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ΘΔΜΑ: Οπιίηεο Βξαρείαο Αλαθαηάηαμεο 

 
ΥΔΣ :  α. Ν. 1911/90 (ΦΔΚ 116/11 Γεθ 1990, η. Α΄), όπσο ηζρύεη ζήκεξα 
  β. Φ.424/19/155201/.1091/13 Ηνπλ 2008/Απ. ΤΦΔΘΑ (ΦΔΚ 1315/7  
  Ηνπι 2008, η. Β΄), όπσο ηζρύεη ζήκεξα  
  γ. Ν.4361/2016 (ΦΔΚ 10/1 Φεβ 2016, η.Α΄) 
  δ. Φ.400/34/292616/.4753/31 Απγ 2016/Απ. ΤΔΘΑ θαη ΑΝΤΔΘΑ  
  (ΦΔΚ 2808/6 επ 2016, η.Β΄) 
  ε. Φ.424/15/293150/.4876/6 επ 2016/Απ. ΤΔΘΑ 
  ζη. Φ.424/11/493807/.947/20 Φεβ 2017/Κ.Τ.Α Τπνπξγνύ Δζληθήο  
  Άκπλαο θαη Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ 680/6  Μαξ 2017,ηΒ΄) 

 
 1. αο γλσξίδνπκε όηη, κε ην (ζη) ζρεηηθό γηα ην έηνο 2017 εγθξίζεθε ε 
αλαθαηάηαμε ή επαλαθαηάηαμε δηαθνζίσλ (200) νπιηηώλ θαη εθέδξσλ ζην Πνιεκηθό 
Ναπηηθό, γηα βξαρεία πεξίνδν έλα (1) έσο ηξία (3) έηε.  
 
 2. Oι ενδιαθεπόμενοι οπλίηερ ή έθεδποι, πνπ πιεξνύλ ηα απαηηνύκελα 
πξνζόληα ηνπ Παξαξηήκαηνο «A», ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ γηα ηελ αλαθαηάηαμε ή 
επαλαθαηάηαμή ηνπο, ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ», έωρ ηην 27 
Μαπηίος 2017 (όζα ππνβιεζνύλ κεηά από απηήλ ηελ εκεξνκελία ζα απνξξίπηνληαη 
σο εθπξόζεζκα), όπσο παξαθάησ: 
 
  α. Οη οπλίηερ, ζηηο Μνλάδεο πνπ ππεξεηνύλ θαηά ην ηειεπηαίν 
ηξίκελν θαη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ από ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ζηξαηησηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ, εθόζνλ απνιύνληαη νξηζηηθώο από 27 Αππιλίος 
έωρ 27 Ιοςνίος 2017. 
 
  β. Οη έθεδποι, ζηηο ηξαηνινγηθέο Τπεξεζίεο (Τ), ζηηο νπνίεο 
ππάγνληαη ή ζηηο πιεζηέζηεξεο ζηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο, εθόζον δεν έσοςν 
παπέλθει ηπία (3) έηη από ηην ημεπομηνία ηηρ οπιζηικήρ ηοςρ απόλςζηρ από 
ηιρ Ένοπλερ Γςνάμειρ, καηά ηην ημεπομηνία καηάθεζηρ ηων δικαιολογηηικών 
ηοςρ. 
 
 3. Οη Μνλάδεο θαη νη ηξαηνινγηθέο Τπεξεζίεο: 
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  α. Διέγρνπλ ηελ πιεξόηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηα ππνβάιινπλ 
εληόο πέληε (5) εκεξώλ ζην ΓΔΝ/Β4, αθνύ επηζπλάςνπλ πιήξεο ΑΦΜ, ην νπνίν, 
εηδηθά γηα ηνπο ππεξεηνύληεο, λα είλαη ειεγκέλν θαη ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα 
ηξαηνινγηθή Τπεξεζία. 
 
  β. Τπνβάιινπλ κε ηειενκνηνηππία (αξηζκ. FAX 2106551096) ζην 
ΓΔΝ/Β4 ηε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ηεο Πξνζζήθεο «4» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ», 
κε ηα ζηνηρεία ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππέβαιαλ εκπξνζέζκσο δηθαηνινγεηηθά, έωρ 
ηην 27 Μαπηίος 2017. 
 
  γ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ελδηαθεξόκελνη δελ πιεξνύλ ηα 
απαηηνύκελα πξνζόληα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» ή ππνβάιινπλ εθπξνζέζκσο ηα 
δηθαηνινγεηηθά, θαη εθόζνλ απηνί επηκέλνπλ, ηα παξαιακβάλνπλ θαη ηα ππνβάιινπλ 
ζην ΓΔΝ/Β4, αθνύ ζπληαρζεί ζρεηηθή πξάμε επί ηεο αηηήζεσο γηα ην ελ γλώζεη ησλ 
αηηνύλησλ εθπξόζεζκν ηεο αηηήζεσο ή ειιηπέο ησλ ηππηθώλ πξνζόλησλ, ηελ νπνία 
θαη ζα ππνγξάθνπλ νη ελδηαθεξόκελνη. 
 
 4. Οη έθεδποι πνπ πιεξνύλ ηα απαξαίηεηα πξνζόληα θαη ζα θξηζνύλ 
αλαθαηαηαζζόκελνη, ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ παξαξηήκαηνο «Β», θαζώο θαη έλα 
πνζνζηό 20% ησλ επηιαρόλησλ, θα ενημεπωθούν με δική ηοςρ εςθύνη από ηηο 
.Τ. θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔΝ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.hellenicnavy.gr, 
ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε ηνπο γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο ζηελ 
Αλσηάηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή (ANYE) ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ, ε νπνία εδξεύεη 
ζην Ναπηηθό Ννζνθνκείν Πεηξαηά, Αθηή Μνπηζνπνύινπ 66 Α, ζε εθηέιεζε ηνπ 
άξζξνπ 3 παξ. 2γ ηνπ (β) ζρεηηθνύ. 
 
