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Α/Α ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1α.

Πυρομαχικά Κυρίως Οπλισμού 
(Τυφέκιο)

Ομαλή και επαρκής τροφοδοσία 
του κυρίως οπλισμού με 

φυσίγγια.

Τοποθετούνται σε φυσιγγιοθήκες. 
Δέον μία τουλάχιστο γεμιστήρα να 

είναι τοποθετημένη για ταχεία 
επαναγέμιση. Αυτή χρησιμοποιείται 
μόνο όταν παραστεί τέτοια ανάγκη ή 
όταν δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες 

και αντικαθίσταται άμεσα μόλις 
βρεθεί ευκαιρία.

Στις «Διαμορφούμενου Τύπου» εξαρτήσεις ο 
Στρατιώτης δύναται να επιλέξει την θέση και τον 

τύπο των θηκών σύμφωνα με τις ανάγκες του, 
την θέση του, και την Αποστολή.

Οι γεμιστήρες σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
τοποθετούνται έτσι ώστε τουλάχιστον ένας 
αριθμός 3-4 να είναι εύκολα προσβάσιμες.

α. Ο τυφεκιοφόρος μέλος επιχειρησιακής Ομάδας πρέπει να 
διαθέτει 6-8 γεμιστήρες τυφεκίου. Από αυτές 1 είναι 
τοποθετημένη στο τυφέκιο ανά πάσα στιγμή, 5-7 στις 
φυσιγγιοθήκες ενώ μία, ή περισσότερες δύναται, να 
διατηρείται ως εφεδρική έτοιμων πυρομαχικών.
β. Πιθανόν όσοι διαθέτουν Σ/Α Ομάδας (αλλά όχι θήκη) να 
χρησιμοποιήσουν μια εκ των φυσιγγιοθηκών για την 
τοποθέτηση του Ασυρμάτου. Σε αυτήν την περίπτωση 
αναγκαστικά 2 εκ των γεμιστήρων θα τοποθετηθούν σε θέση 
εφεδρικών έτοιμων πυρομαχικών π.χ σε σακίδιο
γ. Στρατιώτες σε μη μάχιμες θέσεις όπως γραφείς, οδηγοί κλπ 
δύναται να διαθέτουν μικρότερο αριθμό γεμιστήρων σε καμία 
περίπτωση όμως λιγότερες από 4. Έτσι διατηρούν σημαντική 
ισχύ πυρός για αυτοάμυνα.
δ. Ανάλογα με την χρήση των γεμιστήρων και σε κάθε 
ευκαιρία ο Στρατιώτης πρέπει να επανατοποθετεί τις 
εναπομένουσες γεμάτες γεμιστήρες στις πιο εύκολα 
προσβάσιμες φυσιγγιοθήκες.
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Α. ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1β.
Πυρομαχικά Κυρίως Οπλισμού 

(Τυφέκιο/Βομβιδοβόλο)

Ομαλή και επαρκής τροφοδοσία 
του κυρίως οπλισμού με 
φυσίγγια και βομβίδες.

Για το τυφέκιο ως παραπάνω

Κυρίως οπλισμός του Βομβιστή είναι 
το Βομβιδοβόλο και για την 
εξυπηρέτηση του πρέπει να 

διαμορφώνεται κατάλληλα ο φόρτος

Στις «Διαμορφούμενου Τύπου» εξαρτήσεις ο 
χρήστης δύναται να επιλέξει την θέση και τον 
τύπο των θηκών σύμφωνα με τις ανάγκες του, 

την θέση του, και την Αποστολή. Σε κάθε 
περίπτωση τουλάχιστον 6 βομβίδες πρέπει να 

είναι σε θήκες βομβίδων και άμεσα προσβάσιμες

α. Ο Βομβιστής ενδέχεται να μεταφέρει λιγότερες έτοιμες 
γεμιστήρες στις φυσιγγιοθήκες ώστε σε κάποιες από αυτές να 
τοποθετήσει βομβίδες 40χιλ. Επιπλέον πυρομαχικά τυφεκίου 
και βομβιδοβόλου σε αυτήν την περίπτωση τοποθετούνται 
στην 3

η
Γραμμή και προωθούνται ανάλογα στην 2

η
.

β. Σε αποστολές κρούσης/επίθεσης ο Φόρτος του 
Βομβιστή πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 18 βομβίδες. 
Ακόμα και αν αυτό θα είναι εις βάρος πυρομαχικών Τυφεκίου. 
Περισσότερες βομβίδες δύναται να μεταφέρονται κι από 
άλλους για αναχορηγία ανάλογα στον Βομβιστή.
γ. Τουλάχιστον 6 βομβίδες πρέπει να είναι σε θήκες άμεσα 
προσβάσιμες.
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1γ.
Πυρομαχικά Κυρίως Οπλισμού 

(Ελαφρύ Πολυβόλο)

Ομαλή και επαρκής 
τροφοδοσία του κυρίως 
οπλισμού με φυσίγγια.

Ο Οπλοπολυβολητής ή άλλος που 
χειρίζεται το Ελαφρύ Πολυβόλο 

δέον να έχει επαρκή αριθμό 
πυρομαχικών άμεσα προσβάσιμων 

σε σχετικές φυσιγγιοθήκες.

