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Του Αστυνόμου Α΄ Αναστάσιου ΔΕΛΛΗ*

Σ
τα πλαίσια αποτελεσματικής δράσης και 
μέριμνας για την ασφάλεια του προσωπι-
κού της, η Ελληνική Αστυνομία, όπως όλα 
τα σύγχρονα Σώματα Ασφαλείας, προμη-
θεύεται και χορηγεί στα στελέχη της κα-

τάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό που είναι πιστο-
ποιημένος βάσει εθνικών και διεθνών προτύπων και 
πληροί αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας. Παρά ταύ-
τα, κάποιος που λόγω των καθηκόντων του οφείλει 
να φέρει τακτικά αλεξίσφαιρο γιλέκο, ίσως θεωρήσει 
σκόπιμη την αγορά ατομικού ιδιωτικού γιλέκου το 
οποίο θα είναι απόλυτα κατάλληλο για τον σωματό-
τυπο και τις ειδικότερες ανάγκες του, με την προϋ-
πόθεση ότι αυτό θα πληροί τις απαιτούμενες προδια-
γραφές και εμφάνιση.

Η διαδικασία επιλογής του κατάλληλου αλεξίσφαι-
ρου θα πρέπει να σταθμίζει την επιζητούμενη προ-
στασία με την επιθυμητή χρηστικότητα. Σε κάθε πε-
ρίπτωση που πρόκειται να επιλέξουμε αλεξίσφαιρο 
γιλέκο, το επιθυμητό επίπεδο προστασίας θα πρέπει 
να καθορίζεται από τις υφιστάμενες απειλές. Όμως το 
βάρος και ο όγκος της βαλλιστικής προστασίας αυξά-
νεται σημαντικά σε συνάρτηση με το επίπεδο προστα-
σίας που παρέχει, με αποτέλεσμα η άνεση να μειώνεται 
καθώς αυξάνεται το επίπεδο προστασίας και έτσι δη-
μιουργείται ο κίνδυνος οι παράγοντες αυτοί να απο-
θαρρύνουν την τακτική χρήση του προστατευτικού 
μέσου. Θα πρέπει συνεπώς να λαμβάνονται υπόψη η 
δυνατότητα κινήσεων που παρέχει, η κατανομή του 
βάρους και η θερμική επιβάρυνση στο σώμα. 

Τα αλεξίσφαιρα γιλέκα διακρίνονται σε εσωτερικού 
και εξωτερικού τύπου και συνήθως αποτελούνται από 
έναν φορέα και δύο τεμάχια αντιβαλλιστικού υλικού 
(ένα εμπρός και ένα πίσω). Στη περίπτωση που οι αντι-
βαλλιστικές πλάκες είναι αφαιρούμενες, ο φορέας έχει 
ειδικές θήκες στο εμπρόσθιο και οπίσθιο τμήμα του 

για την τοποθέτησή τους. Εφόσον η αποτελεσματικό-
τητα των αντιβαλλιστικών πλακών βασίζεται στη δι-
ασπορά και απορρόφηση της ενέργειας του βλήματος, 
τα προστατευτικά μέρη που απαρτίζουν το αλεξίσφαι-
ρο γιλέκο θα πρέπει να είναι αμιγή και όχι συρραφές 
μικρότερων και να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις οριζό-
μενες προδιαγραφές ως  προς το επίπεδο προστασίας 
σε όλα τα σημεία τους.

