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

Α. ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1.
Γυλιός Μέσης ή/και Σακίδιο 

«24» ή «48» ωρών

Το μέσο μεταφοράς του 
συνόλου του φόρτου 3ης

Γραμμής.
Το σακίδιο προσφέρουν πιο 

άνετο τρόπο μεταφοράς 
μεγαλύτερου όγκου και 

βάρους υλικών, περισσότερες 
επιλογές στην διευθέτηση και 

πιο εύκολη ανάκτηση

α. Αν φέρεται Σακίδιο αναρτάται στην 
πλάτη.
β. Αν φέρεται γυλιός αυτός 
ενδεχομένως να είναι τοποθετημένος 
κεντρικά στην ζωστήρα πίσω, ή 
ενδέχεται να φέρεται και 
πλευρικά ώστε να ευκολύνεται η 
πρόσβαση σε αυτόν.
γ. 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.

Στα χορηγούμενα είδη περιλαμβάνεται 
Γυλιός μέσης

α. Αναλόγως Αποστολής και καιρικών συνθηκών υπάρχει 
ενδεχόμενο να χρειάζεται ή να επαρκεί η μεταφορά μόνο του 
Γυλιού ή μόνο του Σακιδίου ή και των δύο.
β. Σακίδια χωρητικότητας 25 έως 40 λίτρων επαρκούν για 
όλες τις καταστάσεις και η χορήγηση τέτοιου μεγέθους 
σακιδίου θα επιτρέψει πιο καλή διαχείριση του φόρτου.
γ. Πιθανόν χειριστές Βαρέων και Ομαδικών Όπλων και 
ΔΒστές Περιπόλου ή Νοσοκόμοι μάχης να χρειάζεται να 
φέρουν συνεχώς σακίδιο ακόμα και στην 2

η
Γραμμή/Φόρτος 

Μάχης. Σε αυτή την περίπτωση το Σακίδιο πρέπει να μπορεί 
να καλύψει και τις ανάγκες των ατομικών υλικών πέραν 
των αναγκών του ρόλου ή της ειδικότητας του Καταδρομέα
δ. Εντός του Σακιδίου ή του Γυλιού μεταφέρονται υλικά όχι 
άμεσα απαραίτητα κατά την μάχη ή υλικά που το μέγεθος 
τους δεν επιτρέπει την μεταφορά τους αλλού.
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Α. ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2. Ατομικό Αδιάβροχο «Poncho»

Πολλαπλές χρήσεις όπως:
α. Κατάλυμα σε μορφή 
αντίσκηνου ή «γιατάκι»
β. Πρόχειρος Υπνόσακος
γ. Φορείο
δ. Σκίαση και Παραλλαγή 
στατικής θέσης
ε. Απομάκρυνση χώματος από 
εκσκαφή
στ. Διαχείριση νεκρών
ζ. Πλωτήρας
κλπ

Το σακίδιο προσφέρεται καλύτερα 
στην διαχείριση του σχετικά 

μεγάλου όγκου και βάρους του 
Αδιάβροχου απ’ ότι ο Γυλιός μέσης.

Εντός του Σακιδίου «24» ωρών όταν αυτό 
απαιτείται. Ενδεχομένως να αποτελεί μέρος 
της 4ης Γραμμής και να μεταφέρεται στην 3η

Γραμμή ανάλογα της ανάγκης

α. Η μεταφορά του στον Γυλιό μέσης πρέπει να αποφεύγεται 
όταν αυτό είναι δυνατό λόγω του όγκου και βάρους του 
Αδιάβροχου που είναι οριακά για να τα διαχειριστεί ο 
σχετικά μικρός γυλιός.
β. Η πολλαπλή χρησιμότητα του Αδιάβροχου σημαίνει ότι θα 
αποτελεί σχεδόν πάντα μέρος της 3

ης
Γραμμής/Φόρτου 

24ωρου-Προσεγγίσεως
γ. Η τοποθέτηση εκ των προτέρων τεμαχίων αρτάνης στους 
μεταλλικούς δακτυλίους των γωνιών του επιτρέπει 
μεγαλύτερη ευελιξία στην χρήση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 3ης ΓΡΑΜΜΗΣ/ΦΟΡΤΟΣ 24ΩΡΟΥ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
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Α. ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

