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     Α∆Α:       
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

ΠΡΟΣ:  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
  Β1 (∆ΙΜΣΠΡΟ)/4α 
 
 
 
ΚΟΙΝ.: 

 
Πίνακα Αποδεκτών 

Τηλεφ. (εσωτ.) 3036 
Φ.400/250/404198 
Σ.5502 
Αριθµ. Εγκυκλίου: 74 
Αθήνα, 19 Ιουν 17 
 

ΘΕΜΑ: Προσωπικό – ∆ιοικητικά 
  

ΣΧΕΤ.: Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 
διατάξεις», (Α΄ 112). 

 
1. Σας κοινοποιούµε, το από  07-06-2017 Π∆ «Ανάκληση ∆ιαταγµάτων, 

Κύρωση Πινάκων Κρίσεων, Προαγωγές και Αποστρατείες Κατωτέρων 
Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς», που δηµοσιεύθηκε στο µε 
αριθµό Γ΄ 558/15-06-2017 ΦΕΚ και βεβαιώθηκε για την ύπαρξη πρόβλεψης 
πίστωσης στον προϋπολογισµό µε την υπ’ αριθµ. 985882/09-06-2017 εγγραφή 
του ΓΕΣ/∆ΟΙ. 
 

2. Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. 
 

3. Χειριστής θέµατος: Υπλγός (ΠΖ) Βασίλειος Φέγγας του ΓΕΣ/Β1 
(∆ΙΜΣΠΡΟ)/4α, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6552151. 

 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 
Τχης (ΠΖ ΕΥ) Άγγελος Αδαµόπουλος 

Επιτελής Β1(∆ΙΜΣΠΡΟ)/4α 
 

Ταξίαρχος Λεωνίδας Κακαβάς 
ΓΕΣ/∆ιευθυντής Β1(∆ΙΜΣΠΡΟ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ// 
ΓΕΕΘΑ/Β1// 
ΓΕΣ/∆ΠΖ – ∆ΙΤ - ∆ΜΧ – ∆∆Β – ∆ΤΧ – ∆ΕΜ – ∆ΥΠ – ∆ΥΓ – ∆ΜΣ – ∆ΟΙ// 
ΣΣΕ// 
401 ΓΣΝΕ// 
424 ΓΣΝΕ// 
1η ΤΑΞ Κ∆-ΑΛ «ΕΛ - ΑΛΑΜΕΙΝ»// 
33 Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ// 
34 Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ// 
12 ΜΕ// 
5/42 ΣΕ// 
535 Μ/Κ ΤΠ// 
21 ΕΥΠ// 
1ο ΤΥΑ∆// 
2ο ΤΥΑ∆// 
5ο ΤΥΠ// 
475 Τ∆Β// 
482 Τ∆Β// 
ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ//  
303 ΠΕΒ// 
315 ΣΠΤΧ// 
323 ΛΕ// 
100 ΛΥΠΕ// 
ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ// 
ΟΛΚΕΣ// 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/Β1 (∆ΙΜΣΠΡΟ)/4α 
ΓΕΣ/Β1 (∆ΙΜΣΠΡΟ)/4δ,8  
ΓΕΣ/∆ΟΡ-∆ΟΙ/1 
ΓΕΣ/∆ΥΓ/Ε∆ΥΠ 
ΓΕΣ/∆ΓΜΥ 
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«Ανάκληση ∆ιαταγµάτων, Κύρωση Πινάκων Κρίσεων, Προαγωγές και Αποστρατείες 

Κατωτέρων Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς» 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
 
 

Έχοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις: 

(1) Του ν.2439/1996 «Ιεραρχία και Εξέλιξη των Μονίµων Αξιωµατικών 
των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες ∆ιατάξεις» (Α΄ 219).  

(2) Του ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών 
των Ενόπλων ∆υνάµεων – Θέµατα ∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων, 
Στρατολογίας και Συναφείς ∆ιατάξεις» (Α΄ 167). 

β. Τα υπ’ αριθµό 2, 3, 4 και 6/2017 Πρακτικά του Συµβουλίου Προαγωγών 
Στρατού Ξηράς υπ’ αριθµό «3». 

