
«Προαγωγή Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού» 

 
 Έχοντας υπόψη: 
 
 α. Το άρθρο 45 του Συντάγµατος.  
 β. Το άρθρο 5 του ν.δ 1400/1973 «Περί καταστάσεων των Αξιωµατικών των 
Ενόπλων ∆υνάµεων», (Α’ 114).  
 γ. Τα άρθρα 24, 26, 27, 31, 90 και 91 του ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και 
ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων – Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων 
∆υνάµεων, Στρατολογίας και Συναφείς ∆ιατάξεις», (Α’ 167). 
 δ. Την απόφαση υπ’ αριθµ. 76 από 14-07-2016, της 21ης συνεδρίασής του Ανωτάτου 
Ναυτικού Συµβουλίου (ΑΝΣ).  
 ε. Την απόφαση υπ’ αριθµ. 13 από 06-03-2017, της 4ης συνεδρίασής του Ανωτάτου 
Ναυτικού Συµβουλίου (ΑΝΣ).  
 στ. Το πρακτικό τακτικών κρίσεων έτους 2016-17, Ανθυποπλοιάρχου, Μάχιµου, που 
συντάχθηκε από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών του Ναυτικού µε την υπ’ αριθµ.2 
από 6-4-2016, της 2ης Συνεδρίασής του. 
 ζ. Τους πίνακες τακτικών κρίσεων έτους 2017-18 και οφειλόµενων τακτικών κρίσεων 
έτους 2016-17, Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού, που συντάχθηκαν από το Συµβούλιο 
Προαγωγών Αξιωµατικών Ναυτικού, µε την απόφαση υπ’ αριθµ. 1 από 10-04-2017, της 1ης 
συνεδρίασής του και κυρώθηκαν µε το από 26-05-2017 Π. ∆ιάταγµα (Γ’ 518).   
 η. Την υπ’ αριθµ. Υ24 από 06-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας ∆ηµήτριο Βίτσα», (Β’ 2144). 

 
 

Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 
 

 Προάγουµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 24 (παραγρ. 5β), 26, 27 (παραγρ.3) 
και 31 του ν.3883/10, τους παρακάτω Αξιωµατικούς του Πολεµικού Ναυτικού, οι οποίοι 
κρίθηκαν από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών Ναυτικού, σε τακτική κρίση έτους 
2017-18 και οφειλόµενη τακτική κρίση έτους 2016-17, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 1 από 10-
04-2017, απόφαση της 1ης συνεδρίασής του, ως ακολούθως: 

ΑΔΑ: 6Χ9Χ6-ΩΓΚ



 
 

- 2 -

 
 α. Στο βαθµό του Πλωτάρχη τον Υποπλοίαρχο, Μάχιµο, Κολέτσιο Ευάγγελο του 
Νικολάου (ΑΜ-2843), ο οποίος κρίθηκε ως «Προακτέος κατ΄ εκλογή», σε οφειλόµενη τακτική 
κρίση έτους 2016-17 και θέτουµε στην επετηρίδα Μαχίµων Αξιωµατικών, µετά τον Πλωτάρχη 
Σούλα Αναστάσιο του Παναγιώτη (ΑΜ-2769), της προαγωγής του λογιζοµένης από 27-06-
2016, ηµεροµηνία που συµπληρώνει τον απαιτούµενο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο 
βαθµό. 
 
 β. Στο βαθµό του Πλωτάρχη τους παρακάτω Υποπλοιάρχους, Μηχανικούς, οι οποίοι 
κρίθηκαν ως «Προακτέοι κατ΄ εκλογή», σε τακτική κρίση έτους 2017-18 και θέτουµε στην 
επετηρίδα Αξιωµατικών Μηχανικών, µετά τον Πλωτάρχη Κουρνούτο Σεραφείµ του Νικολάου 
(ΑΜ-Μ-1156), της προαγωγής τους λογιζοµένης από 31-05-2017, ηµεροµηνία που 
συµπληρώνουν τον απαιτούµενο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό: 
 

(1) Λάσκο  ∆ηµήτριο  του Ευάγγελου (ΑΜ-Μ-1137) 

(2) Φαναρά  Γεώργιο  του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-1147) 

