
Α.   Νόμος 1911/1990 (ΦΕΚ 166/11-12-90 τ. Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 17 του Νόμου 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29-2-08 τ. Α), το άρθρο 124 (παρ.3)
του Νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/11-10-13 τ. Α) και το άρθρο 30 του Νόμου
4407/2016 (ΦΕΚ 134/27-7-16, τ.Α)

Άρθρο 13

       1. Οι οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν μετά την εκπλήρωση των
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων να ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία πε-
ρίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών με το βαθμό που φέρουν και αποδοχές μόνιμου
λοχία.  Η ίδια δυνατότητα παρέχεται  και  στους εφέδρους που έχουν εκπληρώσει
ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες, εφόσον δεν έχουν παρέλ-
θει τρία (3) έτη από την ημερομηνία εκπλήρωσής τους.

       2. Η ανακατάταξη των οπλιτών και η επανακατάταξη των εφέδρων γίνεται στον
Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανή-
κουν, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση του οικείου
Γενικού Επιτελείου.

       3. Μετά το πέρας της ανακατατάξεως ή επανακατατάξεως, οι ανακατατασσόμε-
νοι ή επανακατασσόμενοι  απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, χωρίς άλλη διαδικασία.

       4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται κατοπιν εισηγή-
σεως του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση των Γενικών Επι-
τελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ορίζεται η κλάση, η ειδικότητα, τα
προσόντα, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,  καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ανακατάταξη των οπλιτών και την επανακατάτα-
ξη των εφέδρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται
κατόπιν πρότασης των οικείων Γενικών Επιτελείων, ορίζεται ο αριθμός των ανακα-
τατασσόμενων  οπλιτών  και  επανακατατασσόμενων  εφέδρων  για  κάθε  χρόνο,
ανάλογα με τις ανάγκες των Επιτελείων.

       5. Οι οπλίτες  που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται:

           α. Ασφαλίζονται στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ) και στο Ενιαίο Τα-
μείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ).

           β. Κατά το χρόνο της ανακατατάξεώς ή επανακατατάξεώς τους έχουν τα ίδια
δικαιώματα από πλευράς υγειονομικής περίθαλψης, όπως και οι μόνιμοι στρατιωτι-
κοί.

           γ. Τοποθετούνται και υπηρετούν το χρόνο της  ανακατατάξεώς ή επανακατα-
τάξεώς τους σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων που εκπληρώνουν διεθνείς υπο-
χρεώσεις της Χώρας.

       6. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται
απολύονται στις παρακάτω περιπτώσεις:
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           α. Εφόσον κριθούν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ικανοί κατηγο-
ρίας Ι3, Ι4, ή Ι5 ή τους χορηγηθεί αναβολή για λόγους υγείας.

           β.  Εφόσον έχουν εκπληρώσει το χρονικό διάστημα της αναληφθείσας υπο-
χρέωσης παραμονής.

           γ. Εφόσον υποβάλουν αίτηση διακοπής της ανακατατάξεως ή επανακατα-
τάξεώς τους πριν από την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που έχουν ανα-
λάβει να εκπληρώσουν.  

           δ. Όταν καταδικαστούν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλο-
πή, 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 καθή-
κοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικο-
νομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών,
λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε
έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

           ε. Όταν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα.

           στ. Όταν εκκρεμεί σε βάρος τους κατηγορία για λιποταξία.

           ζ. Όταν διαπράξουν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, ύστερα από αιτιολο-
γημένη πρόταση της μονάδας που υπηρετούν.

       7. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται
δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωση για κάθε μήνα στρατιωτικής υπηρεσίας τους ως
οπλίτες βραχείας ανακατάταξης, ίσης με το ένα πέμπτο (1/5) των μηνιαίων αποδο-
χών που λαμβάνουν κατά την ημερομηνία απόλυσής τους,  όταν απολύονται  για
τους λόγους που αναφέρονται στις υποπαραγράφους α΄ και β΄ της παραγράφου 6
του παρόντος άρθρου.  Την παραπάνω αποζημίωση μειωμένη κατά το ήμισυ δι-
καιούνται και όταν απολύονται για το λόγο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο γ΄
της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης διακοπής της ανακατατάξεως ή επανακατάταξεώς τους έχουν συμπλη-
ρώσει  χρόνο  υπηρεσίας  ως  Οπλίτες  Βραχείας  Ανακατάταξης  τουλάχιστον  ενός
έτους.

       8. Το ύψος της παραπάνω αποζημίωσης είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.    

       9. Ειδικά όσοι από τους οπλίτες ή εφέδρους της παραγράφου 1 του άρ-
θρου αυτού έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της
στρατιωτικής τους υποχρέωσης, από το Σχολείο Προκεχωρημένης Εκπαίδευ-
σης Οπλιτών Ειδικών Δυνάμεων και τη Σχολή Αλεξιπτωτιστών σωρρευτικά, ή
τη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστρο-
φών του Πολεμικού Ναυτικού, ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται εθε-
λοντικά για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών πραγματικής στρατιωτι-
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κής υπηρεσίας στο Στρατό ξηράς ή το Πολεμικό Ναυτικό, αντίστοιχα, ανεξάρ-
τητα από τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφε-
δρεία του οποίου ανήκουν, εφόσον δεν παρήλθε ένα έτος από την ημερομη-
νία οριστικής απόλυσής τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω εκπλήρωσης
της στρατιωτικής τους υποχρέωσης και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό
πέμπτο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις της
στρατολογικής νομοθεσίας, κατά  την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογη-
τικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη
η ειδικότητα που τους απονεμήθηκε.