Επομένως, το πρώτο και βασικότερο βήμα στην επι-
λογή του κατάλληλου αλεξίσφαιρου γιλέκου είναι ο 
προσδιορισμός του επίπεδου ασφάλειας που απαιτείται 
από το χρήστη βάσει της απειλής όπλου με την οποία 
μπορεί ρεαλιστικά να βρεθεί αντιμέτωπος. Βασική πα-
ράμετρος η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εί-
ναι το είδος της απειλής στην οποία ο ενδιαφερόμενος 
θα είναι εκτεθειμένος καθώς και ο τύπος των χρησιμο-
ποιούμενων υπηρεσιακών όπλων. Επίσης απαραίτητη 
είναι και η μελέτη των τύπων όπλων που τοπικά χρη-
σιμοποιούνται ή έχουν κατασχεθεί από εγκληματικές 
οργανώσεις και μεμονωμένους εγκληματίες, διότι το 
αλεξίσφαιρο γιλέκο θα πρέπει να προστατεύει τόσο 
από απειλές προερχόμενες από όπλα υπηρεσιακού τύ-
που όσο και από άλλα όπλα που χρησιμοποιούνται ως 
μέσα τέλεσης εγκλημάτων. Παρόλο που είναι αδύνατη 
η απόλυτη προστασία σε κάθε περίσταση, η καθημερι-
νή χρήση του κατάλληλου αλεξίσφαιρου γιλέκου μει-
ώνει την πιθανότητα θανάσιμου τραυματισμού. 

Ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας και σύμφωνα με τις ειδικότερες συνθήκες 
εργασίας τους, το αλεξίσφαιρο γιλέκο θα πρέπει, εκτός 
από το να παρέχει προστασία από πιθανά πυρά πυρο-
βόλων όπλων, να έχει εργονομική σχεδίαση, υψηλή 
λειτουργικότητα, απόλυτη προσαρμογή στο σχήμα 
του σώματος και κατασκευή από κατάλληλα υλικά. Δε 
θα πρέπει να περιορίζει την ελευθερία κίνησης των χε-
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ριών ακόμα και την πιθανή χρήση όπλου εκ μέρους του 
φέροντα από το εσωτερικό κινούμενου οχήματος. 

Οι διαφορές ανάμεσα στις αντιβαλλιστικές πλάκες στα 
προϊόντα διαφόρων εταιριών οφείλονται στις ειδικότε-
ρες σχεδιαστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για να πε-
τύχουν ένα προκαθορισμένο επίπεδο προστασίας με το 
ελάχιστο βάρος και τη μέγιστη άνεση και χρηστικότη-
τα. Στόχος των κατασκευαστών είναι η δημιουργία της 
ελαφρύτερης, κατά το δυνατόν, μονάδας η οποία επιτυγ-
χάνει επιθυμητό επίπεδο προστασίας, ενώ ταυτόχρονα 
παρέχει άνεση και ελευθερία κινήσεων. Εάν ένα αλεξί-
σφαιρο είναι πιστοποιημένο και ανταποκρίνεται σε συ-
γκεκριμένο επιπέδου προστασίας βάσει αναγνωρισμένου 
προτύπου, ο χρήστης δεν θα πρέπει να ενδιαφέρεται για 
το σχέδιο αλλά κυρίως και την εφαρμογή και την άνεση. 
Οι κατασκευαστές σχεδιάζουν διαφορετικές μεθόδους 
για την προσαρμογή του γιλέκο στον κορμό. 

Βασικός σκοπός του φορέα είναι να προσαρμόζει και 
να συγκρατεί το αντιβαλλιστικό υλικό επάνω στον κορ-
μό του προστατευόμενου ατόμου. Η εξωτερική πλευρά 
του φορέα του γιλέκου είναι συνήθως κατασκευασμένη 
από υψηλής αντοχής ύφασμα. Υπάρχουν διάφορες πα-
ραλλαγές στον εξωτερικό φορέα ως προς το χρώμα, τη 
διάταξη τσεπών και θηκών, το ύφασμα που χρησιμο-
ποιείται, την εμφάνιση και τις μεθόδους προσαρμογής. 
Τα περισσότερα σύγχρονα γιλέκα προσαρμόζονται στο 
σώμα του φέροντα με αυτόδετες ταινίες Velcro συνδυα-
ζόμενες σε κάποιες περιπτώσεις με σύστημα ρυθμιζόμε-
νων ελαστικών ιμάντων, ώστε να επιτυγχάνεται άριστη 
προσαρμογή στους διαφορετικούς τύπους σωμάτων, ανά 
μέγεθος. Η συνηθέστερη επιλογή των κατασκευαστών 
είναι αυτόδετες ταινίες, σύμφωνες με την προδιαγραφή 
MIL-F-21840G (Fastener tapes, Hook & Pile, synthetic/
USA) ή ισοδύναμη, στερεωμένες στο φορέα με χιαστί 
ραφή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγονται 
επί του αλεξίσφαιρου γιλέκου μεταλλικά εξαρτήματα 
οποιουδήποτε είδους (π.χ. αστυνομικά σήματα) που θα 
μπορούσαν να εποστρακίσουν μια βολίδα και να δημι-
ουργήσουν κινδύνους.

