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Α. ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1.
Χιτώνιο Γενικής Χρήσης ή 

Χιτώνιο Μάχης
Προστασία και παραλλαγή κορμού 

και βραχιόνων.
Φέρεται όταν απαιτείται.

Δέον να καθοριστούν εκ των προτέρων ποια είδη 
ρουχισμού και υπόδησης θα αποτελούν τα 

επιχειρήσεων και να αποφεύγεται η χρήση τους 
πλην ασκήσεων

α. Το χιτώνιο Μάχης επιτρέπει καλύτερο αερισμό του κορμού 
ιδιαίτερα όταν η εξάρτυση είναι μορφής Γιλέκου ή όταν 
φέρεται θωράκιση κορμού
β. Τα μανίκια του χιτωνίου πρέπει πάντα να είναι 
κατεβασμένα ώστε να προστατεύονται οι βραχίονες και οι 
αγκώνες και να παραμένουν παραλλαγμένοι.

2.
Περισκελίδα
(παντελόνι)

Προστασία και παραλλαγή λεκάνης 
και ποδιών

Αποτελεί το βασικό στοιχείο της 
στολής επιχειρήσεων

Δέον να καθοριστούν εκ των προτέρων ποια είδη 
ρουχισμού και υπόδησης θα αποτελούν τα 

επιχειρήσεων και να αποφεύγεται η χρήση τους 
πλην ασκήσεων

α. Η περισκελίδα επιβάλλεται να είναι άνετη ώστε να μην 
επηρεάζεται η κινητικότητα του Στρατιώτη
β. Το μήκος της πρέπει να είναι επαρκές ώστε να φτάνει μέχρι 
τους αστράγαλους

3.
Ζώνη Υψηλής 

Αντοχής/Ασφαλείας

Ασφάλιση της περισκελίδας στην 
μέση και ανάρτηση υλικών 1ης

Γραμμής
Στις διεμβολές της περισκελίδας

Δέον να καθοριστούν εκ των προτέρων ποια είδη 
ρουχισμού και υπόδησης θα αποτελούν τα 

επιχειρήσεων και να αποφεύγεται η χρήση τους 
πλην ασκήσεων

α. Η χρήση ζώνης υψηλής αντοχής/ασφαλείας επιτρέπει την 
ανάρτηση υλικών(π.χ. πιστολοθήκης) χωρίς τον κίνδυνο να 
χαλαρώσει ή να δημιουργηθούν άβολες πτυχώσεις.
β. Επίσης επιτρέπει την χρήση της σε καταστάσεις ανάγκης 
ως σημείο ανάρτησης προς διάσωση ή καταρρίχησης.

4. Πλατύγυρο Καπέλο
Προστασία και παραλλαγή 

κεφαλής. Μέσο αναγνώρισης 
Φίλου/Εχθρού

Στο κεφάλι όταν απαιτείται

Δέον να καθοριστούν εκ των προτέρων ποια είδη 
ρουχισμού και υπόδησης θα αποτελούν τα 

επιχειρήσεων και να αποφεύγεται η χρήση τους 
πλην ασκήσεων

α. Η χρήση πλατύγυρου επιτρέπει την προστασία από τον ήλιο 
και δίνει σημεία προσαρμογής παραλλαγής.
β. Σε βροχερό καιρό επιτρέπει την παρατήρηση χωρίς να 
επηρεάζονται τα μάτια από την ροή νερού.

5. Άρβυλα Προστασία ποδιών και αστραγάλων
Αποτελούν βασικό στοιχείο της 

στολής επιχειρήσεων

Δέον να καθοριστούν εκ των προτέρων ποια είδη 
ρουχισμού και υπόδησης θα αποτελούν τα 

επιχειρήσεων και να αποφεύγεται η χρήση τους 
πλην ασκήσεων

α. Τα άρβυλα πρέπει απαραιτήτως να καλύπτουν το ύψος των 
αστραγάλων
β. Πρέπει να επιτρέπουν άνετο περπάτημα και καλή 
πρόσφυση σε όλα τα εδάφη
γ. Πρέπει να προσφέρουν διαπνέουσα αδιαβροχοποίηση.
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Α. ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

6. Κάλτσες Πεζοπορίας Προστασία Ποδιών και Κνήμης
Αποτελούν βασικό στοιχείο της 

στολής επιχειρήσεων

Δέον να καθοριστούν εκ των προτέρων ποια 
είδη ρουχισμού και υπόδησης θα αποτελούν τα 