Στις «Διαμορφούμενου Τύπου» 
εξαρτήσεις δύναται να επιλέξει την θέση και 
τον τύπο των θηκών σύμφωνα με τις ανάγκες 
του, την θέση του, και την Αποστολή. Σε κάθε 
περίπτωση εφόσον ο Στρατιώτης χειρίζεται το 

Ελαφρύ Πολυβόλο πρέπει, πέραν των 
πυρομαχικών επί του όπλου δύο ακόμα 

ταινιοθήκες να είναι άμεσα προσβάσιμες σε 
σχετικές φυσιγγιοθήκες

α. Ο χειριστής του Ελαφρού Πολυβόλου δεν πρέπει να 
επιβαρύνεται με υπερβολικό αριθμό φυσιγγίων. 450 
φυσίγγια (1 + 2 ταινιοθήκες) είναι αρκετά ώστε να 
τροφοδοτούν το Ελαφρύ Πολυβόλο μέχρι να γίνει δυνατή η 
αναχορηγία από το σακίδιο του χειριστή ή από άλλους 
Στρατιώτες του Τμήματος. Οπόταν στην εξάρτηση πρέπει να 
γίνεται κάθε προσπάθεια ώστε να μεταφέρονται μόνο τα 
απολύτως αναγκαία πυρομαχικά για να διατηρεί ο 
Οπλοπολυβολητής επαρκή κινητικότητα.
β. Παρόλο που το Ελαφρύ Πολυβόλο διαθέτει εφεδρική κάννη 
αυτή τις πλείστες φορές δεν θα είναι αναγκαία και δεν 
πρέπει να μεταφέρεται. Μέριμνα ωστόσο πρέπει να δίνεται 
ώστε και οι δύο κάννες να χρησιμοποιούνται εξίσου ώστε να 
αποτραπεί υπερβολική φθορά της μίας εις βάρος της άλλης.
γ. Επιπλέον του φόρτου Μάχης πυρομαχικά πρέπει να 
διανέμονται, όπου είναι δυνατό στους Στρατιώτες του 
Τμήματος με ελαφρύτερο φόρτο.
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2.
Πυρομαχικά Ομαδικού 

Οπλισμού
(Πολυβόλο 7,62Χ51)

Ομαλή και επαρκής τροφοδοσία 
του Ομαδικού οπλισμού με 

πυρομαχικά.

Τοποθετούνται σε ανάλογες 
φυσιγγιοθήκες εφόσον αυτές είναι 

διαθέσιμες ή σε φυσιγγιοθήκες 
τυφεκίου ή σε γυλιό/σακίδιο

Στις «Διαμορφούμενου Τύπου» εξαρτήσεις ο 
Πολυβολητής που χειρίζεται το Πολυβόλο 

7,62Χ51χιλ δύναται να επιλέξει την θέση και 
τον τύπο των θηκών σύμφωνα με τις ανάγκες 

του, την θέση του, και την Αποστολή

α. Ο πολυβολητής (7,62Χ51) μπορεί στις φυσιγγιοθήκες της 
υφιστάμενης εξάρτησης να μεταφέρει μια ταινία 150 
φυσιγγίων τεμαχισμένη σε 2 μικρότερες. Έχοντας μια 
αρχική ταινία 50 φυσιγγίων επί του πολυβόλου μπορεί να 
διαχειριστεί μια εμπλοκή από μόνος του για επαρκή χρόνο 
μέχρι ο Γεμιστής του ή η υπόλοιπη Ομάδα τον εφοδιάσουν με 
επιπλέον πυρομαχικά.
β. Στις Διαμορφούμενου τύπου εξαρτήσεις ο Στρατιώτης 
δύναται να προσαρμόσει ανάλογες θήκες. Στα πολυβόλα 
7,62Χ51 πέραν των πυρομαχικών επί του όπλου μια ακόμα 
ταινιοθήκη πρέπει να είναι προσβάσιμη πάνω στην 
εξάρτηση.
γ. Πλην των πυρομαχικών που αναγκαιούν για μια αρχική 
εμπλοκή όλα τα επιπλέον πρέπει να διανέμονται στο 
υπόλοιπο Τμήμα ανάλογα με το βάρος του φόρτου 
έκαστου ώστε ο πολυβολητής να διατηρεί ικανοποιητική 
κινητικότητα.
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3.
Πυρομαχικά Εφεδρικού 

Οπλισμού-Πιστολιού

Ομαλή και επαρκής τροφοδοσία 
του Εφεδρικού οπλισμού με 

πυρομαχικά.

Τοποθετούνται σε ανάλογες 
φυσιγγιοθήκες. Δέον μία να είναι 

τοποθετημένη για ταχεία 
επαναγέμιση σε ειδική προς τον 

σκοπό φυσιγγιοθήκη

Υπάρχουν διαθέσιμες ειδικές φυσιγγιοθήκες για 
το Πιστόλι. Αυτές δέον να τοποθετούνται σε θέση 

άμεσα προσβάσιμη από το χέρι που εκτελεί 
συνήθως την επαναγέμιση.

α. Το πιστόλι αποτελεί συνήθως εφεδρικό οπλισμό και σκοπό 
έχει την αυτοάμυνα του χειριστή όταν ο κυρίως οπλισμός 
είναι εκτός μάχης. Οπόταν οι απαιτήσεις σε πυρομαχικά δεν 
είναι μεγάλες. 1-2 επιπλέον γεμιστήρες πρέπει να 
θεωρούνται αρκετές.
β. Μία γεμιστήρα δύναται να τηρείται στην σχετική 
φυσιγγιοθήκη της υπηρεσιακής πιστολοθήκης μηρού ως 
μέρος της 1

ης
Γραμμής.

©Πίνακες : ΕυστάθιοςΠαλαιολόγος



ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 2ης ΓΡΑΜΜΗΣ/ΦΟΡΤΟΣ ΜΑΧΗΣ

07

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΟΥ ΜΑΧΗΣ

www.defenceredefined.com.cy

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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4.
Επιθετικές και Αμυντικές 

Χειροβομβίδες

Χρήση στον αγώνα εκ του 
συστάδιν. Παγιδεύσεις, 

Καταστροφές

Δέον να τοποθετούνται σε ειδικές 
θήκες χειροβομβίδων οι οποίες 

προστατεύουν πλήρως το 
δαχτυλίδι απασφάλισης και τον 

μοχλό ενεργοποίησης.

