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ΘΕΜΑ: Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (Αθλητικές Δοκιμασίες Υποψηφίων 
Εφέδρων και Οπλιτών ως ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων)   

  
ΣΧΕΤ.: α. Άρθρο 13 Ν. 1911/1990 (Α΄116),  
 β. Φ.415/10/238167/Σ.8515/30 Νοε 19/Απόφαση. ΥΕΘΑ (Β΄4576) 
 γ.    Φ.424/6/350253/Σ.1098/15 Φεβ 22/ΚΥΑ Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ορισμός του 
Αριθμού των Ανακατατασσομένων Οπλιτών και 
Επανακατατασσομένων Εφέδρων για Βραχεία Περίοδο στις 
Ένοπλες Δυνάμεις για το έτος 2022» (Β΄661) 

 δ. Φ.415.23/14/762479/Σ.434/05 Σεπ 22/ΓΕΣ/Β4/2 (ΑΔΑ: ΩΝΤΟ6-
ΘΩΠ), όπως τροποποιήθηκε με τη Φ.415.23/15/762664/Σ.451/08 
Σεπ 22/ΓΕΣ/Β4/2 (ΑΔΑ: Ψ96Α6-ΔΚΝ) και τη 
Φ.415.23/17/763240/Σ.493/29 Σεπ 22/ΓΕΣ/Β4/2 (ΑΔΑ: 6ΒΜΘ6-
ΦΒ9) 

 ε. Φ.415/4/1072887/Σ.1536/7 Νοε 22/ΓΕΣ/ΔΕΔ/1 
 

 1. Σας γνωρίζουμε σε συνέχεια του (δ) σχετικού, ότι οι αναφερόμενοι στα 
Παραρτήματα «Α» και «Β» του παρόντος, Έφεδροι και υπηρετούντες Οπλίτες 
Θητείας αντίστοιχα, οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση επανακατάταξης - 
ανακατάταξής τους, ως ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων και πληρούν τις τυπικές 
προϋποθέσεις-προσόντα, που προβλέπονται από τα (α) και (β) όμοια, να 
παρουσιασθούν στις 16 Νοε 22 και ώρα από 07:30 στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών 
(ΣΧΑΛ, Ασπρόπυργος Αττικής) και στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου 
Πολέμου (ΚΕΑΠ, Ρεντίνα Θεσσαλονίκης), ανάλογα με την ένδειξη περί της Μονάδας 
και ημερομηνίας διεξαγωγής αθλητικών δοκιμασιών, η οποία αναγράφεται έναντι 
των στοιχείων τους. 
 
 2. Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές αθλητικών 
δοκιμασιών, υποχρεούνται να φέρουν απαραίτητα μαζί τους, προκειμένου να 
γίνονται δεκτοί για τις δοκιμασίες:  
 
  α. Αθλητική περιβολή. 
 
  β. Προστατευτική μάσκα, μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας 
(Ν95 ή ΚΝ95, FFP2) ή διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη).  
 
 .//. 
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 γ. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε 
επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτότητά τους για τους Εφέδρους, ενώ οι 
υπηρετούντες Οπλίτες Θητείας, το δελτίο της στρατιωτικής τους ταυτότητας. Σε 
περίπτωση απώλειας, δελτίο προσωρινής στρατιωτικής ταυτότητας ή βεβαίωση 
αστυνομικής αρχής με επικολλημένη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται ότι 
έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την έκδοση νέου δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας.  
 
 3. Σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιοι πριν την παρουσίαση τους για 
αθλητικές δοκιμασίες, διαγνωσθούν θετικοί στη λοίμωξη COVID-19 ή 
χαρακτηριστούν ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος και τεθούν σε 
υγειονομικό αποκλεισμό, οφείλουν να απευθυνθούν μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας στο ΓΕΣ/Β4/2 (email επικοινωνίας: ova.katataxi@army.gr), 
προκειμένου να καθοριστεί εναλλακτική ημερομηνία παρουσίασης τους στην 
επιτροπή αθλητικών δοκιμασιών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την 22 Νοε 22. 
Κατά την παρουσίασή τους, προκειμένου να γίνουν δεκτοί από την επιτροπή 
αθλητικών δοκιμασιών, πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα ηλεκτρονικό 
αποδεικτικό από την ηλεκτρονική πλατφόρμα gov.gr, όπου θα καταγράφεται το 
αρνητικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου COVID-19, ο οποίος πρέπει να 
έχει διενεργηθεί αμέσως μετά το πέρας του υγειονομικού αποκλεισμού. 
 