επιχειρήσεων και να αποφεύγεται η χρήση τους 
πλην ασκήσεων

α. Πρέπει να είναι διαλειτουργικές με τα άρβυλα.
β. Αποτελούν κρίσιμο παράγοντα διατήρησης της 
κινητικότητας του Στρατιώτη

7. Ισοθερμική Φανέλα
Προστασία κορμού και διαχείριση 

ιδρώτα
Αποτελεί βασικό στοιχείο της 

στολής επιχειρήσεων

Δέον να καθοριστούν εκ των προτέρων ποια 
είδη ρουχισμού και υπόδησης θα αποτελούν τα 

επιχειρήσεων και να αποφεύγεται η χρήση τους 
πλην ασκήσεων

α. Η χρήση της ενδεχομένως να μην απαιτείται όταν 
χρησιμοποιείται Χιτώνιο Μάχης
β. Η σωστή διαχείριση του ιδρώτα αυξάνει την άνεση του 
Στρατιώτη σε όλες τις καιρικές συνθήκες με θετικά 
επακόλουθα στην εγρήγορση και την μαχητικότητα του

8. Γάντια Μάχης
Προστασία και παραλλαγή χεριών. 

Απροβλημάτιστος χειρισμός 
οπλισμού

Αποτελούν βασικό στοιχείο της 
στολής επιχειρήσεων

Φέρονται στην εξάρτηση μάχης ώστε να μην 
ξεχαστούν όταν η μετάπτωση σε επιχειρήσεις ή 

άσκηση γίνεται υπό πίεση χρόνου

α. Τα γάντια μάχης πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της 
επιφάνειας των δαχτύλων και της παλάμης
β. Πρέπει να φέρονται συνεχώς για κάθε μορφή εργασίας

9. Αντιθραυσματικά Υαλιά
Προστασία ματιών από πρωτογενή 

και δευτερογενή θραύσματα
Αποτελούν βασικό στοιχείο της 

στολής επιχειρήσεων

Φέρονται στην εξάρτηση μάχης ώστε να μην 
ξεχαστούν όταν η μετάπτωση σε επιχειρήσεις ή 

άσκηση γίνεται υπό πίεση χρόνου.

α. Πέραν των θραυσμάτων προσφέρουν προστασία από 
τυχαίους τραυματισμούς από στοιχεία του περιβάλλοντος 
κλπ
β. Η χρήση σκούρων φακών προστατεύει από έντονη 
ηλιοφάνεια αλλά πρέπει να αποφεύγεται όταν δεν είναι 
απολύτως απαραίτητο

10.
Φουλάρι Γενικής Χρήσης 

(Shemach)
Πολλαπλή χρησιμότητα 

ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών
Αποτελεί βασικό στοιχείο της 

στολής επιχειρήσεων

α. Δύναται να χρησιμοποιηθεί για προστασία λαιμού και άνω 
κορμού από τον ήλιο ή το κρύο.
β. Προσφέρει λύσεις για παραλλαγή κεφαλής ή υλικών.
γ. Επιτρέπει την σκίαση θέσεων
δ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περίδεση τραυμάτων ή ως 
τριγωνικός επίδεσμος

©Πίνακες : ΕυστάθιοςΠαλαιολόγος



ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 1ης ΓΡΑΜΜΗΣ/ΣΤΟΛΗ-ΕΠΙΒΙΩΣΗ

04

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

www.defenceredefined.com.cy

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

11.
Πυξίδα τύπου «Πλάκας» 

(Base Plate)
Προσανατολισμός/τήρηση 

κατεύθυνσης
Σε τσέπη ή αναρτημένη ώστε να 
είναι δυνατή η άμεση χρήση της.

Φέρεται στην εξάρτηση μάχης ώστε να μην 
ξεχαστεί όταν η μετάπτωση σε επιχειρήσεις ή 

άσκηση γίνεται υπό πίεση χρόνου. Μεταφέρεται 
στην 1η Γραμμή με την πρώτη ευκαιρία

α. Το ελάχιστο βάρος και όγκος της επιτρέπουν την 
απροβλημάτιστη μεταφορά της από κάθε άντρα
β. Η χρήση της σε συνδυασμό με τεμάχιο χάρτη προσφέρει 
ανεξάρτητη ολοκληρωμένη δυνατότητα τήρησης 
κατεύθυνσης σε κάθε Στρατιώτη

12.
Αρτάνη ή Εφεδρικά 

Κορδόνια

Πρόσδεση υλικών, πρόχειρες 
επισκευές, κατασκευή 

καταλύματος, αντικατάσταση 
φθαρμένων κορδονιών

Σε τσέπη

Φέρεται στην εξάρτηση μάχης ώστε να μην 
ξεχαστεί όταν η μετάπτωση σε επιχειρήσεις ή 

