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Ενότητα EF1:  Σιγουρευτείτε ότι οι ενέργειές σας κατά τη δασοπυρόσβεση 

ελαττώνουν τις πιθανότητες τραυµατισµού προς εσάς και 

τους άλλους 
Μέρος 1.1: Εντοπίστε τους κινδύνους και αξιολογείστε τις πιθανότητες 

τραυµατισµού που είναι πιθανό να παρουσιαστούν κατά τη 

δασοπυρόσβεση 

Μέρος 1.2: Ελαττώστε τις πιθανότητες τραυµατισµού που είναι πιθανό 

να παρουσιαστούν κατά τη δασοπυρόσβεση 

Μέρος 1.3: Ανταποκριθείτε σε περιπτώσεις έκτακτης για την υγεία 

ανάγκης κατά τη δασοπυρόσβεση 

 

Σχετικά µε αυτή την ενότητα: 

Αυτή η ενότητα ασχολείται µε τα ζητήµατα ασφάλειας που αντιµετωπίζουν τα άτοµα τα 

οποία βοηθούν στην καταπολέµηση των πυρκαγιών σε µη αστικές περιοχές, είτε 

συµµετέχοντας σε αποστολές καταστολής πυρκαγιών, είτε σε δράσεις προδιαγεγραµµένης 

καύσης. 

Έχει δηµιουργηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιαδήποτε περιοχή 

µε βλάστηση: δάση, θάµνοι, χορτολίβαδα κτλ 

Αυτή η ενότητα απευθύνεται σε αυτούς που δουλεύουν στη δασοπυρόσβεση, σε αγροτικές 

ασχολίες, στη δασοκοµία, στη θηραµατοπονία, στη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 

σε χερσαίες περιοχές και σε δράσεις αναψυχής, και οι οποίοι έχουν ένα ρόλο όταν βοηθάνε 

στην καταπολέµηση των πυρκαγιών, είτε ως ολική ή µερική απασχόληση, είτε εθελοντικά. 

Για να επιτεύξετε αυτή την ενότητα, θα πρέπει να δείξετε ότι είστε ικανοί να: 

• Εκτιµάτε κινδύνους κατά τη δασοπυρόσβεση  

• Ακολουθείτε οργανωτικές διαδικασίες 

• Λειτουργείτε µε ασφάλεια στο µέτωπο της πυρκαγιάς 

• Παρέχετε υποστήριξη στους άλλους που βρίσκονται στο µέτωπο της πυρκαγιάς 
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• Αντιδράτε κατάλληλα σε περιστατικά πυρκαγιάς, πάντα σύµφωνα µε τα εκάστοτε 

οργανωτικά, νοµοθετικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. 

Για να κατανοήσετε πλήρως το περιεχόµενο αυτής της ενότητας, και τις δραστηριότητες που 

περιγράφει, είναι σηµαντικό να µπορείτε να κατανοείτε την ορολογία που χρησιµοποιείται σε 

αυτή την ενότητα. Οι ορισµοί στο πίσω µέρος αυτής της ενότητας θα σας βοηθήσουν. 

Γραµµή ελέγχου Οποιοδήποτε τεχνητό ή φυσικό φράγµα και εµπόδιο που 

χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο µιας πυρκαγιάς. 

Άµεση προσβολή ∆ραστηριότητες ελέγχου φωτιάς που εφαρµόζονται κατ’ ευθείαν 

στο κυρίως µέτωπο της πυρκαγιάς. 

∆υναµική εκτίµηση 

επικινδυνότητας 

Η συνεχής διαδικασία εντοπισµού και εκτίµησης κινδύνων 

πυρκαγιών, καθώς και δράση για την εξάλειψη ή την ελάττωση 

του κινδύνου πυρκαγιάς.  

Συµπεριφορά 

πυρκαγιάς 

Ο τρόπος µε τον οποίο η φωτιά συµπεριφέρεται, ανάλογα µε την 

καύσιµη ύλη, τον καιρό και την τοπογραφία. Αφορά κυρίως την 

ένταση του µετώπου και την ταχύτητα εξάπλωσής της. 

Κίνδυνος πυρκαγιάς Η πιθανή έκθεση ανθρώπων ή περιουσιών στον κίνδυνο από την 

συµπεριφορά της φωτιάς.  

Ένταση µετώπου 

πυρκαγιάς 

Το ποσό θερµότητας που εκλύεται ανά µέτρο φλεγοµένου 

µετώπου της πυρκαγιάς. 

Κίνδυνος έναρξης 

πυρκαγιάς 

Η πιθανότητα να ξεσπάσει µια πυρκαγιά. 

Τύπος πυρκαγιάς Υπόγεια πυρκαγιά, έρπουσα ή πυρκαγιά επιφανείας, επικόρυφη ή 

πυρκαγιά κόµης. Το πιο συνηθισµένο είδος είναι η έρπουσα. 

Μετεωρολογία 

πυρκαγιάς 

Προβλεπόµενες κλιµατικές συνθήκες που καλύπτουν την περίοδο 

καύσης, κατά κύριο λόγο τον άνεµο, τη θερµοκρασία του αέρα, 

και τη σχετική υγρασία. 

Μήκος φλογών η πλάγια απόσταση από το ψηλότερο σηµείο της πυρκαγιάς ως το 

σηµείο που βρίσκεται στο µέσο της εστίας της πυρκαγιάς. 

Πτερύγια πυρκαγιάς Οι πλευρές της φωτιάς. 

Καύσιµη ύλη Το είδος, η ποσότητα, η διάταξη, η κατανοµή και η περιεχόµενη 

υγρασία της βλάστησης. Μπορεί να είναι υπόγεια (τύρφη, ρίζες), 

επιφανείας (φυτικά υπολλείµµατα, χόρτα, χαµηλού ύψους θάµνοι) 

ή εναέρια (δέντρα) καύσιµη ύλη. 

Κίνδυνος Οτιδήποτε µπορεί να προκαλέσει ζηµιά, όπως οχήµατα, χηµικά, 

ηλεκτρισµός, εξοπλισµός, εργασία σε σκάλες, κτλ. 

Μέτωπο Η κύρια κατεύθυνση διάδοσης της πυρκαγιάς σύµφωνα µε την 

ταχύτητα του ανέµου 

Έµµεση προσβολή Αναχαίτηση της πυρκαγιάς µακρία από το κύριο µέτωπό της. 

Σηµείο έναρξης 

πυρκαγιάς 

Το σηµείο όπου ξεσπάει η πυρκαγιά. 

Ταχύτητα εξάπλωσης 

πυρκαγιάς 

Η απόσταση που διανύει η πυρκαγιά στη µονάδα του χρόνου. 



 3

Τοπογραφία Η µορφολογία του εδάφους, κατά κύριο λόγο η κλίση και η 

έκθεση. 

∆ασική πυρκαγιά Μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. 

 

 

Μέρος 1.1: Εντοπίστε τους κινδύνους και αξιολογείστε τις πιθανότητες 

τραυµατισµού που είναι πιθανό να παρουσιαστούν κατά τη 

δασοπυρόσβεση 

 

Τι θα πρέπει να είστε ικανοί να κάνετε: 

1. Να βρίσκετε και να φωνάζετε σωστά το όνοµα του ατόµου που είναι υπεύθυνο για την 

ασφάλεια κατά τη δασοπυρόσβεση 

2. Να εντοπίζετε κινδύνους που µπορεί να παρουσιαστούν σε οποιοδήποτε µέρος της 

δουλειάς σας, και οι οποίοι θα µπορούσαν να βλάψουν εσάς ή άλλους 

3. Να εκτιµάτε και να ταξινοµείτε τις πιθανότητες τραυµατισµού που µπορεί να προκύψουν 

από κινδύνους που καραδοκούν κατά τη δασοπυρόσβεση 

4. Να αναφέρετε οποιονδήποτε κίνδυνο παρουσιάζει µεγάλες πιθανότητες τραυµατισµού 

στους συναδέλφους, στους επόπτες, και στα άτοµα επί της ασφάλειας 

5. Να αντιµετωπίζετε οποιονδήποτε κίνδυνο παρουσιάζει µικρές πιθανότητες τραυµατισµού, 

σύµφωνα πάντα µε τα στρατηγικά, νοµικά και περιβαλλοντικά κριτήρια του οργανισµού σας 

6. Να εφαρµόζετε τεχνικές δυναµικής εκτίµησης του κινδύνου πυρκαγιών.  

 

Αυτό το µέρος καλύπτει: 

Α Αναγνώριση επικίνδυνων συνθηκών που µπορεί να αφορούν: 

(i) Το φυσικό περιβάλλον το οποίο περιλαµβάνει τοπογραφία, χλωρίδα και 

πανίδα 

(ii) Το περιβάλλον και τη συµπεριφορά της πυρκαγιάς 

(iii) Κινδύνους που δεν αφορούν την πυρκαγιά και σχετίζονται µε την καύσιµη 

ύλη, τον καιρό, τον εξοπλισµό, τα οχήµατα και τα εναέρια µέσα 

δασοπυρόσβεσης. 

(iv) Αποστολές 

(v) Υπηρεσίες πάνω από στην επιφάνεια του εδάφους ή υπόγειες. 

 

Β Εκτίµηση και αξιολόγηση πιθανών τραυµατισµών που προέρχονται από: 

(i) Περιβαλλοντικές συνθήκες 

(ii) Τη χρήση και συντήρηση εξοπλισµού και µηχανηµάτων 

(iii) Επισφαλείς συµπεριφορές ή εργασιακές πρακτικές 

(iv) Τη χρήση υλικών και άλλων ουσιών 

(v) ∆ιαρροές που προκλήθηκαν κατά λάθος. 

 

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε: 

α. Τα βασικά γεωγραφικά και οικολογικά στοιχεία της περιοχής 
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β. Το τρίγωνο της φωτιάς και της µεθόδους κατάσβεσης χρησιµοποιώντας µια ποικιλία 

εργαλείων 

γ. Κινδύνους που φαίνονται από τους µηχανισµούς µεταφοράς της θερµότητας, από τα είδη 

ανάφλεξης και από τα είδη πυρκαγιάς 

δ. Η επίπτωση του περιβάλλοντος της πυρκαγιάς στη συµπεριφορά της και στην προσωπική 

ασφάλεια 

ε. Τη χρήση του καπνού και του µήκους των φλογών ως οδηγός για την ασφαλή χρήση 

εργαλίων, τακτικών και στρατηγικών δασοπυρόσβεσης 

στ. Τα εργαλεία, τις τεχνικές, τις τακτικές και τις στρατηγικές που χρησιµοποιούνται για την 

καταστολή πυρκαγιών 

ζ. Πως να εργάζεστε µε ασφάλεια όταν είστε κοντά σε: θαµνοκοπτικά, αλυσοπρίονα, 

οχήµατα, τρακτέρ, µπουλντόζες και εναέρια µέσα δασοπυρόσβεσης 

η. Πως να εργάζεστε υπό καθοδήγηση, ως µέλος µιας οµάδας, µε µια ποικιλία εργαλείων, 

τεχνικών και στρατηγικών σε συνδυαστική επίθεση 

 

Μέρος 1.2: Ελαττώστε τις πιθανότητες τραυµατισµού που είναι πιθανό 

να παρουσιαστούν κατά τη δασοπυρόσβεση 

 

Τι θα πρέπει να είστε ικανοί να κάνετε: 

1. Να διεκπεραιώνετε κατά γράµµα και µε ασφάλεια οτιδήποτε σας έχουν αναθέσει, 

σύµφωνα πάντα µε τις οργανωτικές πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και τα κατασκευαστικά 

και νοµικά κριτήρια 

2. Να προοδεύετε προς τους στόχους σας, µε ασφάλεια και στα πλαίσια των οργανωτικών 

διαδικασιών 

3. Να διορθώνετε κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία εφ’όσον εµπίπτουν στις 

δυνατότητες σας και στο φάσµα των εργασιακών σας υποχρεώσεων 

4. Να µεταδίδετε στα αρµόδια άτοµα κάθε άποψη που µπορεί να µειώσει τους κινδύνους για 

την ασφάλεια και την υγεία στα πλαίσια της εργασίας σας 

5. Να ελέγχετε προληπτικά τις επιπτώσεις στην υγεία, στην υδάτωση και στη κούραση που 

επιφέρει η κάθε δραστηριότητα σε εσάς και στους ανθρώπους γύρω σας 

6. Να είστε σε επιφυλακή, να έχετε επίγνωση της κατάστασης όλη την ώρα, και να 

χρησιµοποιείτε διόδους διαφυγής και ζώνες ασφαλείας όπως αρµόζει 

7. Να προετοιµάζετε, να συντηρείτε και να φοράτε σωστά τον προσωπικό σας προστατευτικό 

εξοπλισµό 

 

Αυτό το µέρος καλύπτει: 

 

Προστατευτικά µέτρα που αφορούν: 

Α Προσωπικά ζητήµατα: 

(i) Προΰπάρχοντα ιατρικά προβλήµατα 

(ii) Σωµατική υγεία 

(iii) Κούραση 

(iv) Άγχος 

(v) Θερµική καταπόνηση ή θερµοπληξία 
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(vi) Υποθερµία 

(vii) Ηλιακά εγκαύµατα 

 

Β Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισµός (ΠΠΕ): 