γ. Τα υπ’ αριθµό 4 και 5/2017 Πρακτικά του Συµβουλίου Προαγωγών 
Αξιωµατικών Στρατού υπ’ αριθµό «3». 

δ. Την υπ’ αριθµό 3879/2016 Γνωµάτευση της Ανωτάτης Στρατού 
Υγειονοµικής Επιτροπής. 

ε. Την υπ’ αριθµό 3900/2016 Γνωµάτευση της Ανωτάτης Στρατού 
Υγειονοµικής Επιτροπής. 
 στ. Την υπ’ αριθµό Y24 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
Αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας ∆ηµήτριο Βίτσα» (Β΄ 
2144/2015). 
 

Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας 
 

Αποφασίζουµε 
 

1. Ανακαλούµε: 
  

  α. Το από 10-11-2016 Π∆ (Γ΄ 1213, Ε∆ΥΕΘΑ 185/2016), µόνο κατά το 
µέρος που αφορά στην κύρωση πίνακα προακτέου κατ’ εκλογή Υπολοχαγού έτους 
2016 και στην προαγωγή κατ’ εκλογή στο βαθµό του Λοχαγού, του Υπολοχαγού 
Μηχανικού Γκιπατίδη Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ:57799), λόγω συµπληρώσεως του 
µέγιστου χρόνου πραγµατικής συνολικής υπηρεσίας αξιωµατικού στο βαθµό του 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2439/1996, πριν 
την ηµεροµηνία διαγραφής του λόγω αίτησης αποστρατείας. 
 
  β.  Το από 6-7-2016 Π∆ (Γ΄ 678, Ε∆ΥΕΘΑ 102/2016), µόνο κατά το µέρος 
που αφορά στην κύρωση πίνακα προακτέου στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθµό 
Υπολοχαγού έτους 2016 και στην προαγωγή στο βαθµό του Λοχαγού, του 
Υπολοχαγού ∆ιαβιβάσεων Γεωργογιάννη Σταύρου του Χρήστου (ΑΜ:57048), λόγω 
συµπληρώσεως του µέγιστου χρόνου πραγµατικής συνολικής υπηρεσίας 
αξιωµατικού στο βαθµό του σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 
5 του ν.2439/1996, πριν την ηµεροµηνία διαγραφής του λόγω αίτησης αποστρατείας. 
 
 γ. Το από 26-01-2017 Π∆ (Γ΄ 95, Ε∆ΥΕΘΑ 11/2017), µόνο σε ότι αφορά 
στην κύρωση πίνακα προακτέας κατ’ εκλογή Υπολοχαγού έτους 2016-2017 και στην 
προαγωγή κατ’ εκλογή στο βαθµό του Λοχαγού της Υπολοχαγού Πεζικού Ελαφράς 
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Υπηρεσίας ∆ρακοπούλου Χρυσούλας του ∆ηµητρίου (ΑΜ:60041), κατόπιν του υπ’ 
αριθµό 6 πρακτικού του ΣΠΣΞ «3», σύµφωνα µε το οποίο αποφασίζεται η διαγραφή 
της από τον πίνακα προακτέων κατ’ εκλογή κατωτέρων Αξκών, έκτακτης κρίσης 
έτους 2016, στον οποίο εγγράφηκε λόγω συµπλήρωσης τυπικών προσόντων, µε 
βάση την καταχωρισµένη απόφαση στο υπ’ αριθµ. 15/2016 πρακτικό του ΣΠΣΞ υπ’ 
αριθµό «3», καθόσον δεν έχει συµπληρώσει 25 έτη πραγµατικής στρατιωτικής 
υπηρεσίας µέχρι 31-12-2014, λόγω λήψης άδειας άνευ αποδοχών και ως εκ τούτου 
εµπίπτει στις διατάξεις του ν.3883/2010. 
 