Στις «Διαμορφούμενου Τύπου» εξαρτήσεις οι 
χειροβομβίδες τοποθετούνται εντός των 

σχετικών θηκών. Μία τουλάχιστον εξ αυτών 
πρέπει να είναι σε θέση άμεσα προσβάσιμη. Αν 

δεν υπάρχουν αρκετές θήκες για όλες τις 
μεταφερόμενες Χειροβομβίδες οι επιπλέον 

τοποθετούνται με ασφάλεια σε θήκες ΓΧ ή σε 
γυλιούς/σακίδια.

α. Ο αριθμός των μεταφερόμενων χειροβομβίδων εξαρτάται 
από την αποστολή. Σε κάθε περίπτωση ο Τυφεκιοφόρος 
πρέπει να είναι σε θέση να μεταφέρει τουλάχιστο 4.
β. Τουλάχιστο μία από τις χειροβομβίδες πρέπει να είναι σε 
θέση άμεσα προσβάσιμη και όταν χρησιμοποιηθεί να 
αντικαθίσταται στην θέση της από άλλη εκ των διαθέσιμων.
γ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε οι 
χειροβομβίδες να μεταφέρονται προστατευμένες από τυχαία 
ενεργοποίηση. Γι αυτό επιβάλλεται να μεταφέρονται πάντα 
εντός θηκών και ποτέ αναρτημένες από ιμάντες ή την ζώνη.
δ. Προσπάθεια πρέπει να γίνεται και για την σίγαση του 
δακτυλίου απασφάλισης, ενδεικτικά με την χρήση μίας 
λωρίδας χαρτότελλας.
ε. Οι χειριστές Ελαφρών Πολυβόλων, Βομβιδοβόλων ή 
άλλων Βαρέων Όπλων δύναται να μεταφέρουν λιγότερες 
Χειροβομβίδες ώστε να μην επιβαρύνεται υπερβολικά ο 
Φόρτος Μάχης τους.
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5. Καπνογόνες Χειροβομβίδες Σηματοδοσία και Απόκρυψη
Δέον μία τουλάχιστο να 

τοποθετείται σε ειδική θήκη

Στις «Διαμορφούμενου Τύπου» εξαρτήσεις οι 
Καπνογόνες χειροβομβίδες τοποθετούνται 

εντός των σχετικών θηκών. Μία τουλάχιστον εξ 
αυτών πρέπει να είναι σε θέση άμεσα 

προσβάσιμη

α. Τουλάχιστο μία Καπνογόνα Χειροβομβίδα πρέπει να είναι 
σε θέση άμεσα προσβάσιμη εφόσον απαιτηθεί η χρήση της.
β. Καπνογόνες Χειροβομβίδες ενδέχεται να μην αποτελούν 
μέρος του Φόρτου όλων των Στρατιωτών αλλά όλοι πρέπει 
να έχουν προβλέψει θέση τοποθέτησης τους όταν απαιτηθεί 
η μεταφορά τους λόγω αποστολής.

6. Μαχαίρι ή Ξιφολόγχη
Αυτοάμυνα, έλεγχος 

πλήθους/αιχμαλώτων, 
κατασκευές κλπ

Στον σχετικό κολεό σε θέση 
προσβάσιμη από το δυνατό/κύριο 

χέρι

Περασμένο στην ζωστήρα ή σε άλλη κατάλληλη 
θέση

α. Η χρήση μεγάλων μαχαιριών μάχης ή ξιφολόγχης είναι 
πολύ περιορισμένη στο σύγχρονο περιβάλλον ενώ το μεγάλο 
βάρος και όγκος τους δυσχεραίνουν τον Στρατιώτη 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. Εάν κριθεί απαραίτητη η μεταφορά του αλλά όχι άμεση η 
χρησιμότητα του στην 2

η
Γραμμή/Φόρτος Μάχης αυτό 

δύναται να μεταφέρεται στην 3
η

Γραμμή
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7. Συλλογή Τραύματος

Αντιμετώπιση Τραυμάτων 
Μάχης

Πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον

α. ένα Ίσχαιμο Επίδεσμο 
(tourniquet),
β. ένα Ατομικό Επίδεσμο,
γ. μία Σφραγίδα Στήθους (chest 
seal),
δ. ένα Ρινοφαρυγγικό Αγωγό,
ε. Γάζα εμποτισμένη με 
πηκτικούς παράγοντες (π.χ. 
Celox),
στ. Γάντια Νιτριλίου,
ζ. Κάλυμμα Οφθαλμού (eye 
shield)
η. Γάζα Στοίβαξης Τραύματος 
(π.χ Z-Pack) και
θ. Ψαλίδι Τραύματος (trauma 
shears)

Πρέπει να βρίσκεται εντός ειδικής 
για τον σκοπό θήκης σε σημείο 

προσβάσιμο και από τα δύο χέρια. 
Εάν αυτό δεν είναι δυνατό τότε 

τουλάχιστο ο ίσχαιμος επίδεσμος 
πρέπει να είναι σε θέση άμεσα 

προσβάσιμη και από τα δύο χέρια 
τοποθετημένος με τρόπο εύκολης 

χρήσης.
Η θήκη πρέπει να είναι εύκολα 

αναγνωρίσιμη μέσω ειδικής 
σήμανσης ή τοποθέτησης σε 

τυποποιημένη βάση ΒΟΕ θέση.