(i) Κράνος / Μάσκα προσώπου / Προστατευτικά γυαλιά 

(ii) Πυρανθεκτικός ρουχισµός 

(iii) Γάντια 

(iv) Πυρανθεκτικές µπότες 

(v) Πόσιµο νερό 

(vi) Προστασία ακοής 

 

Γ Συµπεριφορά φωτιάς: 

(i) Θερµότητα ακτινοβολίας και υπερθερµαινόµενος αέρας 

(ii) Καπνός και σκόνη 

(iii) Αιφνίδιες µεταβολές στην κατεύθυνση ή ταχύτητα της πυρκαγιάς 

(iv) Αιφνίδιες µεταβολές στο µήκος φλογών και την ένταση της φωτιάς 

 

∆ Εξοπλισµός:  

(i) Προστασία της ακοής από θορύβους 

(ii) Μετακινούµενα κοµµάτια 

(iii) Μετακινούµενα οχήµατα 

(iv) Χηµικά, καύσιµη ύλη και άλλες επικίνδυνες ουσίες 

 

Ε Πολιτική δράσης στον εργασιακό χώρο 

(i) Χρήση εξοπλισµού και ασφαλών µεθόδων εργασίας 

(ii) Ασφαλής χρήση επικίνδυνων ουσιών 

(iii) Κάπνισµα, φαγητό, ποτό και φάρµακα 

(iv) ∆ιαλείµµατα για ξεκούραση 

(v) ∆ιαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε: 

α. Τους κινδύνους που ενέχει ο εργασιακός χώρος και τους τρόπους µε τους οποίους 

εξαλείφονται και µετριάζονται οι επιπτώσεις τους 

β. Την ωφέλεια της καλής σωµατικής υγείας 

γ. Την προτεραιότητα της δηµόσιας ασφάλειας και των δασοπυροσβεστών, µαζί µε τις 

περιουσίες που προσπαθείτε να προστατέψετε 

δ. Τη σπουδαιότητα να αντιλαµβάνεστε την κατάσταση της φωτιάς και να µπορείτε να 

επικοινωνείτε µε τα µέλη της οµάδας σας και τον επόπτη σας όλες τις ώρες. Πρέπει επίσης 

να γνωρίζετε τις διόδους διαφυγής, το πότε να τις χρησιµοποιείτε και το πόση ώρα χρειάζεται 

για να φτάσετε στις ζώνεις ασφαλείας σας 
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ε. Την αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια των διαφόρων εργαλείων ελέγχου φωτιάς, καθώς 

και τις τεχνικές που εφαρµόζονται σε διάφορες καταστάσεις. 

 

Μέρος 1.3: Ανταποκριθείτε σε περιπτώσεις έκτακτης για την υγεία 

ανάγκης κατά τη δασοπυρόσβεση 

 

Τι θα πρέπει να είστε ικανοί να κάνετε: 

1. Να καλείτε άµεσα βοήθεια για κάθε έκτακτη για την υγεία ανάγκη, και να παίρνετε τις 

κατάλληλες για την περίσταση πρωτοβουλίες 

2. Να παρέχετε βοήθεια µε συνεχή φροντίδα όπως απαιτείται 

3. Να δίνετε τα κατάλληλα ενθαρρυντικά λόγια στο άτοµο που χρίζει άµεσης βοήθειας 

4. Να φροντίζετε ο άµεσος περίγυρος να είναι όσο το δυνατόν ήσυχος και ασφαλής, όταν 

πλέον το αρµόδιο άτοµο έχει αναλάβει την κατάσταση 

5. Να παρέχετε υποστήριξη σε οποιονδήποτε άλλο ενεπλάκη στο περιστατικό, όταν πλέον 

έχει περάσει ο αρχικός κίνδυνος 

6. Να καταγράφετε έγγραφα τα οποία είναι ακριβή, ευανάγνωστα και ολοκληρωµένα. 

 

Αυτό το µέρος καλύπτει: 

Α Περιπτώσεις όπου: 

(i) ∆εν υπάρχει άµεση πρόσβαση σε άτοµο ικανό να αναλάβει την κατάσταση 

(ii) Υπάρχει άµεση πρόσβαση σε άτοµο ικανό να αναλάβει την κατάσταση 

(iii) Το άτοµο που χρίζει άµεσης βοήθειας βρίσκεται σε επικίνδυνο µέρος. 

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε: 

α. Πως να ενεργείτε κατάλληλα στην εκάστοτε έκτακτη ανάγκη 

β. Τη δική σας ικανότητα να αντιµετωπίζετε την έκτακτη ανάγκη 

γ. Τους λόγους να καλείτε άµεσα βοήθεια 

δ. Τη σπουδαιότητα να µην ενεργείτε πέραν των δυνατοτήτων σας 

ε. Τους λόγους για τους οποίους οι ενέργειες πέραν των δυνατοτήτων σας µπορούν να 

διακινδυνέψουν περαιτέρω τη ζωή  

στ. Αποτελεσµατικούς τρόπους για να παρέχετε υποστήριξη σε όσους υποφέρουν από 

περιστατικά υγείας, και για να τους κρατάτε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση 

ζ. Τις επιπτώσεις του σοκ σε άτοµα που υποφέρουν από περιστατικά υγείας , και τους 

τρόπους να το αντιµετωπίζετε αποτελεσµατικά 

η. Το είδος του ενθαρρυντικού λόγου που µπορείτε να προσφέρετε σε άτοµα που υποφέρουν 

από περιστατικά υγείας 

θ. Τους πιθανούς για την υγεία των άλλων κινδύνους από το περιστατικό έκτακτης ανάγκης 

ι. Τους λόγους για τους οποίους πρέπει να προσφέρετε υποστήριξη και βοήθεια στους 

άλλους που εµπλέκονται στο περιστατικό, και πως αυτό µπορεί να επιτευχθεί 
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κ. Τα σχετικά νοµοθετικά κριτήρια για την ενδελεχή καταγραφή ατυχηµάτων και 

περιστατικών έκτακτης ανάγκης 

λ. Την εύρεση και χρήση εξοπλισµού πρώτων βοηθειών σύµφωνα µε τις οργανωτικές 

πολιτικές και διαδικασίες. 

 

Αποποίηση ευθύνης 

Αυτή η αποποίηση ευθύνης διέπει τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, και χρησιµοποιώντας αυτήν 

την ιστοσελίδα, θεωρείστε ότι την έχετε δεχτεί εξ ολοκλήρου. Οι πληροφορίες που παρέχονται 

σε αυτήν την ιστοσελίδα µπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν χωρίς καµία προειδοποίηση. 

Το Παγκόσµιο Κέντρο Παρακολούθησης ∆ασικών Πυρκαγιών, η ∆ιεθνής Ένωση των Οµάδων 

Έρευνας και ∆ιάσωσης και η Πρωτοβουλία για την Αγροτική Ανάπτυξης (µαζί µε τους εταίρους 

του EuroFire και όσους συντηρούν την ιστοσελίδα) δε φέρουν καµία ευθύνη και εξαιρούνται από 

οποιαδήποτε καταγγελία (στον ύψιστο βαθµό που επιτρέπει ο νόµος) µε οτιδήποτε σχετίζεται µε 

την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, µε τις πληροφορίες που περιέχονται, και µε τη µεταφόρτωση 

υλικού. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελούν είδος 

επαγγελµατικής συµβουλής. Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα 

προσφέρονται µόνο για γενική πληροφόρηση του κοινού και δεν πρέπει να στηρίζεστε σε αυτές 

τις πληροφορίες για συγκεκριµένους σκοπούς. Οι εταίροι του EuroFire δε φέρουν καµία ευθύνη 

για την πληρότητα ή την ακρίβεια των παρεχόµενων πληροφοριών και υποδείξεων, ή για 

οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά, είτε άµεση, είτε έµµεση, είτε επακόλουθη, που µπορεί να επέλθει 

από την τήρηση αυτών των πληροφοριών και υποδείξεων. Το περιεχόµενο αυτής της ιστοσελίδας 

δεν είναι υποκατάστατο επαγγελµατικής συµβουλής, και δεν θα πρέπει να ενεργείτε µε βάση 

αυτό το περιεχόµενο χωρίς επαγγελµατική συµβουλή από αρµόδια πιστοποιηµένα άτοµα. Οι 

σύνδεσµοι αυτής της ιστοσελίδας που παραπέµπουν σε άλλες ιστοσελίδες δίνονται απλά για 

πληροφοριακούς σκοπούς και οι εταίροι του EuroFire δε φέρουν καµία ευθύνη για την πρόσβαση 

στο περιεχόµενο του συνδέσµου που παρέχεται, και δεν υιοθετούν απαραίτητα τις απόψεις που 

εκφράζονται στις ιστοσελίδες όπου παραπέµπουν οι σύνδεσµοι. Οι πληροφορίες που περιέχονται 

σε αυτήν την ιστοσελίδα µπορεί να εκφράζουν απόψεις οι οποίες, εκτός και αν δηλώνονται ρητά, 

δεν ασπάζονται από τους εταίρους του EuroFire, ή οποιονδήποτε σχετικό φορέα, ή οποιοδήποτε 

άτοµο µε το οποίο θα υπήρχε αντιπροσωπευτική ευθύνη. Το υλικό που παρέχεται σε αυτήν την 

ιστοσελίδα προστατεύεται από το δίκαιο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και, εκτός και αν 

δηλώνεται ρητά ή µε ενυπόγραφη συµφωνία, επιτρέπεται µόνο να µεταφορτώσετε το υλικό της 

ιστοσελίδας για προσωπική, µη κερδοσκοπική χρήση, εφόσον αποδώσετε την αναγνώριση 

(credit) στο δηµιουργό του υλικού. 

Οι εταίροι του EuroFire δεν εγγυώνται ότι οι λειτουργίες τις ιστοσελίδας θα δουλεύουν 

απρόσκοπτα ή χωρίς σφάλµατα, ότι τυχόν σφάλµατα θα διορθώνονται, ή ότι ο διακοµιστής αυτής 

της ιστοσελίδας δεν έχει ιούς και κακόβουλο λογισµικό. Είναι ευθύνη του χρήστη αυτής της 

ιστοσελίδας να προστατεύει τον υπολογιστή του από κακόβουλο λογισµικό µε προγράµµατα 

κατά των ιών και λοιπούς ελέγχους ασφαλείας. Οι πληροφορίες και το περιεχόµενο αυτής της 

ιστοσελίδας υπόκεινται στους νόµους της Σκωτίας. Αυτή η ιστοσελίδα υπάγεται και ερµηνεύεται 

σύµφωνα µε τους νόµους της Σκωτίας, και όλοι οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας συναινούν 

αµετάκλητα στην νοµοθετική δικαιοδοσία των σκωτσέζικων δικαστηρίων όσον αφορά αξιώσεις 

και ενέργειες που συνδέονται µε αυτήν την ιστοσελίδα ή την χρήση της. Αν οτιδήποτε που 

περιέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα µπορεί να ερµηνευτεί ως αντίθετο στους νόµους µιας άλλης 

χώρας, τότε δεν ενδείκνυται η πρόσβαση από άτοµα της άλλης χώρας, και οποιοδήποτε άτοµο 

υπάγεται σε τέτοιους νόµους πρέπει να απέχει από την χρήση των υπηρεσιών και των 

πληροφοριών που παρέχονται από αυτήν την ιστοσελίδα. 



 

 

 

 

Ενότητα EF1: Σιγουρευτείτε ότι οι ενέργειές σας κατά τη δασοπυρόσβεση 

ελαττώνουν τις πιθανότητες τραυµατισµού προς εσάς και 

τους άλλους. 

 

 

Εισαγωγή 

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό υποστηρίζει τα EuroFire Επίπεδο 2 κριτήρια επάρκειας EF1: 

Σιγουρευτείτε ότι οι ενέργειές σας στο χώρο εργασίας ελαττώνουν τις πιθανότητες 

τραυµατισµού προς εσάς και τους άλλους. 

 

Αυτό το έγγραφο απευθύνεται σε ανθρώπους που βοηθούν στην καταπολέµιση των 

πυρκαγιών. Είναι για καταστάσεις όπου η εργασία είναι απλή, το ρίσκο είναι µικρό, η 

συµπεριφορά της φωτιάς είναι ήπια, και ο δασοπυροσβέστης ή εθελοντής βρίσκεται υπό 

άµεση επίβλεψη. 

 

Η κρατική και τοπική νοµοθεσία που αφορά τις τεχνικές καταπολέµισης πυρκαγιών πρέπει 

να ακολουθείται εξ ολοκλήρου. Επιπλέον, οι τοπικοί γαιοκτήµονες ίσως χρειαστεί να 

συµβουλεύσουν ή να δώσουν την έγκρισή τους πριν την έναρξη των εργασιών. 

 

Η εκµάθηση αυτής της ενότητας µπορεί να γίνει µέσω επίσηµης εκπαίδευσης, καθοδήγησης 

και προπόνησης. Η αυτοδιδασκαλία πρέπει να περιορίζεται µόνο στην κατανόηση του υλικού 

και όχι στην πρακτική εφαρµογή, η οποία πρέπει να γίνεται µόνο υπό άµεση επίβλεψη.  

