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                   ∆ΝΣΗ ΣΤΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ/2ο  
                   Τηλέφ. (Εσωτ.) 3265 
ΚΟΙΝ: ΣΓ ΥΕΘΑ 

ΣΓ ΥΦΕΘΑ (2) 
ΓΕΕΘΑ /ΕΓΑ - ∆ΣΛ  
ΓΕΠΣ  

                 Φ.415.23/49/851332 
                 Σ. 610 
                 Αθήνα, 24 Ιουλ 2008 

 ΓΕΣ/ΑΥ-ΒΥ- ΕΓΑ  
ΓΕΣ/∆ΣΛ (30 αντίτυπα) 

 

 ΓΕΝ/Β4, ΓΕΑ/Β2/2  
   
ΘΕΜΑ: Προσωπικό – ∆ιοικητικά (Οπλίτες Βραχείας Περιόδου)  
  
ΣΧΕΤ: α Ν. 1911/1990 (Άρθρο 13) (ΦΕΚ 116/11 ∆εκ 1990 τ. Α΄)  
 β. Ν. 3648/2008 (Άρθρο 17) (ΦΕΚ 38/29 Φεβ 2008 τ. Α΄) 
 γ. Φ.411.4/20/435007/Σ.611/20 Μαϊ  2008 ΑπόφασηΥΦ.ΕΘ.Α. 
 δ. Φ.424/19/155201/Σ.1091/13 Ιουν 2008/Απόφαση ΥΦ.ΕΘ.Α.(ΦΕΚ 

1315/7 Ιουλ 2008 τ. Β΄) 
 
  1.  Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των σχετικών  από τις Μονάδες - 
Υπηρεσίες - Στρατολογικά Γραφεία γνωρίζονται  τα παρακάτω:  
   
 α.   Οι οπλίτες του Στρατού Ξηράς µπορούν µετά την εκπλήρωση των 
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων να ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο 
από ένα (1) έως και τρία (3) έτη µε το βαθµό, που φέρουν. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται 
και στους εφέδρους του Στρατού Ξηράς που έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη 
από την ηµεροµηνία εκπλήρωσής τους. 
 
                         β.  Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που 
επανακατάσσονται στο Στρατό Ξηράς, τοποθετούνται και υπηρετούν το χρόνο της 
ανακατατάξεως ή επανακατατάξεως τους σε όλες τις Μονάδες εκστρατείας καθώς και 
σε Μονάδες των Ενόπλων ∆υνάµεων, που εκπληρώνουν διεθνείς υποχρεώσεις 
της Χώρας. 
 
         γ. ∆εκτοί για ανακατάταξη ή επανακατάταξη , για βραχεία περίοδο, 
ενός µέχρι τριών ετών, γίνονται οι οπλίτες και οι έφεδροι  αντίστοιχα που συµπληρώνουν 
αθροιστικά, τόσο κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών, όσο και κατά 
την ηµεροµηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξης , τα προσόντα του άρθρου 1 του (δ) 
σχετικού.   
 
                         δ. Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη (αρχική ένταξη στο θεσµό 
των Οπλιτών Βραχείας Περιόδου), οι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι , υποβάλλουν 
τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 του (γ) σχετικού όπως στα υποδείγµατα του 
Παραρτήµατος «Β». 

      
          ε.   Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: 
  
                   (1) Από τους  οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν κατά  το 

τελευταίο τρίµηνο και τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες, πριν από την εκπλήρωση των 
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.  

 
                   (2) Από τους  εφέδρους,  στα  Στρατολογικά  Γραφεία (ΣΓ),  στα  

οποία υπάγονται ή  σε  αυτά  του τόπου διαµονής  τους, από την επόµενη της 
τελευταίας ηµεροµηνίας κατάταξης της προηγούµενης Εκπαιδευτικής Σειράς 
Στρατευσίµων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) του Στρατού Ξηράς, στην εφεδρεία του οποίου 
ανήκουν και τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ηµέρες, πριν την πρώτη ηµέρα κατάταξης 
της επόµενης ΕΣΣΟ, µε την οποία θα καταταγούν.  

 
                   (3)  Από όσους επιθυµούν παράταση της ανακατάταξης ή 

επανακατάταξής τους, στη Μονάδα που υπηρετούν τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν την 
συµπλήρωσή της , κατά περίπτωση , αναληφθείσας υποχρέωσης. 
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.                    στ. Οι Μονάδες και τα Στρατολογικά Γραφεία ελέγχουν την πληρότητα των 
δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν, εντός πέντε (5) ηµερών, στη ∆ΣΛ/ΓΕΣ, αφού 
επισυνάψουν πλήρες ΑΦΜ, το οποίο ειδικά για τους υπηρετούντες να είναι ελεγµένο και 
θεωρηµένο από το αρµόδιο Στρατολογικό Γραφείο.    
 
