
  
 

∆ιαµνηµόνευση Ηγεσίας  Σχηµατισµού  -  Μεγάλης  Μονάδας (∆ΗΣ). 
 

 Η ∆ιαµνηµόνευση αυτή διακρίνεται σε τρεις τάξεις (Α΄, Β' και Γ΄) και 
απονέµεται στους Αξιωµατικούς που διετέλεσαν, επί εξάµηνο τουλάχιστον, ∆ιοικητές 
Σχηµατισµού ή Μεγάλης Μονάδας. Ειδικότερα:  
 

α. Στο Στρατό Ξηράς: 
 

Η Α΄ Τάξη απονέµεται στους ∆ιοικητές Στρατιών, Σωµάτων Στρατού ή των 
εξοµοιουµένων Σχηµατισµών, η Β΄ τάξη στους ∆ιοικητές Μεραρχιών, ή των 
εξοµοιουµένων προς αυτές Μονάδων και η Γ΄ τάξη στους ∆ιοικητές Ταξιαρχών ή των 
εξοµοιουµένων προς αυτές Μονάδων, εφόσον φέρουν το βαθµό του Ταξιάρχου ή του 
Συνταγµατάρχου. 
 

                     Α΄ τάξεως               Β΄ τάξεως               Γ΄ τάξεως 
 

                       
 

∆ιαµνηµόνευση Ηγεσίας Σχηµατισµού 
(Στρατού Ξηράς) 

 
 

                     Α΄ τάξεως               Β΄ τάξεως               Γ΄ τάξεως 
 

                        
 

∆ιεµβολή  ∆ιαµνηµόνευσης  Ηγεσίας Σχηµατισµού 
(Στρατού Ξηράς) 

 
 

(βλ. Ορολογία)  
 
 

β. Στο Πολεµικό Ναυτικό:  
 

Η Α΄ Τάξη απονέµεται στον Αρχηγό Στόλου και σε Αντιναυάρχους 
∆ιοικητές, η Β΄ Τάξη στους Υποναυάρχους ∆ιοικητές και η Γ΄ Τάξη στους ∆ιοικητές 



  
 

∆ιοικήσεων και Υπηρεσιών Οµάδων Π. Πλοίων και Ελικοπτέρων, εφόσον φέρουν το 
βαθµό του Αρχιπλοιάρχου ή του Πλοιάρχου. 
 
 

                    Α΄ τάξεως              Β΄ τάξεως              Γ΄ τάξεως 
 

                       
 
 

∆ιαµνηµόνευση Ηγεσίας Σχηµατισµού 
(Πολεµικού Ναυτικού) 

 
 
                                Α΄ τάξεως              Β΄ τάξεως              Γ΄ τάξεως 
 

                                                   
 
 

∆ιεµβολή  ∆ιαµνηµόνευσης  Ηγεσίας Σχηµατισµού 
(Πολεµικού Ναυτικού) 

 
 

(βλ. Ορολογία)  
 
 
 
 

γ. Στην Πολεµική Αεροπορία: 
  

Η Α΄ Τάξη απονέµεται στους ∆ιοικητές του Αρχηγείου Τακτικής 
Αεροπορίας (ΑΤΑ), η Β΄ Τάξη στους ∆ιοικητές των ∆ιοικήσεων Αεροπορικής 
Υποστηρίξεως (∆ΑΥ) και Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως (∆ΑΕ), καθώς και της Σχολής 
Ικάρων (ΣΙ) και της Α∆ΙΣΠΟ, εφόσον φέρουν τον βαθµό του Υποπτεράρχου και η Γ΄ 
Τάξη στους ∆ιοικητές Πτερύγων και Σµηναρχιών και εξοµοιούµενων µε αυτές [π.χ.: 
251 ΓΝΑ εξοµοιούµενο µε Πτέρυγα, το ΚΕΑΤ (Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής) 
εξοµοιούµενο µε Πτέρυγα, το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) εξοµοιούµενο µε 
Σµηναρχία], εφόσον φέρουν το βαθµό του Ταξιάρχου ή του Σµηνάρχου’’. 



  
 

                    Α΄ τάξεως              Β΄ τάξεως              Γ΄ τάξεως 
 

                                                
 
 

∆ιαµνηµόνευση Ηγεσίας Σχηµατισµού Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης 
(Πολεµικής Αεροπορίας) 

 
 
 

                    Α΄ τάξεως               Β΄ τάξεως               Γ΄ τάξεως 
 

                                               
 
 
 

∆ιεµβολή  ∆ιαµνηµόνευσης  Ηγεσίας Σχηµατισµού 
(Πολεµικής Αεροπορίας) 

 
 

(βλ. Ορολογία)  
 

 
Το µετάλλιο της διαµνηµονεύσεως Ηγεσίας Σχηµατισµού ή Μεγάλης 

Μονάδος είναι κατασκευασµένο από ορείχαλκο. Στην κύρια όψη φέρει απεικόνιση 
ασπίδας, η οποία συµβολίζει τη θωράκιση του Έθνους και επάνω σε αυτή σύνθεση 
κράνους και χιαστί διασταυρουµένων τυφεκίων, πολεµικού πλοίου και ιπταµένων 
µαχητικών αεροσκαφών. Στην πίσω πλευρά απεικονίζεται το σύµπλεγµα των 
συµβόλων του ΓΕΕΘΑ µε αναγραφή από κάτω της χρονολογίας «1991»,  έτους 
καθιερώσεως της διαµνηµονεύσεως. 
 

Επάνω στην ταινία του διασήµου, προσαρτώνται µεταλλικές διεµβολές, 
επίχρυσες για την Α' τάξη, επάργυρες για τη Β' τάξη και χάλκινες για τη Γ' τάξη, οι 
οποίες αναγράφουν την ονοµασία του Σχηµατισµού Μεγάλης Μονάδας που διοίκησε ο 
τιµηθείς. Στην περίπτωση και νέας απονοµής της διαµνηµόνευσης αυτής, λόγω 
διοίκησης άλλου Σχηµατισµού ή Μεγάλης Μονάδας, προσαρτάται στην ταινία του 
διασήµου και η νέα µεταλλική διεµβολή, ενώ συνεχίζει να παραµένει η παλαιά. Στην 



  
 

περίπτωση αυτή οι µεταλλικές διεµβολές φέρονται κατά σειρά από πάνω προς τα 
κάτω οι επίχρυσες, οι επάργυρες και οι χάλκινες µε απόσταση µεταξύ των δύο 
χιλιοστών, ενώ η πρώτη απέχει ένα εκατοστό από την ανάρτηση. 

Με τη συµπλήρωση του απαραίτητου χρόνου διοίκησης νέου Σχηµατισµού 
ή Μεγάλης Μονάδας, χορηγείται νέο δίπλωµα στο οποίο αναφέρεται η ονοµασία του 
Σχηµατισµού ή της Μεγάλης Μονάδας, ενώ η ανάλογη µεταλλική διεµβολή 
προσαρτάται στην ταινία του διασήµου που έχει ήδη απονεµηθεί. 

 
Στη διεµβολή του χιτωνίου και ειδικότερα στο µέσο αυτής προσαρτάται µία 

φορά, ασχέτως αν υπάρχουν περισσότερες απονοµές, για το Στρατό Ξηράς 
φλογοφόρος ροιά, για το Πολεµικό Ναυτικό άγκυρα και για την Πολεµική Αεροπορία 
αετός χρώµατος αντίστοιχου της ανωτέρας Τάξεως της διαµνηµονεύσεως, η οποία 
έχει απονεµηθεί.  

 