 

Οι τυπικές ώρες εκµάθησης αυτής την ενότητας ανέρχονται στις 20 – 30 ώρες. 

 

Το EuroFire είναι ένα πιλοτικό πρόγραµµα. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αξιολογηθεί ως µέρος 

µιας συνεχής διαδικασίας. Μια φόρµα υποβολής σχολίων περιλαµβάνεται στην ιστοσελίδα 

www.euro-fire.eu 

 

Το υλικό αυτό απευθύνεται σε ανθρώπους που δουλεύουν στην πυροσβεστική, στη γεωργία, 

στη δασοπονία, στη διαχείρηση κυνηγιού, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στη 

διαχείριση χερσαίων περιοχών και θερέτρων, και οι οποίοι αναλαµβάνουν κάποιον ρόλο 

στην αντιµετώπιση των πυρκαγιών, ως ολική ή µερική απασχόληση. 
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Σχέση µεταξύ EuroFire προτύπων επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων 

Αναφορές στα EuroFire πρότυπα επάρκειας πρέπει να γίνονται για να κατανοηθεί όλο το 

εύρος της απαιτούµενης διδασκαλίας. Αυτά χωρίζονται στις εξής υποκατηγορίες: τίτλος 

ενότητας, τίτλος µέρους, σχετικά µε αυτήν την ενότητα, λέξεις και φράσεις κλειδιά, τι πρέπει 

να είστε ικανοί να κάνετε, αυτό το µέρος καλύπτει, τι πρέπει να γνωρίζετε.  

Το βοηθητικό υλικό για όλα τα EuroFire πρότυπα επάρκειας είναι σχεδιασµένο να 

υποστηρίζει µια ευελιξία στην µετάδοση της εκπαίδευσης. Μπορεί να τροποποιηθεί και να 

διαµορφωθεί για την εξυπηρέτηση κάποιου συγκεκριµένου κοινού. Το εκπαιδευτικό υλικό 

αυτής της ενότητας πρέπει να χρησιµοποιηθεί µαζί µε το βοηθητικό υλικό των άλλων 

ενοτήτων έτσι ώστε να καλυφθεί όλο το φάσµα των γνωστικών απαιτήσεων.  

Υπάρχουν πολλές διατάξεις της ΕΕ οι οποίες έχουν ενσωµατωθεί στη νοµοθεσία περί υγείας 

και ασφάλειας κάθε χώρας της ΕΕ. Αυτή η νοµοθεσία είναι σχεδιασµένη να βελτιώνει τις 

συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στον εργασιακό χώρο, και να ελαττώνει τα εργασιακά 

ατυχήµατα. Η νοµοθεσία περί ασφάλειας, και οι πολιτικές διαχείρησης κινδύνων που 

αφορούν την τοποθεσία σας, το φορέα σας ή τον οργανισµό σας, πρέπει να ακολουθούνται. 

Συµπληρωµατική εκπαίδευση: 

� EF2 – Εφαρµόστε τεχνικές και τακτικές ελέγχου πυρκαγιάς 

Επακόλουθη εκπαίδευση: 

� EF3 – Επικοινωνείτε µε την οµάδα και τους επόπτες κατά την διάρκεια πυρκαγιών 

� EF4 – Χρησιµοποιήστε εργαλεία χειρός για να θέσετε υπό έλεγχο πυρκαγιές  

� EF5 – Θέστε υπό έλεγχο πυρκαγιές χρησιµοποιώντας αντλίες νερού 

� EF6 – Εφαρµόστε τεχνικές καύσης 

Εκπαιδευτικοί στόχοι: 

� Εκτιµήστε κινδύνους και πιθανότητες τραυµατισµού κατά τη δασοπυρόσβεση 

� Ακολουθείστε οργανωτικές διαδικασίες πυρόσβεσης 

� Λειτουργήστε µε ασφάλεια στο πεδίο της πυρκαγιάς 

� Παράσχετε υποστήριξη σε όσους εργάζονται στο πεδίο της πυρκαγιάς  

� Αντιδράστε κατάλληλα σε περιστατικά πυρκαγιάς, σύµφωνα µε τις οργανωτικές, 

νοµοθετικές και περιβαλλοντικές υποδείξεις. 

Λέξεις και φράσεις κλειδιά: 

Αντιπυρική ζώνη, Άµεση προσβολή, ∆υναµική εκτίµηση κινδύνων, Συµπεριφορά φωτιάς, 

Κίνδυνοι φωτιάς, Ένταση φωτιάς, Επικινδυνότητα πυρκαγιάς, Είδος πυρκαγιάς, Καιρικές 

συνθήκες, Μήκος φλόγας, Πλευρές, Πλευρική προσβολή, Καύσιµη ύλη, Κίνδυνος, Κεφαλή, 

Νώτα, Σηµειακή εστία, Έµµεση προσβολή, Σηµείο αρχικής εστίας, Ρυθµός εξάπλωσης, 

Επικινδυνότητα, Τοπογραφία, Πυρκαγιά  

Εφαρµογή: 

� Βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων 

Σε µια πυρκαγιά ελλοχεύουν πολλοί πιθανοί κίνδυνοι, µερικοί από τους οποίους προκαλούν 

ατυχήµατα. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνων είναι να αποφεύγονται τα ατυχήµατα και να 

µετριάζονται τυχόν τραυµατισµοί. Όλοι είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια, και τα ζηµτήµατα 

ασφάλειας που προκύπτουν πρέπει να συζητιούνται µεταξύ προσωπικού και εποπτών.  

Ένας καλός τρόπος να εξασφαλιστεί η ασφάλεια είναι να ακολουθηθούν τα 5 παρακάτω 

βήµατα.  

Βήµα 1  Εντοπισµός κινδύνων 

Βήµα 2  Ποιος µπορεί να τραυµατιστεί και πως 
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Βήµα 3  Αξιολόγηση των πιθανοτήτων τραυµατισµού και λήψη προφυλάξεων 

Βήµα 4  Καταγραφή και εφαρµογή των ευρυµάτων 

Βήµα 5  Ανασκόπηση των αξιολογήσεων και εκ νέου ενηµέρωση αν χρειαστεί 

Τα άτοµα που συµµετέχουν σε επιχειρήσεις καύσης ή πυρόσβεσης συχνά δουλεύουν στην 

ύπαιθρο για µεγάλες χρονικές περιόδους. Κατά τη διάρκεια τέτοιων επιχειρήσεων, η 

εκτίµηση κινδύνων πρέπει να είναι µια συνεχής και δυναµική διαδικασία. Η εκτίµηση και ο 

έλεγχος κινδύνων πρέπει να ενσωµατωθεί στις εργατικές πρακτικές για να καταστούν 

ασφαλείς. Η αρχή της δυναµικής εκτίµησης κινδύνων βοηθάει για αυτόν το σκοπό. 

 

∆υναµική Εκτιµήση Κινδύνων: 

Αναφέρεται στη συνεχή προσπάθεια εντοπισµού κινδύνων, αξιολόγησης πιθανοτήτων 

τραυµατισµού, και λήψης αποφάσεων για την εξάλειψη ή µείωση των πιθανοτήτων 

τραυµατισµού, καθώς οι περιστάσεις ενός συµβάντος συνεχώς µεταβάλλονται.  

Για κάθε κίνδυνο που προσεγγίζετε, να είστε σαφής για το ποιος µπορεί να τραυµατιστεί 

καθώς αυτό θα σας βοηθήσει να βρείτε τον καλύτερο τρόπο χειρισµού της κατάστασης. 

 

Για κάθε κίνδυνο, ρωτήστε τον εαυτό σας: 

� Μπορώ να αποφύγω εντελώς τον κίνδυνο; 

� Αν όχι, πως µπορώ να χειριστώ την κατάσταση ώστε να µην τραυµατιστεί κανείς; 

 

Όταν χειρίζεστε επικίνδυνες καταστάσεις, εφαρµόστε τις παρακάτω υποδείξεις µε την 

εκδεικνυόµενη σειρά αν γίνεται. 

� ∆οκιµάστε µια λιγότερο επικίνδυνη τακτική 

� Εµποδίστε την πρόσβαση στο σηµείο όπου υπάρχει ο κίνδυνος 

� Οργανώστε έτσι τη δουλειά σας ώστε να µειώσετε την έκθεση στον κίνδυνο 

� Χρησιµοποιήστε τον προσωπικό προστατευτικό εξοπλισµό σας 

� Χρησιµοποιήστε τις παρεχόµενες εγκαταστάσεις πρόνοιας  

 

Οι τραυµατισµοί µπορεί να προέλθουν από κινδύνους που είναι µέρος του εργασιακού 

περιβάλλοντος ή από κινδύνους που σχετίζονται µε την πυρκαγιά. Για παράδειγµα, τα 

ατυχήµατα µε οχήµατα αποτελούν έναν σοβαρό κίνδυνο. 

Τα ατυχήµατα είναι αποτέλεσµα µιας επισφαλούς κατάστασης ή πράξης. Τα περισσότερα 

ατυχήµατα συµβαίνουν λόγω επισφαλών πράξεων, εκεί δηλαδή όπου εκµπλέκεται ο 

ανρθώπινος παράγοντας. 

Στο πεδίο της φωτιάς τπάρχουν πολλοί κίνδυνοι, όποτε η πρώτη ερώτηση που πρέπει να 

κάνετε είναι «Γιατί είµαι εδώ;» ή «Τι πρέπει να κάνω εδώ;». Κάποιοι για παράδειγµα µπορεί 

να επωµιστούν την κατασκευή ενός αντιπυρικού αναχώµατος, ενώ άλλοι την βελτίωση ενός 

βιότοπου. Για τους δασοπυροσβέστες που µάχονται µε πυρκαγιά, η ευθύνη τους είναι να 

προστατέψουν κάτι, συνήθως µε την ακόλουθη σειρά: 

� Ανθρώπινες ζωές, κατά προτεραιότητα των πυροσβεστών 

� Οικισµούς 

� Περιουσίες 

� Φυσικούς πόρους. 

Στηριζόµαστε στις αισθήσεις της όρασης, της ακοής, της αφής και της όσφρησης για να 

εντοπίσουµε κινδύνους. Στο πεδίο της φωτιάς όµως, υπάρχουν παράγοντες που µπορούν να 
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παραπλανήσουν τις αισθήσεις µας, όπως θόρυβος, καπνός και µονοδείδιο του άνθρακα. 

Πρέπει να αναπτυχθούν και να χρησιµοποιηθούν ασφαλείς εργασιακές πρακτικές για την 

αποφυγή τραυµατισµών από προβλέψιµους και µη προβλέψιµους κινδύνους. 

Επίσης, όταν οι άνθρωποι δουλεύουν σε αντίξοες συνθήκες για πολύ καιρό, αρχίζουν να 

νοµίζουν ότι οι κίνδυνοι είναι απολύτως φυσιολογικοί και απλά τους αποδέχονται. Όπως και 

να’χει όµως, δουλεύουν σε επισφαλείς συνθήκες όπου κάθε επισφαλής ενέργεια είναι πολύ 

επικίνδυνη. Μια προσεκτική προσέγγιση, ακολουθώντας οδηγίες και ασφαλείς εργασιακές 

πρακτικές, είναι απαραίτητη σε τέτοιες περιπτώσεις. Η ασφάλεια είναι ευθύνη όλων. 

Ανά τα χρόνια, σε πολλές χώρες, πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ µάχονταν µε τις 

πυρκαγιές. Αυτές οι ζωές χάθηκαν λόγω µιας ποικιλίας παραγόντων, από αεροπορικά 

ατυχήµατα µέχρι και από την ίδια την πυρκαγιά. Οι επικίνδυνες για τη ζωή των 

δασοπυροσβεστών πυρκαγιές έχουν τέσσερις σηµαντικούς κοινούς παρονοµαστές για το που 

και πότε εκδηλώνονται: 

� Σε σχετικά µικρές εστίες φωτιές ή παραπλανητικά ήσυχες περιοχές µεγάλων 

πυρκαγιών 

� Σε σχετικά λεπτή καύσιµη ύλης, όπως χόρτα και χαµηλοί θάµνοι. 

� Όταν συµβαίνει µια αναπάντεχη µεταβολή στη διεύθυνση ή την ταχύτητα του αέρα 

� Όταν η πυρκαγιά επεκτείνεται ανηφορικά λόγω τοπογραφικών συνθηκών. 

Οι κοινοί παράγοντες που οδηγούν σε αυτές τις ατυχείς καταστάσεις έχουν εντοπιστεί, και 

έχουν αναπτυχθεί συστήµατα ασφαλούς εργασίας για το χειρισµό τέτοιων επικίνδυνων 

καταστάσεων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσετε στα βοηθήµατα που περιγράφονται στο 

Παράρτηµα Α. 

 

Οµαδική ευθύνη για την ασφάλεια 

 

Για την ασφάλεια ευθύνονται όλοι οι εργάτες, οι επόπτες, οι διοικητές και οι οργανωτικές 

διαδικασίες. Η ύψιστη ευθύνη του καθενός είναι να µεριµνεί για την ατοµική του ασφάλεια 

και υγεία, αλλά και για αυτή των συναδέλφων, της οµάδας και των ανθρώπων γύρω του. Το 

«σύστηµα συντρόφων» όπου το προσωπικό δουλεύει σε ζευγάρια, µεριµνώντας ο ένας για 

την ασφάλεια και την γενική υγεία του άλλου, είναι εξαιρετικά χρήσιµο. 

