
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ 
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  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
  ΚΛΑΔΟΣ Β΄ 
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β4 
  ΤΜΗΜΑ ΙΙ 

  Αθήνα,   03 Νοε 20 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΒΑ 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 Οικονομικών και Υπουργού Εθνικής άμυνας «Ορισμός 
του αριθμού των ανακατατασσόμενων οπλιτών και επανακατατασσόμενων εφέδρων για βραχεία περίοδο (ΟΒΑ) 
στις Ένοπλες Δυνάμεις» (ΦΕΚ 368, τ. Β΄) 

 δ. Φ.415/126/310797/Σ.187/17 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 ΑΟ 494335 
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.    

2 ΑΝ 851178 Ανήκει στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των ΕΔ [παρ. 2 (δ) σχετικού]. 

3 ΑΟ 084470 
α. Ανήκει στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των ΕΔ [παρ. 2 (δ) σχετικού]. 
β. Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της υποπαρ 3β του (δ) σχετικού 

4 ΑΖ 622393 
α. Ανήκει στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των ΕΔ [παρ. 2 (δ) σχετικού].   
β. Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της υποπαρ 3β του (δ) σχετικού 

5 ΑΜ 237792 Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της υποπαρ 3β του (δ) σχετικού 

6 ΑΚ 678429 Ανήκει στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των ΕΔ [παρ. 2 (δ) σχετικού].    

7 ΑΗ 494812 Ανήκει στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των ΕΔ [παρ. 2 (δ) σχετικού].  
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8 ΑΟ 003797 
α. Ανήκει στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των ΕΔ [παρ. 2 (δ) σχετικού]. 
β. Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της υποπαρ 3β του (δ) σχετικού 

9 ΑΟ157239 Ανήκει στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των ΕΔ [παρ. 2 (δ) σχετικού].  

10 ΑΝ 077124 Ανήκει στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των ΕΔ [παρ. 2 (δ) σχετικού].  

11 ΑΚ 244585 Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της υποπαρ 3β του (δ) σχετικού 

12 ΑΜ 856885 
α.Ανήκει στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των ΕΔ [παρ. 2 (δ) σχετικού].                  
β. Δεν πληροί το προσόν- του Άρθρου13 παρ. 1 του (α) σχετικού 

13 ΑΗ 014473 
α. Ανήκει στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των ΕΔ [παρ. 2 (δ) σχετικού]. 
β. Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της υποπαρ 3β του (δ) σχετικού 

14 ΑΖ 637239 
α. Ανήκει στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των ΕΔ [παρ. 2 (δ) σχετικού]. 
β. Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της υποπαρ 3β του (δ) σχετικού 

15 ΑΚ 847327 Ανήκει στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των ΕΔ [παρ. 2 (δ) σχετικού].  

16 ΑΜ 638581 Ανήκει στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των ΕΔ [παρ. 2 (δ) σχετικού].  

17 ΑΜ 083494 Ανήκει στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των ΕΔ [παρ. 2 (δ) σχετικού].  

18 ΑΚ 794564 

α.Ανήκει στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των ΕΔ [παρ. 2 (δ) σχετικού].                   
β. Δεν πληροί το προσόν- του Άρθρου13 παρ. 1 του (α) σχετικού               
γ. Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της περ θ του Παραρτήματος «Α» του 
(δ) σχετικού  

19 ΑΖ 439515 
α. Ανήκει στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των ΕΔ [παρ. 2 (δ) σχετικού].  
β. Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της υποπαρ 3β του (δ) σχετικού 

20 ΑΜ 554425 

α. Ανήκει στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των ΕΔ [παρ. 2 (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 

21 ΑΚ 163357 
α. Ανήκει στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των ΕΔ [παρ. 2 (δ) σχετικού]. 
β. Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της υποπαρ 3β του (δ) σχετικού 

22 ΑΚ 694219 Ανήκει στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των ΕΔ [παρ. 2 (δ) σχετικού].                 

23 ΑΚ 497090  Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της υποπαρ 3β του (δ) σχετικού 
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24 ΑΖ 624668 
Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της περ β του Παραρτήματος «Α» του (δ) 
σχετικού  

25 ΑΕ 814544 

α. Ανήκει στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των ΕΔ [παρ. 2 (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 

26 ΑΟ 237163 Ανήκει στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των ΕΔ [παρ. 2 (δ) σχετικού].  

27 ΑΚ 610607 Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της υποπαρ 3β του (δ) σχετικού 

28 ΑΜ 150127 
Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της περ θ του Παραρτήματος «Α» του (δ) 
σχετικού  

29 ΑΒ 273570 Δεν πληροί το προσόν- προϋπόθεση της υποπαρ 3β του (δ) σχετικού 

30 ΑΗ 993917 Ανήκει στην εφεδρεία άλλου Κλάδου των ΕΔ [παρ. 2 (δ) σχετικού].  

 

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

 

ΚΥΡΩΝΕΤΑΙ 

 

 
                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
Ακριβές Αντίγραφο                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

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

 