       10. Οι αναγραφόμενοι στην παραπάνω παράγραφο 9 μπορούν να ζητή-
σουν παράταση της ανακατάταξης ή της επανακατάταξής τους μέχρι δύο (2)
ακόμη φορές, διάρκειας πέντε (5) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας
η καθεμία.  Η  ανακατάταξη  και  η  επανακατάταξη  των ως άνω οπλιτών  και
εφέδρων,  αντίστοιχα,  γίνεται  με  απόφαση  του  Υπουργού  Εθνικής  Άμυνας
μετά από εισήγηση του ενδιαφερόμενου Γενικού Επιτελείου και πρόταση του
Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.  Με κοινή απόφαση των
Υπουργών  Εθνικής  Άμυνας  και  Οικονομικών,  που  εκδίδεται  κατά  τον  ίδιο
τρόπο, ορίζεται ο αριθμός των ανακατατασσόμενων οπλιτών και επανακατα-
τασσόμενων εφέδρων για κάθε χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες των Γενικών
Επιτελείων.  Σε  κάθε  περίπτωση,  προτεραιότητα  δίνεται  στην  ικανοποίηση
των αναγκών των Μονάδων της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών του
Πολεμικού Ναυτικού.

       11. Αναλόγως του Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων , στον οποίον ανακατα-
τάσσονται ή επανακατατάσσονται, υπηρετούν σε μονάδες Ειδικών Δυνάμεων
του Στρατού Ξηράς, καθώς και σε μονάδες αερομεταφερόμενου Πεζικού του
ίδιου κλάδου ή σε μονάδες της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών του Πο-
λεμικού Ναυτικού, ο συνολικός δε αριθμός τους δε θα υπερβαίνει τους τρια-
κόσιους είκοσι πέντε (325) για τους κλάδους αυτούς, κατανεμόμενους σε τρια-
κόσιους (300) για το Στρατό Ξηράς και είκοσι πέντε (25) για το Πολεμικό Ναυ-
τικό. 

       12. Οι παραπάνω, πέραν των περιπτώσεων της παραγράφου 6 του άρ-
θρου αυτού απολύονται και εφόσον κριθούν από αρμόδια υγειονομική ε-
πιτροπή  ικανοί  κατηγορίας  δευτέρας  Ι/2.  Απολυόμενοι  μεταφέρονται  στην
εφεδρεία του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο υπηρέτησαν ως
οπλίτες βραχείας περιόδου, εφόσον η υπηρεσία τους αυτή διήρκησε τουλάχι-
στον ένα (1) έτος.
      
       13. Κατά τα λοιπά, ισχύουν για αυτούς αναλογικά οι διατάξεις που αφο-
ρούν και τους λοιπούς ανακατατασσόμενους η επανακατατασσόμενους για
βραχεία περίοδο, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου αυτού.
 
     

Άρθρο  17 παρ. 6  Ν.3648/2008
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 Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται μετά από πρόταση του
οικείου Γενικού Επιτελείου του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων είναι δυνατόν οι
οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται να το

ποθετούνται και να υπηρετούν και σε άλλες Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων  που
καθορίζονται με την ίδια απόφαση, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Β.  Φ. 424/15/293150/Σ.4876/6 Σεπ 2016/Απόφαση Υ  E  ΘΑ 

Άρθρο 1

Καθορισμός Μονάδων ανακατάταξης οπλιτών ή επανακατάταξης εφέδρων για
βραχεία περιόδο (ΟΒΑ)

 Οι  οπλίτες  των  Ενόπλων  Δυνάμεων  και  οι  έφεδροι,  που  έχουν  εκπληρώσει
ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες, οι οποίοι ανακατατάσσο-
νται  ή  επανακατατάσσονται,  αντίστοιχα,  για  βραχεία  περίοδο,  τοποθετούνται  και
υπηρετούν,  χωρίς  δικαίωμα  μετάθεσης,  στους  παρακάτω,  κατά  Κλάδο  των
Ενόπλων Δυνάμεων, Σχηματισμούς, Μονάδες και Υπηρεσίες:

     α. Για το Στρατό Ξηράς: Στις Μονάδες-Ανεξάρτητες Υπομονάδες, που εδρεύουν
στις ΠΕ/Δ΄ΣΣ, ΑΣΔΕΝ (συμπεριλαμβανομένης και της νήσου «Κρήτης» για το 547
Α/Μ ΤΠ), στο 700 ΣΕ και στις Μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων.

     β. Για το Πολεμικό Ναυτικό: Στα Πολεμικά Πλοία και στη Διοίκηση Υποβρυχίων
Καταστροφών.