Η σχέση µεταξύ των δασοπυροσβεστών µε τον επόπτη τους και την οµάδα τους είναι 

εξαιρετιά σηµαντική. Ο καθένας πρέπει να: 

� Σιγουρεύεται ότι ο επόπτης ξέρει που βρίσκονται όλοι ανά πάσα στιγµή 

� Μένει σε επαφή µε τον επόπτη 

� Γνωρίζει τα καθήκοντα του και τα καθήκοντα της οµάδας του 

� Ξέρει που βρίσκονται και τι κάνουν τα άλλα µέλη της οµάδας 

� Γνωρίζει τα σχέδια έκτακτης φυγής από την περιοχή. 

Μετά τον δασοπυροσβέστη, ο άµεσος επόπτης είναι το επόµενο άτοµο που ευθύνεται για την 

ασφάλεια. Είναι σηµαντικό να γνωριστείτε µαζί του για να µπορείτε να συζητάτε ανοιχτά για 

τυχόν ζητήµατα ασφαλείας. Μερικές φορές, κάποιοι πυροσβέστες ίσως εντοπίσουν 

κινδύνους πριν από τους άλλους και πρέπει να µπορέσουν να µεταδώσουν πληροφορίες 

σχετικά µε τα ζητήµατα ασφαλείας που προκύπτουν χωρίς να υπονοµεύσουν το ρόλο του 

επόπτη. 

Μερικές οργανώσεις έχουν αναθέσει διευθυντές ασφαλείας εντός και εκτός των πεδίων 

φωτιάς, αλλά την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια την επωµίζεται ο αρχηγός της οµάδας 

δασοπυρόσβεσης. 
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Για να αντιµετωπιστεί µια φωτιά µε ασφάλεια, πρέπει να δουλέψουν όλοι σαν οµάδα. Η 

συνεχής επικοινωνία ελιναι απαραίτητη. Ο καθένας πρέπει να βρίσκεται σε λεκτική, οπτική ή 

ραδιοφωνική επαφή µε κάποιον άλλο. Το «σύστηµα συντρόφων» πρέπει να εφαρµοστεί ώστε 

ο καθένας να είναι συνεχώς σε επαφή µε έναν συνάδελφο. Υπάρχει µια τάση, όταν άνθρωποι 

δουλεύουν στην ύπαιθρο, να αποµακρύνονται σταδιακά ο ένας από τον άλλο. Μην το 

επιτρέψετε να συµβεί αυτό. 

Ενηµέρωση σχετικά µε την ασφάλεια πρέπει να δίνεται σε όλους όσους πρόκειται να 

µεταβούν στο πεδίο της φωτιάς. Όλο το προσωπικό πρέπει να σιγουρευτεί ότι έχει 

κατανοήσει τις παρακάτω γενικές υποδείξεις πριν αναχωρήσει. Αν δεν είστε σίγουροι για 

κάτι, ρωτήστε το πριν τελειώσει η ενηµέρωση. 

� Να κατανοείτε το σύστηµα επικοινωνίας και χειρισµού 

� Να κατανοείτε και να ακολουθείτε οδηγίες 

� Να ελέγχετε αν οι δουλειές που σας ανατέθηκαν ανταποκρίνονται στις δικές σας 

δυνατότητες και σε αυτές της οµάδας σας 

� Να γνωρίζετε τους κινδύνους, ειδικά αυτούς που προκύπτουν από τη συµπεριφορά 

της πυρκαγιάς και από τη µορφολογία του εδάφους 

� Να ξέρετε ποιες είναι οι δίοδοι διαφυγής και οι ζώνες ασφαλείας 

� Να ξέρετε που βρίσκεται το ασφαλές σηµείο δασοπυρόσβεσης.  

 

 

1. ∆ιαχείριση κινδύνων: εντοπισµός κινδύνων και µέτρα ελέγχου 

 

Επίγνωση της κατάστασης 

Συχνά τα ατυχήµατα προέρχονται από ανθρώπινο σφάλµα. Όλοι πρέπει να έχουν συνεχώς 

επίγνωση της κατάστασης γύρω τους. Είναι πολύ εύκολο να αποσπάσετε την προσοχή σας 

από τον περίγυρο όταν επικεντρώνεστε πάρα πολύ σε µια δουλειά. Να ελέγχετε ανελλιπώς 

για τυχόν κινδύνους, κάνοντας υποτυπώσεις ελέγχους όπως «κοίτα πάνω, κοίτα κάτω, κοίτα 

τριγύρω». 

 

Φυσικό περιβάλλον 

Για τους περισσότερους, αυτό που πρέπει προτίστως να αντιληφθούν είναι ότι οι αποστολές 

δασοπυρόσβεσης γίνονται κατ’εξοχήν στην ύπαιθρο, σε αγρούς, σε δάση ή σε χερσαίες 

περιοχές. Μόνο όταν οι φωτιές απειλούν χωριά και πόλεις εµπλέκονται κτίρια και υποδοµές. 

Ως εκ τούτου, είµαι µείζονας σηµασίας να λειτουργείτε µε ασφάλεια σε αγροτικές περιοχές. 

 

Κίνδυνος Μέτρα ελέγχου 

Αλλαγές στις καιρικές συνθήκες • Μάθετε πως επηρεάζουν τις καιρικές συνθήκες η 

εποχή, η τοπογραφία και η ώρα της ηµέρας 

• Συµβουλευτείτε τους ντόπιους για τις επιρροές του 

καιρού στην περιοχή 

Ακατάλληλος εργασιακός χώρος 

λόγω αλλαγής στη διεύθυνση και 

ταχύτητα του ανέµου 

• Προσέξτε για τυχόν αναζωπυρώσεις 

• Ελέγξτε τους διόδους διαφυγής 

Ο καιρός γίνεται όλο και πιο 

ζεστός και πιο ξηρός και 

δηµιουργεί πιο υψηλής έντασης 

• Ίσως απαιτούνται διαφορετικές τεχνικές, 

στρατηγικές και εργαλεία. 

• Ίσως χρειαστεί να αποσυρθούν οι οµάδες και να 
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πυρκαγιές επανεκτιµηθεί η κατάσταση 

Γλιστρήµατα, παραπατήµατα και 

πεσίµατα 
• Φορέστε πυρανθεκτικές µπότες µε στήριγµα για 

τον αστράγαλο και καλό πέλµα 

• ∆ιαβείτε προστεκτικά τα ανώµαλα εδάφη 

Πυκνή βλάστηση, χάσιµο της 

πυρκαγιάς από το οπτικό πεδίο και 

δυσκολία διαφυγής 

• Μείνετε ως παρατηρητής 

• Βρείτε εναλλακτική δίοδο ή κόψτε ένα µονοπάτι 

µέσα από τη βλάστηση 

• Σιγουρευτείτε ότι υπάρχουν ευκολόχρηστες δίοδοι 

διαφυγής 

Καύσιµη ύλη ανάµεσα σε εσάς και 

τη φωτιά 
• Μείνετε ως παρατηρητής 

• Βρείτε µια δίοδο διαφυγής 

Ανώµαλο / δυσπρόσβατο έδαφος • Αποφύγετε τις δυσπρόσβατες περιοχές και 

προσεγγίστε από αλλού τη φωτιά 

• Αποφύγετε τις ανηφορικές διόδους διαφυγής 

• Επιθεωρήστε τις διόδους διαφυγής για να 

αποφύγετε τυχόν εµπόδια 

∆ηλητηριώδη φίδια και 

τσιµπήµατα εντόµων 
• Φορέστε τον προσωπικό προστατευτικό εξοπλισµό 

σας και να είστε προσεκτικοί 

• Αν σας δαγκώσει φίδι, πιέστε το τραύµα µε 

επίδεσµο, ακινητοποιηθείτε και καλέστε αµέσως 

ιατρική βοήθεια  

Κλαδιά και δέντρα που πέφτουνε, 

ειδικά νεκρά δέντρα ή δέντρα που 

καίγονται 

• Να έχετε έναν παρατηρητή 

• Αποφύγετέ τα 

• Αν είναι ασταθή, κρατήστε απόσταση δύο δέντρων 

Αποπροσανατολισµένοι ή χαµένοι 

σε: 

• Άγνωστη περιοχή 

• Πυκνό καπνό 

• Σκοτάδι  

• Πριν αναχωρήσετε, πάρτε ένα χάρτη και 

ενηµερωθείτε από τους ντόπιους για την περιοχή 

• Αν χαθείτε, µείνετε εκεί που είστε, αν είναι 

ασφαλές 

• Προσπαθείστε να έρθετε σε επαφή µε ντόπιους ή 

άλλους πυροσβέστες για να καταλάβετε που είστε 

• Χρησιµοποιήστε χάρτη και πυξίδα για να 

ευθυγραµµίσετε τον χάρτη και να συσχετίσετε 

διακριτικά σηµεία στη περιοχή µε τον χάρτη  

• Καλέστε άµεση βοήθεια αν απειλήστε από την 

πυρκαγιά 

Παθογόνοι µικροοργανισµοί στο 

νερό 
• Πιείτε καθαρό πόσιµο νερό 

• Φιλτράρετε το νερό 

Κακή υγιεινή • Φροντίστε την προσωπική σας υγιεινή, ειδικά πριν 

φάτε η πιείτε 

• ∆ηµιουργήστε κατάλληλες εγκαταστάσεις 

πρόνοιας σε σταθµούς τροφοδοσίας και σε χώρους 

κατασκήνωσης  
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Περιβάλλον και συµπεριφορά της φωτιάς 

 

Όπως περιγράφεται στο EF2 Εφαρµόστε τεχνικές και τακτικές ελέγχου πυρκαγιάς, το 

πυρικό περιβάλλον περιλαµβάνει το τρίγωνο της φωτιάς (θερµότητα, οξυγόνο, καύσιµη ύλη) 

µαζί µε τις µετεωρολογικές συνθήκες και την τοπογραφία. Οι πιο σηµαντικοί παράγοντες 

που επηρεάζουν τη συµπεριφορά του πυρός όσο αυτό διασχίζει το έδαφος είναι ο άνεµος, η 

κλίση του εδάφους, η έκθεση της πλαγιάς και η καύσιµη ύλη. Η πυρκαγιά συνεχώς αντιδρά 

και µεταβάλλεται εξ αιτίας αυτών των επιρροών, ειδικά όταν δύο τέτοιοι παράγοντες 

ενεργούν ταυτόχρονα. Όταν δύο ή περισσότεροι παράγοντες αλληλοενισχύονται, λέγεται ότι 

βρίσκονται σε ευθυγράµµιση. 

Όταν προσεγγίζετε τη φωτιά, εκτιµήστε πρώτα τη συµπεριφορά της. 

� Παρατηρήστε τι είδους καύσιµη ύλη καίγονται και ποια είναι τα µήκη φλόγας σε 

διαφορετικά σηµεία της φωτιάς (κεφαλή, πλευρές, νωτα). 

� Βρείτε τι κινεί την πυρκαγιά σε αυτά τα σηµεία. Είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν 

τη συµπεριφορά του πυρός σε ευθυγράµµιση ή όχι; 

� Θα µετακινηθεί η πυρκαγιά σε µέρη όπου αυτοί οι παράγοντες είναι 

περισσότερο/λιγότερο ευθυγραµµισµένοι; 

Αυτές οι πληροφορίες θα επιτρέψουν σε κάποιον να προβλέψει τη συµπεριφορά του πυρός. 

Επίσης εκτιµήστε την πυρκαγιά για λόγους ασφάλειας. Βρείτε ποια σηµεία της είναι 

ιδιαίτερα επικίνδυνα και πρέπει να αποφεύγονται. 

Η εικόνα 1 δείχνει ότι το κύριο σηµείο που πρέπει να αποφεύγετε είναι η κεφαλή ή αλλιώς το 

µέτωπο της φωτιάς. Μην µπαίνετε µπροστά από το µέτωπο εκτός κι αν οι φλόγες είναι 

χαµηλού ύψους. Αλλά ακόµα και αν είναι χαµηλές, σκεφτείτε το σοβαρά καθώς η 

συµπεριφορά του πυρός µπορεί να αλλάξει αιφνίδια. Οι ασφαλέστερες περιοχές βρίσκονται 

στις πλευρές και στα νώτα της πυρκαγιάς όπου οι φλόγες είναι χαµηλότερες. 

