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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΑΜΣ «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» από την 96 Α∆ΤΕ • Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες στη ΣΧΑΛ από 

Ευέλπιδες της IVης Τάξεως ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ Η Σφαγή του Κοµµένου στις 16 Αυγούστου 1943

∆ιοίκηση

Στρατιωτικών Εργοστασίων 
(∆Ι.Σ.Ε)



Το ∆ιακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων ∆υνάµεων (∆ΚΨΥΕ∆) είναι µια εξωνο-
σοκοµειακή δοµή παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η οποία απευθύνεται στη στρατιωτική 

κοινότητα. Φιλοδοξεί να προσεγγίσει τόσο το έφεδρο όσο και το µόνιµο προσωπικό των Ενόπλων ∆υ-
νάµεων, καθώς και τα µέλη των οικογενειών τους, παρέχοντας πληροφόρηση, υποστήριξη και θεραπεία.

Η φιλοσοφία του ∆ΚΨΥΕ∆ διαφοροποιείται από την κλασική ιατρική αντιµετώπιση της ψυχικής νόσου, η οποία 
θέλει το άτοµο παθητικό δέκτη των ιατρικών οδηγιών, και εστιάζει σε µια ενεργό κινητοποίηση και συµµετοχή. Επι-

διώκει την εκπαίδευση των µελών της στρατιωτικής κοινότητας, ώστε να αναγνωρίζουν και να συµβάλλουν στην αντιµε-
τώπιση των ψυχολογικών προβληµάτων.

Στόχοι
• Πρόληψη των ψυχικών νοσηµάτων στη στρατιωτική κοινότητα και προαγωγή της ψυχικής υγείας • Πρόληψη και αντιµετώπιση 
προβληµατικών εκδηλώσεων της συµπεριφοράς (τάση αυτοκτονίας, βιαιότητα, κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών) στο στρατιω-
τικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον • Υποβοήθηση των στρατευσίµων στην οµαλή προσαρµογή και ολοκλήρωση της θη-
τείας τους • Υποστήριξη των οικογενειών του εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικού προσωπικού και πολιτικών υπαλλήλων 
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας • Πρόληψη και διαχείριση του καθηµερινού στρες • Πρόληψη και διαχείριση εργασιακού στρες 
• ∆ιαχείριση στρες οφειλόµενου σε ψυχικά τραυµατικό γεγονός • Πρόληψη και διαχείριση στρες οφειλόµενου σε στρατιωτικές 
επιχειρήσεις.

Παρεχόµενες Υπηρεσίες
• Λειτουργία σε 24ωρη βάση της Τηλεφωνικής Γραµµής Ψυχολογικής Υποστήριξης και Παρέµβασης σε Κρίση. Τηλέφωνα επικοι-
νωνίας: 8001145551-2-3 χωρίς χρέωση από σταθερό τηλέφωνο και 2108105068, 2105574121 µε αστική χρέωση • Συµβουλευτική 
∆ιοικήσεων για χειρισµό ειδικών περιστατικών και καταστάσεων • Πρόγραµµα πρόληψης και διαχείρισης εργασιακού στρες • 
Πρόγραµµα πρόληψης και διαχείρισης επιχειρησιακού στρες ειρηνευτικών αποστολών και ανθρωπιστικών επιχειρήσεων • Εκ-
παιδευτικές και ενηµερωτικές δράσεις µε στόχο την ευαισθητοποίηση του προσωπικού των Ενόπλων ∆υνάµεων, την πρόληψη 
και προαγωγή της ψυχικής υγείας • Ψυχοθεραπεία, συµβουλευτική ατόµου-ζεύγους-γονέων-οικογένειας, ατοµική και οµαδική 
ψυχοθεραπεία • Ψυχιατρική παρακολούθηση ενηλίκων • Παρέµβαση σε δυνητικά ψυχικά τραυµατικά γεγονότα για τον περιορισµό 
των ψυχικών επιπτώσεων του συµβάντος • Λειτουργία εξειδικευµένου κέντρου µελέτης και εφαρµογής συστηµάτων επιλογής στρατι-
ωτικού προσωπικού • Έρευνα σε θέµατα στρατιωτικής ψυχικής υγείας • Εξειδικευµένο γραφείο συµβουλευτικής των εξαρτήσεων.

Τα τµήµατα
• Πρόληψης • Θεραπείας-Αποκατάστασης 
• Εκπαίδευσης-Έρευνας • Ψυχικής Υγείας στη διάρκεια Επιχειρήσεων 
• Επιλογής- Ανάπτυξης προσωπικού.

Το προσωπικό
Το προσωπικό αποτελείται από ειδικούς ψυχικής υγείας και των τριών Κλάδων των Ενό-
πλων ∆υνάµεων: Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Νοσηλευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς κ.ά.

Οι δικαιούχοι των υπηρεσιών
• Εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό Ενόπλων ∆υνάµεων, µόνιµο και στρατευµένης 
θητείας • Εν αποστρατεία µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό • Πολιτικοί υπάλληλοι Υπουρ-
γείου Εθνικής Άµυνας • Συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι Υπουργείου Εθνικής Άµυνας 
• Ενήλικα µέλη των οικογενειών των ανωτέρω κατηγοριών.

Πρόσβαση
Το ∆ιακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων ∆υνάµεων εδρεύει στο 414 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Ειδικών Νοσηµάτων, Ταξιάρχου 
Βέλιου 6, 15236-Παλαιά Πεντέλη, ΣΤΓ 902.
Η πρόσβαση µε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς πραγµατοποιείται µε τις λεωφορειακές γραµµές 460 και 461 από τον σταθµό Μετρό Χαλανδρίου 
και τη γραµµή λεωφορείου 446 από τον σταθµό ΗΣΑΠ Αµαρουσίου.
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Χαιρετισµός ∆ιοικητή ∆Ι.Σ.Ε. 

Η ∆ιοίκηση Στρατιωτικών Εργοστασίων (∆ΙΣΕ) είναι ∆ι-

οίκηση ισότιµη µε Ταξιαρχία και υπάγεται στον µεγαλύτερο 

Σχηµατισµό ∆ιοικητικής Μέριµνας του Στρατού Ξηράς, την 

ΑΣ∆ΥΣ. Από 29 Οκτωβρίου 2013 έχει µεταπέσει σε ειδικό Επιτελείο της ΑΣ∆ΥΣ, µε την ίδια ονοµασία, αποστολή 

και έργο, µε έδρα το Στρατόπεδο Ζορµπά στου Γουδή.

Αποστολή της ∆ΙΣΕ είναι η συντήρηση βάσης του συνόλου του τεχνικού υλικού του ΣΞ, η παραγωγή προϊόντων και 

η συνεχής παρακολούθηση, συντονισµός και έλεγχος του έργου των Στρατιωτικών Εργοστασίων (ΣΕ), ειδικότερα:

 Υλοποίηση εγκεκριµένων προγραµµάτων ανακατασκευών-κατασκευών 

 Παρακολούθηση επισκευαστικής δραστηριότητας-παραγωγής ΣΕ

 Προγραµµατισµός-έγκριση προωθήσεων υλικών εκτός προγράµµατος σε ΣΕ

 Μέριµνα υπέρ του Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού και Στελέχωση των ΣΕ 

 Εκπαίδευση προσωπικού, βελτίωση επαγγελµατικής κατάρτισης

 Βελτίωση συνθηκών εργασίας, ασφάλειας προσωπικού-µέσων

 Συντήρηση-βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων

 Εκσυγχρονισµός µηχανολογικού εξοπλισµού-µηχανοργάνωσης

 Έγκαιρη πρόβλεψη-αίτηση απαιτουµένων ανταλλακτικών-πιστώσεων για την υλοποίηση των προγραµµάτων 

και ολοκλήρωση επισκευών

 Χειρισµός πιστώσεων υλοποίησης προγραµµάτων παραγωγής

 Οργάνωση της εργασίας και κατανοµή του έργου

 Εκπόνηση µελετών, παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, η ∆ΙΣΕ είναι οργανωµένη ως επιτελείο σε αντίστοιχα τµήµατα, στελεχωµένα 

µε κατάλληλο προσωπικό. 

Στην παρούσα χρονική περίοδο, και υπό δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες, οι οποίες επιβάλλουν εκτεταµένους 

περιορισµούς, τα Στρατιωτικά Εργοστάσια καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να µεγιστοποιήσουν το όριο ζωής των 

Κυρίων Υλικών τα οποία υποστηρίζουν και παράλληλα στοχεύουν στη διατήρηση της υψηλής επιχειρησιακής ετοι-

µότητας των Μονάδων των Σχηµατισµών, µε την ικανοποίηση των αναγκών τους έγκαιρα και σωστά. 

Κέντρο βάρους σε αυτή τη µεγάλη προσπάθεια είναι το υψηλό ηθικό και η συνεχής προσπάθεια που καταβάλλε-

ται από το άριστα καταρτισµένο εργαζόµενο προσωπικό, σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης και της παραγωγής. Είµαι 

ιδιαίτερα περήφανος που διατελώ ∆ιοικητής της ∆ΙΣΕ, αντλώ προσωπικά µεγάλη δύναµη από το προσωπικό και σας 

βεβαιώνω ότι παρά τις δυσκολίες, το έργο µας είναι και θα είναι επιτυχές.

Αγαπητέ Αναγνώστη! 

Οµιλώντας εκ µέρους του στρατιωτικού και πολιτικού προ-

σωπικού που εργάζεται στα Στρατιωτικά Εργοστάσια και στο 

Επιτελείο της ∆ΙΣΕ, είναι µεγάλη χαρά για όλους µας που δί-

νεται η ευκαιρία µέσα από τις σελίδες του περιοδικού «Στρα-

τός και Ενηµέρωση» να επικοινωνήσουµε µαζί σας.

Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Λεράκης
∆ιοικητής
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Επίσκεψη ΑΝΥΕΘΑ και Α/ΓΕΣ στην 441 ΑΒΥΥ

Την ∆ευτέρα 23 Σεπτεµβρίου 2013 η Αναπληρωτής Υπουργός 

Εθνικής Άµυνας κ. Φώφη Γεννηµατά, συνοδευόµενη από τον κ. Αρ-

χηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Αθανάσιο Τσέλιο, επισκέφθηκαν την 441 

Αποθήκη Βάσης Υγειονοµικού Υλικού (441 ΑΒΥΥ).

 Επίσκεψη ΥΦΕΘΑ και Α/ΓΕΣ στην ΠΕ του ∆΄ ΣΣ

Την Πέµπτη 4 Ιουλίου 2013 ο Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας 

κ. Αθανάσιος ∆αβάκης, συνοδευόµενος από τον κ. Αρχηγό ΓΕΣ 

Αντιστράτηγο Αθανάσιο Τσέλιο, µετέβησαν στον Νοµό Έβρου (ΠΕ 

∆΄  ΣΣ) και επισκέφθηκαν Φυλάκια και Παρατηρητήρια της µεθορί-

ου, καθώς και το Κέντρο Εξοµοιωτών Αρµάτων Μάχης (ΚΕΞ) στην 

Αλεξανδρούπολη. Επίσης, ο κ. ΥΦΕΘΑ παρέστη στην τελετή εγκαινίων 10 νέων διαµερισµάτων 

ΣΟΑ-ΣΟΜΥ και ΣΟΕΠΟΠ στο Κουφόβουνο, καθώς και 11 νέων διαµερισµάτων ΣΟΑ-ΣΟΕΠΟΠ 

και του νέου κτηρίου της Λέσχης Αξιωµατικών Φρουράς Φερών.

 Επίσκεψη ΑΝΥΕΘΑ και Α/ΓΕΣ στο ΚΕΕ∆

Την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013 η Αναπληρωτής Υπουργός 

Εθνικής Άµυνας, κ. Φωτεινή Γεννηµατά, συνοδεύοντας αντιπροσω-

πεία του Ιράκ, µε επικεφαλής τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου 

Άµυνας, Στρατηγό κ. Mohan Hafith Fahad Al-Frage, παρακολούθη-

σε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών ∆υνάµεων (ΚΕΕ∆) δραστηριότητες Μονάδων των Ειδι-

κών ∆υνάµεων, καθώς επίσης και Τµηµάτων του Μηχανικού, ειδικευµένων στην Εξουδετέρω-

ση Εκρηκτικών Μηχανισµών και Μηχανηµάτων. Την κ. ΑΝΥΕΘΑ, κατά την υπόψη επίσκεψη, 

συνόδευσε ο Α/ΓΕΣ.



 Επίσκεψη Α/ΓΕΣ στην ΠΕ της 95 Α∆ΤΕ

Την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 ο κ. Α/ΓΕΣ πραγ-

µατοποίησε επίσκεψη στην ΠΕ της 95 Α∆ΤΕ και ειδικότερα στα 

νησιά Ρόδο, Κάρπαθο, Τήλο και Σύµη, όπου ενηµερώθηκε για την 

αποστολή και το έργο των Μονάδων του Σχηµατισµού.

 Επίσκεψη ΥΦΕΘΑ και Α/ΓΕΣ στην ΠΕ της 80 Α∆ΤΕ

Την Τετάρτη 4 Σεπτεµβρίου 2013 ο Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας 

κ. Αθανάσιος Π. ∆αβάκης, συνοδευόµενος από τον Α/ΓΕΣ πραγµα-

τοποίησε επίσκεψη στην Περιοχή Ευθύνης της 80 Α∆ΤΕ (Κως). Κατά 

τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Α/ΓΕΣ µετέβη στο Στρατηγείο, 

καθώς και σε Μονάδες και Ανεξάρτητες Υποµονάδες του Σχηµατι-

σµού.

 Επίσκεψη Α/ΓΕΣ στην ΠΕ του ∆΄ ΣΣ

Την Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου 2013 ο κ. Α/ΓΕΣ πραγµατοποίησε 

επίσκεψη στην ΠΕ του ∆΄ ΣΣ, όπου παρακολούθησε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες.



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Τελετή Ορκωµοσίας Ανθυπολοχαγών ΣΣΕ Τάξης 2013 «Συνταγµατάρχης (ΠΒ) Παναγιώτης 

Κολοκοτρώνης»

Την Τρίτη 23 Ιουλίου 2013 πραγµατοποιήθηκε στη 

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, στη Βάρη Αττικής, η τελετή 

ορκωµοσίας των Ανθυπολοχαγών Τάξης 2013 «Συνταγµα-

τάρχης (ΠΒ) Παναγιώτης Κολοκοτρώνης», µε την παρου-

σία της Α. Ε. του Προέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ. 

Κάρολου Παπούλια. Στην τελετή, στην οποία χοροστάτη-

σε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, 

Βούλας, Βουλιαγµένης και Βάρης κ. κ. Παύλος, παραβρέ-

θηκαν, επίσης, ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. ∆ηµήτρης 

Αβραµόπουλος, ο Υπουργός Άµυνας της Κύπρου κ. Φώτης Φωτίου, η Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυ-

νας κ. Φώφη Γενηµµατά, ο Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Αθανάσιος ∆αβάκης, ο κ. Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός 

Μιχαήλ Κωσταράκος, ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αθανάσιος Τσέλιος, ο κ. Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος 

(ΠΝ) Ευάγγελος Αποστολάκης και ο κ. Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Τουρνάς.

 Τελετή Ορκωµοσίας Μονίµων Υπαξιωµατικών Τάξης 2013 «Αντιστρατήγου Αχιλλέα 

Πρωτοσύγγελου»

Ο Α/ΓΕΣ και ο ∆ιοικητής της 1ης Στρατιάς, Αντιστράτηγος κ. Χρήστος 

Μανωλάς, απένειµαν, την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013, στην έδρα της 

Σχολής Μονίµων Υπαξιωµατικών στο Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ», 

τα πτυχία στους Μόνιµους Λοχίες Τάξεως 2013 «Αντιστρατήγου 

Αχιλλέα Πρωτοσύγγελου». Στην τελετή παρέστησαν οι στρατιωτικές, 

θρησκευτικές και πολιτικές Αρχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς 

και οι συγγενείς των ορκισθέντων Μονίµων Λοχιών.



 ∆ιηµερίδα από το ΓΕΣ/∆Ι∆Ο µε Θέµα «Ο Ελιγµός Μάχης στο Τακτικό Πεδίο»

Την Πέµπτη 26 και την Παρασκευή 27 Σεπτεµβρίου 2013, στο Αµφιθέατρο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελ-

πίδων στη Βάρη Αττικής και στο Αµφιθέατρο της Σχολής ∆ιοίκησης και Επιτελών στη Θεσσαλονίκη, πραγµατο-

ποιήθηκε ταυτόχρονα διηµερίδα µε θέµα: «Ο Ελιγµός Μάχης στο Τακτικό Πεδίο», η οποία οργανώθηκε από τη 

∆ιεύθυνση ∆όγµατος (∆Ι∆Ο) του ΓΕΣ. Τις εργασίες της διηµερίδας παρακολούθησαν εν ενεργεία Αξιωµατικοί 

όλων των Κλάδων, καθώς και Αντιπροσωπεία Ευελπίδων.

 Θερινός Παιδικός Σταθµός Κεχριών Κορινθίας

Για τρίτη συνεχόµενη χρονιά, λειτούργησε ο Θερινός Παιδικός Σταθµός 

στις Κεχριές Κορινθίας, από 3 Ιουλίου έως και 26 Αυγούστου 2013, σε 4 

περιόδους των 12 ηµερών. ∆ίπλα στη θάλασσα και µέσα στο δάσος, σε νέες 

εγκαταστάσεις, παρασχέθηκε στα παιδιά των στρατιωτικών και πολιτικών 

υπαλλήλων του Στρατού Ξηράς, δηµιουργική και ευχάριστη διαµονή, σε έναν 

ελεγχόµενο και ασφαλή χώρο, υπό την αιγίδα της Σχολής Μηχανικού.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Tελετή Ονοµασίας ∆ΕΑ 2013 B΄ EΣΣΟ στη Σχολή Πυροβολικού

Στις 23 Αυγούστου 2013 στη Σχολή Πυροβολικού 

στη Νέα Πέραµο Αττικής, πραγµατοποιήθηκε σε λιτή 

και απέριττη τελετή η ονοµασία των Υποψηφίων Εφέ-

δρων Αξιωµατικών της 2013 Β΄ ΕΣΣΟ σε ∆οκίµους 

Εφέδρους Αξιωµατικούς (∆ΕΑ).

Το πρόγραµµα της τελετής περιλάµβανε δοξολογία, 

παράδοση των καθηκόντων της σχολής στους νέους 

µαθητές, επίδοση του πτυχίου, ανάγνωση ηµερήσιας 

διαταγής του ∆ιοικητή της Σχολής Ταξιάρχου Γεωργί-

ου Καµπά και παρέλαση τµηµάτων.

Οι µαθητές της σχολής, οι οποίοι είναι στρατεύσιµοι νέοι και υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, φοίτη-

σαν για περίοδο 4 µηνών και αποφοίτησαν µε επιτυχία. Η εκπαίδευση την οποίαν έλαβαν τους δίνει τη δυνατό-

τητα να στελεχώσουν σηµαντικές θέσεις στις διάφορες Μονάδες του πυροβολικού ανά την επικράτεια.

