
Tα ΜΕΑ στην υπηρεσία των ΕΔ. Είδη, δυνατότητες, προοπτικές 

υπό Εφ.Ανθλγού(ΠΖ) Πασιώτη Δημητρίου 

 

«Στον πόλεμο δεν υπάρχει παρά μόνο μία ευνοϊκή στιγμή. Η μεγάλη τέχνη είναι να την 

εκμεταλλευθείς» Νόμοι Πολέμου, Μέγας Ναπολέων 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η τεχνολογία των ΜΕΑ, εμφανίστηκε σε πρώιμη μορφή την δεκαετία του 1960, με τα 

Χειριζόμενα Εξ Αποστάσεως Αεροχήματα και αποστολή την προσομοίωση Α/Α στόχων. 

Η ανάγκη για ροή πληροφοριών στην αλυσίδα δκσεως, οδήγησε την αμυντική 
βιομηχανία, στην παραγωγή ΜΕΑ, ενσωματώνοντας τον εξ αποστάσεως έλεγχο 
πτήσης, την αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων, την χρήση δορυφορικών ή μη, ζεύξεων, 
συστημάτων ναυτιλίας, προσδιορισμού θέσεως και αυτόματου πιλότου. 
Σε σχέση με τα επανδρωμένα α/φη και Ε/Π, παρουσιάζουν το συγκριτικό πλεονέκτημα 

χαμηλού κόστους/ ώρα πτήσης, κόστους συντήρησης, εξοικονόμησης και προστασίας 

ανθρωπίνου δυναμικού. Επιχειρησιακά, παρουσιάζουν ελάχιστο ίχνος ανίχνευσης, με 

συνέπεια να αποτελούν δύσκολους στόχους για την Α/Α άμυνα. Το μειονέκτημα τους 

εντοπίζεται στη μικρή ανοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 

Η Επανάσταση στις Στρατιωτικές Εξελίξεις της δεκαετίας του 1990, οδήγησε από το 
αεροδαφικό μοντέλο επιχειρήσεων, στο πληροφοριοκεντρικό/ δικτυοκεντρικό, 
στηριζόμενο στην συλλογή και επεξεργασία της πληροφορίας, με συνέπεια στο εγγύς 
μέλλον, η τεχνολογία να προβάλει την κατασκευή μαχητικών ΜΕΑ, με δυνατότητα 
εξαπόλυσης αεροπορικών όπλων και εναέριου ανεφοδιασμού. Προβλέπεται η χρήση 
τους σε «πακέτα», τα οποία θα ελέγχονται από επανδρωμένα α/φη, ως προπομποί 
κορεσμού αεράμυνας.  
Η αμυντική βιομηχανία εντείνει τις προσπάθειες μεγέθυνσης ΜΕΑ σε επίπεδο 

στρατηγικής αναγνώρισης, ενώ σε επίπεδο πεδίου, σμίκρυνσης, ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα φορητότητας και εκπομπής τους, από εποχούμενες ή πεζές περιπόλους. 

Η 1η καταγεγραμμένη επιχειρησιακή χρήση ΜΕΑ εντοπίζεται το 1964 στον Πόλεμο του 
Βιετνάμ, όπου οι ΗΠΑ χρησιμοποιώντας το Lighting Bug, σε αποστολές τακτικής 
αναγνώρισης, πραγματοποίησαν 3.000 εξόδους.  
 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσας, είναι η παρουσίαση των παραμέτρων χρήσεως ΜΕΑ υπό το 
πρίσμα των ειδικών επιχειρήσεων και τα σημεία σύμπτωσης, με τις ελληνικές ΕΔ. 
 

1. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

      α. ΕΙΔΗ ΜΕΑ 

Με βάσει την κατηγοριοποίηση κατά ΝΑΤΟ, διαχωρίζονται ως κάτωθι: 



(1) Κλάσης Ι (βάρους μέχρι 150 κιλών). Αποστολές εγγύς αναγνώρισης. 

           (α) Nano, βάρους κάτω των 200 γρ. Επιχειρήσεις σε επίπεδο ομάδος. 

           (β) Micro, βάρους μέχρι 2 κιλών, εμβέλειας 5 χλμ και ύψους πτήσεως άνω 

των 200 ποδών. Επιχειρήσεις σε επίπεδο ομάδος και δρίας. 

           (γ) Mini, βάρους μέχρι 20 κιλών, εμβέλειας 25 χλμ και ύψος πτήσεως άνω  

των 3.000 ποδών. Επιχειρήσεις σε επίπεδο λόχου και τάγματος. 

           (δ) Small, βάρους άνω των 20 κιλών, εμβέλειας 50 χλμ και ύψους  

πτήσεως άνω των 5.000 ποδών. Επιχειρήσεις σε επίπεδο τάγματος έως ταξχίας. 

                  (2) Κλάσης ΙΙ, βάρους άνω των 150 κιλών, εμβέλειας 200 χλμ και ύψους 

πτήσεως άνω των 10.000 ποδών. Αποστολές πληροφοριών, αναγνώρισης, επιτήρησης 

και κατάδειξης στόχων. Επιχειρήσεις σε επίπεδο ταξχίας.  

                  (3) Κλάσης ΙΙΙ, βάρους άνω των 600 κιλών. Αποστολές στρατηγικής 

αναγνώρισης. Αξιοποιούνται σε επίπεδο θεάτρου επιχειρήσεων.  

                      (α) MALΕ, ύψους πτήσεως άνω των 45.000 ποδών. 