άσκηση γίνεται υπό πίεση χρόνου. Μεταφέρεται 
στην 1η Γραμμή με την πρώτη ευκαιρία

α. Ένα μήκος 10 μέτρων αρτάνης ή 3-4 εφεδρικά κορδόνια 
αρβύλων έχουν ελάχιστο βάρος και όγκο.
β. Η πρόσδεση των υλικών 1

ης
Γραμμής εξασφαλίζει ότι δεν θα 

απολεστούν.
γ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αρτάνη ή άλλο ισχυρό 
σχοινί για ανάρτηση υλικών στον λαιμό ώστε να μην 
αποτελεί κίνδυνο πνιγμού ή άλλου τραυματισμού.

13. Αναπτήρας Άναμμα φωτιάς, Καταστροφές Σε τσέπη

Φέρεται στην εξάρτηση μάχης ώστε να μην 
ξεχαστεί όταν η μετάπτωση σε επιχειρήσεις ή 

άσκηση γίνεται υπό πίεση χρόνου. Μεταφέρεται 
στην 1η Γραμμή με την πρώτη ευκαιρία

α. Μικρού μεγέθους αναπτήρες μιας χρήσης είναι ιδανικοί
β. Η φωτιά αποτελεί κρίσιμο στοιχείο σε καταστάσεις 
επιβίωσης.
γ. Να διατηρείται μαζί λοιπά υλικά σε αδιάβροχη 
συσκευασία/σακούλι
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Α. ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

14. Πολυεργαλείο
Πολλαπλές χρήσεις, κατασκευές, 

προετοιμασία τροφής, καταστροφές 
κλπ

Σε τσέπη

Φέρεται στην εξάρτηση μάχης ώστε να μην 
ξεχαστεί όταν η μετάπτωση σε επιχειρήσεις ή 

άσκηση γίνεται υπό πίεση χρόνου. Μεταφέρεται 
στην 1η Γραμμή με την πρώτη ευκαιρία

α. Δύναται να χρησιμοποιηθεί και μικρό πτυσσόμενο μαχαίρι 
ή πολυμαχαιρίδιο με περιορισμούς στην ευελιξία χρήσης σε 
σχέση με το πολυεργαλείο.
β. Η χρήση του πολυεργαλείου ως βασικού στοιχείου σε 
καταστάσεις επιβίωσης και οι πολλαπλές χρήσεις του 
επιβάλλουν όπως ιδιαίτερη σημασία να δοθεί ώστε να 
εξασφαλιστεί η ποιότητα κατασκευής του.

15. Μικρός Φακός
Έρευνα χώρων ή αιχμαλώτων, 

ανάγνωση χάρτη και διαταγών κλπ
Σε τσέπη ή αναρτημένος στον λαιμό 

την νύχτα

Φέρεται στην εξάρτηση μάχης ώστε να μην 
ξεχαστεί όταν η μετάπτωση σε επιχειρήσεις ή 

άσκηση γίνεται υπό πίεση χρόνου. Μεταφέρεται 
στην 1η Γραμμή με την πρώτη ευκαιρία

α. Το πλέον χρήσιμο είδος φακού είναι ο φακός κεφαλής
β. Η χρήση φακού με χρωματιστά φίλτρα επιτρέπει λειτουργία 
του ως μέσο σηματοδοσίας.
γ. Πρέπει να χρησιμοποιεί κοινά ξηρά στοιχεία εμπορίου ΑΑ ή 
ΑΑΑ.

16. Σημειωματάριο και Μολύβι Σημειώσεις πεδίου Σε τσέπη

Φέρεται στην εξάρτηση μάχης ώστε να μην 
ξεχαστεί όταν η μετάπτωση σε επιχειρήσεις ή 

άσκηση γίνεται υπό πίεση χρόνου. Μεταφέρεται 
στην 1η Γραμμή με την πρώτη ευκαιρία

α. Να διατηρείται μαζί λοιπά υλικά σε αδιάβροχη 
συσκευασία/σακούλι
β. Να μην περιέχει στοιχεία που παραβιάζουν την ασφάλεια 
πληροφοριών ή της Αποστολής
γ. Να είναι του ελάχιστου δυνατού μεγέθους και αν είναι 
δυνατό αδιάβροχης κατασκευής
δ. Η χρήση μολυβιού επιτρέπει το γράψιμο ακόμα και σε 
βρεγμένο χαρτί ενώ είναι δύσκολη η ολική καταστροφή του.
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Α. ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