Στις «Διαμορφούμενου Τύπου» εξαρτήσεις 
υπάρχει σχετική αποσπώμενη θήκη Τραύματος

α. Πιο σημαντικό ρόλο από τα ίδια τα υλικά έχει η γνώση και 
εκπαίδευση στην σωστή χρήση τους.
β. Η διάθεση δύο ίσχαιμων επιδέσμων επιτρέπει την 
αντιμετώπιση σοβαρών αρτηριακών αιμορραγιών στα κάτω 
άκρα.
γ. Η θέση της Συλλογής Τραύματος πρέπει να είναι εμφανής 
μέσω της κατάλληλης σήμανσης ή της τυποποίησης της 
θέσης
δ. Εάν χρησιμοποιείται Ζώνη Μάχης η θήκη της Συλλογής 
Τραύματος δύναται να τοποθετείται επ’ αυτής.
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8. Θήκη Απορριπτόμενων

Πολλαπλές χρήσεις όπως 
συλλογή κενών γεμιστήρων, 
μεταφορά υλικών αποστολής 
που δεν έχουν συγκεκριμένη 

θέση στην εξάρτηση, 
μεταφορά υλικών από 

λεηλάτηση κλπ

Τοποθετείται στην εξάρτηση ή στην 
Ζώνη Μάχης στην πλευρά του 
αδύναμου/βοηθητικού χεριού, 

καλύτερα ελαφρώς προς τα πίσω

Στις «Διαμορφούμενου Τύπου» εξαρτήσεις η 
Θήκη Απορριπτόμενων δέον να τοποθετείται επί 

της Ζώνης Μάχης εάν χρησιμοποιείται τέτοια

α. Η θήκη απορριπτόμενων δίνει λύσεις στην μεταφορά 
υλικών που δεν προβλέπονται συνήθως στον Φόρτο ή που 
το μέγεθος και το σχήμα τους δεν επιτρέπει την τοποθέτηση 
τους αλλού.
β. Σε αυτήν μπορούν να τοποθετηθούν επίσης υλικά όπως 
θήκες χάρτη, κιάλια, οπλοβομβίδες κλπ

9. Νερό

Ενυδάτωση. Τουλάχιστο 1,5 
λίτρα πρέπει να αποτελούν 

μέρος της 2ης Γραμμής/Φόρτου 
Μάχης ώστε να διατηρούνται 
οι σωματικές αντοχές και η 
πνευματική διαύγεια και 

εγρήγορση

Υδροδοχεία τοποθετούνται σε 
ειδικές για τον σκοπό θήκες ή σε 

κατάλληλες θήκες Γενικής Χρήσης.

Ασκοί πλάτης όπως Camelbak τοποθετούνται 
στην πλάτη

α. Επαρκής ποσότητα νερού πρέπει να αποτελεί μέρος του 
φόρτου μάχης. Δεν πρέπει όμως να γίνονται υπερβολές για 
να περιοριστεί το βάρος.
β. Τα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης εμπορίου 0,5-0,75 
λίτρων προσφέρουν ικανοποιητικές και άμεσες λύσεις σε 
πολλές περιπτώσεις
γ. Χάπια Χαλαζόλης μπορεί να μεταφέρονται για να 
αποστειρώνεται νερό από αμφίβολης ποιότητας πηγές
δ. Ένα μεταλλικό κύπελλο υδροδοχείου εντός της σχετικής 
θήκης μπορεί να έχει πολλές χρήσεις βρασμού και 
αποστείρωσης νερού ή προετοιμασίας ροφήματος και 
γεύματος
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10.
Σχεδιάγραμμα Επισημάνσεως 

και ανάλογο μέσο 
συμπλήρωσης

Επισήμανση/Στοχοποίηση 
τομέα ευθύνης του Στρατιώτη 

σε στατικές θέσεις

Τοποθετείται σε θήκη 
«Administrator» ή άλλη Γενικής 

Χρήσης

Στις «Διαμορφούμενου Τύπου» εξαρτήσεις 
υπάρχει σχετική θήκη “Administrator” ενώ 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και θήκες ΓΧ

α. Το Σχεδιάγραμμά πρέπει να είναι πλαστικοποιημένο ώστε 
να είναι προστατευμένο από το περιβάλλον και να μπορεί 
να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές
β. Πρέπει να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να είναι εύκολη 
η συμπλήρωση και η ανάγνωση του

11.

Καρτέλες:
α. Τραυματία
β. Αιχμαλώτου
γ. Αναφοράς Περιπόλου

κλπ

Τήρηση γραπτώς στοιχείων 
κατά περίπτωση.

Η καρτέλα Τραυματία δέον να 
τοποθετείται εντός της θήκης 

συλλογής τραύματος μαζί με μέσο 
για την συμπλήρωση της

Οι λοιπές καρτέλες τηρούνται κατά 
περίπτωση και εφόσον απαιτείται 
σε θήκη «Administrator» ή άλλη 

Γενικής Χρήσης

Στις «Διαμορφούμενου Τύπου» εξαρτήσεις 
υπάρχει σχετική θήκη “Administrator” ενώ 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και θήκες ΓΧ

α. Όλες οι καρτέλες πρέπει να είναι πλαστικοποιημένες 
ώστε να είναι προστατευμένες από τον καιρό.
β. Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο κατάλληλο μέσο 
συμπλήρωσης τους όπως μαρκαδοράκι.
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12.
Εγκόλπιο ή Μνημονικές 

Καρτέλες

Έντυπη Υπενθύμιση 
διαδικασιών, τυποποιήσεων, 

αναφορών κλπ

Τηρούνται σε θήκη «Administrator» 
ή άλλη Γενικής Χρήσης

Στις «Διαμορφούμενου Τύπου» εξαρτήσεις 
υπάρχει σχετική θήκη “Administrator” ενώ 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και θήκες ΓΧ

α. Τέτοιες καρτέλες δύναται να περιλαμβάνουν Διαδικασίες 
κλήσης πυρών ΠΒ και Αεροπορίας,
Φωνητικό Αλφάβητο, Αναφορές Συμβάντων, Τύπους ΚΦ, Α’ 
Βοήθειες κλπ
β. Όλες οι καρτέλες πρέπει να είναι πλαστικοποιημένες 
ώστε να είναι προστατευμένες από το περιβάλλον.