2. Κυρώνουµε: 
 

α. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, τους 
παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων, που συντάχθηκαν από τα αρµόδια  Συµβούλια 
Προαγωγών: 

ΕΤΟΥΣ 2013-2014 
   Προακτέας κατ’ εκλογή Υπολοχαγού Πεζικού Καρυπίδου Συµέλας του 
Θεοδώρου (ΑΜ:58051) 

ΕΤΟΥΣ 2014-2015 
(1) Προακτέου κατ’ εκλογή Λοχαγού ∆ιαχειριστών Υγειονοµικού Τέζα 

Αναστασίου του Ηλία (ΑΜ:54147) 
(2) Προακτέων κατ’ εκλογή Υπολοχαγών Όπλων και Σωµάτων:  
 (α) ∆ιαβιβάσεων Γεωργογιάννη Σταύρου του Χρήστου  (ΑΜ:57048) 
 (β) Μουσικού Κάντα Πέτρου του Ναπολέων (ΑΜ:57889) 

 
ΕΤΟΥΣ 2015-2016 

(1) Προακτέων κατ’ εκλογή Λοχαγών Όπλων:  
 (α) Πεζικού Τερζόπουλου Αναστασίου του Γεωργίου (ΑΜ:54729) 
 (β) ∆ιαβιβάσεων Γουλάπτση Παντελή του Σωτηρίου (ΑΜ:54771) 
 
(2) Προακτέων κατ’ εκλογή Υπολοχαγών Όπλων και Σωµάτων: 

(α) Μηχανικού Γκιπατίδη Ιωάννη του Γεωργίου  (ΑΜ:57799)
   (β) Φροντιστών Τεχνικού Μαβίδη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ 
(ΑΜ:57914) 

ΕΤΟΥΣ 2016-2017 
Προακτέων κατ’ εκλογή Λοχαγών Όπλων και Σωµάτων: 
(1) Πεζικού Νάκα ∆ανιήλ του Θεοδώρου  (ΑΜ:55474) 
(2) Πεζικού Χριστάκη ∆ηµητρίου του Αθανασίου (ΑΜ:55565) 
(3) Αρχιτεχνιτών ∆ιαβιβάσεων Τσαντλογιάννη Νικολάου του Βασιλείου 

(ΑΜ:55805) 
(4) Τεχνικού Τζογάνη Γεωργίου του ∆ηµητρίου  (ΑΜ:55618) 
(5) Τεχνικού Αντωνάκη Αναστασίου του Σωτηρίου  (ΑΜ:55625) 
(6) Τεχνικού Ασιατίδη Βασιλείου του Ιορδάνη  (ΑΜ:55627) 

 
ΕΤΟΥΣ 2016 

Προακτέων κατ’ εκλογή Λοχαγών Όπλων, των οποίων έγιναν 
αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας: 

(1) Μηχανικού Γκιπατίδη Ιωάννη του Γεωργίου  (ΑΜ:57799) 
(2) ∆ιαβιβάσεων Γεωργογιάννη Σταύρου του Χρήστου  (ΑΜ:57048) 
 

β. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 25 του άρθρου 20 του 
ν.2439/1996, τον παρακάτω συµπληρωµατικό πίνακα έκτακτης κρίσης που 
συντάχθηκε από το Συµβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ’ αριθµό «3» για 
λόγους υγείας:  

ΑΔΑ: 6ΤΛ86-1Α1



 
 

./. 

- 3 - 

ΕΤΟΥΣ 2017 
Προακτέων κατ’ εκλογή Λοχαγών Όπλων και Σωµάτων: 
(1) Πεζικού ∆ιαµαντόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη  (ΑΜ:53997) 
(2) Υλικού Πολέµου Πάτση Ευαγγελίας του Ιωάννη  (ΑΜ:60254) 

 
 γ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 26 του ν.3883/2010, τους 

παρακάτω πίνακες κρίσεων, που συντάχθηκαν από τα αρµόδια Συµβούλια 
Προαγωγών: 

ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
Προακτέου κατ’ εκλογή Λοχαγού Υγειονοµικού Ιατρών ∆αλιακόπουλου 

Σταύρου του Ιωάννη (ΑΜ:55831) 
 

ΕΤΟΥΣ 2014-2015 
Προακτέων κατ’ εκλογή Λοχαγών Σωµάτων: 
(α) Υγειονοµικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Καρδαρά Παναγιώτας 

του Μιχαήλ (ΑΜ:55410) 
(β) Υγειονοµικού Ιατρών Μπουµτζή Ελένης του Ευαγγέλου  (ΑΜ:57431) 
 

