
Никос Панајотопулос: Војни рок у Грчкој биће продужен са 9 на 12 месеци у оквиру јачања оружаних снага
субота, 23 јануар 2021 23:59

 Војни рок у Грчкој биће продужен са девет на 12 месеци у оквиру „јачања оружаних
снага“, рекао је данас грчки министар одбране Никос Панајотопулос.

  Одлука ступа на снагу од маја, рекао је он новинарима.  

Одлука је донета у контексту повећаних тензија са Турском, наводи Франс прес.

  

Министар је рекао да би служење војске могло да остане девет месеци за младе људе
који изаберу да буду распоређени у граничним зонама са Турском, посебно у региону
реке Марице (на грчком река Еврос) и на неким острвима у Егејском мору.

  

Већ месецима тензије са суседном Турском расту око истраживања налазишта нафте у
источном Средоземљу у поморским зонама око којих се Турска спори са Грчком и
Кирпом.
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Криза између Атине и Анкаре појачана је када је у августу Турска распоредила брод за
сеизмичка истраживања, уз пратњу војних бродова, у спорну зону источног
Средоземља.

  

У гесту смирења, Анкара је крајем новембра објавила враћање тог брода. Грчка и
Турска, обе чланице НАТО такође су се сложиле да у понедељак наставе преговоре око
решавања спора.

  

Међутим, у буџету за 2021. годину Грчка је решила у децембру да повећа војну потрошњу
за 60 одсто, до 5,5 милијарди евра.

  

У оквиру плана за одбрану планирана је куповина 18 француских авиона типа Рафал по
укупној цени од 2,5 милијарди евра, од којих би 1,5 милијарди било дато 2021. године,
преноси Недељник.

  

Француска министарка одбране Флоранс Парли ускоро би у Атини требало да потпише
тај споразум, преноси Франс прес.

  

Војни рок у Грчкој обавезан је за све радно способне мушкарце од 19. године, преноси
Танјуг.

  

(Спутник)
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