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1.
Σακίδιο Μακράς Διημέρευσης 

(Bergen)

Είναι το μέσο μεταφοράς των 
υλικών της 4ης Γραμμής αλλά 

ενδεχομένως και του 
Γυλιού/Σακιδίου και των 
υλικών της 3ης Γραμμής

Στην πλάτη. Είναι σημαντικό να 
εξασφαλίζεται η σωστή τοποθέτηση 
λόγω του σημαντικού βάρους του

Στην πλάτη. Το υφιστάμενο Lowa Alpine 
Saracen επιτρέπει την μεταφορά μέχρι και 

120 λίτρων υλικών

α. Η διαρρύθμιση των υλικών εντός του Σακιδίου πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τον παράγοντα άνεση και σταθερότητα 
αλλά ταυτόχρονα να είναι επιχειρησιακά προσανατολισμένη
β. Το Σακίδιο 3

ης
Γραμμής δέον να τοποθετείται αμέσως κάτω 

από το κάλυμμα με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η ταχεία 
ανάκτηση του αλλά ταυτόχρονα να είναι όσο το δυνατό πιο 
σταθερά προσαρμοσμένο
γ. Οι εξωτερικές αποσπώμενες θήκες του Bergen μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν είτε για διαχωρισμό των υλικών κατά 
είδος είτε για να φιλοξενήσουν υλικά αποστολής ή υλικά 
απαραίτητα για φάσεις της αποστολής τα οποία ενδέχεται 
να χρειάζεται να μεταφερθούν μετά που θα αφεθεί το 
υπόλοιπο σακίδιο
δ. Όποτε αυτό είναι δυνατόν είναι σημαντικό να 
προσαρμόζεται σωστά η ζώνη μέσης του σακιδίου
ε. Είναι επίσης σημαντικό σε περιπτώσεις μερικώς γεμάτου 
σακιδίου να γίνεται χρήση των ιμάντων σύσφιξης ώστε να 
μην μετακινείται το φορτίο
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2.
Σάκος ή σάκοι 

Αδιαβροχοποίησης

Συλλογική προστασία του 
περιεχομένου από το 

περιβάλλον

Εντός των κυρίων διαμερισμάτων του 
σακιδίου.

Εντός των κυρίων διαμερισμάτων του 
σακιδίου.

α. Το περιεχόμενο δύναται να χωριστεί κατά είδος μέσω της 
χρήσης σάκων αδιαβροχοποίησης.
β. Είναι θεμιτό να υπάρχει και συλλογική αδιαβροχοποίηση 
με την χρήση ενός μεγάλου τέτοιο σάκου
γ. Βρεγμένος η λερωμένος ρουχισμός και υλικά δύναται να 
τοποθετηθούν εξωτερικά αυτού του σάκου ώστε να 
προστατευτούν τα υπόλοιπα
δ. Χρήση τέτοιων σάκων προσδίδει πλευστότητα στο σακίδιο
ε. Διαχωρισμός του περιεχομένου κατά είδος με την χρήση 
σάκων αδιαβροχοποίησης επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση 
του

©Πίνακες : ΕυστάθιοςΠαλαιολόγος



ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 4ης ΓΡΑΜΜΗΣ/ΦΟΡΤΟΣ 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ-ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

04

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΟY ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ-ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

www.defenceredefined.com.cy

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

3.
Σακίδιο ή/και Γυλιός 

3ης Γραμμής

Συνέχιση της αποστολής όταν δεν 
απαιτείται ή δεν μπορεί να μεταφερθεί 
πλέον το Σακίδιο Μακράς Διημέρευσης 

(Bergen) και τήρηση όλων, αν είναι 
δυνατό, των υλικών αποστολής 

συγκεντρωμένων

Κάτω από το άνω κάλυμμα του 
Σακιδίου με τρόπο που να επιτρέπει 

την ταχεία ανάκτηση

Κάτω από το άνω κάλυμμα του Σακιδίου με 
τρόπο που να επιτρέπει την ταχεία 

ανάκτηση

α. Δυνατόν να υπάρχουν περιπτώσεις που να μην 
απαιτείται η μεταφορά Σακιδίου 3

ης
Γραμμής ή αυτό 

να μην είναι διαθέσιμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
μπορεί να γίνει χρήση των αποσπώμενων 
εξωτερικών θηκών του Bergen για να καλυφθεί η 
ανάγκη
β. Δυνατόν τα υλικά 3

ης
Γραμμής και το μέσο 

μεταφοράς τους να αποτελούν το μεγαλύτερο 
ποσοστό της 4

ης
Γραμμής

4.

