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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Αθήνα, 21 Απρ 20 

 ΓΕΕΘΑ/Β4(ΔΝΣ)  
 ΓΕΑ/ΕΓΑ – ΕΓΥ – Β1 – Β4   
 ΑΤΑ/Β1 – ΔΑΥ/Α10 – ΔΑΕ/Β1 

 
 

ΘΕΜΑ: Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) 
  
ΣΧΕΤ.: α. Φ.415/269/Σ.42/ΓΕΑ/Β4/2 (ΑΔΑ:ΨΖ8Κ6-Ξ0Ν) 
 β.  Φ.400/120/195456/Σ.2422/10 Απρ 20/ΓΕΕΘΑ/Β1 

 
 1. Κατόπιν (β) σχετικού, στο πλαίσιο προστασίας από τη μετάδοση του 
κορωνοϊού (COVID-19) και με αντικειμενικό σκοπό τη μείωση της διασποράς της 
νόσου όσο το δυνατόν περισσότερο, παρατείνουμε κατά σαράντα πέντε (45) 
ημερολογιακές ημέρες την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για ανακατάταξη 
οπλιτών  και επανακατάταξη εφέδρων στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας. 
 
 2. Ειδικότερα, τροποποιούμε την (α) σχετικού Απόφαση του Αρχηγού του 
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, με την οποία προκηρύχθηκαν τετρακόσιες (400) 
θέσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στην Πολεμική Αεροπορία ως 
εξής: 
 
  α. Η παράγραφος 2 του (α) 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», θα 
πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξή τους ή την επανακατάταξή τους 
αντίστοιχα, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Ε», έως την 15 Ιουν 20 (όσα 
υποβληθούν μετά από αυτή την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα) 
όπως παρακάτω». 
 
  β. Η υποπαράγραφος 2α του (α) σχετικού τροποποιείται ως εξής:  
 
   «Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον μέχρι την 15 
Ιουν 20 διανύεται το τελευταίο τρίμηνο των στρατιωτικών τους 
υποχρεώσεων.» 
 
  γ.  Η υποπαράγραφος 3γ του (α) σχετικού τροποποιείται ως εξής: 
 
   «Υποβάλλουν την 16 Ιουν 20 τελική συγκεντρωτική κατάσταση με 
τα στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά έως την 15 Ιουν 20, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης «4» του Παραρτήματος «Ε». 
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  δ. Η παράγραφος 4 του Παραρτήματος «Ε» του (α) σχετικού 
τροποποιείται ως εξής:  
 
   «Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως την 15 Ιουν 2020 ως 
ακολούθως». 
 
   «α. Από τους οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον 
μέχρι 15 Ιουν 20 διανύεται το τελευταίο τρίμηνο των στρατιωτικών τους 
υποχρεώσεων.» 
 
  ε. Ο τίτλος της Προσθήκης «4» του Παραρτήματος «Ε» του (α) 
σχετικού τροποποιείται ως εξής: 
    
   «ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΒΑ ΠΟΥ 
ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΩΣ 15 ΙΟΥΝ 20»  
 
 3. Το ΥΠΕΘΑ/ΣΓ κ. ΥΕΘΑ – ΣΓ κ. ΥΦΕΘΑ, κ. Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΘΑ 
και το ΓΕΕΘΑ προς τα οποία κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), παρακαλούνται για 
την ενημέρωσή τους.  
 
 4. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΝΟΜ) Δήμητρα Τζίμου, Τμχης 2ου Τμήματος 
ΓΕΑ/Β4, τηλ. :2106592421. 
 

 
       Ακριβές αντίγραφο 

 
 
 
 
 Σχης (ΝΟΜ)  Βασίλειος Τζανής Τζανόπουλος 
       Δντης ΓΕΑ/Β4 

      Απτχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης 
      Αρχηγός ΓΕΑ 
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