
  
 

∆ιαµνηµόνευση Συµµετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές (∆ΕΙΡΑΠ). 
 

Η ∆ιαµνηµόνευση αυτή είναι µιας τάξεως και απονέµεται σε Έλληνες στρατιω-
τικούς για την ευδόκιµη συµµετοχή τους σε Ειρηνευτικές Αποστολές εκτός της επικρά-
τειας, υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
άλλων ∆ιεθνών Οργανισµών. Επίσης απονέµεται και σε αλλοδαπούς στρατιωτικούς 
για εξαιρετικές υπηρεσίες, πράξεις και ενέργειες, οι οποίες αποβαίνουν προς όφελος 
της ελληνικής αποστολής. 
 

Για την απονοµή της ∆ιαµνηµόνευσης απαιτείται, συµµετοχή στην Ειρηνευτική 
Αποστολή, ίση σε διάρκεια µε το µισό της αρχικά προβλεπόµενης από τη διαταγή το-
ποθετήσεως χρονικής περιόδου και όχι µικρότερη των τριάντα ηµερών. 
 
 Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση µη συµπληρώσεως του παραπάνω χρόνου, 
µπορεί να γίνει η απονοµή της ∆ιαµνηµόνευσης και στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 

 α. Στην περίπτωση που κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, στη διάρκεια 
της συµµετοχής στην αποστολή, ο στρατιωτικός φονευθεί ή τραυµατισθεί βαριά. 

 β. Στην περίπτωση εκτέλεσης, κατόπιν εντολής, εξαιρετικά επικίνδυνων 
αποστολών, κατά τη διάρκεια της συµµετοχής στην ειρηνευτική αποστολή. Στην περί-
πτωση αυτή, υποβάλλεται ιεραρχικά µέχρι τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του 
Κλάδου που ανήκει ο στρατιωτικός, πρόταση στην οποία αναλύονται λεπτοµερώς οι 
λόγοι της κατ’ εξαίρεση πρότασης της απονοµής. 
 
 Σε περίπτωση πολλαπλών απονοµών, φέρεται µόνο ένα διάσηµο και αντί-
στοιχα µία διεµβολή στο χιτώνιο. Για τη διάκριση των πολλαπλών απονοµών, φέρεται 
στην ταινία του διασήµου ή στη διεµβολή, ένας επάργυρος αστερίσκος, για κάθε νέα 
απονοµή, µέχρι του αριθµού των τριών. 
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∆ιεµβολή  ∆ιαµνηµόνευσης Συµµετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές 
 
 

 Το µετάλλιο της ∆ιαµνηµόνευσης αυτής είναι κατασκευασµένο από ορείχαλκο. 
Στην κύρια όψη απεικονίζει ανάγλυφα στο κέντρο το σύµπλεγµα του Κηφισοδότου, το 
οποίο βρισκόταν στην Αγορά των Αθηνών και παρίστανε τον Πλούτο και την Ειρήνη, 
αδελφή της Ευνοµίας και της ∆ικής. Πίσω από το σύµπλεγµα υπάρχει ανάγλυφη υ-
δρόγειος σφαίρα. Η πίσω πλευρά αναπαριστά το σύµπλεγµα εµβληµάτων του ΓΕΕΘΑ 
και στην κάτω πλευρά το έτος συστάσεως της ∆ιαµνηµόνευσης.  
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