Ατομικό Αδιάβροχο 
(Poncho) ή/και 

Επενδύτης (Poncho 
Liner) ή/και Λάστιχα 

«Banjee»

Πολλαπλές χρήσεις . Όπως 
«Παράρτημα Γ»

Εσωτερικά μιας πλαϊνής θήκης ή 
προσαρμοσμένα εξωτερικά

Εσωτερικά μιας πλαϊνής θήκης ή 
προσαρμοσμένα εξωτερικά

α. Αν δεν απαιτούνται στην 3
η

Γραμμή αυτά δύναται 
να αποτελούν μέρος της 4

ης
Γραμμής

β. Δύναται η αναγκαιότητα τους σε κάθε Γραμμή να 
εξαρτάται από την φάση της αποστολής οπόταν 
τοποθετούνται ανάλογα
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5.
Κατάλυμα

(Bivvy Bag ή Bivvy
shelter)

Προστασία από τις καιρικές 
συνθήκες σε στατικές θέσεις

Δέον να τοποθετείται μαζί με 
ενδεχομένως τον υπνόσακο στον πάτο 

του σακιδίου σε ξεχωριστό σάκο 
αδιαβροχοποίησης

Στην θήκη πάτου του σακιδίου μαζί με 
ενδεχομένως τον υπνόσακο σε ξεχωριστό 

σάκο αδιαβροχοποίησης

α. Πιθανόν να μην απαιτείται ή να δύναται να 
μεταφερθεί άλλο είδος καταλύματος πέραν του 
ατομικού αδιάβροχου
β. Πιθανόν ένα κατάλυμα να δύναται ή να πρέπει 
να εξυπηρετεί περισσότερων του ενός 
Καταδρομέων

6.
Ρουχισμός 

Βροχής/Ψύχους και 
Εφεδρικός Ρουχισμός

Αναλόγως του υλικού
Δέον να τοποθετούνται σε ξεχωριστό 

σάκο αδιαβροχοποίησης εντός του 
κυρίως διαμερίσματος του σακιδίου

Δέον να τοποθετούνται σε ξεχωριστό σάκο 
αδιαβροχοποίησης εντός του κυρίως 

διαμερίσματος του σακιδίου

α. Ο ρουχισμός βροχής/ψύχους ενδεχομένως να 
μην απαιτείται στην 3

η
Γραμμή αλλά να χρειάζεται 

για λοιπές φάσεις της αποστολής οπόταν 
μεταφέρεται στην 4

η
Γραμμή

β. Ο εφεδρικός ρουχισμός εξαρτάται από την 
συνολική διάρκεια της αποστολής αλλά πρέπει 
πάντα να περιλαμβάνει τουλάχιστον εφεδρικά 
ζεύγη κάλτσες και εφεδρικά τεμάχια 1

ου
επιπέδου 

(Level I) ισοθερμικά, αναλόγως των καιρικών 
συνθηκών.
γ. Εφεδρική στολή παραλλαγής δεν απαιτείται 
εκτός περιπτώσεων πολύ μεγάλης διάρκειας 
αποστολών (πέραν των 10 ημερών) ή όταν η 
αποστολή περιλαμβάνει διέλευση υδάτινου 
κωλύματος.
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7.
Τροφή και Νερό

(ενδεχομένως και 
συσκευή θέρμανσης)

Αναπλήρωση αυτών της 3ης

Γραμμής ή κατανάλωση απευθείας

Δέον όλα τα εφεδρικά υλικά διατροφής 
και νερού της 4ης Γραμμής να 

τοποθετούνται σε ξεχωριστό σάκο 
αδιαβροχοποίησης εντός του κυρίως 
διαμερίσματος ή σε κάποια από τις 

εξωτερικές θήκες του σακιδίου

Δέον όλα τα εφεδρικά υλικά διατροφής και 
νερού της 4ης Γραμμής να τοποθετούνται σε 