13. Τακτικός Φακός

Χρήση οπλισμού σε σκοτεινούς 
εσωτερικούς χώρους, 

αναγνώριση και ταυτοποίηση 
προσώπων κλπ

Δέον να τηρείται σε ειδική θήκη. 
Δύναται να τηρείται σε θήκη 

«Administrator» ή άλλη Γενικής 
Χρήσης

Πιθανόν ο τακτικός φακός να είναι 
μέρος των παρελκόμενων του 
κυρίως ή εφεδρικού οπλισμού

Στις «Διαμορφούμενου Τύπου» εξαρτήσεις 
ενδεχομένως να διατίθεται σχετική θήκη

α. Ο Τακτικός Φακός πρέπει να είναι σε θέση εύκολα 
προσβάσιμη.
β. Αν δεν αποτελεί μέρος των παρελκόμενων οπλισμού 
πρέπει υποχρεωτικά να είναι εντός θήκης ώστε τυχαίο 
άναμμα του να μην παραβιάζει την πειθαρχία φωτός και 
λάμψεων κατά τις νυχτερινές επιχειρήσεις
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Α. ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

12.
Εγκόλπιο ή Μνημονικές 

Καρτέλες

Έντυπη Υπενθύμιση 
διαδικασιών, τυποποιήσεων, 

αναφορών κλπ

Τηρούνται σε θήκη «Administrator» 
ή άλλη Γενικής Χρήσης

Στις «Διαμορφούμενου Τύπου» εξαρτήσεις 
υπάρχει σχετική θήκη “Administrator” ενώ 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και θήκες ΓΧ

α. Τέτοιες καρτέλες δύναται να περιλαμβάνουν Διαδικασίες 
κλήσης πυρών ΠΒ και Αεροπορίας,
Φωνητικό Αλφάβητο, Αναφορές Συμβάντων, Τύπους ΚΦ, Α’ 
Βοήθειες κλπ
β. Όλες οι καρτέλες πρέπει να είναι πλαστικοποιημένες 
ώστε να είναι προστατευμένες από το περιβάλλον.

13. Τακτικός Φακός

Χρήση οπλισμού σε σκοτεινούς 
εσωτερικούς χώρους, 

αναγνώριση και ταυτοποίηση 
προσώπων κλπ

Δέον να τηρείται σε ειδική θήκη. 
Δύναται να τηρείται σε θήκη 

«Administrator» ή άλλη Γενικής 
Χρήσης

Πιθανόν ο τακτικός φακός να είναι 
μέρος των παρελκόμενων του 
κυρίως ή εφεδρικού οπλισμού

Στις «Διαμορφούμενου Τύπου» εξαρτήσεις 
ενδεχομένως να διατίθεται σχετική θήκη

α. Ο Τακτικός Φακός πρέπει να είναι σε θέση εύκολα 
προσβάσιμη.
β. Αν δεν αποτελεί μέρος των παρελκόμενων οπλισμού 
πρέπει υποχρεωτικά να είναι εντός θήκης ώστε τυχαίο 
άναμμα του να μην παραβιάζει την πειθαρχία φωτός και 
λάμψεων κατά τις νυχτερινές επιχειρήσεις
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14. Ορειβατικός Κρίκος “D”

Ασφάλιση υλικών ή αορτήρα 
ατομικού οπλισμού. 
Αυτασφάλιση εντός 

ελικοπτέρων με την χρήση 
ιμάντα, καταρρίχηση ανάγκης 

κλπ

Ανάλογα με την χρήση 
τοποθετείται σε κρίκο ή ιμάντα 
της εξάρτησης. Δεν πρέπει να 

εμποδίζει την σωστή επώμιση του 
ατομικού οπλισμού

Σε κρίκο στον ώμο ή αλλού κατά περίπτωση

α. Αν δεν διατίθεται ορειβατικός κρίκος μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί άλλος κατάλληλος π.χ από ισχυρό πλαστικό. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν χρησιμοποιείται για αυτασφάλιση
β. Οι αρχές παραλλαγής πρέπει να τηρούνται οπόταν 
χρωματισμοί και λάμψεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

15.
Μικροϋ
λικά

Μονωτική Ταινία 
«Ηλεκτρολόγου»

Τα διάφορα μικροϋλικά έχουν 
πολλαπλές χρήσεις ενώ το 

μικρό μέγεθος και βάρος τους 
επιτρέπει την απροβλημάτιστη 

μεταφορά τους

Τηρούνται σε θήκη 
«Administrator» ή άλλη Γενικής 

Χρήσης

Σε θήκη Γενικής Χρήσης αδιαβροχοποιημένα σε 
σακουλάκι νάιλον

α. Ο κατάλογος αριστερά είναι ενδεικτικός. Πιθανόν να 
κριθεί ότι χρειάζονται επιπλέον ή λιγότερα υλικά.
β. Τέτοια υλικά συνήθως αποτελούν αντικείμενο 
προσωπικής αγοράς από τους Καταδρομείς ανάλογα των 
αναγκών αλλά επιβάλλεται υλικά όπως Βαφές Ατομικής 
Παραλλαγής να αποτελούν αντικείμενα χορήγησης.
γ. Σε θήκες γενικής χρήσης που δεν κλείνουν με φερμουάρ 
ή κολάρο «θυέλλης» δέον να τοποθετούνται εντός σακούλας 
ώστε να μην χαθούν μέσω των κενών του καλύμματος

Zip Ties

Εφεδρικά Ξηρά 
Στοιχεία

Ράβδους Χημικού 
Φωτός (Cyalum)

Αρτάνη

Βαφές Ατομικής 
Παραλλαγής
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Β. ΑΛΛΑ ΠΙΘΑΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΡΟΛΟΥ ή ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

16.