ΕΤΟΥΣ 2015-2016 
Προακτέας κατ’ εκλογή Λοχαγού Υγειονοµικού Κτηνιάτρων Αλέξη 

Χρυσούλας του ∆ηµητρίου (ΑΜ:57436) 
 

ΕΤΟΥΣ 2016-2017 
(1) Προακτέων κατ’ εκλογή Λοχαγών Σωµάτων: 
 (α) Εφοδιασµού Μεταφορών Αλεξάκη Χριστίνας του ∆ηµητρίου 

(ΑΜ:57692) 
 (β) Υγειονοµικού Ιατρών Μαζαράκη Ιωάννη του Λεωνίδα 

(ΑΜ:58873) 
 (γ) Οικονοµικού Νασιάδη Αχιλλέα του Μιχαήλ  (ΑΜ:57410) 
 
(2) Προακτέων κατ’ εκλογή Υπολοχαγών Όπλων: 

 (α) Πεζικού Καρλατήρα Παρασκευής του Νικολάου  (ΑΜ:62075) 
 (β) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κορφιά Αναστάση του Νικήτα 

(ΑΜ:62121) 
(3) Προακτέων κατ’ εκλογή Ανθυπολοχαγών Όπλων και Σωµάτων: 
 (α) Πεζικού Γεωργαντζή Σωτηρίας του Κωνσταντίνου  (ΑΜ:60029) 
 (β) Πεζικού Παναγοπούλου Σπυριδούλας του Παρασκευά 

(ΑΜ:60107) 
 (γ) Υγειονοµικού Ιατρών Καρρά Γεωργίου του Ηλία  (ΑΜ:66489) 
 (δ) Υγειονοµικού Ιατρών Κολοµητρούση Ανδροµάχης του 

Κωνσταντίνου (ΑΜ:67165) 
 

δ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 13γ του άρθρου 26 του 
ν.3883/2010, τον παρακάτω συµπληρωµατικό πίνακα έκτακτης κρίσης που 
συντάχθηκε από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών Στρατού υπ’ αριθµό «3» 
λόγω θανάτου: 

ΕΤΟΥΣ 2017 
Ευδοκίµως τερµατισάντων τη σταδιοδροµία τους Υπολοχαγών Όπλων 

και Σωµάτων: 
(1) Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισµένων Μακρή Παναγιώτη του 

Νικολάου (ΑΜ:59839) 
(2) Υλικού Πολέµου Βώβου Γεωργίου του Σπυρίδωνα  (ΑΜ:60580) 
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3. Προάγουµε: 
 

 α. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του 
ν.2439/1996 σε συνδυασµό µε το άρθρο 91 του ν.3883/2010 και του άρθρου 14 του 
ν.4361/2016, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων σε Ταγµατάρχες κατ’ 
εκλογή τους παρακάτω Λοχαγούς Όπλων και Σωµάτων: 

(1) Πεζικού Τερζόπουλο Αναστάσιο του Γεωργίου (ΑΜ:54729), της 
προαγωγής του λογιζοµένης από 23-10-2015 που προάχθηκε ο νεότερος του 
Λοχαγός ∆ιαβιβάσεων Μίρζα Απόστολος – ∆ηµήτριος – Ευτύχιος του Ανβεράλη – 
Οµήρου (ΑΜ:54735), µε το από 07-07-2016 Π∆ (Γ΄ 675, Ε∆ΥΕΘΑ 94/2016). 

(2) ∆ιαβιβάσεων Γουλάπτση Παντελή του Σωτηρίου (ΑΜ:54771), της 
προαγωγής του λογιζοµένης από 23-10-2015 που προάχθηκε ο νεότερος του 
Λοχαγός Ιππικού Τεθωρακισµένων Ιωάννου – Καποτάς Ιωάννης του Επαµεινώνδα 
(ΑΜ:54774), µε το από 07-07-2016 Π.∆ (Γ΄ 675, Ε∆ΥΕΘΑ 94/2016). 

(3) Πεζικού Νάκα ∆ανιήλ του Θεοδώρου (ΑΜ:55474), της προαγωγής 
του λογιζοµένης από 05-11-2016 που προάχθηκε ο νεότερος του Λοχαγός 
Πυροβολικού Μαυρογένης Στυλιανός του Βασιλείου (ΑΜ:55515), µε το από 16-11-
2016 Π∆ (Γ΄ 1219, Ε∆ΥΕΘΑ 187/2016). 