 5. Κξηηήξηα επηινγήο όπσο ζην Παξάξηεκα «Β».  
 
 6. Ζ αλαθαηάηαμε ή επαλαθαηάηαμε ησλ επηηπρόλησλ νπιηηώλ θαη εθέδξσλ 
ζα εγθξηζεί κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζληθήο Άκπλαο. Με ηελ ίδηα απόθαζε ζα 
θαζνξηζζεί ε εκεξνκελία θαη ε Μνλάδα ηεο αλαθαηάηαμεο ή επαλαθαηάηαμεο, όπσο 
παξαθάησ: 
 
  α. Οη νπιίηεο αλαθαηαηάζζνληαη ηελ εκεξνκελία πνπ ζα απνιύνληαλ 
νξηζηηθά από ηηο ηάμεηο ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ ή θαηά ηηο εκεξνκελίεο θαηαηάμεσο 
ησλ Δθπαηδεπηηθώλ εηξώλ ηξαηεπζίκσλ Οπιηηώλ ζηελ πεξίπησζε πνπ 
απνιπζνύλ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο ππνπξγηθήο απόθαζεο. 
 
  β. Οη έθεδξνη επαλαθαηαηάζζνληαη ζηε Ναπηηθή Βάζε Καλειιόπνπινο 
θαηά ηηο εκεξνκελίεο θαηάηαμεο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ εηξώλ ησλ ηξαηεπζίκσλ 
Οπιηηώλ ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ. 
 
 7. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο αλαθαηάηαμεο ή επαλαθαηάηαμήο ηνπο γηα 
νπνηνδήπνηε ιόγν, εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 
απόιπζε ησλ νπιηηώλ πνπ εθπιεξώλνπλ ζηξαηεύζηκε ζηξαηησηηθή ππνρξέσζε. 
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 8. Οη Μνλάδεο λα αλαθέξνπλ ζην ΓΔΝ/Β4, ΓΔΝ/Δ3, ΓΔΝ/Β3, ΓΔΝ/ΓΤΓ θαη 
ζηελ αξκόδηα ηξαηνινγηθή Τπεξεζία, ηελ εκεξνκελία αλαθαηάηαμεο ή 
επαλαθαηάηαμεο θάζε νπιίηε ή εθέδξνπ πνπ αλαθαηαηάζζεηαη ή επαλαθαηάζεηαη, 
θαζώο θαη θάζε άιιε κεηαβνιή (όπσο δηαθνπή-ιήμε-παξάηαζε αλαθαηάηαμεο ή 
επαλαθαηάηαμεο θ.ι.π.). Σν ΓΔΝ/Β4 ζα ελεκεξώλεη ην Μ/Κ ηξαηνινγίαο 
ζπγθεληξσηηθά γηα ηελ εκεξνκελία αλαθαηάηαμεο ή επαλαθαηάηαμήο ηνπο. 
 
 9. Οη Οπιίηεο Βξαρείαο Αλαθαηάηαμεο, κεηά ηελ αλαθαηάηαμε ή 
επαλαθαηάηαμή ηνπο, παξαθνινπζνύληαη από ην ΓΔΝ/Β3. 
  
 11. Παξαθαινύκε γηα ηηο ελέξγεηέο ζαο. 
 
 12. Υεηξηζηέο ζέκαηνο: Αλρεο (ΝΟΜ) ηέθαλνο Παππάο, Σκρεο ΓΔΝ/Β4-ΗΗ, 
ηει:2106551424 – Πρεο (Δ) Ν. Υαηδνγηαλλάθεο ΠΝ, Σκρεο ΓΔΝ/Β4-Η, 
ηει.:2106551409. 
 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
 
Τπνπινίαξρνο (Δ) Β. Καησπόδε ΠΝ 
Σκεκαηάξρεο Γξακκαηείαο Β4 
 

Αληηλαύαξρνο Ν. Σζνύλεο ΠΝ 
Αξρεγόο ΓΔΝ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
«Α» Πξνζόληα-Πξνϋπνζέζεηο Αλαθαηάηαμεο θαη Δπαλαθαηάηαμεο Ο.Β.Α. 
«Β» Κξηηήξηα Δπηινγήο Ο.Β.Α.  
«Γ» Γηνηθεηηθά Θέκαηα Ο.Β.Α.  
«Γ» Γηθαηνινγεηηθά - Πξνζεζκία Τπνβνιήο θαη Τπνδείγκαηα Γηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ 
Αλαθαηάηαμε ή Δπαλαθαηάηαμε Οπιηηώλ θαη Δθέδξσλ σο Ο.Β.Α. 
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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ  
 ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 
 Β4-ΗΗ 
 14  Μαξ  17 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ ΓΓΖ   
Φ.415/7/310134/.42  

 
ΠΡΟΟΝΣΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΝΑΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΠΑΝΑΚΑΣΑΣΑΞΗ  

Ο.Β.Α. 
 
 1. Οη νπιίηεο ή νη έθεδξνη λα έρνπλ μία από ηιρ παπακάηω δέκα επηά 
(17) ειδικόηηηερ: Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο (ΓΗ−ΟΗΚ), Οδεγόο Σξνρνθόξσλ 
Ορεκάησλ (ΟΓΖΓ), Δζραξέαο (ΔΥ), Μνπζηθόο (ΜΟΤ), Γηαρεηξηζηήο (ΓΗΑΥ), 
Αξκεληζηήο (ΑΡΜ), Δπηρεηξήζεσλ/Δπηθνηλσληώλ (ΔΔ), Σερληθόο όπισλ (Σ/ΟΠΛ), 
Ζιεθηξνιόγνο (ΖΛ), Σερληθόο Μεραλνινγηθώλ πζηεκάησλ (Σ/ΜΖΥ), Σερληθόο 
Ζιεθηξνληθώλ πζηεκάησλ (Σ/ΖΝ), Ζιεθηξνληθόο Τπνινγηζηώλ θαη Γηθηύσλ 
(ΖΝ/ΖΤ), Σερληθόο πλεξγείσλ (Σ/ΤΝ), Σερλίηεο Γνκηθώλ έξγσλ (Σ/ΓΟΜ), Ηαηξόο 
(ΤΗ), Οδνληίαηξνο (ΤΟΓ), Βνεζόο Ννζειεπηηθήο (Β/ΝΟ). 
 