 Κατάταξη Πρωτοετών Σπουδαστών στη ΣΜΥ

Τη ∆ευτέρα 16 Σεπτεµβρίου 2013 κατατάχθηκαν στη 

ΣΜΥ οι επιτυχόντες νέοι σπουδαστές και σπουδάστρι-

ες. Κατατάχθηκαν 103 σπουδαστές και 47 σπουδάστρι-

ες. Επιπρόσθετα, κατατάχθηκαν και 25 Ελληνοκύπριοι 

σπουδαστές. Τους νεοεισερχοµένους και τους γονείς 

τους, υποδέχθηκαν στην Κεντρική Πύλη της Σχολής, Αξι-

ωµατικοί, Υπαξιωµατικοί και Σπουδαστές.

Στη συνέχεια οι καταταγέντες σπουδαστές και σπου-

δάστριες αποχαιρέτισαν τους οικείους τους και ακολου-

θώντας το πρόγραµµα κατάταξης εντάχθηκαν στη στρα-

τιωτική οικογένεια.

Οι γονείς των υποψηφίων συγκεντρώθηκαν στο Κέντρο Ψυχαγωγίας της Σχολής και ενηµερώθηκαν από τον 

∆ιοικητή της, Συνταγµατάρχη κ. Ευάγγελο Τραγαζίκη, για το έργο της Σχολής, καθώς και την πορεία που θα ακολου-

θήσουν οι νέοι σπουδαστές. Οι νεοεισερχόµενοι σπουδαστές θα αποτελέσουν την Tάξη 2015.
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 Έναρξη Βασικών Σχολείων Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών (ΣΣΕ 2013) και Μονίµων Λοχιών 

(ΣΜΥ 2013) στη Σχολή Πυροβολικού

Την 5η και 12η Αυγούστου 2013 πραγµατοποιήθηκε η έναρξη 

των Βασικών Σχολείων Εκπαίδευσης Μονίµων Λοχιών (ΣΜΥ/2013) 

και Ανθυπολοχαγών (ΣΣΕ/2013), αντίστοιχα. Σκοπός της εκπαίδευ-

σης είναι για µεν τους ανθυπολοχαγούς, η βασική εκπαίδευσή τους 

στην Τακτική και Τεχνική χρησιµοποίηση του Πυροβολικού Μάχης 

και Αντιαεροπορικού Πυροβολικού, στο επίπεδο της Πυροβολαρ-

χίας και της Μοίρας, καθώς και η γνώση χειρισµού των αυτοµατο-

ποιηµένων συστηµάτων ∆ιοίκησης και Ελέγχου, που χρησιµοποιεί 

το Όπλο, ενώ για τους Μόνιµους Λοχίες η εκπαίδευσή τους σε βα-

σικά στοιχεία της Τακτικής και Τεχνικής χρησιµοποίησης του σύγχρονου Πυροβολικού στο επίπεδο του Στοιχείου, Ουλαµού 

και Πυροβολαρχίας. 

 Τελετή Εορτασµού της Γενέθλιας Ηµέρας 

Συγκρότησης της ΣΕΑΠ και Αποφοίτησης των ΥΕΑ 

της 2013 Β΄ ΕΣΣΟ

Την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013 στη Σχολή Εφέδρων Αξιω-

µατικών Πεζικού πραγµατοποιήθηκε η τελετή εορτασµού της γενέ-

θλιας ηµέρας συγκρότησης της ΣΕΑΠ και αποφοίτησης των ΥΕΑ της 

2013 Β΄ ΕΣΣΟ, παρουσία των τοπικών θρησκευτικών και πολιτικών 

Αρχών. 

 Τελετή Εορτασµού της Γενέθλιας Ηµέρας του 

Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισµένων

Την Πέµπτη 19 Σεπτεµβρίου 2013 πραγµατοποιήθηκε η τελετή εορτα-

σµού της γενέθλιας ηµέρας του Κέντρου, χοροστατούντος του Μητροπο-

λίτου Ιλίου και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα. Την εκδήλωση τίµησαν µε 

την παρουσία τους ο κ. Γενικός Επιθεωρητής Στρατού Αντιστράτηγος Βα-

σίλειος Τελίδης, ο κ. Β΄/Υ ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αθανάσιος Στυλιανόπουλος 

και ο ∆ιευθυντής της ∆ΙΤ Υποστράτηγος κ. ∆ηµήτριος Θωµαϊδης.
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΓΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΟΥ 13ης ∆ΕΕ
της 9ης Σεπτεµβρίου 2013

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αµύνης,

Κύριοι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Στρατού,

Ναυτικού και Αεροπορίας,

Ευκλεείς και δοξασµένοι Ιερολοχίτες,

Στρατηγοί,

Σεβαστό Πρεσβυτέριο,

Σεβαστοί πρώην ∆ιοικητές του 13ου ΣΑΚ και της 13ης ∆ΕΕ,

Κύριε ∆ήµαρχε Παπάγου-Χολαργού

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κυρίες και Κύριοι,

Ιερός Λόχος!!!

Από αρχαιοτάτων χρόνων έννοια συνδεδεµένη µε την φιλοπατρία και την αυτοθυσία. Έννοια συνδεδεµένη µε την ανιδιοτελή 

προσφορά και την εµµονή, µέχρι θανάτου, στον Σκοπό και τη Νίκη. Έννοια 

που παραχωρεί το προβάδισµα στη ∆όξα και την Τιµή, αγνοώντας και πα-

ραµερίζοντας και αυτό ακόµη το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως.

Καλοκαίρι του 1942…

Οι ηµέρες δόξης και εθνικής υπερηφάνειας του Έπους της Πίνδου και 

του τσαλακώµατος του εθνικού γοήτρου της φασιστικής Ιταλίας και προσω-

πικώς του Μπενίτο Μουσολίνι, έχουν περάσει.

Έχουν παρέλθει και οι ηµέρες της υπερηφάνου αντιστάσεως και ηθικής 

Νίκης απέναντι στις γερµανικές ορδές στα Οχυρά, που υπεχρέωσαν τον 

Χίτλερ να αναφερθεί µε θαυµασµό στον Έλληνα Στρατιώτη, δηλώνοντας στο 

Ραιχσταγκ, την 4η Μαΐου 1941:

«Η ιστορική δικαιοσύνη µε υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από 

όλους τους αντιπάλους που αντιµετωπίσαµε, ο Έλλην στρατιώτης επο-

λέµησεν µε ύψιστον ηρωισµόν και αυτοθυσίαν και εσυνθηκολόγησεν 

µόνον όταν η εξακολούθησις της αντιστάσεως δεν ήτο δυνατή και ουδέν 

νόηµα είχεν. Εξ όλων των αντιπάλων οι οποίοι µας αντιµετώπισαν, µό-

νον ο Έλλην στρατιώτης επολέµησεν µε παράτολµο θάρρος και υψίστη 

περιφρόνησιν προς τον θάνατον».



Επιπροσθέτως δε, η Ανωτάτη Γερµανική ∆ιοίκηση επέτρεψε στους Έλληνες Αξιωµατικούς να αποχωρήσουν από τις αµυντι-

κές τους θέσεις, φέροντες τιµητικώς τα ξίφη και τις εξαρτύσεις των, πράγµα το οποίον δεν επετράπη εις ουδένα, εκ των ηττηθέ-

ντων εθνικών στρατών, των λοιπών χωρών της Ευρώπης.

Τέλος, µετά και την πτώση των Αθηνών, έχει χαθεί και η τελευταία µεγάλη µάχη στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, η Μάχη της 

Κρήτης, αφού όµως απετέλεσεν την ταφόπλακα των Γερµανικών ∆υνάµεων Αλεξιπτωτιστών, εξαναγκάζοντας το Γερµανικό Γενικό 

Επιτελείο να παύσει κάθε σχεδιασµό για µελλοντικές µαζικές αεραποβατικές επιχειρήσεις και αφήνοντας τον ∆ιοικητή τους, τον 

Στρατηγό φον Στούντεντ, σε σχεδόν ψυχολογική κατάρρευση.

Καλοκαίρι του 1942, λοιπόν, και στη Μέση Ανατολή, συρρέουν απο την κατεχόµενη και χειµαζώµενη από τις κακουχίες Ελλάδα, 

Αξιωµατικοί, Υπαξιωµατικοί, Στρατιώτες και απλοί Πολίτες, οι οποίοι συναισθανόµενοι το Χρέος των προς την Πατρίδα, θέλουν δια-

καώς να συνεχίσουν τον αγώνα εναντίον των δυνάµεων του Άξονος.

Στην Παλαιστίνη έχει ήδη συγκροτηθεί ένας ανεξάρτητος Λόχος, στην Kfar-iona, αποτελούµενος από 80 περίπου Αξιωµατικούς 

και 20-30 οπλίτες, εξ όλων των Όπλων και Σωµάτων του ΣΞ, του ΠΝ, της ΠΑ, της Χωροφυλακής και της Αστυνοµίας Πόλεων, όπως 

ακούσαµε ήδη στο σύντοµο ιστορικό, και στις 12 Σεπτεµβρίου του 1942, µια ζεστή, σκληρή και αφόρητη, µια τυπική κατά τα άλλα, 

ηµέρα στη Μέση Ανατολή, εµφανίζεται στο στρατόπεδό τους, ένας περίεργος τύπος, ο οποίος έµελλε να αλλάξει τη φυσιογνωµία και 

τη φύση αυτού του τµήµατος, µεταµορφώνοντάς το, στον µετέπειτα θρυλικό και ηρωικό «ΙΕΡΟ ΛΟΧΟ» της Μέσης Ανατολής, των 

πρόγονο των Ελληνικών ∆υνάµεων Καταδροµών, την πολεµική Σηµαία του οποίου, σήµερα µόλις παρέλαβε η 13η ∆ιοίκηση Ειδικών 

Επιχειρήσεων.

Ο Συνταγµατάρχης Χριστόδουλος Σβορώνος-Τσιγάντες…

Στο σηµείο αυτό θα χρησιµοποιήσω την περιγραφή του αυτόπτου και αυτήκωου µάρτυρα των σκηνών που διεδραµατίσθησαν, 

του τότε Ανθυπολοχαγού και σήµερα Αντιστρατήγου ε.α. Κωνσταντίνου Κόρκα, εκ των ελαχίστων ζώντων και υπερηλίκων σήµερα 

Ιερολοχιτών, ο οποίος µαζί µε µερικούς ακόµη εκ των συµπολεµιστών του, µας έκανε την µεγάλη τιµή να παρευρίσκεται σήµερα 

εδώ, σ’ αυτή την µοναδική ηµέρα για τον Σχηµατισµό.

Λέγει λοιπόν ο Στρατηγός Κόρκας:

«Στις 12 Σεπτεµβρίου 1942, ξαφνικά ενεφανίσθη στο Στρατόπεδο µας, στην Κφαριόνα της Παλαιστίνης, ο Συντ/ρχης ΤΣΙ-

ΓΑΝΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ, µε οδηγό τον Λευτέρη Κοντοµίχαλο. Εµείς 30 περίπου άτοµα, τον γιουχάϊσαµε και τον αποδοκι-

µάσαµε και του είπαµε να φύγει. Ο Κοντοµίχαλος του ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου να µπει µέσα, για να φύγουν. Ο 

Τσιγάντες όµως κάνει στροφή και µας λέγει: «Έχετε δίκιο να µε βρίζετε, αλλά εγώ γνωρίζω ότι εσείς είσαστε διωγµένοι και 

παραµερισµένοι, διότι ζητάτε να πάτε στον Πόλεµο, να ελευθερώσετε την Πατρίδα. Εγώ αναλαµβάνω να σας πάω στον Πόλεµο. 

Αφήστε µε να σας ειπώ δύο λόγια και θα φύγω». Εµείς κοιταχθήκαµε µεταξύ µας και του είπαµε ΝΑΙ. ∆ίπλα ήτανε µία σκηνή 

Σκούατ και µπήκαµε µέσα. Ο Τσιγάντες τότε, µας είπε, «Εγώ είµαι ο Λάκης ο Τσιγάντες, ο Ροχάλας, ο Κινηµατίας, ο απότακτος 

του 1935, αλλά όµως είµαι και ένας συνάδελφος που επολέµησα στο ΣΚΡΑ, όπου έχασα δύο δάκτυλα. Επολέµησα και στην 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ. Επολέµησα και στη ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ µε τραύµα στα πλευρά. Ο Μεταξάς το 1940, δεν µε ανεκάλεσε όπως και τον αδελφό 

µου τον Γιάννη και είχε δίκιο. Εγώ επήγα στη Γαλλική Λεγεώνα των Ξένων και επολέµησα στο ΜΠΙΡ ΧΑΚΙΜ, από όπου διέφυγα 

και ήλθα στην ΑΙΓΥΠΤΟ. Έµαθα για σας και ήλθα να σας πω ότι, εγώ αναλαµβάνω να σας πάω στον Πόλεµο, εάν εσείς µε δε-

χθείτε ως διοικητή σας. Εγώ ποτέ δεν θα σας µιλήσω για πολιτική και κόµµατα. Εσείς µπορείτε να πιστεύετε ό,τι θέλετε». Εµείς 

κοιταχθήκαµε και του είπαµε ΝΑΙ».
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Κι έτσι ξεκίνησαν όλα…

Όλα εκείνα τα υπέροχα, τα µεγάλα, τα µοναδικά, τα ηρωικά, τα εξωπραγµατικά πολλές φορές, αλλά για όσους γνωρίζουν σε βάθος την 

ιδιοσυγκρασία, το φιλότιµο και την «φτιασιά» του Έλληνα, τόσο ευεξήγητα, τόσο φυσιολογικά και γι’ αυτό, τόσο αληθινά. Εκείνα τα χρόνια 

ήταν δύσκολες, περίεργες, αλλόκοτες, πολλές φορές, εποχές και καταστάσεις, µε οξυµένα τα µίση και τα πάθη... Είναι πολύ δύσκολο σε 

εµάς σήµερα να το φαντασθούµε και να το κατανοήσουµε....

Κι όµως µια χούφτα άνθρωποι αποφασισµένοι, µια χούφτα άνθρωποι µε περίσσευµα ψυχής και σθένους, µια χούφτα Αξιωµα-

τικοί που δεν δίστασαν να πετάξουν τους βαθµούς τους και να προσφέρουν τους εαυτούς τους, ως απλοί ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ, πολέµησαν 

κάτω από αντίξοες συνθήκες, ριψοκινδύνευσαν σε παράτολµες αποστολές, τόλµησαν εκεί που η λογική έλεγε ξεκάθαρα όχι και τα 

κατάφεραν.

Πιθανόν όχι πάντα, αλλά ποτέ δεν έχασαν το κουράγιο τους και την πίστη τους στον ΣΚΟΠΟ, που δεν ήταν άλλος από τη ∆όξα των 

Ελληνικών Όπλων και το Κλέος της Ελληνικής Πατρίδος. Έτσι, λοιπόν, µας δίδαξαν και εξακολουθούν να µας διδάσκουν ποιό είναι 

το πραγµατικό Χρέος προς την Πατρίδα και πώς αυτό αποπληρώνεται…

Αυτό το Χρέος προς το Έθνος κι ό,τι αυτό αντιπροσωπεύει, ήταν ο Οδηγός και η Φλόγα που πύρρωνε το νου και έκαιγε τις 

καρδιές εκείνων των ηρωικών και υπέροχων Ελλήνων, που συγκρότησαν τον Ιερό Λόχο της Μέσης Ανατολής, προσπαθώντας να 

αντλήσουν κουράγιο και πίστη από τους ένδοξους προγόνους τους, των Ιερών Λόχων των Θηβών και του ∆ραγατσανίου, πέφτοντας 

κι αυτοί µε αυταπάρνηση και απαράµιλλο ηρωισµό, στα πεδία των µαχών, για την ιδέα της Πατρίδος και την κατάκτηση της Ελευθε-

ρίας. Και τα κατάφεραν....!!!

Οι εποχές αλλάζουν, οι άνθρωποι αλλάζουν, οι προτεραιότητες της καθηµερινότητας αλλάζουν, το Χρέος όµως προς την Πα-



τρίδα παραµένει ίδιο, αναλλοίωτο και φοβερό. Όλα τα άλλα έπονται, αυτό 

που προέχει είναι η υπηρέτησή του απ’ όλους µας, µικρούς και µεγάλους 

σε αξιώµατα, όποια θέση κι αν κατέχουµε, όποιες δυσκολίες κι αν αντι-

µετωπίζουµε. Ο Σωκράτης µας δείχνει τον µοναδικό δρόµο που έχουµε 

µπροστά µας:

«Μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων, απάντων τιµιώτερόν 

εστίν η Πατρίς και σεµνότερον και αγιώτερον και εν µείζονι µοίρα και παρά 

θεοίς και παρ’ ανθρώποις, τοις νουν έχουσι»

Αυτοθυσία, Τιµή, Καθήκον, Προσφορά, Αυταπάρνηση, Ανιδιοτέλεια, 

Αξιοπρέπεια.

Απλές λέξεις, τεράστια όµως νοήµατα. Αν το καλοσκεφθεί κανείς φορ-

τίο ασήκωτο, για να το φέρει κανείς στους ώµους του.

Σήµερα και τυπικά πλέον, ύστερα από 12 χρόνια από την ίδρυσή της 

και την απονοµή της επωνυµίας «Ιερός Λόχος», η 13η∆ΕΕ είχε την υψίστη 

τιµή να παραλάβει την Σηµαία του Ιερού Λόχου της Μ. Ανατολής και µαζί µ’ 

αυτήν, το βάρος της ευθύνης της Ιστορίας και των κατορθωµάτων του.

Πολύτιµη κληρονοµιά, βαρύ φορτίο, µεγάλη ευθύνη, ζηλευτή χαρά 

και υπερηφάνεια, καθώς αυτό απετέλεσε τον διακαή πόθο όλων των ∆ι-



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

οικήσεων της 13ης ∆ΕΕ, µέχρι σήµερα. Με την άµεση και αµέριστη συµπαράσταση της Ιεραρχίας, έγινε κατορθωτό και την 

ευχαριστούµε γι’ αυτό.

Προσωπικώς, ως ∆ιοικητής του ξεχωριστού και µοναδικού αυτού Σχηµατισµού των Ενόπλων µας ∆υνάµεων, εξ αιτίας 

της φύσεως και του είδους των αποστολών του, αντιλαµβάνοµαι την παρουσία του ιερού αυτού κειµηλίου στον χώρο της 

∆ιοικήσεως, ως πολλαπλασιαστού της ευθύνης µου, έναντι της δοκιµαζόµενης για ακόµη µια φορά Πατρίδος, του επίσης 

δοκιµαζόµενου σε υπηρεσιακό και ατοµικό επίπεδο προσωπικού µου, αλλά και της σεβαστής Ηγεσίας, διότι οι καιροί είναι 

δύσκολοι, οι προκλήσεις πολλές, τα µέσα περιορίζονται, αλλά οι απαιτήσεις εξακολουθούν να παραµένουν µεγάλες, εάν 

δεν µεγεθύνονται.

Σεβαστοί και Ευκλεείς Ιερολοχίτες, άξια τέκνα της Ελλάδος, εκ µέρους όλου του προσωπικού της ∆ιοικήσεως, σας 

υπόσχοµαι ότι το παράδειγµά σας αποτελεί και θα αποτελεί Φάρο φωτός και Πυξίδα πλεύσεως για µας. Άλλωστε πλέουµε 

στα ίδια νερά που πλέατε και σεις, στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου, του Ελληνικού Αιγαίου. Αντικρίζουµε το ίδιο φεγ-

γάρι που αντικρίζατε και σεις στις ριψοκίνδυνες αποστολές σας, Ανεβαίνουµε στους ίδιους ανεµοδαρµένους βράχους 

που τους τρώει η αλµύρα και βρίσκουµε καταφύγιο στους ίδιους όρµους, που βρίσκατε και σεις, για γλυτώσουµε απ’ τις 

αναποδιές του καιρού....