(3) Αντωνιάδη  Βλάσιο  του Κυριάκου (ΑΜ-Μ-1139) 

(4) Βοξάκη   Πέτρο  του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-1195) 

(5) Στουραΐτη   ∆ηµήτριο  του Βασιλείου (ΑΜ-Μ-1149) 

(6) Σταύρου  Ευστράτιο  του Βασιλείου (ΑΜ-Μ-1157) 

(7) Σαµπάνη  Κωνσταντίνο  του Σταµατίου (ΑΜ-Μ-1148) 

(8) Χρυσαϊδό  Χρήστο  του Νικολάου (ΑΜ-Μ-1154) 

(9) Κούρνη   Αθανάσιο  του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-1144) 

(10) Μιχαλόπουλο  Παναγιώτη  του ∆ηµητρίου (ΑΜ-Μ-1193) 

(11) Ντινάκη   Λεωνίδα  του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-1155) 

(12) Κορολή   ∆ηµήτριο  του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-1153) 

(13) Αλεξίου  Κυριάκο  του ∆ηµητρίου (ΑΜ-Μ-1142) 

(14) Κωνσταντόπουλο  Παναγιώτη  του Γρηγορίου (ΑΜ-Μ-1106) 

(15) Μαλαπάνη  ∆ηµήτριο  του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-1138) 
 
 γ. Στο βαθµό του Πλωτάρχη τον Υποπλοίαρχο, Οικονοµικού, Σιφάκη Φώτιο του 
∆ηµητρίου (ΑΜ-Ο-753), ο οποίος κρίθηκε ως «Προακτέος κατ΄ εκλογή», σε τακτική κρίση 
έτους 2017-18 και θέτουµε στην επετηρίδα Αξιωµατικών Οικονοµικού, µετά την Πλωτάρχη 
Σαρτζετάκη Βασιλική του Ιωάννη (ΑΜ-Ο-738), της προαγωγής του λογιζοµένης από 09-04-
2017, ηµεροµηνία που συµπληρώνει τον απαιτούµενο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο 
βαθµό. 
 
 δ. Στο βαθµό του Πλωτάρχη τους παρακάτω Υποπλοιάρχους, Υγειονοµικού/ 
Φαρµακοποιούς, οι οποίοι κρίθηκαν ως «Προακτέοι κατ΄ εκλογή», σε τακτική κρίση έτους 
2017-18: 
 

(1)  Καπούλα  Ιωάννη του ∆ηµητρίου (ΑΜ-ΥΦ-221) 
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(2)  Μπίστα   Αργύριο  του Ιωάννη (ΑΜ-ΥΦ-222) 

(3)  Κοσµίδη   Πρόδροµο  του Σάββα (ΑΜ-ΥΦ-223) 

(4)  Καρανίσα   Σωτήριο  του Θωµά (ΑΜ-ΥΦ-224) 
 
και θέτουµε στην επετηρίδα Αξιωµατικών Υγειονοµικού/Φαρµακοποιών, µετά τον Πλωτάρχη 
Γιτόπουλο Νικόλαο του Αντωνίου (ΑΜ-ΥΦ-220), της προαγωγής τους λογιζοµένης ως 
ακολούθως: 
   (5) Των Αξιωµατικών των ανωτέρω εδαφίων (1) έως και (3) την 23-03-2017,  
   (6) Του Αξιωµατικού του ανωτέρω εδαφίου (4) την 31-05-2017,  
ηµεροµηνίες που συµπληρώνουν τον απαιτούµενο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο 
βαθµό. 
 
 ε. Στο βαθµό του Πλωτάρχη τους παρακάτω Υποπλοιάρχους, Ειδικοτήτων, οι οποίοι 
κρίθηκαν ως «Προακτέοι κατ΄ εκλογή», σε τακτική κρίση έτους 2017-18: 
 

(1)  Θεοχάρη Άγγελο του Γεωργίου (ΑΜ-Ε-25978) 

(2)  Χάλαρη  Ευάγγελο του Αντωνίου (ΑΜ-Ε-26587) 

(3)  Μαστροκούκο  Ιωάννη του Παντελή (ΑΜ-Ε-27829) 

(4)  Τριαντάφυλλο  Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ-Ε-27850) 

(5)  Αφένδρα Ανάργυρο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Ε-28396) 

