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«Tων πολλών επιδίωξη η Ηδονή,
των εκλεκτών η �όξα,

των δ ’επιλέκτων η Αρετή»

“...Επικρατέειν ή Απόλλυσθαι...”
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η αρχική ιδέα για συγκρότηση Ειδικών
!υνάμεων στην ΠΑ, παρουσιάστηκε το
● 1995 με την εκπόνηση Μελέτης !η'

μιουργίας ΣΕ!ΕΑ (Σμήνος Ερευνας
!ιάσωσης Ειδικών Αποστολών).
Στη συνέχεια το

● 1997 έλαβε χώρα η Έγκριση Επχ'
κής Σκοπιμότητας του ΣΜΕΕ (ΣΜή'
νους Ειδικών Επιχειρήσεων) ενώ το

● 1998 εγκρίθηκε ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΠΑ !'
100 και άρχισε η επάνδρωση του
τότε Σμήνους. Το

● 1999 μπήκε σε ετοιμότητα η πρώτη
ΑΑΟ! (Από Αέρος Ομάδα !ιάσω'
σης), ενώ το

● 2001 έγινε η αναβάθμιση του
ΣΜΕΕ σε  31η  ΜΕΕ (Μοίρα Ειδικών
Επιχειρήσεων). Το

● 2003 εγκρίθηκε ο ΚΠΑ !'100 και
ορίσθηκε άμεση υπαγωγή της 31ης
ΜΕΕ  στη !ΑΥ. Το

● 2008 εγκρίθηκε ο νέος ΚΠΑ !'100
και μετονομάστηκε σε 31η Μοίρα
Επιχειρήσεων Έρευνας !ιάσωσης
31 ΜΕΕ!. Το

● 2010 εγκρίθηκε  η δημιουργία του
1ου ΣΒΕ�ΜΑ
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ΕΚΠΑΙ�ΕΥΣΗ
Το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης �ια�
σωστών Μάχης (ΣΒΕ�ΜΑ) δημιουργήθηκε
ώστε να παρέχει μιά ενιαία και εξειδικευμένη εκ'
παίδευση στους !ιασώστες Μάχης, καλύπτοντας
όλα τα επιμέρους αντικείμενα που θεωρούνται
απαραίτητα εφόδια για τις δύσκολες αποστολές
που θα κληθούν να αναλάβουν. Οι υποψήφιοι
περνούν από μιά διαδικασία σκληρής αρχικής επι'
λογής, και στη συνέχεια αξιολογούνται διαρκώς,
σε κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο, με αυστηρά
κριτήρια που εξασφαλίζουν ότι μόνο οι καλύτεροι
θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν το Σχολείο και
θα πάρουν την ειδικότητα του !ιασώστη Μάχης.

ΕΚΠΑΙ�ΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Το ΣΒΕ!ΜΑ της 31 ΜΕΕ! έχει διάρκεια 42 εβδο'
μάδων, και περιλαμβάνει τις παρακάτω εκπαι'
δεύσεις:
• Εκπαίδευση περιπόλου μάχης
• Εκπαίδευση ορεινού αγώνα και επιβίωσης

σε χιονοσκεπείς περιοχές
• Εκπαίδευση στην επιβίωση ' δραπέτευση'

διαφυγή ' αιχμαλωσία και αντίσταση στην
ανάκριση

• Εκπαίδευση σε ατομική τακτική μάχης
(CQB)

• Εκπαίδευση στην τεχνική αναρρίχηση '
καταρρίχηση

• Εκπαίδευση αυτοδύτη
• Εκπαίδευση σε κατάδυση με συσκευές ημί'

κλειστου κυκλώματος
• Εκπαίδευση χειρισμού συστημάτων Τ/Η
• Εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες μάχης

(combat medic)
• Εκπαίδευση Αναγνώρισης και Αποφυγής

Επικίνδυνων Οπλικών Μέσων 'Υλικών 
• Εκπαίδευση χειρισμού οχημάτων
• Εκπαίδευση διασώστη αέρος (περιλαμβά'

νει εκπαίδευση Μηχανοσώστη και Πολυβο'
λητή Αέρος)

• Εκπαίδευση χειρισμού ελαστικών λέμβων
• Βασική εκπαίδευση αλεξιπτωτιστή
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Ο !ιασώστης Μάχης εκπαιδεύεται σκληρά, σε
ξηρά, θάλασσα και αέρα, έχοντας πάντα στο
μυαλό και στην ψυχή του ότι ύψιστο αγαθό
είναι η διάσωση φίλιου απομονωμένου προσω'
πικού που κινδυνεύει. Το διακριτικό του !ια'
σώστη Μάχης περιγράφει την αποστολή του:
• Tα φτερά αγγέλου συμβολίζουν τη διά'

σωση
• H περικεφαλαία συμβολίζει την ικανότητα

στη μάχη
• Tο σπαθί συμβολίζει τις επιχειρήσεις στην

ξηρά
• Oι τρίαινες συβολίζουν τις επιχειρήσεις στο

υγρό στοιχείο
• 0ι κεραυνοί συμβολίζουν την από αέρος

ταχεία αντίδραση