(4) Πεζικού Χριστάκη ∆ηµήτριο του Αθανασίου (ΑΜ:55565), της 
προαγωγής του λογιζοµένης από 05-11-2016 που προάχθηκε ο νεότερος του 
Λοχαγός Μηχανικού Χασιώτης Χριστόφορος του Αναστασίου (ΑΜ:55567), µε το από 
16-11-2016 Π.∆ (Γ΄ 1219, Ε∆ΥΕΘΑ 187/2016).  

(5) Τεχνικού Τζογάνη Γεώργιο του ∆ηµητρίου (ΑΜ:55618), της 
προαγωγής του λογιζοµένης από 05-11-2016 που προάχθηκαν οι οµοιόβαθµοί του 
που είχαν την ίδια µε αυτόν κρίση µε το από 16-11-2016 Π∆ (Γ΄ 1219, Ε∆ΥΕΘΑ 
187/2016). 

(6) Τεχνικού Αντωνάκη Αναστάσιο του Σωτηρίου (ΑΜ:55625), της 
προαγωγής του λογιζοµένης από 05-11-2016 που προάχθηκαν οι οµοιόβαθµοί του 
που είχαν την ίδια µε αυτόν κρίση µε το από 16-11-2016 Π∆ (Γ΄ 1219, Ε∆ΥΕΘΑ 
187/2016). 

(7) Τεχνικού Ασιατίδη Βασίλειο του Ιορδάνη (ΑΜ:55627), της 
προαγωγής του λογιζοµένης από 05-11-2016 που προάχθηκαν οι οµοιόβαθµοί του 
που είχαν την ίδια µε αυτόν κρίση µε το από 16-11-2016 Π∆ (Γ΄ 1219, Ε∆ΥΕΘΑ 
187/2016). 

(8) ∆ιαχειριστών Υγειονοµικού Τέζα Αναστάσιο του Ηλία (ΑΜ:54147), 
της προαγωγής του λογιζοµένης από 24-10-2014 που προάχθηκε ο νεότερος του 
Λοχαγός ∆ιαχειριστών Υγειονοµικού ∆ραγουµάνος Χρήστος του Αναστασίου 
(ΑΜ:54150), µε το από 07-07-2016 Π∆ (Γ΄ 675, Ε∆ΥΕΘΑ 94/2016). 

(9) Αρχιτεχνιτών ∆ιαβιβάσεων Τσαντλογιάννη Νικόλαο του Βασιλείου 
(ΑΜ:55805), της προαγωγής του λογιζοµένης από 05-11-2016 που προάχθηκε ο 
νεότερος του Λοχαγός Αρχιτεχνιτών ∆ιαβιβάσεων Πετλάκης Σταύρος του Αθανασίου  
(ΑΜ:55809), µε το από 16-11-2016 Π∆ (Γ΄ 1219, Ε∆ΥΕΘΑ 187/2016). 
 

 β. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του 
ν.2439/1996 σε συνδυασµό µε το άρθρο 91 του ν.3883/2010 και το άρθρο 47 του 
ν.4407/2016, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή 
τους παρακάτω Υπολοχαγούς Όπλων και Σωµάτων:  

  (1) Μηχανικού Γκιπατίδη Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ:57799), της 
προαγωγής του λογιζοµένης από 20-11-2015 ηµεροµηνία που συµπλήρωσε τον 
απαιτούµενο συνολικό χρόνο παραµονής Αξιωµατικού για τον βαθµό του. 

 (2) ∆ιαβιβάσεων Γεωργογιάννη Σταύρο του Χρήστου (ΑΜ:57048), της 
προαγωγής του λογιζοµένης από 01-11-2014 ηµεροµηνία που συµπλήρωσε τον 
απαιτούµενο συνολικό χρόνο παραµονής Αξιωµατικού για τον βαθµό του. 
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(3) Μουσικού Κάντα Πέτρο του Ναπολέων (ΑΜ:57889), της 
προαγωγής του λογιζοµένης από 01-11-2014 που προάχθηκε ο νεότερός του 
Υπολοχαγός Μουσικού Ελένας Ισίδωρος του Σταύρου (ΑΜ:57890), µε το από 21-11-
2016 Π∆ (Γ΄ 1226, Ε∆ΥΕΘΑ 193/2016). 