(6)  Βενιέρη  Σπυρίδωνα του Αριστείδη (ΑΜ-Ε-28715) 
 
και θέτουµε στην επετηρίδα Αξιωµατικών Ειδικοτήτων, µετά τον Πλωτάρχη Σιλαµιανό 
Ιωάννη του Εµµανουήλ (ΑΜ-Ε-25607), της προαγωγής τους λογιζοµένης ως ακολούθως: 
  (7) Του Αξιωµατικού του ανωτέρω εδαφίου (1) την 07-01-2017,  
  (8) Του Αξιωµατικού του ανωτέρω εδαφίου (2) την 09-01-2017,  
  (9) Των Αξιωµατικού των ανωτέρω εδαφίων (3) έως (4) την 12-01-2017, 
        (10) Του Αξιωµατικού του ανωτέρω εδαφίου (5) την 11-03-2017, 
        (11) Του Αξιωµατικού του ανωτέρω εδαφίου (6) την 13-03-2017, 
ηµεροµηνίες που συµπληρώνουν τον συνολικό χρόνο Αξιωµατικού.  
 
 στ. Στο βαθµό του Πλωτάρχη τον Υποπλοίαρχο, Κατ’ Απονοµή Αθλητή, Μάρα 
Βλάσιου του Νικολάου (ΑΜ-Ο-031), ο οποίος κρίθηκε ως «Προακτέος κατ΄ εκλογή», σε 
τακτική κρίση έτους 2017-18, και θέτουµε στην επετηρίδα Αξιωµατικών Κατ’ Απονοµή 
Αθλητών, µετά την Πλωτάρχη Μυλωνά ∆ήµητρα του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Ο-021), της 
προαγωγής του λογιζοµένης από 01-05-2017, ηµεροµηνία που συµπληρώνει τον 
απαιτούµενο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό. 
 
 ζ. Στο βαθµό του Υποπλοιάρχου τους παρακάτω Ανθυποπλοιάρχους, Μαχίµους, οι 
οποίοι κρίθηκαν ως «Προακτέοι κατ΄ εκλογή», σε οφειλόµενη τακτική κρίση έτους 2016-17: 
 

(1) Αραµπατζή   Γεώργιο-Στυλιανό του Αχιλλέα (ΑΜ-3122) 

(2) Παπαγεωργίου  Γεωργία  του Λυµπέρη (ΑΜ-3219) 
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και θέτουµε στην επετηρίδα Μαχίµων Αξιωµατικών, ως ακολούθως: 
   (3)  Ο Αξιωµατικός του ανωτέρω εδαφίου (1) µετά την Υποπλοίαρχο, Βασιλάκου 
Αικατερίνη του Παναγιώτη (ΑΜ-3157), της προαγωγής του λογιζοµένης από 14-06-2016 
ηµεροµηνία που έπρεπε κανονικά να προαχθεί. 
    (4)  Η Αξιωµατικός του ανωτέρω εδαφίου (2) µετά τον Υποπλοίαρχο, Καντεράκη 
Σπυρίδωνα του Ιωάννη (ΑΜ-3223), της προαγωγής της λογιζοµένης από 09-07-2016 
ηµεροµηνία που συµπληρώνει τον απαιτούµενο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό. 
 
 η. Στο βαθµό του Υποπλοιάρχου τον Ανθυποπλοίαρχο, Μηχανικό, Ειδικών 
Καταστάσεων, Χάλιο Σωτήριο του ∆ηµητρίου (ΑΜ-Μ-1326), ο οποίος κρίθηκε ως 
«Προακτέος κατ΄ εκλογή», σε τακτική κρίση έτους 2017-18, σύµφωνα µε το άρθρο 31 
[παράγρ. α(2)] του ν.3883/10 και θέτουµε στην επετηρίδα Αξιωµατικών Μηχανικών, µετά τον 
Υποπλοίαρχο Αποστολό Κωνσταντίνο του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-1327). 
 