 2. Γηα ηνπο νπιίηεο, εθόζνλ απνιύνληαη νξηζηηθώο από 27 Αππιλίος έωρ 
27 Ιοςνίος 2017. 
 
 3. Γηα ηνπο εθέδξνπο λα κελ έρνπλ παξέιζεη ηπία (3) έηη από ηελ 
εκεξνκελία νξηζηηθήο απόιπζήο ηνπο από ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ιόγσ εθπιήξσζεο 
ησλ ζηξαηησηηθώλ ηνπο ππνρξέσζεσλ, θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ. 
  
 4. Να κελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηο εικοζηό όγδοο (28ο) έηορ ηηρ ηλικίαρ 
ηοςρ, ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε θείκελεο δηαηάμεηο ηεο ζηξαηνινγηθήο λνκνζεζίαο 
(δει. γελλεκέλνη από 1-1-1990 θαη κεηαγελέζηεξα), θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο 
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα αξρηθή αλαθαηάηαμε ή επαλαθαηάηαμε. 
  
 5. Να έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα. 
 
 6. Να έρνπλ ζσκαηηθή ηθαλόηεηα θαηεγνξίαο πξώηεο (Η/1) ή δεύηεξεο (Η/2), 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζσκαηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ 
ζηξαηεπζίκσλ. 
 
 7. Να έρνπλ αλάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελόο κέηξνπ θαη εμήληα εθαηνζηώλ (1,60 
κ.). 
 
 8. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή 
γηα θινπή, απάηε, ππεμαίξεζε (θνηλή ή ζηελ ππεξεζία), εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, 
ςεπδή βεβαίσζε, ςεπδνξθία, ςεπδή αλώκνηε θαηάζεζε, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, 
απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, ςεπδή θαηακήλπζε, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, παξάβαζε 
θαζήθνληνο, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο  γελεηήζηαο  ειεπζεξίαο  ή 
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νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο ή ηεο λνκνζεζίαο πεξί λαξθσηηθώλ, 
ιαζξεκπνξίαο, όπισλ, ππξνκαρηθώλ θαη ηπρεξώλ παηρληδηώλ θαη γηα νπνηνδήπνηε  
έγθιεκα ηνπ ηξαηησηηθνύ Πνηληθνύ Κώδηθα. Δπίζεο λα κελ έρνπλ παξαπεκθζεί 
ακεηάθιεηα ζε πνηληθή θιήζε ή βνύιεπκα, γηα θαθνύξγεκα ή γηα ηα αλσηέξσ 
αδηθήκαηα. 
 
 9. Να κελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπο κήλπζε ή θαηεγνξία γηα αλππνηαμία ή 
ιηπνηαμία. 
 
 10. Να κελ έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα. 
 
 11. Να κελ έρνπλ εθπέζεη ή ππνβηβαζζεί ηνπ βαζκνύ ηνπο, νύηε λα έρεη 
θηλεζεί ελαληίνλ ηνπο ε ζρεηηθή δηαδηθαζία. 
 
 12. Οη νπιίηεο, πνπ εθπιεξώλνπλ ηε ζηξαηεύζηκε ζηξαηησηηθή ηνπο 
ππνρξέσζε, λα έρνπλ αηηηνινγεκέλε πξόηαζε θαηαιιειόηεηαο ηνπ Γηνηθεηή ηεο 
Μνλάδαο. 
 
 13. Οη έθεδξνη λα κελ έρνπλ ηηκσξεζεί κε θπιάθηζε άλσ ησλ είθνζη (20) 
εκεξώλ, εθάπαμ ή αζξνηζηηθά. 
 
 14. Να κελ έρνπλ απνιπζεί γηα νπνηαδήπνηε αηηία, όζνη ππεξεηνύζαλ σο 
κόληκνη ή εζεινληέο νπιίηεο ή εζεινληέο πεληαεηνύο ππνρξέσζεο (ΔΠΤ) ή 
επαγγεικαηίεο νπιίηεο (ΔΠ.ΟΠ.) ή νπιίηεο βξαρείαο αλαθαηάηαμεο (ΟΒΑ). 
 
 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
 
Τπνπινίαξρνο (Δ) Β. Καησπόδε ΠΝ 
Σκεκαηάξρεο Γξακκαηείαο Β4 
 

Τπνλαύαξρνο Η. Παμηβαλάθεο ΠΝ 
Τπαξρεγόο ΓΔΝ 
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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ  
 ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 
 Β4-ΗΗ 
 14  Μαξ  17 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ ΓΓΖ   
Φ.415/7/310134/.42  

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ Ο.Β.Α. 

 
 1. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, νη ελδηαθεξόκελνη, πνπ έρνπλ ηα 
πξνζόληα - πξνϋπνζέζεηο γηα αλαθαηάηαμε ή επαλαθαηάηαμε, είλαη πεξηζζόηεξνη 
από ηνλ θαζνξηδόκελν ζε εηήζηα βάζε, γηα θάζε Κιάδν ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, 
αλώηαην αξηζκό αλαθαηαηαζζνκέλσλ θαη επαλαθαηαηαζζνκέλσλ, ε επηινγή ησλ 
ππνςεθίσλ γίλεηαη κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 
 
  α. Σελ Δθπαηδεπηηθή εηξά ησλ ηξαηεπζίκσλ Οπιηηώλ (ΔΟ) κε ηελ 
νπνία εθπιήξσζαλ ή εθπιεξώλνπλ ηε ζηξαηεύζηκε ζηξαηησηηθή ηνπο ππνρξέσζε. 
 