(4) Φροντιστών Τεχνικού Μαβίδη Κωνσταντίνο του Μιχαήλ 
(ΑΜ:57914), της προαγωγής του λογιζοµένης από 20-11-2015 που προάχθηκε ο 
νεότερός του Υπολοχαγός Φροντιστών ∆ιαβιβάσεων Γκούτρας Κωνσταντίνος του 
Κλεάρχου (ΑΜ:57915), µε το από 21-11-2016 Π∆ (Γ΄ 1226, Ε∆ΥΕΘΑ 193/2016). 
 

γ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4β του άρθρου 20 του 
ν.2439/1996 σε Λοχαγό κατ’ εκλογή την Υπολοχαγό Πεζικού Καρυπίδου Συµέλα του 
Θεοδώρου (ΑΜ:58051), της προαγωγής της λογιζοµένης από 13-11-2013 που 
προάχθηκαν οι οµοιόβαθµοί της που είχαν την ίδια µε αυτήν κρίση µε το από 17-08-
2015 Π∆ (Γ΄ 1063,Ε∆ΥΕΘΑ 117/2015). 
 
 δ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3883/2010, τους 
παρακάτω αξιωµατικούς: 

 (1) Σε Ταγµατάρχες κατ’ εκλογή τους παρακάτω Λοχαγούς Σωµάτων: 
  (α) Εφοδιασµού Μεταφορών Αλεξάκη Χριστίνα του ∆ηµητρίου 

(ΑΜ:57692), της προαγωγής της λογιζοµένης από 14-04-2016 που προάχθηκε ο 
νεότερος της Λοχαγός Εφοδιασµού Μεταφορών Λάκκας Απόστολος του Θωµά 
(ΑΜ:56899), µε το από 12-07-2016 Π∆ (Γ΄ 694, Ε∆ΥΕΘΑ 97/2016). 

  (β) Υγειονοµικού Ιατρών Μπουµτζή Ελένη του Ευαγγέλου 
(ΑΜ:57431), της προαγωγής της λογιζοµένης από 18-04-2014 που προάχθηκε η 
νεότερη της Λοχαγός Υγειονοµικού Ιατρών Παναγιώτη ∆έσποινα του Ανανία 
(ΑΜ:55403), µε το από 25-01-2016 Π∆ (Γ΄ 57, Ε∆ΥΕΘΑ 7/2016). 

  (γ) Υγειονοµικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Καρδαρά Παναγιώτα 
του Μιχαήλ (ΑΜ:55410), της προαγωγής της λογιζοµένης από 18-04-2014 που 
προάχθηκαν οι οµοιόβαθµοί της που είχαν την ίδια µε αυτήν κρίση µε το από 25-01-
2016 Π∆ (Γ΄ 57, Ε∆ΥΕΘΑ 7/2016). 

  (δ) Υγειονοµικού Ιατρών ∆αλιακόπουλο Σταύρο του Ιωάννη 
(ΑΜ:55831), της προαγωγής του λογιζοµένης από 02-03-2017 που συµπλήρωσε τον 
απαιτούµενο χρόνο διοικήσεως για το βαθµό του. 

  (ε) Υγειονοµικού Ιατρών Μαζαράκη Ιωάννη του Λεωνίδα 
(ΑΜ:58873), της προαγωγής του λογιζοµένης από 14-04-2016 που προάχθηκε ο 
νεότερος του Λοχαγός Υγειονοµικού Ιατρών Τζελέτας Γεώργιος του Παύλου 
(ΑΜ:58874), µε το από 12-07-2016 Π∆ (Γ΄ 694, Ε∆ΥΕΘΑ 97/2016). 

  (στ) Υγειονοµικού Κτηνιάτρων Αλέξη Χρυσούλα του ∆ηµητρίου 
(ΑΜ:57436), της προαγωγής της λογιζοµένης από 27-04-2015 που προάχθηκε ο 
νεότερος της Λοχαγός Υγειονοµικού Κτηνιάτρων ∆ρακόπουλος Γεώργιος του 
Βασιλείου (ΑΜ:57437), µε το από 29-07-2015 Π∆ (Γ΄ 769, Ε∆ΥΕΘΑ 78/2015). 