     γ. Για την Πολεμική Αεροπορία: Στις Μονάδες που υπάγονται στο ΑΤΑ (πλην
ΚΕΑΤ, ΚΕΝΑ, ΕΛΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΔΣΤ ΛΑΡΙΣΑΣ και τα ΚΕΔΑ), στην 112 ΠΜ, στην
113 ΠΜ, στην 31η  ΜΕΕΔ, στα Εργοστάσια, στη 206 ΠΑΥ, στη 204 ΜΓΑΠ, στην 120
ΠΕΑ, στην 123 ΠΤΕ και στην 124 ΠΒΕ.      

                                               

                                         
                                                         Άρθρο 2

                                          Καταργούμενες διατάξεις
 
 Η Φ.424/14/369670/Σ.1201/7-8-2014/Απόφαση ΥΕΘΑ καταργείται από την έναρξη
ισχύος της απόφασης αυτής.

                                                          Άρθρο  3

                                                    Έναρξη Ισχύος

 Η  ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την υπογραφή της.
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 Η απόφαση αυτή να μη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γ.  Φ.424/19/155201/Σ.1091/13  Ιουν  2008/Απόφαση  ΥΦ.ΕΘ.Α  (ΦΕΚ  1315/7-7-
2008 τ. Β), όπως τροποποιήθηκε με τη Φ.424/5/367032/Σ.595/16 Απρ 2014/
Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 957/16-4-14, τ.Β και ΦΕΚ 1287/21-5-14,τ.Β) και τη
Φ.415/2/280734/Σ.1477/11 Μαρ 16/Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 799/24-3-16,τ.Β)

    
Άρθρο 1

Προσόντα – Προϋποθέσεις Ανακατάταξης ή Επανακατάταξης
και Παράτασής τους

       1. Οι οπλίτες και οι έφεδροι, που επιθυμούν ανακατάταξη ή επανακατάταξη
αντίστοιχα, βραχείας διάρκειας ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών πραγματικής στρατιω-
τικής υπηρεσίας, πρέπει να συμπληρώνουν αθροιστικά, τόσο κατά την ημερομηνία
κατάθεσης των δικαιολογητικών, όσο και κατά την ημερομηνία ανακατάταξης ή επα-
νακατάταξης, τα παρακάτω προσόντα: 

           α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. 

           β. Να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) της ηλικίας τους, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας. Κατ’ εξαίρεση, η συνδρομή
του προσόντος αυτού ελέγχεται μόνο κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολο-
γητικών για ένταξη των υποψηφίων, αρχικά, στο θεσμό των ΟΒΑ. 

           γ. Να έχουν σωματική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2),
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας
των στρατευσίμων. 

           δ. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60
μ.). 
           ε. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευ-
δή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απι-
στία 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 ναρκωτι-
κών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδή-
ποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης να μην έχουν παραπεμ-
φθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα, για κακούργημα ή για τα ανωτέρω
αδικήματα. 

           στ. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους μήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λι-
ποταξία. 

           ζ. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
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           η. Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους, ούτε έχει κινηθεί
εναντίον τους η σχετική διαδικασία. 

           

           θ. Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέω-
ση, να έχουν αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της Μονάδας. 

           ι. Οι έφεδροι να μην έχουν τιμωρηθεί με φυλάκιση άνω των είκοσι (20) ημε-
ρών, εφάπαξ ή αθροιστικά. 

           ια. Να έχουν:
          