  β. Σελ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπο. 
 
  γ. Σελ εηδηθόηεηά ηνπο. 
 
 2. Καηά ηελ επηινγή πξνηηκώληαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, όζνη αλήθνπλ 
ζε λεόηεξε ΔΟ, κεηαμύ δε νπιηηώλ ηεο ίδηαο ΔΟ πξνηηκώληαη νη κηθξόηεξνη ζε 
ειηθία. ε πεξίπησζε πνπ ζπκπίπηνπλ θαη ε ΔΟ θαη ε εκεξνκελία γέλλεζεο, 
πξνηηκώληαη απηνί πνπ ε εηδηθόηεηά ηνπο, θαηά θξίζε ηνπ Γεληθνύ Δπηηειείνπ 
Ναπηηθνύ, ζεσξείηαη πεξηζζόηεξν θξίζηκε θαη αλαγθαία.  
 
 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
 
Τπνπινίαξρνο (Δ) Β. Καησπόδε ΠΝ 
Σκεκαηάξρεο Γξακκαηείαο Β4 
 

Τπνλαύαξρνο Η. Παμηβαλάθεο ΠΝ 
Τπαξρεγόο ΓΔΝ 
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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ  
 ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 
 Β4-ΗΗ 
 14  Μαξ  17 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ ΓΓΖ  
Φ.415/7/310134/.42  

 
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ Ο.Β.Α. 

 
Τπηπεζιακή καηάζηαζη 

 
 1. Οη Οπιίηεο Βξαρείαο Αλαθαηάηαμεο: 
 
  α. Αλαθαηαηάζζνληαη ή επαλαθαηαηάζζνληαη κε ην βαζκό θαη ηελ 
εηδηθόηεηα πνπ είραλ πξηλ από ηελ αλαθαηάηαμε ή επαλαθαηάηαμε. 
 
  β. Δίλαη αξραηόηεξνη ησλ νκνηνβάζκσλ νπιηηώλ, πνπ εθπιεξώλνπλ 
ζηξαηεύζηκε ή εθεδξηθή ή πξόζζεηε ζηξαηησηηθή ππνρξέσζε θαη λεόηεξνη ησλ 
νκνηνβάζκσλ Δπαγγεικαηηώλ Οπιηηώλ (ΔΠ.ΟΠ.) ή εζεινληώλ νπιηηώλ. 
 
  γ. Γηέπνληαη από ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηηο δηαηαγέο, πνπ ηζρύνπλ γηα 
ηνπο νπιίηεο, πνπ εθπιεξώλνπλ ζηξαηεύζηκε ζηξαηησηηθή ππνρξέσζε. 
 
 2. Οη Οπιίηεο Βξαρείαο Αλαθαηάηαμεο, γηα ζέκαηα πεηζαξρίαο, πγεηνλνκηθήο 
εμέηαζεο, έληαμεο ζε θαηεγνξίεο ζσκαηηθήο ηθαλόηεηαο ή ρνξήγεζεο αλαβνιήο 
εθπιήξσζεο ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπο ππνρξέσζεο γηα ιόγνπο πγείαο, ηήξεζεο θαη 
δηαθίλεζεο ησλ αηνκηθώλ εγγξάθσλ, ρνξήγεζεο απνιπηεξίνπ θαη έληαμεο ζηελ 
εθεδξεία, δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο νπιίηεο, πνπ 
εθπιεξώλνπλ ζηξαηεύζηκε ζηξαηησηηθή ππνρξέσζε. 
 
 3. ηνπο Οπιίηεο Βξαρείαο Αλαθαηάηαμεο (ΟΒΑ), πνπ αλαθαηαηάζζνληαη ή 
επαλαθαηάζζνληαη θαη ππεξεηνύλ ζηηο ΔΓ ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 
1911/1990 (ΦΔΚ Α΄ 166), ρνξεγνύληαη νη παξαθάησ θαηεγνξίεο αδεηώλ: 
 
  α. Καλνληθή πέληε (5) εκεξώλ, γηα θάζε πιήξεο δίκελν πξαγκαηηθήο 
ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο. Ζ άδεηα πνπ αλαινγεί ζηα δίκελα πνπ έρνπλ εθπιεξσζεί 
ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά, ζε ηκήκαηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκεξώλ ή ζπλνιηθά. 
Δηδηθά, ε άδεηα πνπ αλαινγεί ζην ηειεπηαίν δίκελν θάζε έηνπο αλαθαηάηαμεο ή 
επαλαθαηάηαμεο ρνξεγείηαη, ππνρξεσηηθά, ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηνπ έηνπο απηνύ. 
 
  β. Μηθξήο δηάξθεηαο, κέρξη δέθα (10) εκέξεο γηα θάζε έηνο 
αλαθαηάηαμεο ή επαλαθαηάηαμεο, εθόζνλ ε αλαθαηάηαμε ή ε επαλαθαηάηαμε έγηλε 
πξηλ από ηελ 1ε Ηνπιίνπ θαη ε απόιπζε γίλεηαη κεηά ηελ 30ε Ηνπλίνπ. Ζ άδεηα απηή 
ρνξεγείηαη ζε ηκήκαηα δύν (2) έσο ηεζζάξσλ (4) εκεξώλ. 
 