 4. Οι Μονάδες στις οποίες υπηρετούν οι υποψήφιοι:  
 
  α. Να ενημερώσουν σχετικά τους Οπλίτες του Παραρτήματος «Β», που 
ανήκουν στη δύναμή τους και να τους χορηγήσουν έγκαιρα ΦΜ-ΦΠ για τη ΣΧΑΛ ή 
το ΚΕΑΠ, εφόσον δεν έχουν διαγραφεί λόγω προσωρινής ή οριστικής απόλυσης.  
 
  β. Εφόσον Οπλίτες της δύναμής τους, έχουν λάβει ή πρόκειται να 
λάβουν ΦΜ-ΦΠ, είτε λόγω μετάθεσης είτε λόγω επιτυχίας στο διαγωνισμό 
πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ έτους 2022, οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, 
να ενημερώσουν άμεσα το ΓΕΣ/Β4/2, στο τηλέφωνο 210-6553265.  
 
 5.  Συγκρότηση Επιτροπών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (ε) σχετικό 
  
 6. Η ΣΧΑΛ και το ΚΕΑΠ, να υποβάλουν μετά το πέρας της αθλητικής 
δοκιμασίας, σχετικό πρακτικό στο ΓΕΣ/ΔΕΔ. 
 
 7. Κινήσεις μετακινουμένουν Οπλιτών εφόσον απαιτούνται, με βάση το 
παρόν και με κάθε Δημόσιο μέσο μαζικής μεταφοράς (πλην αεροπλάνου). 
 
 8. Χορήγηση καταστάσεων επιβίβασης με μέριμνα των Μονάδων των 
υποψηφίων. 
 
 9. Το παρόν, συντονίστηκε με τα ΓΕΣ/Γ1-ΔΟΙ, για τα θέματα αρμοδιότητάς 
τους. 
 
 10. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
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 11. Το ΥΠΕΘΑ/ΣΓ κ. ΥΕΘΑ, ΣΓ κ. ΥΦΕΘΑ, το Γραφείο κ. Γ.Γ., καθώς και οι 
Φορείς του ΓΕΕΘΑ, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλούνται 
για την ενημέρωσή τους. 
 
 12. Χειριστής θέματος: Υπλγός (NOM) Νικόλαος Αλυφαντής, Τμηματάρχης 
2ου  Τμήματος ΓΕΣ/Β4, τηλ. ΕΨΑΔ: 800-3265, 800-2487, τηλ. ΟΤΕ: 210-6553265, 
210-6552487. 
      
 
                Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 
  Υπολοχαγός (ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής 
              Τμηματάρχης ΓΕΣ/B4/2                         

    Αντιστράτηγος Γεώργιος Κέλλης 

               ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
 
«Α» Πίνακας Εφέδρων Υποψηφίων για Επανακατάταξη ως ΟΒΑ (ΕΔ) 
«Β» Πίνακας Οπλιτών Υποψηφίων για Ανακατάταξη ως ΟΒΑ (ΕΔ) 
  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΣΧΑΛ-ΚΕΑΠ 
221 ΤΕ, 505 ΤΠΖΝ, 521 ΤΠΖΝ, 575 ΤΠΖΝ, Β΄ΜΚ/Δ, Ε΄ΜΚΔ, 2 ΜΑΛ, ΕΤΑ,  
865 ΤΕΝΕΦ, 783 ΤΜΕ, 14 ΛΔΒ, 32 ΛΔΒ, 2 Λ/ΒΕΚΕΕΔ  
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΥΠΕΘΑ/ΣΓ κ. ΥΕΘΑ  
ΥΠΕΘΑ/ΣΓ κ. ΥΦΕΘΑ 
ΥΠΕΘΑ/Γραφείο κ. Γ.Γ. 
ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ 
ΓΕΕΘΑ/Β΄Κλάδος-Β4 
ΓΕΣ/ΕΓΑ 
ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ 
ΓΕΣ/ΕΓΥ 
ΓΕΣ/ΕΓΕ 
ΓΕΣ/ΔΒ΄Κ-ΔΓ΄Κ 
ΓΕΣ/ΔΕΔ-ΔΟΙ   
ΓΕΣ/ΔΣΕ-B3-Β4/2,Γ1 
ΔΕΠ 
Ι ΜΠ 
ΔΔΕΕ 
1η ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ 