Ήµασταν, είµαστε και θα ‘µαστε πάντα εκεί....Όπως έχω ξαναπεί, µας γνωρίζουν τα κύµατα και µας σέβονται οι καιροί....Τώρα 

έχουµε κι έναν λόγο παραπάνω..!!! Την παρακαταθήκη της σεπτής και πολύτιµης σηµαίας σας... Στην πραγµατικότητα θα γίνει και 

δική µας Σηµαία, αν µας αξιώσει η µοίρα κι ο Θεός, να κάνουµε έστω ένα κλάσµα απ’ αυτά που κάνατε εσείς για την Πατρίδα. Να 

είστε σίγουροι όµως, ότι µέχρι τότε η Σηµαία είναι σε καλά χέρια.

Είναι στα χέρια παιδιών της Ελλάδος, µε επίσης ατσάλινα χέρια και γεµάτων µε θάρρος ψυχές, που πασχίζουν κάθε ξεχωριστή 

ηµέρα να φέρουν σε πέρας το έργο τους, σας βεβαιώ, κάτω από πολύ αντίξοες και δύσκολες συνθήκες πλέον, που τίποτε δεν είναι 

δεδοµένο, όπως στο πρόσφατο παρελθόν, και η επιστροφή στο σπίτι δεν αποτελεί ευκαιρία για ξεκούραση, διασκέδαση και περισυλ-

λογή, αλλά αφετηρία ενός νέου επίπονου στίβου προβληµάτων, οικογενειακών και ατοµικών δυσκολιών.

Όµως, αυτή η σηµαία εκτός από πολλαπλασιαστής ευθύνης, αποτελεί και πολλαπλασιαστή ΗΘΙΚΟΥ. Ηθικού, το οποίον ως γνωστόν απο-

τελεί το κυριότερο στοιχείο αναδείξεως του προσωπικού, ως πρωταγωνιστικού παράγοντος στην επίτευξη του Σκοπού και της Αποστολής.

Μετά λόγου γνώσεως, λοιπόν, έπειτα από 1 χρόνο στη θέση του ∆ιοικητού της 13ης ∆ΕΕ, είµαι σε θέση και τολµώ να σας δι-

αβεβαιώσω ότι, χάρις στη συνεχή, εργώδη και φιλότιµη προσπάθεια που καταβάλλει η συντριπτική πλειοψηφία του προσωπικού 

της 13ης ∆ΕΕ, ηµέρα και νύκτα, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο και γνωρίζοντας τη συνέπεια, το ήθος, την αυταπάρνηση, 

το ενδιαφέρον, την εργατικότητα, την εφευρετικότητα, τη θέληση, την αξιοπρέπεια, την καρτερία, την υποµονή, την επιµονή και την 

αξιοπιστία, σε ό,τι τους ζητηθεί, ΝΑΙ, εάν και όποτε απαιτηθεί, θα τα καταφέρουµε.!!!

Αυτός που θα δοκιµάσει, είτε είναι προφανής εχθρός είτε είναι ντυµένος φίλος, όπως συνέβη πολλές φορές στο παρελθόν και 

συµβαίνει και σήµερα, θα διαπιστώσει πικρά και ακριβά, ότι το υλικό που πλάθει τον Έλληνα Καταδροµέα, παραµένει αναλλοίωτο. 

Είµαστε πολύ καιρό σ’ αυτόν τον βράχο, για να χαθούµε έτσι, για να τελειώσουµε τόσο εύκολα. Απλώς, ∆ΕΝ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ !!!!

Στο έµβληµα της 13ης ∆ΕΕ, είναι γραµµένη η εντολή της αρχαίας Σπάρτης, προς τους υπερασπιστές της : «Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ». 

Παλεύουµε καθηµερινά για το πρώτο µέρος της φράσεως, για την Ασπίδα της Πατρίδος δηλαδή, αλλά δεν θα διστάσουµε ούτε λεπτό, 

για το δεύτερο.

Σήµερα, εδώ στην έδρα της ∆ιοικήσεως, ευλαβικά κλίνω το γόνυ, µπροστά στις Πολεµικές Σηµαίες των Μονάδων και στο Σεπτό 



Κειµήλιο, την Πολεµική Σηµαία του τελευταίου Ιερού Λόχου της Πατρίδος µας, υποσχόµενος ότι θα τηρήσουµε πιστά τον όρκο µας 

κι αν χρειασθεί θα επιτελέσουµε το υπέρτατο καθήκον µας, «µη φειδόµενοι της ζωής ηµών» και «τοις κείνων ρήµασι πειθόµενοι».

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

Κύριοι Αρχηγοί,

∆οξασµένοι και Υπερήφανοι Ιερολοχίτες,

Σεβαστοί πρώην ∆ιοικητές του 13ου ΣΑΚ και της 13ης ∆ΕΕ,

Αξιωµατικοί, Υπαξιωµατικοί και οπλίτες της 13ης ∆ΕΕ,

Κυρίες και Κύριοι,

Ευχαριστώντας σας θερµά για τη σηµερινή σας παρουσία, στην πολύ σηµαντική για την 13η ∆ιοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων, 

αυτή τελετή, επικαλούµαι για µια ακόµη φορά, τη βοήθεια του Θεού και της Υπερµάχου Στρατηγού, της Παναγιάς µας και έχοντας 

κατά νουν τα λόγια του µεγάλου µας ποιητή Κωστή Παλαµά ότι, 

Σας καλώ να αναφωνήσωµεν:

Ζήτω το Έθνος !!!

Ζήτω ο Στρατός !!!

Ζήτω ο Ιερός Λόχος !!!

Ζήτω η 13η ∆ιοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων !!!
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Τελετή Επίδοσης Αποφοιτηρίων σε ΕΠΟΠ από τον ∆ιοικητή της 96 Α∆ΤΕ Ταξίαρχο κ. ∆ηµό-

κριτο Ζερβάκη, κατά τη λήξη Σχολείων Μονιµοποίησης και Α-Τ Όπλων των ΕΠΟΠ.

 Τελετή απονοµής βαθµών και µεταλλίων σε Αξιωµατικούς Μονάδων της 96 Α∆ΤΕ στο 

στρατόπεδο «ΕΦ ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΙΑΛΑ», την Πέµπτη 18 Ιουλίου 2013.

 Τελετή επανακοµιδής των Σεπτών Λειψάνων του Χίου 

Εθνοµάρτυρος Μητροπολίτου Πλάτωνος Φραγκιάδου από το 

λιµάνι της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Οινουσσών.

∆ραστηριότητες της 96 Α∆ΤΕ

 ∆ιοργάνωση σεµιναρίου για το στρατιωτικό προσωπικό της Α∆ΤΕ, στο πλαίσιο των δραστηριο-

τήτων του Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Χίου.

 Τελετή Αποφοίτησης Σχολείου Προκεχωρηµένης Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων 2013 Γ΄ ΕΣΣΟ 

και απονοµή διακριτικού σήµατος «Μαχητή».



∆ραστηριότητες της 71 Α/Μ ΤΑΞ 

 Επιχειριασιακές Αναγνωρίσεις

Από 15 έως 19 Ιουλίου 2013 ο ∆ιοικητής της 71 Α/Μ ΤΑΞ Ταξίαρχος 

κ. ∆ηµήτριος Μπίκος µε τη συµµετοχή 10 στελεχών του επιτελείου και 

τη συµµετοχή των 601 Α/Μ ΤΠ – 71 Α/Μ ΠΕΑ/ΑΠ, πραγµατοποίησε ανα-

γνωρίσεις στην 88 Σ∆Ι (ν. Λήµνος).

 ∆ιοικητική Επιθεώρηση Υποδιοικητή Β΄ ΣΣ

Την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 ο Υποδιοικητής του Β΄ ΣΣ Υποστράτηγος κ. 

Θεόδωρος ∆αγκόπουλος επιθεώρησε το 601 Α/Μ ΤΠ και το 71 Α/Μ ΤΥΠ. 

 Σύσκεψη "ΤΑLOS"

Την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 πραγµατοποιήθηκε στο FHQ η τελική 

σύσκεψη για την προετοιµασία  της "TALOS 13", παρουσία του Υποδι-

οικητή της Ταξιαρχίας, Σχη (ΠΖ) Αθανασίου Ναλµπάντη (Επχη BG) αλλά 

και Αξιωµατικών των χωρών µελών του BG. 



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Στις 2 Ιουλίου 2013 πραγµατοποιήθηκε η δοκιµή του Σχεδίου «ΟΡΕΣΤΗΣ», 

παρουσία του ∆ιοικητού Στρατηγού της Ι ΜΠ.

 Στις 12 Ιουλίου ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση του ΤΠΕΝ της 2013 

Γ΄ ΕΣΣΟ, στα Στρατόπεδα «ΣΧΗ (ΠΖ) ΝΙΚ. 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ» και «ΕΠΧΟΥ Ι. ΜΕΛΙ∆Η», µε την 

τελετή απονοµής Μπερέ στους επιτυχόντες.

 Στις 16 Ιουλίου, πραγµατοποιήθηκε 

επίσκεψη 3µελούς αντιπροσωπείας (2 

Αµερικανοί Αξιωµατικοί και 1 Έλληνας εν 

αποστρατεία Αξιωµατικός) από τον σύνδεσµο 

Ελληνοαµερικανικής συνεργασίας ODC, στην 

έδρα της 32 ΤΑΞ Π/Ν, για ανταλλαγή απόψεων 

πάνω σε θέµατα µελλοντικής συνεργασίας.

 Στις 15 Σεπτεµβρίου διατέθηκε ∆ιµοιρία 

απόδοσης τιµών για τον εορτασµό της 

Ηµέρας Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελ-

λήνων της Μικράς Ασίας στον Ιερό Ναό 

της Ευαγγελίστριας στη Ν. Ιωνία Βόλου.

∆ραστηριότητες της 32 ΤΑΞ Π/Ν



Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες της 32 ΤΑΞ Π/Ν

 ΤΑΜΣ «ΠΛΑΤΩΝ-2013» από την 32 

ΜΠΠ, το 505-521 ΤΠΝ, το 32 ΤΥΠ 

και το 32 ΙΜΑ.

 Στις 27 Αυγούστου, πραγµατο-

ποιήθηκε συνεκπαίδευση (στα-

τική φόρτωση σε ΝΗ90) του 575 

ΤΠ/Ν µε το 2° ΤΕΑΣ, στο Α/∆ Πάχης 

Μεγάρων.

 Στις 11,12 και 13 Σεπτεµβρίου, 

πραγµατοποιήθηκε συντήρηση 

ικανότητας αλεξιπτωτιστού στη ΖΡ 

Αγ. Αναργύρων Λαρίσης.

 Από 16 Σεπτεµβρίου πραγµατο-

ποιείται το Βασικό Σχολείο Πεζο-

ναυτών (11η σειρά Υπαξκών) για τα 

στελέχη των Μονάδων-Ανεξ. Υποµονά-

δων της 32 ΤΑΞ Π/Ν, στο Στρατόπεδο 

«ΣΧΗ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΝΙΚ».

 Από 16-19 Σεπτεµβρίου, 

πραγµατοποιήθηκε Σχολείο 

Ο∆ΕΡΠΑΣ οπλιτών ΠΖΝ 2013 ∆’ 

ΕΣΣΟ στο 304 ΠΕΒ.

 Στις 24 και 25 Σεπτεµβρίου, πραγ-

µατοποιήθηκε ΤΑΜΣ «πορεία-βολή» 

από το 505 ΤΠ/Ν.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Εκπαίδευση στο ΕΠΚΕΑΑΠ

Από 8 Ιουλίου έως 11 Ιουλίου 2013 στο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο 

Επιχειρήσεων Αστικού Περιβάλλοντος (ΕΠΚΕΑΠ) πραγµατοποιή-

θηκε εκπαίδευση που διεξήχθη στο πλαίσιο της εκπαίδευσης της 

Σχολής των Ευελπίδων.

Εκπαίδευση Προσωπικού των ΧΧΙ και XXV ΤΘΤ, στη Βιαία ∆ιάβαση Ποταµού

Στις αρχές Ιουλίου 2013 στο Κέντρο Εκπαίδευσης 

Πλωτών Μέσων στην ΠΕ του ∆΄ ΣΣ, πραγµατοποιήθη-

κε εκπαίδευση του προσωπικού των Μονάδων και Ανε-

ξάρτητων Υποµονάδων των ΧΧΙ και XXV Τεθωρακι-

σµένων Ταξιαρχιών «ΠΙΝ∆ΟΣ» και «2ο ΣΙ- ΕΦΕΣΣΟΣ» 



TAMΣ «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» από την 96 Α∆ΤΕ

Στις 29 Αυγούστου 2013 πραγµατοποιήθηκε από Μο-

νάδες της 96 Α∆ΤΕ, η ΤΑΜΣ «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ».
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Στιγµιότυπα από την Eκπαίδευση Προσωπικού της 30 Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ
στον Εξοµοιωτή Bολής Φορητού Οπλισµού

Βολές Εθνοφυλάκων σε Εξοµοιωτές
και Υποδιαµετρήµατα

Εκτέλεση Αλµάτων Ελευθέρας Πτώσης από Στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων
από ΕΠ ΝΗ-90
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Εκτέλεση Αλµάτων Στατικού Ιµάντα στην ΣΧΑΛ,
από Ευέλπιδες IVης Τάξης

ΤΑΜΣ «ΠΟΡΕΙΑ-ΒΟΛΗ»
από το 505 ΤΠ/Ν

ΤΑΜΣ «ΠΙΤΤΑΚΟΣ-13»,
µε τη συµµετοχή Μονάδων της 98 Α∆ΤΕ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

∆ιοίκηση

Στρατιωτικών Εργοστασίων 
(∆Ι.Σ.Ε)

Τα Στρατιωτικά Εργοστάσια είναι βιοµηχανικές-οικονοµικές στρατιωτικές µονάδες επιπέδου Συγκροτήµατος, 

στελεχωµένα µε στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό και λόγω της συνεχούς επισκευαστικής και 

κατασκευαστικής δραστηριότητάς τους αποτελούν παράγοντα ζωτικής σηµασίας, καθόσον επιδρούν άµεσα 

στη διαθεσιµότητα και το αξιόµαχο της συντηρούµενης δύναµης.

Τα Στρατιωτικά Εργοστάσια είναι 8 συνολικά, 6 του Τεχνικού Σώµατος και 2 του Σώµατος Υλικού Πολέµου.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Ε∆ΡΑ ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ

301 ΕΒ Αγ. Ανάργυροι, Αττική 21 Αυγούστου 1945

303 ΠΕΒ Λάρισα 3 Αυγούστου 1955

304 ΠΕΒ Βελεστίνο, Μαγνησία 5 Οκτωβρίου 1972

306 ΕΒΤ Αχαρνές, Αττική 30 Ιουλίου 1953

307 ΤΣΥΑΥ Στεφανοβίκειο, Μαγνησία 8 Απριλίου 1974

308 ΠΕΒ Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 1959

691 ΒΕΒ Αυλώνα, Βοιωτία 15 Ιουλίου 1949

700 ΣΕ ∆ραπετσώνα, Πειραιά 12 Αυγούστου 1948

Αποστολή
Στρατιωτικών Εργοστασίων
Η αποστολή των Στρατιωτικών 

Εργοστασίων συνίσταται στην εξυ-
πηρέτηση των αναγκών των Ε∆ µε 
την αξιοποίηση, παραγωγή και κα-
τασκευή προϊόντων ή προσφορά 
υπηρεσιών, µε σκοπό την τήρηση 
υψηλού βαθµού επιχειρησιακής 
ετοιµότητας και τον περιορισµό των 
αµυντικών δαπανών.

Τα Στρατιωτικά Εργοστάσια ικα-
νοποιούν άµεσες και επιτακτικές 

ανάγκες επισκευών Οπλικών Συ-
στηµάτων, Κυρίων Υλικών, Μεγά-
λων Συγκροτηµάτων, καθώς και 
παραγωγής-µεταποίησης προϊόντων 
απαραίτητων για τον εφοδιασµό και 
ένδυση-υπόδηση του ΕΣ.

Παρέχουν εξοικονόµηση πόρων 
στην Υπηρεσία από επισκευές-αξιο-
ποιήσεις υλικών επιτόπου αντί αυτά 
να προωθηθούν σε οίκους εξωτε-
ρικού µε υψηλό κόστος και µεγάλο 
χρόνο µη διαθεσιµότητας.

Επιπρόσθετα, η λειτουργία των 

Στρατιωτικών Εργοστασίων επιδρά 
στην ελεύθερη αγορά µε αποτέλεσµα 
τη συµπίεση των τιµών εµπορίου των 
υλικών εργοστασίων. Σε περίπτωση 
επιχειρήσεων ή κρίσης, τα Στρατι-
ωτικά Εργοστάσια θα αποτελέσουν 
βασικό πυρήνα όπου θα στηριχθεί η 
βιοµηχανική κινητοποίηση.

Ενδεικτικά, το οικονοµικό όφελος 
που προέκυψε για την Υπηρεσία ανά 
εργοστάσιο, σε σχέση µε ιδιωτικούς 
φορείς κατά το έτος 2012, φαίνεται 
στον παρακάτω πίνακα:
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A/A
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

(€)
ΚΟΣΤΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ 

ΦΟΡΕΑ (€)
ΠΡΟΚΥΠΤΟΝ ΟΦΕΛΟΣ 

(€)

1 301 ΕΒ 1.571.514 3.599.667 2.028.153

2 303 ΠΕΒ 4.565.970 9.355.739 4.789.769

3 304 ΠΕΒ 11.634.446 17.780.752 6.146.306

4 308 ΠΕΒ 4.250.836 9.686.424 5.435.588

5 306 ΕΒΤ 2.223.430 8.058.535 5.835.105

6 307 ΤΣΥΑΥ 18.178.412 31.234.539 13.056.127

7 700 ΣΕ 7.842.435 13.585.318 5.742.883

8 691 ΒΕΒ 1.107.473 2.434.897 1.327.424

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 44.361.155

«ΕΚΑΣΤΟΣ ΕΙ∆ΕΙΗ ΤΕΧΝΗΝ»

«Να κάµνει ο καθένας εκείνο στο οποίο είναι ειδήµων»

Ο Ήφαιστος, έχοντας κατασκευάσει τα όπλα του Αχιλλέα και πριν τα παραδώσει στη Θέτιδα, µε το σφυρί ακόµη 
στο χέρι, παρατηρεί για τυχόν ατέλειες.

Απόσπασµα αρχαίας παράστασης από εσωτερικό ερυθρόµορφου κύλικα 480 π.Χ.

Ο Ήφαιστος µε τα εξαιρετικά τεχνολογικά δείγµατα που κατασκευάζει, τα «Ηφαιστόφευκτα», αποδεικνύει 

ότι η εξειδίκευση στην κάθε τέχνη, η οποία προέρχεται από τη βαθειά γνώση των κανόνων της τέχνης και 

αποκτάται από την πρακτική εµπειρία, είναι οι κύριοι παράγοντες επιτυχίας της αποστολής της ∆ΙΣΕ. Το 

µπλέ και κόκκινο χρώµα στο περίγραµµα συµβολίζουν τα δύο Σώµατα, το ΤΧ και το ΥΠ αντίστοιχα, τα 

Εργοστάσια των οποίων υπάγονται στην ΑΣ∆ΥΣ/∆ΙΣΕ.

