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 1. Κατόπιν του (γ) σχετικού, στο πλαίσιο προστασίας μετάδοσης του 
κορωνοϊού (COVID-19) και λόγω των πρόσφατων φυσικών καταστροφών 
(πυρκαγιών), παρατείνεται έως  19 Σεπ 21 η προθεσμία  που αναγράφεται στο (β) 
όμοιο, για την υποβολή  των αιτήσεων για ανακατάταξη οπλιτών και 
επανακατάταξη εφέδρων στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας. 
 
 2. Ειδικότερα, τροποποιούμε το (β) σχετικό με το οποίο προκηρύχθηκαν 
διακόσιες μία (201) θέσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στην Πολεμική 
Αεροπορία, ως ακολούθως: 
 
  α. Η παράγραφος 2 του (β) σχετικού τροποποιείται ως εξής: 
 
   «Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα 
απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Β» και τους έχει απονεμηθεί μία εκ 
των συγκεκριμένων ειδικοτήτων του πίνακα 1 του Παραρτήματος «Α», πρέπει να 
υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους αντίστοιχα, τα 
δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Ε», έως 19 Σεπ 21 (όσα υποβληθούν μετά 
από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω: 
 
   α. Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον έως 19 Σεπ 
21  διανύεται το τελευταίο  τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. 
 
   β. Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), στις οποίες 
υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους εφόσον δεν έχουν 
παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις 
Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους». 
 
  β.  Η υποπαράγραφος 3γ του (β) σχετικού τροποποιείται ως εξής: 
 
   «Υποβάλλουν την 21η  Σεπ 21 τελική συγκεντρωτική κατάσταση με 
τα στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά έως 19 Σεπ 21, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης «4» του Παραρτήματος «Ε». 
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  γ. Η παράγραφος 4 του Παραρτήματος «Ε» του (β) σχετικού 
τροποποιείται ως εξής:  
 
   «Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως  19 Σεπ 21 ως ακολούθως: 
 
   α. Από τους οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον έως 
19 Σεπ 21 διανύεται το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους 
υποχρεώσεων. 
 
   β. Από τους εφέδρους, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), στις 
οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους, εφόσον δεν 
έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης 
από τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών 
τους». 
 
  δ. Ο τίτλος της Προσθήκης «4» του Παραρτήματος «Ε» του (β) 
σχετικού τροποποιείται ως εξής: 
    
   «ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΒΑ ΠΟΥ 
ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΩΣ  19  ΣΕΠ  21 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)»  
 
 3. 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.  
 
 4. Χειριστής θέματος: Σχης (ΝΟΜ) Γεώργιος  Κοντραφούρης, Διευθυντής 
ΓΕΑ/Β4, τηλ. :2106592410. 
 
                                           Απτχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης 
               Ακριβές Αντίγραφο                                              Αρχηγός ΓΕΑ 
 
 
Σχης (ΝΟΜ) Γεώργιος Κοντραφούρης                   
           Διευθυντής ΓΕΑ/Β4 
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