                (1) Για το Στρατό Ξηράς μία από τις παρακάτω πενήντα τρεις (53) ειδι-
κότητες:  Αποθηκάριος  Πυρομαχικών-Εκρηκτικών,  Διαβιβαστής,  Διαβιβαστής  ΕΔ,
Ηλεκτροτεχνίτης Ερπυστριοφόρων Οχημάτων, Ηλεκτροτεχνίτης Τροχοφόρων Οχη-
μάτων,  Μάγειρας,  Νοσοκόμος  Τραυματιοφορέας,  Οδηγός   Αρμάτων  LEO  2A4-
HELL,  Οδηγός  Αρματοφορέα,  Οδηγός  Αυτοκινήτου,  Οδηγός  Τροχοφόρων  Οχη-
μάτων, Οδηγός-Χειριστής Πυροσβεστικού Οχήματος, Οπλουργός, Πολιτικός Μηχα-
νικός, Πολυβολητής, Πυροβολητής Α/Α Κατευθυνόμενων Βλημάτων (Κ/Β), Πυροβο-
λητής Ασυρματιστής LEO 2A4-HELL, Πυροβολητής Ασυρματιστής Μέσου Άρματος
M48A5 MOLF,  Πυροβολητής  Ασυρματιστής  Μέσου Άρματος  LEO 1 A5,  Πυροτε-
χνουργός, Ρίπτης - Συσκευαστής Αλεξιπτώτων -Υλικών - Αλεξιπτωτιστής, Σκοπευ-
τής - Πυροβολητής Πυροβολικού Μάχης, Τεχνικός Αποθηκάριος - Γραφέας, Τεχνικός
Αποθηκάριος - Οδηγός Αυτοκινήτου, Τεχνικός Βοηθός - Παρατηρητής, Τεχνικός Γρα-
φέας - Χειριστής Η/Υ, Τεχνίτης Εργαλειομηχανικός Πυροβόλων (ΤΕΠ - ΤΠΕΟ), Τεχνί-
της Ερπυστριοφόρων Οχημάτων, Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ελέγχου Πυ-
ρός, Τεχνίτης Πυρομαχικών, Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιών, Τεχνίτης Τροχοφόρων Οχη-
μάτων, Τοπογράφος Μηχανικός, Υπηρέτης Α/Α Πυροβολικού, Υπηρέτης Α-Τ Όπλων
ΕΔ,  Υπηρέτης  Κ/Β  STINGER,  Υπηρέτης  Όλμων ΕΔ,  Υπηρέτης  Πολυβόλων ΕΔ,
Υπξκος Κινήσεως - Οδηγός Αυτοκινήτου, Χειριστής Α-Τ  Όπλων Μεγάλου Βεληνε-
κούς, Χειριστής Α-Τ Όπλων Μεσαίου Βεληνεκούς, Χειριστής Γερανού – Φορτωτή -
Εκσκαφέα Τάφρων, Χειριστής Ελαστικών Λέμβων, Χειριστής Ηλεκτρονικών Υπολο-
γιστών (τερματικών),  Χειριστής Ισοπεδωτή Γαιών,  Χειριστής Μέσων Επιτήρησης,
Χειριστής Μέσων Ηλεκτρονικού Πολέμου -  Ακροατής,  Χειριστής Μετεωρολογικών
Μηχανημάτων -  Ήχου Λάμψεων, Χειριστής Όλμων, Χειριστής Οργάνων Ελέγχου
Πυρός (ΧΟΕΠ) - Α/Α Κατευθυνόμενων Βλημάτων (Κ/Β), Χειριστής Προωθητή Γαιών,
Χειριστής  ΣΕΖΜ,  Χειριστής  Ψηφιακών  Τερματικών Συσκευών -  Κρυπτομηχανών,
Βοηθός Νοσηλευτή.

                (2) Για το Πολεμικό Ναυτικό μία από τις παρακάτω δεκαεπτά (17) ειδικότη-
τες:  Διοικητικής  Υποστήριξης  (ΔΙΟΙΚ),  Οδηγός  Τροχοφόρων  Οχημάτων  (ΟΔΗΓ),
Εσχαρέας (ΕΣΧ), Μουσικός (ΜΟΥΣ), Διαχειριστής (ΔΙΑΧ), Αρμενιστής (ΑΡΜ), Επιχει-
ρήσεων/Επικοινωνιών (ΕΕ), Τεχνικός όπλων (Τ/ΟΠΛ), Ηλεκτρολόγος (ΗΛ), Τεχνικός
Μηχανολογικών Συστημάτων (Τ/ΜΗΧ), Τεχνικός Ηλεκτρονικός Συστημάτων (Τ/ΗΝ),
Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δικτύων (ΗΝ/ΗΥ), Τεχνικός Συνεργείων (Τ/ΣΥΝ), Τε-
χνίτης Δομικών Έργων (Τ/ΔΟΜ), Ιατρός (ΥΙ), Οδοντίατρος (ΥΟΔ), Βοηθός Νοσηλευτι-
κής (Β/ΝΟΣ). 
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                (3)  Για την Πολεμική Αεροπορία μία από τις παρακάτω τριάντα πέντε (35)
ειδικότητες: Αμύνης Αεροδρομίων, Αστυνομικός, Βοηθός Ελεγκτή Πτήσεων, Πυροβο-
λητής,  Συντηρητής  Εγκαταστάσεων,  Ηλεκτρολόγος  Εγκαταστάσεων,  Ξυλουργός,
Υδραυλικός Εγκαταστάσεων, Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων, Μηχανι-
κός Οδηγός Οχημάτων και Μηχανημάτων, Μηχανικός Οδηγός Οχημάτων, Οδηγός
Οχημάτων,  Ηλεκτρολόγος  Οχημάτων,  Μηχανικός  Ενσυρμάτων  Τηλεπικοινωνιών,
Μηχα-

νικός Ασυρμάτων Τηλεπικοινωνιών, Μηχανικός Χειριστής Κέντρου Τηλεπικοινωνιών,
Μετεωρολόγος, Πυροσβέστης, Χειριστής Μηχανογραφικών Συσκευών, Υγειονομικός
Ιατρός, Υγειονομικός Οδοντίατρος, Υγειονομικός Φαρμακοποιός, Υγειονομικός Κτηνί-
ατρος, Φυσιοθεραπευτής, Βοηθός Ιατρικών Επαγγελμάτων, Νοσοκόμος, Υλικονόμος,
Χειριστής  Εγκαταστάσεων Καυσίμων,  Μάγειρας,  Τραπεζοκόμος,  Κουρέας,  Αρμενι-
στής, Χημικός, Διοικητικής Μέριμνας, Μουσικός.   