                     ζ.  Η ∆ΣΛ/ΓΕΣ ενεργεί για την έκδοση της απόφασης µε την οποία 
εγκρίνεται η ανακατάταξη ή επανακατάταξη   και καθορίζεται η διάρκειά της. Με την ίδια 
απόφαση καθορίζονται η ηµεροµηνία και η Μονάδα της ανακατάταξης ή 
επανακατάταξης όπως παρακάτω:  
                             (1) Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την  ηµεροµηνία   που θα 
απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Στρατού Ξηράς. 
 
                            (2)  Οι έφεδροι επανακατατάσσονται, κατά τις ηµεροµηνίες κατάταξης 
των Εκπαιδευτικών Σειρών των Στρατευσίµων Οπλιτών. 
 
                     η. 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.  
 
                     θ. Μετά το πέρας της ανακατατάξης ή επανακατάταξής τους, οι 
ανακατατασσόµενοι απολύονται οριστικά από τις τάξεις του Στρατού χωρίς άλλη 
διαδικασία.  
 
                         ι.  Σε περίπτωση διακοπής της ανακατάταξης ή επανακατάταξής  τους για 
οποιοδήποτε λόγο, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται και για την 
απόλυση των  οπλιτών που εκπληρώνουν στρατεύσιµη στρατιωτική υποχρέωση. 
 
              2.    Οι    Μονάδες να αναφέρουν στο ΓΕΣ/∆ΣΛ - ∆ΣΠ - ΟΛΚΕΣ, στην αρµόδια 
∆νση Ο-Σ καθώς και να γνωρίσουν στο αρµόδιο Στρατολογικό Γραφείο, την ηµεροµηνία 
ανακατάταξης η επανακατάταξης κάθε οπλίτη ή εφέδρου που ανακατατάσσεται καθώς 
και κάθε άλλη µεταβολή(όπως διακοπή – λήξη-παράταση ανακατάταξης ή 
επανακατάταξης κ.λ.π.). Οι  Οπλίτες Βραχείας Περιόδου, µετά την ανακατάταξη ή 
επανακατάταξή τους, παρακολουθούνται από τη ∆ΣΠ/ΓΕΣ. 
  
              3.  Να επιδιώκεται η έγκαιρη διανοµή (4 µήνες πριν την απόλυση των 
κληρωτών οπλιτών), του υπάρχοντος ενηµερωτικού φυλλαδίου του ΓΕΣ αναφορικά µε 
την ανακατάταξη των οπλιτών ή την επανακατάταξη των εφέδρων για βραχεία περίοδο 
από ένα  (1) έως και τρία (3) έτη.  
 
              4.  Κοινοποιούνται στο Παράρτηµα «Α» τα σχετικά µε τα οποία τροποποιήθηκε 
το θεσµικό πλαίσιο των Οπλιτών Βραχείας Περιόδου (ανακατάταξη οπλιτών ή 
επανακατάταξη εφέδρων), για γνώση και εφαρµογή.  
 
              5.  Η παρούσα αποτελεί ∆ιαταγή ∆ιαρκούς Ισχύος και να τηρείται µαζί µε τα 
σχετικά σε φάκελο, από τους ∆κτές Μονάδων και Υπηρεσιών, Υποµονάδων, 
Υποδιοικητή και 1ο Γραφείο κάθε Μονάδας καθώς και από τους ∆ντές των 
Στρατολογικών Γραφείων και να γίνεται περιοδική ενηµέρωση στο περιεχόµενο του, 
τόσο  στις συγκεντρώσεις στελεχών από τους ∆κτές Μονάδων, όσο και στις 
συγκεντρώσεις – αναφορές οπλιτών  από τους ∆κτες Υποµονάδων και Μονάδων.  
 

 
Ακριβές Αντίγραφο  
 
 
 
 
Τχης (Σ) Ευάγγελος Μιχαλόπουλος     
          Τµχης 2ου Τµ. /∆ΣΛ 
           

   
    Υπτγος Νικόλαος Παναγιωτόπουλος         
                      ∆ΒΚ/ΓΕΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
«Α» Νοµοθετικό Πλαίσιο Οπλιτών  Βραχείας Περιόδου. 
«Β» Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά – Υποδείγµατα δικαιολογητικών για την ανακατάταξη ή    
       επανακατάταξη οπλιτών ή εφέδρων βραχείας περιόδου 
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ   

     ∆ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ/2ο  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗ                                              Αθήνα, 24 Ιουλ  2008 
Φ.415.23/49/851332/Σ 610 
 
 

ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΤΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (ΟΒΑ) 
 

ΣΧΕΤ : α. Ν. 1911/1990 (Άρθρο 13) (ΦΕΚ 116/11 ∆εκ 1990 τ. Α΄) 
            β. Ν. 3648/1990 (Άρθρο 17) (ΦΕΚ 38/29 Φεβ 2008 τ. Α΄) 
            γ. Φ.411.4/20/435007/Σ.611/20 Μαϊ  2008 ΑπόφασηΥΦ.ΕΘ.Α. 
            δ. Φ.424/19/155201/Σ.1091/13 Ιουν 2008/Απόφαση ΥΦ.ΕΘ.Α.  
               (ΦΕΚ 1315/7 Ιουλ 2008 τ. Α΄) 
 
 
 
Α.   Νόµος 1911/1990 (ΦΕΚ 166/11-12-90 τ. Α) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο  
      17 του Νόµου 3648/08 (ΦΕΚ 38/29-2-08 τ. Α) 

 
Άρθρο 13 

 
       1.  Οι οπλίτες των Ενόπλων ∆υνάµεων µπορούν µετά την εκπλήρωση των 
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων να ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο 
ενός (1) µέχρι τριών (3) ετών µε το βαθµό που φέρουν και αποδοχές µόνιµου λοχία. Η 
ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους εφέδρους που έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη 
από την ηµεροµηνία εκπλήρωσής τους. 
 