 (β) HALE, ύψους πτήσεως άνω των 65.000 ποδών. Η εν λόγω κατηγορία  

υπόκειται σε έλεγχο από την Συνθήκη MTCR. 

            (γ) Κρούσεως, ύψους πτήσεως άνω των 65.000 ποδών. 

Αναλόγως αρχιτεκτονικής και λειτουργίας, διακρίνονται σε σταθερής ή περιστρεφόμενης 

πτέρυγας και ελαφρύτερων, των άλλων. 

            β. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕΑ 

Οι επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν κατά NJAPCC, διακρίνονται σε πληροφοριών, 

αναγνώρισης, επιτήρησης, κατάδειξης στόχων, δκσης και ελέγχου πυρών. Ωστόσο, 

μπορούν να αναλάβουν και αποστολές έγκαιρης προειδοποίησης, επιτήρησης συνόρων 

και εγκαταστάσεων, ΨΠ, ΗΠ, συλλογής μετεωρολογικών δεδομένων, αναγνώρισης 

μάχης, καταστολής αεράμυνας, εκτίμησης ζημιών μάχης, ΡΒΧΠ, ανίχνευσης ΑΕΜ, 

ΕΔΜΑ, ΔΜ και υποστήριξης επιχειρήσεων άλλων του πολέμου.    

 

2. MEA ΣΕ ΧΡΗΣΗ, ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Υπηρεσίες πληροφοριών και ΕΔ, ήταν οι πρώτοι φορείς οι οποίοι, έκαναν την ανάλυση 

και εκμετάλλευση των συλλεγόμενων στοιχείων, από την χρήση των ΜΕΑ. 

Η αξιοποίηση των δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο, έδωσε την δυνατότητα να 

αναπτυχθούν δόγματα και μεθοδολογία επιχειρήσεων για τις ΕΔ, επιτυγχάνοντας άμεση 

εκμετάλλευση.  

Oργανικά ενταγμένα MEA σε ΕΟ και περιπόλους, παρέχουν την δυνατότητα, χωρίς 

ιδιαίτερη αύξηση του μεταφερόμενου φόρτου, να πραγματοποιούν εγγύς αναγνώριση 

στόχου από απόσταση, πριν την τελική προσέγγιση του. Αποστολές αναγνώρισης 

μακράς ακτίνας δράσεως, ειδικής αναγνώρισης, εγγύς αναγνώρισης στόχου, άμεσων 

καταδρομικών προσβολών, ανορθοδόξου πολέμου, αντιανταρτικές κ.α., γίνονται πλέον 

με υποστήριξη ΜΕΑ. Ενσωματώνοντας στο τμήμα που επιχειρεί, ΜΕΑ, συνδεδεμένο ή 

ελεγχόμενο με κάποιο iphone, palmtop ή laptop, τα συλλεγόμενα στοιχεία video και 

εικόνας, μπορούν να αξιολογηθούν και να εκμεταλλευθούν σε πραγματικό χρόνο, 

βοηθώντας καίρια στην λήψη απόφασης ακόμη και από το μικρότερο κλιμάκιο δκσεως, 

επί του πεδίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι επιχειρήσεις στην Κριμαία, 



όπου οι εμπλεκόμενοι είχαν εντάξει οργανικά ΜΕΑ στις περιπόλους αναγνωρίσεως 

τους. Η εξέλιξη της τεχνολογίας της κλάσης Ι, mini και micro, ήταν αυτή, που παρείχε 

την ανωτέρω δυνατότητα, αφού θεωρούνται ως πληροφοριακά εξαρτήματα, στα πλαίσια 

των δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων. 

 

             α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

 
AR4 Light Ray micro 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ταχύτης  
       

58 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια 
         

2 χλμ 

Αυτονομία 
     

150 λεπτά 

               Skylark 1/ LE/ 2 mini 
            ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Εκπέτασμα       2,9 μ 

Βάρος       5,5 κιλά 

Μεταφορική ικανότητα       0,5 κιλά 

Μέγιστο ύψος πτήσεως 16.000 πόδια 

Ταχύτης         74 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια        10 χλμ 

Αυτονομία      120 λεπτά 

             RQ20A/ B Puma ΑΕ mini 
         ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μήκος     1,4 μ 

Εκπέτασμα         2,8 μ 

Βάρος         3,2 κιλά 

Μεταφορική ικανότητα            0 κιλά 

Μέγιστο ύψος πτήσεως 110.000 πόδια 

Ταχύτης           83 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια          20 χλμ 

Αυτονομία        120 λεπτά 

                     Takhion mini 
          ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Βάρος          25 κιλά 

Μεταφορική ικανότητα            0 κιλά 

Μέγιστο ύψος πτήσεως   12.000 πόδια 

Ταχύτης           54 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια          40 χλμ 

Αυτονομία        360 λεπτά 

 
                 RQ11B Raven mini 
         ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μήκος      0,90 μ 

Εκπέτασμα     1,40 μ 

Βάρος       1,9 κιλά 

Μεταφορική ικανότητα          0 κιλά 

Μέγιστο ύψος πτήσεως      456 πόδια 

Ταχύτης         81 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια        10 χλμ 

Αυτονομία        90 λεπτά 

                 Desert Hawk III mini 
          ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μήκος  0   0,86 μ 

Εκπέτασμα 
1     

1,20 μ 

Βάρος 4        4 κιλά 

Μεταφορική ικανότητα 1        0 κιλά 

Μέγιστο ύψος πτήσεως 115.000 πόδια 

Ταχύτης  9       92 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια 1       15 χλμ 