           ιβ. Να μην έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν ως
μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες ή εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή επαγγελ-
ματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή οπλίτες βραχείας ανακατάταξης. 
      
    2. Οι αρχικά ανακατατασσόμενοι οπλίτες και οι αρχικά επανακατατασσόμενοι
έφεδροι δύνανται να ζητήσουν την παράταση της ανακατάταξης ή επανακατάταξής
τους αντίστοιχα, μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) ετών πραγματικής στρατιωτικής
υπηρεσίας, εφόσον δεν έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία. Τα προσόντα που
αναφέρονται στις υποπαραγράφους α, ε, στ, ζ, η και θ της παραγράφου 1 του πα-
ρόντος άρθρου, πρέπει να υφίστανται και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πα-
ράτασης της ανακατάταξης ή επανακατάταξης. 

                                            
                                                      Άρθρο 2

Δικαιολογητικά - Προθεσμία Υποβολής

       1. Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη και την παράτασή τους, οι ενδιαφε-
ρόμενοι υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

           α. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνουν: 

 (1) Το χρονικό διάστημα, σε έτη, που επιθυμούν να διαρκέσει η ανακα-
τάταξη ή επανακατάταξή τους ή η παράτασή τους, καθώς και τις περιοχές, σε Μο-
νάδες των οποίων επιθυμούν να υπηρετήσουν, χωρίς αυτές να αποτελούν δέσμευ-
ση για την τοποθέτησή τους. 

               (2) Ότι δεν έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα
την τελευταία πενταετία, δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη από εισαγ-
γελική αρχή για τις αξιόποινες πράξεις, που αναγράφονται στις παραγράφους ε και
στ του άρθρου 1 της παρούσας και δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
Επίσης, με την ίδια αίτηση – δήλωση, εξουσιοδοτούν την Διεύθυνση Στρατολογικού
του αρμόδιου Γενικού Επιτελείου για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντίγραφου ποι-
νικού μητρώου γενικής χρήσης, εφόσον δεν κατατίθεται από τους ίδιους. 
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           β. Επικυρωμένο αντίγραφο του στρατιωτικού ή αστυνομικού δελτίου αυτότη-
τάς τους,  μόνο για τους αρχικά ανακατατασσόμενους ή επανακατατασσόμενους,
αντίστοιχα. 

       2. Για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, επιπλέον απαιτείται: 

           α.  Βεβαίωση της Μονάδας, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί
διαδικασία έκπτωσης ή υποβιβασμού τους. 

           β.  Αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της Μονάδας. 

       3. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται, ως ακολούθως: 

            α. Από τους οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, κατά το τελευταίο τρίμη-
νο και τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, πριν από την εκπλήρωση των στρατιωτι-
κών τους υποχρεώσεων. Είναι όμως δυνατόν, με διαταγή του Αρχηγού του Γε-
νικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων να καθορίζεται το
ακριβές χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα υποβάλουν τα δικαιολογητι-
κά. Στην περίπτωση αυτή, με την ίδια διαταγή θα καθορίζεται ότι  δικαίωμα
υποβολής δικαιολογητικών έχουν οι οπλίτες, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών,  υπέχουν υπόλοιπο
στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης διάρκειας από τριάντα (30) ημέρες
μέχρι τρεις (3) μήνες.

            β. Από τους εφέδρους, στα Στρατολογικά Γραφεία (ΣΓ), στα οποία υπάγο-
νται ή σε αυτά του τόπου διαμονής τους, οποτεδήποτε μετά την οριστική απόλυσή
τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατόν, με διαταγή του οικεί-
ου Γενικού Επιτελείου να καθορίζονται κατά περίπτωση το χρονικό διάστημα ή τα
χρονικά  διαστήματα  εντός  των  οποίων  θα  υποβάλλονται  τα  δικαιολογητικά  των
εφέδρων.

            γ. Από όσους επιθυμούν παράταση της ανακατάταξης ή επανακατάταξής
τους, υποβάλλονται στη μονάδα που υπηρετούν τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την
συμπλήρωση της, κατά περίπτωση, αναληφθείσας υποχρέωσης. 

       4. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται πέρα των χρονικών ορίων που καθορί-
ζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, να υποβάλλονται στις Διευθύνσεις
Στρατολογικού των Γενικών Επιτελείων, προκειμένου να απορριφθούν ως εκπρόθε-
σμα με απόφασή τους, αντίγραφο της οποίας αποστέλλουν στον ενδιαφερόμενο. 

       5. Ο τύπος των δικαιολογητικών της υποπαραγράφου α της παραγράφου 1 και
των υποπαραγράφων α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθορίζε-
ται με διαταγές των Γενικών Επιτελείων. 