3. Υγειονομική Συλλογή

Σκοπός της είναι η υγειονομική 
κάλυψη του Καταδρομέα για 24 

έως 48 ώρες.
Δεν έχει σχέση με την Συλλογή 

Τραύματος
Πιθανόν να περιλαμβάνει: α. 
Τσιρότα
β. Χάπια (παυσίπονα, 
αντιπυρετικά, αντιδιαρροικά, 
κλπ)
γ. Αλοιφή για εγκαύματα ή 
συγκάματα
δ. κολλύριο για τα μάτια
ε. αντισηπτικό διάλυμα ή αλοιφή
στ. ισοτονικά, πολυβιταμίνες

κλπ

Τοποθετείται σε μικρή αδιάβροχη και 
ανθεκτική συσκευασία και μετά 

εντός Γυλιού ή Σακιδίου
Εντός του Γυλιού μέση ή του Σακιδίου

α. Η συλλογή προορίζεται για την υγειονομική κάλυψη του 
Στρατιώτη για μικρό χρονικό διάστημα. Το μέγεθος της 
πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό
β. Ο κάθε Στρατιώτης οφείλει να διαμορφώσει την Συλλογή 
ανάλογα με τις δικές του προσωπικές ανάγκες
γ. Τους θερινούς μήνες ένα αντικουνουπικό εκνέφωμα 
(spray) πιθανόν να κριθεί αναγκαίο. Προσοχή να είναι άοσμο
δ. Υλικά όπως πούδρα για τα πόδια, νυχοκόπτης κλπ δεν 
κρίνονται απαραίτητα λόγω της πολύ μικρής διάρκειας 
χρόνου για την οποία προορίζεται
ε. Πιθανόν μια μικρή οδοντόβουρτσα να κριθεί από 
ορισμένους ως απαραίτητη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 3ης ΓΡΑΜΜΗΣ/ΦΟΡΤΟΣ 24ΩΡΟΥ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
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Α. ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

4.
Εφεδρικά Ξηρά Στοιχεία και 

Συσσωρευτές

Διατήρηση σε λειτουργία καθ’ 
όλη την αναγκαία διάρκεια της 

αποστολής όλων των 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών όπως Σ/Α, Φακών, 

ΟΝΥΠΑΣ, ΔΝΟ, GPS κλπ

Καλό θα είναι να είναι διαχωρισμένα 
από τον υπόλοιπο φόρτο σε 

αδιαβροχοποιημένη συσκευασία. 
Μετά τοποθετείται καταλλήλως 

εντός του Γυλιού ή Σακιδίου

Εντός του Γυλιού μέσης ή του Σακιδίου

α. Πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα για όλες τις 
συσκευές αλλά μόνο για το εν λόγω διάστημα. Τα ξηρά 
στοιχεία και οι συσσωρευτές έχουν σημαντικό βάρος και 
τυχών υπερβολές στην μεταφερόμενη ποσότητα θα έχουν 
σοβαρή επίπτωση στο βάρος
β. Επιδιώκουμε, στο μέτρο του δυνατού, όλες οι συσκευές να 
χρησιμοποιούν κοινά ξηρά στοιχεία εμπορίου ΑΑ ή ΑΑΑ
γ. Πρέπει να εξασφαλίζεται πριν την αποστολή ότι τα ξηρά 
στοιχεία και συσσωρευτές είναι επαρκώς φορτισμένα

5. Γαιόσακοι

Πολλαπλές χρήσεις όπως 
βελτίωση θέσης μάχης, χειρισμός 
αιχμαλώτων, μεταφορά υλικών 

κλπ

Μεταφέρονται τυλιγμένοι ή 
διπλωμένοι εντός ή εκτός του 

Γυλιού ή Σακιδίου
Εντός του Γυλιού μέση ή του Σακιδίου

α. 1-2 γαιόσακοι επαρκούν για τις πλείστες των 
περιπτώσεων
β. Κατάλληλης μορφής γαιόσακοι πιθανόν να δίνουν λύσεις 
και σε ανάγκες παραλλαγής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 3ης ΓΡΑΜΜΗΣ/ΦΟΡΤΟΣ 24ΩΡΟΥ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
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Α. ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

6. Νερό Ενυδάτωση

Ο Ασκός Πλάτης πιθανόν να 
μεταφερθεί εντός Σακιδίου. Επιπλέον 

νερό δύναται να μεταφερθεί σε 
πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης 