 

Σχήµα EF 1.1. Тυπικό σχήµα πυρκαγιάς και σχετικοί κίνδυνοι 

 

 

∆ιεύθυνση ανέµου 

Νώτα Πλευρές Μέτωπο 
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Νώτα Πλευρές Κεφαλή 

Χαµηλές φλόγες Μέτριες φλόγες Υψηλές φλόγες 

Χαµηλός ρυθµός εξάπλωσης Μέτριος ρυθµός εξάπλωσης Γρήγορος ρυθµός εξάπλωσης 

Λίγος καπνός Λίγος καπνός Πολύς καπνός 

  Πολύ ζεστός αέρας 

 

Το κύριο ερώτηµα είναι αν η πυρκαγιά θα γίνει εντονότερη µε υψηλότερες φλόγες, ή αν θα 

συρρικνωθεί. Αυτό υπονοεί δύο πράγµατα. Πρώτον, ότι πρέπει να επιβλέπετε συνεχώς τι 

κάνει η πτρκαγιά, είτε µόνος σας ή σε συνεργασία µε έναν παρατηρητή. ∆εύτερον, ότι πρέπει 

να έχετε επίγνωση του τι µπορεί να κάνει η πυρκαγιά εκείνη τη στιγµή, ή τα επόµενα 5 µε 10 

λεπτά, ή τις επόµενες ώρες/µέρες. Είναι πολύ σηµαντική η πρόβλεψη των αλλαγών στη 

συµπεριφορά του πυρός που οφείλονται στις µεταβολές του ανέµου, της κλίσης του εδάφους, 

των καύσιµης ύλης και της έκθεσης της πλαγιάς. Η συµπεριφορά του πυρός µπορεί να 

αλλάξει αιφνίδια και πρέπει πάντα να σκέφτεστε ένα βήµα πιο µπροστά. 

 

Μερικά κύρια ερωτήµατα: 

� Πού και πότε θα αλλάξει η συµπεριφορά του πυρός; 

� Θα αλλάξει η κατάσταση προς το καλύτερο ή το χειρότερο; 

� Για πόσο θα είναι ασφαλής η τοποθεσία σας; 

� Πότε πρέπει να µετακινηθείτε; 

 

 

Σχήµα EF 1.2. Αλλαγές του ανέµου κατά τη διάρκεια πυρκαγιών 

 

Βορειοδυτικός άνεµος Αλλαγή ανέµου Νοτιοδυτικός άνεµος 
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Αυτή η αλλαγή, όπου µια σχετικά ήρεµη πλευρά της πυρκαγιάς ξαφνικά γίνεται η κεφαλή 

της, µπορεί να συµβεί για πολλούς λόγους: 

� Μεταβολή στη διεύθυνση του ανέµου (που είναι η συνηθέστερος λόγος) όταν για 

παράδειγµα η πυρκαγιά τυλίγεται γύρω από έναν λόφο 

� Η πυρκαγιά φτάνει στον πάτο µιας απόκρυµνης πλαγιάς 

� Η πυρκαγιά κατευθύνεται σε περιοχή µε µεγάλη ποσότητα λεπτής καύσιµης ύλης 

� Η πυρκαγιά κατευθύνεται έξω από τις σκιές µιας κρύας πλαγιάς µε θέα στα βόρεια, 

προς µια ζεστή πλαγιά µε θέα στα νότια. 

 

 

 

 

Σχήµα EF 1.3. Το φαινόµενο της «καµινάδας» 

 

Σε στενές, απόκρυµνες κοιλάδες, η αγωγηµότητα της θερµότητας, η κλίση του εδάφους και ο 

άνεµος συνδυάζονται και παράγουν το λεγόµενο φαινόµενο της «καµινάδας», µε πολύ 

γρήγορους ρυθµούς εξάπλωσης και εκετεταµένη δηµιουργία σηµειακών εστιών. Οι 

πυροσβέστες µπορεί να παγιδευτούν ανάµεσα στη πυρκαγιά µε τις πλαγιές, ανίκανοι να 

διαφύγουν εγκαίρως σε ασφαλείς περιοχές. 

 

Όταν εκτιµάτε το πυρικό περιβάλλον, υπάρχουν κάποια φυσικά σηµάδια που δείχνουν ότι 

υπάρχουν κίνδυνοι. Αυτοί πρέπει να αξιολογούνται ανελλιπώς ως µέρος της τακτικής «κοίτα 

πάνω, κοίτα κάτω, κοίτα τριγύρω». 

 

∆ιεύθυνση ανέµου 
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Πίνακας 1. Κοίτα πάνω, κοίτα κάτω, κοίτα τριγύρω για ενδεικτικά της συµπεριφοράς του 

πυρός. 

 

Παράγοντες συµπεριφοράς Ενδείξεις 

Χαρακτηριστικά καύσιµης ύλης Πολλές λεπτές καύσιµες ύλες 

Μεγάλη πυκνότητα ξηρής ύλης 

Κλιµακωτές καύσιµη ύλη 

Μικρά κενά ανάµεσα στις κορυφές των 

δέντρων 

∆υσαναλογία χλωρής-ξηρής καύσιµης ύλης 

Υγρασία καύσιµης ύλης Χαµηλή σχετική υγρασία (<25%) 

Χαµηλό ποσοτό υγρασίας (<6%) µετά από 

10ωρη χρονική υστέρηση 

Καταστάσεις λειψυδρίας 

Εποχιακή ξήρανση  

Θερµοκρασία καύσιµης ύλης Υψηλές θερµοκρασίες (>30
ο
 C) 

Μεγάλο ποσοστό καύσιµης ύλης εκτεθειµένο 

στον ήλιο 

Μεταβολή της έκθεσης  

Αύξηση θερµοκρασίας των καύσιµης ύλης 

Έδαφος Απόκρυµνες πλαγιές (>50%) 

Στενές κοιλάδες 

Καµπυλωτές πλαγιές 

Άνεµος Επιφανειακοί άνεµοι άνω των 3 µποφόρ 

Σύννεφα που κινούνται γρήγορα 

Ξαφνική ηρεµία 

Μεταβαλόµενοι άνεµοι 

Σταθερότητα Καλή ορατότητα 

Θυελλώδεις άνεµοι ή στρόβιλοι σκόνης 

Πυκνά σύννεφα 

Καπνός που ανεβαίνει κάθετα πάνω 

Συµπεριφορά του πυρός Στήλη καπνού που γέρνει 

Στήλη καπνού που διατµείται 

Καλοσχηµατισµένη στήλη καπνού 

Μεταβαλόµενη στήλη καπνού 

Πυρκαγιές κόµης ή επικόρυφες 

Εστίες πυρκαγιάς που σιγοκαίνε 

αναπτύσσονται περισσότερο 

Μικροί πύρινοι στρόβιλοι αναπτύσσονται 

Συχνές σηµειακές εστίες 
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Πίνακας 2. Κίνδυνοι από τη συµπεριφορά του πυρός και µέτρα ελέγχου. 

 

Κίνδυνοι Μέτρα ελέγχου 

Θερµική ακτινοβολία � Μείνετε µακριά, καθώς η θερµική ακτινοβολία 

λιγοστεύει µε την απόσταση 

� Καλυφθείτε πίσω από στερεά παραπετάσµατα 

(κούτσουρα, τοίχους, χαντάκια) 

� Χρησιµοποιήστε τον κατάλληλο προσωπικό 

προστατευτικό εξοπλισµό (δείτε επίσης: 

µεταβολική θερµότητα) 

Εγκλωβισµός � Να έχετε ανελλιπής επίγνωση της συµπεριφοράς 

της πυρκαγιάς και να απλώνεστε συνεχώς 

� Αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις 

συµβουλευόµενοι το Παράρτηµα Α.  

Έκθεση σε υπερβολική θερµική 

ακτινοβολία 

� Αποφύγετε τις έντονες φλόγες, κατά κύριο λόγο 

στην κεφαλή της πυρκαγιάς 

� Προστατευτείτε από τη πηγή της ακτονοβολίας 

� Αν είστε επί ποδός: 

o Καταφύγετε σε µια ασφαλής περιοχή 

χρησιµοποιώντας διόδους διαφυγής 

o Φροντίστε τον συνάδελφό σας 

o Κινηθείτε πάνω στο «µαύρο» όταν οι 

φλόγες είναι χαµηλές 

o Χρησιµοποιήστε προστατευτικό εξοπλισµό, 

δηµιουργείστε ζώνη επιβίωσης, βρείτε ένα 

χαντάκι, τοίχο ή κούτσουρο για να 

καλυφθείτε 

o Ξαπλώστε κάτω όσο χαµήλα µπορείτε  

 � Αν επιβαίνετε σε όχηµα: 

o Παρκάρετε στα ανοιχτά, µακριά από την 

καύσιµη ύλη και τις φλόγες 

o Αφαιρέστε τις φιάλες καυσίµων 

o Καθαρίστε την καύσιµη ύλη 

o Αφήστε ανοιχτά φώτα και µηχανή, 

ετοιµάστε µάνικες 

o Κλείστε παράθυρα, πόρτες και εξαερισµούς 

o ∆ώστε πληροφορίες στον επόπτη / στο 

αρχηγείο 

o Περιµέντε όσο µπορείτε έξω από το όχηµα 

o Αν είναι πολύ ζεστά, µπείτε στο όχηµα από 

τη πλευρά που δεν βλέπει το µέτωπο 

o Μείνετε όσο µπορείτε µέσα στο όχηµα  

Καπνός και µονοξείδιο του 

άνθρακα 

� Αποφύγετε την άσκοπη και πολύωρη εργασία µέσα 

στο καπνό 
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� Αποµακρυνθείτε από όπου υπάρχει βαρύς καπνός 

� Χρησιµοποιήστε εγκεκριµένο προστατευτικό 

εξοπλισµό όπως προστατευτικά γυαλιά και φίλτρα  

� Μείνετε σε περιοχές χωρίς καπνό για να 

αποβάλετε το µονοδείδιο του άνθρακα από το 

σώµα σας 

� Να είστε σε καλή φυσική κατάσταση 

� Βάλτε φώτα στα µηχανήµατα και χρησιµοποιήστε 

φακούς για να κάνετε µε ασφάλεια τις εργασίες  

Έντονη δραστηριότητα 

πυρκαγιάς: 

� Αναζωπυρώσεις 

� Αύξηση σηµειακών 

εστιών 

� Γρήγορη επέκταση 

� Ενηµέρωση σχετικά µε τον καιρό, την τοπογραφία 

και την καύσιµη ύλη 

� Πρόωρη ανίχνευση από παρατηρητή 

� Συνεχής επίγνωση της κατάστασης 

� Συνεχής επικοινωνία µε τους συναδέλφους, την 

οµάδα και τον επόπτη 

� Εκκένωση µέσω ανιχνευµένων διόδων διαφυγής 

� Χρησιµοποιήστε τις κατάλληλες ζώνεις ασφαλείας 

Εγκαύµατα στα χέρια, πόδια και 

αστραγάλους 

� Φορέστε δερµάτινα γάντια 

� Νιώστε τη θερµότητα µε το πάνω µέρος της 

παλάµης 

� Φορέστε τα κατάλληλα υποδήµατα 

� Αποφύγετε την επαφή µε καµένους κορµούς 

δέντρων και άλλες καυτές καρβουνιασµένες ύλες 

Περικύκλωση από την πυρκαγιά 

� Γύρω από τις άκρες της 

αντιπυρικής ζώνης 

� Επανάφλεξη 

� Εστίες  

� Ξεκινήστε από ένα ασφαλές σηµείο 

� Σιγουρευτείτε ότι η αντιπυρική σας ζώνη έχει 

σκαφτεί µέχρι το ορυκτό έδαφος για να µη 

µπορούν να το προσπελάσουν έρπουσες φλόγες 

� Να έχετε έναν παρατηρητή να προσέχει για τυχόν 

επαναφλέξεις προσήνεµες της θέσης σας 

� Να έχετε έναν παρατηρητή να προσέχει για τυχόν 

φωτιές που προσπερνάνε την αντιπυρική ζώνη, και 

να κοιτάει έξω από την περίµετρο για τυχόν 

σηµειακές εστίες  

 

 

Κίνδυνοι από τη χρήση εξοπλισµού και οχηµάτων 

 

Η πυρκαγιά δεν είναι ο µόνος κίνδυνος. Η επίγνωση της κατάστασης πρέπει να καλύπτει και 

άλλους κινδύνους, όπως αυτούς που προέρχονται από τη χρήση εξοπλισµού και οχήµατων 

για την καταπολέµιση πυρκαγιών. 

Η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισµού και οχηµάτων απαιτεί συχνά ειδικευµένες δεξιότητες. 

Κάθε χώρα και οργάνωση έχει µεθόδους να εκπαιδεύει και να πιστοποιεί ότι οι κατάλληλοι 

άνθρωποι έχουν τις προσδοκούµενες δεξιότητες. Η χρήση κάθε είδους εξοπλισµού απαιτεί 

και τη διαµόρφωση ενός συγκεκριµένου προσωπικού προστατευτικού εξοπλισµού. Για 
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παράδειγµα, όσοι χειρίζονται τρακτέρ ή µπουλντόζες πρέπει να έχουν, πέραν των άλλων, και 

προστασία ακοής. 

Όσοι δεν χαίρουν κάποιας ειδικής εκπαίδευσης, η αποφυγή κινδύνων είναι το κύριο µέτρο 

ελέγχου που µειώνει τις πιθανότητες τραυµατισµού.  

 

Πίνακας 3. Κίνδυνοι από τη χρήση εξοπλισµού/οχηµάτων και µέτρα ελέγχου. 

 

Εξοπλισµός / όχηµα Μέτρα ελέγχου 

Εργαλεία χειρός • Κρατήστε τις κοφτερές άκρες καλά ακονισµένες και 

σιγουρευτείτε ότι οι λαβές είναι λείες και στρωτές 

• Κρατήστε απόσταση 3 µέτρων 

• Όταν περπατάτε, κρατήστε τα εργαλεία παράλληλα του 

εδάφους, στο ύψος της µέσης, και µε τις κοφτερές 

άκρες να κοιτάνε µπροστά.  