Άρθρο 3
Διαδικασία Ανακατάταξης – Επανακατάταξης και Παράτασής τους
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        1. Οι Μονάδες και τα Στρατολογικά Γραφεία ελέγχουν την πληρότητα των δι-
καιολογητικών και τα υποβάλλουν, εντός πέντε (5) ημερών, στη Διεύθυνση Στρατο-
λογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, αφού
επισυνάψουν πλήρες αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, το οποίο ειδικά για τους υπηρε-
τούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις να είναι ελεγμένο και θεωρημένο από το αρμόδιο
Στρατολογικό Γραφείο. Για όσους δεν πληρούν τα προσόντα – προϋποθέσεις του
άρθρου 1 της παρούσας, τους ενημερώνουν προφορικά και εφόσον επιμένουν στην
κατάθεσή τους, θέτουν σχετική ένδειξη στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και υπο-
βάλλουν, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα δικαιολογητικά στη 

Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων
Δυνάμεων.

        2. Η Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των
Ενόπλων Δυνάμεων: 

            α. Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών, καθώς και τη συνδρομή των
προσόντων - προϋποθέσεων ανακατάταξης ή επανακατάταξης.

            β. Ζητά αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προ-
κύπτει ότι, ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικασθεί για τα εγκλήματα, που αναφέρο-
νται στην υποπαράγραφο ε της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας.

            γ. Μεριμνά, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Υγειονομικού, για την
εξέταση της σωματικής ικανότητας των εφέδρων υποψηφίων, αποστέλλοντάς τους
σχετική ειδοποίηση, αναφορικά με τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της. Αρμόδια
για την εξέτασή τους είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους Επιτροπή Απαλ-
λαγών του Στρατού Ξηράς, με εξαίρεση τους εφέδρους που διαμένουν στο νομό Ατ-
τικής,  οι  οποίοι  εξετάζονται  από αρμόδια υγειονομική επιτροπή του Κλάδου των
Ενόπλων Δυνάμεων στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν. 

            δ. Απορρίπτει, με αιτιολογημένη απόφασή της, τις αιτήσεις των υποψηφίων
που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 1 της παρούσας και της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν.1911/1990 (ΦΕΚ
166 Α΄). 

            ε. Ζητά από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου του οικείου
Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, να καθορίσει Μονάδα ανακατάταξης ή επανακα-
τάταξης, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην απόφαση της υποπαραγράφου 2στ
του παρόντος άρθρου. 

            στ. Ενεργεί για την έκδοση απόφασης ΥΕΘΑ, με την οποία εγκρίνεται
η ανακατάταξη ή επανακατάταξη, καθώς και η χρονική της διάρκεια, των υπο-
ψηφίων, που έχουν τα προσόντα και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, κα-
θώς και τα κριτήρια των παραγράφων 3 και 4 ή της παραγράφου 5 του πα-
ρόντος άρθρου, κατά περίπτωση. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η ημερομη-
νία και η Μονάδα της ανακατάταξης ή επανακατάταξης, όπως παρακάτω:   
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                  (1) Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ημερομηνία που θα απολύο-
νταν οριστικά από τις τάξεις  των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε περίπτωση που
επιτυχόντες οπλίτες απολυθούν πριν την έκδοση της σχετικής υπουργικής
απόφασης η επανακατάταξή τους να γίνεται κατά τις ημερομηνίες κατάταξης
των Εκπαιδευτικών Σειρών Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ). 

   (2)  Οι  έφεδροι  επανακατατάσσονται,  κατά τις  ημερομηνίες κατάταξης
των Εκπαιδευτικών Σειρών των Στρατευσίμων Οπλιτών. Σε αυτούς παρέχεται προ-
θεσμία  δύο  (2)  ημερών,  από  την  καθορισθείσα  ημερομηνία  επανακατάταξης,
εφόσον διαπιστωθούν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας από τα Στρατολογικά Γρα-
φεία του τόπου διαμονής τους, εφαρμοζομένων και στην προκειμένη περίπτωση
των 

διατάξεων του άρθρου 70 του νόμου 3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 302/13-12-05). 

ζ.  Ενεργεί για την έκδοση απορριπτικής απόφασης του  ΥΕΘΑ, για τους
υποψήφιους που είναι υπεράριθμοι από τον καθοριζόμενο αριθμό ανά έτος, σύμ-
φωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρ-
θρου. 

η. Αποστέλλει τις αποφάσεις των υποπαραγράφων δ, στ και ζ της παρού-
σας παραγράφου του άρθρου αυτού, στις Μονάδες ή στα αρμόδια Στρατολογικά
Γραφεία προκειμένου:

                  (1) Οι Μονάδες: 

                       (α) Να χορηγήσουν Φύλλο Πορείας σε όσους, εκ των ανακατατασ-
σόμενων οπλιτών τοποθετούνται σε άλλη Μονάδα. 

        (β) Να επιδώσουν στους αιτούντες ανακατάταξη, αντίγραφο της
απόφασης των υποπαραγράφων δ και ζ της παρούσας παραγράφου του άρθρου
αυτού.

   (2) Τα Στρατολογικά Γραφεία:
     

                       (α) Να αποστείλουν στους επανακατατασσόμενους σχετικό σημείωμα
επανακατάταξης. 

        (β) Να αποστείλουν στους αιτούντες επανακατάταξη, αντίγραφο της
απόφασης των υποπαραγράφων δ και ζ της παρούσας παραγράφου του άρθρου
αυτού.

