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ΚΟΙΝ:

ΓΕΣ/ΕΓΑ- ΓΕΑ/ΕΓΑ

ΘΕΜΑ:

Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης

ΣΧΕΤ.:

α. Άρθρο 13 Ν. 1911/1990 (ΦΕΚ Α΄ 166) όπως ισχύει σήμερα.
β. Φ.424/19/155201/Σ.1091/13 Ιουν 2008/Απόφαση ΥΦ.ΕΘ.Α
(ΦΕΚ Β΄ 1315), όπως ισχύει σήμερα.
γ. Φ.400/84/215800/6026/01 Οκτ 14/ Κ.Υ.Α Υπουργού Εθνικής Άμυνας
και Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2638)

1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του (α)
σχετικού, οι οπλίτες ή έφεδροι που έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς κατά τη
διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης από τη Σχολή
Υποβρυχίων Καταστροφών της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών του
Πολεμικού Ναυτικού, ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται εθελοντικά
για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας
στο Πολεμικό Ναυτικό, ανεξάρτητα από τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων
που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν, εφόσον δεν παρήλθε
ένα έτος από την ημερομηνία οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες
Δυνάμεις λόγω εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης και δεν
έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας κατά την ημερομηνία
κατάθεσης των δικαιολογητικών για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, χωρίς
να λαμβάνεται υπόψη η ειδικότητα που τους απονεμήθηκε.
2. Με τη (γ) σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας και Υπουργού Οικονομικών εγκρίθηκε η ανακατάταξη-επανακατάταξη 25
Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης προκειμένου καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες
του Π.Ν. και συγκεκριμένα της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ).
3. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή
έφεδροι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Α»,
υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους (αρχική ένταξη στο θεσμό
των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης), τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Γ»
όπως παρακάτω:
α. Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, κατά το τελευταίο
τρίμηνο και τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, πριν από την εκπλήρωση των
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
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β. Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), στις οποίες
υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους, εφόσον δεν έχει
παρέλθει ένα (1) έτος από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης
από τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των
δικαιολογητικών τους.
4. Οι Μονάδες και οι Στρατολογικές Υπηρεσίες, ελέγχουν την πληρότητα
των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν, εντός πέντε (5) ημερών, στο ΓΕΝ/Β4,
αφού επισυνάψουν πλήρες ΑΦΜ, το οποίο ειδικά για τους υπηρετούντες να είναι
ελεγμένο και θεωρημένο από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τα
απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Α» ή υποβάλλουν εκπροθέσμως τα
δικαιολογητικά , οι Σ.Υ. και οι Μονάδες (εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιμένουν) να
τα παραλαμβάνουν και να τα υποβάλλουν στο ΓΕΝ/Β4 αφού συνταχθεί σχετική
πράξη επί της αιτήσεως για το εν γνώσει των ενδιαφερομένων εκπρόθεσμο της
αιτήσεως ή ελλιπές των τυπικών προσόντων, την οποία και θα υπογράφουν οι
ενδιαφερόμενοι.
6. Οι έφεδροι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, σε εκτέλεση του
άρθρου 3 παρ. 2γ του (β) σχετικού και προκειμένου να εξετασθεί η σωματική τους
ικανότητα, θα παραπεμφθούν άμεσα στην πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους
Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων , κατόπιν παραπεμπτικού
εγγράφου που θα λάβουν από το ΓΕΝ/Β4.
7. Με μέριμνα του ΓΕΝ/Β4, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας με την οποία εγκρίνεται η ανακατάταξη ή επανακατάταξη των επιτυχόντων
και καθορίζεται η διάρκειά της. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία της
ανακατάταξης ή επανακατάταξης στη ΔΥΚ, όπως παρακάτω:
α.
Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την
ημερομηνία που θα
απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ε.Δ. ή κατά τις ημερομηνίες κατατάξεως
των Εκπαιδευτικών Σειρών Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) στην περίπτωση που
απολυθούν πριν την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.
β.
Οι έφεδροι επανακατατάσσονται, κατά τις ημερομηνίες κατάταξης
των ΕΣΣΟ. Σε αυτούς παρέχεται προθεσμία δύο (2) ημερών, από την
καθορισθείσα ημερομηνία επανακατάξης, εφόσον διαπιστωθούν λόγοι
αντικειμενικής αδυναμίας από την στρατολογική Υπηρεσία του τόπου διαμονής
των.
8. Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του (α) σχετικού, οι αρχικά
ανακατατασσόμενοι οπλίτες και οι αρχικά επανακατατασσόμενοι έφεδροι της
παραγράφου 9, δύνανται να ζητήσουν την παράταση της ανακατάταξης ή
επανακατάταξής τους μέχρι δύο (2) ακόμη φορές διαρκείας πέντε (5) ετών
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας η καθεμία.
9. Σε περίπτωση διακοπής της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους για
οποιοδήποτε λόγο, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται και για