Θαµνοκοπτικά  • Κρατήστε απόσταση 3 µέτρων 

• Οι χειριστές πρέπει να έχουν την απαιτούµενη 

εκπαίδευση και τον κατάλληλο προσωπικό 

προστατευτικό εξοπλισµό 

Αλυσοπρίονα • Κρατήστε απόσταση 2 δέντρων από το αλυσοπρίονο 

• Οι χειριστές πρέπει να έχουν την απαιτούµενη 

εκπαίδευση και τον κατάλληλο προσωπικό 

προστατευτικό εξοπλισµό 

Συµπυκνώµατα αφρού και 

επιβραδυντικά φωτιάς 
• Αποφύγετε τη επαφή µε τα µάτια και το δέρµα 

• Φορέστε προστατευτικό εξοπλισµό (γυαλιά και γάντια) 

• Ξεπλύνετε καλά σε περίπτωση επαφής  

Μάνικες  • Αποφύγετε τις φλόγες µέχρι να γεµίσει νερό 

• Αποφύγετε την υπερβολική συγκέντρωση πίεσης που 

µπορεί να σπρώξει το χειριστή και να χάσει την 

ισορροπία του  

Οχήµατα • Οδηγάτε προσεκτικά, όχι επιθετικά 

• Χρησιµποποιήστε τα µπροστινά φώτα 

• Παρκάρετε µακριά από τη φωτιά σε σηµείο όπου το 

όχηµα µπορεί να φύγει επί τόπου από την περιοχή αν 

χρειαστεί 

Τρακτέρ  • Αποφύγετε τα µέρη που κινούνται, τα οποία µπορεί να 

προεξέχουν. 

• Αποφύγετε το µέρος µε τα µπάζα πίσω από τους 

κοπτήρες  

Μπουλντόζες • Κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 2 δέντρων 

• Μείνετε ως παρατηρητής όταν σε µια περιοχή 

λειτουργούν βαρέα µηχανήµατα 

• Πλησιάστε µόνο µε την άδεια του οδηγού 

• Μην δουλεύετε κατήφορα των µηχανηµάτων 
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Ελικόπτερα  • Ακολουθήστε τις οδηγίες του πιλότου 

• Ειδκή εκπαίδευση απαιτείται 

• Κρατήστε απόσταση από τα σηµεία προσγείωσης και 

απογείωσης 

Ρήψη νερού • Κρατήστε µικρή απόσταση από τη στοχευµένη περιοχή 

• Αν είστε µέσα στη στοχευµένη περιοχή, πέστε κάτω 

µπρούµυτα και κρατήστε τα εργαλεία χειρός στο 

έδαφος µακριά από το σώµα σας  

Σκόνη  • Αποφύγετε την υπερβολική σκόνη 

• Χρησιµοποιήστε προστατευτικά γυαλιά, µάσκες ή 

µαντίλια για να καλύψετε τα µάτια και την αναπνοή 

σας 

Θόρυβος  • Αποφύγετε περιοχές µε υπερβολική ηχορύπανση 

• Χρησιµοποιήστε τα παρεχόµενα προστατευτικά ακοής 

 

 

 

 

 

Σχήµα EF 1.4 Κίνδυνοι εξοπλισµού και µηχανηµάτων 

 

Κίνδυνοι πυροσβεστικών επιχειρήσεων 

Κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων, η επίγνωση της κατάστασης πρέπει να µένει αµείωτη. 

Ασφαλείς καταστάσεις µπορεί από τη µια στιγµή στην άλλη να γίνουν επικίνδυνες από τις 

µεταβολές στη συµπεριφορά της φωτιάς ή τις αλλαγές στη θέση των οµάδων.  

Συγκεκριµένα επιπλέον µέτρα πρέπει να ενσωµατωθούν στις εργασιακές πρακτικές για 

αποφευχθούν τα ατυχήµατα στα οποία ευθύνεται ο ανθρώπινος παράγοντας. 

Κίνδυνοι 

Ζώνη ασφαλέιας 
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Πίνακας 4. Κίνδυνοι πυροσβεστικών επιχειρήσεων και µέτρα ελέγχου 

 

Κίνδυνοι πυροσβεστικών 

επιχειρήσεων 

Μέτρα ελέγχου 

Μεταβολική θερµότητα 

(θερµότητα που 

απελευθερώνει το σώµα από 

επίπονη εργασία) 

• Χρησιµοποήστε κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό 

εξοπλισµό 

• Ξεκούραση υπό επίβλεψη 

• Κάντε βάρδιες και µοιράστε τις βαριές δουλειές 

• Πιείτε πολύ νερό 

• ∆ιατηρηθείτε σε καλή σωµατική κατάσταση 

Αφυδάτωση  • Πιείτε ασφαλές, καθαρό νερό (τουλάχιστον 1 λίτρο ανά 

ώρα) 

Θερµοπληξία από: 

• Υψηλή θερµοκρασία 

σώµατος λόγω 

σκληρής δουλειάς 

• Υψηλή θερµοκρασία 

του αέρα 

• Θερµική ακτινοβολία  

• Ενυδατωθείτε πριν ξεκινήσετε να δουλεύετε 

• Ρυθµίστε σωστά και µοιραστείτε τις δουλειές, 

ξεκουραστείτε τακτικά 

• Χρησιµοποήστε κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό 

εξοπλισµό 

• Μειώστε την έκθεση στη θερµική ακτινοβολία 

• Φορέστε άνετα ρούχα 

• Πιείτε πολύ τακτικά νερό 

Θέση σε λόφο πάνω από την 

πυρκαγιά -> καπνός, ζέστη, 

ταχεία εξάπλωση, εστίες 

• Αποφύγετε τοποθεσίες ανηφορικά της πυρκαγιάς 

Θέση σε λόφο κάτω από την 

πυρκαγιά -> βράχια και 

καµένα κούτσουρα κυλάνε 

κάτω δηµιουργώντας εστίες 

• Βάλτε έναν παρατηρητή να επιβλέπει τη φωτιά και τυχόν 

αντικείµενα που κυλάνε κατηφορικά 

• Φτιάξτε µια καλά σκαµµένη αντιπυρική λωρίδα για να 

παγιδέψετε τα πεσµένα αντικείµενα 

Ατελή επικοινωνία: 

• Ακατανόητες 

οδηγίες/εργασίες 

• Κατειλληµένες/χαµέν

ες γραµµές 

επικοινωνίας 

• Πληροφορίες δεν 

µεταδώθηκαν σε 

όλους 

• Συνεννοηθείτε µε το συνάδελφο, την οµάδα και τους 

επόπτες 

• Σιγουρευρείτε ότι καταλάβατε τι πρέπει να κάνετε, 

ζητήστε διευκρινήσεις αν χρειαστεί 

• Σιγουρευτείτε ότι γνωρίζετε τα συστήµατα επικοινωνίας: 

κανάλια/συχνότητες 

• Να έχετε ραδιόφωνο και επαρκείς µπαταρίες 

• Μην δουλεύετε αποµονωµένοι 

Ανθρώπινοι παράγοντες: 

• Κατάσταση υγείας 

• ∆υνατότητες 

• Άγχος  

• Ενηµερώστε τους επόπτες για οποιοδήποτε πρόβληµα 

υγείας µπορεί να επηρεάσει την αποδοτικότητά σας 

• Να είστε σε καλή φυσική κατάσταση 

• Καλή εκπαίδευση και προετοιµασία 

• Ενηµερώστε τον επόπτη ή ζητήστε βοήθεια από τον 

σύντροφο ή την οµάδα σας για οποιδήποτε έργο που 

είναι πέραν των δυνατοτήτων σας 
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Σωµατική καταπόνηση από 

πολύωρη κουραστική 

δουλειά σε αγχωτικό 

περιβάλλον: 

• Βραχυπρόθεσµη 

• Μακροπρόθεσµη  

• Ελέγξτε το ρυθµό εργασίας σας (κρατήστε ενέργεια) 

• Κάντε βάρδιες και µοιραστείτε δουλειές µέσα στην 

οµάδα 

• Ξεκούραση υπό επίβλεψη, διατηρήστε επόγνωση της 

κατάστασης 

• Τακτικά διαλείµµατα, νερό και φαγητό 

• Επαρκής ύπνος 

• Αποφύγετε την οδήγηση  

Τραυµατισµοί από το 

σήκωµα βαριών φορτίων 
• Εκπαίδευση στη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 

• Να είστε σε καλή φυσική κατάσταση 

• Μοιράστε τις δουλειές µέσα στην οµάδα 
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2. ∆ιαχείριση κινδύνων: εκτίµηση επικινδυνότητας και εφαρµογή µέτρων ελέγχου 

 

Πιο πριν περιγράψαµε τα 5 βήµατα που περιλαµβάνει η εκτίµηση κινδύνων-επικινδυνότητας. 

Βήµα 1  Εντοπισµός κινδύνων 

Βήµα 2  Ποιος µπορεί να τραυµατιστεί και πως 

Βήµα 3  Αξιολόγηση των πιθανοτήτων τραυµατισµού και λήψη προφυλάξεων 

Βήµα 4  Καταγραφή και εφαρµογή των ευρυµάτων 

Βήµα 5  Ανασκόπηση των αξιολογήσεων και εκ νέου ενηµέρωση αν χρειαστεί. 

 

Όταν διεκπεραιωθούν τα 2 πρώτα βήµατα, υπάρχουν πολλές διαδικασίες εκτίµησης της 

επικινδυνότητας. Πρέπει να ακολουθείτε τις οργανωτικές διαδικασίες καθώς µερικές 

οργανώσεις έχουν σύνθετες διαδικασίες εκτίµησης της επικινδυνότητας. Ένα από 

παράδειγµα εκτίµησης δίνεται παρακάτω: 

 

Για κάθε κίνδυνο: 

 

1. Αντιληφθείτε τη πιθανότητα να συµβεί: Χαµηλή, Μέτρια ή Υψηλή 

2. Αξιολογήστε τη σοβαρότητα των πιθανών επιπτώσεων: Χαµηλή, Μέτρια ή Υψηλή  

Έπειτα συνδυάστε την πιθανότητα µε τη σοβαρότητα για να ορίσετε Χαµηλή, Μέτρια ή 

Υψηλή επικινδυνότητα. Μερικά παραδείγµατα δίνονται παρακάτω. 

� Υψηλή πιθανότητα και υψηλή σοβαρότητα καθιστούν υψηλή την επικινδυνότητα και 

πρέπει να διευθετηθεί άµεσα. 

� Μικρή πιθανότητα µε µέτρια σοβαρότητα καθιστά ίσως µέτρια επικινδυνότητα. 

� Μικρή πιθανότητα µε µικρή σοβαρότητα καθιστά µικρή επικινδυνότητα. 

 

Η διαδικασία αυτή δίνει άµεση προτεραιότητα στους κινδύνους που πρέπει να διευθετηθούν. 

Τα προληπτικά µέτρα ελέγχου µπορούν λοιπόν να εφαρµοστούν και µετά να 

επαναξιολογηθεί η επικινδυνότητα. Αν είναι χαµηλή, η δουελιά µπορεί να προχωρήσει. Αν 

όχι, η δουλειά δεν πρέπει να συνεχιστεί µέχρι να βρεθεί ασφαλέστερος τρόπος προσέγγισης. 

Ένας άλλος τρόπος περιγραφής αυτής της διαδικασίας, ο οποίος µπορεί να είναι κατάλληλος 

στη δυναµική διαδικασία εκτίµησης κινδύνων, είναι ο εξής: 

Βήµα 1  Συλλογή δεδοµένων 

Βήµα 2  Εκτίµηση επικινδυνότητας 

Βήµα 3  Έλεγχος κινδύνου 

Βήµα 4  Λήψη αποφάσεων 

Βήµα 5  Αξιολόγηση 

Η πραγµατική διαδικασία όµως είναι στη δικαιοδοσία του εκάστοτε οργανισµού. Πρέπει 

επίσης να συµµορφώνεται στη νοµοθεσία που ισχύει στο χώρο εργασίας. 