  γ. Αλαξξσηηθή κέρξη ηξηάληα (30) εκέξεο, γηα θάζε έηνο αλαθαηάηαμεο 
ή επαλαθαηάηαμεο. 
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  δ. Άδεηεο απνπζίαο, επηπιένλ ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 3 
ηνπ παξόληνο, δελ ππνινγίδνληαη σο ρξόλνο πξαγκαηηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο. 
Ζ αλαξξσηηθή άδεηα πνπ ρνξεγείηαη κεηά από λνζειεία γηα βιάβε ή πάζεζε, πνπ 
πξνήιζε από ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο θαη εμαηηίαο απηήο, ινγίδεηαη σο ρξόλνο 
πξαγκαηηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο. 
 

Υπόνορ ζηπαηιωηικήρ ςπηπεζίαρ 
 
  Τπνινγίδεηαη σο ρξόλνο πξαγκαηηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο, ην 
ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο όζσλ ππεξεηνύλ σο νπιίηεο βξαρείαο 
αλαθαηάηαμεο, εθηόο από ην ρξόλν ησλ παξαθάησ εηδηθώλ θαηαζηάζεσλ: 
 
  α. Πεηζαξρηθήο θπιάθηζεο, πέξαλ ησλ είθνζη (20) εκεξώλ γηα θάζε έηνο 
αλαθαηάηαμεο ή επαλαθαηάηαμεο. 
 
  β. Άδεηαο απνπζίαο επηπιένλ ηεο πξνβιεπνκέλεο. Ζ αλαξξσηηθή 
άδεηα πνπ ρνξεγείηαη κεηά από λνζειεία γηα βιάβε ή πάζεζε, πνπ πξνήιζε από ηελ 
εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο θαη εμαηηίαο απηήο, ινγίδεηαη σο ρξόλνο πξαγκαηηθήο 
ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο. 
 
  γ. Ο ρξόλνο ησλ ινηπώλ εηδηθώλ θαηαζηάζεσλ, ν νπνίνο, ζύκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πεξί ζηξαηνινγίαο, δελ ππνινγίδεηαη σο πξαγκαηηθή 
ζηξαηησηηθή ππεξεζία γηα ηνπο νπιίηεο, πνπ εθπιεξώλνπλ ζηξαηεύζηκε ζηξαηησηηθή 
ππνρξέσζε. 
 

Απόλςζη 
 
  Ζ απόιπζε γίλεηαη από ηηο Μνλάδεο πνπ ππεξεηνύλ νη Οπιίηεο Βξαρείαο 
Αλαθαηάηαμεο, ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 
 
  α. Με ηελ εθπιήξσζε ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο αλαιεθζείζαο 
ππνρξέσζεο παξακνλήο ή ηελ ππνβνιή αίηεζεο δηαθνπήο. 
 
  β. Με βάζε απόθαζε ηεο αξκόδηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ησλ 
Δλόπισλ Γπλάκεσλ, εθόζνλ θξηζνύλ Η/3,Η/4 ή Η/5 ή ηνπο ρνξεγεζεί αλαβνιή γηα 
ιόγνπο πγείαο. 
 
  γ. Με βάζε απόθαζε ηνπ νηθείνπ Γεληθνύ Δπηηειείνπ, εθόζνλ: 
 
   (1) Καηαδηθαζηνύλ γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα 
θινπή, απάηε, ππεμαίξεζε, (θνηλή ή ζηελ ππεξεζία), εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδή 
βεβαίσζε, ςεπδνξθία, ςεπδή αλώκνηε θαηάζεζε, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία 
πεξί ηελ ππεξεζία, ςεπδή θαηακήλπζε, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, παξάβαζε 
θαζήθνληνο, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή 
νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο ή ηεο λνκνζεζίαο πεξί λαξθσηηθώλ, 
ιαζξεκπνξίαο, όπισλ, ππξνκαρηθώλ θαη ηπρεξώλ παηρληδηώλ θαη γηα νπνηνδήπνηε 
έγθιεκα ηνπ ηξαηησηηθνύ Πνηληθνύ Κώδηθα. 
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   (2) ηεξεζνύλ ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα. 
 
   (3) Δθθξεκεί ζε βάξνο ηνπο θαηεγνξία γηα ιηπνηαμία. 
 
   (4) Γηαπξάμνπλ ζνβαξά πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα, ύζηεξα από 
αηηηνινγεκέλε πξόηαζε ηεο κνλάδαο πνπ ππεξεηνύλ. 
 

Παπάηαζη Ανακαηάηαξηρ 
 
  Οη αξρηθά αλαθαηαηαζζόκελνη νπιίηεο θαη νη αξρηθά 
επαλαθαηαηαζζόκελνη έθεδξνη δύλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ παξάηαζε ηεο 
αλαθαηάηαμεο ή επαλαθαηάηαμήο ηνπο αληίζηνηρα, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηξηώλ (3) 
εηώλ πξαγκαηηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο, εθόζνλ δελ έρνπλ απνιπζεί γηα 
νπνηαδήπνηε αηηία. 
 
 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
Τπνπινίαξρνο (Δ) Β. Καησπόδε ΠΝ 
Σκεκαηάξρεο Γξακκαηείαο Β4 
 

Τπνλαύαξρνο Η. Παμηβαλάθεο ΠΝ 
Τπαξρεγόο ΓΔΝ 
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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ  
 ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 
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ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΣΑΞΗ Η΄ ΔΠΑΝΑΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΠΛΙΣΧΝ 
ΚΑΙ ΔΦΔΓΡΧΝ Χ Ο.Β.Α. 