ξεχωριστό σάκο αδιαβροχοποίησης εντός 
του κυρίως διαμερίσματος ή σε κάποια από 

τις εξωτερικές αποσπώμενες θήκες του 
σακιδίου

α. Η μεταφερόμενες ποσότητες εξαρτώνται από την 
διάρκεια της αποστολής και τις δυνατότητες 
ανεφοδιασμού.
β. Ενδεχομένως να απαιτείται να μειωθούν οι 
μερίδες φαγητού για τις περιόδους της αποστολής 
που δεν απαιτείται αυξημένη κινητικότητα
γ. Το σημαντικό βάρος του νερού επιβάλλει την 
στοίχιση των δρομολογίων της αποστολής κατά το 
δυνατό λαμβάνοντας υπόψη σημεία υδροληψίας
δ. Η χρήση τροφών του ελάχιστου δυνατού όγκου 
και βάρους και της μέγιστης θερμιδικής αξίας είναι 
πολύ σημαντική
ε. Οι τροφές πρέπει να μπορούν να καταναλωθούν 
κρύες και χωρίς προετοιμασία
στ. Ενδεχομένως να κριθεί σκόπιμο μέρος του 
προσωπικού να μεταφέρει συσκευές θέρμανσης και 
καύσιμο για την παρασκευή θερμών γευμάτων όταν 
η κατάσταση επιτρέπει
στ. Είδη σνακ όπως σοκολάτες ή καραμέλες κλπ 
πρέπει να συμπληρώνουν την τροφή των κυρίων 
μερίδων
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8. Υπνόσακος και Υπόστρωμα Ανάγκες ξεκούρασης και ύπνου

Ο υπνόσακος, αν μεταφέρεται, δέον να 
τοποθετείται στο ξεχωριστό διαμέρισμα 

στον πάτο του σακιδίου εντός 
ξεχωριστού σάκου αδιαβροχοποίησης. Το 
υπόστρωμα (ελαστικό υπόθεμα) δύναται 
να μεταφερθεί εξωτερικά ή εσωτερικά 

του σακιδίου αναλόγως του είδους

Ο υπνόσακος, αν μεταφέρεται, δέον να 
τοποθετείται στο ξεχωριστό διαμέρισμα στον 
πάτο του σακιδίου εντός ξεχωριστού σάκου 

αδιαβροχοποίησης.
Το ελαστικό υπόθεμα συνήθως μεταφέρεται 

εξωτερικά του σακιδίου τυλιγμένο

α. Ο υπνόσακος καταλαμβάνει σημαντικό όγκος και 
έχει σημαντικό βάρος αναλόγως του είδους
β. Ενδεχομένως ένας υπνόσακος να εξυπηρετήσει 
τις ανάγκες περισσότερων του ενός 
Καταδρομέων/Στρατιωτών
γ. Οι θερινού τύπου υπνόσακοι, μόνοι τους ή σε 
συνδυασμό με τον επενδύτη αδιάβροχου, δύναται να 
αποτελέσουν ικανοποιητική λύση για τις πλείστες 
καιρικές συνθήκες στην Κύπρο
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9.
Υγειονομική Συλλογή

(Συμπληρωματική αυτής 
του «Παραρτήματος Γ»

Όπως «Παράρτημα Γ» αλλά 
προσαρμοσμένη στην διάρκεια και 

τις απαιτήσεις της 4ης Γραμμής

Κατάλληλα αδιαβροχοποιημένη σε θέση 
εύκολα προσβάσιμη

Κατάλληλα αδιαβροχοποιημένη σε θέση 
εύκολα προσβάσιμη

α. Πιθανόν να μην αποτελεί ξεχωριστή συλλογή από 
αυτήν του «Παραρτήματος Γ» αλλά να είναι 
προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις μακρόχρονης 
παραμονής εν υπαίθρω
β. Πιθανόν να επιλεγεί την υγειονομική υποστήριξη 
του επιχειρησιακού τμήματος να την αναλάβει ο 
Νοσοκόμος Μάχης οπόταν οι λοιποί Στρατιώτες να 
μην απαιτείται να μεταφέρουν τέτοια
γ. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ατομικές ανάγκες 
του κάθε Στρατιώτη αλλά και τις απαιτήσεις και τους 
ενδεχόμενους κινδύνους της μακρόχρονης 
παραμονής μακριά από συνθήκες υγιεινής
δ. Πιθανόν προϊόντα περιποίησης ποδιών όπως 
πούδρα να είναι απαραίτητα
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10.
Συλλογή Συντήρησης 

Οπλισμού
Συντήρηση και κάθαρση κάθε 

μεταφερόμενου είδους οπλισμού
Στην τυποποιημένη συσκευασία της Στην τυποποιημένη συσκευασία της

α. Η μακρόχρονη παραμονή του οπλισμού σε 
δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες αυξάνει τις 
απαιτήσεις συντήρησης οπόταν μια πλήρης 
συλλογή πρέπει να μεταφέρεται
β. Πιθανόν μια συλλογή να καλύπτει τις ανάγκες 
συντήρησης περισσότερων του ενός όπλων και 
περισσότερων του ενός Καταδρομέων
γ. Το πιο σημαντικό στοιχείο μια τέτοιας συλλογής 
είναι το λάδι CLP