Στρατιωτικών Εργοστασίων 

Παρουσίαση

Στρατιωτικών Εργοστασίων

Το ιστορικό, η αποστολή, καθώς και η τελευταία ετήσια παραγωγή των Εργοστασίων ΤΧ και ΥΠ παρουσιάζεται 

αναλυτικά στη συνέχεια κατά Εργοστάσιο.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ιστορικό

Το 301 ΕΒ είναι το παλαιότερο 

εργοστάσιο του Ελληνικού Στρατού, 

συγκροτήθηκε στα τέλη του 1945 

και συµπίπτει µε τον χρόνο δηµιουρ-

γίας του Τεχνικού Σώµατος, το Σώµα 

Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως ήταν η 

τότε ονοµασία.

Η Μονάδα, µε την ονοµασία «Συ-

νεργείο Βάσης Αθηνών», εγκατα-

στάθηκε στα υφιστάµενα κτήρια, τα 

οποία χρησιµοποιούνταν πριν τον 

πόλεµο ως αποθήκες πυροµαχικών 

του Ελληνικού Στρατού, στην πόλη 

των Αγίων Αναργύρων Αττικής.

Η δύναµη του εργοστασίου την 

περίοδο εκείνη, µε ∆ιοικητή τον Σχη 

(ΠΒ) Σπυρίδωνα Λοπρέστη, ανήρχε-

το σε 25 αξιωµατικούς, 194 οπλίτες 

και 4 άτοµα πολιτικό προσωπικό.

Η λειτουργία άρχισε στις αρχές 

του 1946 και συνάντησε πολλές 

δυσκολίες, που οφείλονταν κυρίως 

στον µηχανολογικό εξοπλισµό και 

στις κτηριακές εγκαταστάσεις. Το 

1948 µετονοµάστηκε σε «301 Εργο-

στάσιο Βάσης».

Με την έναρξη της λειτουργίας 

του, το εργοστάσιο είχε ως αποστο-

λή την αξιοποίηση και επισκευή οχη-

µάτων, αρµάτων, οπλισµού, πυρο-

βόλων, καθώς επίσης και διαφόρων 

συγκροτηµάτων και οργάνων, µε πε-

ριορισµένες όµως δυνατότητες.

Οι δυνατότητες αυτές αυξάνονταν, 

µε την πάροδο του χρόνου και σε συ-

νάρτηση µε τη βελτίωση των κτηρια-

κών εγκαταστάσεων, του µηχανολο-

γικού εξοπλισµού, αλλά κυρίως µε 

την αύξηση του προσωπικού και της 

εµπειρίας που αυτό αποκτούσε. 

Με τη δηµιουργία του καλλιτε-

χνικού χυτηρίου το έτος 1960, οι 

δυνατότητες του Εργοστασίου επε-

κτάθηκαν µε την κατασκευή, ορει-

χάλκινων ανδριάντων, προτοµών 

και ανάγλυφων παραστάσεων, προς 

εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών, 

εξοικονόµηση οικονοµικών πόρων, 

αλλά κυρίως την εξύψωση του πα-

τριωτικού φρονήµατος, κοσµώντας 

διάφορα µέρη της χώρας µε επιβλη-

τικά έργα, χαρακτηριστικότερο των 

οποίων αποτελεί ο ανδριάντας οπλί-

τη, ύψους 5,5 µέτρων, του µνηµείου 

Καλπακίου, για το έπος του1940.

Αποστολή σήµερα έχει τη συ-

ντήρηση 5ου Κλιµακίου και ανακα-

τασκευή οχηµάτων Μ/S, HUMMER, 

A/K και Ρ/Μ Πυροβόλων, Τ/Θ ερ-

πυστριοφόρων οχηµάτων, όλµων 

βαρέως και φορητού οπλισµού. 

Επίσης, την κατασκευή ανταλλακτι-

301 Εργοστάσιο Βάσης
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κών, βάσει προγράµµατος του ΓΕΣ, την εκπόνηση 

µελετών, σύνταξη προδιαγραφών και τεχνικών οδη-

γιών, για τα κύρια υλικά που υποστηρίζει.

Τα συνεργεία του 301 ΕΒ είναι τα εξής: Οπλι-

σµού, Πυροβόλων, Αρµάτων, Οχηµάτων, Κινητή-

ρων, Μηχανηµάτων Μηχανικού, Ταπητουργείο, Μη-

χανουργείο Σιδηρουργείο Βαφείο και το Χυτήριο 

(ανενεργό).

∆ραστηριότητες

 Εγκατάσταση Συστήµατος ∆ιοίκησης Ελέγχου 

«ΗΝΙΟΧΟΣ», σε 12 ΤΟΜΠ Κ∆Π Μ577A1G και σε ισά-

ριθµα M/S 240GD.

 Επιθεώρηση και συντήρηση των κάδων Αερο-

πυρόσβεσης της Αεροπορίας Στρατού.

Παραγωγή 301 ΕΒ

ΚΥΡΙΟ ΥΛΙΚΟ 2012 ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΟΧΗΜΑΤΑ 165

ΤΟΜΠ-ΤΟΜΑ 17

ΠΥΡΟΒΟΛΑ 11

ΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.789

ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 114

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 200

Εγκατάσταση Σ∆Ε «ΗΝΙΟΧΟΣ»

Εγκατάσταση Σ∆Ε «ΗΝΙΟΧΟΣ»

Ειδικές κατασκευές

Εργοστασιακή ανακατασκευή Α/Κ πυροβόλων 155 χιλ.

Ανακατασκευή –Αξιοποίηση Οχηµάτων 

Τζιπ Μερσεντές

Εργοστασιακή ανακατασκευή -∆οκιµή Α/Κ πυροβόλων 155 χιλ.
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Ιστορικό
Το 303 ΠΕΒ ιδρύθηκε το 1955 

στη Λάρισα, προκειµένου να βρίσκε-
ται κοντά στις Μονάδες Εκστρατείας, 
ώστε να περιοριστούν οι µεταφορές 

των βεβλαµένων υλικών που προω-
θούνταν στη Βάση Τεχνικού Αθήνας.

Αποστολή του Εργοστασίου είναι 
η συντήρηση-αξιοποίηση 4ου και 
5ου Κλιµακίου οχηµάτων STEYR, 

Τ/Θ οχηµάτων VBL, Γ/Φ οχηµάτων 
RIBBON M812A1, ανακατασκευή 
οχηµάτων Μ-Σειράς Μ62 – Μ543, 
Μ52, επισκευή Ηλεκτροπαραγωγών 
Ζευγών (Η/Ζ) όλων των τύπων, Α/Α 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

303
Προκεχωρηµένο Εργοστάσιο Βάσης

Κατασκευή Συσσωρευτών Μολύβδου Κατασκευή Συσσωρευτών Μολύβδου Κατασκευή Συσσωρευτών Μολύβδου



27

Παραγωγή 303 ΠΕΒ

ΚΥΡΙΟ ΥΛΙΚΟ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΑ 213

ΠΥΡΟΒΟΛΑ 2

ΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.042

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 6.367

ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ-ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 118

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 3.100

Πυροβόλων ΖU-23 και αξιοποίηση-
φωσφάτωση φορητού οπλισµού.

∆ραστηριότητες
Το 303 Προκεχωρηµένο Εργο-

στάσιο Βάσης διαθέτει τις παρακάτω 
δυνατότητες:

 315 Οχήµατα
 80 Κινητήρες Οχηµάτων
 100 Μεγάλα Συγκροτήµατα 

Οχηµάτων
 18.000 Συσσωρευτές µολύ-

βδου
 2.100 Ελαφρύ Οπλισµό
 22 Πυροβόλα (Ρ/Μ 105 χιλ., 

ZU-23)
 25 Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη 

(όλοι οι τύποι).
Έχει δυνατότητα κατασκευής Συσ-

σωρευτών µολύβδου (12v x 70AH και 
12v x 100AH), καθώς και διαφόρων 
ειδών ανταλλακτικών (λασπωτήρες 
οχηµάτων, στεφάνες τροχών κ.λπ.).

Επιπλέον, παρέχει µε τον Λόχο 
Επισκευών (ΛΕ), τεχνική υποστήριξη 
πεδίου στην περιοχή της Κεντρικής 
Ελλάδας, καθώς και εκτέλεση περι-
συλλογών διερχόµενων οχηµάτων 
στον τοµέα ευθύνης.

303

Κατασκευή Συσσωρευτών Μολύβδου Ανακατασκευή ΟχηµάτωνΑνακατασκευή Οχηµάτων

Ανακατασκευασµένα Οχήµατα από 303 ΠΕΒ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ιστορικό
Σηµαντικοί Σταθµοί εξέλιξης του  

304 ΠΕΒ:
 5 Οκτωβρίου 1972: Η θεµελί-

ωση του Εργοστασίου.
 1972-1974: Η κατασκευή 

κυρίων κτηριακών εγκαταστάσεων, 
η εγκατάσταση ηλεκτροµηχανο-
λογικού εξοπλισµού, η πρόσληψη 
και εκπαίδευση επ’ έργω πολιτικού 
προσωπικού από αξιωµατικούς (ΤΧ) 
του Εργοστασίου καθώς και το πέ-
ρας ανακατασκευής του πρώτου άρ-
µατος Μ 47

 1977-79: Η ανέγερση οικισµού 
«ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ» στο Βελεστίνο, 
από τον ΥΕΘΑ κ. Ευάγγγελο Αβέρωφ, 
για την εξυπηρέτηση των στεγαστικών 
αναγκών 100 οικογενειών

 1978: Η έναρξη εκσυγχρονι-
σµού αρµάτων Μ48 σε Μ48Α3/Α5, η 
έναρξη λειτουργίας της στοάς βλητι-
κών δοκιµών και η έναρξη λειτουργίας 
του νέου στίβου δοκιµών αρµάτων

 1979: η έναρξη παραγωγής Συ-
νεργείου Ερπυστριών Τροχών (ΣΕΤ)

 1988: Η έναρξη λειτουργίας 

Συνεργείου Μικρών Συγκροτηµάτων 
(Μ/Σ)

 1990: Η έναρξη λειτουργίας 
Συνεργείου Αναγόµωσης Ελαστικών 
(ΣΑΕ) και η κατάταξη Εθελοντών Πε-
νταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ)

 1991: Η έναρξη λειτουργίας 
Συνεργείου Οπτικών-ΣΕΠ (ΣΟΕΠ)

 1993: Ο εκσυγχρονισµός άρ-
µατος Μ48Α5 µε Σύστηµα Ελέγχου 
Πυρός (ΣΕΠ) MOLF και Σύστηµα Στα-
θεροποίησης (ΣΣ)

 2001: Η ολοκλήρωση και 
έναρξη λειτουργίας του Συνεργείου 
των νέων ∆οκιµαστηρίων Κινητή-
ρων-Κιβωτίων Ταχυτήτων-Συγκρο-
τηµάτων Ισχύος

 2002: Η ολοκλήρωση κτηρί-
ου, έναρξη λειτουργίας Ρευστοµηχα-
νικής Κλίνης (Ρ/Κ), Συνεργείου Απο-
βουλκανισµού Ερπυστριών-Τροχών.

Αποστολή
 Η συντήρηση 4ου-5ου Κλιµακί-

ου όλων των τύπων αρµάτων µάχης
 Οι ανακατασκευές και εκσυγ-

χρονισµοί όλων των τύπων αρµάτων 

και των συγκροτηµάτων
 Η ανακατασκευή-αξιοποίηση 

των ερπυστριών και τροχών των αρ-
µάτων µάχης, Τ/Θ οχηµάτων και Α/Κ 
πυροβόλων του ΕΣ

 Ο έλεγχος και η διακρίβωση 
των οργάνων µετρήσεως των Μονά-
δων µε βάση την Π/∆ 6-8/81/ΓΕΣ/
∆ΤΧ και τον προγραµµατισµό των 
Προϊστάµενων Κλιµακίων

 
 Η/Μ Εξοπλισµός

Ο ηλεκτροµηχανολογικός εξο-
πλισµός που διαθέτει το Εργοστάσιο 
(µηχανήµατα, συσκευές, εργαλεία, 
όργανα κ.λπ.) είναι σε µεγάλο ποσο-
στό σύγχρονης τεχνολογίας και εξα-
σφαλίζει µεγάλες δυνατότητες στην 
ανακατασκευή-εκσυγχρονισµό του 
αρµατικού δυναµικού. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:
 Τα εργαστήρια ποιοτικού 

Καινοτόµες κατασκευές

Ρευστοµηχανική Κλίνη

Μηχανουργείο

304 Προκεχωρηµένο
Εργοστάσιο Βάσης



ντικό οικονοµικό όφελος για την 
Υπηρεσία, καθόσον δεν απαιτείται η 
προµήθεια γεφυρών κλάσης 70, κό-
στους 2.000.000 ευρώ περίπου για 
κάθε µία καινούργια.

 Τροποποίηση του πυροβό-
λου άρµατος µάχης LEO2A4 από 
120mm σε 105mm. Η παραπά-
νω τροποποίηση µελετήθηκε και 
εφαρµόστηκε από το Εργοστάσιο 
και καθιστά το άρµα εκπαιδευτικό 
για χρήση από τα Πεδία Βολής. Το 
άρµα δύναται να επανέλθει σε επι-
χειρησιακή κατάσταση. Με αυτή την 
τροποποίηση γίνεται χρήση αποθε-

µάτων πυροµαχικών 105 mm, χωρίς 
να απαιτείται η επιπλέον προµήθεια 
αντίστοιχων πυροµαχικών 120 mm. 
Το οικονοµικό όφελος για την υπη-
ρεσία είναι σηµαντικό.

 Μετατροπή άρµατος LEO1GR 
σε πυροσβεστικό, µε την τοποθέτηση 
δεξαµενής νερού χωρητικότητας 12 
τόνων και κατάλληλης πυροσβεστι-
κής συλλογής. Το ερπυστριοφόρο 
πυροσβεστικό θα παρέχει αυξηµένες 
δυνατότητες, όσον αφορά την πρό-
σβαση σε δύσβατες περιοχές για κα-
τάσβεση πυρκαγιών Πεδίων Βολής.

Αποβουλκανισµός ερπυστριών

ελέγχου (διαστασιακών µετρήσεων, 
σκληροµετρήσεων, ραδιογραφιών 
και χηµικών ελέγχων ελαστικού και 
µετάλλων)

 Τα όργανα και συσκευές για 
τον έλεγχο Συστηµάτων Ελέγχου 
Πυρός των αρµάτων

 Οι σύγχρονες εργαλειοµηχα-
νές (CNC) του µηχανουργείου (µη-
χάνηµα κοπής laser, φρεζοδράπανα, 
εργαλειοµηχανές boring)

 Τα σύγχρονα δοκιµαστήρια 
κινητήρων-κιβωτίων ταχυτήτων-συ-
γκροτηµάτων ισχύος

 Η Ρευστοµηχανική κλίνη (Ρ/Κ) 
για τον αποβουλκανισµό Μεταλλι-
κών Μερών Ερπυστριών (ΜΜΕ).

∆ραστηριότητες
 Επισκευές-ανακατασκευές-εκ-

συγχρονισµοί αρµάτων
 Αποβουλκανισµός-Βουλκανι-

σµός πελµάτων-πεδίλων ερπυστριών
 Κατασκευές ανταλλακτικών, ει-

δικών εργαλείων, ιδιοσυσκευών
 Ποιοτικός έλεγχος των υλικών
 ∆ιακριβώσεις οργάνων ελέγ-

χου των Μονάδων ΣΞ
 Εκπονήσεις µελετών, που αφο-

ρούν τροποποιήσεις τεχνικών υλι-
κών, καθώς και εκδόσεις Τεχνικών 
Περιγραφών-Προδιαγραφών

 Εργασίες βαριάς βιοµηχανίας, 
εξειδικευµένες εργασίες και επιστη-
µονικές εργασίες.

∆ύναται να ανακατασκευάσει σε 
ετήσια βάση µε τη σηµερινή σύνθεση:

 120 άρµατα (ισοδύναµο άρµα 
σειράς LEO1)

 60 κινητήρες αρµάτων, πέραν 
των τοποθετούµενων στα άρµατα 
της ανακατασκευής

 25 κιβώτια ταχυτήτων, πέραν 
των τοποθετούµενων στα άρµατα 
της ανακατασκευής

 60.000 πέδιλα-πέλµατα ερπυ-
στριών και 4.500 τροχούς αρµάτων.

Καινοτόµες Κατασκευές
 Αναβάθµιση αναδιπλούµενων 

γεφυρών Γ/Φ αρµάτων LEO1 
BIBBER από κλάση 50 σε κλάση 70, 
για την υποστήριξη των αρµάτων 
κλάσης 70 (LEO2HEL), µε σηµα-

Παραγωγή 304 ΠΕΒ

ΚΥΡΙΟ ΥΛΙΚΟ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΡΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ 104

ΠΕ∆ΙΛΑ ΕΡ/Π 17.962

ΠΕΛΜΑΤΑ 7.131

ΤΡΟΧΟΙ ΕΡ/Π 2.280

ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ - ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 79

ΜΙΚΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 570

ΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 211
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Παραγωγή 306 ΕΒΤ

ΚΥΡΙΟ ΥΛΙΚΟ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΥΛΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 10.515

ΕΙ∆ΙΚΑ ΟΠΛΑ 2.383

Αποστολή
 Η συντήρηση 5ου Κλιµακίου Τη-

λεπικοινωνιακού, Ηλεκτρονικού, Ηλε-
κτροϋγειονοµικού υλικού, RADAR, 
Ραδιοεντοπιστών, Η/Ο αισθητήρων

 Η συντήρηση 3ου-4ου κλιµα-
κίου ηλεκτρονικού υλικού υψηλής 
τεχνολογίας

 Οι κατασκευές ηλεκτρονικών 
συσκευών, ΜΕΑ

 Η άµεση τεχνική υποστήριξη 
3ου-4ου Κλιµακίου και πλήρεις τε-
χνικές επιθεωρήσεις µε ΚΟΕ των 
οπλικών συστηµάτων:

A/T TOW-MILAN-STRIM-FAGOT-
M901 ITV, ΚΟΡΝΕΤ, A/A ΟSA/AK-
ASRAD- RH 20 χιλ.

 Ο έλεγχος και η διακρίβωση 
των ηλεκτρονικών οργάνων µε βάση 
την Πα∆ 6-8/81/ΓΕΣ/∆ΤΧ και τον 
προγραµµατισµό των Προϊστάµενων 
κλιµακίων.

∆ραστηριότητες
 Συντήρηση τηλεπικοινωνιακού 

υλικού
 Συντήρηση Ειδικών Οπλικών 

Συστηµάτων.



Συντήρηση Ειδικών Οπλικών Συστηµάτων
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

307 ΤΣΥΑΥ
307 ΤΣΥΑΥ

Ιστορικό

Τον Μάιο 1956 ιδρύθηκε το 200 

Σ.Ε./ΕΠΑΡ στην Πάχη Μεγάρων, 

αναλαµβάνοντας από την Π.Α τη συ-

ντήρηση των Α/Φ της Μοίρας Ενα-

έριων Παρατηρητήριων (ΕΠΑΡ) του 

Πυροβολικού. Την 15η Αυγούστου 

1963 συγκροτήθηκαν το 24ο και 

25ο ΣΕΑΣ (Συνεργεία Επισκευών 

Αεροπορίας Στρατού), µε έδρες το 

Βόλο και τα Μέγαρα, και το 1971 το 

23o ΣΕΑΣ στο Α/∆ του Σέδες. 