      3. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα προσόντα -
προϋποθέσεις για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, είναι περισσότεροι από τον κα-
θοριζόμενο σε  ετήσια βάση,  για  κάθε  Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, ανώτατο
αριθμό  ανακατατασσομένων  και  επανακατατασσομένων,  σύμφωνα με  την  κοινή
απόφαση που εκδίδεται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνι-
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κής Άμυνας, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13 παράγραφος 4 του ν.1911/90, η
επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

          α. Την Εκπαιδευτική Σειρά των Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) με την οποία
εκπλήρωσαν ή εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση. 

          β. Την ημερομηνία γέννησής τους. 

           γ. Την ειδικότητά τους. 

      4. Κατά την επιλογή προτιμώνται κατά σειρά προτεραιότητας, όσοι ανήκουν σε
νεότερη ΕΣΣΟ, μεταξύ δε οπλιτών της ίδιας ΕΣΣΟ προτιμώνται οι μικρότεροι σε ηλι-
κία. Αν συμπίπτουν και οι ΕΣΣΟ και η ημερομηνία γέννησης, προτιμώνται αυτοί,
που η ειδικότητά τους, κατά την κρίση του οικείου Γενικού Επιτελείου, θεωρείται πε-
ρισσότερο κρίσιμη και αναγκαία. 

      5. Ειδικά για τους ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), η επι-
λογή των υποψηφίων γίνεται με το σύστημα μοριοδότησης, κατόπιν αθλητι-
κών δοκιμασιών, όπως παρακάτω:

          α. Δρόμος 2 μιλίων: 10 μόρια για 10΄΄ μικρότερο χρόνο από τα 17΄55΄΄
[π.χ. για χρόνο 16΄42΄΄ έχουμε 17΄55΄΄-16΄42΄΄=70΄΄ (το 73΄΄ στρογγυλοποιείται
στην πλησιέστερη δεκάδα) Χ  10=70 μόρια], με μέγιστο παραδεκτό χρόνο τα
17’55’’.  

          β. Κάμψεις: Αριθμός πέραν των 40 Χ 10 (πχ 60-40=20 Χ 10 =200 μόρια),
με ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 40 κάμψεις σε χρόνο 2’.

          γ. Κοιλιακοί: Αριθμός πέραν των 40 Χ 10 (πχ 80-40=40 Χ 10=400 μόρια),
με ελάχιστο παραδεκτό όριο τους 40 κοιλιακούς σε χρόνο 2΄.
          
          δ. Έλξεις: Αριθμός πέραν των 6 Χ 20 (πχ 10-6= 4 Χ 20 = 80 μόρια), με
ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 6 έλξεις.

       Οι  αθλητικές δοκιμασίες  θα διεξάγονται  στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών
(ΣΧΑΛ). Οι υποψήφιοι οπλίτες θα ενημερώνονται για τις ημερομηνίες διεξα-
γωγής των αθλητικών δοκιμασιών με μέριμνα της Μονάδας που υπέβαλαν τα
δικαιολογητικά τους, ενώ οι έφεδροι είναι υπεύθυνοι να επικοινωνήσουν με
τις Στρατολογικές Υπηρεσίες, στις οποίες υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους,
για να λάβουν γνώση των ημερομηνιών διεξαγωγής τους.  Με μέριμνα του
ΓΕΣ/ΔΕΔ  συγκροτούνται  επιτροπές  για  τη  μοριοδότηση  των  υποψηφίων
ΟΒΑ. Μετά το πέρας των αθλητικών δοκιμασιών συντάσσει τους πίνακες μο-
ριοδότησης και τους διαβιβάζει στο ΓΕΣ/ΔΣΛ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα
προτιμάται  ο  νεότερος  βάσει  ακριβούς  ημερομηνίας  γεννήσεως.  Στη  συ-
νέχεια, το ΓΕΣ/ΔΣΛ εφαρμόζει την προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου διαδικασία.

     6. Οι ενέργειες και η διαδικασία της παραγράφου 1 και των υποπαραγράφων α,
β, δ, ε, στ, ζ και η(1) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και σε
κάθε  περίπτωση υποβολής  αίτησης  παράτασης  της  αναληφθείσας  υποχρέωσης
των ανακατατασσομένων και των επανακατατασσομένων. 
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                                                       Άρθρο 4
                                         Υπηρεσιακή κατάσταση

     1.  Οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης: 

           α. Ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται με το βαθμό και την ειδικότητα
που είχαν πριν από την ανακατάταξη ή επανακατάταξη. 

           β. Είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων οπλιτών, που εκπληρώνουν στρατεύ-
σιμη ή εφεδρική ή πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση και νεότεροι των ομοιοβάθ-
μων 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. 

     2. Οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης για θέματα πειθαρχίας, υγειονομικής εξέτα-
σης, ένταξης σε κατηγορίες σωματικής ικανότητας ή χορήγησης αναβολής εκπλή-
ρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης για λόγους υγείας, τήρησης και διακίνη-
σης των ατομικών εγγράφων, χορήγησης απολυτηρίου και ένταξης στην εφεδρεία,
διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρα-
τεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση. 