      2.  Η ανακατάταξη των οπλιτών και η επανακατάταξη των εφέδρων γίνεται στον 
Κλάδο των Ενόπλων ∆υνάµεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν, 
µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας µετά από πρόταση του οικείου Γενικού 
Επιτελείου. 
 
     3.   Μετά το πέρας της ανακατατάξεως ή επανακατατάξεως, οι ανακατατασσόµενοι ή 
επανακατασσόµενοι  απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων ∆υνάµεων, 
χωρίς άλλη διαδικασία. 
 
     4.  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας που εκδίδεται κατοπιν εισηγήσεως 
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας µετά από πρόταση των Γενικών Επιτελείων των 
Κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων ορίζεται η κλάση, η ειδικότητα, τα προσόντα, οι 
προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια για την ανακατάταξη των οπλιτών και την επανακατάταξη των εφέδρων, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης των 
οικείων Γενικών Επιτελείων, ορίζεται ο αριθµός των ανακατατασσόµενων οπλιτών και 
επανακατατασσόµενων εφέδρων για κάθε χρόνο, ανάλογα µε τις ανάγκες των 
Επιτελείων. 
 

5. Οι οπλίτες  που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται : 
 

            α. Ασφαλίζονται στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
– Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ) και στο Ενιαίο Ταµείο 
Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ). 
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            β.   Κατά το χρόνο της ανακατατάξεώς ή επανακατατάξεώς τους 
έχουν τα ίδια δικαιώµατα από πλευράς υγειονοµικής περίθαλψης, όπως και οι µόνιµοι 
στρατιωτικοί. 
 
            γ. Τοποθετούνται και υπηρετούν το χρόνο της  ανακατατάξεώς ή 
επανακατατάξεώς τους σε Μονάδες των Ενόπλων ∆υνάµεων που εκπληρώνουν 
διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας. 
 

6. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται 
απολύονται στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 
                α. Εφόσον κριθούν από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές ικανοί 
κατηγορίας Ι3, Ι4, ή Ι5 ή τους χορηγηθεί αναβολή για λόγους υγείας. 
 
                β.  Εφόσον έχουν εκπληρώσει το χρονικό διάστηµα της αναληφθείσας 
υποχρέωσης παραµονής. 
 
                γ. Εφόσον υποβάλουν αίτηση διακοπής της ανακατατάξεως ή 
επανακατατάξεώς τους πριν από την παρέλευση του χρονικού διαστήµατος που έχουν 
αναλάβει να εκπληρώσουν.   
 
               δ.   Όταν 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. 
 
              ε.      Όταν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώµατα. 
 
             στ.     Όταν εκκρεµεί σε βάρος τους κατηγορία για λιποταξία. 
 
              ζ.      Όταν διαπράξουν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώµατα, ύστερα από 
αιτιολογηµένη πρόταση της µονάδας που υπηρετούν. 
 
       7.  Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται 
δικαιούνται εφάπαξ αποζηµίωση για κάθε µήνα στρατιωτικής υπηρεσίας τους ως οπλίτες 
βραχείας ανακατάταξης, ίσης µε το ένα πέµπτο (1/5) των µηνιαίων αποδοχών που 
λαµβάνουν κατά την ηµεροµηνία απόλυσής τους, όταν απολύονται για τους λόγους που 
αναφέρονται στις υποπαραγράφους α΄ και β΄ της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. 
Την παραπάνω αποζηµίωση µειωµένη κατά το ήµισυ δικαιούνται και όταν απολύονται 
για το λόγο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο γ΄ της παραγράφου 6 του παρόντος 
άρθρου, εφόσον κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης διακοπής της 
ανακατατάξεως ή επανακατάταξεώς τους έχουν συµπληρώσει χρόνο υπηρεσίας ως 
Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης τουλάχιστον ενός έτους. 
 
      8.  Το ύψος της παραπάνω αποζηµίωσης είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζεται µε 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.     