Το «μοντέλο» ενός αλεξίσφαιρου γιλέκου αποτελεί την 
ονομασία που δίδει ο κατασκευαστής και η οποία προσ-

διορίζει με τρόπο μοναδικό μια συγκεκριμένη διά-
ταξη βαλλιστικής προστασίας βασισμένη στις λε-
πτομέρειες κατασκευής τόσο του φορέα όσο και του 
αντιβαλλιστικού υλικού που φέρει (π.χ. αριθμός 
στρώσεων ενός ή περισσοτέρων προστατευτικών 
υλικών, συγκρατούμενων και προσαρμοζόμενων 
με συγκεκριμένο τρόπο επάνω στον ανθρώπινο 
κορμό). Το όνομα μοντέλου που προσδίδει ο κάθε 
κατασκευαστής στο προϊόν του εξυπηρετεί στην 
αναγνώριση της συγκεκριμένης διάταξης γιλέκου 
που βασίζεται στις λεπτομέρειες της κατασκευής 
της προστατευτικής πλάκας και στον τρόπο με τον 
οποίο αυτή προσαρμόζεται στον κορμό.

Το μέγεθος αλεξίσφαιρων γιλέκων θα πρέπει να 
επιλέγεται με βάση τη σωματοδομή του χρήστη ενώ 
υπάρχουν αλεξίσφαιρα προοριζόμενα για γυναίκες, 
κατάλληλα διαμορφωμένα στην περιοχή του στή-
θους, ώστε να παρουσιάζουν απόλυτη εργονομία 
και να μην περιορίζουν την κίνηση του σώματος. 
Εάν το σωματικό βάρος κάποιου αλλάξει με τον και-
ρό, ίσως το γιλέκο να μην είναι πλέον κατάλληλο 
για το σωματότυπό του. Η προστασία θα πρέπει να 
παρέχεται σε ολόκληρη την περιοχή κάλυψης και 
όχι σε μεμονωμένα σημεία. Το εμπρός μέρος καλύ-
πτει την επιφάνεια του σώματος από το όριο της 
κάτω με την άνω κοιλιακή χώρα μέχρι τη σύμφυση 
του λαιμού, ενώ το πίσω μέρος καλύπτει την αντί-
στοιχη επιφάνεια στο πίσω μέρους του σώματος. 
Το εμπρός και το πίσω τμήμα, μετά την προσαρμο-
γή του γιλέκου στο σώμα, πρέπει να μην αφήνουν 
ακάλυπτη επιφάνεια στην περιοχή των πλευρών. 
Είναι μεγάλης σημασίας η πλήρης κάλυψη του κορ-
μού, διότι και από πλευρικές επιφάνειες μπορούν 
να πληγούν ζωτικά όργανα.

Τα αλεξίσφαιρα γιλέκα συνοδεύονται από έγγρα-
φη εγγύηση του κατασκευαστή, καλύπτοντας κά-
ποια χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής, για 
την καλή ποιότητα σε χρήση του αντιβαλλιστικού 
υλικού και του φορέα ξεχωριστά. Ωστόσο, για τη 
διάρκεια ζωής του αλεξίσφαιρου γιλέκου, μεγάλη 
σημασία έχει η συντήρηση αυτού. Οι περισσότε-
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ροι κατασκευαστές προτείνουν ότι το αντιβαλλιστικό 
υλικό δεν θα πρέπει ποτέ να βυθίζεται στο νερό. Επί-
σης δε θα πρέπει ποτέ να μπαίνει σε πλυντήριο διότι 
μπορεί να επηρεαστεί η απόδοσή του. Η υπεριώδης 
ακτινοβολία έχει επίσης παρατηρηθεί ότι προκαλεί 
αλλοίωση ορισμένων τύπων αντιβαλλιστικού υφά-
σματος ενώ η μακροχρόνια έκθεση στον ήλιο μπορεί 
επίσης να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα. Γι΄ 
αυτό το αντιβαλλιστικό υλικό θα πρέπει να περιβάλ-
λεται από στεγανό αδιάβροχο φάκελο που το προστα-
τεύει από την υγρασία και την ακτινοβολία UV. Κάθε 
αλεξίσφαιρο γιλέκο διατιθέμενο στην ελληνική αγορά 
υποχρεωτικά συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και 
συντήρησης στην ελληνική γλώσσα. Επισημάνσεις 
χρήσης και συντήρησης αναγράφονται και στον φο-
ρέα αλλά και στο αντιβαλλιστικό υλικό (θήκη στεγα-
νοποίησης), εφόσον αυτό είναι αφαιρούμενο. Το εξω-
τερικό μέρος (strike face) του φακέλου που περιβάλει 
το αντιβαλλιστικό υλικό προσδιορίζεται με σήμανση 

και θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά την 
τοποθέτηση του υλικού στον φορέα. Επιπλέον, κάθε 
αλεξίσφαιρο γιλέκο στην εσωτερική επιφάνεια του 
εμπρόσθιου και οπίσθιου τμήματος του φορέα φέρει 
ανεξίτηλη ετικέτα όπου επισημαίνεται το όνομα και η 
έδρα του κατασκευαστή, ο τύπος, το μέγεθος, ο αριθ-
μός της παρτίδας (Lot), ο αύξων αριθμός, η ημερομη-
νία κατασκευής και το επίπεδο προστασίας του αλε-
ξίσφαιρου γιλέκου.

Το επίπεδο προστασίας ΙΙΙΑ του προτύπου Ballistic 
Resistance of Body Armor NIJ Standard-0101.06/2008, 
έχει καθιερωθεί για χρήση από αστυνομικό προσωπι-
κό και προσωπικό ασφάλειας Εάν κάποιος έρχεται τα-
κτικά αντιμέτωπος με απειλή ισχυρότερων πυρομαχι-
κών θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να υιοθετή-
σει προστατευτικά μέσα υψηλότερου επιπέδου. Όταν 
απαιτείται υψηλότερο επίπεδο προστασίας, μπορεί να 
γίνει πρόσθετη χρήση σκληρών υλικών συμπληρω-
ματικά με τις εύκαμπτες πλάκες του αλεξίσφαιρου 
γιλέκου, οι οποίες θα πρέπει να φέρονται εξωτερικά 
του αλεξίσφαιρου γιλέκου, σε ειδικές υποδοχές του 
φορέα ή σε ξεχωριστό φορέα. Σε περίπτωση χρήσης 
πρόσθετου υλικού προστασίας σκληρής μορφής, όπως 
κεραμική πλάκα, ο χειρισμός της θα πρέπει να γίνε-
ται με προσοχή επειδή είναι εύθραυστη και θα πρέ-
πει αυτή να προσαρμόζεται εξωτερικά στην επιφάνεια 
πρόσκρουσης του γιλέκου. Επίσης θα πρέπει να επι-
θεωρείται πριν από κάθε χρήση για να εξασφαλιστεί 
ότι δεν υπάρχουν ρωγμές που θα μπορούσαν να μει-
ώσουν τη βαλλιστική της απόδοση.

Καταλήγοντας λοιπόν, συμπεραίνουμε ότι η επιλογή 
κατάλληλου αλεξίσφαιρου γιλέκου θα πρέπει να προ-
κύπτει από στάθμιση και συνυπολογισμό βαλλιστι-
κής προστασίας και ανατομικότητας, Τέλος, επειδή η 
σωστή συντήρηση και οι συνθήκες χρήσης των αλε-
ξίσφαιρων γιλέκων επηρεάζουν την αντοχή και απο-
τελεσματικότητά τους, μεγάλη σημασία θα πρέπει να 
αποδίδεται και στη μετέπειτα χρήση και συντήρηση 
του προστατευτικού μέσου, τόσο κατά το φέρειν όσο 
και κατά την αποθήκευση, σύμφωνα πάντα με τις οδη-
γίες του κατασκευαστή. ]