Αυτονομία 9       90 λεπτά 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         MicroB mini 
           ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μήκος        0,77 μ 

Εκπέτασμα       0,99 μ 

Βάρος         1,6 κιλά 

Μέγιστο ύψος πτήσεως     3.280 πόδια 

Ταχύτης           85 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια          10 χλμ 

Αυτονομία          63 λεπτά 

   RQ16 Tarantula Hawk Blk 2/3 mini 
        ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μήκος          0,3 μ 

Ισχύς κινητήρα           4   ίπποι 

Βάρος       8,39 κιλά 

Μέγιστο ύψος πτήσεως   10.500 πόδια 

Ταχύτης         130 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια          11 χλμ 

Αυτονομία          40 λεπτά 

                  RQ12 Wasp III micro 
            ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μήκος    0,38 μ 

Εκπέτασμα   0,72 μ 

Βάρος   0,43 κιλά 

Μεταφορική ικανότητα        0 κιλά 

Μέγιστο ύψος πτήσεως    900 πόδια 

Ταχύτης       65 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια        5 χλμ 

Αυτονομία      45 λεπτά 

                 PD100 Black Hornet nano  
               ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μήκος      0,10 μ 

Εκπέτασμα     0,03 μ 

Βάρος   0,016 κιλά 

Μεταφορική ικανότητα          0 κιλά 

Ταχύτης         18 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια       1,6 χλμ 

Αυτονομία        20 λεπτά 

                           Ghost micro 
              ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μήκος      1,45 μ 

Εκπέτασμα     0,75 μ 

Βάρος          4 κιλά 

Ταχύτης         65 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια          4 χλμ 

Αυτονομία        30 λεπτά 

                         Sky Dot mini 
              ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Εμβέλεια        25 χλμ 

Αυτονομία        60 λεπτά 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

              RQ14 Dragon Eye mini 
          ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μήκος        0,9 μ 

Εκπέτασμα       1,1 μ 

Βάρος       2,7 κιλά 

Μεταφορική ικανότητα         0 κιλά 
Μέγιστο ύψος 
πτήσεως      500 πόδια 

Ταχύτης         65 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια         5 χλμ 

Αυτονομία       60 λεπτά 

                               Aladin mini  
                  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μήκος        1,53 μ 

Εκπέτασμα  ,    1,46 μ 

Βάρος         3,2 κιλά 

Μεταφορική ικανότητα            0 κιλά 

Μέγιστο ύψος πτήσεως              13.500  πόδια 

Ταχύτης           90 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια       15,1 χλμ 

Αυτονομία          60 λεπτά 

                    Instant Eye Mk2 nano 
               ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μέγιστο ύψος πτήσεως               2.000 πόδια 

Ταχύτης           55 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια            1 χλμ 

Αυτονομία          31 λεπτά 

                          DRAC mini 
              ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μήκος          1,4 μ 

Εκπέτασμα         3,6 μ 

Βάρος         7,5 κιλά 

Μεταφορική ικανότητα            0 κιλά 

Μέγιστο ύψος πτήσεως               6.500 πόδια 

Ταχύτης           60 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια          10 χλμ 

Αυτονομία          90 λεπτά 

                            Fly Eye mini 
              ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μήκος          1,9 μ 

Εκπέτασμα         3,6 μ 

Βάρος          11 κιλά 

Μεταφορική ικανότητα            4 κιλά 

Μέγιστο ύψος πτήσεως             12.000 πόδια 

Ταχύτης           170 χλμ/ ώρα 

                      Switchblade mini 
              ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μήκος        0,60 μ 

Βάρος         2,7 κιλά 

Ταχύτης    157 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια         10 χλμ 

Αυτονομία         10 λεπτά 



 

 

  

 

 

 

 

                β. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

Η DARPA, στα πλαίσια προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, έχει  

ξεκινήσει το Fast Lightweigh Autonomy Program, το οποίο  

διερευνά την δυνατότητα κατασκευής ΜΕΑ, χρησιμοποιώντας 

ασαφή λογική, ακολουθώντας τα χαρακτηριστικά πτήσης  

πτηνών και εντόμων. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ΜΕΑ 

micro και nano, μεγέθους μικρών πτηνών ή υπερμεγεθών εντόμων, τα  

οποία θα επιτυγχάνουν ταχύτητες της τάξεως των 20 μ/δ, εμβέλειας 1  

χλμ και διάρκειας πτήσεως 10’. Τα εν λόγω ΜΕΑ θα χρησιμοποιούνται  

από μονάδες ειδικών επιχειρήσεων, οι οποίες δρουν εντός κατοικημένων τόπων.  

Αποτέλεσμα του ανωτέρω προγράμματος, αποτελεί το miniUAS Maveric, το οποίο 

οπτικά παραπέμπει σε πτηνό, μήκους 15 εκ, βάρους 1 κιλού, μεγίστου ύψους πτήσης 

25.000 ποδών, αυτονομίας 1 ώρας και ταχύτητας 100 χλμ/ώρα. Έχει δοθεί παραγγελία 

36 αεροχημάτων από την USSOCOM. 