 
Άρθρο  17 παρ. 6  Ν.3648/2008  
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας που εκδίδεται µετά από πρόταση του 
οικείου Γενικού Επιτελείου του Κλάδου των Ενόπλων ∆υνάµεων είναι δυνατόν οι οπλίτες 
που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται να τοποθετούνται και 
να υπηρετούν και σε άλλες Μονάδες των Ενόπλων ∆υνάµεων  που καθορίζονται µε την 
ίδια απόφαση, η οποία δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

 
 

Β. Φ. 411.4/20/435007/Σ.611/20-5-08/Απόφαση ΥΦ.ΕΘ.Α 
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Άρθρο µόνο  
 
 Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται  και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται στο 
Στρατό Ξηράς, τοποθετούνται και υπηρετούν το χρόνο της ανακατατάξεως ή 
επανακατατάξεως τους σε όλες τις Μονάδες εκστρατείας καθώς και σε Μονάδες των 
Ενόπλων ∆υνάµεων  που εκπληρώνουν διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.  
 
 
 
 
Γ. Φ.424/19/155201/Σ.1091/13 Ιουν 2008/Απόφαση ΥΦ.ΕΘ.Α (ΦΕΚ1315/7-7-2008 τ.  
    Β)  

Άρθρο 1 

Προσόντα – Προϋποθέσεις Ανακατάταξης ή Επανακατάταξης  

και Παράτασής τους  

       1. Οι οπλίτες και οι έφεδροι, που επιθυµούν ανακατάταξη ή επανακατάταξη 

αντίστοιχα, βραχείας διάρκειας ενός (1) µέχρι τριών (3) ετών πραγµατικής στρατιωτικής 

υπηρεσίας, πρέπει να συµπληρώνουν αθροιστικά, τόσο κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης 

των δικαιολογητικών, όσο και κατά την ηµεροµηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξης, τα 

παρακάτω προσόντα:  

            α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.  

            β. Να µην έχουν συµπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) της ηλικίας τους, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας. Κατ’ εξαίρεση, η συνδροµή του 

προσόντος αυτού ελέγχεται µόνο κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών 

για ένταξη των υποψηφίων, αρχικά, στο θεσµό των ΟΒΑ.  

            γ. 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.  

           δ. Να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον ενός µέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60 µ.).  

           ε. 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 σε 

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

          στ. Να µην εκκρεµεί σε βάρος τους µήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή 

λιποταξία.  

              ζ. Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα. 

              η.  Να µην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθµού τους, ούτε έχει κινηθεί 

εναντίον τους η σχετική διαδικασία.  
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              θ.  Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους 

υποχρέωση, να έχουν αιτιολογηµένη πρόταση καταλληλότητας του ∆ιοικητή της 

Μονάδας.  

              ι.   Οι έφεδροι να µην έχουν τιµωρηθεί µε φυλάκιση άνω των είκοσι (20) 

ηµερών, εφάπαξ ή αθροιστικά.  

             ια.   Να έχουν ειδικότητα που προβλέπεται για οπλίτες, που υπηρετούν σε 

Μονάδες Εκστρατείας, για το ΣΞ και την ΠΑ και τις παρακάτω είκοσι µία (21) ειδικότητες 

για το ΠΝ: Αρµενιστής, Σηµατωρός, Τηλεγραφητής, Ραδιοεντοπιστής, Μηχανικός, 

∆ιαχειριστής, Νοσοκόµος, ∆ιαχειριστής Υλικών, Εσχαρέας, Θαλαµηπόλος, Τεχνίτης 

Πυροβόλων, Ηλεκτρονικός Συνεννοήσεως, Ηλεκτρονικός Αυτόµατων Συστηµάτων, 

Ηλεκτρονικός Ανθυποβρυχιακών Συσκευών, Ηλεκτρονικός Ραδιοεντοπιστής, 

Ηλεκτρονικός ∆ιευθύνσεως Βολής, Ηλεκτρολόγος / Ηλεκτροτεχνίτης, Εφαρµοστής / 

ΜΕΚ, Ψυκτικός, Ιατρός, Οδοντίατρος.  

             ιβ.  Να µην έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν ως 

µόνιµοι ή εθελοντές οπλίτες ή εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή 

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

      2.  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. Τα προσόντα που αναφέρονται στις 

υποπαραγράφους α, ε, στ, ζ, η και θ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει 

να υφίστανται και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης παράτασης της ανακατάταξης ή 

επανακατάταξης.  

 

Άρθρο 2  

∆ικαιολογητικά - Προθεσµία Υποβολής  

      1.    Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη και την παράτασή τους, οι 

ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

             α.  Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία δηλώνουν:  

 (1) Το χρονικό διάστηµα, σε έτη, που επιθυµούν να διαρκέσει η ανακατάταξη 

ή επανακατάταξή τους ή η παράτασή τους, 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, δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη από εισαγγελική 

αρχή για τις αξιόποινες πράξεις, που αναγράφονται στις παραγράφους ε και στ του 

άρθρου 1 της παρούσας και δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα. Επίσης, µε 

την ίδια αίτηση – δήλωση, εξουσιοδοτούν την ∆ιεύθυνση Στρατολογικού του αρµόδιου 

Γενικού Επιτελείου για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντίγραφου ποινικού µητρώου 

γενικής χρήσης, εφόσον δεν κατατίθεται από τους ίδιους.  

         β. Επικυρωµένο αντίγραφο του στρατιωτικού ή αστυνοµικού δελτίου αυτότητάς 

τους, µόνο για τους αρχικά ανακατατασσόµενους ή επανακατατασσόµενους, αντίστοιχα.  

