
                       

Η εκπαίδευση των πεζοναυτών χωρίζεται 
σε δύο βασικά στάδια με βάση τις ΒΟΕ 
(Βασικές Οδηγίες Ενεργειών). Το πρώτο 
στάδιο περιλαμβάνει την εκπαίδευση 
στην επιβίβαση από το σκάφος που 
μεταφέρει τους Πεζοναύτες (δηλ. 
Αρματαγωγό ή Πλοίο Ταχείας 
Μεταφοράς – τύπου ZUBR) μέχρι και την 
αποβίβαση στην ακτή.  

Οι δυνάμεις πεζοναυτών είναι ο μόνος σχηματισμός στις τάξεις του 
Ελληνικού Στρατού ο οποίος είναι σε θέση να διεξάγει μεγάλης 

κλίμακας αμφίβιες επιχειρήσεις. Στις μονάδες πεζοναυτών οι αμφίβιες 
επιχειρήσεις  χωρίζονται σε αμφίβιες εφόδους, μικρές κρούσεις με 

πνευστές ελαστικές λέμβους, καθώς επίσης, και σε αποβατικές 
ενέργειες μέσω αποβατικών ακάτων. 

Του Γιάννη Μακανίκα ΕΦ Π/Ν 

Βασικά αντικείμενα είναι, η εξοικείωση 
με το υγρό στοιχείο κατά τον σχεδιασμό, 
την φόρτωση της πνευστής ελαστικής 
λέμβου είτε την επιβίβαση προσωπικού 
και φόρτου σε αποβατική άκατο.   Σε 
δεύτερο στάδιο είναι η αποβίβαση στην 
ακτή  με την εκδήλωση της επιθετικής 
ενέργειας και η εξασφάλιση ότι σε 
δεύτερο χρόνο θα αποβιβαστούν στην 
ακτή με ασφάλεια όπλα υποστήριξης 

ή/ και βοηθητικά κλιμάκια (βλ. Διμοιρία 
Συντηρήσεως, Καύσιμα, κλπ). Και στις 
δύο φάσεις επιβάλλεται η χρήση 
πρόσθετου εξοπλισμού ασφαλείας για 
τους μαχητές όπως τα σωσίβια 
αυτομάτου πληρώσεως τα οποία 
διασφαλίζουν την παραμονή των 
πεζοναυτών στην επιφάνεια της 
θάλασσας παρά το βάρος του 
εξοπλισμού τους.  

Η απόβαση ως άσκηση περιλαμβάνει την 
μεταφορά του προσωπικού, των υλικών 
και οχημάτων στο σημείο το οποίο 
πρέπει να επέμβουν είτε ως δυνάμεις 
κρούσης είτε ως δυνάμεις ενίσχυσης.  
Η απόβαση και κατάληψη μίας εχθρικής 
ακτής είναι μία επιχείρηση η οποία 
προϋποθέτει μεγάλη ακρίβεια και ταχεία 
εκτέλεση των κινήσεων των διμοιριών ή 
των λόχων που αποβιβάζονται 
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Για αυτόν τον λόγο και είναι απαραίτητος 
ο επιτυχημένος συνδυασμός και η 
συνεργασία όλων των δυνάμεων, όπλων 
μάχης και υποστήριξης .  Μία εχθρική 
ακτή η οποία βάλετε από πυρά 
πυροβολικού η όλμων καθιστά 
εξαιρετικά κρίσιμη τη σωστή και ασφαλή 
αποβίβαση των πεζοναυτών στην ακτή.   
 
Η ακτή, είτε είναι εχθρική είτε είναι φίλιο 
έδαφος που καταλήφθηκε από τον εχθρό 
θα έχει αμυντική οργάνωση (δηλ. 
νάρκες, παγίδες με χειροβομβίδες κλπ).  
 
Για αυτό και είναι πολύ σημαντικός ο 
συνδυασμός όλων των δυνάμεων που 
αναφέρθηκαν παραπάνω.  
 
Για την εξοικείωση όλων των 
εμπλεκομένων δυνάμεων διενεργούνται 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
δύο μεγάλης εμβέλειας ασκήσεις. Οι ΤΑΜΣ ΑΙΓΙΑΛΟΣ και 
ΤΑΜΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ όπου το Πολεμικό Ναυτικό,  οι Πεζοναύτες 
καθώς και άλλοι σχηματισμοί των λοιπών σωμάτων των 
Ενόπλων Δυνάμεων δοκιμάζουν, αξιολογούν και διορθώνουν  
διάφορες τακτικές, και τεχνικές επιβίβασης φόρτωσης μέχρι 
και την εκδήλωση της τελικής εφόδου επί της ακτής.  
 
Δεδομένης της ύπαρξης χιλιάδων χιλιόμετρων ακτογραμμής 
της ελληνικής επικράτειας και των νησιών του Αιγαίου η 
αμφίβια εκπαίδευση των μονάδων πεζοναυτών εξασφαλίζει 
την ικανότητα να αντεπεξέλθουν  άμεσα και 
αποτελεσματικά σε αμφίβιες αποστολές.  
 
Αποτελούν την δύναμη ταχείας αντίδρασης που μπορεί να 
επέμβει άμεσα όποτε αυτό ζητηθεί με σκοπό την 
εξουδετέρωση εχθρικής παρουσίας σε πρόσφατα 
καταληφθέν εθνικό έδαφος ή την ενίσχυση φίλιων 
τμημάτων που κινδυνεύουν να αποκοπούν ή/και να 
εξουδετερωθούν από τον εχθρό.. 
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