Ωστόσο, εξελίξεις υπάρχουν και στα κλάσεως ΙΙ, με το UAS AirMule. Το AirMule είναι 

ένα ισραηλινό πειραματικό αερόχημα αυτόνομης αιώρησης, βάρους 1.200 κιλών, 

ωφέλιμου φορτίου 250 κιλών, μήκους 6,2 μ, μεγίστου ύψους πτήσεως 12.000 ποδών 

και ταχύτητας 185 χλμ/ώρα. Επιχειρησιακά θα χρησιμοποιείται για την εκτέλεση 

αποστολών εκκένωσης και αεροδιακομιδών, σε αστικό περιβάλλον, με διάρκεια 

πτήσεως μέχρι 4 ωρών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    FQM151 Pointer mini 
              ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μήκος  1    1,83 μ 

Εκπέτασμα       2,74 μ 

Βάρος            4 κιλά 

Μεταφορική ικανότητα 0         0 κιλά 

Μέγιστο ύψος πτήσεως               1.000 πόδια 

Ταχύτης           73 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια                                         5         5 χλμ 

Αυτονομία          60 λεπτά 

                  AR100B Mikado micro 
              ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Βάρος         0,8 κιλά 

Μεταφορική ικανότητα 
                  
        0,2 κιλά 

Εμβέλεια                                                    1 χλμ 

Αυτονομία          29 λεπτά 



            γ.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΜΟΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ  

Λόγω του μικρού κόστους απόκτησης ΜΕΑ, σε σχέση με τα επανδρωμένα α/φη, ακόμη 

και οι χώρες των βορείων συνόρων μας, έχουν προβεί στην ένταξη τους στις 

υποτυπώδεις Ε.Δ. τους. Λόγω της σπουδαιότητας και της σημασίας τους, σε 

επιχειρήσεις αναγνώρισης και πληροφοριών, στο σημείο αυτό παρατίθενται στοιχεία για 

ΜΕΑ, ανεξαρτήτως κλάσεως, εν υπηρεσία σε όμορες χώρες. 

(1) Βουλγαρία   

             (α) ΝΙΤΙ: Σε υπηρεσία 15 αεροχήματα, με έδρα την ΑΒ Bezmer.  

(β) RQ11B Raven: Σε υπηρεσία 3 αεροχήματα με τον ΛΔΒ/ 61 M/K  

ΤΑΞΠΖ, με έδρα Stryamska. 

                         (γ) Phoenix 30: Σε υπηρεσία 4 αεροχήματα, με έδρα την ΑΒ Bezmer. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

                    (2) ΠΓΔΜ:  

              (α) Skylark 1 LE: Βλ. παραπάνω. Σε υπηρεσία 4 αεροχήματα, με έδρα  

το Α/Δ των Σκοπίων. 

                    (3) Τουρκία:  

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για την απειλή εξ Ανατολών, καθώς παρουσιάζει 

ιδιαίτερη πρόοδο στην επιχειρησιακή ενσωμάτωση των ΜΕΑ, όσο και αξιόλογη εγχώρια 

παραγωγή. Φορέας ανάπτυξης και παραγωγής είναι η ΤΑΙ, η οποία έχει ως στόχο από 

το 2018 και εντεύθεν, να παράγει ΜΕΑ οποιασδήποτε κλάσεως, για οποιαδήποτε 

ανάγκη των TSK, ενώ μέχρι σήμερα έχει κατασκευάσει πληθώρα ΜΕΑ, με 

αποκορύφωμα το ΑΝΚΑ S, το οποίο θα αποτελεί οπλισμένη έκδοση, κλάσεως ΙΙΙ MALE 

Επισημαίνεται, ότι η Τουρκία είναι η 6η χώρα, η οποία κατασκευάζει πλέον οπλισμένα 

ΜΕΑ, παγκοσμίως. 

H Τουρκία έχει καθιερώσει την εκτεταμένη χρήση τους, στα πλαίσια του 

«αντιτρομοκρατικού» της αγώνα, ενάντια στο PKK, στις ΝΑ περιοχές της.  Τα εν 

NΙΤΙ κλάσεως ΙΙ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μήκος        3,00 μ 

Εκπέτασμα       5,38 μ 

Ισχύς κινητήρα       10,7 ίπποι 

Βάρος          60 κιλά 

Ταχύτης         121 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια        500 χλμ 

Phoenix 30 κλάσεως Ι micro 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μήκος        0,51 μ 

Βάρος         6,0 κιλά 

Μεταφορική ικανότητα         0,9 κιλά 

Μέγιστο ύψος πτήσεως   10.000  πόδια 

Ταχύτης           45 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια            3 χλμ 

Αυτονομία          35 λεπτά 



υπηρεσία ΜΕΑ κλάσεως ΙΙ και ΙΙΙ επιχειρούν με την 14. İHAA, με κυρίως έδρα την ΑΒ 

Batman, τα οποία διοχετεύουν την εικόνα στρατηγικών στόχων στο Taktık Kuvvetleri 

Füze Sistemleri Komutan Mrk, με έδρα την Άγκυρα ή για τακτικούς στις επιμέρους 

Δνσεις Πληροφοριών των Στρατιών. 