Εργαλεία, τακτικές και συµπεριφορά του πυρός 

Το µήκος φλόγας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εκδεικτικό της έντασης της φωτιάς. Αυτό 

σηµαίνει ότι ένας από τους τρόπους να αποτραπούν οι τραυµατισµοί είναι η γνώση των 

απαραίτητων εργαλείων και των τακτικών που χρησιµοποιούνται σε διαφορετικά µήκη 

φλόγας. ∆είτε τον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 5. Εργαλεία, τακτικές και συµπεριφορά του πυρός 

 

Μήκος φλόγας 

(µ) 

Σηµασία 

0-0,5 Η πυρκαγιά συνήθως σβήνει από µόνη της 

0,5-1,5 Χαµηλής έντασης πυρκαγιά 

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν εργαλεία χειρός σε άµεση προσβολή 

1,5-2,5 Πυρκαγιά πολύ έντονη για άµεση προσβολή µε εργαλεία χειρός 

Πεπιεσµένο νερό ή µπουλντόζες ίσως χρειαστούν 

Προτείνεται πλευρική/παράλληλη προσβολή 

2,5-3,5 Πυρκαγιά πολύ έντονη για άµεση προσβολή από την αντιπυρική γραµµή 

Ελικόπτερα και αλλά εναέρια οχήµατα ίσως χρειαστούν 

Πλευρική/παράλληλη προσβολή αναλογά µε το τοπικό µήκος φλόγας 

3,5-8 Πολύ έντονη πυρκαγιά 

Το αντιπύρ ίσως εξουδετερώσει το µέτωπο 

Πλευρική/παράλληλη και έµµεση προσβολή ανάλογα µε το τοπικό µήκος 

φλόγας  

8+ Ανεξέλεγκτη συµπεριφορά της πυρκαγιάς 

Προτείνονται αµυντικές τακτικές 

 

Το ζήτηµα είναι να αναγνωρίζετε τη σηµασία των διαφορετικών µηκών φλόγας και να 

εφαρµόζετε κατάλληλες τακτικές. Οι κίνδυνοι που µειώνονται µε αυτήν την προσέγγιση 

είναι µεταξύ άλλων ο εγκλωβισµός και η έκθεση στη θερµική ακτινοβολία. Η ακτινοβολία 

ταξιδεύει ευθεία και µειώνεται αισθητά µε την απόσταση. Όσο µεγαλύτερες οι φλόγες, τόσο 

πιο µακριά πρέπει να είστε. 

 

Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισµός (ΠΠΕ) 

 

Στην ΕΕ, οι εργοδότες υποχρεούνται από το νόµο να παρέχουν κατάλληλο προστατευτικό 

εξοπλισµό στους εργαζόµενους. Όλη η οµάδα πρέπει να φέρει τον κάταλληλο προστατευτικό 

εξοπλισµό. Κανείς δεν πρέπει να συµµετέχει σε πυροσβέσεις αν δεν είναι κατάλληλα 

εξοπλισµένος. 
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Σχήµα EF 1.5. Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισµός 

 

Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισµός πρέπει να προστατεύει από: 

� Τραύµατα όπως γρατζουνιές, γδαρσίµατα και εγκαύµατα 

� Θερµική ακτονοβολία 

� Συγκέντρωση θερµότητας. 

Αυτό προϋποθέτει µια καλή εξισορρόπηση της παρεχόµενης προστασίας. Για παράδειγµα, 

µια στολή µε εξαιρετική αντοχή στην πυρκαγιά προσφέρει πολύ καλή προστασία από 

θερµική ακτινοβολία και εγκαύµατα, αλλά µπορεί να προκαλέσει θερµοπληξία επειδή 

παγιδεύει τη θερµότητα του σώµατος. Επιπλέον εξοπλισµός όπως προστατευτικά 

ακοής/όρασης πρέπει να παρέχονται όποτε χρειάζεται. 

Από την άλλη, ένα σορτσάκι και µια αθλητική φανέλα αφήνουν να φύγει η θερµότητα του 

σώµατος, αλλά ο φορέας θα είναι επιρρεπής σε εγκαύµατα και γδαρσίµατα. 

 

Προτεινόµενος ρουχισµός 

Υφάσµατα 

Μάλλινα, πυρανθεκτικά βαµβακερά και ειδικά πυρανθεκτικά υλικά είναι τα καταλληλότερα 

για έναν πυροσβέστη. 

Τα περισσότερα συνθετικά υλικά δεν αφήνουν να φύγει η θερµότητα του σώµατος, και 

µπορούν να αρπάξουν φωτιά ή να λιώσουν αν εκτεθούν σε υψηλές θερµοκρασίες. 

Το πάχος του υλικού συµβάλλει στη µείωση της θερµικής ακτινοβολίας που εισχωρεί στο 

σώµα. Τα στρώµατα του ρούχου και οι θύλακες αέρα ανάµεσα στα στρώµατα δηµιουργούν 

έναν παρόµοιο προστατευτικό. 

Κράνος 

Γάντια 

Προστατευτική 

µάσκα 

Πλήρης 

προστασία 
Στολή 

Μπουκάλι 

νερού 

∆ερµάτινες 

µπότες 
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Τα ελαφριά υφάσµατα (όπως το µαλλί) παρέχουν καλή µόνωση από τη θερµική ακτινοβολία 

και επιτρέπουν στο σώµα να αναπνέει. 

Τα στενά υφάσµατα (όπως το τζην) δεν έχουν καλή µόνωση και δεν επιτρέπουν στο σώµα να 

αναπνέει καλά, αν και αντέχουν στη φθορά. 

Επιπλέον εξοπλισµός που πρέπει να λάβετε υπ’όψιν: 

� Προστατευτικά ακοής πρέπει να βάζουν όσοι δουλεύουν σε θορυβώδες περιβάλλον 

(π.χ., κοντά σε αντλίες, ηλεκτρικά εργαλεία, βαρέα µηχανήµατα και αεροσκάφη) 

� Γυαλιά και µάσκες κατά της σκόνης µειώσουν τη δυσφορία όταν βρίσκεστε σε 

περιοχές µε καπνό, στάχτη και σκόνη, ειδικά όταν κάνετε καθαρισµό 

� Γάντια ίσως χρειαστούν όταν δουλεύετε µε εργαλεία χειρός ή όταν κάνετε 

καθαρισµό. 

 

Σηµείωση: Οι παλάµες είναι σπουδαίοι αισθητήρες θερµότητας. 

� Οι πυροσβέστες πρέπει να υποχωρούν όταν αισθάνονται υπερβολική ζέστη µε την 

παλάµη 

� Αν καλύψετε τις παλάµες σας, αποχωρίζεστε έναν σπουδαίο αισθητήρα 

� Επιπλέον ζεστός ρουχισµός (π.χ., µάλλινο παλτό, γάντια) ίσως χρειαστεί σε ιδιαίτερα 

κρύες περιοχές 

� Οι πυροσβέστες που δουλεύουν σε αποµακρυσµένες περιοχές πρέπει να έχουν µαζί 

τους µπουκάλια µε φιλτραρισµένο νερό για να αποφύγουν παθογενή µικρόβια 

� Όσοι βρίσκονται σε αποµακρυσµένες περιοχές και σκοπεύουν να µείνουν εκεί για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα, καλό είναι να έχουν ένα σακίδιο µε έξτρα ρούχα και τροφή 

υψηλής ενέργειας 

� Ένας σάκος ίσως χρειαστεί για να βάζετε µέσα τον προσωπικό σας προστατευτικό 

εξοπλισµό. 

 

Μη προτεινόµενος ρουχισµός: 

� Νάιλον ή µη πυρανθεκτικά συνθετικά υφάσµατα 

� Σορτσάκια και κοντοµάνικες µπλουζάκια 

� Βαµβακερές ολόσωµες φόρµες χωρίς υποστρώµατα 

� Στενά ρούχα που παγιδεύουν τον ιδρώτα και δεν τον αφήνουν να εξατµιστεί από το 

σώµα. 

� Ρουχισµός που δυσχεραίνει την κίνηση 

� Ρουχισµός που αυξάνει τη µεταβολική θερµότητα 

 

Εξισορρόπηση προστασίας 

Μια καλή αναλογία προστασίας και έκθεσης επιτρέπει στον πυροσβέστη να λειτουργεί µε 

ασφάλεια και αποδοτικότητα. 

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υπερβολική θερµική ακτινοβολία, υποχωρήστε σε 

ασφαλέστερη περιοχή. 

Αν αυξήσετε τη ποσότητα του προστατευτικού ρουχισµού, πιθανόν να υποστείτε µεταβολική 

υπερθέρµανση, θέτοντας τον εαυτό σας σε κίνδυνο. 

� Όσο µεγαλύτερη η απόσταση από τις φλόγες, τόσο µειώνεται η θερµική ακτινοβολία 
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� Οι βάρδιες και τα τατικά διαλείµµατα ξεκούρασης µειώνουν τη συγκέντρωση 

µεταβολικής θερµότητας. 

 

Φυσική κατάσταση 

Η επικινδυνότητα διαφόρων παραγόντων µειώνεται όταν υπάρχει προσωπικό µε την 

απαραίτητη φυσική κατάσταση. Ο βαθµός της απαιτούµενης φυσικής κατάστασης ορίζεται 

από τον οργανισµό που σας απασχολεί. Παρ’όλα αυτά, η κατασκευή αντιπυρικών λωρίδων 

µε εργαλεία χειρός είναι σκληρή δουλειά και, εφόσον τέτοιες κατασκευές γίνονται σε 

ηµιορεινές περιοχές, απαιτείται γενικά καλή σωµατική δύναµη και αντοχή. 

Ο βαθµός της φυσικής κατάστασης επηρεάζει επίσης την ικανότητα κάποιου να αντιστέκεται 

σε κινδύνους των πυρκαγιών, όπως καπνός, µονοξείδιο του άνθρακα, κούραση και 

θερµοπληξία. Τα άτοµα που βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση έχουν λιγότερες 

πιθανότητες να εξαντληθούν ή να τραυµατιστούν από τη µεταφορά βαριών αντικειµένων. 

Η ικανότητα διαφυγής από µια φωτιά που εξαπλώνεται γρήγορα σχετίζεται επίσης µε την 

καλή φυσική κατάσταση. 

 

 

Επιβίωση από εγκλωβισµό 

Όταν όλες οι προσπάθειες να αποφύγετε τον εγκλωβισµό έχουν αποτύχει και όταν 

αδυνατείτε να διαφύγετε σε µια ζώνη ασφαλείας, υπάρχουν µερικές τεχνικές επιβίωσης. 

Αυτές οι τεχνικές πρέπει να εφαρµόζονται ως έσχατη λύση. 

Κατά τη διάρκεια του εγκλωβισµού, η θερµική ακτινοβολία είναι ο µεγαλύτερος εχθρός. Η 

θερµική ακτινοβολία µεταδίδεται σε ευθεία γραµµή. Η ένταση της φωτιάς είναι ασθενέστερη 

κοντά στο έδαφος. Θυλάκια αέρος µπορείτε να βρείτε επίσης κοντά στο έδαφος.  

Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να βρείτε καταφύγιο όσο χαµηλά στο έδαφος γίνεται, πίσω 

από ένα στερεό παραπέτασµα, όπου δεν υπάρχει καύσιµη ύλη. Το δέρµα και οι 

αναπνευστικές σας οδοί πρέπει να προστατεύονται πολύ καλά. Επιθυµητά µέρη µπορεί να 

είναι ένα χαντάκι, πίσω από έναν κορµό ενός µεγάλου πεσµένου δέντρου, ή µια πηγή νερού 

µε αξιόλογο βάθος. Όταν βρείτε ένα κατάλληλο µέρος, µείνετε εκεί µέχρι να σας 

προσπεράσει εντελώς η πυρκαγιά. 

Τακτικές επιβίωσης για όσους απειλούνται από φωτιά και βρίσκονται επί ποδός ή σε 

οχήµατα απεικονίζονται παρακάτω: 
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Σχήµα EF 1.6. Προσωπική ασφάλεια και προστασία – επείγουσα κατάσταση 

 

 

Σχήµα EF 1.7. Προσωπική ασφάλεια σε όχηµα – επείγουσα κατάσταση 
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3. Πρώτες βοήθειες 

 

Η νοµοθεσία της ΕΕ επιβάλλει στους εργοδότες να αξιολογούν τις ανάγκες πρώτων 

βοηθειών των εργαζοµένων και να παρέχουν επαρκή υλικά πρώτων βοηθειών. 

Οι πρώτες βοήθειες είναι η εφαρµογή αποδεκτών πρακτικών αντιµετώπισης τραυµατισµών ή 

ξαφνικών νοσηµάτων χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα υλικά και τις εγκαταστάσεις. Είναι η 

αποδεκτή µέθοδος ανακούφισης ενός τραυµατισµένου ή άρρωστου ατόµου µέχρι να 

καταφθάσει έµπειρη ιατρική βοήθεια για να δώσει περαιτέρω εκτίµηση και αγωγή. 

 

Οι πρώτες βοήθειες δίνονται για να: 

� Κρατηθεί κάποιος στη ζωή 

� Μην χειροτερέψει η κατάσταση 

� ∆ιευκολυνθεί η ανάρρωση. 

 

Τα ατυχήµατα και τα νοσήµατα που χρειάζονται πρώτες βοήθειες µπορούν να συµβούν κατά 

τη διάρκεια µιας πυροσβεστικής αποστολής. Η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες, στο βαθµό 

πιστοποίησης από µια αναγνωρισµένη αρχή, είναι απαραίτητη. 

 

Όταν φροντίζετε έναν τραυµατία, οφείλετε να: 

� Εκτιµάτε την κατάσταση 

� Αναγνωρίζετε από τι πάσχει 

� Παρέχετε άµεσες πρώτες βοήθειες 

� Κανονίζετε για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη αν χρειαστεί. 

 

Αυτά που πιθανότητα θα χρειαστεί να κάνετε κατά τη διάρκεια µιας δασοπυρόσβεσης 

είναι: 

-Εκτίµηση τοποθεσίας  -Εκτίµηση πάσχοντα  -Ανάνηψη 

 

Και να παρέχετε αγωγή για 

Εγκαύµατα  Αιµορραγία  Ξένα σωµατίδια στα µάτια 

Κατάγµατα  Θερµοπληξία  Θερµική εξάντληση 

Υποθερµία  Εισπνοή καπνού Τραυµατισµοί µαλακών ιστών 

 

Πρέπει να αναζητάτε ιατρική βοήθεια για οποιονδήποτε τραυµατισµό συµβαίνει σε 

πυρκαγιές. 