εμπορίου ή στρατιωτικών και 
ορειβατικών προδιαγραφών 

υδροδοχεία

Εντός Ασκού Πλάτης ή του Σακιδίου

α. Οι ανάγκες σε νερό του ανθρώπινου οργανισμού δεν 
πρέπει να παραγνωρίζονται ούτε και να υποεκτιμούνται 
ειδικά σε περιβάλλον έντονου στρες, έντονης σωματικής 
προσπάθειας και υψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας. 
Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να γίνονται υπερβολές και να 
μεταφέρεται αχρείαστα βάρος
β. Κάθε προσπάθεια να μειωθούν η ανάγκες μεταφοράς 
νερού πρέπει να καταβάλλεται μέσω δημιουργίας 
προϋποθέσεων ανεφοδιασμού εντός της αποστολής.
γ. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να μεταφέρονται 
λιγότερα από 5 λίτρα για κάθε 24ωρο έντονης κινητικότητας 
ή έντονου στρες.

7. Τροφή Διατροφικές ανάγκες

Καλό είναι να μεταφέρονται 
συγκεντρωμένα και διαχωρισμένα 

από τον υπόλοιπο φόρτο και 
αδιαβροχοποιημένα εντός του Γυλιού 

ή Σακιδίου

Εντός του Γυλιού μέσης ή του Σακιδίου

α. Με σωστό προγραμματισμό η ανάγκες σε τροφή για ένα 
24ωρο αποστολής μειώνονται σημαντικά. Επιδιώκεται το 
τμήμα πριν αναχωρήσει να λάβει γεύμα. Σε τέτοια περίπτωση 
τροφή μισής μέρας επαρκεί για το επόμενο 24ωρο και 
επιπλέον τροφή χρειάζεται μόνο για μεγαλύτερης διάρκειας 
αποστολές
β. Προτιμούνται τροφές υψηλής θερμιδικής αξίας που 
μπορούν να καταναλωθούν κρύες ή άνευ προετοιμασίας
γ. Σε περίοδο επιχειρήσεων πιθανόν μόνο υπηρεσιακές 
μερίδες να είναι διαθέσιμες
δ. Επιπλέον μικρά σνακ δύναται να μεταφέρονται

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 3ης ΓΡΑΜΜΗΣ/ΦΟΡΤΟΣ 24ΩΡΟΥ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
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Α. ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

8.

Υλικά παρασκευής ροφήματος 
(Μεταλλικό Κύπελλο και 

φακελάκια ροφήματος και 
ζάχαρη)

Διατήρηση της εγρήγορσης του 
Στρατιώτη και του ηθικού

Τοποθετούνται όλα εντός του 
μεταλλικού κυπέλλου και 

αδιαβροχοποιούνται
Εντός του Γυλιού μέσης ή του Σακιδίου

α. Η χορήγηση του μεταλλικού κυπέλλου που προσαρμόζεται 
στον πάτο του υπηρεσιακού υδροδοχείου 1 λίτρου ή άλλα 
παρόμοια ορειβατικά εμπορίου αποτελούν την βέλτιστη 
λύση
β. Το μεταλλικό κύπελλο επιτρέπει το ζέσταμα του 
περιεχομένου σε φωτιά αν η κατάσταση το επιτρέπει. Σε 
αυτή την περίπτωση μια συσκευή θέρμανσης και στερεό 
καύσιμο από τις υπηρεσιακές μερίδες επιχειρήσεων 
μεταφέρεται επίσης
γ. Αν ο Στρατιώτης κρίνει ότι δεν θα χρειαστεί τέτοιο ρόφημα 
δεν μεταφέρει τα εν λόγω υλικά

9. Κουτάλι
Λήψη και προετοιμασία 

γεύματος και ροφήματος
Μαζί με τα λοιπά υλικά τροφής 

ή/και ροφήματος
Εντός του Γυλιού μέσης ή του Σακιδίου

α. Με το κουτάλι μπορούν να καταναλωθούν όλων των 
ειδών τροφές οπόταν είναι το μόνο που χρειάζεται να 
μεταφέρεται
β. Τα ορειβατικά «spork» είναι ιδανικά για την ανάγκη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 3ης ΓΡΑΜΜΗΣ/ΦΟΡΤΟΣ 24ΩΡΟΥ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
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Α. ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

10.
Υλικά Συντήρησης Οπλισμού 

και Οπτικών

Συντήρηση. Δεν απαιτείται 
ολοκληρωμένη συλλογή 

συντήρησης για αποστολές 
μικρότερες του 48ωρου.