 2.  Για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις, επιπλέον απαιτείται:  
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      α.  Βεβαίωση της Μονάδας, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει 

κινηθεί διαδικασία έκπτωσης ή υποβιβασµού τους.  

      β.  Αιτιολογηµένη πρόταση καταλληλότητας του ∆ιοικητή της Μονάδας.  

 3.  Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται, ως ακολούθως:  

      α. Από τους οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, κατά το τελευταίο 

τρίµηνο και τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες, πριν από την εκπλήρωση των 

στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.  

      β. Από τους εφέδρους, στα Στρατολογικά Γραφεία (ΣΓ), στα οποία 

υπάγονται ή σε αυτά του τόπου διαµονής τους, οποτεδήποτε µετά την οριστική απόλυσή 

τους από τις Ένοπλες ∆υνάµεις. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατόν, µε διαταγή του οικείου 

Γενικού Επιτελείου να καθορίζονται κατά περίπτωση το χρονικό διάστηµα ή τα χρονικά 

διαστήµατα εντός των οποίων θα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των εφέδρων. 

      γ. Από όσους επιθυµούν παράταση της ανακατάταξης ή επανακατάταξής 

τους, υποβάλλονται στη µονάδα που υπηρετούν τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν την 

συµπλήρωση της, κατά περίπτωση, αναληφθείσας υποχρέωσης.  

                  4.  Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται πέρα των χρονικών ορίων που 

καθορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, να υποβάλλονται στις 

∆ιευθύνσεις Στρατολογικού των Γενικών Επιτελείων, προκειµένου να απορριφθούν ως 

εκπρόθεσµα µε απόφασή τους, αντίγραφο της οποίας αποστέλλουν στον 

ενδιαφερόµενο.  

 5.  Ο τύπος των δικαιολογητικών της υποπαραγράφου α της παραγράφου 1 

και των υποπαραγράφων α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθορίζεται 

µε διαταγές των Γενικών Επιτελείων.  

 

Άρθρο 3  

∆ιαδικασία Ανακατάταξης – Επανακατάταξης και Παράτασής τους  

                1. Οι Μονάδες και τα Στρατολογικά Γραφεία ελέγχουν την πληρότητα των 

δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν, εντός πέντε (5) ηµερών, στη ∆ιεύθυνση 

Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων ∆υνάµεων, 

αφού επισυνάψουν πλήρες αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, το οποίο ειδικά για τους 

υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις να είναι ελεγµένο και θεωρηµένο από το αρµόδιο 

Στρατολογικό Γραφείο. Για όσους δεν πληρούν τα προσόντα – προϋποθέσεις του 

άρθρου 1 της παρούσας, τους ενηµερώνουν προφορικά και εφόσον επιµένουν στην 

κατάθεσή τους, θέτουν σχετική ένδειξη στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και 

υποβάλλουν, εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας, τα δικαιολογητικά στη 

∆ιεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων 

∆υνάµεων. 

                  2.  Η ∆ιεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου 

των Ενόπλων ∆υνάµεων:  

      α.  Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών, καθώς και τη συνδροµή 

των προσόντων - προϋποθέσεων ανακατάταξης ή επανακατάταξης. 
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      β.  Ζητά αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι, ο ενδιαφερόµενος δεν έχει καταδικασθεί για τα εγκλήµατα, που 

αναφέρονται στην υποπαράγραφο ε της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας. 

      γ.  Μεριµνά, σε συνεργασία µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού, για 

την εξέταση της σωµατικής ικανότητας των εφέδρων υποψηφίων, αποστέλλοντάς τους 

σχετική ειδοποίηση, αναφορικά µε τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της. Αρµόδια για 

την εξέτασή τους είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαµονής τους Επιτροπή Απαλλαγών 

του Στρατού Ξηράς, µε εξαίρεση τους εφέδρους που διαµένουν στο νοµό Αττικής, οι 

οποίοι εξετάζονται από αρµόδια υγειονοµική επιτροπή του Κλάδου των Ενόπλων 

∆υνάµεων στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν.  

      δ.  Απορρίπτει, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, τις αιτήσεις των 

υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 

του άρθρου 1 της παρούσας και της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν.1911/1990 

(ΦΕΚ 166 Α΄).  

      ε.   Ζητά από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Γενικού Επιτελείου του οικείου 

Κλάδου των Ενόπλων ∆υνάµεων, να καθορίσει Μονάδα ανακατάταξης ή 

επανακατάταξης, προκειµένου να συµπεριληφθεί στην απόφαση της υποπαραγράφου 

2στ του παρόντος άρθρου.  

    στ.   Ενεργεί για την έκδοση απόφασης ΥΦΕΘΑ, µε την οποία εγκρίνεται η 

ανακατάταξη ή επανακατάταξη, καθώς και η χρονική της διάρκεια, των υποψηφίων, που 

έχουν τα προσόντα και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, καθώς και τα κριτήρια των 

παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η 

ηµεροµηνία και η Μονάδα της ανακατάταξης ή επανακατάταξης, όπως παρακάτω:  

           (1) Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ηµεροµηνία που θα απολύονταν 

οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων ∆υνάµεων.  

