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ΘΕΜΑ: Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης   
  
ΣΧΕΤ.: α Άρθρο 13 Ν. 1911/1990 (Α΄116), όπως ισχύει 
 β. Φ.415/10/238167/Σ.8515/30 Νοε 19/Απόφ. ΥΕΘΑ (Β΄4576) 
 γ.    Φ.424/97/222643/Σ.7897/13 Νοε 20 Κοινή Υπουργική Απόφαση των 

Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Ορισμός  του Αριθμού  
των Ανακατατασσομένων Οπλιτών και Επανακατατασσομένων  
Εφέδρων για Βραχεία Περίοδο στις Ένοπλες Δυνάμεις για το Έτος  
2021» (Β΄5108) 

 δ. Φ.415.23/14/467412/Σ.384/02 Αυγ 21/ΓΕΣ/Β4(ΔΣΛ)/2ο 
 

 1. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το (δ) σχετικό, οι αναφερόμενοι στα 
Παραρτήματα «Α» και «Β» έφεδροι και υπηρετούντες οπλίτες αντίστοιχα, οι οποίοι 
υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση ανακατάταξης-επανακατάταξής τους ως ΟΒΑ (ΕΔ) 
και πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις-προσόντα, που προβλέπονται από τα (α) 
και (β) όμοια, οφείλουν να παρουσιασθούν στις 4 και 5 Νοε 21, (ημέρα Πέμπτη 
και Παρασκευή αντίστοιχα) και ώρα από 07:30 στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών 
(ΣΧΑΛ, Ασπρόπυργος Αττικής) και στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθοδόξου 
Πολέμου (ΚΕΑΠ, Ρεντίνα Θεσσαλονίκης), ανάλογα με την ένδειξη περί της Μονάδας 
και ημερομηνίας διεξαγωγής αθλητικών δοκιμασιών, η οποία αναφέρεται δίπλα στα 
στοιχεία τους στα Παραρτήματα «Α» και «Β». 
 
 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. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε 
επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτότητά τους για τους εφέδρους, ενώ οι 
υπηρετούντες 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.  
 
 γ. Το ηλεκτρονικό αποδεικτικό στο οποίο θα καταγράφεται το 
αρνητικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου COVID-19 (PCR το οποίο πρέπει 
να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες ή Rapid test το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί 
μέχρι 24 ώρες, πριν την ημέρα παρουσίασής τους). 
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 3. Εφόσον υποψήφιοι, πριν την παρουσίαση τους για αθλητικές δοκιμασίες, 
διαγνωσθούν ως 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(ΔΣΛ)/2ο (email 
επικοινωνίας: ges_dsl@stratologia.gr), προκειμένου να καθοριστεί εναλλακτική 
ημερομηνία παρουσίασης τους στην επιτροπή αθλητικών δοκιμασιών, η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει την 16 Νοε 21. Κατά την παρουσίασή τους, προκειμένου να 
γίνουν δεκτοί από την επιτροπή αθλητικών δοκιμασιών, πρέπει να προσκομίσουν 
απαραίτητα ηλεκτρονικό αποδεικτικό από την ιστοσελίδα «www.gov.gr», στο οποίο 
θα καταγράφεται το αρνητικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου COVID-19 
(μόνο PCR ή Rapid test), το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί αμέσως μετά το πέρας 
του υγειονομικού αποκλεισμού. 
 
 4. Οι προς ενέργεια Μονάδες να ενημερώσουν σχετικά τους οπλίτες του 
Παραρτήματος «Β», που ανήκουν στη δύναμή τους και να τους χορηγήσουν έγκαιρα 
Φύλλο Μετάβασης-Πορείας για τη ΣΧΑΛ ή το ΚΕΑΠ, εφόσον δεν έχουν διαγραφεί 
λόγω προσωρινής ή οριστικής απόλυσης. 
 
 5. Το ΓΕΣ/ΔΕΔ να προβεί στη συγκρότηση των προβλεπόμενων από το 
άρθρο 5 του (β) σχετικού επιτροπών, για τη μοριοδότηση των υποψηφίων ΟΒΑ 
(ΕΔ). 
 
 6. Η ΣΧΑΛ και το ΚΕΑΠ να υποβάλουν μετά το πέρας της αθλητικής 
δοκιμασίας σχετικό πρακτικό στο ΓΕΣ/ΔΕΔ. 
 
 7. Κινήσεις οπλιτών, εφόσον απαιτούνται, με βάση την παρούσα. 
 
 8. Το παρόν συντονίστηκε με ΓΕΣ/ΔΟΙ-Γ1, για τα θέματα αρμοδιότητάς 
τους. 
 
 9. Το ΓΕΣ/ΔΥΓ, στο οποίο επίσης κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται 
όπως  παρέχει, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της 
διάδοσης της λοίμωξης Covid-19, σχετικές οδηγίες για θέματα αρμοδιότητάς του. 
 
 10. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
 
 11. Τα ΥΠΕΘΑ/ΣΓ κ. ΥΕΘΑ-ΣΓ κ. ΥΦΕΘΑ, Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα και 
οι φορείς του ΓΕΕΘΑ προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), 
παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους. 
 
 12. Χειριστής θέματος: Υπλγός (NOM) Νικόλαος Αλυφαντής, Επιτελής 2ου  
Τμήματος, τηλ.:3265-2487. 
  
 
             Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
  Υπλγός (ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής 
             Επιτελής 2ου Τμ./B4                        

Αντιστράτηγος Ιωάννης Μ. Παπαναγνώστου                         
                        ΕΠΧΗΣ/ΓΕΣ                  

 