17. Σφυρίχτρα Σηματοδοσία, Διοίκηση και Έλεγχος Σε τσέπη ή αναρτημένη στο λαιμό

Φέρεται στην εξάρτηση μάχης ώστε να μην 
ξεχαστεί όταν η μετάπτωση σε επιχειρήσεις ή 

άσκηση γίνεται υπό πίεση χρόνου. Μεταφέρεται 
στην 1η Γραμμή με την πρώτη ευκαιρία

α. Να είναι τύπου χωρίς σφαιρίδιο
β. Να μην είναι μεταλλική
γ. Επιτρέπει την σηματοδοσία ακόμα και σε περιβάλλον 
έντονων θορύβων μάχης
δ. Επιτρέπει τον εντοπισμό σε καταστάσεις επιβίωσης

18. Ρολόι Τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων Στον καρπό

Πιθανόν να φέρεται και στην καθημερινότητα. 
Αν δεν υπάρχει η σχετική συνήθεια τότε αυτό 
φέρεται στην εξάρτηση μάχης ώστε να μην 

ξεχαστεί όταν η μετάπτωση σε επιχειρήσεις ή 
άσκηση γίνεται υπό πίεση χρόνου. Μεταφέρεται 

στην 1η Γραμμή με την πρώτη ευκαιρία

α. Το ρολόι δεν πρέπει να παραβιάζει τις αρχές παραλλαγής 
οπόταν δεν πρέπει να έχει γυαλιστερά μέρη ή έντονους 
χρωματισμού.
β. Πρέπει να είναι αδιάβροχο και σχετικά ανθεκτικό στην 
σκληρή χρήση.
γ. Πρέπει να επιτρέπει την ανάγνωση των ενδείξεων σε 
συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή την νύχτα.

19.
«Μωρομάντιλα» ή 

Χαρτομάντιλα
Υγιεινή κατά την αφόδευση Σε τσέπη, αδιαβροχοποιημένα

Φέρεται στην εξάρτηση μάχης ώστε να μην 
ξεχαστεί όταν η μετάπτωση σε επιχειρήσεις ή 

άσκηση γίνεται υπό πίεση χρόνου. Μεταφέρεται 
στην 1η Γραμμή με την πρώτη ευκαιρία

α. Η μη τήρηση σωστής υγιεινής κατά την αφόδευση μειώνει 
σε πολύ μεγάλο βαθμό την μαχητική ικανότητα του 
Στρατιώτη
β. Η ενδεχόμενη κακή διατροφή και η ταλαιπωρία κατά τις 
επιχειρήσεις πιθανόν να αυξήσουν τις σχετικές ανάγκες
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Β. ΑΛΛΑ ΠΙΘΑΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΚΑΙΡΟΥ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ή ΡΟΛΟΥ

20. Ζώνη Μάχης
Ανάρτηση όλων των υλικών 1ης

Γραμμής, Εφεδρικού Οπλισμού, 
Εφεδρικών Πυρομαχικών κλπ

Στην μέση πάνω από την ζώνη της 
περισκελίδας

Η χρήση ζώνης μάχης είναι δυνατή όταν ο 
Στρατιώτης χρησιμοποιεί εξάρτηση στήθους, ή 

θωράκιση κορμού

α. Στην Ζώνη Μάχης μεταφέρεται ο εφεδρικός οπλισμός, 
πιστόλι, όταν αυτός διατίθεται.
β. Αν επιτρέπει η διαρρύθμιση ή η μορφή της εξάρτησης 
δύναται να προτιμηθεί θέση πιστολοθήκης γοφού. 
Διαφορετικά δύναται να επιλεγεί και θέση πιστολοθήκης 
μηρού.
γ. Στην Ζώνη Μάχης μεταφέρεται η συλλογή Τραύματος σε 
θέση προσβάσιμη και από τα δύο χέρια εάν αυτή δεν 
μεταφέρεται στην εξάρτηση.
δ. Δύναται να μεταφέρονται και μικρή ποσότητα εφεδρικών 
πυρομαχικών.
ε. Αν διατίθεται Θήκη Απορριπτόμενων αυτή τοποθετείται 
στην Ζώνη Μάχης

21.
Υλικά 

Ψύχους

Σκούφος Ψύχους

Προστασία από το ψύχος με 
ταυτόχρονη διαχείριση του 

ιδρώτα

Όταν δεν χρησιμοποιούνται, τα 
γάντια, ο σκούφος και το φουλάρι 

δύναται να μεταφέρονται στις 
τσέπες μηρών της περισκελίδας. 