Ειδικά Πυρομαχικά όπως:
α. Εμπρηστικές Χειροβομβίδες
β. Οπλοβομβίδες
γ. Γεμίσματα Διάνοιξης ή ΚΦ
κλπ

Χρήση κατά περίπτωση και 
αναλόγως της αποστολής

Για τέτοια πυρομαχικά συνήθως δεν 
προβλέπονται ειδικές θήκες διότι η 

χρήση τους γίνεται κατά περίπτωση. 
Είναι θεμιτό να έχει προβλεφθεί από 

τον Στρατιώτη η πιθανότητα 
μεταφοράς τέτοιων υλικών και να 

υπάρχουν κατάλληλες λύσεις. 
Πιθανόν να απαιτείται η χρήση 
γυλιού ή σακιδίου από την 3η

Γραμμή

Αυτόν τον ρόλο μπορεί να εξυπηρετήσει ο 
γυλιός ή το σακίδιο «24 ωρών» ή, εφόσον 

διατίθεται χώρος, θήκη Γενικής Χρήσης ή Θήκη 
Απορριπτόμενων

α. Οι οπλοβομβίδες συνήθως διατίθενται σε ειδικούς φορείς 
οι οποίοι μπορούν να αναρτηθούν με αυτοσχέδια μέσα στην 
πλάτη της εξάρτησης ή στα πλευρά στα σημεία των 
κορδονιών ρύθμισης του πλάτους
β. Τα λοιπά ειδικά πυρομαχικά και γεμίσματα, αναλόγως της 
ανάγκης ταχύτητας χρήσης τους τοποθετούνται και σε 
ανάλογης ευκολίας πρόσβασης θέσεις.

17.
Πυρομαχικά Βαρέως ή Ομαδικού 

Οπλισμού

Επιπλέον των χειριστών των 
Βαρέων ή Ομαδικών όπλων οι 

λοιποί Στρατιώτες δύνανται να 
κληθούν να μεταφέρουν 

πυρομαχικά αυτών των όπλων 
ώστε να ελαφρυνθεί ο φόρτος 
των στοιχείων ή να αυξηθεί η 
ποσότητα των μεταφερόμενων 

πυρομαχικών

Μοναδική λύση σε τέτοιες 
περιπτώσεις είναι η χρήση σακιδίου 

«24» ή «48» ωρών ενώ μικρή 
ποσότητα σε ταινίες πολυβόλου 

μπορεί να μεταφερθεί και σε θήκες 
Γενικής Χρήσης ή γυλιό μέσης

Μικρές ποσότητες πυρομαχικών πολυβόλου 
μπορεί να μεταφερθούν εντός θήκης ΓΧ (μέχρι 
και 100 διαμετρήματος 7,62Χ51χιλ) ή εντός του 

γυλιού μέσης (μέχρι 200)

α. Η διανομή τέτοιων πυρομαχικών σε όλη το επιχειρησιακό 
τμήμα εξασφαλίζει ελάφρυνση του φόρτου των στοιχείων 
τους και μεταφορά μεγαλύτερης ποσότητας από αυτά
β. Η προμήθεια των στοιχείων των Βαρέων και Ομαδικών 
όπλων με αυτά τα εφεδρικά πυρομαχικά γίνεται σε 
ανάπαυλες της μάχης ή σε θέσεις κάλυψης
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18.
Σταθμός Ασυρμάτου 

Ομάδας/Δρίας

Επικεφαλείς Τμημάτων ή και 
άλλοι Στρατιώτες δύναται να 
διαθέτουν Σ/Α Ομάδας/Δριας 
για επικοινωνίες σε μικρές 

αποστάσεις

Δέον να διατίθεται ειδική για τον 
σκοπό θήκη η οποία να επιτρέπει 

συνεχή πρόσβαση στον Σ/Α από τον 
χειριστή. Θέσεις στην πλάτη δεν 
επιτρέπουν τέτοια πρόσβαση και 

πρέπει να αποφεύγονται

Στις «Διαμορφούμενου Τύπου» εξαρτήσεις 
υπάρχει σχετική θήκη.

α. Ο Σ/Α πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε ο χειριστής να είναι 
σε θέση να τον ενεργοποιήσει ή απενεργοποιήσει και να 
χειριστεί τα κύρια κομβία του από μόνος του.
β. Η κεραία πρέπει να ασφαλίζεται επί της εξάρτησης με 
τρόπο ώστε να μην εμποδίζει τις κινήσεις του χρήστη και 
ειδικά την χρήση του οπλισμού του
γ. Πιθανόν για την αποστολή να είναι πιο σημαντική η 
ευκολία χρήσης του Σ/Α παρά η πρόσβαση στο σύνολο των 
γεμιστήρων οπόταν ενδέχεται ο φόρτος να διευθετηθεί 
ανάλογα

19.

Οπτικό και Ηλεκτροπτικό υλικό 
όπως:

α. ΟΝΥΠΑΣ
β. ΔΝΟ
γ. Διόπτρες Σκόπευσης 

Ημέρας
δ. Διόπτρες Παρατήρησης

Αυτά ενδέχεται να αποτελούν 
παρελκόμενα οπλισμού ή 
ανεξάρτητα υλικά και να 
αποτελούν μέρος της 2ης

Γραμμής/Φόρτου Μάχης με 
ανάλογη χρήση.