 
 1. Γηα ηελ αλαθαηάηαμε ή επαλαθαηάηαμε, νη ελδηαθεξόκελνη ππνβάιινπλ ηα 
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, κέζα ζε πιαζηηθό δηαθαλή θάθειν κε έιαζκα : 
 
  α. Αίηηζη - ςπεύθςνη δήλωζη, (όπσο ζην ππόδεηγκα ηεο 
Πξνζζήθεο «1» ηνπ παξόληνο), κε ηελ νπνία δειώλνπλ όηη δελ έρνπλ παξαπεκθζεί 
ακεηάθιεηα ζε πνηληθή θιήζε ή βνύιεπκα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, δελ έρεη αζθεζεί 
ζε βάξνο ηνπο πνηληθή δίσμε από εηζαγγειηθή αξρή γηα θαθνύξγεκα θαη ζε 
νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, απάηε, ππεμαίξεζε (θνηλή ή ζηελ ππεξεζία), εθβίαζε, 
πιαζηνγξαθία, ςεπδή βεβαίσζε, ςεπδνξθία, ςεπδή αλώκνηε θαηάζεζε, δσξνδνθία, 
θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, ςεπδή θαηακήλπζε, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, 
παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο 
ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο ή ηεο λνκνζεζίαο πεξί 
λαξθσηηθώλ, ιαζξεκπνξίαο, όπισλ, ππξνκαρηθώλ θαη ηπρεξώλ παηρληδηώλ θαη γηα 
νπνηνδήπνηε έγθιεκα ηνπ ηξαηησηηθνύ Πνηληθνύ Κώδηθα θαη δελ έρνπλ ζηεξεζεί ηα 
πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα. Με ηελ ίδηα αίηεζε – δήισζε, εμνπζηνδνηνύλ ηε Γηεύζπλζε 
ηξαηνινγηθνύ ηνπ  Γεληθνύ Δπηηειείνπ Ναπηηθνύ (ΓΔΝ/Β4) γηα ηελ απηεπάγγειηε 
αλαδήηεζε αληίγξαθνπ πνηληθνύ κεηξώνπ γεληθήο ρξήζεο, εθόζνλ δελ θαηαηίζεηαη 
από ηνπο ίδηνπο. Δπίζεο δειώλεηαη θαη ε επηζπκία ηνπνζέηεζεο ζε Πνιεκηθό Πινίν 
σο (ε) ζρεηηθό. 
 
  β. Φωηοανηίγπαθο ηος ζηπαηιωηικού ή αζηςνομικού δεληίος 
ηαςηόηηηάρ ηοςρ. 
 
 2. Γηα ηνπο ππεξεηνύληεο ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, επηπιένλ απαηηείηαη: 
 
  α. Αιηιολογημένη ππόηαζη καηαλληλόηηηαρ ηνπ Γηνηθεηή ηεο 
Μνλάδαο (όπσο ζην ππόδεηγκα ηεο Πξνζζήθεο «2» ηνπ παξόληνο). 
 
  β. Βεβαίωζη ηηρ Μονάδαρ, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη δελ έρεη 
θηλεζεί δηαδηθαζία έθπησζεο ή ππνβηβαζκνύ ηνπο (όπσο ζην ππόδεηγκα ηεο 
Πξνζζήθεο «3» ηνπ παξόληνο). 
  
 3. Οη Μνλάδεο θαη νη ηξαηνινγηθέο Τπεξεζίεο ειέγρνπλ ηελ πιεξόηεηα 
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηα ππνβάιινπλ, εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ θαηάζεζή 

ηνπο, ζηε Γηεύζπλζε ηξαηνινγηθνύ ηνπ Γεληθνύ Δπηηειείνπ Ναπηηθνύ (ΓΔΝ/Β4), 
αθνύ επηζπλάςνπλ  πιήξεο Αληίγξαθν  Φύιινπ  Μεηξώνπ  ην  νπνίν, εηδηθά γηα ηνπο  
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ππεξεηνύληεο ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, πξέπεη λα είλαη ειεγκέλν θαη ζεσξεκέλν από 
ηελ αξκόδηα ηξαηνινγηθή Τπεξεζία. 
 4. Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη έωρ ηην 27 Μαπηίος 2017 σο 
αθνινύζσο: 
 
  α. Από ηνπο οπλίηερ, ζηηο Μνλάδεο πνπ ππεξεηνύλ, θαηά ην 
ηειεπηαίν ηξίκελν θαη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο, πξηλ από ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ζηξαηησηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ πνπ ππεξεηνύλ, εθόζον απολύονηαι οπιζηικώρ 
από 27 Αππιλίος έωρ 27 Ιοςνίος 2017. 
. 
  β. Από ηνπο εθέδποςρ, ζηηο ηξαηνινγηθέο Τπεξεζίεο (Τ), ζηηο 
νπνίεο ππάγνληαη ή ζηηο πιεζηέζηεξεο ζηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο, εθόζον δεν 
παπήλθαν ηπία (3) έηη από ηην ημεπομηνία ηηρ οπιζηικήρ ηοςρ απόλςζηρ από 
ηιρ Ένοπλερ Γςνάμειρ καηά ηην ημεπομηνία καηάθεζηρ ηων δικαιολογηηικών. 
 
 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
 
Τπνπινίαξρνο (Δ) Β. Καησπόδε ΠΝ 
Σκεκαηάξρεο Γξακκαηείαο Β4 
 

Τπνλαύαξρνο Η. Παμηβαλάθεο ΠΝ 
Τπαξρεγόο ΓΔΝ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΘΗΚΔ 
«1»  Τπόδεηγκα Αίηεζεο-Τπεύζπλεο δήισζεο αλαθαηάηαμεο - επαλαθαηάηαμεο 
νπιηηώλ - έθεδξσλ γηα βξαρεία πεξίνδν ελόο (1) έσο ηξηώλ (3)  εηώλ. 
«2»  Τπόδεηγκα πξόηαζεο θαηαιιειόηεηαο νπιίηε γηα αλαθαηάηαμε. 
«3»  Τπόδεηγκα βεβαίσζεο ηεο Μνλάδαο - Τπεξεζίαο όηη δελ έρεη θηλεζεί δηαδηθαζία 
έθπησζεο ε ππνβηβαζκνύ. 
«4»  Τπόδεηγκα πίλαθαο ππνςήθησλ ΟΒΑ πνπ ππέβαιαλ δηθαηνινγεηηθά έσο …. 
2017. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 

ΑΙΣΗΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ΑΝΑΚΑΣΑΣΑΞΗ- ΔΠΑΝΑΚΑΣΑΣΑΞΗ 
ΟΠΛΙΣΧΝ- ΔΦΔΓΡΧΝ ΓΙΑ ΒΡΑΥΔΙΑ ΠΔΡΙΟΓΟ ΔΝΟ (1) ΔΧ ΣΡΙΧΝ (3) ΔΣΧΝ 

 
ΠΡΟ : ΓΔΝ/Β΄ΚΛΑΓΟ/Β4-ΗΗ  
             (Γηα η…   ………………………………….)  (1) 
 

ΚΑΣΑΣΑΖ (2):    Έθεδξνο     Οπιίηεο 

ΔΠΩΝΤΜΟ:  ONOMA:  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΖΣΡΟ: 

  ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ: Ο      
Oδόο:……………………………..Αξηζκόο:………… 
 
 Γήκνο/Κνηλόηεηα:………………….Ννκόο:……………………………T.K:………… 
 
  Αζηπλ.ηκ.ηόπνπ δηακ.:…..………Σει.:(ζηαζ.) …………………(θηλ.)………….................. 
Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ (e-mail)…………………………………………….. 
(πκπιεξώλεηαη Τπνρξεσηηθά) 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΔΩ: ΑΝΑΣΖΜΑ: 

Α:         /             / 
ΒΑΘΜΟ/ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ (3):  
………………………………………………………………….. 

ΖΜ. ΚΑΣΑΣΑΞΔΩ(4):              ΖΜ. ΑΠΟΛΤΔΩ(4):        

ΠΗΘΑΝΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΛΤΔΩ (4):          

 
  Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη 
από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
  α. Δπηζπκώ ηελ αλαθαηάηαμή κνπ κεηά ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ζηξαηησηηθώλ κνπ ππνρξεώζεσλ ή ηελ επαλαθαηάηαμή κνπ ζην Πνιεκηθό Ναπηηθό 
σο νπιίηεο γηα βξαρεία πεξίνδν ………………….. (δειώλεηαη από έλα (1) έσο ηξία 
(3) έηε) θαη επηζπκώ λα αλαθαηαηαγώ (ή λα επαλαθαηαηαγώ) ζε Πολεμικά Πλοία 
ησλ πεξηνρώλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαλίσλ, ρσξίο απηέο 
λα απνηεινύλ δέζκεπζε γηα ηελ ηνπνζέηεζή κνπ: 
 

ΔΠΙΘΤΜΙΑ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΑΝΑΚΑΣΑΣΑΞΗ (ή ΔΠΑΝΑΚΑΣΑΣΑΞΗ)  
 

Α/Α ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ - ΓΗΜΟ  

1.  

2.  

 
 

ΑΔΑ: 60Α46-7ΞΟ



 

Γ-1-2 
 

ημείωζη: Γειώλνληαη ππνρξεσηηθά κέρξη δύν Δπηζπκίεο  
(πρ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ή Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Υαλίσλ)  

 
  β. Γελ έρσ παξαπεκθζεί ακεηάθιεηα ζε πνηληθή θιήζε ή βνύιεπκα 
ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. 
 
  γ. Γελ έρεη αζθεζεί ζε βάξνο κνπ πνηληθή δίσμε από εηζαγγειηθή αξρή 
γηα θινπή, απάηε, ππεμαίξεζε (θνηλή ή ζηελ ππεξεζία), εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, 
ςεπδή βεβαίσζε, ςεπδνξθία, ςεπδή αλσκνηί θαηάζεζε, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, 
απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, ςεπδή θαηακήλπζε, ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε, παξάβαζε 
θαζήθνληνο, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή 
νηθνλνκηθήο εθκεηαιιεύζεσο ηεο γελεηήζηαο δσήο ή ηεο λνκνζεζίαο πεξί 
λαξθσηηθώλ, ιαζξεκπνξίαο, όπισλ, ππξνκαρηθώλ θαη ηπρεξώλ παηρληδηώλ θαη γηα 
νπνηνδήπνηε έγθιεκα ηνπ ηξαηησηηθνύ Πνηληθνύ Κώδηθα. 
 
  δ. Γελ εθθξεκεί ζε βάξνο κνπ κήλπζε ή θαηεγνξία γηα αλππνηαμία ή 
ιηπνηαμία. 
 
  ε. Γελ έρσ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά κνπ δηθαηώκαηα. 
 
  ζη. πγθαηαηίζεκαη γηα ηελ έθδνζε αληηγξάθνπ πνηληθνύ κεηξώνπ κνπ, 
κέζσ ηεο αξκνδίαο εηζαγγειηθήο αξρήο. 
 
 ................, ...........     ............. 2017 
      (ηόπνο)  (εκεξνκελία)   (κήλαο)   (έηνο) 

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 
ΓΙΑ ΣΟ ΓΝΗΙΟ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 
(από ζηξαηησηηθή ή αζηπλνκηθή ή δεκνηηθή ή 

θνηλνηηθή θιπ αξρή) 

 

-Ο- 
ΑΙΣΧΝ 

         (Τπογπαθή) 

 
ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΧΗ 

 
(1) Αλαγξάθεηαη ε Τ ή ε Μνλάδα θαηαζέζεσο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 
(2) πκπιεξώλεηαη κε ηελ έλδεημε Υ ην ηεηξαγσλίδην, αλάινγα κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ 
αηηνύληνο 
(3) π.ρ. ΓΗΟΠΟ ή ΝΑΤΣΖ / π.ρ. ΑΡΜ ή Σ/ΜΖΥ. θιπ 
(4) πκπιεξώλεηαη κε έμη ςεθία (πρ 07/02/17 γηα αηηνύληα πνπ θαηεηάγε ηελ 07ε 
Φεβξνπαξίνπ  2017) 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
Τπνπινίαξρνο (Δ) Β. Καησπόδε ΠΝ 
Σκεκαηάξρεο Γξακκαηείαο Β4 
 