Εντός Γυλιού ή Σακιδίου Εντός του Γυλιού μέσης ή του Σακιδίου

α. Η ολοκληρωμένη συλλογή καθάρσεως δεν είναι 
απαραίτητη
β. Απαραίτητο κρίνεται ένα μικρό δοχείο ελαίου CLP και ένα 
τεμάχιο βαμβακερού υφάσματος
γ. Μέσα στο Επιχειρησιακό Τμήμα καλό είναι να 
μεταφέρονται 1-2 μεταλλικοί οβελοί ώστε να μπορεί να γίνει 
απόφραξη καννών λόγω εμπλοκών ή ακαθαρσιών
δ. Ένα ξεχωριστό πανί, κατάλληλο για φακούς οπτικών 
συσκευών πιθανόν να είναι χρήσιμο

11.
Εφεδρικά Πυρομαχικά κάθε 
είδους

Αναπλήρωση των φόρτων της 2ης

Γραμμής ή/και εφοδιασμός Βαρέων 
και Ομαδικών όπλων

Εντός Γυλιού ή Σακιδίου Εντός του Γυλιού μέσης ή του Σακιδίου

α. Εφεδρικά έτοιμα πυρομαχικά σε γεμιστήρες ή εφεδρικά 
πυρομαχικά σε κυτία μεταφέρονται ανάλογα των αναγκών 
της αποστολής
β. Ειδικά Πυρομαχικά όπως νάρκες, γεμίσματα καταστροφών. 
Βλήματα ΑΤ κλπ, τα οποία είναι αδύνατο να μεταφερθούν 
στην εξάρτηση μεταφέρονται στην 3

η
Γραμμή

γ. Τα πυρομαχικά καλό είναι να είναι σε σημεία εύκολα 
προσβάσιμα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 3ης ΓΡΑΜΜΗΣ/ΦΟΡΤΟΣ 24ΩΡΟΥ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
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Α/Α ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

12.
Ειδικά Υλικά (ΔΝΟ, ΟΝΥΠΑΣ, 

Διόπτρες ημέρας κλπ)

Αναλόγως του κάθε υλικού.
Τέτοια υλικά είτε τυγχάνουν 

μεταχείρισης πριν την μάχη είτε 
δεν θεωρούνται κρίσιμα κατά 

την μάχη οπόταν μεταφέρονται 
στην 3η Γραμμή

Εντός Γυλιού ή Σακιδίου ή εξωτερικά 
αυτών

Εντός του Γυλιού μέσης ή του Σακιδίου ή 
εξωτερικά αυτών

α. Ειδικά ατομικά υλικά που ενδέχεται να μην είναι κρίσιμα 
κατά την μάχη ή που να μην είναι αναγκαία σε όλες τις 
περιπτώσεις ή που η χρήση τους γίνεται σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις (π.χ. Νύχτα) μεταφέρονται στην 3

η
Γραμμή

β. Ορισμένα υλικά δύναται να μεταφερθούν προσωρινά ή 
μόνιμα στην 2

η
Γραμμή όταν απαιτείται ή όταν διατίθενται 

κατάλληλες θήκες

13.

Υλικά Αποστολής (Σ/Α 
Περιπόλου, Δίχτυα Παραλλαγής, 

Διόπτρες Παρατήρησης, 
Φωτογραφικές Μηχανές κλπ)

Αναλόγως υλικού και ρόλου ή 
ειδικότητας του κάθε Στρατιώτη

Εντός Γυλιού ή Σακιδίου ή 
εξειδικευμένου Σακιδίου (π.χ 
Νοσοκόμου Μάχης)

Εντός του Γυλιού μέσης ή του Σακιδίου ή 
εξειδικευμένου Σακιδίου (π.χ Νοσοκόμου 

Μάχης)

α. Ανάλογα με την ειδικότητα, τον ρόλο του κάθε Στρατιώτη 
και της αποστολής καθορίζονται τα μεταφερόμενα υλικά
β. Ενδεικτικά, ο ΔΒστης θα μεταφέρει τον Σ/Α 
Περιπόλου/Διμοιρίας και τα περιφερειακά αυτού, ο 
Νοσοκόμος Μάχης το υγειονομικό υλικό και πιθανόν φορείο 
μάχης, ο ΑΤστής βλήματα για τον ΑΤ εκτοξευτή, ο 
Ακροβολιστής τρίποδα, τηλεσκόπιο και στολή παραλλαγής 
κλπ
γ. Όλοι πιθανόν να φέρουν δίχτυα παραλλαγής κλπ υλικά
δ. Είναι εμφανές ότι τέτοιες ειδικότητες και ρόλοι απαιτούν 
την χωρητικότητα ενός σακιδίου μεγαλύτερου από το 
υφιστάμενο «24 ωρών»
ε. ‘Όταν μεταφέρεται ο Σάκος Μακράς Διημέρευσης της 4

