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    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα 
την 16-01-2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνι-
κής Άμυνας και κατόπιν σχετικής απόφασης του ΚΥ.Σ.Ε.Α., 
καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2292/1995 
(Α’ 35):

Παρατείνεται από την λήξη της η θητεία του Αρχη-
γού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγού 
Κωνσταντίνου Φλώρου του Νικολάου, (ΑΜ: 44620), στα 
καθήκοντά του, κατά ένα (1) ακόμη έτος.

(Αρ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο: 1245026/16-01-2023).

    Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα 
την 16-01-2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνι-
κής Άμυνας και κατόπιν σχετικής απόφασης του ΚΥ.Σ.Ε.Α., 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν:

1. Προάγεται σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατά-
ξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 22 του ν. 2439/1996 
και του άρθρου 91 του ν.3883/2010 στον βαθμό του 
Στρατηγού εν αποστρατεία και τίθεται σε αυτεπάγγελτη 
αποστρατεία, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 
21 του ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, 
ο Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης του Ανδρέα 
(ΑΜ: 44937), που γεννήθηκε το έτος 1962 στα Φιλιατρά 
Μεσσηνίας, ο οποίος θεωρήθηκε από το Κυβερνητικό 
Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας με τη σχετική απόφασή 
του ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, κατά 
την επιλογή Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού. Σ’ αυ-
τόν απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Αρχηγού Γενικού 
Επιτελείου Στρατού.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8096127561/16-01-2023).

2. Τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, με το βαθμό 
που φέρουν και εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 21 και την παρ. 6 
του άρθρου 22 του ν. 2439/1996 και τα άρθρα 60 και 91 
του ν. 3883/2010, οι παρακάτω Αντιστράτηγοι, οι οποί-
οι σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Κυβερνητικού 
Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), θεωρούνται ως 
ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, κατά 
την επιλογή Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού:

α. Πέτρος Δεμέστιχας του Ιωάννη (ΑΜ: 45600), που 
γεννήθηκε το έτος 1963 στη Νίκαια Αττικής. 

Σ’ αυτόν απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Στρατιωτι-
κού Αντιπροσώπου Στρατιωτικής Επιτροπής Βορειοατ-
λαντικού Συμφώνου.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1024962841/16-01-2023).

β. Νικόλαος Φλάρης του Πελοπίδα (ΑΜ: 46201), που 
γεννήθηκε το έτος 1963 στη Μελβούρνη Αυστραλίας. 

Σ’ αυτόν απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επι-
θεωρητή Στρατού - Διοίκησης Δογμάτων και Εκπαίδευ-
σης του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1111096109/16-01-2023).

γ. Γεώργιος Τσιτσικώστας του Αλεξάνδρου (ΑΜ: 46228), 
που γεννήθηκε το έτος 1964 στη Τρίπολη Αρκαδίας. 

Σ’ αυτόν απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Διοικητή 
της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8096127561/16-01-2023).

3. Διορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 ιδ’ του άρθρου 3 και της παρ. 2 του άρθρου 14 του 
ν. 2292/1995, Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού ο 
Αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης του Δημητρίου 
(ΑΜ: 46258), που επελέγη από το Κυβερνητικό Συμβού-
λιο Εθνικής Ασφάλειας, με τη σχετική απόφασή του.

(Αρ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο: 1245027/16-01-2023).

    Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, 
την 16-01-2023, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνι-
κής Άμυνας και κατόπιν σχετικής απόφασης του ΚΥ.Σ.Ε.Α., 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν:

1. Προάγεται σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατά-
ξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 22 του ν. 2439/1996 
και του άρθρου 91 του ν. 3883/2010 στον βαθμό του 
Ναυάρχου εν αποστρατεία και τίθεται σε αυτεπάγγελτη 
αποστρατεία, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 
21 του ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, 
ο Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης του Ζαχαρία (ΑΜ: 
1796), που γεννήθηκε το έτος 1961 στον Δήμο Λαππαίων 
του Νομού Ρεθύμνης, ο οποίος θεωρήθηκε από το Κυ-
βερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας με τη σχετική 
απόφασή του ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρο-
μία του, κατά την επιλογή Αρχηγού Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού. 

Σ’ αυτόν απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Αρχηγού 
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
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(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 839343211416-01-2023).

2. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, με τον βαθμό 
που φέρει και εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 21 και την παρ. 6 του 
άρθρου 22 του ν. 2439/1996 και τα άρθρα 60 και 91 του 
ν. 3883/2010, ο Αντιναύαρχος Παναγιώτης Λυμπέρης του 
Χρήστου (ΑΜ: 1799), που γεννήθηκε το έτος 1965 στο 
Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ο οποίος σύμφωνα 
με τη σχετική απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου 
Εθνικής Ασφάλειας, θεωρήθηκε ως ευδοκίμως τερμα-
τίσας τη σταδιοδρομία του, κατά την επιλογή Αρχηγού 
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. 

Σ’ αυτόν απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Αρχηγού 
Στόλου.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2593301153/16-01-2023).

3. Διορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 ιδ’ του άρθρου 3 και της παρ. 2 του άρθρου 14 του 
ν. 2292/1995, Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού ο 
Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης του Ταξιάρχη (ΑΜ: 
1823), που επελέγη από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνι-
κής Ασφάλειας, με τη σχετική απόφασή του.

(Αρ. βεβ. ΓΕΝ/ΔΟΥ: ΟΕΠΝ/ 6 /16-01-2023).

  Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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