           (2) Οι έφεδροι επανακατατάσσονται, κατά τις ηµεροµηνίες κατάταξης 

των Εκπαιδευτικών Σειρών των Στρατευσίµων Οπλιτών. Σε αυτούς παρέχεται 

προθεσµία δύο (2) ηµερών, από την καθορισθείσα ηµεροµηνία επανακατάταξης, 

εφόσον διαπιστωθούν λόγοι αντικειµενικής αδυναµίας από τα Στρατολογικά Γραφεία του 

τόπου διαµονής τους, εφαρµοζοµένων και στην προκειµένη περίπτωση των διατάξεων 

του άρθρου 70 του νόµου 3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α΄ 302/13-12-05).  

 ζ.  Ενεργεί για την έκδοση απορριπτικής απόφασης του ΥΦΕΘΑ, για τους 

υποψήφιους που είναι υπεράριθµοι από τον καθοριζόµενο αριθµό ανά έτος, σύµφωνα 

µε τα κριτήρια που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου.  

 η.    Αποστέλλει τις αποφάσεις των υποπαραγράφων δ, στ και ζ της 

παρούσας παραγράφου του άρθρου αυτού, στις Μονάδες ή στα αρµόδια Στρατολογικά 

Γραφεία προκειµένου: 

                         (1) Οι Μονάδες:  

  (α) Να χορηγήσουν Φύλλο Πορείας σε όσους, εκ των 

ανακατατασσόµενων οπλιτών τοποθετούνται σε άλλη Μονάδα.  

  (β) Να επιδώσουν στους αιτούντες ανακατάταξη, αντίγραφο της 

απόφασης των υποπαραγράφων δ και ζ της παρούσας παραγράφου του άρθρου αυτού. 
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         (2) Τα Στρατολογικά Γραφεία: 

  (α) Να αποστείλουν στους επανακατατασσόµενους σχετικό 

σηµείωµα επανακατάταξης.  

  (β) Να αποστείλουν στους αιτούντες επανακατάταξη, αντίγραφο 

της απόφασης των υποπαραγράφων δ και ζ της παρούσας παραγράφου του άρθρου 

αυτού. 

 3.    Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόµενοι, που έχουν τα 

προσόντα - προϋποθέσεις για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, είναι περισσότεροι από 

τον καθοριζόµενο σε ετήσια βάση, για κάθε Κλάδο των Ενόπλων ∆υνάµεων, ανώτατο 

αριθµό ανακατατασσοµένων και επανακατατασσοµένων, σύµφωνα µε την κοινή 

απόφαση που εκδίδεται από τους Υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής 

Άµυνας, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13 παράγραφος 4 του ν.1911/90, η επιλογή 

των υποψηφίων γίνεται 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.   Το έτος γέννησής τους.  

         γ.   Την ειδικότητά τους.  

 4.    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 το έτος γέννησης, προτιµώνται αυτοί, που η 

ειδικότητά τους, κατά την κρίση του οικείου Γενικού Επιτελείου, θεωρείται περισσότερο 

κρίσιµη και αναγκαία.  

 5.   Οι ενέργειες και η διαδικασία της παραγράφου 1 και των 

υποπαραγράφων α, β, δ, ε, στ, ζ και η(1) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 

εφαρµόζονται και σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης παράτασης της αναληφθείσας 

υποχρέωσης των ανακατατασσοµένων και των επανακατατασσοµένων.  

 

 

Άρθρο 4 

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.  ∆ιέπονται από τους κανονισµούς και τις διαταγές, που ισχύουν για 

τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύσιµη στρατιωτική υποχρέωση.  

       δ.   ∆ικαιούνται τις παρακάτω άδειες απουσίας:  

            (1) Κανονική πέντε (5) ηµερών, για κάθε πλήρες δίµηνο πραγµατικής 

στρατιωτικής υπηρεσίας. Η άδεια που αναλογεί στα δίµηνα που έχουν εκπληρωθεί 
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χορηγείται υποχρεωτικά, σε τµήµατα τουλάχιστον πέντε (5) ηµερών ή 

συνολικά. Ειδικά η άδεια που αναλογεί στο τελευταίο δίµηνο κάθε έτους ανακατάταξης ή 

επανακατάταξης χορηγείται, υποχρεωτικά, τον τελευταίο µήνα του έτους αυτού.  

            (2) Μικρής διάρκειας, µέχρι δέκα (10) ηµέρες για κάθε έτος 

ανακατάταξης η 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.  

             (3) Αναρρωτική µέχρι τριάντα (30) ηµέρες, για κάθε έτος 

ανακατάταξης ή επανακατάταξης.  