ΑΔΑ: Β8ΥΛ6-063
3

την απόλυση των οπλιτών
υποχρέωση. στην ΟΕΠΝ, ΔΥΓ,

που

εκπληρώνουν

στρατεύσιμη

στρατιωτική

10. Η ΔΥΚ να αναφέρει άμεσα στο ΓΕΝ/ΔΚΒ, ΓΕΝ/ΔΚΕ και ΔΝΕ 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.) και να αποστείλει στην αρμόδια
Στρατολογική Υπηρεσία πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου(ΑΦΜ). Οι Οπλίτες
Βραχείας Ανακατάταξης, μετά την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους,
παρακολουθούνται από το ΓΕΝ/Β3. Με μέριμνα του ΓΕΝ/Β4 θα ενημερώνεται
άμεσα η ΟΕΠΝ και η ΔΥΓ.
11. Κατά τα λοιπά ισχύουν για αυτούς αναλογικά οι διατάξεις που αφορούν
και στους λοιπούς ανακατατασσομένους ή επανακατατασσομένους για βραχεία
περίοδο, όπως περιγράφονται στα Παραρτήματα «Α» και «Β».
12. Η παρούσα έχει ισχύ μέχρι 31 Δεκ 2017, πλην της περιπτώσεως που ο
αριθμός των είκοσι πέντε (25) ΟΒΑ καλυφθεί νωρίτερα οπότε και θα εκδοθεί
νεώτερη Διαταγή.
13. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
14. Χειριστής θέματος, Ανχης (ΣΣΝΣ) Μιχαήλ Μαστοράκης , Τμηματάρχης
Β4-ΙΙ, τηλ.: 2106551424 (9-705-1424).

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιναύαρχος Ε. Αποστολάκης ΠΝ
Αρχηγός ΓΕΝ

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Β. Κατωπόδη ΠΝ
Τμηματάρχης Γραμματείας Β4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Προσόντα-Προϋποθέσεις Ανακατάταξης και Επανακατάταξης Ο.Β.Α. (ΔΥΚ)
«Β» Διοικητικά Θέματα Ο.Β.Α.
«Γ» Δικαιολογητικά - Προθεσμία Υποβολής και Υποδείγματα Δικαιολογητικών για
την ανακατάταξη ή επανακατάταξη οπλιτών και εφέδρων ως Ο.Β.Α. (ΔΥΚ)
EΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: ΓΕΝ/Β4-ΙΙ και Αποδέκτες Πίνακα «Θ», Δγής Φ.072.1/17/2150/
Σ.128586/13 Δεκ 13//ΓΕΝ/ΔΓ-ΙΙ.
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Β4-ΙΙ
16 Οκτ 14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
Φ.415/9/ 310432/Σ.117
ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ο.Β.Α. (ΕΔ)
1. Οι οπλίτες ή έφεδροι να έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια
εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης, από τη Σχολή Υποβρυχίων
Καταστροφών της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού.
2. Για τους εφέδρους να μην έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την
ημερομηνία οριστικής απόλυσής τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω
εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης κατά την ημερομηνία κατάθεσης
των δικαιολογητικών.
3. Να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25) έτος της ηλικίας
τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας
(δηλ. γεννημένοι από 1-1-1990 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), σύμφωνα με τις
διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των
στρατευσίμων.
6.
(1,60).

Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα εκατοστών

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 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.
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. Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους
υποχρέωση, να έχουν αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της
Μονάδας.
12. Οι έφεδροι να μην έχουν τιμωρηθεί με φυλάκιση άνω των είκοσι (20)
ημερών, εφάπαξ ή αθροιστικά.
13. 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 (ΟΒΑ).

Ακριβές Αντίγραφο
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Β. Κατωπόδη ΠΝ
Τμηματάρχης Γραμματείας Β4

Υποναύαρχος Σ. Παστουσέας ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΝ
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Β4-ΙΙ
16 Οκτ 14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ
Φ.415/9/310432/Σ.117
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Β.Α.
Υπηρεσιακή κατάσταση
1.

Οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης:

α.
Ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται με τον 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.
δ.

Δικαιούνται 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 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. Οι Ο.Β.Α απόφοιτοι της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών υπηρετούν
στη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού.
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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 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.
Απόλυση
5. Η απόλυσή των γίνεται από τη ΔΥΚ 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.
β.
Με βάση απόφαση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής των
Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον κριθούν Ι/2,Ι/3,Ι/4 ή Ι/5 ή τους χορηγηθεί αναβολή
για λόγους υγείας.
γ.

Με βάση απόφαση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, εφόσον :

(1) Καταδικαστούν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή
για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία,
ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανωμοτή 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) Όταν διαπράξουν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, ύστερα
από αιτιολογημένη πρόταση της μονάδας που υπηρετούν.
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Παράταση Ανακατάταξης
6.
Οι Ο.Β.Α. απόφοιτοι της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών μπορούν
να ζητήσουν παράταση της ανακατάταξης ή της επανακατάταξής τους μέχρι δύο
(2) ακόμη φορές, διάρκειας πέντε (5) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας η
καθεμία.

Ακριβές Αντίγραφο
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Β. Κατωπόδη ΠΝ
Τμηματάρχης Γραμματείας Β4

Υποναύαρχος Σ. Παστουσέας ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΝ
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`
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ
Φ.415/9/310432/ Σ.117

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Β4-ΙΙ
16 Οκτ 14

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:
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 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 και δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά
τους δικαιώματα. Επίσης, με την ίδια αίτηση – δήλωση, εξουσιοδοτούν τη
Διεύθυνση Β4 του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση
αντίγραφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, εφόσον δεν κατατίθεται από τους
ίδιους.
β.
Φωτοαντίγραφο του στρατιωτικού ή αστυνομικού δελτίου
ταυτότητάς τους.
γ.
Φωτοαντίγραφο
Πτυχίου
ή
βεβαίωση
αποφοίτησης από τη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών.
2.

επιτυχούς

Για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, επιπλέον απαιτείται:

α.
Αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή 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).
3.
Οι Μονάδες και οι Στρατολογικές Υπηρεσίες ελέγχουν την πληρότητα
των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν, εντός πέντε (5) ημερών από την
κατάθεσή τους, στη Διεύθυνση Β4 του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αφού
επισυνάψουν πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, το οποίο ειδικά για τους
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υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να είναι ελεγμένο και θεωρημένο
από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.
4.

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, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), στις
οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους, εφόσον δεν
παρήλθε ένα (1) έτος από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από
τις
Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των
δικαιολογητικών .

Ακριβές Αντίγραφο
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Β. Κατωπόδη ΠΝ
Τμηματάρχης Γραμματείας Β4