ης

Γραμμής εντός του Σακιδίου 3
ης

Γραμμής τοποθετούνται όλα 
τα σχετικά με την αποστολή υλικά ώστε να δύναται να 
ανακτηθούν άμεσα όταν η τακτική κατάσταση επιβάλλει να 
αφεθεί το bergen

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 3ης ΓΡΑΜΜΗΣ/ΦΟΡΤΟΣ 24ΩΡΟΥ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
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Α. ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

14.
Εφεδρικός Ρουχισμός (Ζεύγος 

Κάλτσες, Ισοθερμικό)

Άνεση κατά την διάρκεια 
μεγάλων περιόδων ακινησίας 
μετά από έντονη δραστηριότητα

Εντός Γυλιού ή Σακιδίου 
αδιαβροχοποιημένα

Εντός του Γυλιού μέσης ή του Σακιδίου 
αδιαβροχοποιημένα

α. Η μικρή χρονική διάρκεια που καλύπτει η 3
η

Γραμμή δεν 
απαιτεί συνήθως μεταφορά εφεδρικού ρουχισμού
β. Η χρήση υλικών ρουχισμού σύγχρονων προδιαγραφών 
μειώνει ακόμα περισσότερο τις απαιτήσεις μεταφοράς 
εφεδρικών τεμαχίων
γ. Η μεταφορά των λοιπών υλικών του φόρτου προέχει της 
άνεσης που παρέχουν τα εφεδρικά τεμάχια ρουχισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 3ης ΓΡΑΜΜΗΣ/ΦΟΡΤΟΣ 24ΩΡΟΥ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
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15.
Επενδύτης Αδιάβροχου 
(Poncho Liner)

Χρήση μόνος του ή σε συνδυασμό 
με το Ατομικό Αδιάβροχο για 
προστασία από το κρύο σε 

στατικές θέσεις. Δύναται να 
χρησιμοποιηθεί ως υπνόσακος 

ανάγκης

Εντός Σακιδίου, αδιαβροχοποιημένο Εντός του Σακιδίου, αδιαβροχοποιημένο

α. Πιθανόν να μεταφέρεται ως μέρος της 4
ης

Γραμμής
β. Μπορεί να υποκαταστήσει ανεκτά τον υπνόσακο, μόνος 
του ή σε συνδυασμό με το Ατομικό Αδιάβροχο σε μεγάλο 
εύρος θερμοκρασιών
γ. Δύναται να τυλιχθεί μαζί με το ατομικό αδιάβροχο για 
προστασία και να αναρτηθεί εξωτερικά του σακιδίου
δ. Μεταφέρεται μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες το 
επιβάλλουν

16. Λάστιχα «Banjee»

Κατασκευή Καταλύματος μαζί με 
το Ατομικό Αδιάβροχο ή 

πρόσδεση υλικών εξωτερικά του 
σακιδίου ή γυλιού

Συνήθως τυλιγμένα γύρω από το 
ατομικό αδιάβροχο σε ρολό και 

αναλόγως εντός ή εξωτερικά του 
Σακιδίου ή Γυλιού

Συνήθως τυλιγμένα γύρω από το ατομικό 
αδιάβροχο σε ρολό και αναλόγως εντός ή 

εξωτερικά του Σακιδίου ή Γυλιού

α. Για κατασκευή καταλύματος απαιτούνται 4
β. Δεν πρέπει να είναι σε χρωματισμούς που να 
παραβιάζουν τις αρχές παραλλαγής

©Πίνακες : ΕυστάθιοςΠαλαιολόγος
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17. Ατομικό Σχοινί

Πολλαπλές χρήσεις όπως 
αναρρίχηση/καταρρίχηση, 

κατασκευές, διαχείριση 
αιχμαλώτων κλπ

Εντός Γυλιού ή Σακιδίου Εντός του Γυλιού μέσης ή του Σακιδίου

α. Να είναι επαρκούς μήκους
β. Προτιμότερο να είναι διαμέτρου 8χιλ ώστε να επιτρέπεται η 
μεταφορά μέχρι και 2 τεμαχίων 5 μέτρων