Όταν δεν προβλέπεται πιθανότητα 
χρήσης τους τοποθετούνται στον 

γυλιό ή σακίδιο.

α. Η ισοθερμική επένδυση αποτελεί το πρώτο επίπεδο (Level I) 
της στολής σε κρύο καιρό και επιτρέπει αυξημένη 
κινητικότητα στον Στρατιώτη χωρίς θερμική επιβάρυνση με 
ταυτόχρονη διαχείριση του ιδρώτα.
β. Τα γάντια ψύχους πρέπει να επιτρέπουν απροβλημάτιστη 
χρήση του οπλισμού.
γ. Ο σκούφος και το φουλάρι πρέπει να τηρούν τις αρχές 
παραλλαγής όσον αφορά στον χρωματισμό οπόταν δεν πρέπει 
να είναι μαύρα ή σε μη γήινους χρωματισμούς.

Γάντια Ψύχους

Φουλάρι Σωληνωτό
(Buff)

Ισοθερμική
Επένδυση (Level I)
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22. Συλλογή Επιβίωσης

Χρήση σε καταστάσεις ανάγκης 
παρατεταμένης επιβίωσης.

Ενδεχομένως να καλύπτουν τους 
τομείς Φωτιά, Νερό, Τροφή, 

Κατάλυμα, Τήρηση Κατεύθυνσης 
και Σηματοδοσία

Σε τσέπη της περισκελίδας

Φέρεται στην εξάρτηση μάχης ώστε να μην 
ξεχαστεί όταν η μετάπτωση σε επιχειρήσεις ή 

άσκηση γίνεται υπό πίεση χρόνου. Μεταφέρεται 
στην 1η Γραμμή με την πρώτη ευκαιρία

α. Η καταστάσεις στις οποίες υπάρχει πιθανότητα χρήσης 
τέτοιας συλλογής είναι πολύ περιορισμένες.
β. Η συλλογή επιβάλλεται να διατηρείται όσο το δυνατό πιο 
λιτή.
γ. Τα υλικά που αναφέρθηκαν πιο πάνω καλύπτουν στο 
μεγαλύτερο ποσοστό πιθανές ανάγκες παρατεταμένης 
επιβίωσης.

23. Τροφή και Νερό Ανάγκης
Ενυδάτωση και τροφή σε 

καταστάσεις επιβίωσης ή άλλες 
έκτακτες περιπτώσεις

Σε τσέπη της περισκελίδας

Φέρονται στην εξάρτηση μάχης ώστε να μην 
ξεχαστούν όταν η μετάπτωση σε επιχειρήσεις ή 

άσκηση γίνεται υπό πίεση χρόνου. 
Μεταφέρονται στην 1η Γραμμή με την πρώτη 

ευκαιρία

α. Η τροφή πιθανόν να είναι της μορφής μπάρας ενέργειας ή 
σοκολάτας
β. Το νερό μπορεί να προέρχεται από την 2

η
Γραμμή/Φόρτος 

Μάχης και να παραλαμβάνεται όταν για οποιονδήποτε λόγο 
αφεθεί η εξάρτηση

Σημειώσεις: 

α.   Η χρήση μεγάλων μαχαιριών μάχης ή ξιφολόγχης είναι πολύ περιορισμένη στο σύγχρονο περιβάλλον ενώ το μεγάλο βάρος και όγκος τους δυσχεραίνουν τον Μαχητή στην διαρρύθμιση του φόρτου του. Εάν στην σχεδίαση 
διαπιστωθεί αυξημένη πιθανότητα χρήσης τους, κυρίως ως εργαλείων, τότε μόνο επιλέγεται η μεταφορά τους. Αν οι ανάγκες σε μαχαίρι δεν καλύπτονται από το πολυεργαλείο είναι προτιμότερη η μεταφορά και χρήση 
ευμεγεθών πτυσσόμενων μαχαιριών με ασφάλεια λεπίδας, των λεγόμενων “combat folders”.

β. Στην 1η Γραμμή δύναται να περιληφθεί και η θήκη χάρτη με τη σχετική γραφική ύλη και τον προτράκτορα κυρίως από τους επικεφαλείς τμημάτων ή τους ανιχνευτές.
γ. Πιθανόν οι ΒΟΕ να επιβάλλουν την μεταφορά μέσων ταυτοποίησης όπως Στρατιωτικής Ταυτότητας ή Μεταλλικής Ταυτότητας Αναγνώρισης Πτώματος. Συμμετοχή σε Ειδικές Επιχειρήσεις πιθανόν να επιβάλλει πλήρη 

«αποστείρωση» από στοιχεία ταυτοποίησης του προσωπικού.
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