  (ζ) Οικονοµικού Νασιάδη Αχιλλέα του Μιχαήλ (ΑΜ:57410), της 
προαγωγής του λογιζοµένης από 14-04-2016 που προάχθηκε ο νεότερος του 
Λοχαγός Οικονοµικού Σκρίµπας Αθανάσιος του Γεωργίου (ΑΜ:57411), µε το από 12-
07-2016 Π∆ (Γ΄ 694, Ε∆ΥΕΘΑ 97/2016).  
 

(2) Σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή τους παρακάτω Υπολοχαγούς Όπλων: 
 (α) Πεζικού Καρλατήρα Παρασκευή του Νικολάου (ΑΜ:62075), της 

προαγωγής της λογιζοµένης από 03-08-2016 που προάχθηκε ο νεότερός της 
Υπολοχαχός Πεζικού ∆ρακωνάκης Γεώργιος του Ιωάννη (ΑΜ:62076), µε το από 12-
08-2016 Π∆ (Γ΄ 808,Ε∆ΥΕΘΑ 122/2016). 
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 (β) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κορφιά Αναστάση του Νικήτα 
(ΑΜ:62121), της προαγωγής του λογιζοµένης από 30-11-2016 που συµπλήρωσε τον 
απαιτούµενο χρόνο παραµονής στο βαθµό του.  
 (3) Σε Υπολοχαγούς κατ’ εκλογή τις παρακάτω Ανθυπολοχαγούς 
Όπλων της προαγωγής τους λογιζοµένης από 21-12-2016 ηµεροµηνία 
συµπληρώσεως του απαιτουµένου χρόνου παραµονής στο βαθµό τους: 
  (α) Πεζικού Γεωργαντζή Σωτηρία του Κωνσταντίνου  (ΑΜ:60029) 
  (β) Πεζικού Παναγοπούλου Σπυριδούλα του Παρασκευά 
(ΑΜ:60107) 
  (4) Σε Υπολοχαγούς κατ’ εκλογή τους παρακάτω Ανθυπολοχαγούς 
Σωµάτων: 
   (α) Υγειονοµικού Ιατρών Καρρά Γεώργιο του Ηλία (ΑΜ:66489), της 
προαγωγής του λογιζοµένης από 05-06-2016 που προάχθηκαν οι οµοιόβαθµοί του 
που είχαν την ίδια µε αυτόν κρίση µε το από 08-12-2016 Π∆ (Γ΄ 1301, Ε∆ΥΕΘΑ 
201/2016). 
  (β) Υγειονοµικού Ιατρών Κολοµητρούση Ανδροµάχη του 
Κωνσταντίνου (ΑΜ:67165), της προαγωγής της λογιζοµένης από 27-10-2016 που 
προάχθηκε η νεότερη της Ανθυπολοχαγός Υγειονοµικού Ιατρών Ζιάκα Μαρία του 
∆ηµητρίου (ΑΜ:67166), µε το από 08-12-2016 Π∆ (Γ΄ 1301, Ε∆ΥΕΘΑ 201/2016). 
 
 ε. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 25 του άρθρου 20 του 
ν.2439/1996, για λόγους υγείας σε Ταγµατάρχες κατ’ εκλογή τους παρακάτω 
Λοχαγούς Όπλων και Σωµάτων: 
  (1) Πεζικού ∆ιαµαντόπουλο Κωνσταντίνο του Ιωάννη  (ΑΜ:53997) 
  (2) Υλικού Πολέµου Πάτση Ευαγγελία του Ιωάννη  (ΑΜ:60254) 
 

στ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 13γ του άρθρου 26 του 
ν.3883/2010, λόγω θανάτου σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή τους παρακάτω Υπολοχαγούς 
Όπλων και Σωµάτων: 

(1) Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισµένων Μακρή Παναγιώτη του 
Νικολάου (ΑΜ:59839), της προαγωγής του λογιζοµένης από 31-01-2017 ηµεροµηνία 
προηγούµενη του θανάτου του. 