Αξρηπινίαξρνο Γ. Μήιαο ΠΝ 
Γηεπζπληήο Κιάδνπ Β΄ 
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Γ-2-1 
 

ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ  
 ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 
 Β4-ΗΗ 
 14  Μαξ  17 
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ ΓΓΖ  
Φ.415/7/310134/.42  

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 
ΠΡΟΣΑΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΟΠΛΙΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΣΑΣΑΞΗ 

 
Σνπ – Γηόπνπ ή Ναύηε - Ολνκαηεπώλπκν – Όλνκα Παηξόο – 
………………………………………………………………………………………………….. 
Α:………….............................................. 
ΔΟ ……………..Δηδηθόηεηα ………ζπληαρζείζα από ηνλ ...………………………... 
(Βαζκόο,  Ολνκαηεπώλπκν, ΑΜ)  Γηνηθεηή η………………………….   (Μνλάδαο) 
 
 

Α/Α ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΝΧΜΗ 
ΝΑΙ-ΟΥΙ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1. Πεηζαξρηθόο   
2. Σίκηνο   
3. Δηιηθξηλήο   
4. Πξόζπκνο   
5. Τγηήο   
6. Απνδνηηθόο   
7. Καηάιιεινο ζηελ εηδηθόηεηά 

ηνπ 
  

8. Έρεη ειαηηώκαηα θαη πνηά   
    
    
    

 
Αηηηνινγεκέλε πξόηαζε ζεηηθή ή αξλεηηθή, θξίλεηαη Καηάιιεινο ή Αθαηάιιεινο γηα 
αλαθαηάηαμε, γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο (αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά): 
………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                     
Σόπνο, εκεξνκελία 
                                                                                                                Ο Γηνηθεηήο 
                                                                                                         Τπνγξαθή – θξαγίδα 

 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
Τπνπινίαξρνο (Δ) Β. Καησπόδε ΠΝ 
Σκεκαηάξρεο Γξακκαηείαο Β4 
 

Αξρηπινίαξρνο Γ. Μήιαο ΠΝ 
Γηεπζπληήο Κιάδνπ Β΄ 
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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ  
 ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 
 Β4-ΗΗ 
 14  Μαξ  17 
ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ ΓΓΖ  
Φ.415/7/310134/.42  

 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 

ΒΔΒΑΙΧΗ ΣΗ ΜΟΝΑΓΑ-ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΣΙ ΓΔΝ ΔΥΔΙ ΚΙΝΗΘΔΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 
ΔΚΠΣΧΗ Η ΤΠΟΒΙΒΑΜΟΤ 

 
 

                                                                                                  ΜΟΝΑΓΑ 
 
 
 Ο παξαθάησ ππνγξάθσλ (Βαζκόο- Ολνκαηεπώλπκν Γηνηθεηνύ Μνλάδαο-
Τπεξεζίαο)……………………………………………………………………………………
….. 
 

Β ε β α ι ώ ν ω 
 

όηη, όπσο θαίλεηαη από ηα ηεξνύκελα ζε εκάο έγγξαθα, δελ έρεη θηλεζεί δηαδηθαζία 
έθπησζεο ή ππνβηβαζκνύ θαηά 
ηνπ………………………………………………………………………………………………
….(Ναύηε ή Γηόπνπ - Δηδηθόηεηα  – Ολνκαηεπώλπκν – Όλνκα Παηέξα – ΑΓΜ – Α). 
 
 Ζ βεβαίσζε απηή ρνξεγείηαη, γηα ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο αλαθαηάηαμήο ηνπ 
σο νπιίηεο βξαρείαο πεξηόδνπ.  
 
 
       …......................................………    20… 
 
                                                                                                 (ηόπνο)      (εκεξνκελία)        (κήλαο) 

          
- Ο – 

         Βεβαηώλ 
 
 
        Τπνγξαθή - θξαγίδα 
 
 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
Τπνπινίαξρνο (Δ) Β. Καησπόδε ΠΝ 
Σκεκαηάξρεο Γξακκαηείαο Β4 
 

Αξρηπινίαξρνο Γ. Μήιαο ΠΝ 
Γηεπζπληήο Κιάδνπ Β΄ 

 
 

 
 

ΑΔΑ: 60Α46-7ΞΟ



 

Γ-4-1 
 

ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ  
 ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 
 Β4-ΗΗ 
 14  Μαξ  17 
ΠΡΟΘΖΚΖ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ ΓΓΖ  
Φ.415/7/310134/.42  

 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 
ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΟΒΑ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΔΧ ….  ….  201.. 
 

 
 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
Τπνπινίαξρνο (Δ) Β. Καησπόδε ΠΝ 
Σκεκαηάξρεο Γξακκαηείαο Β4 
 

Αξρηπινίαξρνο Γ. Μήιαο ΠΝ 
Γηεπζπληήο Κιάδνπ Β΄ 

 
 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ/ 
ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ 

.Α. ΔΟ 
ΗΜ/ΝΙΑ 
ΓΔΝΝΗΔΧ 

ΗΜ/ΝΙΑ  
ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΑΠΟΛΤΔΧ 

 
ΒΑΘΜΟ/ 
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 
 

 
ΔΠΙΘΤΜΙΑ 
ΔΣΧΝ  
ΠΑΡΑΜΟΝΗ 

1.        
 

2.        
 

3.        
 

4.        
 

5.        
 

6.        
 

7.        
 

8.        
 

9.        
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