Το 307 ΤΣΥΑΥ (Τάγµα Συντήρη-

σης Αεροπορικού Υλικού) συγκρο-

τήθηκε την 8η Απριλίου 1974, µε τη 

συνένωση των τριών (3) ΣΕΑΣ, απο-

τέλεσµα της ανάγκης κεντρικής διοί-

κησης για την τυποποίηση και ενιαίο 

ποιοτικό έλεγχο στη συντήρηση των 

Α/Φ-Ε/Π.
Την 9η Σεπτεµβρίου 1995, ανα-

διοργανώθηκε το 307 ΤΣΥΑΥ από 

Τάγµα σε Συγκρότηµα, για την υπο-

στήριξη του συνεχώς αυξανόµενου 

στόλου της ΑΣ.

Την 1η Ιανουαρίου 2008, ανασυ-

γκροτήθηκε στη σηµερινή µορφή.

Αποστολή

 Εκτελεί ενδιάµεση συντήρη-

ση “AVIM” (κατά φάση εκτεταµένη) 

και εργοστασιακή συντήρηση βάσης 

“PDM” (γενικές επισκευές-ανακα-

τασκευές) στα Α/Φ-Ε/Π και Μ-ΜΣ 

αυτών, στους Ραδιοφάρους (NDB 

– VOR) καθώς και στα MEA UAVs 

SPERWER.
 Παρέχει Τεχνική Εκπαίδευση 

σε στρατιωτικό και πολιτικό προσω-

πικό σε αεροπορικές ειδικότητες και 

εξειδικεύσεις.
 Συνδράµει µε ιπτάµενο προσω-

πικό στο πτητικό έργο των Μονάδων 

ΑΣ και στις δοκιµαστικές πτήσεις συ-

ντήρησης των Α/Φ-Ε/Π.

 Τηρεί την τεχνική βιβλιοθήκη 

αεροπορικού υλικού, η οποία είναι 

µία από τις βασικές βιβλιοθήκες του 

Τεχνικού Σώµατος.

 Μελετά και εισηγείται στο ΓΕΣ/

∆ΤΧ και στην ΑΣ∆ΥΣ/∆ΙΣΕ Τεχνικές 

Οδηγίες Α/Φ-Ε/Π για έγκριση και 

εφαρµογή.
 Παρέχει µε τις Κινητές Οµάδες 

Επισκευών (ΚΟΕ) της ∆ιµοιρίας Προ-

Πτητικές ∆οκιµές

ΤΥΠΟΣ Α/Φ - Ε/Π
ΩΡΕΣ 

ΠΤΗΣΗΣ

UH-1H/AB-205 1195 h 03 m

AH-64A 101 h 40 m

NH-300C 161 h 0 m

AB-206B 45 h 05 m

U-17A,B 62 h 45 m

AH-64D 18 h 36 m

CH-47D 176 h 36 m

C-12R/AP 17 h 45 m

B-212 06 h 30 m

ΣΥΝΟΛΟ 1804 h 0m

κεχωρηµένης Τεχνικής Υποστήριξης 

τεχνική υποστήριξη προς το κλιµάκιο 

AVUM και διενεργεί επιτόπου επι-

σκευές και αποκατάσταση βλαβών 

κλιµακίου AVUM-AVIM.
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 ΤΣΥΑΥ
Παραγωγή 307 ΤΣΥΑΥ

ΚΥΡΙΟ ΥΛΙΚΟ 
Α/Φ - Ε/Π

• ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΕΚΤΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΒΛΑΒΩΝ
• ΕΦΑΡΜΟΓΗ Τ.Ο.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

DEPOT

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
& ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Α/Φ - Ε/Π

UH-1H
U-17A,B
AB-206B
NH-300C

95
10
18
22

98
10
18
22

AVIM

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ (ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ) 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Α/Φ - Ε/Π

UH-1/AB-205A
U-17A,B
AB-206B
NH-300C
AH-64A
CH-47D
B-212
C-12C

C-12/RAP
AH-64DHA

158
9

57
18
15
42
1
0
4

16

219
18
62
33
22
46
2
0
6

21

∆ραστηριότητες

Το 307 ΤΣΥΑΥ υποστηρίζει πλέον των 200 πτητι-

κών µέσων, εκτελώντας «ενδιάµεση» και «βαριά» συ-

ντήρηση σε 8 τύπους Ε/Π και 3 τύπους Α/Φ, καθώς 

και Μη Επανδρωµένων Αεροχηµάτων (UAV), συνολι-

κού κόστους περί τα 3 δις €.

Υποστηρίζει πτητικές δραστηριότητες των Μο-

νάδων Αεροπορίας Στρατού, 14.000 ωρών πτήσης 

ετησίως, οι οποίες αντιστοιχούν σε κύκλο εργασιών 

518.000 εργατοωρών.

Επιτυγχάνει µέγιστη δυνατή διαθεσιµότητα αερο-

πορικών µέσων.

Εξοικονοµεί για το ελληνικό δηµόσιο 25.521.860 

€ ετησίως, µε κόστος εργατοώρας 26,80 €, αντί 76,07 

€ σε εταιρεία, ενώ µε τα πιλοτικά προγράµµατα εξοι-

κονοµεί από εργασίες σε επισκευαστικούς οίκους του 

εξωτερικού 1.024.867 € .

Τηρεί απαρέγκλιτα τις διαδικασίες στη συντήρηση 

του αεροπορικού υλικού, καθότι στα πτητικά µέσα, το 

πρώτο λάθος µπορεί να είναι και τελευταίο-µοιραίο, 

γεγονός που αποδεικνύεται από τον µηδενικό δείκτη 

ατυχηµάτων, λόγω συντήρησης.

Συντήρηση Ε/Π στο κλιµάκιο AVIM

Συντήρηση Ε/Π στο κλιµάκιο AVIM

Συντήρηση Ε/Π στο κλιµάκιο AVIM

Συντήρηση Αεροπορικών Υλικών



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ιστορικό
Το Εργοστάσιο είναι εγκατεστη-

µένο στη Θεσσαλονίκη από το 1959. 
Αρχικά ενεργοποιήθηκε ως 308 Συ-
νεργείο Περιοχής και στη συνέχεια, 
µετά από διάφορες µεταπτώσεις το 
1979, έλαβε τη σηµερινό του µορφή, 
ως 308 Προκεχωρηµένο Εργοστά-
σιο Βάσης.

 Αποστολή
 Η συντήρηση 4ου-5ου Κλιµα-

κίου, η αξιοποίηση-εκσυγχρονισµός 
όλων των τύπων Τ/Θ ερπυστριοφό-
ρων οχηµάτων και Α/Κ Πυροβόλων

 Η συντήρηση και επισκευές 
3ου-4ου Κλιµακίου Βαρέων Τροχο-
φόρων Οχηµάτων (Αρµατοφορείς, 
Ρ/Μ)

 Η άµεση τεχνική υποστήριξη 
3ου-4ου Κλιµακίου και οι πλήρεις 
τεχνικές επιθεωρήσεις µε ΚΟΕ των 
οπλικών συστηµάτων: A/T TOW-
MILAN-STRIM-FAGOT-M901 ITV, 
ΚΟΡΝΕΤ, Α/A ΟSA/AK-ASRAD- RH 
20χιλ. και Ηλεκτροϋγειονοµικών 
Οργάνων

 Ο εκσυγχρονισµός και η ανα-
κατασκευή µεγάλων και µικρών συ-
γκροτηµάτων των παραπάνω κυρί-
ων υλικών.

∆ραστηριότητες
Το Εργοστάσιο µε τη σηµερινή σύν-

θεση δύναται να ανακατασκευάσει:
 100 Ερπυστριοφόρα ΤΟΜΠ 

– ΤΟΜΑ (ισοδύναµα σειράς Μ 113)
 60 Κινητήρες Ερπυστριοφό-

ρων, πέραν των τοποθετουµένων στα 
Ερπυστριοφόρα της ανακατασκευής

 50 κιβώτια ταχυτήτων, πέραν 
των τοποθετουµένων στα Ερπυστρι-
οφόρα της ανακατασκευής

 200 τροχούς Μ113
 400 Ανταλλακτικά Μ 106 (Πε-

ρικόχλια-∆ακτύλιους σωλήνος).

Προκεχωρηµένο Ερ

Τροποποιηµένα ΤΘ οχήµατα µε προσαρµογή οπλικών συστηµάτων



Παραγωγή 308 ΠΕΒ

ΚΥΡΙΟ ΥΛΙΚΟ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΟΜΠ - ΤΟΜΑ - Κ∆Π - Μ578 Π/Γ 81

ΠΥΡΟΒΟΛΑ 18

ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ - 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 74

ΜΙΚΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 252

ΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 514

308
ο Εργοστάσιο Βάσης

Έλεγχος-Επισκευή οπλικών συστηµάτων

Ανακατασκευή ΤΟΜΠ ITV

Ανακατασκευή ΤΟΜΠ ITV
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Ιστορικό
Η λειτουργία του 700 Στρατιω-

τικού Εργοστασίου (700 ΣΕ) αρχίζει 
το έτος 1909, όταν συγκροτήθηκε 
µε τον τίτλο Γενική Αποθήκη Υλικού 
του Στρατού Πειραιά (ΓΑΣΥΠ), γνω-
στό στους κατοίκους των γύρω πε-
ριοχών σαν «ΚΟΠΗ». Όλη η ιστορία 
και δραστηριότητα του Εργοστασίου, 
από τη συγκρότησή του µέχρι σήµε-
ρα, διακρίνεται σε πέντε περιόδους. 

 Από το 1909 µέχρι το 1937. Την 
περίοδο αυτή η ΓΑΣΥΠ ήταν εγκατε-
στηµένη σε κτήριο που βρισκόταν 
στο κέντρο του Πειραιά, πλησίον του 
σηµερινού Ταχυδροµείου, στο οποίο 
κτήριο ήταν παλαιότερα εγκατεστηµέ-
νη η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. 
Οι κατασκευαστικές της δυνατότητες 
ήταν πολύ περιορισµένες. 

 Από το 1937, µέχρι την αποχώ-

ρηση των Γερµανών τον Οκτώβριο 
του 1944.

Η ΓΑΣΥΠ µετασταθµεύει το 1937 
στην παρούσα θέση (Αναπαύσεως 
50 και Αργυρουπόλεως 1 Πειραιάς), 
επί ∆ιοικήσεως του Συνταγµατάρχη 
Επιµελητείας Νικολάου Μαγγιώ-
ρου, το όνοµα του οποίου φέρει το 
Στρατόπεδο του Εργοστασίου. Οι 
κατασκευαστικές δυνατότητες αυξά-
νονται, πλην όµως εξακολουθούν να 
είναι περιορισµένες. Έτσι, εκτός από 
τον εφοδιασµό του Στρατού Ξηράς 
µε υλικά, προέβαινε σε επισκευές 
και µικρής έκτασης κατασκευές σε 
είδη ιµατισµού. Το έτος 1943 όλα τα 
µηχανήµατα του εργοστασίου µετα-
φέρθηκαν από τους Γερµανούς στο 
καλυκοποιείο «ΜΑΛΤΣΙΝΙΩΤΗ» και 
σε άλλες περιοχές, για λόγους συµ-
φερόντων τους. 

 Από τον Νοέµβριο του 1944, 
µέχρι τέλος του 1949. Την περίοδο 
αυτή χρησιµοποιήθηκε για τη διάσω-
ση των διασκορπισθέντων από τους 
Γερµανούς µηχανηµάτων και την πε-
ρισυλλογή, από τα ερείπια των κτηρί-
ων του Εργοστασίου, όσων υλικών 
µπορούσαν να σωθούν, καθώς και για 
τη συγκρότηση του Εργοστασίου, των 
συνεργείων και λοιπών τµηµάτων.

 Στις 15 Ιουλίου 1946 η ΓΑΣΥΠ 
µετονοµάζεται σε 700 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (700 ΣΕΙ).

 Από την 1η Ιανουαρίου 1950 
µέχρι το έτος 1968, αρχίζει το κυρίως 
έργο του Εργοστασίου. Τίθεται, δη-
λαδή, σε προτεραιότητα η κατασκευή 
ειδών και σε δεύτερη επιλογή οι διά-
φορες επισκευές µέχρι την ολοκλή-
ρωσή τους. Κατά την περίοδο αυτή 
οργανώθηκαν και λειτούργησαν:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

700     Στρατιωτικό

Τµήµατα κατασκευής ειδών Ένδυσης

Τµήµατα κατασκευής ειδών Ένδυσης
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 Τα Εργοστάσια Ιµατισµού (Α΄ 
και Β΄)

 Το Συνεργείο Επισκευής και 
Κατασκευής Αρβυλών

 Το Συνεργείο Κατασκευής Ει-
δών Εξάρτυσης

 Το Τµήµα Μηχανικών Πλυντη-
ρίων.

Την 15η Μαρτίου 1956 το Εργο-
στάσιο µετονοµάστηκε από 700 ΣΕΙ 
σε 700 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
(700 ΣΕ).

 Από το 1968 και κυρίως από 
το 1970 µέχρι σήµερα διακρίνεται 
για το συντελούµενο έργο στην ορ-
γάνωση και στον εκσυγχρονισµό του 
Εργοστασίου. Κατά την περίοδο αυτή 
αναδιοργανώθηκαν οι παραγωγικές 
πτέρυγες του Εργοστασίου ως εξής:

 Α΄ και Β΄ Πτέρυγα Ιµατισµού
 Πτέρυγα Υπόδησης

 Πτέρυγα Εξάρτυσης.
Αποστολή του 700 ΣΕ είναι η κα-

τασκευή ειδών ιµατισµού, υπόδησης 
και εξάρτυσης για τις ανάγκες του 
Στρατού Ξηράς.

∆ραστηριότητες
Η σηµαντική κοινωνική προσφο-

Παραγωγή 700 ΣΕ

ΥΛΙΚΑ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙ∆Η ΕΝ∆ΥΣΗΣ
(ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΧΙΤΩΝΙΑ, ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ κ.λπ.) 28.215

∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΑΙΝΙΕΣ 78.323

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΡΑΝΩΝ 2.521

ΑΡΒΥΛΑ Ν/Τ 69.155

ρά του Εργοστασίου στον τοµέα της 
απασχόλησης χιλιάδων εργαζοµέ-
νων (πολιτικό και στρατιωτικό προ-
σωπικό) από την ηµέρα της ίδρυσής 
του, καθώς και ο ρόλος του στην 
ανάπτυξη των εργατικών περιοχών 
του Πειραιά, του Κερατσινίου και της 
∆ραπετσώνας.

700     Στρατιωτικό Εργοστάσιο

Τµήµατα κατασκευής ειδών Ένδυσης

Τµήµατα κατασκευής ειδών Υπόδησης

Τµήµατα κατασκευής ειδών Ένδυσης



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

691
Βιοµηχανικά Εργοστάσια Βάσης

Ιστορικό
Σηµαντικοί Σταθµοί εξέλιξης του  

691 ΒΕΒ:
 1949: Η έναρξη λειτουργί-

ας Εργοστασίου στο Γουδί, ως 691 
ΑΒΑΒ (Αποθήκη Βιοµηχανικών Αερί-
ων Βάσεως), ως Παράρτηµα της 651 
ΑΒΥΠ, την 1η Μαρτίου 1949.

 1951: Η µετονοµασία Μονά-
δος σε 691 ΜΒΑΒ (Μονάδα Βιοµη-
χανικών Αερίων Βάσεως) υπαγόµε-
νη στο ΓΕΣ/∆ΥΠ και η έναρξη λει-
τουργίας εργοστασίου σαπουνιού 
την 14η Ιουλίου 1951.

 1952: Η έναρξη λειτουργίας 
εργοστασίου κουτιών και εργοστα-
σίου πλαστικών τον Ιούλιο 1952 και 
η έναρξη λειτουργίας εργοστασίου 
χρωµάτων τον Αύγουστο 1952.

 1956: Η έναρξη λειτουργίας 
εργοστασίου Ασετιλίνης περί το τέ-
λος 1956.

 1970: Η έναρξη λειτουργί-
ας Μονάδας παραγωγής Βερνικιών 
Υποδηµάτων.

 1986: Τα εγκαίνια του νέου 
εργοστασίου Οξυγόνου-Αζώτου 
στον Αυλώνα και τα εγκαίνια νέου 
εργοστασίου πλαστικών ειδών στον 
Αυλώνα την 13η Νοεµβρίου 1986.

 1992: Η ολοκλήρωση µετα-
φοράς όλων των Εργοστασίων στη 
περιοχή του Αυλώνα την 4η Μαΐου 
1992.

 2003: Η έναρξη γραµµής πα-
ραγωγής χρωµάτων anti – ΙR (πράσι-
νο µατ-γαιώδες).

 2005: Η διοικητική υπαγωγή 
Εργοστασίων στην ΑΣ∆ΥΣ/∆ΙΣΕ

 2011: Η έναρξη γραµµής 
παραγωγής πλαστικών ακρυλικών 
χρωµάτων τον Μάρτιο 2011.

Παραγωγή και Εφοδιασµός Στρατιωτικών Νοσοκοµείων µε Ιατρικό Οξυγόνο

Εργοστάσιο Πλαστικών ειδών
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Αποστολή

 Η κύρια αποστολή των 691 
ΒΕΒ είναι η παραγωγή προϊόντων 
για κάλυψη αναγκών συντήρησης 
του Στρατού Ξηράς και των λοιπών 
Κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων, 
όπως ιατρικό και βιοµηχανικό οξυ-
γόνο και άζωτο, χρώµατα διαφόρων 
τύπων (ελαιοχρώµατα, ακρυλικά 
και πλαστικά χρώµατα), πλαστικά 
είδη (υδροδοχεία, σαπουνοθήκες, 
κουµπιά), µεταλλικά κουτιά συ-
σκευασίας χρωµάτων και βερνίκια 
υποδηµάτων 

 Ο εφοδιασµός σε τακτική βάση 
των στρατιωτικών νοσοκοµείων µε 
ιατρικό οξυγόνο

 Η ανάπτυξη βασικής και εφαρ-
µοσµένης έρευνας επί της ποιοτικής 
και ποσοτικής βελτίωσης των προϊ-
όντων που παράγονται ή θα παρα-
χθούν και η τεκµηρίωση σχετικής 
βιβλιογραφίας.

Εργοστάσια Παραγωγής
Στο Εργοστάσιο Οξυγόνου-Αζώ-

του παράγεται ιατρικό και βιοµηχα-
νικό οξυγόνο και άζωτο, σε υγρή και 
αέρια µορφή, τα οποία καλύπτουν 
ανάγκες στρατιωτικών νοσοκοµείων 
και Μονάδων του Στρατού Ξηράς. 
Παράλληλα, στο τµήµα ελέγχου και 
πλήρωσης φιαλών γίνεται έλεγχος 
και πλήρωση φιαλών των παραπά-
νω αερίων. 

