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  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

  ΚΛΑΔΟΣ Β΄ 

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β4 

  ΤΜΗΜΑ ΙΙ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΒΑ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΠΝ   

 

ΣΧΕΤ.: α. Ν.1911/1990 «Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών 
θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166, τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 β. Φ.415/10/238167/Σ.8515/30 Νοε 19 Απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανακατάταξη 
οπλιτών και επανακατάταξη εφέδρων για βραχεία περίοδο» (ΦΕΚ 4576, τ. Β΄) 

 γ. Φ.424/8/186688/Σ.741/30 Ιαν 20 Απόφαση Υφυπουργού Οικονο-μικών και Υπουργού Εθνικής 
άμυνας «Ορισμός του αριθμού των ανακατατασσόμενων οπλιτών και επανακατατασσόμενων 
εφέδ-ρων για βραχεία περίοδο (ΟΒΑ) στις Ένοπλες Δυνάμεις» (ΦΕΚ 368, τ. Β΄) 

 δ. Φ.415/127/310789/Σ.188/17 Ιουλ 20/ΓΕΝ/Β4-ΙΙ 
 ε. Φ.415/154/310849/Σ.193/28 Ιουλ 20/ ΓΕΝ/Β4-ΙΙ 

 

 

Α/Α Α.Δ.Τ. Λόγος Απόρριψης 

1 ΑΝ 737389 Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της υποπαρ 3β του (δ) σχετικού 

2 ΑΚ 874365 Δεν πέτυχε τα παραδεκτά όρια στις αθλητικές δοκιμασίες της παρ. 3 του Παραρτήματος «Γ» του (δ) 
σχετικού 

3 ΑΗ357513 Δεν πέτυχε τα παραδεκτά όρια στις αθλητικές δοκιμασίες της παρ. 3 του Παραρτήματος «Γ» του (δ) 
σχετικού 

4 ΑΜ 389753 Δεν πέτυχε τα παραδεκτά όρια στις αθλητικές δοκιμασίες της παρ. 3 του Παραρτήματος «Γ» του (δ) 
σχετικού 

5 ΑΚ 827175 Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της περ γ του Παραρτήματος «Α» του (δ) σχετικού 
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6 ΑΝ 755539 Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της υποπαρ 3β του (δ) σχετικού 

7 ΑΙ 994705 Δεν πέτυχε τα παραδεκτά όρια στις αθλητικές δοκιμασίες της παρ. 3 του Παραρτήματος «Γ» του (δ) 
σχετικού 

8 ΑΖ 021840 α. Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της περ β του Παραρτήματος «Α» του (δ) σχετικού                                
β. Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της υποπαρ 3β του (δ) σχετικού 

9 ΑΟ 131177 α. Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της περ β του Παραρτήματος «Α» του (δ) σχετικού                                
β. Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της υποπαρ 3β του (δ) σχετικού 

10 ΑΗ 415605 Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της υποπαρ 3β του (δ) σχετικού 

11 ΑΚ 647610 Δεν προσήλθε για εξέταση της σωματικής του ικανότητας [παρ. 5 (δ) σχετικού 

12 ΑΟ 209725 Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της περ β του Παραρτήματος «Α» του (δ) σχετικού 

13 8303183 Δεν προσήλθε στις αθλητικές δοκιμασίες της παρ. 3 του Παραρτήματος «Γ» του (δ) σχετικού 

14 ΑΝ 822274 Δεν προσήλθε στις αθλητικές δοκιμασίες της παρ. 3 του Παραρτήματος «Γ» του (δ) σχετικού 

15 ΑΚ 888045 Δεν πέτυχε τα παραδεκτά όρια στις αθλητικές δοκιμασίες της παρ. 3 του Παραρτήματος «Γ» του (δ) 
σχετικού 

16 ΑΒ 130881 α. Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της περ β του Παραρτήματος «Α» του (δ) σχετικού                         
β.Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της υποπαρ 3β του (δ) σχετικού 

17 ΑΙ 831640 Δεν προσήλθε για εξέταση της σωματικής του ικανότητας [παρ. 5 (δ) σχετικού 

18 08105211 Δεν προσήλθε στις αθλητικές δοκιμασίες της παρ. 3 του Παραρτήματος «Γ» του (δ) σχετικού 

19 ΑΗ 830563 α. Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της περ ια του Παραρτήματος «Α» του (δ) σχετικού                
β.Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της περ β του Παραρτήματος «Α» του (δ) σχετικού   

γ.Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της υποπαρ 3β του (δ) σχετικού. 

20 7305698 Δεν προσήλθε στις αθλητικές δοκιμασίες της παρ. 3 του Παραρτήματος «Γ» του (δ) σχετικού 

21 ΑΟ 111740 α. Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της περ β του Παραρτήματος «Α» του (δ) σχετικού                        
β. Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της υποπαρ 3β του (δ) σχετικού 

22 ΑΗ 922167 Δεν προσήλθε για εξέταση της σωματικής του ικανότητας [παρ. 5 (δ) σχετικού 
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23 ΑΜ 774999 Δεν προσήλθε στις αθλητικές δοκιμασίες της παρ. 3 του Παραρτήματος «Γ» του (δ) σχετικού 

24 ΑΟ 202700 Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της περ γ του Παραρτήματος «Α» του (δ) σχετικού 

25 ΑΚ 288166 Δεν πληροί το προσόν- του Άρθρου 13 παρ. 1 του (α) σχετικού 

26 ΑΝ 424231 α. Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της περ ια του Παραρτήματος «Α» του (δ) σχετικού 
β.Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της υποπαρ 3β του (δ) σχετικού. 

27 ΑΙ 859894 α. Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της περ β του Παραρτήματος «Α» του (δ) σχετικού                        
β. Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της υποπαρ 3β του (δ) σχετικού 

28 ΑΚ 571865 Δεν πέτυχε τα παραδεκτά όρια στις αθλητικές δοκιμασίες της παρ. 3 του Παραρτήματος «Γ» του (δ) 
σχετικού 

29 ΑΝ 171697 α. Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της περ β του Παραρτήματος «Α» του (δ) σχετικού                        
β. Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της υποπαρ 3β του (δ) σχετικού 

30 ΑΜ 168117 Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της περ γ του Παραρτήματος «Α» του (δ) σχετικού 

31 ΑΚ 207639 α. Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της περ β του Παραρτήματος «Α» του (δ) σχετικού                        
β. Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της υποπαρ 3β του (δ) σχετικού 

32 ΑΙ 756836 Δεν προσήλθε για εξέταση της σωματικής του ικανότητας [παρ. 5 (δ) σχετικού 

33 ΑΟ 408987 Δεν προσήλθε για εξέταση της σωματικής του ικανότητας [παρ. 5 (δ) σχετικού 

34 ΑΜ 079651 Δεν προσήλθε για εξέταση της σωματικής του ικανότητας [παρ. 5 (δ) σχετικού 

 
Σημείωση: Οι έφεδροι του παρόντος πίνακα ενημερώνονται με δική τους ευθύνη αναφορικά με την απόρριψη του αιτήματος τους 
για επανακατάταξη στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, με βάση τον αριθμό του δελτίου της 
αστυνομικής τους ταυτότητας. 

 

ΚΥΡΩΝΕΤΑΙ 

 

                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
Ακριβές Αντίγραφο                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 
  
 
Πλωτάρχης (Ε) Βαλεντία Κατωπόδη Π.Ν 
   Τμηματάρχης Γραμματείας ΓΕΝ/Β4 

 

 