18. Εφεδρικά Μικροϋλικά
Αναπλήρωση των υλικών της 2ης

Γραμμής αν απαιτείται
Εντός Γυλιού ή Σακιδίου Εντός του Γυλιού μέσης ή του Σακιδίου

α. Μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητα
β. Δεν πρέπει να δημιουργούνται τάσεις υπερεξασφάλισης
γ. Καλό είναι να μεταφέρονται πάντα εφεδρικά 
«Μωρομάντιλα» ή/και χαρτί υγείας για ατομική υγιεινή

©Πίνακες : ΕυστάθιοςΠαλαιολόγος



13

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΟΣ 24ΩΡΟΥ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

www.defenceredefined.com.cy

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

Β. ΑΛΛΑ ΠΙΘΑΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ή ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
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19.
Ρουχισμός 
Βροχής/
Ψύχους

Αδιάβροχη 
Διαπνέουσα 

Στολή

Προστασία από το κρύο, τον 
άνεμο και την βροχή κατά την 

κίνηση ή σε στατικές θέσεις

Μέρος τους ενδέχεται να φέρεται 
στο σώμα. Τα λοιπά 

αδιαβροχοποιημένα εντός Γυλιού ή 
Σακιδίου

Μέρος τους ενδέχεται να φέρεται στο σώμα. 
Τα λοιπά αδιαβροχοποιημένα εντός του 

Γυλιού ή του Σακιδίου

α. Η Αδιάβροχη Διαπνέουσα Στολή (περισκελίδα και 
Επενδύτης) δέον να συνοδεύεται και από ανάλογες γκέτες 
για προστασία των κάτω άκρων. Πιθανόν να κριθεί ότι η 
περισκελίδα δεν είναι απαραίτητη και να μην μεταφερθεί
β. Μία Ισοθερμική Επένδυση τηρείται ως εφεδρική και 
φέρεται όταν απαιτείται μακρά στατική παραμονή μετά από 
έντονη εφίδρωση ή για ύπνο
γ. Τα σχετικά υλικά μεταφέρονται μόνο εφόσον επιβάλλεται 
λόγω καιρικών συνθηκών και μόνο όταν επαρκεί ο 
διαθέσιμος χώρος

Επενδύτης 
Θερμικού Όγκου 

(fleece)

Ισοθερμική 
Επένδυση

20.
Μικρή Πετσέτα

(όχι μεγαλύτερη από 30Χ30εκ)
Ατομική Υγιεινή Εντός Γυλιού ή Σακιδίου Εντός του Γυλιού μέσης ή του Σακιδίου

α. Μικρές ορειβατικές μικροϊνών είναι ιδανικές
β. Η χρησιμότητα της είναι μικρή και δέον να μην 
μεταφέρεται εκτός κι αν κριθεί αναγκαία

Σημειώσεις:
α. Το Σακίδιο «24» ή «48» ωρών είναι προτιμότερο από τον γυλιό μέσης για την τήρηση των υλικών 3ης Γραμμής/Φόρτος 24ωρου-Προσεγγίσεως. Επιτρέπει πιο άνετη μεταφορά περισσότερου όγκου και βάρους εφόσον απαιτείται 
και μπορεί ο χρήστης να έχει πιο εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του
β. Σάκοι αδιαβροχοποίησης είναι ιδανικοί για την προστασία των υλικών από το περιβάλλον και για τον διαχωρισμό τους κατά είδος εντός ενός σακιδίου
γ. Σημαντικό να τονιστεί ότι προέχουν τα υλικά αποστολής. Υλικά ατομικής άνεσης μεταφέρονται μόνο εφόσον υπάρχει χώρος ή επιτρέπει το βάρος
δ. Υλικά ατομικής υγιεινής και καθαριότητας πέραν αυτών που αναφέρθηκαν δεν απαιτούνται για τέτοιας μικρής διάρκειας αποστολές, που καλύπτει η 3η Γραμμή, και δεν πρέπει να μεταφέρονται
ε. Υλικά εστιάσεως πέραν αυτών που αναφέρθηκαν δεν απαιτούνται και δεν πρέπει να μεταφέρονται
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