             (α) ΑΝΚΑ Α: Σε υπηρεσία 2 UAS με 4 αεροχήματα (2. İHAFl), εκ των 

οποίων 2 στο Α/Δ Sivrihisar, ένα στο Α/Δ Elaziğ και ένα στην έδρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

             (β) Heron: Σε υπηρεσία 2 UAS με 9 αεροχήματα (2. İHAFl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                        (γ) Harpy: Σε υπηρεσία 6 UAS με 106 αεροχήματα (1. İHAFl) 

ΑΝΚΑ Α κλάσεως ΙΙΙ MALE 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μήκος        8,0 μ 

Εκπέτασμα      17,3 μ 

Ισχύς κινητήρα      155 ίπποι 

Βάρος   1.600 κιλά 

Μεταφορική ικανότητα      200 κιλά 

Μέγιστο ύψος πτήσεως 10.000 πόδια 

Ταχύτης       217 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια   4.896 χλμ 

Αυτονομία        24 ώρες 

Gözcü 1 κλάσεως ΙΙΙ MALE 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μήκος        8,5 μ 

Εκπέτασμα      16,6 μ 

Ισχύς κινητήρα      115 ίπποι 

Βάρος   1.150 κιλά 

Μεταφορική ικανότητα      250 κιλά 

Μέγιστο ύψος πτήσεως 30.000 πόδια 

Ταχύτης       207 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια      350 χλμ 

Αυτονομία        52 ώρες 

Harpy κλάσεως ΙΙ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μήκος        2,7 μ 

Εκπέτασμα        2,1 μ 

Ισχύς κινητήρα        38 ίπποι 

Βάρος      155 κιλά 

Μεταφορική ικανότητα          0 κιλά 

Μέγιστο ύψος πτήσεως 10.000 πόδια 

Ταχύτης       250 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια      500 χλμ 

Αυτονομία          4 ώρες 



Τα κατωτέρω ΜΕΑ βρίσκονται σε υπηρεσία με τις ΤΚΚ:      

                           (α) Bayraktar TB2: Σε υπηρεσία 2 UAS με 12 αεροχήματα, με την 

MEBSTug της 2. Ordusu, στην ΑΒ Batman. Έχει πιστοποιηθεί για βολές Α/Τ πυραύλων. 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                

                           (β) Karayel ΙΙ: Σε υπηρεσία 2 UAS με 3 αεροχήματα. Εκτελούν 

αποστολές επιτήρησης, με την εταιρεία παραγωγής, ένα στην ΑΒ Çiğli και τα υπόλοιπα 

στην ΑΒ Batman. Έχει πιστοποιηθεί για βολές Α/Τ πυραύλων. Φέρει Η/Ο αισθητήρες, 

κάμερα υπερύθρων και σύστημα τηλεμέτρησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         (γ) Caldıran: Σε υπηρεσία 3 UAS με 12 αεροχήματα με την MEBS Tug 

της 1. Οrdusu, στο Α/Δ Κεσάνης. Εκτελούν αποστολές κατάδειξης στόχων πυρ/κού. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Bayraktar TB2 κλάσεως ΙΙΙ ΜΑLE 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μήκος        6,5 μ 

Εκπέτασμα      12,0 μ 

Ισχύς κινητήρα      100 ίπποι 

Βάρος      650 κιλά 

Μεταφορική ικανότητα        55 κιλά 

Μέγιστο ύψος πτήσεως 27.030 πόδια 

Ταχύτης       222   χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια      150 χλμ 

Αυτονομία     24,5 ώρες 

Karayel κλάσεως ΙΙ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μήκος        6,5 μ 

Εκπέτασμα      10,5 μ 

Ισχύς κινητήρα        80 ίπποι 

Βάρος      480 κιλά 

Μεταφορική ικανότητα        80 κιλά 

Μέγιστο ύψος πτήσεως 22.500 πόδια 

Ταχύτης       148 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια      150 χλμ 

Αυτονομία        20 ώρες 

Caldıran κλάσεως ΙΙ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μήκος        5,5 μ 

Εκπέτασμα        9,0 μ 

Βάρος      600 κιλά 

Μεταφορική ικανότητα        50  κιλά 

Μέγιστο ύψος πτήσεως 22.500 πόδια 

Ταχύτης       130 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια      150 χλμ 

Αυτονομία        20 ώρες 



Πέρα των ανωτέρω, εντοπίζονται και κλάσεως Ι (mini και micro), τα οποία αξιοποιούνται 

επιχειρησιακά σε οργανικό επίπεδο από τις μονάδες ΚΔ και ΠΖ. 

  (α) Gözcü Β: Εγχώριας κατασκευής, κλάσεως Ι mini. Εκτοξεύεται δια 

χειρός, ενώ η ανάκτηση του γίνεται με αλεξίπτωτο. Κατάλληλο για αποστολές 

πληροφοριών, αναγνωρίσεως, επιτηρήσεως και καταδείξεως στόχων. Μπορεί να 

μεταφέρει κάμερα ημέρας ή θερμική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                      

 

Σε υπηρεσία 50 UAS με 200 αεροχήματα, με καθολική χρήση σε επίπεδο ΛΤ/Φ και 

προκάλυψης, όλων των σχηματισμών επιπέδου ταξχίας, με 1 σύστημα των 4 

αεροχημάτων, ανά λόχο. 

   (β) Phantom III Professional: Κινεζικής κατασκευής, κλάσεως Ι micro.  

Ακολουθεί την φυσιολογία πτήσεως Ε/Π. Κατάλληλο για αποστολές αναγνώρισης.  

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Σε υπηρεσία 36 αεροχήματα, με τους ΛΚ της της 2. KomdTug με έδρα το Bolu, της 3. 

KomdTug, με έδρα την Siirt, της 4. KomdTug με έδρα το Tunceli και της 49. ΚomdTug 

με έδρα την Bingöl. 

 

Σημείωση: Λόγω των αλλαγών στην διάρθρωση των TSK, μετά το πραξικόπημα της 15ης 

Ιουλίου 2016, δεν γίνεται αναφορά στην Jandarma, η οποία πλέον δεν αποτελεί τον 4ο 

κλάδο, η οποία πλέον, διοικητικά και επιχειρησιακά παρακολουθείται από το ΥΠΕΣ. 