11. Υλικά Αποστολής
Προς αναπλήρωση/υποστήριξη 
αυτών της 3ης Γραμμής ή χρήση 
κατά Φάση ή κατά περίπτωση

Αναλόγως του υλικού Αναλόγως του υλικού

α. Τέτοια υλικά μπορεί να είναι επιπλέον εφεδρικά 
ξηρά στοιχεία και συσσωρευτές για όλες τις 
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. Σ/Α), 
υλικά παρατηρητηρίου, υλικά ΚΦ, Δίχτυα 
Παραλλαγής, εργαλεία εκσκαφής κλπ
β. Επίσης μπορεί να περιλαμβάνουν ειδικά 
πυρομαχικά όπως Νάρκες ή ΑΤ
γ. Πιθανόν να περιλαμβάνονται υλικά ορεινού ή 
καταδύσεων που θα απαιτηθούν κατά Φάση αν δεν 
αποτελούν μέρος της 3

ης
Γραμμής
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12. Πολιτικός Ρουχισμός Χρήση κατά περίπτωση Μαζί με τον υπόλοιπο ρουχισμό Μαζί με τον υπόλοιπο ρουχισμό

α. Η χρήση πολιτικού ρουχισμού ενδεχομένως να 
επιβάλλεται σε ορισμένες αποστολές
β. Θα ήταν χρήσιμο αν αυτός ο ρουχισμός κάλυπτε 
και μέρος των λοιπών αναγκών ένδυσης. Π.χ. ένας 
επενδύτης θερμικού όγκου (fleece) μαύρου 
χρώματος μπορεί να εξυπηρετήσει και ως πολιτική 
ενδυμασία και ως 3

ο
Επίπεδο (Level III) της 

επιχειρησιακής στολής
γ. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρήσιμα μπορεί είναι 
και ζεύγος αθλητικών υποδημάτων

©Πίνακες : ΕυστάθιοςΠαλαιολόγος
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13 Υλικά Ατομική Υγιεινής Ατομική υγιεινή και καθαριότητα
Αδιαβροχοποιημένα ξεχωριστά σε μία 

εξωτερική θήκη του σακιδίου
Αδιαβροχοποιημένα ξεχωριστά σε μία 

εξωτερική αποσπώμενη θήκη του σακιδίου

α. Αυτά τα υλικά πρέπει να τηρούνται στο ελάχιστο.
β. Ξυριστικά ή υλικά λήψης λουτρού δεν 
απαιτούνται και δεν πρέπει να μεταφέρονται
γ. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στην υγιεινή 
στόματος οπόταν μια οδοντόβουρτσα και πιθανόν 
οδοντόπαστα ίσως να είναι αναγκαία, ειδικά για 
μεγάλης χρονικής διάρκειας αποστολές
δ. Μια ορειβατική πετσέτα μικροϊνών καλύπτει τις 
πλείστες ανάγκες ατομικής υγιεινής
ε. Σημαντικό να μεταφέρεται ικανοποιητική 
ποσότητα από χαρτί υγείας ή/και μωρομάντηλα, 
ικανή να καλύψει το σύνολο των αναγκών της 
αποστολής

Σημειώσεις:
α. Η ανάγκη μεταφοράς και σωστής τοποθέτησης του μεγάλου Σακιδίου Μακράς Διημέρευσης στην πλάτη του Καταδρομέα/Στρατιώτη ενδεχομένως να επιβάλει αναδιευθέτηση της θέσης των υλικών των προηγούμενων 
Γραμμών του Φόρτου καθώς το πολύ μεγάλο βάρος τέτοιου Σακιδίου επιβάλλει να δοθεί προτεραιότητα στις απαιτήσεις αυτού. Η χρήση της ζώνης μέσης του σακιδίου πρέπει να γίνεται όποτε αυτό είναι δυνατό.
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 και δεν πρέπει να μεταφέρονται
ε. Υλικά εστιάσεως πέραν αυτών που αναφέρθηκαν δεν απαιτούνται και δεν πρέπει να μεταφέρονται
στ. Οι πλευρικές αποσπώμενες θήκες δύναται να αποτελέσουν σε καταστάσεις ανάγκης το μέσο μεταφοράς υλικών 3ης Γραμμής



CONTACT US Phone Number +00357 25586909

Email Info@cd-multimedia.com

Address Eteokleous 2A – Limassol 

Website www.cd-multimedia.com

LAYOUT DESIGN: C.D Multimedia Services Ltd

https://twitter.com/EvstPalaiologos

Cover Photo:  ©Hellenic Army

©Πίνακες : ΕυστάθιοςΠαλαιολόγος


