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Από σήμερα είναι και τυπικά πραγματικότητα η μεγαλύτερη διοίκηση Ειδικών
Επιχειρήσεων της Ευρώπης, η οποία εν
οποιεί την Ζ’ Μοίρα Αμφιβίων Καταδρομών
(Ζ ΜΑΚ), το Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ), τις ομάδες της Διοίκησης
Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) του Αρχηγείου Στόλου και την 31η Μοίρα
Επιχειρήσεων

Έρευνας – Διάσωσης (31 ΜΕΕ), ενώ σε αυτή πρακτικά θα ανήκει και η ΜΥΑ/ΛΣ, η μονάδα
ειδικών επιχειρήσεων του Λιμενικού/Ακτοφυλακής. Στην τελετή απονεμήθηκε από τον
αρχηγό ΓΕΕΘΑ το έμβλημα που φέρει το εύλογο ρητό «Φοβού τους Δαναούς». Το όνομα
αυτής: Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΔΕΕ) του ΓΕΕΘΑ. Στόχος της νέας
Διοίκησης είναι να συγκεντρώσει τη δράση επίλεκτων μονάδων από όλους τους Κλάδους
των Ε.Δ για την κάλυψη απαιτήσεων που αντιμετωπίζει ο ελληνικός αμυντικός σχεδιασμός.
Η εξέλιξη προέκυψε έπειτα από απαίτηση πλήρους αξιοποίησης του ανθρώπινου Δυναμικού
των Ειδικών Δυνάμεων του ΕΣ και μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων του ΠΝ και της ΠΑ.
Ταυτόχρονα επιδιώκεται η ουσιαστική εκμετάλλευση των ικανοτήτων που μπορούν να
προσφέρουν σε περίοδο κρίσης.Μεταστροφή υπάρχει τα τελευταία χρόνια και σε
δυνατότητα ανάληψης αντιτρομοκρατικών αποστολών (Counter terrorism) είτε στην ξηρά
είτε εν πλω σε πλοία, τομέας όπου η ΔΥΚ του ΠΝ, εκπαιδεύει συστηματικά το προσωπικό
σε ανάπτυξη από ελικόπτερα S-70B6 AegeanHawk με τη μέθοδο Fast Rope.Επίσης η
εκτέλεση αποστολών έρευνας και διάσωσης μάχης (Combat Search and Rescue) που
ειδικεύεται η 31 η ΜΕΕΔ της ΠΑ με ανάπτυξη από ελικόπτερα Super Puma, αποτελεί ένα
κρίσιμο τομέα με ιδιαίτερες προεκτάσεις για τη διάσωση προσωπικού η ελλήνων πολιτών
που κινδυνεύουν στο εσωτερικό ή το εξωτερικό σε περίοδο κρίσης.Η ΔΔΕΕ θα διοικείται
από ανώτατο αξιωματικό βαθμό ταξιάρχου και υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ. Σε
αυτή υπάγονται σχηματισμοί και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων και των τριών κλάδων των
Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η απαίτηση ενοποίησης αποτελούσε τη λογική εξέλιξη
διεξαγωγής Ειδικών Επιχειρήσεων, οι οποίες μέχρι σήμερα λειτουργούσαν αποσπασματικά
αντίθετα με τη διεθνή πρακτική που θέλει συγκεντρωτική διοίκηση επίλεκτων μονάδων
προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Με τη νέα μορφή μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς, η Ζ ΜΑΚ, το
ΕΤΑ καθώς επίσης η Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού μαζί με
την 31 η Μοίρα Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης της Πολεμικής Αεροπορίας, θα
υπαχθούν σε συγκεντρωτική Διοίκηση υπαγόμενη απευθείας στο ΓΕΕΘΑ προκειμένου να
επιλέγει τη βέλτιστη αντίδραση αναλόγως της εκάστοτε τακτικής κατάστασης. Έτσι το
ΓΕΕΘΑ θα έχει το μηχανισμό που έλειπε, ο οποίος θα γνωρίζει ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ τις δυνατότητες
που μπορεί να προσφέρει κάθε μονάδα αφού θα επανδρώνεται από στελέχη των Ειδικών
Δυνάμεων. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να προτείνει ΛΥΣΕΙΣ στον ΑΓΕΕΘΑ για ανάληψη
δράσης για την αντιμετώπιση κρίσης η ασύμμετρης απειλής οπουδήποτε εντός η εκτός
Ελλαδικού χώρου αναλόγως των δυνατοτήτων που υφίστανται.Επιπλέον η νέα Διοίκηση θα
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έχει πλέον την απαραίτητη υπόσταση δεν διέθεταν μέχρι πρότινος οι Ειδικές Δυνάμεις
προκειμένου να καθορίζει δόγμα εκπαιδεύσεως βάση επιλεγμένων κριτηρίων, ενώ επίσης
θα έχει τη δυνατότητα να εισηγείται για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών σε υλικά
και εξοπλισμό που απαιτείται να διαθέτουν οι μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων για την
κάλυψη της αποστολής τους.

Αυτό μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτό καθώς οι μονάδες Ειδικών Δυνάμεων δεν είχαν
απευθείας «φωνή» στο επιτελείο για την κάλυψη των επιχειρησιακών τους αναγκών που
γινόταν στη «σκιά» άλλων εξοπλιστικών προγραμμάτων αλλά και λόγω του ότι δεν υπήρχαν
επιτελικά στελέχη απόλυτα καταρτισμένα με γνώση των ιδιαιτεροτήτων των απαιτήσεων
και των δυνατοτήτων που έχουν οι μονάδες Ειδικών Δυνάμεων.Πλέον μέσω της άμεσης
υπαγωγής στη νέα Διοίκηση όλα αυτά προσφέρονται ως ολοκληρωμένες λύσεις άμεσα
διαθέσιμες στον ΑΓΕΕΘΑ ανάλογα με τις εκάστοτε επιχειρησιακές απαιτήσεις. Ήδη η νέα
Διοίκηση έχει αναλάβει δράση καθώς έχει συντονίσει αθόρυβα ασκήσεις ετοιμότητας των
Ειδικών Δυνάμεων από τα μέσα του 2012, όπου βελτιστοποιείται η απόδοση τους και η
συνεργασία με τα διαθέσιμα μέσα ανάπτυξης στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του
ΓΕΕΘΑ.

Οι παραπάνω ασκήσεις στις οποίες ενεπλάκησαν μονάδες Ειδικών Δυνάμεων των ΕΔ
αποσκοπούσαν στην επίδειξη ετοιμότητας ανάληψης αποστολών που σχετίζονται τόσο με
το θέατρο επιχειρήσεων του Αν. Αιγαίου. Και μάλιστα σε χρονική στιγμή που η Τουρκία
παρά την εμπλοκή της στη κρίση της Συρίας επιχειρεί σταθερά να απεμπολήσει τα
ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Αν. Μεσόγειο.Σημειώνεται
ότι η προσφάτως επιτευχθείσα διακλαδική συνεργασία σε επίπεδο Διοίκησης σε ότι αφορά
τις Ειδικές Επιχειρήσεις, είναι μια λύση η οποία αποδεδειγμένα έχει αποδώσει
αποτελέσματα και χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ, Μεγ. Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία και άλλες
χώρες του ΝΑΤΟ για την κάλυψη συγκεκριμένων επιχειρησιακών απαιτήσεων.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr
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