Όταν στον Στρατιώτη διατίθενται 
Διόπτρα Ημέρας και ΟΝΥΠΑΣ και 

υπάρχει ανάγκη χρήσης και των δύο 
τότε μεταφέρεται η θήκη ΟΝΥΠΑΣ 

μόνο και σε αυτήν τοποθετείται και 
η Διόπτρα Ημέρας όταν δεν 

χρησιμοποιείται.
ΔΝΟ και Διόπτρες Παρατήρησης δέον 

να τοποθετούνται εντός σακιδίου 
όταν δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης 

τους

Στις «Διαμορφούμενου Τύπου» τον ρόλο της 
μεταφοράς τέτοιων υλικών μπορεί να καλύψει 

μόνο το σακίδιο «24 ωρών» της 3ης

Γραμμής/Φόρτου 24 ωρών-Προσεγγίσεως

α. Τα πλείστα τέτοια υλικά δεν χρειάζεται να είναι άμεσα 
προσβάσιμα καθώς δεν έχουν κρίσιμη χρησιμότητα κατά την 
διάρκεια της ένοπλης συμπλοκής οπόταν δύνανται να 
μεταφέρονται εντός σακιδίου ώστε να μην επηρεάζεται η 
διαρρύθμισης και η λειτουργικότητα του λοιπού Φόρτου 
Μάχης
β. Όργανα Νυχτερινής Σκόπευσης όπως καταδείχτες LASER 
λόγω του μικρού μεγέθους τους δύναται να παραμένουν επί 
του όπλου ακόμα και όταν δεν υπάρχει ανάγκη 
χρησιμοποίησης τους
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20.

Υλικά Διοίκησης και Ελέγχου 
όπως:

α. Τεμάχια Πλαισίου 
Σηματοδοσίας

β. Συσκευές GPS
γ. Φωτοβολίδες

κλπ

Η χρήση τους ανάλογα με την 
τακτική κατάσταση κατά την 
μάχη ενδέχεται να επιβάλλει 
τοποθέτηση τους σε σημεία 
εύκολα προσβάσιμα. Χρήση 
τέτοιων υλικών κατά την 

διάρκεια της μάχης συνήθως 
απαιτείται μόνο από τους 
επικεφαλείς τμημάτων

Το μικρό μέγεθος αυτών των 
υλικών επιτρέπει την τοποθέτηση 
τους σε θήκη «Administrator» ή σε 

θήκη Γενικής Χρήσης

Στις «Διαμορφούμενου Τύπου» εξαρτήσεις 
υπάρχει σχετική θήκη “Administrator” ενώ 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και θήκες ΓΧ

α. Πιθανόν να διατίθεται για συγκεκριμένες αποστολές 
πιστόλι σηματοδοσίας και ανάλογες φωτοβολίδες. Η ανάγκη 
ταχύτητας πρόσβασης και χρήσης θα επιβάλει κα την 
τοποθέτηση του επί του φόρτου. Πιθανόν να απαιτηθεί η 
χρήση κάποιας εκ των φυσιγγιοθηκών
β. Οι επικεφαλείς τμημάτων ενδέχεται να κρίνουν ως πιο 
σημαντικό την άμεση πρόσβαση σε τέτοια υλικά παρά στο 
σύνολο των πυρομαχικών του οπλισμού τους και να 
διευθετήσουν ανάλογα τον φόρτο τους κατά περίπτωση

21. Πτυοσκάπανο
Χρήση του για αμυντική 

οργάνωση ή άλλα σκαπτικά 
και κοπτικά έργα

Συνήθως τέτοιου όγκου και βάρους 
υλικά απαιτούν την μεταφορά τους 

εντός ή επί σακιδίου

Στις «Διαμορφούμενου Τύπου» εξαρτήσεις το 
πτυοσκάπανο μπορεί να μεταφερθεί μόνο εντός 

του σακιδίου 24 ωρών.

α. Το σημαντικό βάρος και όγκος του πτυοσκάπανου πρέπει 
να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και να μην μεταφέρεται αν 
δεν είναι απολύτως απαραίτητο, όμως η αξία του επαρκούς 
βάθους ορύγματος δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί στον αγώνα 
πεζών Μαχητών. Αν και το πτυοσκάπανο απέχει μακράν από 
το να είναι το ιδανικό σκαπτικό εργαλείο εντούτοις είναι το 
μόνο που μπορεί σχετικά εύκολα να μεταφερθεί.
β. Δύναται σε τέτοιες περιπτώσεις να μεταφέρεται μόνο από 
μέρος του προσωπικού
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22. Τροφή σε μορφή σνακ
Αναπλήρωση δυνάμεων σε 

τυχών ανάπαυλα
Σε θήκη Γενικής Χρήσης

α. Είναι της μορφής μπάρας ενέργειας ή σοκολάτας ή 
παρόμοιας φύσεως
β. Πιθανόν σε κάποια ανάπαυλα να δοθεί ευκαιρία για 
κατανάλωση

Σημειώσεις:

