …………
Δήμος/Κοινότητα:……………………….…….Νομός:………………………………
Αστυνομικό Τμήμα τόπου διαμονής:………………………………………………..
Τηλ.:(σταθερό)………………………………(κινητό)………………………………….
Δνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail)………………………………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
ΣΑ:

/

/

ΑΝΑΣΤΗΜΑ:

ΒΑΘΜΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (3):
……………………………………………………………
……..

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

ΗΜ. ΑΠΟΛΥΣΗΣ (4):

ΑΔΑ: ΨΖ8Κ6-Ξ0Ν
Ε-1-2
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 στην Πολεμική
Αεροπορία ως οπλίτης για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών και επιθυμώ να
ανακαταταγώ (ή επανακαταταγώ) σε Μονάδες των παρακάτω περιοχών,
χωρίς αυτές να αποτελούν δέσμευση για την τοποθέτησή μου:
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Η’ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ)
Α/Α
ΤΟΠΟΣ-ΝΟΜΟΣ
1 Νομός:
2

Νομός:

3

Νομός:

Σημείωση: Δηλώνονται υποχρεωτικά τρεις (3) νομοί επιθυμίας τοποθέτησης
β. Δεν έχω παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη με απευθείας κλήση ή
βούλευμα την τελευταία πενταετία.
γ. Δεν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη από εισαγγελική αρχή
για κακούργημα, κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία),
εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανωμοτί
κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή
καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση, 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. Δεν εκκρεμεί σε βάρος μου μήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή
λιποταξία.
ε.

Δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα.

στ. Εξουσιοδοτώ το ΓΕΑ/Β4 για την
αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

αυτεπάγγελτη

…………, ….. ...……………...

αναζήτηση

2020

(τόπος) (ημερομηνία) (μήνας) (έτος)
-ΟΑΙΤΩΝ
(Υπογραφή)

ΑΔΑ: ΨΖ8Κ6-Ξ0Ν
Ε-1-3
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
(1)Αναγράφεται η ΣΥ ή η Μονάδα καταθέσεως των δικαιολογητικών.
(2)Συμπληρώνεται με την ένδειξη Χ το τετραγωνίδιο, ανάλογα με την ιδιότητα
του αιτούντος.
(3)π.χ. Σμτης ή Υσμίας ή Σμίας/Κουρέας
(4)Συμπληρώνεται με έξι ψηφία (π.χ 09/11/18 για αιτούντα που κατετάγη την
9η Νοεμβρίου 2018).

Ακριβές αντίγραφο

Υπλγός (ΝΟΜ) Δήμητρα Τζίμου
Τμχης ΓΕΑ/Β4/2

Σχης (ΝΟΜ) Βασίλειος Τζανής Τζανόπουλος
Δντης ΓΕΑ/Β4

ΑΔΑ: ΨΖ8Κ6-Ξ0Ν

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΝΣΗ Β4/2
12 Μαρ 20
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
ΣΤΗ Φ.415/269/Σ.42
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΠΛΙΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ
Του Σμτη ή Υσμία ή Σμία – Ονοματεπώνυμο – Όνομα Πατρός –
ΣΑ:……………………………..………..
ΕΣΣΟ
……………..Ειδικότητα………….……συνταχθείσα
από
………………
(βαθμός, Ονοματεπώνυμο, ΑΜ) Διοικητή 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

τον

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

κρίνεται Κατάλληλος ή Ακατάλληλος για ανακατάταξη, για τους παρακάτω
λόγους (υποχρεωτική η πλήρης αιτιολόγηση της πρότασης)
…………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Τόπος, ημερομηνία
Ο Διοικητής
Υπογραφή - Σφραγίδα
Ακριβές αντίγραφο

Υπλγός (ΝΟΜ) Δήμητρα Τζίμου
Τμχης ΓΕΑ/Β4/2

Σχης (ΝΟΜ) Βασίλειος Τζανής Τζανόπουλος
Δντης ΓΕΑ/Β4

ΑΔΑ: ΨΖ8Κ6-Ξ0Ν

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΝΣΗ Β4/2
12 Μαρ 20
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ«Ε»
ΣΤΗ Φ.415/269/Σ. 42
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΘΕΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ Η ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ
O παρακάτω υπογράφων (Βαθμός - Ονοματεπώνυμο Διοικητού Μονάδας)
Βεβαιώνω
ότι όπως φαίνεται από τα τηρούμενα σε εμάς έγγραφα, δεν έχει κινηθεί
διαδικασία έκπτωσης ή υποβιβασμού κατά του (Σμτη ή Υσμία ή Σμία –
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

Υπλγός (ΝΟΜ) Δήμητρα Τζίμου
Τμχης ΓΕΑ/Β4/2

Σχης (ΝΟΜ) Βασίλειος Τζανής Τζανόπουλος
Δντης ΓΕΑ/Β4

ΑΔΑ: ΨΖ8Κ6-Ξ0Ν

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΝΣΗ Β4/2
12 Μαρ 20
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
ΣΤΗ Φ.415/269/Σ. 42
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΒΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΩΣ 30 Απρ 20
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
Α/Α

ΟNOMATEΠΩΝΥΜΟ

Ακριβές αντίγραφo
Υπλγός (ΝΟΜ) Δήμητρα Τζίμου
Τμχης ΓΕΑ/Β4/2

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Σ.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΛΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Σχης (ΝΟΜ) Βασίλειος Τζανής Τζανόπουλος
Δντης ΓΕΑ/Β4

ΔΝΣΗ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.

ΑΔΑ: ΨΖ8Κ6-Ξ0Ν

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΝΣΗ Β4/2
12 Μαρ 20
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ«Ε»
ΣΤΗ Φ.415/269/Σ.42
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ:

ΓΕΑ/Β4

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Παρότι ενημερώθηκα από την Στρατιωτική Υπηρεσία, για την εκπρόθεσμη υποβολή των
δικαιολογητικών
ή την έλλειψη των τυπικών προσόντων του Παραρτήματος «Β» της Προκήρυξης για την ανακατάταξη επανακατάταξη ως ΟΒΑ στην Πολεμική Αεροπορία, εμμένω στην κατάθεση των δικαιολογητικών.

Θεωρήθηκε
Το γνήσιο της υπογραφής του
………………………………………………
Ημερομηνία………………

Ημερομηνία:

Ο Δηλών
Το Γραφείο Προσωπικού της Μονάδας ή η Στρατολογική Υπηρεσία

Υπογραφή και σφραγίδα

Υπογραφή

20

Ε-5-2

Ακριβές αντίγραφο

Υπλγός (ΝΟΜ) Δήμητρα Τζίμου
Τμχης ΓΕΑ/Β4/2

ΑΔΑ: ΨΖ8Κ6-Ξ0Ν

Σχης (ΝΟΜ) Βασίλειος Τζανής Τζανόπουλος
Δντης ΓΕΑ/Β4

