∆ιαµνηµόνευση Πολυετούς Υπηρεσίας (∆ΠΥ).
Η ∆ιαµνηµόνευση αυτή διακρίνεται σε τρεις (3) τάξεις (Α΄,Β΄ και Γ΄) και
απονέµεται σε ανώτατους και ανώτερους Αξιωµατικούς Σωµάτων του Στρατού
Ξηράς, του Πολεµικού Ναυτικού και της Πολεµικής Αεροπορίας για τους οποίους
δεν απαιτείται η συµπλήρωση χρόνου διοικήσεως ή ειδικής υπηρεσίας για προαγωγή στον επόµενο βαθµό καθώς και σε αξιωµατικούς των κοινών Σωµάτων.
Επίσης, απονέµεται και σε αξιωµατικούς, που έχουν περιέλθει στις καταστάσεις Ελαφράς Υπηρεσίας ή Υπηρεσίας Γραφείου, ή Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους αντίστοιχα, στους οποίους δεν έχει απονεµηθεί οποιαδήποτε
τάξη της ∆ιαµνηµονεύσεως Ευδοκίµου ∆ιοικήσεως κατά το διάστηµα της υπηρεσίας τους, πριν περιέλθουν στις προαναφερόµενες καταστάσεις. Ειδικότερα:
Η Α΄ τάξη απονέµεται σε ανώτατους Αξιωµατικούς, µετά τη συµπλήρωση
εξάµηνης τουλάχιστον υπηρεσίας στο βαθµό του Ταξιάρχου και των αντιστοίχων
των άλλων κλάδων.
Η Β΄ τάξη απονέµεται σε ανώτερους Αξιωµατικούς, µετά τη συµπλήρωση
δεκαοκταετούς υπηρεσίας ως αξιωµατικοί.
Η Γ΄ τάξη απονέµεται σε ανώτερους Αξιωµατικούς, µετά τη συµπλήρωση
δεκατριετούς υπηρεσίας ως αξιωµατικοί
Το µετάλλιο της διαµνηµόνευσης αυτής είναι ίδιο µε αυτό της διαµνηµόνευσης Ευδοκίµου ∆ιοικήσεως, διαφέρουν µόνο τα χρώµατα της ταινίας του διασήµου.
Η τάξη της ∆ιαµνηµόνευσης υποδηλώνεται µε την προσάρτηση στη διεµβολή χρυσού για την Α΄ τάξη, αργυρού για τη Β΄ τάξη και χάλκινου για τη Γ΄ τάξη
πεντάκτινου αστερίσκου. Ιδιαίτερα, για τους πρώτους στην τάξη ανώτατους Αξιωµατικούς κάθε Σώµατος, αντί για πεντάκτινο αστερίσκο, προσαρτάται στη διεµβολή
για το Στρατό Ξηράς χρυσή φλογοφόρος ροιά, για το Πολεµικό Ναυτικό χρυσή άγκυρα και για την Πολεµική Αεροπορία χρυσός αετός, ενώ για τους πρώτους στην
τάξη ανώτατους Αξιωµατικούς των Κοινών Σωµάτων χρυσός κλάδος δάφνης.
Για την υπόψη ∆ιαµνηµόνευση, προβλέπεται η χορήγηση νέου διασήµου
για κάθε απονοµή, χρυσού για την Α΄ τάξη, αργυρού για τη Β΄ τάξη και χάλκινου
για τη Γ΄ τάξη.
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Α΄ τάξεως

Β΄ τάξεως

Γ΄ τάξεως

∆ιαµνηµόνευση Πολυετούς Υπηρεσίας

Α΄ τάξεως

Β΄ τάξεως

Γ΄ τάξεως

∆ιεµβολή ∆ιαµνηµόνευσης Πολυετούς Υπηρεσίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα διάσηµα των ∆ιαµνηµονεύσεων Ευδόκιµης ∆ιοικήσεως και Πολυετούς Υπηρεσίας που φέρονται στη στολή είναι ίδια µορφολογικά και αλλάζει η σειρά των χρωµάτων στην κορδέλα. Υπάρχουν περιπτώσεις, λόγω µετάταξης (Ελεγκτικό, Αξκοί σε ειδικές καταστάσεις, κ.τ.λ) ή λόγω µεταβολής της νοµοθεσίας που
καθορίζει το χρόνο διοίκησης ανά ειδικότητα, στις οποίες γίνεται απονοµή και των
δύο διαµνηµονεύσεων σε στελέχη. Στις παραπάνω περιπτώσεις φέρεται στη στολή µόνο η ∆ιαµνηµόνευση Ευδοκίµου ∆ιοικήσεως ανεξαρτήτου τάξεως.
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