α. Αν φέρεται γυλιός μέσης αυτός ενδεχομένως να είναι τοποθετημένος κεντρικά στην ζωστήρα πίσω, ή ενδέχεται να φέρεται πλευρικά ώστε να ευκολύνεται η πρόσβαση σε αυτόν.
β. Σε περιπτώσεις που αντί να υπάρχει ένας μεγαλύτερου μεγέθους γυλιός η εξάρτηση μας αποτελείται από περισσότερους μικρότερου μεγέθους, αυτοί δύναται να κατανεμηθούν χωρομετρικά ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση 
σε αυτούς ανάλογα με την προτεραιότητα του περιεχομένου τους και λαμβάνοντας υπόψη και την ισορροπία κατανομής βάρους της εξάρτησης.
γ. Δεν δύναται να εκπαιδευτεί το προσωπικό ώστε να έχει μειωμένες ανάγκες νερού. Μεταφορά λογικής ποσότητας μειώνει τις ανάγκες ανεφοδιασμό.
δ. Η μεταφορά ταινιών πολυβόλου με τρόπο ώστε να μην είναι εκτεθειμένες στο περιβάλλον ή με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή του όπλου κατά την χρήση τους είναι εξαιρετικής σημασίας. Πρέπει πάντα να 
μεταφέρονται προστατευμένες και ποτέ περιελιγμένες γύρω από το σώμα του χειριστή.
ε. Ο Πολυβολητής ήδη βαρύνεται με την μεταφορά του πολυβόλου οπόταν τα πυρομαχικά του Στοιχείου που αναλογούν σε αυτόν πρέπει να είναι τα ελάχιστα δυνατά. Μία ταινία πολυβόλου 250 φυσιγγίων ζυγίζει 7,1 κιλά. Είναι το 
μέγιστο που πρέπει να μεταφέρει ο πολυβολητής στον φόρτο μάχης. Αυτά θα του επιτρέψουν την συνέχιση της εμπλοκής αν για οποιοδήποτε λόγο αποκοπεί προσωρινά από το υπόλοιπο Στοιχείο του. Πέραν του πολυβόλου και της 
ποσότητας αυτής των πυρομαχικών δεν πρέπει να βαρύνεται με οτιδήποτε άλλο (πέραν των ατομικών του υλικών) ώστε να διατηρεί μια στοιχειώδη κινητικότητα όταν απαιτηθεί.
στ. Είναι σημαντικό όπως τα συμπεράσματα για π.χ. την δυνατότητα μιας Ομάδας ΤΦ να πραγματοποιήσει έναν τακτικό ελιγμό, πυρ-κίνηση, πορεία μικρής απόστασης ή λοιπές μετακινήσεις να εξάγονται από δοκιμές και ασκήσεις 
με πλήρη φόρτο μάχης.
ζ. Η εξάρτηση πρέπει να είναι προσαρμοσμένη έτσι ώστε να μην επηρεάζει την κινητικότητα του Στρατιώτη και ειδικά την δυνατότητα του να σηκώνει τους μηρούς πέραν του οριζόντιου.
η. Η εξάρτηση πρέπει να επιτρέπει την λήψη όσο το δυνατό πιο χαμηλής θέσης πρηνηδόν και την μεταφορά μικρού μεγέθους σακιδίων απροβλημάτιστα. Όσο πιο χαμηλή είναι η θέση πρηνηδόν τόσο πιο σταθερός είναι ο Στρατιώτης 
στη βολή αλλά κυρίως δίνει τον δυνατό ελάχιστο στόχο. Μερικά εκατοστά μπορεί να σημαίνουν την διαφορά μεταξύ του να είναι κάποιος καλυμμένος από μια εδαφική έξαρση και του να είναι εκτεθειμένος στα θραύσματα από μια 
κοντινή έκρηξη. Για να επιτευχθεί αυτό δεν πρέπει να τοποθετούνται θήκες πιο μπροστά από τις χαρακτηριστικές προεξοχές των λαγόνιων οστών της λεκάνης. Υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό δεν θα μπορεί να αποφευχθεί όμως.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 2ης ΓΡΑΜΜΗΣ/ΦΟΡΤΟΣ ΜΑΧΗΣ

19

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΟΥ ΜΑΧΗΣ

www.defenceredefined.com.cy

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

Β. ΑΛΛΑ ΠΙΘΑΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΡΟΛΟΥ ή ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Σημειώσεις:

θ. Δέον όπως η πλάτη της εξάρτηση παραμένει όσο το δυνατόν καθαρή ώστε το προσωπικό να μπορεί σχετικά εύκολα να καθίσει εντός μεταφορικών μέσων ή να αναρτήσει μικρά σακίδια. Αν είναι δυνατό δεν πρέπει να υπάρχουν 
θήκες ή γυλιοί πέραν του 1ου τεταρτημορίου των γλουτών προς τα πίσω.
ι. Πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση υλικών από τους ιμάντες ώμων ώστε αυτοί να παραμένουν καθαροί και χωρίς εμπόδια στην επώμιση του οπλισμού
ια. Η εξάρτηση πρέπει να είναι Άνετη. Η , σχετική, άνεση μιας εξάρτησης είναι σημαντική διότι μειώνει την καταπόνηση του προσωπικού και ως επακόλουθο αυξάνει την εγρήγορση και την αποτελεσματικότητα του.
ιβ. Η εξάρτηση πρέπει να είναι σταθερή. Η σταθερότητα επιτρέπει στον μαχητή να κινείται(να τρέχει, να έρπει κλπ) χωρίς να τον εμποδίζει η εξάρτηση ή να τον ρίχνει εκτός ισορροπίας. Η σταθερότητα συμβάλλει επίσης και στην 
άνεση.
ιγ Η εξάρτηση πρέπει να επιτρέπει όσο το δυνατό καλύτερο αερισμό. Ο καλός αερισμός αυξάνει την άνεση, μειώνει τις απαιτήσεις σε νερό, μιας και περιορίζει την εφίδρωση.
ιδ. Οι επικεφαλείς των Τμημάτων πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο ορισμένοι Στρατιώτες, βάση ρόλου ή ειδικότητας, να χρειάζονται περισσότερες θήκες ΓΧ ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη κατανομή του φόρτου τους. Μία θήκη 
ΓΧ πρέπει να περιέχει την Συλλογή Τραύματος αν δεν διατίθεται ειδική προς τούτο θήκη. Σε άλλη θήκη ΓΧ δύναται να μεταφέρονται μικροϋλικά, χειροβομβίδες, υλικά Διοίκησης και Ελέγχου κλπ
ιε. Στις «Διαμορφούμενου Τύπου» εξαρτήσεις ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δίνεται ώστε η τοποθέτηση των διαφόρων θηκών: 1. Να δίνει εύκολη πρόσβαση στα πυρομαχικά, 2. Να επιτρέπει την λήψη της χαμηλότερης δυνατής θέσης 
πρηνιδόν, 3. Να μην εμποδίζει την επώμιση και γενικά την αποτελεσματική χρήση του οπλισμού. 4. Να είναι λειτουργική και ισορροπημένη
ιστ. Εννοείται ότι το μέσο μεταφοράς (εξάρτηση) και ο οπλισμός με τα παρελκόμενα του αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 2ης Γραμμής/Φόρτου Μάχης
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