 θ. Στο βαθµό του Υποπλοιάρχου τον Ανθυποπλοίαρχο, Κατ’ Απονοµή Αθλητή, 
Μούγιο ∆ηµήτριο του Παναγιώτη (ΑΜ-Ο-076), ο οποίος κρίθηκε ως «Προακτέος κατ΄ 
εκλογή», σε τακτική κρίση έτους 2017-18 και θέτουµε στην επετηρίδα Αξιωµατικών Κατ’ 
Απονοµή Αθλητών, µετά τον Υποπλοίαρχο Γρηγοριάδη Αριστείδη του Ιωάννη (ΑΜ-Ο-074), 
της προαγωγής του λογιζοµένης από 08-04-2017, ηµεροµηνία που συµπληρώνει τον 
απαιτούµενο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό. 
 
 ι. Στο βαθµό του Ανθυποπλοίαρχου την Σηµαιοφόρο, Μάχιµο, Καρυστινού Αγγελική 
του Νικολάου (ΑΜ-3359), η οποία κρίθηκε ως «Προακτέα κατ΄ εκλογή», σε οφειλόµενη 
τακτική κρίση έτους 2016-17 και θέτουµε στην επετηρίδα Μαχίµων Αξιωµατικών, µετά τον 
Ανθυποπλοίαρχο Τζαµαλή Κωνσταντίνο του Μιχαήλ (ΑΜ-3360), της προαγωγής της 
λογιζοµένης από 03-07-2016, ηµεροµηνία που συµπληρώνει τον απαιτούµενο χρόνο 
παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό. 
 
 ια. Στο βαθµό του Ανθυποπλοιάρχου τον Σηµαιοφόρο, Μηχανικό, Ζυµβρακάκη 
Απόστολο του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-1395), ο οποίος κρίθηκε ως «Προακτέος κατ΄ εκλογή», σε 
οφειλόµενη τακτική κρίση έτους 2016-17 και θέτουµε στην επετηρίδα Αξιωµατικών 
Μηχανικών, µετά τον Ανθυποπλοίαρχο Λιόντα Αθανάσιο του Απόστολου (ΑΜ-Μ-1396), της 
προαγωγής του λογιζοµένης από 03-07-2016, ηµεροµηνία που συµπληρώνει τον 
απαιτούµενο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό. 
 
 ιβ Στο βαθµό του Ανθυποπλοιάρχου τον Σηµαιοφόρο, Υγειονοµικού/Οδοντίατρο, 
Ρούλια Παναγιώτη του ∆ηµητρίου (ΑΜ-ΥΟ-32), ο οποίος κρίθηκε ως «Προακτέος κατ΄ 
εκλογή», σε τακτική κρίση έτους 2017-18 και θέτουµε στην επετηρίδα Αξιωµατικών 
Υγειονοµικού/Οδοντιάτρων, µετά τον Ανθυποπλοίαρχο Χαχή Παναγιώτη του Χρήστου (ΑΜ-
ΥΟ-31), της προαγωγής του λογιζοµένης από 24-01-2017, ηµεροµηνία που συµπληρώνει 
τον απαιτούµενο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό. 
 
 ιγ. Στο βαθµό του Ανθυποπλοιάρχου τον Σηµαιοφόρο, Υγειονοµικού/Ψυχολόγο, 
Συναδινάκη Εµµανουήλ του ∆ηµητρίου (ΑΜ-ΥΨ-006), ο οποίος κρίθηκε ως «Προακτέος κατ΄ 
εκλογή», σε τακτική κρίση έτους 2017-18 και θέτουµε στην επετηρίδα Αξιωµατικών 
Υγειονοµικού/Ψυχολόγων, µετά την Ανθυποπλοίαρχο Ξύγκη Ιωάννα του Αναστασίου (ΑΜ-
ΥΨ-005), της προαγωγής του λογιζοµένης από 25-01-2017, ηµεροµηνία που συµπληρώνει 
τον απαιτούµενο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό.  
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 Στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος διατάγµατος.  

 
 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2017 

 
 Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
 
 
 
 

 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ    
ΕΘΝΙΚΗΣ  ΑΜΥΝΑΣ 

 
 
 
 
 

 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΒΙΤΣΑΣ 
 

 
 

 
Για την ακρίβεια 

Ο Τµηµατάρχης ΓΕΝ/Β3-ΙΙΙ 
Αντιπλοίαρχος (Ο) Π. Μάντζαρης ΠΝ 

(Τηλεφ. 210 6551908)  
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