 2.  Οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης για θέµατα πειθαρχίας, υγειονοµικής 

εξέτασης, ένταξης σε κατηγορίες σωµατικής ικανότητας ή χορήγησης αναβολής 

εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης για λόγους υγείας, τήρησης και 

διακίνησης των ατοµικών εγγράφων, χορήγησης απολυτηρίου και ένταξης στην 

εφεδρεία, διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν 

στρατεύσιµη στρατιωτική υποχρέωση.  

 3.   Με διαταγή του οικείου Γενικού Επιτελείου, είναι δυνατόν να µετατίθενται 

σε άλλη Μονάδα, µετά την αρχική τους τοποθέτηση. 

 4.  Θέµατα που αφορούν στη στολή, στα διακριτικά, στη διαµονή και στη 

διοικητική µέριµνα, στην εκπαίδευση, στα καθήκοντα των οπλιτών βραχείας 

ανακατάταξης, στην απονοµή και άλλων ειδικοτήτων ή στην αλλαγή ειδικότητας, καθώς 

και στη χορήγηση σε αυτούς ειδών ιµατισµού και υπόδησης, ρυθµίζονται µε διαταγές 

των Γενικών Επιτελείων των οικείων Κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων. Για τα θέµατα 

που αφορούν στην έκδοση, χορήγηση, αντικατάσταση και  παράδοση, κατά την 

απόλυση του στρατιωτικού δελτίου ταυτότητας των οπλιτών βραχείας ανακατάταξης, 

εφαρµόζονται οι διαταγές που διέπουν και το υπόλοιπο στρατιωτικό προσωπικό των 

Ενόπλων ∆υνάµεων.  

 

Άρθρο 5  

Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας 

 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 καθοριζόµενης µε τις διατάξεις της 

παραγράφου 1δ του άρθρου 4 της παρούσας. 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.  

     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.  

 

Άρθρο 6  
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Απόλυση  

 Η απόλυση γίνεται από τις Μονάδες που υπηρετούν οι οπλίτες βραχείας 

ανακατάταξης, όπως  παρακάτω:  

      α.  Με την εκπλήρωση του χρονικού διαστήµατος της αναληφθείσας 

υποχρέωσης παραµονής ή την υποβολή αίτησης διακοπής, στις περιπτώσεις των 

υποπαραγράφων β και γ της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Ν.1911/90.  

      β.  Με βάση απόφαση της αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής των 

Ενόπλων ∆υνάµεων, στην περίπτωση της υποπαραγράφου α της παραγράφου 6 του 

άρθρου 13 του Ν.1911/90. 

      γ.   Με βάση απόφαση του οικείου Γενικού Επιτελείου, στις περιπτώσεις 

των υποπαραγράφων δ, ε, στ και ζ της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Ν.1911/90.  

 

Άρθρο 7  

Καταργούµενες διατάξεις  

 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η 

424.1/19/115703/Σ.5455/ 10-9-91 Απόφ. ΥΦΕΘΑ «Ανακατάταξη οπλιτών για βραχεία 

περίοδο» (ΦΕΚ Β΄ 52/17-10-91), όπως τροποποιήθηκε µε τις 

Φ.420/159/12268/Σ.489/25-8-00 Απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1119/8-9-00), 

Φ.415/2/151299/Σ.274/15-2-05 Απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 245/24-2-05), 

Φ.415/6/157064/Σ.1271/9-8-07 Απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1484/16-8-07).  

 

 

 

Άρθρο 8 

Τελικές διατάξεις  

1. ∆ιοικητικές και ερµηνευτικές οδηγίες για την εφαρµογή της απόφασης αυτής 

εκδίδονται, εφόσον απαιτηθούν, από τη ∆ιεύθυνση  Στρατολογικού του Γενικού 

Επιτελείου Εθνικής Άµυνας.  

        2. Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

        3. Η απόφαση αυτή, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

 

 
 
Ακριβές Αντίγραφο  
 
 
 
 
Τχης (Σ) Ευάγγελος Μιχαλόπουλος     
          Τµχης 2ου Τµ. /∆ΣΛ 
           

   
Ταξχος Γεώργιος Πούλος     

 ∆ιευθυντής 
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ   

     ∆ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ/2ο  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" ΣΤΗ                                              Αθήνα,  24  Ιουλ  2008 
Φ.415.23/49/851332/Σ.610 

 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ Η΄ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΤΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

 
    1. Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη και την παράτασή τους, οι ενδιαφερόµενοι 
υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
     
         α. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση όπως στο υπόδειγµα της Προσθήκης «1» του 
παρόντος. 
 
         β. Επικυρωµένο αντίγραφο του στρατιωτικού ή αστυνοµικού δελτίου ταυτότητάς 
τους, µόνο για τους αρχικά ανακατατασσόµενους ή επανακατατασσόµενους, αντίστοιχα. 
 
   2.  Για τους υπηρετούντες στο Στρατό Ξηράς, επιπλέον απαιτείται: 
    
         α. Αιτιολογηµένη πρόταση καταλληλότητας του ∆ιοικητή της Μονάδας όπως στο 
υπόδειγµα της Προσθήκης «2» του παρόντος. 
 