                   

3. Δόγμα drones στα πλαίσια του ΝΑΤΟ 

Από το 2002, το ΝΑΤΟ αντιλαμβανόμενο την σημασία των UAS, σχημάτισε φορείς και 

υπηρεσίες, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα της ένταξης των ΜΕΑ, στις δομές της 

                               Gözcü B 
                  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μήκος  
       
      1,2 μ 

Εκπέτασμα  
       
      1,9 μ 

Βάρος 
         
      4,5 κιλά 

Μεταφορική ικανότητα 
         
      1,0 κιλό 

Μέγιστο ύψος πτήσεως   2.700 πόδια 

Ταχύτης         46 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια        15 χλμ 

Αυτονομία        60 λεπτά 

Phantom III Professional 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μήκος      0,16 μ 

Εκπέτασμα      0,22 μ 

Βάρος     1,28 κιλά 

Μέγιστο ύψος πτήσεως 18.000 πόδια 

Ταχύτης         83 χλμ/ ώρα 

Εμβέλεια          5 χλμ 

Αυτονομία        23 λεπτά 



Συμμαχίας, όπως το CNAD, JCGUAV, NSA, NC3Α, FINAS και JAPCC. Η 1η 

προσπάθεια τυποποίησης κατά STANAG, έγινε το 2002, ενώ το 2012 έγινε η 3η 

αναθεώρηση της STANAG 4586, η οποία αναφέρεται σε ΜΕΑ.  

Μέχρι σήμερα δεν έχει οριστεί επιχειρησιακό δόγμα της Συμμαχίας, ωστόσο έχουν γίνει 

προτάσεις, τεχνικές αναφορές και συγκριτικές μελέτες εντός αυτής, με επίδραση κυρίως 

από τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία, όπως: 

RTO-AG-300-V27 “Unique aspects of flight testing UAS 

RTO-MP-AVT-145 UAV design processes/ criteria for structures factors for distributed 

Nano UAV applications 

RTO-MP-AVT-146 Platform innovations & system integration for unmanned air, land & 

sea vehicles 

RTO-TR-SCI-124 Architectures for the integration of manned & UAV 

TR-HFM-184 Safe ride standard for casualty evacuation using UAV 

JAPCC, The JAPCC flight plan for UAS in NATO 

JAPCC, Strategic concept of employment for UAV in NATO 

JAPCC, UAS in NATO: Fostering transformation 

ΝSA,  Standard Interfaces of UCS for NATO UAV Interoperability 

 

4. Drones για χρήση από τις ΕΕΔ 

Στην Ελλάδα, σε επιχειρησιακή χρήση βρίσκονται: 

           (α) 16 αεροχήματα ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ, με τη ΜΜΕΑ 

           (β)   6 Sperwer με τους ΛΜΕΑ των 472 και 473 ΤΕΠΠ. 

Οι αποστολές που πραγματοποιούν είναι πληροφοριών, αναγνώρισης, επιτήρησης, 

κατάδειξης στόχων, εκτίμησης ζημιών μάχης και υποστήριξης έρευνας και διάσωσης, 

στα πλαίσια των Κλάδων υπαγωγής τους. 

Ωστόσο, σε επίπεδο μονάδων και αναλόγως ευελιξίας δκσεων, γίνονται επιχειρησιακές 

δοκιμές ενσωμάτωσης τέτοιων συστημάτων, στα πλαίσια πειραματισμών. Τα 

συστήματα που χρησιμοποιούνται, είναι εμπορικής προελεύσεως και πολιτικών 

εκδόσεων, με το κόστος προμήθειας να επιβαρύνει προσωπικά τα στελέχη ή τις δκσεις. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν: 

            (α) ΓΕΣ/ΔΔΒ και ΓΕΣ/ΔΤΧ: Ανάπτυξη εκ των έσω, πειραματικού ΜΕΑ τύπου 

mini, περιστρεφόμενης πτέρυγας, με το όνομα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 

            (β) ΣΙ: Ανάπτυξη εκ των έσω, πειραματικού ΜΕΑ τύπου mini, στα πλαίσια των 

μαθημάτων αεροναυπηγικής της Σχολής. 

            (γ) 1 ΜΑΛ: Χρήση ΜΕΑ τύπου micro, στα πλαίσια πειραματισμών περιπόλων 

αναγνωρίσεως. 



            (δ) 473 ΤΕΠΠ: Χρήση ΜΕΑ τύπου mini, στα πλαίσια πειραματισμών, της 

ΓΕΣ/ΔΔΒ και ΓΕΣ/ΔΤΧ, για απόκτηση τακτικής εικόνας πεδίου μάχης, αναγνώρισης 

στόχων και εκτίμησης ζημιών μάχης. 

            (ε) 71η Α/Μ ΠΕΑ/ΑΠ: Χρήση ΜΕΑ τύπου mini, στα πλαίσια εκπ/σεως των Α/Α 

στοιχείων FIM92C Stinger PMP. 

Η 1η ΤΑΜΣ «συνεργασίας» ΜΕΑ Sperwer με τμήμα ΕΔ, πραγματοποιήθηκε το 2010, 

κατόπιν προσωπικής εμμονής και απαίτησης του τότε Α/ΓΕΣ, ενώ το 2013 έγινε ΤΑΜΣ 

με την συνεργασία Αμερικανών, όπου ΕΟ/ ΕΤΑ ενήργησε, στα πλαίσια αποστολής 

άμεσης καταδρομικής προσβολής, με την χρήση Sperwer, εγγύς αναγνώριση στόχου με 

αποστολή της εικόνας, σε laptop του ομαδάρχη, για τον καθορισμό της τελικής 

ενέργειας. 