(2) Υλικού Πολέµου Βωβό Παναγιώτη του Σπυρίδωνα (ΑΜ:60580), της 
προαγωγής του λογιζοµένης από 22-12-2016 ηµεροµηνία προηγούµενη του θανάτου 
του. 

4. Θέτουµε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 13γ του άρθρου 26 του ν.3883/2010, µε το βαθµό που φέρουν τους 
παρακάτω αξιωµατικούς: 

  α. Λοχαγό Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισµένων Μακρή Παναγιώτη του 
Νικολάου (ΑΜ:59839), που γεννήθηκε το έτος 1971 στη Χαλκίδα Ευβοίας της 
αποστρατείας του λογιζοµένης από 01-02-2017 ηµεροµηνία του θανάτου του. 

 
  β. Λοχαγό Υλικού Πολέµου Βωβό Γεώργιο του Σπυρίδωνα (ΑΜ:60580), 

που γεννήθηκε το έτος 1971 στο Λίβιγκστον Ζάµπια της αποστρατείας του 
λογιζοµένης από 23-12-2016 ηµεροµηνία του θανάτου του. 
 

5. Συµπληρώνουµε: 
 
   α. Το από 10-11-2016 Π∆ (Γ΄ 1213, Ε∆ΥΕΘΑ 185/2016), µόνο κατά το 

µέρος που αφορά στον Λοχαγό Μηχανικού Γκιπατίδη Ιωάννη του Γεωργίου 
(ΑΜ:57799), ο οποίος αποστρατεύτηκε µε αίτησή του και κατόπιν έκτακτης κρίσης 
έτους 2016 από το Συµβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ’ αριθµό «3», λόγω 
συµπληρώσεως του ελάχιστου χρόνου παραµονής στο βαθµό πριν την αποστρατεία 

ΑΔΑ: 6ΤΛ86-1Α1



 
 

./. 

- 7 - 

του, κρίθηκε ως «προακτέος κατ’ εκλογή» και θεωρούµε ότι η αποστρατεία του έγινε 
µε το βαθµό του Ταγµατάρχη στον οποίο προάγεται από την ηµεροµηνία που 
αναγράφεται στο αρχικό διάταγµα αποστρατείας του ως ακολούθως: 

«Προάγουµε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.988/1979 σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 5 του ν.2439/1996 σε Ταγµατάρχη κατ' εκλογή τον Λοχαγό 
Μηχανικού Γκιπατίδη Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ:57799), της προαγωγής του 
λογιζοµένης από 10-11-2016 ηµεροµηνία υπογραφής του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 
της αποστρατείας του». 

 
β. Το από 6-7-2016 Π∆ (Γ΄ 678, Ε∆ΥΕΘΑ 102/2016), µόνο κατά το µέρος 

που αφορά στον Λοχαγό ∆ιαβιβάσεων Γεωργογιάννη Σταύρο του Χρήστου 
(ΑΜ:57048), ο οποίος αποστρατεύτηκε µε αίτησή του και κατόπιν έκτακτης κρίσης 
έτους 2016 από το Συµβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ’ αριθµό «3», λόγω 
συµπληρώσεως του ελάχιστου χρόνου παραµονής στο βαθµό πριν την αποστρατεία 
του, κρίθηκε ως «προακτέος κατ’ εκλογή» και θεωρούµε ότι η αποστρατεία του έγινε 
µε το βαθµό του Ταγµατάρχη στον οποίο προάγεται από την ηµεροµηνία που 
αναγράφεται στο αρχικό διάταγµα αποστρατείας του ως ακολούθως: 

«Προάγουµε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.988/1979 σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 5 του ν.2439/1996 σε Ταγµατάρχη κατ' εκλογή τον Λοχαγό 
∆ιαβιβάσεων Γεωργογιάννη Σταύρο του Χρήστου (ΑΜ:57048), της προαγωγής του 
λογιζοµένης από 6-7-2016 ηµεροµηνία υπογραφής του Προεδρικού ∆ιατάγµατος της 
αποστρατείας του». 
 

Στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος διατάγµατος. 
 

Αθήνα, 07 Ιουνίου 2017 
 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ 
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