
Ειδικές δυνάμεις 
 



 Κάθε Έλληνας όταν 
συμπληρώσει τα 18 του 
χρόνια είναι υποχρεωμένος 
να περάσει περιοδεύων. Εκεί 
συμπληρώνει το Δελτίο 
Απογραφής Εφέδρου, όπου 
και δηλώνει προτίμηση για 
το Σώμα ή Όπλο που θέλει 
να υπηρετήσει. Εκτός από 
τους τρεις κλάδους των 
Ενόπλων Δυνάμεων 
(Στρατός Ξηράς, Πολεμικό 
Ναυτικό, Πολεμική 
Αεροπορία), μπορεί να 
επιλέξει και τις Ειδικές 
Δυνάμεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 





      Με τον όρο ειδικές δυνάμεις αναφέρονται οι ειδικά 
εκπαιδευμένες στρατιωτικές  ομάδες και μονάδες που καλούνται να 
αναλάβουν εξειδικευμένες επιχειρήσεις όπως αναγνώριση, ανορθόδοξο 
πόλεμο, υποβρύχιες καταστροφές και αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις. 

 



 
     Στρατολόγος αξιωματικός από τις Ειδικές Δυνάμεις περιοδεύει στα κέντρα 

Πεζικού - Πυροβολικού κλπ. για να στρατολογήσει εθελοντές που θέλουν να 
υπηρετήσουν στις Ειδικές Δυνάμεις.Η επιλογή του προσωπικού γίνεται με υψηλά 
κριτήρια. Η θητεία  ξεκινάει από 9 μήνες. 

 



 Σε καιρό πολέμου η αποστολή 
τους είναι να δρουν πίσω από τις 
γραμμές του εχθρού και όχι στην 
πρώτη γραμμή, όπως τα άλλα 
σώματα. 

 Κύριο αντικείμενο είναι οι 
δολιοφθορές, με σκοπό  να 
αποδιοργανώνουν τον εχθρό εκ 
των έσω, καταστρέφοντας τις 
επικοινωνίες του, εμποδίζοντας 
τους εφοδιασμούς των μονάδων 
του με στρατιωτικό προσωπικό 
και πολεμικό υλικό, «ανοίγοντας 
τον δρόμο» για το πεζικό και 
άλλων χερσαίων δυνάμεων. 

 



Οι ειδικές δυνάμεις σε καιρό ειρήνης, μπορούν 
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για: 

 Τη συνδρομή τους σε έκτακτες καταστάσεις 
(θεομηνίες, σεισμούς, πυρκαγιές, ατυχήματα, 
διασώσεις). 

 Την προστασία του δασικού μας πλούτου 
(βοήθεια στην κατάσβεση πυρκαγιών, 
δενδροφυτεύσεις). 

 Τη διάσωση ή ανεύρεση ατόμων που έχουν 
αποκλειστεί ή χαθεί σε δυσπρόσιτες ορεινές 
περιοχές. 

 Την εθελοντική αιμοδοσία στελεχών και 
οπλιτών. 

Επίσης:  

 Οι Ειδικές Δυνάμεις συνεργάζονται με όλες 
τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Αρχές της 
Χώρας καθώς και με τις Υπηρεσίες 
Πληροφοριών  

 Οι ειδικές δυνάμεις πραγματοποιούν κατά 
καιρούς θεαματικές, αλλά και ριψοκίνδυνες 
στρατιωτικές επιδείξεις, σε έλληνες και 
ξένους επισήμους.  

 



Δυνάμεις Καταδρομών Δυνάμεις Πεζοναυτών 

• Ορεινοί Καταδρομείς 
 
• Αμφίβιοι Καταδρομείς 
 
•Αλεξιπτωτιστές 
 
• Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών 

Μονάδες Υποβρύχιων 
Καταστροφών ΠΝ 





 Μακροδημήτρη Τζένη  

 

 Ρενιέρη Χρύσα  

 

 Σαγροπούλου Σπυριδούλα  

 

 Τζιρίνη Μαντώ  

 

 Χατζή Χρυσούλα 

 