Η 1η επιχειρησιακή χρήση ΜΕΑ σε συνεργασία με ΕΟ/ ΕΤΑ (υπό το πρόσχημα της 

ΤΑΜΣ «ΕΥΗΝΟΣ») πραγματοποιήθηκε τον Ιουν ’13, στην περιοχή Φωκίδος, στα 

πλαίσια επιχείρησης εντοπισμού και σύλληψης, Αλβανών κακοποιών, από την ΕΛΑΣ. 

Επιχειρησιακά και στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και εμπλουτισμού των υλικών για τις 

αποστολές των ελληνικών ΕΔ, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τις: 

           (α) ΕΟ/ ΕΤΑ: ΜΕΑ τύπου micro, στα πλαίσια περιπόλων μακράς ακτίνας 

δράσεως για στρατηγική αναγνώριση, από προσωρινές θέσεις, θέσεις παρατηρητηρίων 

ή για εγγύς αναγνώριση στόχου, σε επιχειρήσεις άμεσης προσβολής στόχων σημείου 

           (β) ΜΑΛ: ΜΕΑ τύπου micro, στα πλαίσια ΣΚΑΠ, για επιχειρήσεις ανορθοδόξου 

πολέμου 

           (γ) ΜΑΚ: ΜΕΑ τύπου mini, εκτοξευόμενα από νησίδες ή βραχονησίδες ως ΠΧΑ ή 

φρουρές νησίδων, πλησίον στόχου, σε αποστολές επιτήρησης ή τακτικής αναγνώρισης. 

Σε επιχειρησιακό επίπεδο θα μπορούσαν να εκτοξεύονται επί των Τ/Χ Magna 960 RIB ή 

και των φουσκωτών λεμβών Zodiac 470C, αυξάνοντας κάθετα τις δυνατότητες 

επίγνωσης τακτικής κατάστασης των ΕΤΕΘ. 

            (δ) ΜΚ: ΜΕΑ τύπου mini, εκτοξευόμενα από εποχούμενες Μ/Κ περιπόλους ΤΘ 

οχημάτων M1117GR Hummer για αποστολές τακτικής αναγνώρισης, λήψης επαφής ή 

εγγύς αναγνώρισης στόχου, σε επιχειρήσεις άμεσης προσβολής στόχων σημείου. 

Τα κόστη για την απόκτηση ΜΕΑ στρατιωτικών προδιαγραφών κατηγορίας mini και 

micro εκκινούν από τα 3.000,00 $. Ωστόσο, λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης 

της χώρας και των αυστηρών περιορισμών στις δαπάνες των επιτελείων, η λύση μπορεί 

να έρθει με την μαζική προμήθεια εμπορικών drones, όπου τα κόστη κυμαίνονται από 

650,00 € έως 2.500,00 €, σε τιμές λιανικής. Σε τέτοιου είδους ενέργεια κινήθηκαν οι 

ΤΚΚ, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των ΤΑΞΚ/Δ, με την προμήθεια του 

Phantom III Professional, της πλήρους εξελιγμένης συλλογής, κόστους λιανικής 

2.350,00 $. Αντίστοιχες ενέργειες προμηθειών του ανωτέρω συστήματος έγιναν και από 

τον ουκρανικό στρατό, κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων στην Κριμαία. 

Κατά συνέπεια, το ΓΕΣ, ως κρατικός φορέας, μπορεί να επιτύχει για μια μαζική αγορά 

χονδρικής, οικονομίες κόστους της τάξεως, ακόμη και άνω του 50 %. Κάνοντας χρήση 

της διάταξης νόμου, όπου επιτρέπει την υπογραφή και την ανάθεση συμβάσεων από τα 

επιτελεία, μέχρι ύψους 400.000,00 €, αποφεύγονται κωλυσιεργίες και δυσκαμψίες του 



συστήματος. Σε πρώτη φάση για εξαγωγή συμπερασμάτων και υποβολή προτάσεων, 

για απόκτηση εμπειρίας και εντυπώσεων θα μπορούσε να γίνει παραγγελία: 

           (α) Ενδεικτικής παρτίδας 49 drones, για πειραματισμό σε επίπεδο λόχων όλων 

των μονάδων ΕΔ ή 

           (β) Ενδεικτικής παρτίδας 19 drones για πειραματισμό σε επίπεδο λόχων 

επιλεγμένων μονάδων ανά σχηματισμό, όπως της ΔΔΕΕ (Ζ΄ΜΑΚ/ ΕΤΑ), της 13 ΔΕΕ 

«ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ» (Θ’ ΜΑΚ), της 1ης ΤΑΞΚ/Δ – ΑΛ «ΣΧΗΣ(ΠΖ) ΤΣΙΓΑΝΤΕΣ» (2 ΜΑΛ/ Ε’ 

ΜΚ) και της 32 ΤΑΞΠ/Ν «ΜΟΡΑΒΑΣ» (575 ΤΠ/Ν). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο εντυπωσιασμός των στελεχών της 1 ΜΑΛ, από 

τον πειραματισμό της στα ΜΕΑ, όπου επιτυγχάνονταν έγκαιρη προειδοποίηση περί 

ενεδρών κατά την κίνηση περιπόλων, καθώς και ο μη εντοπισμός του αεροχήματος από 

τους ενεδρεύοντες. ακόμη και σε κατάσταση επιφυλακής αυτών. 