Στο Εργοστάσιο ελαιοχρωµάτων 
παράγονται αλκυδικά χρώµατα υψη-
λής ποιότητας σε διάφορες αποχρώ-
σεις (κοινά και anti-IR), για βαφή οχη-
µάτων και στρατιωτικού εξοπλισµού 
µε χρώµατα παραλλαγής και κάλυψη 
λοιπών αναγκών του Στρατού Ξηράς 
στα υπόψη χρώµατα. Από το 2003 
εγκαταστάθηκε και λειτουργεί νέα 
γραµµή παραγωγής anti-IR χρωµά-
των (πράσινο µατ και γαιώδες), ενώ το 
έτος 2012 υλοποιήθηκε εκσυγχρονι-
σµός του µηχανολογικού εξοπλισµού 
µε την αγορά και εγκατάσταση καινού-
ριων µηχανών ζύγισης και πλήρωσης. 

 Το νέο Εργοστάσιο παραγωγής 
ακρυλικών και πλαστικών χρωµά-
των παράγει λευκό ακρυλικό χρώµα 
για εξωτερικούς και εσωτερικούς 

χώρους και λευκό πλαστικό χρώµα 
κατάλληλο για χρήση σε εσωτερι-
κούς χώρους. Έχει µέση ηµερήσια 
παραγωγή 4.000 kg, ενώ υπάρχει η 
δυνατότητα να παραχθούν χρώµατα 
σε όλες τις κατά RAL αποχρώσεις, 
κατόπιν ειδικής παραγγελίας. Επι-
πλέον, έχει τη δυνατότητα παραγω-
γής και άλλων οικολογικών χρωµά-
των υδατικής βάσης, όπως αστάρι 
νερού, τσιµεντόχρωµα νερού, κ.ά.

Στο Εργοστάσιο Πλαστικών πα-
ράγονται διάφορα πλαστικά είδη, 
όπως υδροδοχεία, σαπουνοθήκες 
και κουµπιά διαφόρων τύπων. Είναι 
εξοπλισµένο µε µηχανή έγχυσης και 
εκβολέα, καλύπτωντας πλήρως τις 
ανάγκες του Στρατού Ξηράς στα πα-
ραπάνω πλαστικά είδη. 

Στο Εργοστάσιο Κυτιοποιίας 
παράγονται µεταλλικά κουτιά ελαι-
οχρωµάτων των 5 και 2,5 κιλών. 
Χρησιµοποιώντας το µηχανολογικό 
εξοπλισµό του εργοστασίου, το προ-
σωπικό κόβει και µορφοποιεί κατάλ-
ληλα τα φύλλα λευκοσιδήρου, προ-
κειµένου να παρασκευάσει τα κουτιά 
αυτά στα οποία συσκευάζονται τα 
ελαιοχρώµατα. 

Στο Εργοστάσιο Βερνικιών παρά-
γονται βερνίκια υποδηµάτων σε σω-
ληνάριο µε σφουγγαράκι επάλειψης, 
το οποίο είναι εξαιρετικής ποιότητας 
και παρουσιάζει υψηλή αντίσταση 
στη διαβροχή µε νερό. 

Παραγωγή 691 ΒΕΒ

ΥΛΙΚΑ ΜΜ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ & ΑΖΩΤΟ Λίτρα 328.100

Υ∆ΡΟ∆ΟΧΕΙΑ Τεµ. 25.000

ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΕΣ Τεµ. 10.000

ΧΡΩΜΑΤΑ (ΚΟΙΝΑ & ΑΝΤΙ ΙR) Κιλά 34.795

ΠΛΑΣΤΙΚΟ Υ∆ΡΟΧΡΩΜΑ Κιλά 101.340

ΒΕΡΝΙΚΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ Τεµ. 30.000

Εργοστάσιο Κυτιοποιίας
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Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 η Ελλάδα άρχι-

σε να αναζητά τον αντικαταστάτη των «Κ/Β Κεραυνός». 

Το 1983 µαζί µε άλλες χώρες συνέστησε κοινοπραξία 

για τη συµπαραγωγή βληµάτων Stinger, ενώ το 1988 

έγινε προµήθεια αριθµού βληµάτων απευθείας από τις 

ΗΠΑ. Ο Ελληνικός Στρατός απέκτησε συνολικά περί τα 

1.000 βλήµατα, έκδοσης τόσο FIM92 B Stinger POST 

(από τις ΗΠΑ) όσο και FIM92 C Stinger RMP (ευρωπα-

ϊκής συµπαραγωγής). Η επίσηµη ονοµασία των όπλων 

είναι «Stinger POST» για τα πρώτα και «Eurostinger» 

για τα δεύτερα. Μαζί µε τους πυραύλους αποκτήθηκαν 

περί τους 476 εκτοξευτές (σκανδάλες), οι οποίοι χρησι-

µοποιούνται µέχρι σήµερα. Οι πύραυλοι Stinger απο-

τελούν βελτίωση του Α/Α Redeye. Το 1978 άρχισε η 

µαζική παραγωγή του πρώτου µοντέλου του πυραύλου, γνωστού ως FIM92 A. Το 1983 ξεκίνησε η κατασκευή του βελτιωµένου 

FIM92 B ή Stinger POST (Passive Optical Seeker Technique), το οποίο έφερε κεφαλή αναζήτησης διπλής συχνότητας, ελεγχό-

µενη από µικροεπεξεργαστή. Το 1984 ακολούθησε η ανάπτυξη του FIM92 C Stinger RMP (Reprogrammable Microprocessor), 

το οποίο διαθέτει τη δυνατότητα επαναπρογραµµατισµού του επεξεργαστή για την αντιµετώπιση νέων απειλών. Κατά τη δεκαετία 

του 1990 παρουσιάστηκαν τα Stinger RMP Block I και II (advanced), τα οποία παρέχουν βελτιωµένες δυνατότητες. Οι Stinger 

βάλλονται από φορητό εκτοξευτή ή από εκτοξευτή που φέρεται σε ελικόπτερα, οχήµατα (Hummer) ή τεθωρακισµένα (Bradley).

Λειτουργία – Αναγνώριση

Το όπλο φέρει σύστηµα IFF (Identification Friend or Foe), για την αναγνώριση των φιλίων αεροσκαφών. Προκειµένου να 

εντοπίσει, αλλά και να παρακολουθήσει τον στόχο, ανιχνεύει την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέµπεται. Όταν ο χειριστής του 

όπλου εντοπίσει εχθρικό αεροσκάφος ενεργοποιεί τον πύραυλο, διαδικασία που διαρκεί 6 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, αφού 

«κλειδώσει» τον στόχο, ακούγεται χαρακτηριστικός ήχος ο οποίος δηλώνει ετοιµότητα για την εκτόξευση.

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Βλήµα FIM92 B Βλήµα FIM 92 C

Μήκος: 1.520 mm 1.520 mm

Βάρος (άδειο): 9,6 kgr 10,1 kgr

Βεληνεκές ∆ραστικό: 4.800 m 4.800 m

Κατασκευαστής: General Dynamics

Φορητά Αντιαεροπορικά Όπλα
FIM92 B, Stinger POST &

FIM92 C, Stinger RPM 

Εκτοξευτής

Βάρος: 6,4 kgr

Τροφοδοσία: 1 βλήµα
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Φυσίγγια Φορητού Οπλισµού

5,56 x 45 mm
Παρουσιάστηκε στα µέσα της δεκαετίας του 1950 και προέρχεται από τροποποίηση του φυσιγγίου .222 in 

Remington. Χρησιµοποιήθηκε αρχικά από το AR 15 Armalite και αργότερα (κατά τη δεκαετία του 1960) από 

το Μ16. Στα χρόνια που ακολούθησαν χρησιµοποιήθηκε από µια πληθώρα χωρών και, στα τέλη της δεκαετίας 

του 1970, επελέγη ως το τυποποιηµένο φυσίγγιο των χωρών του ΝΑΤΟ.

7,62 mm M52
Αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1940 από την Τσεχοσλοβακία και τέθηκε σε υπηρεσία το 1952, 

από την ίδια χώρα. Κατά τη δεκαετία του 1960, και προκειµένου να επιτευχθεί η τυποποίηση στα πλαίσια 

του Συµφώνου της Βαρσοβίας, το φυσίγγιο υιοθετήθηκε και από άλλες Ανατολικές χώρες. Η βαλλιστική του 

συµπεριφορά είναι παραπλήσια µε αυτή του φυσιγγίου 7,62 x 39 mm.

7,65 mm Browning
Αναπτύχθηκε από τον Τζων Μπράουνινγκ (John Browning) στα τέλη του 19ου αιώνα και έκτοτε 

αποτέλεσε το κύριο διαµέτρηµα των «πιστολιών τσέπης». 

5,56 x 45 mm 7,62 mm M52 7,65 mm Browning

Άλλη Ονοµασία: .223 in Remington, 5,56 mm NATO 7,62 x 45 mm
.32 in Browning, .32 in ACP, 7,65 mm 
ACP, 7,65 mm Auto, 7,65 x 17 mm

Μήκος Κάλυκα: 44,6 mm 44,96 mm 17,27 mm

∆ιάµετρος βολίδας: 5,66 mm 7,9 mm 7,85 mm

Είδος Κάλυκα: Χωρίς εξέχουσα στεφάνη Χωρίς εξέχουσα στεφάνη Ηµιεξέχουσας στεφάνης



ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέµατα Μέριµνας Προσωπικού

Άδεια Ανατροφής

Με την πρόσφατα εκδοθείσα Φ.440/42/791750/

Σ.247/01 Αυγ 13/ΓΕΣ/∆ΜΠ, διευκρινίζονται τα πα-

ρακάτω:

 Η «άδεια µητρότητας» που χορηγεί ο ΟΑΕ∆ 

δεν θεωρείται «όµοια διευκόλυνση» µε την «άδεια 

ανατροφής τέκνου» και συνεπώς δεν αφαιρείται 

πλέον από αυτήν, όπως ισχύει µέχρι σήµερα για τα 

στελέχη του ΣΞ.

 Το δικαίωµα λήψης άδειας ανατροφής τέκνου 

για στρατιωτικό, του οποίου η/ο σύζυγος προσλαµ-

βάνεται µετά τη γέννηση του τέκνου, εδραιώνεται 

από την ηµεροµηνία πρόσληψης της/του συζύγου.

Προτάσεις-Ιδέες

Μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπει η Πα∆ 0-25/2007 για τις Προτάσεις-Ιδέες, κατά το χρονικό 

διάστηµα Οκτωβρίου 2012 - Απριλίου 2013, υποβλήθηκαν 106 προτάσεις. Από αυτές οι εικοσιµία (21) 

υλοποιούνται ήδη ή προβλέπονται αντίστοιχες διαδικασίες από διαταγές και κανονισµούς, οι πέντε (5) 

υλοποιήθηκαν άµεσα και οι τριάντα δύο (32) κρίθηκαν ότι απαιτούν περισσότερη µελέτη, προκειµένου να 

υλοποιηθούν στο µέλλον. Οι υπόλοιπες σαράντα οχτώ (48) κρίθηκαν ότι έχουν περιορισµένο ενδιαφέρον 

είτε γιατί είχαν πολύ συγκεκριµένο προσωπικό κίνητρο είτε γιατί δεν είναι υλοποιήσιµες λόγω οικονοµι-

κών περιορισµών.

Το έντυπο για την υποβολή προτάσεων βρίσκεται στην Ιστοσελίδα:

www.army.gr



∆ιαζευγµένοι Γονείς

Σύµφωνα µε την Φ.440/42/791750/Σ.247/1 Αυγ 13/ΓΕΣ/∆ΜΠ, προκειµένου ένας γονέας να ενταχθεί στην 

κατηγορία «διαζευγµένος γονέας που ασκεί την επιµέλεια ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου» πρέπει να υπάρχει 

διαζευκτήριο και δικαστική απόφαση που να ορίζει την επιµέλεια του τέκνου. Με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1818 

τ. Β725-7-2013) έχει συγκροτηθεί ∆ιακλαδική Επιτροπή Κοινωνικών Προβληµάτων των Ε∆ (∆ΕΚΠΕ∆) που εξετάζει 

σε πρώτο και τελευταίο βαθµό προσφυγές στελεχών των οποίων τα αιτήµατα για υπαγωγή σε µία εκ των κατηγοριών 

του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 1139 τ. Β’ 3-6-2011 (µονογονεϊκή οικογένεια, διαζευγµένος γονέας, 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες) δεν ικανοποιήθηκαν από το ΓΕΣ. Στην περίπτωση που διαζευγµένο στέλεχος προσφύγει 

στην ∆ΕΚΠΕ∆, προκειµένου να επανεξετασθεί η αίτησή του για ένταξη στην κατηγορία «∆ιαζευγµένος γονέας», πρέ-

πει να προσκοµίσει: Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διµήνου από την υπο-

βολή της προσφυγής, και Αµετάκλητη ∆ικαστική Απόφαση, από την οποία να προκύπτει ανάθεση επιµέλειας.

Πρόγραµµα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού

Ολοκληρώθηκε το Πρόγραµµα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού για το σχολικό έτος 2012/13 για τα τέ-

κνα του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού που υπηρετούν στο ΣΞ. Στο υπόψη πρόγραµµα συµµετείχαν 

189 τέκνα που συµπλήρωσαν ισάριθµα ερωτηµατολόγια. Σηµειώνεται ότι την περίοδο 2011/12 συµπληρώ-

θηκαν137 ερωτηµατολόγια. Το πρόγραµµα αυτό θα συνεχιστεί και την περίοδο 2013/14. Σχετικά έχει εκδοθεί 

η Φ.900/18/792099/Σ.290/17 Σεπ 13/ΓΕΣ/∆ΜΠ, προκειµένου µέχρι 18 Οκτωβρίου 2013 να δηλωθούν οι 

συµµετοχές. Το πρόγραµµα είναι µια παροχή του ΥΠΕΘΑ που χορηγείται δωρεάν και είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, 

διότι βοηθάει τους συµµετέχοντες να αντιληφθούν τις προσωπικές τους κλίσεις στον επαγγελµατικό τοµέα. Η 

συµµετοχή αφορά µαθητές Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου. 



ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αυτόνοµος
Οικοδοµικός Οργανισµός

Αξιωµατικών (ΑΟOΑ)
Καλυπτόµενο χρονικό διάστηµα από 1 Ιουλίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2013

Ζώνη Αστικού Αναδασµού (ΖΑΑ) Πικερµίου-Ραφήνας

Γίνονται προσπάθειες επανεξέτασης του θέµατος, µε την ενεργοποίηση της οµάδας εργασίας του ΥΠΕΚΑ και παράλληλες 

δράσεις σε φορείς και Υπουργεία που επηρεάζουν την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης.

Έργα Υποδοµής στα Οικόπεδα Χιλής Αλεξανδρούπολης

Αναµένεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο και έχει απο-

σταλεί στην Αθήνα για έκδοση ΚΥΑ, και παράλληλα προετοιµάζονται οι οριστικές µελέτες έργων υποδοµής.

Εξέλιξη Πολεοδοµικών Μελετών σε αποδεσµευόµενα στρατόπεδα που αφορούν τον ΑΟΟΑ:

 Στρατόπεδο «ΛΗΤΗΣ», ∆ήµου Μυγδονίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκες Πυροµαχικών)

Εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλης (ΦΕΚ 367/6-9-10), και θα ακολουθήσει η πράξη εφαρµογής. Ο ΑΟΟΑ µελετά την παραχώρηση 

Ο.Τ., µε χρήση κατοικίας, για την υλοποίηση µελλοντικού στεγαστικού προγράµµατος.

 Στρατόπεδο «ΚΩΤΣΑΛΟΥ» Καβάλας

Είναι σε εξέλιξη, σε συνεργασία µε το ΤΕΘΑ και τον ∆ήµο Καβάλας, η µεταγραφή της Πράξεως Εφαρµογής του Στρατοπέδου 

«ΚΩΤΣΑΛΟΥ» στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή στη συνέχεια η εξόφληση του ΤΕΘΑ και η µεταγραφή των 

Ο.Τ. 715Γ και 815Γ στο όνοµα του ΑΟΟΑ και να µπορέσουν να αξιοποιηθούν οικιστικά τα 2 Ο.Τ., τα οποία αποδίδουν 60 κατοικίες.

 ∆εν υπήρξε καµία εξέλιξη στα αιτήµατα του Οργανισµού µας για την παραχώρηση 7 Ο.Τ. από το Στρατόπεδο «ΖΑ-

ΦΕΙΡΗ» στην Ερµούπολη Σύρου και του Ο.Τ. Σ2 από το πρώην Στρατόπεδο «ΚΙΟΥΣΗ» στην Καρδίτσα.

Κατασκευή Πολυκατοικιών

 Η δηµοπράτηση κατασκευής πολυκατοικίας 9 διαµερισµάτων στην Καστοριά αναβλήθηκε προσωρινά και θα επανεξετα-

σθεί βάσει των νέων οικονοµικών δεδοµένων του Οργανισµού.

 Η Οικοδοµική Άδεια στου Παπάγου αναθεωρείται, σύµφωνα µε τον νέο Οικοδοµικό Κανονισµό και ετοιµάζονται τροποποιήσεις.

 Έχει εγκριθεί από το ∆Σ/ΑΟΟΑ η κατασκευή µιας εκ των τριών πολυκατοικιών στην Καλαµαριά και αναµένεται η 



Περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ παρέχονται:

 Από το Γραφείο Ενηµέρωσης στο τηλ.: 210 6577401 &

 Από την ιστοσελίδα του Οργανισµού www.aooa.gr

έγκριση της Μελέτης ∆ηµοπράτησης.

 Εγκρίθηκε από το ∆Σ/ΑΟΟΑ η προµελέτη ανέγερσης 48 διαµερισµάτων στα Ο.Τ. 267Α, 268Α επί της οδού ΚΕΝΕΝ ΜΕΣΣΑ-

ΡΕ στο Στρατόπεδο «ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ» στα Ιωάννινα, και συντάσσεται η µελέτη για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών.

 Ολοκληρώθηκε η σύνταξη της αρχιτεκτονικής µελέτης κατασκευής 20 κατοικιών στο πρώην Στρατόπεδο «ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ» 

στην Ποσειδώνια ∆ήµου Κορινθίων. Η αρχιτεκτονική µελέτη εγκρίθηκε µε την από 21-10-11 απόφαση της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ολοκλήρωσης των απαιτούµενων µελετών για την 

έκδοση των οικοδοµικών αδειών.

 Εγκρίθηκε από το ΥΠΠΟ η πρόταση του ΑΟΟΑ για κατασκευή πολυκατοικιών. Στη συνέχεια θα υποβληθεί η µελέτη στην 

Πολεοδοµία Λάρισας για έκδοση Αδείας.

Πρόγραµµα Στεγαστικών ∆ανείων

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών και ο Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας υπέγραψαν την 4η Απριλίου 2013 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), µε την οποία αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

 Το επιτόκιο των ήδη χορηγηθέντων δανείων του ΑΟΟΑ προς τα µέλη του καθορίζεται από 1-1-2013 µέχρι 31-12-

2015 σε ποσοστό 1%.

 Στα µέλη που έχουν ήδη λάβει δάνεια από τον Οργανισµό παρέχεται η δυνατότητα επαναδιαπραγµάτευσης του χρόνου 

αποπληρωµής αυτών για µια ακόµη πενταετία, κατόπιν επιλογής τους, ώστε ο τελικός χρόνος διαρκείας έκαστου ληφθέντος 

δανείου να διαµορφώνεται στα είκοσι (20) έτη, µε αντίστοιχη εκ νέου διαµόρφωση του ύψους των οικείων τοκοχρεωλυτικών 

δόσεων και τροποποίηση κατά τούτο των ήδη συναφθεισών δανειακών συµβάσεων.

