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ΑΠΟΣΤΟΛΩΝΑΠΟΣΤΟΛΩΝ & & ΑΣΚΗΣΕΩΝΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΑΟΜΑΔΑ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ



ΈντυποΈντυπο

ΚατάλογοςΚατάλογος ΑτομικούΑτομικού
ΕξοπλισμούΕξοπλισμού..
ΓιαΓια υπενθύμισηυπενθύμιση καικαι μόνομόνο..
ΕίναιΕίναι καλόκαλό νανα έχουμεέχουμε τοτο
σακίδιοσακίδιο μεμε όλαόλα τατα
απαραίτητααπαραίτητα πάντοτεπάντοτε
έτοιμοέτοιμο..



ΣπηλαιολογικόςΣπηλαιολογικός
ΕξοπλισμόςΕξοπλισμός

ΠλήρηςΠλήρης ατομικόςατομικός εξοπλισμόςεξοπλισμός κάθετηςκάθετης
σπηλαιολογίαςσπηλαιολογίας

σπηλαιολογικήσπηλαιολογική ζώνηζώνη
καταβατήρακαταβατήρα, , φρένοφρένο στήθουςστήθους & & χεριούχεριού ((μεμε ανεξάρτητηανεξάρτητη λανιέραλανιέρα))
φρένοφρένο ποδιούποδιού ((προαιρετικάπροαιρετικά))
3 3 κρίκουςκρίκους απλούςαπλούς, 3 , 3 κρίκουςκρίκους ασφαλείαςασφαλείας
διπλήδιπλή λανιέραλανιέρα
& & ποδολαβήποδολαβή

ΣπηλαιολογικόΣπηλαιολογικό κράνοςκράνος ((μεμε αλουμινοκουβέρτααλουμινοκουβέρτα))
2 2 ανεξάρτητεςανεξάρτητες ((ηλεκτρικέςηλεκτρικές) ) πήγεςπήγες φωτισμούφωτισμού
+ + μπαταρίεςμπαταρίες
ΑσετυλίνηΑσετυλίνη + + πέτραπέτρα ασετυλίνηςασετυλίνης
((ηη χρήσηχρήση τηςτης καταργήθηκεκαταργήθηκε) ) 



ΡουχισμόςΡουχισμός

ΣπηλαιολογικήΣπηλαιολογική φόρμαφόρμα
((κατάλληληκατάλληλη γιαγια τιςτις συνθήκεςσυνθήκες τουτου σπηλαίουσπηλαίου))
ΓαλότσεςΓαλότσες ήή μποτάκιαμποτάκια
((μεμε καλήκαλή πρόσφυσηπρόσφυση))
ΙσοθερμικάΙσοθερμικά εσώρουχαεσώρουχα ήή ολόσωμοολόσωμο fleecefleece
ΙσοθερμικέςΙσοθερμικές κάλτσεςκάλτσες
ήή καλτσάκιακαλτσάκια neopreneneoprene
ΓάντιαΓάντια + + σκούφοσκούφο ήή μπαλακλάβαμπαλακλάβα



ΧρήσιμαΧρήσιμα

ΑτομικόΑτομικό σπηλαιολογικόσπηλαιολογικό σάκοσάκο
ΔοχείοΔοχείο νερούνερού 1 lit. 1 lit. 
ΑτομικόΑτομικό φαρμακείοφαρμακείο
ΜπλοκΜπλοκ σημειώσεωνσημειώσεων + + μολύβιμολύβι + + 
σφυρίχτρασφυρίχτρα
ΣουγιάςΣουγιάς ήή πολυεργαλείοπολυεργαλείο



ΓιαΓια τιςτις ΟμάδεςΟμάδες ΣπηλαίουΣπηλαίου

ΣετΣετ αρματώματοςαρματώματος ((πλήρεςπλήρες) ) 
ήή κλειδίκλειδί 1313mmmm
ΦρένοΦρένο basicbasic + + τροχαλίατροχαλία
ήή minitraxionminitraxion
ΕπιπλέονΕπιπλέον φακόςφακός + + μπαταρίεςμπαταρίες
5 5 μέτραμέτρα στατικόστατικό σχοινίσχοινί 8 8 χιλιοστώνχιλιοστών
11--2 2 ιμάντεςιμάντες μήκουςμήκους 3 3 μέτρωνμέτρων
2 2 επιπλέονεπιπλέον κρίκουςκρίκους ((οβάλοβάλ ασφάλειαςασφάλειας))