Υποναύαρχος Σ. Παστουσέας ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΝ
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Β4-ΙΙ
16 Οκτ 14
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
Φ.415/9/ 310432/Σ.117
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Η ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΟΠΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ
ΠΡΟΣ : ΓΕΝ/Β4-ΙΙ
(Δια τ.. ………………………………….) (1)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (2): Έφεδρος
Οπλίτης
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ONOMA:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ:
Oδός:……………………………..Αριθμός:
…………
Δήμος/Κοινότητα:………………….Νομός:……………………………T.K:…………
Αστυν.τμ.τόπου διαμ.:…..………
Τηλ.:(σταθ.) …………………(κιν.)………….....................
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΑΝΑΣΤΗΜΑ:
ΚΛΑΔΟΣ ΕΔ / ΟΠΛΟ-ΣΩΜΑ / ΒΑΘΜΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (3):
ΣΑ:
/
/
…………………………………………………………………..
ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ(4):
ΗΜΕΡ. 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) στη Διοίκηση
Υποβρυχίων
Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού ως οπλίτης για βραχεία
περίοδο τριών (3) ετών.
β. Δεν έχω παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα την
τελευταία πενταετία.
γ. Δεν 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.
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δ. Δεν εκκρεμεί σε βάρος μου μήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή
λιποταξία.
ε. Δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα.
στ. Συγκατατίθεμαι στο έλεγχο της ποινικής μου κατάστασης, μέσω της
αρμοδίας εισαγγελικής αρχής.

…………, ….. ...………

2014

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

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
(1) Αναγράφεται η ΣΥ ή η Μονάδα κατάθεσης των δικαιολογητικών
(2) Συμπληρώνεται με την ένδειξη Χ το τετραγωνίδιο ανάλογα με την ιδιότητα του
αιτούντος
(3) π.χ. ΣΞ ή ΠΝ ή ΠΑ / ΟΠΛΟ ή ΣΩΜΑ του ΣΞ / ΣΤΡΤΗΣ ή ΝΤΗΣ ή ΣΜΤΗΣ/
τυφεκιοφόρος καταδρομέας ή ΑΡΜ,ΔΙΑΧ. κλπ
(4) Συμπληρώνεται με έξι ψηφία (π.χ 11/11/13 για αιτούντα που κατατάχθηκε την
11η Νοεμβρίου 2013)

Ακριβές Αντίγραφο
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Β. Κατωπόδη ΠΝ
Τμηματάρχης Γραμματείας Β4

Αρχιπλοίαρχος Σ. Πετράκης ΠΝ
Διευθυντής Κλάδου Β΄
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Β4-ΙΙ
16 Οκτ 14
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
Φ.415/9/310432/Σ.117
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΠΛΙΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ
Του (Ντη Στρτη Σμτη ή Δπου ή Λχία) – Ονοματεπώνυμο – Όνομα Πατέρα –
ΣΑ: … / …… /…..
ΕΣΣΟ ……………..Ειδικότητα……………
συνταχθείσα από τον ……(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

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αιτιολογημένη πρόταση θετική ή αρνητική, κρίνεται Κατάλληλος ή Ακατάλληλος για
ανακατάταξη, για τους παρακάτω λόγους (αναγράφονται αναλυτικά) :
………………………………………………………..
Τόπος, ημερομηνία
Ο Διοικητής
Υπογραφή – Σφραγίδα

Ακριβές Αντίγραφο
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Β. Κατωπόδη ΠΝ
Τμηματάρχης Γραμματείας Β4

Αρχιπλοίαρχος Σ. Πετράκης ΠΝ
Διευθυντής Κλάδου Β΄
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Β4-ΙΙ
16 Οκτ 14
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
Φ.415/9/310432/Σ.117
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΘΕΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ Η ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
O παρακάτω υπογράφων
Μονάδας)

(Βαθμός- Όπλο Ονοματεπώνυμο Διοικητού
Βεβαιώνω

Ότι όπως φαίνεται από τα τηρούμενα σε εμάς έγγραφα, δεν έχει κινηθεί
διαδικασία έκπτωσης ή υποβιβασμού κατά του (Ντη Στρτη Σμτη ή Δπου ή Λχία –
Ονοματεπώνυμο – Όνομα Πατέρα – Σ.Α.).
Η βεβαίωση αυτή χορηγείται, για την έγκριση της αίτησης ανακατάταξής του ως
Οπλίτη Βραχείας Ανακατατάξεως στη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών του
Πολεμικού Ναυτικού.
Τόπος, ημερομηνία
-ΟΒεβαιών
Υπογραφή – Σφραγίδα

Ακριβές Αντίγραφο
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Β. Κατωπόδη ΠΝ
Τμηματάρχης Γραμματείας Β4

Αρχιπλοίαρχος Σ. Πετράκης ΠΝ
Διευθυντής Κλάδου Β΄

