
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, 
την 25-01-2019, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνι-
κής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν:

Διορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
1ιγ΄ του άρθρου 3 και 2 του άρθρου 11 του ν. 2292/1995, 
που αντικαταστάθηκε με τη παράγραφο 14 του άρθρου 
71 του ν. 3883/2010, Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής 
Άμυνας, ο Αντιπτέραρχος Χριστοδούλου Χρήστος του 
Αργυρίου (AM: 12471), που επελέγη από το Κυβερνη-
τικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας, με την 1/Σ.2η/
25-01-2019 απόφασή του, ο οποίος και προάγεται, στο 
βαθμό του Πτέραρχου.

(Αριθμ. ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης ΓΕΑ/
ΔΟΙ/4,5-3/19-12-2018).

    Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, 
την 25-01-2019, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνι-
κής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν:

1. Προάγεται σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις 
των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 22 του ν. 2439/ 
1996,της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του ν. 3883/2010 
στο βαθμό του Στρατηγού σε αποστρατεία και τίθεται 
σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, ο Αντιστράτηγος Αλ-
κιβιάδης Στεφανής του Παναγιώτης, ΑΜ:44055, που 
γεννήθηκε το έτος 1959 στην Αθήνα Αττικής, ο οποίος 
θεωρήθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών 
και Άμυνας με τη σχετική απόφαση του ως ευδοκίμως 
τερματίσας τη σταδιοδρομία του, κατά την επιλογή Αρ-
χηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού. Σ’ αυτόν απονέμεται ο 
τίτλος του Επιτίμου Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 151208943/26-01-2019).

2. Τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, με το βαθ-
μό που φέρουν και εγγράφονται στα στελέχη της εφε-
δρείας, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του 
ν. 2439/1996, των άρθρων 60 και 91 του ν. 3883/2010 
και του άρθρου 14 του ν. 2292/1995, οι παρακάτω Αντι-
στράτηγοι, οι οποίοι σύμφωνα με τη σχετική απόφαση 
του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας 
(ΚΥΣΕΑ), θεωρούνται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη 
σταδιοδρομία τους, κατά την επιλογή Αρχηγού Γενικού 
Επιτελείου Στρατού:

α. Μανούρης Νικόλαος του Ιωάννη, AM: 44093, που 
γεννήθηκε το έτος 1960 στις Κονίστρες Ευβοίας. Σ’ αυτόν 
απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή 
Στρατού και Υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9944177658/26-01-2019).

β. Ζερβάκης Δημόκριτος του Ιωάννη, AM: 44498, που 
γεννήθηκε το έτος 1961 στο Ηράκλειο Κρήτης. Σ’ αυτόν 
απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Διοικητή 1ης Στρατιάς.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 211139115/26-01 -2019).

γ. Βασιλειάδης Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου,
AM: 44499, που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Ορεστιάδα 
Έβρου. Σ’ αυτόν απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Διοικη-
τή της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης 
Στρατού.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6494428716/26-01-2019).

3. Διορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρα-
γράφων 1 ιδ΄ του άρθρου 3 και 2 του άρθρου 14 του 
ν.  2292/1995, Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού 
ο Αντιστράτηγος Καμπάς Γεώργιος του Αυγουστίνου,
AM: 44514, που επελέγη από το Κυβερνητικό Συμβούλιο 
Εξωτερικών και Άμυνας, με τη σχετική απόφασή του.

(Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο/1161587/17-01-2019).

    Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, 
την 25-01-2019, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνι-
κής Άμυνας και κατόπιν σχετικής απόφασης του ΚΥ.Σ.Ε.Α., 
καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2292/1995, 
όπως ισχύει σήμερα:

Παρατείνεται η θητεία του Αρχηγού του Γενικού Επι-
τελείου Ναυτικού Αντιναυάρχου Νικολάου Τσούνη του 
Σίμου ΠΝ (AM: 1725), στα καθήκοντά του, κατά ένα (1) 
ακόμη έτος.

    Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, 
την 25-01-2019, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνι-
κής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν:

1. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το 
βαθμό που φέρει και εγγράφεται αυτός στα στελέχη 
της εφεδρείας, σύμφωνα με τις συνδυασμένες δια-
τάξεις του ν. 2439/1996, των άρθρων 60 και 91 του 
ν. 3883/2010 και του άρθρου 14 του ν. 2292/1995, ο 
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Αντιπτέραρχος (Ι) Χριστόπουλος Νικόλαος - Δημήτρι-
ος του Νικολάου (AM: 13074), ο οποίος, σύμφωνα με 
τη σχετική απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου 
Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), θεωρείται ως ευδοκί-
μως τερματίσας τη σταδιοδρομία του. Του απονέμεται 
ο τίτλος του Επιτίμου Επιτελάρχη ΓΕΕΘΑ.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1263786100/26-01-2019).

2. Διορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρα-
γράφων 1 ιδ΄ του άρθρου 3 και 2 του άρθρου 14 του 

ν. 2292/1995, Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ο 

Αντιπτέραρχος (Ι) Μπλιούμης Γεώργιος του Αναστασίου 

(AM: 13076) που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Ελασσόνα 

Λαρίσης και επελέγη από το Κυβερνητικό Συμβούλιο 

Εξωτερικών και Άμυνας, με τη σχετική απόφασή του.

(Αριθμ. ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης ΓΕΑ/

ΔΟΙ/4,5-4/19-12-2018).

  Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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