ΚατασκηνωτικόςΚατασκηνωτικός
ΕξοπλισμόςΕξοπλισμός

ΑτομικόΑτομικό αντίσκηνοαντίσκηνο + + υπόστρωμαυπόστρωμα + + 
υπνόσακοςυπνόσακος
ΠιάτοΠιάτο ήή καραβάνακαραβάνα, , πιρούνιπιρούνι, , κουτάλικουτάλι & & 
ποτήριποτήρι
ΕίδηΕίδη ατομικήςατομικής υγιεινήςυγιεινής
ΕπιπλέονΕπιπλέον ρουχισμόρουχισμό
αδιάβροχοαδιάβροχο αντιανεμικόαντιανεμικό μπουφάνμπουφάν
ήή/ / καικαι νιτσεράδανιτσεράδα
ζακέταζακέτα fleecefleece
κάλτσεςκάλτσες + + εσώρουχαεσώρουχα



ΤρόφιμαΤρόφιμα

ΝερόΝερό καικαι τροφέςτροφές υψηλήςυψηλής ενέργειαςενέργειας
((ξηροίξηροί καρποίκαρποί, , σοκολάτεςσοκολάτες, , ξηράξηρά φρούταφρούτα),),
γιαγια κατανάλωσηκατανάλωση μέσαμέσα στοστο σπήλαιοσπήλαιο
καικαι τηντην κατασκήνωσηκατασκήνωση
((γιαγια τουλάχιστοντουλάχιστον 48 48 ώρεςώρες))..



ΑπαραίτηταΑπαραίτητα

ΟρειβατικάΟρειβατικά παπούτσιαπαπούτσια
((γιαγια άνετοάνετο περπάτημαπερπάτημα))
ΣάκοςΣάκος πλάτηςπλάτης γιαγια τηντην μεταφοράμεταφορά
τουτου ατομικούατομικού εξοπλισμούεξοπλισμού
((νανα χωράχωρά ΟΛΟΚΛΗΡΟΟΛΟΚΛΗΡΟ τοντον ατομικόατομικό
εξοπλισμόεξοπλισμό εφεφ’’ όσονόσον είναιείναι δυνατόδυνατό))
.... .... ΈναΈνα καλόκαλό βιβλίοβιβλίο
((γιαγια τιςτις ώρεςώρες τηςτης αναμονήςαναμονής!) !) 



ΥπενθύμισηΥπενθύμιση

ΟιΟι ανάγκεςανάγκες σεσε εξοπλισμόεξοπλισμό καικαι ειδικάειδικά σεσε
ρουχισμόρουχισμό καικαι τρόφιματρόφιμα ποικίλουνποικίλουν
ανάλογαανάλογα μεμε τητη φύσηφύση τηςτης αποστολήςαποστολής, , 
τηντην χρονικήχρονική τηςτης διάρκειαδιάρκεια καικαι τηντην εποχήεποχή
τουτου χρόνουχρόνου.  .  ΗΗ παραπάνωπαραπάνω κατάστασηκατάσταση
έχειέχει νόημανόημα υπενθύμισηςυπενθύμισης καικαι μόνομόνο..



ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ!!

ΕάνΕάν είστεείστε αλλεργικοίαλλεργικοί ήή ακολουθείτεακολουθείτε
κάποιακάποια φαρμακευτικήφαρμακευτική αγωγήαγωγή, , 
σιγουρευτείτεσιγουρευτείτε ότιότι έχετεέχετε πάρειπάρει μαζίμαζί σαςσας
ΟΛΑΟΛΑ τατα απαραίτητααπαραίτητα φάρμακαφάρμακα καικαι
ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ τοντον υπεύθυνουπεύθυνο τηςτης
αποστολήςαποστολής..

ΕάνΕάν είστεείστε αλλεργικοίαλλεργικοί ήή ακολουθείτεακολουθείτε
κάποιακάποια φαρμακευτικήφαρμακευτική αγωγήαγωγή, , 
σιγουρευτείτεσιγουρευτείτε ότιότι έχετεέχετε πάρειπάρει μαζίμαζί σαςσας
ΟΛΑΟΛΑ τατα απαραίτητααπαραίτητα φάρμακαφάρμακα καικαι
ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ τοντον υπεύθυνουπεύθυνο τηςτης
αποστολήςαποστολής..

ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ!!