     3. Με διαταγή του οικείου Γενικού Επιτελείου, είναι δυνατόν να μετατίθενται σε
άλλη Μονάδα, μετά την αρχική τους τοποθέτηση.

     4. Θέματα που αφορούν στη στολή, στα διακριτικά, στη διαμονή και στη διοικητι-
κή μέριμνα, στην εκπαίδευση, στα καθήκοντα των οπλιτών βραχείας ανακατάταξης,
στην απονομή και άλλων ειδικοτήτων ή στην αλλαγή ειδικότητας, καθώς και στη χο-
ρήγηση σε αυτούς ειδών ιματισμού και υπόδησης, ρυθμίζονται με διαταγές των Γε-
νικών Επιτελείων των οικείων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Για τα θέματα που
αφορούν στην έκδοση, χορήγηση, αντικατάσταση και  παράδοση, κατά την απόλυ-
ση  του  στρατιωτικού  δελτίου  ταυτότητας  των  οπλιτών  βραχείας  ανακατάταξης,
εφαρμόζονται  οι  διαταγές που διέπουν και  το υπόλοιπο στρατιωτικό  προσωπικό
των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Άρθρο 5
Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας

       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 ανακα-
τάταξης ή επανακατάταξης.  

        β. Άδειας απουσίας, επιπλέον της καθοριζόμενης με τις διατάξεις της παρα-
γράφου 1δ του άρθρου 4 της παρούσας. Η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά

./.

12



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 δια-
τάξεις του νόμου περί στρατολογίας, δεν υπολογίζεται ως πραγματική στρατιωτική
υπηρεσία για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέω-
ση. 

Άρθρο 6
Απόλυση

       Η απόλυση γίνεται από τις Μονάδες που υπηρετούν οι οπλίτες βραχείας ανα-
κατάταξης, όπως  παρακάτω: 

        α. Με την εκπλήρωση του χρονικού διαστήματος της αναληφθείσας υποχρέω-
σης παραμονής ή την υποβολή αίτησης διακοπής, στις περιπτώσεις των υποπαρα-
γράφων β και γ της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Ν.1911/90. 

         β. Με βάση απόφαση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής των Ενόπλων
Δυνάμεων, στην περίπτωση της υποπαραγράφου α της παραγράφου 6 του άρθρου
13 του Ν.1911/90.

         γ. Με βάση απόφαση του οικείου Γενικού Επιτελείου, στις περιπτώσεις των
υποπαραγράφων δ, ε, στ και ζ της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Ν.1911/90. 

Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις

       Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η 424.1/19/115703/Σ.5455/
10-9-91  Απόφ.  ΥΦΕΘΑ «Ανακατάταξη  οπλιτών  για  βραχεία  περίοδο»  (ΦΕΚ  Β΄
52/17-10-91), όπως τροποποιήθηκε με τις Φ.420/159/12268/Σ.489/25-8-00 Απόφ.
ΥΦΕΘΑ  (ΦΕΚ  Β΄  1119/8-9-00),  Φ.415/2/151299/Σ.274/15-2-05  Απόφ.  ΥΦΕΘΑ
(ΦΕΚ  Β΄  245/24-2-05),  Φ.415/6/157064/Σ.1271/9-8-07  Απόφ.  ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ  Β΄
1484/16-8-07). 

Άρθρο 8
Τελικές διατάξεις

1. Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής
εκδίδονται, εφόσον απαιτηθούν, από τη Διεύθυνση  Στρατολογικού του Γενικού Επι-
τελείου Εθνικής Άμυνας. 

       2. Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως.

       3. Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Δ.  Φ.400/34/292616/Σ.4753/31-8-2016/Απ. ΥΕΘΑ και ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 2808/6-9-
2016 τ.Β΄)

                                                       Άρθρο 42
Άδειες απουσίας Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

       1. Στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), που ανακατατάσσονται
ή επανακατάσσονται και υπηρετούν στις ΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.
1911/1990 (ΦΕΚ Α΄ 166), χορηγούνται οι παρακάτω κατηγορίες αδειών: 

           α. Κανονική πέντε (5) ημερών, για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής
στρατιωτικής υπηρεσίας. Η άδεια που αναλογεί στα δίμηνα που έχουν εκπλη-
ρωθεί χορηγείται υποχρεωτικά, σε τμήματα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών ή
συνολικά. Ειδικά, η άδεια που αναλογεί στο τελευταίο δίμηνο κάθε έτους ανα-
κατάταξης ή επανακατάταξης χορηγείται, υποχρεωτικά, τον τελευταίο μήνα του
έτους αυτού.

           β. Μικρής διάρκειας, μέχρι δέκα (10) ημέρες για κάθε έτος ανακατάτα-
ξης ή 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.

           γ. Αναρρωτική μέχρι τριάντα (30) ημέρες, για κάθε έτος ανακατάταξης ή
επανακατάταξης.

      2. Άδειες απουσίας, επιπλέον των καθοριζομένων στην παράγραφο 1 του
άρθρου αυτού, δεν υπολογίζονται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπη-
ρεσίας. Η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά από νοσηλεία για βλάβη ή
πάθηση, που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, λο-
γίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
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