 Όσοι δανειολήπτες επιθυµούν την επιµήκυνση του δανείου τους, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στον Οργανισµό, 

προκειµένου στη συνέχεια να υπογραφεί σχετική τροποποίηση της ήδη συναφθείσας δανειακής σύµβασης.

 Υπενθυµίζεται στα µέλη ότι όσοι λαµβάνουν στεγαστικό δάνειο από τον ΑΟΟΑ, επιτρέπεται κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 

9 του άρθρου 8 του Ν. 2745/99 να εξοφλούν εφάπαξ το µη ληξιπρόθεσµο τµήµα του δανείου µε έκπτωση 10%, εφόσον η εξόφλη-

ση γίνει µετά την παρέλευση πενταετίας από την ηµεροµηνία της δανειακής σύµβασης και προ της παρελεύσεως δεκαετίας, µε 

την προϋπόθεση ότι έχει γίνει εµπρόθεσµα η αποπληρωµή των δόσεων του δανείου που αντιστοιχεί στο διάστηµα αυτό.

 Συνεχίζεται η διαδικασία δηµιουργίας καταλόγου στον οποίο θα περιέχονται κινητό-σταθερό τηλέφωνο και ηλε-

κτρονική διεύθυνση των επιθυµούντων µελών του Οργανισµού, µε σκοπό την άµεση ηλεκτρονική ενηµέρωση. Παρακα-

λούνται τα µέλη µας να συνδράµουν στην προσπάθεια αυτή του Οργανισµού.



ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Γνωρίζετε ότι;
 Στην Ελλάδα κάθε χρόνο 

σκοτώνονται στους δρόµους πε-
ρισσότεροι από 1.600 άνθρω-
ποι, δηλαδή οι κάτοικοι µιας µι-
κρής κωµόπολης. Τουλάχιστον 
20.000 τραυµατίζονται και πολ-
λοί από αυτούς µένουν µόνιµα 
ανάπηρο.

 Στην Ελλάδα έχουµε τους 
διπλάσιους νεκρούς από τον Ευ-
ρωπαϊκό µέσο όρο και η χώρα 
µας είναι πρώτη στην λίστα µε 
τα περισσότερα θύµατα από θα-
νατηφόρα τροχαία.

 Το µεγαλύτερο ποσοστό 
ατυχηµάτων δικύκλων σηµειώ-
νεται σε κατοικηµένες περιοχές, 
διότι εκεί καταγράφονται οι συ-
χνές παραβάσεις της προτεραι-
ότητας, ενώ στους υπόλοιπους 
δρόµους παρ’ όλο που οι ταχύ-
τητες είναι πολύ µεγαλύτερες, 
τα ατυχήµατα είναι λίγα. Άρα η 
“θεωρία της αυξηµένης ταχύτη-
τας”, ως κύριας αιτίας των ατυ-
χηµάτων, είναι αβάσιµη.

 ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ τροχαία ατυ-
χήµατα που προκαλούν νεαροί 
οδηγοί είναι διπλάσια από τον 
µέσο όρο αυτών που την ευθύ-
νη φέρουν οδηγοί άλλων ηλι-
κιών.

 Στην Ελλάδα, τα τροχαία 
συµβάντα για τα οποία ευθύνο-
νται οι νέοι κάτω των 22 ετών εί-
ναι κατά 75% περισσότερο από 



Τροχαία Ατυχήµατα

ΠΡΟΣΟΧΗ,

Τα τροχαία 
ατυχήµατα 

έχουν θλιβερές 
συνέπειες...

το µέσο όρο. Παγκόσµια οι νέοι 
έχουν περίπου διπλάσια συµµε-
τοχή από τον µέσο όρο.

 Το ποσοστό των ατυχηµά-
των αυξάνεται δραµατικά όταν οι 
συνεπιβάτες του ανεύθυνου, νεα-
ρού οδηγού είναι συνοµήλικοι του 
που τον συµβουλεύουν να επιδεί-
ξει τις ανύπαρκτες ικανότητές του 
στην οδήγηση.

 Καθοριστικό ρόλο στην 
«επιθετική» συµπεριφορά των 
νεαρών οδηγών έχουν οι «εκ-
κρίσεις» ορισµένων ουσιών, 
των επονοµαζόµενων νευροδι-
αβιβαστών και ορισµένες εξ αυ-
τών ουσιαστικά οδηγούν τον... 
οδηγό.

 Ενδεικτικό της... υπερβο-
λικής αυτοπεποίθησης και της 
υπερεκτίµησης των ικανοτήτων 
από τους νεαρούς οδηγούς είναι 
ότι το 70% εξ αυτών κατατάσ-
σουν τους εαυτούς τους στους 
70 καλύτερους οδηγούς σε κά-
ποια υποθετική κλίµακα αξιολό-
γησης της οδηγικής ικανότητας.

 Όταν υπάρχει συνοµήλι-
κος συνεπιβάτης στην ηλικία 
των 18-20, ο δείκτης ατυχηµά-
των είναι διπλάσιος από ό,τι στις 
άλλες ηλικίες. Μια τέτοια παρέα, 
σε νυκτερινές ώρες, θεωρείται 
συνδυασµός υψίστου κινδύνου, 
αφού πλέον εκτός των κακών 
παραινέσεων υπάρχει και ο χεί-
ριστος σύµβουλος οδήγησης: το 
οινόπνευµα!

 Τα ατυχήµατα και η εσφαλ-
µένη οδήγηση των ανθρώπων 
της τρίτης ηλικίας είναι ένα πρό-
βληµα που θα φανεί εντονότε-
ρο στο µέλλον µε αυξανόµενη 
τη συµµετοχή των ηλικιωµένων 
οδηγών σε τροχαία συµβάντα. 
Από ένα ποσοστό 12% που εί-
ναι σήµερα οι οδηγοί πάνω από 
65 ετών, αναµένεται να εκτινα-
χθεί στο 25% το 2020 και οι 
ηλικιωµένοι (άνω των 65 ετών) 
να έχουν 1,5 φορά µεγαλύτερη 
συµµετοχή από τον µέσο όρο 
στα τροχαία ατυχήµατα.

 Οι αρνητικές συνέπειες 
της χρήσης του κινητού κατά την 
οδήγηση αποδεικνύονται ιδιαίτε-
ρα επικίνδυνες µε καταστροφικά 
αποτελέσµατα. Το µήνυµα που 
προκύπτει είναι σαφές: Η χρή-
ση του κινητού τηλεφώνου κατά 
την οδήγηση σκοτώνει.

 Ατυχήµατα που οφείλονται 
σε µη τήρηση αποστάσεων ασφα-
λείας, µη πλήρους ακινητοποίη-
σης σε STOP προκαλούνται κατά 
συντριπτική πλειονότητα, σύµ-
φωνα µε τους υπλογισµούς των 
ειδικών, από άνδρες οδηγούς.

 Ο ανθρώπινος παράγοντας 
είναι κατά 65% αποκλειστικά 
υπεύθυνος των τροχαίων ατυχη-
µάτων. Οι οδηγοί υποτιµούν την 
πιθανότητα να συµβεί σε αυτούς 
ατύχηµα κατά περίπου 30% από 
ότι είναι δυνατόν, βάσει στατι-
στικών.

ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΓΑΠΕ



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Συνδροµή των Ενόπλων ∆υνάµεων 

στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Χίο 

την 26η Ιουλίου 2013 από την 96 Α∆ΤΕ
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Αιµοδοσία στην έδρα της Σχολής Πυροβολικού 

στην Ν. Πέραµο Αττικής

Την Πέµπτη 25 Ιουλίου 2013 στην έδρα της Σχολής Πυροβολικού στην Ν. 

Πέραµο Αττικής, πραγµατοποιήθηκε, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς 

των Ενόπλων ∆υνάµεων, εθελοντική αιµοδοσία του προσωπικού της Σχολής, 

µε συµµετοχή οπλιτών και ΥΕΑ της ΣΠΒ, σε συνεργασία µε το Νοσοκοµείο 

Αµαλία Φλέµιγκ. Κατά την αιµοληψία συγκεντρώθηκαν 22 φιάλες αίµατος.

∆ιάθεση Τµήµατος Πυρασφάλειας του 575 ΤΠ/Ν

Την 18η Ιουλίου 2013 διατέθηκε τµήµα πυρασφαλείας του 575 ΤΠ/Ν για 

συνδροµή στη κατάσβεση φωτιάς και δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στον 

ορεινό όγκο της Πάρνηθας Αττικής.

∆ιάθεση ∆ιµοιρίας Απόδοσης Τιµών από την 32 

Ταξιαρχία Πεζοναυτών «ΜΟΡΑΒΙΑΣ»

Την 15η Σεπτεµβρίου 2013 διατέθηκε ∆ιµοιρία απόδοσης τιµών για τον 

εορτασµό της Ηµέρας Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασί-

ας στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Εθελοντική Αιµοδοσία στο Στρατόπεδο «ΣΧΗ (ΠΖ) 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΝΙΚ.»

Στις 12 και 13 Σεπτεµβρίου πραγµατοποιήθηκε εθελοντική αιµοδοσία από 

οπλίτες των Μονάδων-Ανεξάρτητων Υποµονάδων, στο στρατόπεδο «ΣΧΗ (ΠΖ) 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΝΙΚ». ∆ιατέθηκαν 36 φιάλες αίµατος.



ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Συµµετοχή στους Στρατιωτικούς 

Αγώνες «ΦΛΩΡΑΚΕΙΑ»

Την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 πραγµατοποιήθηκαν στην 

έδρα της Β΄ ΜΚ/∆ στρατιωτικοί αγώνες προς τιµήν του Αντι-

στράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη, µε τη συµµετοχή και οµά-

δων της 71 Α/Μ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ. Οι οµάδες της Ταξιαρχίας έλα-

βαν µέρος στα αγωνίσµατα δρόµου 1.600 µέτρων, στη ρίψη 

χειροβοµβίδας και στη µεταφορά τραυµατία.

Συµµετοχή της 32 ΤΑΞ Π/Ν στα «ΦΛΩΡΑΚΕΙΑ 2013»

Στις 10 Ιουλίου 2013 η 32 ΤΑΞ Π/Ν συµµετείχε µε οµάδες και αντιπροσωπεία στους Στρατιωτικούς Αθλητικούς Αγώνες 

«ΦΛΩΡΑΚΕΙΑ 2013».
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Πρωτάθληµα Πετοσφαίρισης Ανδρών Ε∆ & ΣΑ

Την Παρασκευή 19 Ιουλίου πραγµατοποιήθηκε στο Κλειστό Γυµναστήριο Αιγάλεω ο τελικός του Πρωταθλήµατος Πε-

τοσφαίρισης Ανδρών Ε∆ & ΣΑ έτους 2013 µεταξύ των αντιπροσωπευτικών οµάδων του Λιµενικού και του Πυροσβεστικού 

Σώµατος. Νικήτρια αναδείχτηκε η οµάδα του Πυροσβεστικού Σώµατος, αφήνοντας στο Λιµενικό τη δεύτερη θέση και στην 

οµάδα της Ελληνικής Αστυνοµίας την τρίτη.

Πρωτάθληµα Πάλης Ε∆ & ΣΑ

Ολοκληρώθηκαν και φέτος οι αγώνες Ελληνορωµαϊκής και Ελευθέρας Πάλης στο Πρωτάθληµα µεταξύ των Ενόπλων 

∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας.

Στη συνολική βαθµολογία οµάδων, νικήτρια αναδείχτηκε αυτή της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε δεύτερη την οµάδα του 

Στρατού Ξηράς και τρίτη του Λιµενικού Σώµατος.

Αποτελέσµατα Τελικών ∆ιακλαδικών Αγώνων-Πρωταθληµάτων των Μονάδων-

Υπηρεσιών των Ε∆ Έτους 2013

Τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής:

 Στην Πετοσφαίριση νικήτρια ανεδείχθη η αντιπροσωπευτική οµάδα της 111 ΠΜ της Πολεµικής Αεροπορίας µε 3 - 0 σετ 

έναντι της αντιπροσωπευτικής οµάδας της 95 Α∆ΤΕ/∆ΜΕΘ του Στρατού Ξηράς.

 Στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση νικήτρια ανεδείχθη η αντιπροσωπευτική οµάδα του 574 Μ/Π ΤΠ του Στρατού Ξηράς.

 Στο Ποδόσφαιρο νικήτρια ανεδείχθη η αντιπροσωπευτική οµάδα της 110 ΠΜ της Πολεµικής Αεροπορίας.

 Στην Καλαθοσφαίριση νικήτρια ανεδείχθη η αντιπροσωπευτική οµάδα του 1ου ΚΕΠ της Πολεµικής Αεροπορίας.

Αποτελέσµατα Αγώνων Πρωταθλήµατος Υδατοσφαίρισης Ε∆ & ΣΑ έτους 2013

Τα αποτελέσµατα των αγώνων του πρωταθλήµατος υδατοσφαίρισης των Ε∆ και ΣΑ, που διεξήχθησαν στο Κολυµβητήριο 

του Αθλητικού Οµίλου Γλυφάδας, έχουν ως εξής:

Πρώτη αναδείχτηκε η οµάδα του Λιµενικού Σώµατος, δέυτερη του Πυροσβεστικού Σώµατος και τρίτη η οµάδα του Στρα-

τού Ξηράς.



ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Στο τέλος αυτού του αποσυγχρονι-
σµού επέρχεται –µέσω της απώλειας 
σηµείων ελέγχου της οµαλής µετάβα-
σης ανάµεσα στις διαδοχικές φάσεις– η 
αδυναµία ρύθµισης του κυτταρικού 
πολλαπλασιασµού µε διαφυγή από τη 
διαδικασία εκτέλεσης προγραµµάτων 
κυτταρικού θανάτου (απόπτωση) και η 
ανάδυση «αθανατοποιηµένων» κλώ-
νων οδηγεί στη διήθηση και µετάστα-
ση. Άλλωστε η κατασκευή θεωριών 
για τη εξήγηση της καρκινογενετικής 
διαδικασίας, όπως συνέβη στη δεκαε-
τία του ’70 µε την περίφηµη υπόθεση 
των δύο διαδοχικών κτυπηµάτων (two 
hits-Knudson, 1974) στην απενεργο-
ποίηση του ογκοκατασταλτικού γονιδί-
ου του ρετινοβλαστώµατος (Rb-13q14) 
και µε την αντίστοιχη της προοδευτι-
κής έκπτωσης της γονιδιακής σταθε-
ρότητας (progressive abnormal clone 
expansion-Nowell, 1976), συνάντησαν 
την απόδειξή τους µε τα εργαλεία της 
σύγχρονης µοριακής βιολογίας. Ειδικά 
προσεγγίζοντας την καρκινογένεση του 
παχέος εντέρου οι Fearon & Vogelstein 
υποστήριξαν στις αρχές του ‘90 ότι µε-
ταλλάξεις στο αρχέγονο γενετικό υλικό 
(germline mutations) συγκεκριµένων 
γονιδίων είναι απαραίτητες για τη νεο-

πλασµατική εκτροπή η οποία ωθεί την 
καρκινογενετική διαδικασία.

Μεταξύ των πρωτεϊνικών δοµών 
που εµπλέκονται στην καρκινογένεση, 
λόγω της γονιδιακής απορρύθµισής 
τους, ανήκουν οι διαµεµβρανικοί υπο-
δοχείς της κυτταρικής µεµβράνης. Η 
βιοχηµική τους δοµή περιλαµβάνει το 
εξωκυττάριο τµήµα σύνδεσης πλού-
σιο σε κυστείνη (extracellular ligand 
– binding domain), µια υδρόφοβη δι-
αµεµβρανική γέφυρα (hydrophobic 
transmembrane domain) και το εν-
δοκυττάριο τµήµα µε τις τυροσινοκι-
νασινικές αλληλουχίες (intracellular 
cytoplasmic tyrosine kinase domain). 
Οι υποδοχείς αυτοί συµµετέχουν ήδη 
από την εµβρυική ηλικία στη ρύθµιση 
του κυτταρικού πολλαπλασιασµού, της 
διαφοροποίησης, της κυτταρικής µε-
τανάστευσης και του προγραµµατισµέ-
νου κυτταρικού θανάτου (απόπτωση). 
Η ρύθµιση αυτή επιτελείται µέσω ενός 
πολύπλοκου συστήµατος µεταγωγής 
σηµάτων µετά από ενεργοποίηση των 
υποδοχέων αυτών από ειδικούς συν-
δέτες (αυξητικοί παράγοντες, κυτταρο-
κίνες κ.λ.π.) δηµιουργώντας σύµπλοκα 
συστήµατα µε πρόσκαιρο ή σταθερό 
δεσµό επί της µεµβράνης. ∆οµικές ή 

αριθµητικές τροποποιήσεις (µεταλλά-
ξεις, διαγραφές ή ενισχύσεις) στα γο-
νίδια που κωδικοποιούν την έκφραση 
των διαµεµβρανικών αυτών υποδοχέ-
ων συνεπάγονται την απορρύθµιση των 
µηχανισµών µεταγωγής σηµάτων στους 
οποίους εµπλέκονται και την ανάπτυξη 
νεοπλασίας σε συνδυασµό µε κακοήθη 
εξαλλαγή και διήθηση-µετάσταση.

H οικογένεια των υποδοχέων του 
επιδερµικού αυξητικού παράγοντα 
(EGFR/HER) περιλαµβάνει 4 µέλη γνω-
στά ως: HER1/EGFR/c-erb-B1, HER2/
neu/c-erb-B2, HER3/c-erb-B3 και 
HER4/c-erb–B4. Οι πρωτείνες αυτές 
δρουν ως τυροσινοκινασοεξαρτώµε-
νοι διαµεµβρανικοί γλυκοπρωτεϊνικοί 
υποδοχείς και η ενεργοποίησή τους 
επιτελείται µετά από σύνδεσή τους µε 
ποικιλία συνδετών και διαδοχική δηµι-
ουργία οµό-ετεροδιµερών (διµερισµός) 
που οδηγεί σε διαφωσφορυλίωση των 
ενδοκυττάριων τµηµάτων του µορίου 
τους και έναρξη της διαδικασίας µετα-
γωγής σήµατος προς τον πυρήνα µε τε-
λικό αποδέκτη τη µεταγραφική δραστη-
ριότητα των γονιδίων. Η σύνδεση του 
υποδοχέα µε τα µόρια αυτά πυροδοτεί 
έναν καταρράκτη αντιδράσεων και η 
µεταγωγή του σήµατος προς τον πυρή-

Γονίδια & Καρκίνος:
από τη Μοριακή Βιολογία στις 

Στοχευµένες Θεραπείες
Η σύγχρονη συµπυκνωµένη γνώση, απότοκος των τελευταίων 60 ετών µοριακής αναζήτησης, φωτογραφίζει 

την καρκινική εξαλλαγή ως µια βραχεία ή µακρά κατά περίπτωση, πολυσταδιακή διαδικασία συσσώρευσης 

γενετικών σφαλµάτων, έκπτωσης των µηχανισµών ελέγχου και επιδιόρθωσής τους, καθώς και απορρύθµι-

σης κριτικών µοριακών οδών για την πυρηνική και κατ’ επέκταση δοµική και λειτουργική οµοιόσταση του 

κυττάρου. Αυτή η γενετική αστάθεια µεταφράζεται σε διαταραχή του κυτταρικού κύκλου και οδών σηµατο-

δότησης του πυρήνα από το εξωκυττάριο περιβάλλον (signaling pathways), µέσω ενίσχυσης της δράσης των 

ογκογονιδίων και απενεργοποίησης των ογκοκατασταλτικών γονιδίων. 