        β. Βεβαίωση της Μονάδας, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί 
διαδικασία έκπτωσης ή υποβιβασµού τους όπως στο υπόδειγµα της Προσθήκης «3» του 
παρόντος..  
 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο  
 
 
 
 
Τχης (Σ) Ευάγγελος Μιχαλόπουλος     
          Τµχης 2ου Τµ. /∆ΣΛ 
           

   
Ταξχος Γεώργιος Πούλος    

∆ιευθυντής 
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ   

     ∆ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ/2ο  
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  "Β" ΣΤΗ               Αθήνα, 24 Ιουλ 2008 
Φ.415.23/49/851332/Σ.610 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  
ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Η ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΟΠΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
 

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (2):        Έφεδρος     Οπλίτης 
ΕΠΩΝΥΜΟ:  ONOMA:  
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ: Οδός:……………………………..αριθµός:………… 
 
∆ήµος/Κοινότητα:……………………….Νοµός:……………………………T.K:……………… 
 
Αστυν. Τµ. Τόπου διαµονής:………………………….Τηλέφωνα…………………………... 
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΝΑΣΤΗΜΑ: 
 
ΣΑ:             /             / 

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (4):       -       - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ(4):      -      - 
ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ (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) ή  (την παράταση της ανακατάταξης ή 
επανακατάταξής µου) ως οπλίτης για βραχεία περίοδο …………………..και να 
υπηρετήσω στις παρακάτω περιοχές :  (1)………………… 
………………………………………………….. 
(2)…………………………………………………………..(3)……………………………………
.…………………………………………………………………………….. 
    β. ∆εν έχω παραπεµφθεί αµετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευµα την τελευταία 
πενταετία. 
   γ. ∆εν µου 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 περί την 
υπηρεσία, ψευδή καταµήνυση, συκοφαντική δυσφήµιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς 
και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής 
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεµπορίας, 
όπλων, πυροµαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκληµα του 
Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.  
   δ. ∆εν εκκρεµεί σε βάρος µου µήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία. 

    ε. ∆εν έχω στερηθεί τα πολιτικά µου δικαιώµατα.   
  στ.  Συγκατατίθεµαι στο έλεγχο της ποινικής µου κατάστασης, µέσω της αρµόδιας 
εισαγγελικής αρχής. 
 

…………, …..   ...…………. 2008 

    (τόπος)   (ηµεροµηνία)      (µήνας) 
 

 
 

 
 

-Ο- 
ΑΙΤΩΝ 

(Υπογραφή) 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
(1) Αναγράφεται το ΣΓ ή η Μονάδα κατάθεσης των δικαιολογητικών 
(2) Συµπληρώνεται µε την ένδειξη Χ το τετραγωνίδιο ανάλογα µε την ιδιότητα του αιτού-    
     ντος 
(3) πχ. ΠΒ ή ΕΜ / ΣΤΡΤΗΣ ή ∆ΝΕΑΣ ή ΛΧΙΑΣ/Οδηγός Αυτοκινήτου 
(4) Συµπληρώνεται µε έξι ψηφία (π.χ 12/05/08 για αιτούντα που κατατάχθηκε την 12η    
     Μαΐου 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ   

     ∆ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ/2ο  
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  "Β" ΣΤΗ               Αθήνα, 24 Ιουλ 2008 
Φ.415.23/49/851332/Σ.610 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΠΛΙΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ 

 
Του Στρτη ή ∆νέα ή Λχία - Ο.Σ – Ονοµατεπώνυµο – Όνοµα Πατέρα – ΣΑ:………….. 
ΕΣΣΟ ……………..Ειδικότητα………………..Συνταχθείσα από τον …………………... 
(βαθµός, Ο ή Σ 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 - : 
………………………………………………………..) 
 
                                                                                                      ΣΤΓ……………..2008 
                                                                                                             Ο ∆ιοικητής 
                                                                                                       Υπογραφή - Σφραγίδα 
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ   

     ∆ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ/2ο  
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  "Β" ΣΤΗ               Αθήνα, 24  Ιουλ 2008 
Φ.415.23/49/851332/Σ.610 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ  ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΘΕΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ  Η ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 
 

                                                                              ΜΟΝΑ∆Α 
 
 

O παρακάτω υπογράφων (Βαθµός- Όπλο Ονοµατεπώνυµο ∆ιοικητού Μονάδας) 
 
 

Β ε β α ι ώ ν ω 
 

      ότι όπως φαίνεται από τα τηρούµενα σε εµάς έγγραφα, δεν έχει κινηθεί διαδικασία 
έκπτωσης ή υποβιβασµού κατά του (Στρτη ή ∆νέα ή Λχία - Ο.Σ – Ονοµατεπώνυµο – 
Όνοµα Πατέρα – ΣΑ). 
 
      Η βεβαίωση αυτή χορηγείται, για την έγκριση της αίτησης  ανακατάταξης του ως 
Οπλίτης Βραχείας Ανακατατάξεως. 
 
 
 
 
                                                                                      Τόπος, ηµεροµηνία 
 
                                                                                                 -Ο- 
                                                                                             Βεβαιών 
 
 
                                                                                    Υπογραφή – Σφραγίδα 
 
 
 
 
 