Η μόνη μονάδα σε επίπεδο ελληνικών ΕΔ, που έχει δείξει πραγματικό ενδιαφέρον 

προμήθειας mini UAS είναι η 31 ΜΕΕΔ, η οποία ενδιαφέρεται για την απόκτηση 2 

RQ11B Raven για αποστολές εγγύς αναγνώρισης στόχου σε επιχειρήσεις ΕΔΜΑ. 

 

5. Αντί drones όπλα 

α. Ενεργητική άμυνα 

Για την αντιμετώπιση ΜΕΑ των κλάσεων ΙΙ και ΙΙΙ, η πρακτική έχει αποδείξει ότι μπορούν 

να καταρριφθούν είτε με Α/Α πυρά (φράγμα πυρός) ή με Κ/Β ή με προσβολές α/φών και 

Ε/Π, με χρήση πυραυλικών μέσων ή πολ/λου είτε δημιουργώντας κορεσμένο 

περιβάλλον ΗΠ, λόγω εκτεταμένων παρεμβολών.  

Η Ν.Κορέα έχει προχωρήσει σε ακόμη πιο ενεργητικά μέσα, σχηματίζοντας ΜΜΕΑ για 

αναχαίτιση εχθρικών drones. 

Το πρόβλημα εν τούτοις, παρουσιάζεται στην αντιμετώπιση των ΜΕΑ κλάσεως Ι, λόγω 

μεγέθους. Σε αυτήν την κατηγορία, τα αντίμετρα εστιάζονται στην χρήση πυρών 

ελαφρών όπλων και πολ/λων, με τα οποία όμως, είναι από πολύ δύσκολο έως αδύνατο 

το ενδεχόμενο κατάρριψης, λόγω του πολύ 

μικρού μεγέθους, αλλά και αδυναμίας 

εντοπισμού στον χώρο.  

Η κατηγορία κλάσεως Ι, παρουσιάζει 

αλματώδη τεχνολογική εξέλιξη και στον 

πολιτικό τομέα, λόγω της πλειάδας των 

εταιρειών κατασκευής, της ζήτησης τους 

για ψυχαγωγικούς λόγους κ.α., με 

συνέπεια ο οποιοσδήποτε σήμερα, αντί 

πολύ μικρού κόστους να έχει στην κατοχή 

του ΜΕΑ. Λόγω της ανωτέρας 

καταστάσεως, το 2015, η αμερικανική 

BATTELLE παρουσίασε το DroneDefender, το 1ο αντι – drone όπλο και διάφορες 

μεθόδους εξουδετέρωσης ΜΕΑ. Το όπλο έχει βεληνεκές 400 μ, χρησιμοποιώντας 



κατευθυνόμενα ραδιοκύματα, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο του ΜΕΑ και 

προσγειώνοντας το.  

Άλλη αμερικανική εταιρείας κατασκευής πυρ/κών λειόκανων όπλων, παρουσίασε ειδικά 

πυρ/κά για αποκλειστική χρήση «κατάρριψης» 

ΜΕΑ. 

Σε στρατιωτικό επίπεδο, αμερικανική εταιρεία 

παρουσίασε σε πειραματικό στάδιο, τα Sky Wall 

100/ 200/ 300, οικογένεια φορητών όπλων, τα 

οποίο εκτοξεύουν δίκτυ σε απόσταση 100, 200 και 

300 μ, αναλόγως τύπου όπλου, εγκλωβίζοντας το 

ΜΕΑ. 

Η ιαπωνική αστυνομία χρησιμοποιεί το Drone 

Catcher, ΜΕΑ το οποίο υπερίπταται του στόχου και 

αφήνει ένα δίκτυ το οποίο εγκλωβίζει το drone – 

στόχο 

Η ολλανδική αστυνομία, ξεκίνησε πειραματικές 

δοκιμές για την κατάρριψη ΜΕΑ κλάσεως Ι, με την 

χρήση αετών. Το πτηνό προσεγγίζει το αερόχημα, 

αρπάζοντας το από το επάνω τμήμα και το προσγειώνει.  

         β. Παθητική άμυνα 

Για την αντιμετώπιση ΜΕΑ των κλάσεων ΙΙ και ΙΙΙ, η πρακτική έχει αποδείξει ότι μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν μέσα ως κάτωθι, για τον περιορισμό της εχθρικής παρατήρησης, 

λόγω του περιορισμού εκπομπών θερμότητας: 

(1) Αλουμινοκουβέρτες: Οι κλασικές αλουμινοκουβέρτες περιορισμού της 

απώλειας θερμότητας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό του 

εκπεμπόμενου ίχνους θερμότητας, λόγω της ανακλαστικότητας τους. 

Χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, σε συνδυασμό με 

την παραδοσιακή τους κουβέρτα. 

(2) Ομπρέλες: Οι κλασικές ομπρέλες προστασίας από την βροχή, σε  

χρωματισμό παραλλαγής, περιορίζουν την οπτική παρατήρηση. Χρησιμοποιούνται 

εκτεταμένα από το PKK. 

(3) Ειδικός ρουχισμός περιορισμού υπέρυθρου ίχνους: Πολλές μονάδες ΕΔ,  

ανά την υφήλιο χρησιμοποιούν ιματισμό επιχειρήσεων, ειδικά επεξεργασμένο για 

περιορισμό του υπέρυθρου ίχνους σε παρατήρηση θερμικής διόπτρας. 
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