να πραγµατοποιείται κυρίως µέσω της εµπλοκής 
του συστήµατος των πρωτεϊνών RAS/RAF/MAPK, 
καθώς και εναλλακτικά του PI3K/ Akt/m TOR.

Οι στοχευµένες θεραπείες (targeted therapies) 
αναφέρονται σε µόρια τα οποία αποκλείουν το 
εξωκυττάριο τµήµα του υποδοχέα (monoclonal 
antibodies) ή συγκεκριµένες αλυσίδες τυροσίνης-
κινάσης, ενώ έχουν αναπτυχθεί και παράγοντες 
που αναστέλλουν τη δράση µορίων κοµβικών για 
την καρκινογενετική διαδικασία, καθώς και για την 
πρόγνωση των ασθενών. Η τοποισοµεράση ΙΙα, ο 
υποδοχέας των οιστρογόνων ESR-1, η κυκλίνη 
D1, και το ογκοκατασταλτικό γονίδιο PTEN αποτε-
λούν επίσης µόρια των οποίων η πρωτεϊνική και 
γονιδιακή ανάλυση οδηγεί σε κρίσιµα συµπερά-
σµατα για τη διαχείριση των πασχόντων. Αρχικά, 
κύριο υπόστρωµα ενδελεχούς διερεύνησης των 
µηχανισµών απορρύθµισης των γονιδίων αυτών 
αποτέλεσαν τα καρκινώµατα του µαστού και του 
παχέος έντερου, λόγω του αυξανόµενου αριθµού 
των εκδηλωθέντων κρουσµάτων, αλλά πλέον η 
έρευνα έχει επεκταθεί σε µια πληθώρα κακοήθων 
νεοπλασιών διαφόρου κυτταρικής προέλευσης. Η 
ανάλυση ιστικού κυρίως αλλά και κυτταρολογικού 
υλικού (ενδοχειρουργικά αποτυπώµατα, παρακε-
ντήσεις δια λεπτής βελόνης) συµπαγών όγκων, 
όπως του µαστού και όγκων εξορµώµενων από 
το γαστρεντερικό σύστηµα (πάγκρεας, στόµαχος, 
παχύ έντερο, ήπαρ) µέσω εφαρµογής τεχνικών 
υβριδισµού (FISH/CISH) οδηγεί στην ανάδειξη 
αριθµητικών κυρίως γονιδιακών ανωµαλιών και 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της διαχείρισης 
των ασθενών. Συνδυαζόµενη δε και µε την ανά-
λυση µε τεχνικές αλυσιδωτής αντίδρασης πο-
λυµεράσης µορίων (PCR), όπως τα kras, BRAF, 
BRCA1/2, APC κ.λπ., συµβάλλει ενδελεχώς σε 
συνδυασµό µε τη συµβουλευτική γενετική στην 
προληπτική-θεραπευτική διαχείριση των περι-
στατικών. Οι ασθενείς και οι φορείς παθολογικών, 
κληρονοµούµενων γονιδίων κατηγοριοποιούνται 
µε βάση το µοριακό προφίλ –τη γενετική υπογρα-
φή– το σύνολο, δηλαδή, των απορρυθµισµένων 
κρίσιµων γονιδίων και κατανέµονται σε υποκλά-
σµατα, για να δεχθούν, ανάλογα µε την περίπτω-
ση, τα αντίστοιχα ογκολογικά σχήµατα. Οι σύγ-
χρονες ευρείες τράπεζες γονιδιακής σάρωσης (c 
DNAs) αλλά και οι ιστικές µικροσυστοιχίες (tissue 
microarrays) αποτελούν σηµαντικότατες καινοτο-
µικές προσθήκες στη φαρέτρα της µοριακής (γο-
νιδιακής-πρωτεϊνικής) ανάλυσης.

Η ανάλυση των προαναφερόµενων µορίων 
µόνο σε πρωτεϊνικό επίπεδο –µε µεθόδους ανο-
σο-ιστοχηµείας/κυτταροχηµείας– δεν οδηγεί σε 
ασφαλή συµπεράσµατα για τους µηχανισµούς της 

Γονιδιακή και πρωτεϊνική ανάλυση του EGFR στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα 

και κατασκευή ιστικής µικροσυστοιχίας στο πορογενές αδενοκαρκίνωµα του 

παγκρέατος (Tsiambas E et al. JOP. 2006 May 9;7(3):283-94, Tsiambas E et al. 

Pathol Oncol Res. 2009 Sep;15(3):511-2)

Συγκριτική συνδυασµένη γονιδιακή και πρωτεϊνική ανάλυση του HER2 

στο αδενοκαρκίνωµα του µαστού και στο πορογενές αδενοκαρκίνωµα του 

παγκρέατος µε κατασκευή ιστικής µικροσυστοιχίας (tissue microarray) και 

ψηφιακή ανάλυση εικόνας (digital image analysis) (Tsiambas E et al. JOP. 

2006 May 9;7(3):283-94)
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γονιδιακής τους απορρύθµισης. Πα-
ράλληλα επηρεάζεται από τεχνικά συµ-
βάντα (διαφορετικά πρωτόκολλα, αντι-
σώµατα που στοχεύουν διαφορετικά 
τµήµατα του µορίου, υποκειµενικότητα 
στην αξιολόγηση του αποτελέσµατος),τα 
οποία επηρεάζουν την τελική αποτίµη-
ση της πρωτεϊνικής έκφρασης. Η µορι-
ακή ανάλυση στο πρωτογενές DNA κα-
ταδεικνύει µε τον πλέον δραµατικό τρό-
πο τα συµβάντα στον πυρηνικό χώρο, 
τα οποία πυροδοτούν σε µεγάλο βαθµό 
–όχι όµως πάντοτε, καθώς επισυµβαί-
νουν µεταγραφικές και µεταφραστι-
κές αλλοιώσεις– την τροποποίηση της 
πρωτεϊνικής έκφρασης.

Στο Παθολογοανατοµικό Εργαστή-
ριο του 417 ΝΙΜΤΣ (∆ντής Σχης (ΥΙ) 
Ανδρέας Καραµέρης, Παθολογοανατό-
µος, MD,PhD) αναπτύξαµε σε συνερ-
γασία µε την Ιατρική Σχολή Αθηνών 
ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο 

της µοριακής και ανοσοϊστοχηµικής 
ανάλυσης κακοήθων όγκων –ειδικά µε 
τεχνολογία αιχµής κατασκευής ιστικών 
κυλίνδρων (tissue microarrays)– και 
µεταξύ των ετών 2001 και 2012 εκπονή-
θηκαν πρωτοπόρες εργασίες οι οποίες 
παρουσιάστηκαν σε αυξηµένου κύρους 
πανευρωπαϊκά και παγκόσµια συνέ-
δρια, αποσπώντας βραβεία, ενώ διοχε-
τεύτηκαν ως σηµαντικές δηµοσιεύσεις 
στον έγκυρο ιατρικό ιστότοπο PubMed.

Ευάγγελος Τσιάµπας, Τχης (ΥΙ) /ΓΕΣ/∆ΥΓ/3α 

- Κυτταρολόγος, MD,PhD 

∆ιδάκτορας Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ

Εκλεγείς Λέκτορας Κυτταρολογίας-Μοριακής 

Βιολογίας ΕΚΠΑ

Πιστοποιηµένος Αναλυτής Κυτταροµορφο-

λογικών Χαρακτηριστικών

Harvard Medical School, (Boston, USA), 

Dept of CME affiliate, EACR member

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Significance of estrogen receptor 1 (ESR-1) gene imbalances in colon and hepatocellular carcinomas based on tissue 
microarrays analysis. Tsiambas E, Georgiannos SN, Salemis N, Alexopoulou D, Lambropoulou S, Dimo B, Ioannidis I, 
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Τα Φυ λάκια της 
Ελληνικής Μεθορίου

Για τα ιστορικά στοιχεία των περιοχών που παρουσιάζονται και των γεγονότων που αναφέρονται,

βασική βιβλιογραφία αποτελούν οι εκδόσεις του ΓΕΣ/∆ΙΣ για κάθε χρονική περίοδο,

τα «Αποµνηµονεύµατα Μακεδονοµάχων» και η «Στρατιωτική Ιστορία της Ελλάδος», Εκδόσεις ΤΖΗΡΙΤΑ.

ΕΦ ΠΟΝΤΙΚΑΤΕΣ

Βρίσκεται στον οµώνυµο οικισµό. ∆ύναµη Οµάδος Τυφε-

κιοφόρων της 3ης ∆ιµοιρίας του 2ου Λόχου Προκάλυψης στε-

γάστηκε στο παλιό ∆ηµοτικό σχολείο της κοινότητας, το 1991, 

µετά τα γεγονότα µε την Αλβανία. Καταργήθηκε το 2002.

ΕΦ ∆ΕΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Βρίσκεται πάνω στη διασταύρωση των οδών Μπουραζα-

νίου-∆έµα προς Βίγλα-Γεροπλάτανο και προς Βασιλικό-Κε-

φαλόβρυσο. Κατέχει έκταση 400 τ.µ. του ∆ηµοτικού ∆ιαµε-

ρίσµατος Βασιλικού, από το 1928, οπότε και εγκαταστάθηκε 

δύναµη της Χωροφυλακής για τον έλεγχο της κίνησης προς 

Καλπάκι-Μπουραζάνι και Βασιλικό. Το 1931 επανδρώθηκε 

από τη Στρατιωτική Υπηρεσία και µετά την απελευθέρωση λειτούργησε έως τον ∆εκέµβριο του 1947. 

Ιταλικές φάλαγγες διήλθαν από τον τοµέα του φυλακίου το 1940 και κατά τη διάρκεια του εµφυλίου η δύναµη του 

φυλακίου δέχθηκε επίθεση ανταρτών και συµπτύχθηκε προς το φυλάκιο ∆έµατος κι από κει στα ∆ολιανά.

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
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Οι δυνάµεις των κατακτητών αδυ-
νατούν να καταστείλουν την αντί-
σταση των ανταρτών. Θέτουν σε 
εφαρµογή διαταγή της Ανώτατης ∆ι-
οίκησης Ενόπλων ∆υνάµεων (OKW: 
Oberkommando der Wehrmacht) 
περί αντιποίνων: 50-100 όµηροι-άµα-
χοι πρέπει να εκτελούνται για κάθε 
Γερµανό στρατιώτη που σκοτώνεται. 
Νεότερη διαταγή της 16ης ∆εκεµβρίου 
1942 του Βίλχελµ Μπόντεβιν Γιόχαν 
Γκούσταφ Κάιτελ (Wilhelm Bodewin 
Johann Gustav Keitel), Στρατάρχη του 
Γ΄ Ράιχ και Αρχηγού της OKW, αναφέ-
ρει: «Αυτό που παίζεται εδώ είναι πε-
ρισσότερο κι από αγώνας επιβίωσης. 
Η σύγκρουση αυτή δεν έχει τίποτε να 
κάνει µε τη στρατιωτική τιµή ή µε τις 
αποφάσεις των Συµβάσεων της Γε-
νεύης […] Γι’ αυτό οι µονάδες έχουν 
την άδεια και την εντολή σ’ αυτό τον 
αγώνα να λάβουν οποιαδήποτε µέ-
τρα, χωρίς περιορισµούς ούτε και 
προς τις γυναίκες και τα παι-
διά, αν αυτά τα µέτρα είναι 
αναγκαία για την επιτυχία. 
Ανθρωπιστικές επιφυ-
λάξεις οποιουδήποτε 
είδους αποτελούν 
έγκληµα ενα-
ντίον του 
γ ε ρ -

Η Σφαγή του Κοµµένου
στις 16 Αυγούστου 1943

µανικού έθνους [...]».1

Τον Αύγουστο του 1943 οι µο-
νάδες της 1ης Ορεινής Μεραρχίας, 
που έδρευε στα Ιωάννινα, έλαβαν τις 
παρακάτω οδηγίες σχετικά µε τις επι-
χειρήσεις τους στην Ήπειρο: «Όλοι 
οι οπλισµένοι άνδρες πρέπει 
κατά βάση να εκτελούνται 
επιτόπου. Χωριά απ’ 
όπου έχουν πέσει πυ-
ροβολισµοί ή όπου 
έχουν απαντηθεί 
ένοπλοι άν-
δρες πρέπει 
να κατα-
στρέφο-
ν τ α ι 
κ α ι 

Στις 0810 το πρωί της 27ης Απριλίου ερπυστριοφόρα οχήµατα της 6ης Γερµανικής Μεραρχίας 

Τεθωρακισµένων εισέρχονται στην Αθήνα και άντρες της υψώνουν τη σβάστικα στην Ακρόπολη. 

Η Ελλάδα βρίσκεται υπό τριπλή κατοχή: Γερµανών, Ιταλών και Βουλγάρων. Λίγους µήνες µετά 

ιδρύονται οι πρώτες αντιστασιακές οργανώσεις.

ο αρσενικός πληθυσµός αυτών των 
χωριών να τουφεκίζεται […]».

1 Μ. Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ: η εµπειρία της Κατοχής, µτφρ. Κώστας Κουρεµένος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1994, σελ. 179.
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Το Κοµµένο ήταν ένα µικρό χω-
ριό στην άκρη του Αµβρακικού, στις 
εκβολές του ποταµού Άραχθου. 
Πνιγµένο στα βαλτοτόπια και την 
πυκνή βλάστηση, δεν ανέπτυξε κά-
ποια αξιόλογη αντιστασιακή δράση. 
Λαθρέµποροι από τα απέναντι νησιά 
του Ιονίου, κυρίως από τη Λευκάδα, 
µετέφεραν τρόφιµα στο Κοµµένο και 
τα αντάλλασαν µε τους κατοίκους 
των κοντινών χωριών. Η δραστηρι-
ότητα αυτή ήταν γνωστή στον Ιταλό 
διοικητή της Άρτας, ο οποίος δεν 
έλαβε κανένα µέτρο κατά του ιδιό-
τυπου αυτού λαθρεµπορίου, αν και 
γνώριζε ότι ένα µέρος από τα προϊ-
όντα αυτά κατέληγε στους αντάρτες 
είτε µε αµοιβή είτε µε εξαναγκασµό.

Στις 12 Αυγούστου 1943, λίγο 
πριν το µεσηµέρι, µια µικρή οµάδα 
ανταρτών του Ε∆ΕΣ και του ΕΛΑΣ 
είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία 
του χωριού όπου είχε αποθέσει τον 
οπλισµό της. Σκοπός της ήταν η συ-
γκέντρωση τροφίµων. Στη διάρκεια 
της παραµονής της, µια αναγνωρι-
στική οµάδα από δύο Γερµανούς 
µοτοσικλετιστές εισήλθε στο χωριό. 
Μόλις διαπίστωσαν την παρουσία 

Βιβλιογραφία
• Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ιστ΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 2000.
• Παππάς, Σ., Η Σφαγή του Κοµµένου, ιδία έκδοση, Αθήνα 1996.
• Mazower, M., Στην Ελλάδα του Χίτλερ: η εµπειρία της Κατοχής, µτφρ. Κώστας Κουρεµένος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1994.

των ανταρτών αποχώρησαν χωρίς 
να εµπλακούν µαζί τους. Αντιπρο-
σωπεία των κατοίκων του χωριού 
επισκέφτηκε την εποµένη τον Ιταλό 
διοικητή της Άρτας, µε σκοπό να ζη-
τήσει την κατανόησή του για το συµ-
βάν. Εκείνος τους καθησύχασε και 
τους διαβεβαίωσε ότι µπορούσαν να 
γιορτάσουν σε τρεις ηµέρες την Κοί-
µηση της Θεοτόκου.

∆ιαφορετική ήταν η άποψη της 
γερµανικής διοίκησης της 1ης Ορει-
νής Μεραρχίας. Οι γερµανικές Αρχές 
είχαν πληροφορίες τόσο για τη δρά-
ση των λαθρεµπόρων όσο και για την 
ύπαρξη ανταρτών στην περιοχή. Και 
µόνο η εµφάνιση των ανταρτών στην 
πλατεία του χωριού ήταν αρκετή για 
να αποφασίσουν την παραδειγµατική 
τιµωρία των κατοίκων του Κοµµένου 
υπό τη µορφή αντιποίνων.

Το έργο της σφαγής ανατέθηκε 
στο 98ο Σύνταγµα του Συνταγµα-
τάρχη Γιόζεφ Ζάλµινγκερ (Josef 
Zalmingker). Ο νεαρός διοικητής 
του Συντάγµατος συγκέντρωσε τους 
άντρες του για να τους ανακοινώσει 
πως Γερµανοί στρατιώτες σκοτώθη-
καν στο Κοµµένο από αντάρτες και 

όφειλαν γι’ αυτό να ξεκληρίσουν 
το χωριό, που είχαν ως καταφύγιό 
τους.

Το ξηµέρωµα της 16ης Αυγού-
στου 100 άνδρες του 12ου λόχου 
του 98ου Συντάγµατος, µε επικεφα-
λής τον Υπολοχαγό Ρέζερ (Reser), 
πρώην στέλεχος της νεολαίας του 
Χίτλερ, περικύκλωσαν το χωριό. Η 
τελευταία εντολή που πήραν από 
τον Ρέζερ ήταν να εισβάλουν στο 
χωριό και «να µην αφήσουν τίποτα 
όρθιο». Οι άντρες του Ρέζερ εκτέλε-
σαν κατά γράµµα την εντολή του. Οι 
στρατιώτες σκότωναν όποιον έβρι-
σκαν µπροστά τους ανεξαρτήτως φύ-
λου και ηλικίας. Έµπαιναν στα σπίτια 
των αιφνιδιασµένων χωρικών και 
ξεκλήριζαν ολόκληρες οικογένειες. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι είκοσι οικο-
γένειες ξεκληρίστηκαν µέχρις ενός. 
Επί έξι ώρες οι Γερµανοί σκότωναν, 
βίαζαν, έκαιγαν και κατέστρεφαν ό,τι 
υπήρχε στον διάβα τους. Όταν απο-
χώρησαν, είχαν αφήσει πίσω τους 
317 νεκρούς, µεταξύ των οποίων 
74 παιδιά κάτω των 10 ετών και 119 
γυναίκες. 

Σήµερα στην κεντρική πλατεία 
του χωριού υπάρχει µαρµάρινο 
µνηµείο µε τα ονόµατα των 317 
θυµάτων. Ανάµεσά τους το µόλις 
ενός έτους βρέφος Αλεξάνδρα Κρι-
τσίµα και η εβδοµηνταπεντάχρονη 
Αναστασία Κώστα. Τα ονόµατά τους 
προστίθενται στα χιλιάδες ονόµατα 
θυµάτων της ναζιστικής θηριωδίας 
καθ’ όλη της διάρκεια της Κατοχής, 
κρατώντας ζωντανή και άσβεστη τη 
φλόγα της µνήµης του λαού µας.

Μ.Υ. (ΠΕ-ΚΕ/Β΄) ∆εσποτίδης 
Ευάγγελος, Ιστορικός ∆ΙΣ/ΓΕΣ

Ο Συνταγµατάρχης Γιόζεφ Ζάλµινγκερ (Josef 

Zalmingker) επιθεωρεί τους άντρες του 98ου 

Ορεινού Συντάγµατος (Πηγή: M. Mazower, Στην 

Ελλάδα του Χίτλερ, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 

1994, εικ. 34, 219).