� Οι πυροσβέστες που νιώθουν δυσφορία πρέπει να αποχωρούν από το πεδίο της 

πυρκαγιάς 

� Η διοίκηση πρέπει να ενηµερώνεται για κάθε τραυµατισµό και για κάθε περίσταση 

όπου οι πυροσβέστες νοσούν λόγω πυρκαγιών 

� Τα ονόµατα των τραυµατιών δεν πρέπει να λέγονται µέσω του ραδιοφώνου. 

Πολλές από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω µπορούν να καλυφθούν µε απλές 

γνώσεις πρώτων βοηθειών. Κάποια παραδείγµατα ειδικών αναγκών δίνονται παρακάτω. 

Αφορούν κυρίως περιπτώσεις που οφείλονται σε υψηλές θερµοκρασίες, στη θερµική 

ακτονοβολία και στην θερµοκρασία του σώµατος που παράγεται από τη σκληρή δουλειά. 
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Θερµική δυσφορία 

Η θερµική δυσφορία έχει τρία στάδια – τη θερµική καταπόνηση, τη θερµική εξάντληση, και 

τη θερµοπληξία. Αυτές είναι οι πιο συνηθησµένες παθήσεις που επηρεάζουν τους 

δασοπυροσβέστες. ∆εν επηρεάζουν µόνο τη σωµατική τους ακεραιότητα, αλλά την 

ικανότητα και την κρίση τους στη δουλειά. 

� Να προσέχετε για τυχόν σηµάδια δυσφορίας και να τα προλαµβάνετε έγκαιρα 

� Το να δροσίζετε κάποιον που δυσφορεί από τη θερµότητα είναι ύψιστη 

προτεραιότητα. 

 

Θερµική καταπόνηση (1
ο
 στάδιο) 

Η θερµική καταπόνηση γρήγορα µειώνει την αποδοτικότητα του πυροσβέστη αν δεν την 

αντιληφθείτε. 

Το σώµα ελέγχει τη θερµοκρασία του µέσω της κυκλοφορίας του αίµατος και του ιδρώτα. Οι 

καρδιακοί παλµοί αυξάνονται, µεταφέροντας αίµα στο δέρµα, και το σώµα ιδρώνει. Ο 

ιδρώτας εξατµίζεται µε τη ζέστη, τραβώντας θερµότητα από το σώµα, και έτσι το σώµα 

δροσίζεται.  

∆ιαφορετικοί άνθρωποι αντιδρούν διαφορετικά στις ίδιες θερµικές καταπονήσεις επειδή κάθε 

οργανισµός διαφέρει ως προς την ικανότητα του να ρυθµίζει τη θερµοκρασία του. Οι 

πυροσβέστες, οι οποίοι γενικά χαίρουν καλής φυσικής κατάστασης, αντιστέκονται καλύτερα 

στη θερµική καταπόνηση. 

Οι δασοπυροσβέστες πρέπει να προσέχουν για τυχόν προειδοποιητικά σηµάδια θερµικής 

καταπόνησης. 

Η θερµική καταπόνηση αναγνωρίζεται από: 

� Κοκκινισµένο πρόσωπο 

� Κούραση 

� Ιδρώτας 

� Ζαλάδα 

� Αδυναµία 

� Ναυτία 

Αν η θερµική καταπόνηση αναγνωριστεί έγκαιρα, µε τη κατάλληλη φροντίδα ο 

δασοπυροσβέστης θα αναρρώσει γρήγορα. 

� Αν δεν αναγνωριστεί έγκαιρα, ο δασοπυροσβέστης θα µεταβεί σε κατάσταση 

θερµικής εξάντλησης. 

� Ανοίξτε τα ρούχα, δροσίστε µε νερό, κάντε αέρα για να επιταχύνετε την εξάτµιση του 

ιδρώτα. 

 

Θερµική εξάντληση (2
ο
 στάδιο) 

Αν αγνοήσετε τη θερµική καταπόνηση και συνεχίσετε τη σκληρή δουλειά, η κατάσταση θα 

επιδεινωθεί στο βαθµό της θερµικής εξάντλησης. 

Όταν ο εγκέφαλος νιώσει ότι το σώµα υπερθερµαίνεται, επιβραδύνει τις λειτουργείες του 

σώµατος και τα συµπτώµατα αλλάζουν. 

Ο πάσχων πλέον θα έχει: 

� Αδύναµο παλµό (η πίεση του αίµατος πέφτει) 

� Κολλώδες δέρµα (από τον ιδρώτα) 
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� Ρηχή αναπνοή (αυξάνεται ο ρυθµός της αναπνοής) 

� Χλωµό πρόσωπο (λόγω της πεσµένης πίεσης του αίµατος) 

� Αργά αντανακλαστικά 

 

Η υγεία του ατόµου κινδυνεύει και πρέπει να αποµακρυνθεί από το πεδίο της φωτιάς για να 

ξεκουραστεί, να αναρρώσει και να λάβει ιατρική φροντίδα. Ανοίξτε τα ρούχα, δροσίστε µε 

νερό, κάντε αέρα για να επιταχύνετε την εξάτµιση του ιδρώτα. 

 

Θερµοπληξία (3
ο
 στάδιο) 

Αν αγνοήσετε τη θερµική εξάντληση, ο πάσχων θα πάθει θερµοπληξία. 

Το κυκλοφοριακό σύστηµα δεν µπορεί πλέον να αναπεξέλθει στην υπερθέρµανση, και ο 

εγκέφαλος αδυνατεί να δώσει εντολές στο σώµα να δροσιστεί. 

Το κυκλοφοριακό σύστηµα καταρρέει και τα παρακάτω συµπτώµατα εµφανίζονται: 

� Γρήγορος και έντονος παλµός (αυξηµένοι καρδιακοί παλµοί) 

� Ζεστό, ξηρό δέρµα (αφυδάτωση και καθόλου ιδρώτας) 

� Υψηλή θερµοκρασία (η θερµοκρασία του σώµατος βγαίνει εκτός ελέγχου) 

� Κοκκινισµένο πρόσωπο 

� Πνοκέφαλοι και ζαλάδα 

� Ο πάσχων µπορεί να παρουσιάσει ευεραισθησία, σύγχηση και αδιαφορία, ή να χάσει 

τις αισθήσεις του. 

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

� Ο πάσχων είναι ζεστός, αφυδατωµένος και σε σοβαρή κατάσταση 

� Ανοίξτε τα ρούχα, δροσίστε µε νερό, κάντε αέρα για να επιταχύνετε την εξάτµιση του 

ιδρώτα. 

� Καλέστε επειγόντως ιατρική βοήθεια 

� Μην επιχειρήσετε εκκένωση πριν αρχίσει η ιατρική περίθαλψη, επειδή το σώµα 

πρέπει να δροσιστεί αµέσως. 

 

Εγκαύµατα 

 

Τα εγκαύµατα διαφέρουν σε βάθος, µέγεθος και βαθµό, και µπορούν να προκαλέσουν ζηµιά 

στο δέρµα και τους ιστούς. 

Εγκαύµατα µπορεί να πάθετε από την επαφή µε καυτά σώµατα, ή από την έκθεση στη 

θερµική ακτινοβολία. Οι άµεσοι κίνδυνοι µετά από ένα έγκαυµα είναι να συνεχίσουν να 

καίγονται δέρµα και ιστοί, καθώς και να υποστείτε σοκ. 

Η καµένη περιοχή πρέπει να δροσιστεί αµέσως και ο παθών να ελεγχτεί για επιπτώσεις του 

σοκ. 

� Οι δασοπυροσβέστες πρέπει να φοράνε εγκεκριµένο προσωπικό προστατευτικό 

εξοπλισµό.  

� Όλα τα εγκαύµατα χρείαζονται τουλάχιστον 10 λεπτά πλύση µε νερό και ιατρική 

επίβλεψη. 
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Αφυδάτωση 

∆ιαφορετικοί άνθρωποι αντιδρούν διαφορετικά στις ίδιες συνθήκες ενυδάτωσης επειδή κάθε 

οργανισµός διαφέρει ως προς την ικανότητα του να ρυθµίζει τη θερµοκρασία του. Οι 

πυροσβέστες, οι οποίοι γενικά χαίρουν καλής φυσικής κατάστασης, αντιστέκονται καλύτερα 

στη θερµική καταπόνηση. 

Η αφυδάτωση συµβαίνει όταν τα υγρά που χάνονται µε τον ιδρώτα δεν αναπληρώνονται 

τακτικά. Το πόσο σηµαντικό είναι αυτό όταν δουλεύετε στο πεδίο της φωτιάς είναι 

ξεκάθαρο. 

� Καταναλώστε νερό τακτικά. Πάντα να πείνετε περισσότερο νερό απ’όσο χρειάζεστε 

για να αποφύγετε την αφυδάτωση. Η έλλειψη νερού ανεβάζει τη θερµοκρασία του 

σώµατος και προκαλεί θερµική δυσφορία 

� Αυξήστε την κατανάλωση νερού σε µέρες υψηλής επικινδυνότητας πυρκαγιάς, σε 

περίπτωση που σας καλέσουν για κάποιο συµβάν 

� Πιείτε για να αποτρέψετε τη δίψα. 

Η δίψα σας δεν είναι καλός δείκτης του πόσο νερό χρειάζεται το σώµα σας. Υπάρχει ένα 

χρονικό κενό ανάµεσα στην εµφάνιση της αφυδάτωσης και της αίσθησης της δίψας. 

� Μπορεί να αρχίσετε να αφυδατώνεστε πριν το αντιληφθείτε. Εφόσον γνωρίζετε πότε 

ιδρώνει το σώµα σας, µπορείτε να το εκλάβετε σαν σηµάδι ότι το σώµα σας 

χρειάζεται υγρά. 

Στο πεδίο της φωτιάς, πρέπει να αναπληρώνετε τα υγρά σας πολύ συχνά. 

� Μπορεί να χρειαστείτε µέχρι και 150-200ml ανά 15 λεπτά (ο κάθε µεταβολισµός 

διαφέρει). 

� Αν χρησιµοποιείτε εργαλεία χειρός, ίσως χρειαστείτε µέχρι και 300ml ανά 15 λεπτά. 

� Ενυδατωθείτε κατά προτίµηση µε καθαρό πόσιµο νερό.  
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Παράρτηµα Α: Πρακτικές ασφάλειας 

Οι παρατηρητές πρέπει να βρίσκονται σε σηµεία όπου µπορούν να παρακολουθούν την 

αντιπυρική λωρίδα, την πυρκαγιά και τις οµάδες που εργάζονται. Πρέπει να είναι αρκετά 

έµπειροι ώστε να µπορούν να ενηµερώνουν συνεχώς την οµάδα για την πρόοδο και τις 

µεταβολές της πυρκαγιάς, όπως επίσης και να αναγνωρίζουν και να προβλέπουν επικίνδυνες 

καταστάσεις.  

Η επίγνωση του τι συµβαίνει µε την πυρκαγιά και τις άλλες εργασίες πρέπει να µένει 

απρόσκοπτη. Να είστε σε επιφυλακή για τυχόν µεταβολές στις καιρικές συνθήκες. Να 

γνωρίζετε ανά πάσα στιγµή που βρίσκεται η πυρκαγιά σε σχέση µε την κλίση, την έκθεση 

όψεις και την καύσιµη ύλη. Να προσέχετε τις ζώνες κινδύνου γύρω από τα µηχανήµατα και 

τον εξοπλισµό. Να µεριµνείτε να την κατάσταση του συναδέλφου σας και όλης της οµάδας 

σας. 

Η επικοινωνία µε ποικίλους τρόπους (στόµα µε στόµα, σήµατα µε τα χέρια, ραδιόφωνα) 

µεταξύ των οµάδων, των εποπτών και των διοικητών είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Να έχετε 

ένα σχέδιο Β σε περίπτωση που τα ραδιόφωνα χαλάσουν ή βρεθούν εκτός εύρους, και να 

ελέγχετε τις ραδιοσυχνότητες. Στην αντιπυρική λωρίδα µπορεί να υπάρχει πολύς θόρυβος. Η 

απόσταση µεταξύ του προσωπικού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην υπονοµεύεται η καλή 

επικοινωνία µέσα στην οµάδα, ειδικά σε αντίξοες συνθήκες.  

∆ύο δίοδοι διαφυγής πρέπει να έχουν βρεθεί και σχεδιαστεί πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε 

επιχείρηση. Υπολογίστε πόση ώρα θα πάρει η εκκένωση σε ρυθµό περπατήµατος. 

Υπολογίστε το ρυθµό εξάπλωσης της πυρκαγιάς και σιγουρευτείτε ότι υπάρχει αρκετός 

χρόνος για να φτάσετε σε µια ζώνη ασφαλείας. Αποφασίστε ποια συµβάντα επιτάσσουν να 

φύγετε από την αντιπυρική λωρίδα και να καταφύγετε σε µια ζώνη ασφαλείας. ∆ώστε νωρίς 

το σήµα. Οι δίοδοι δεν πρέπει να βρίσκονται ανηφορικά. Όλοι στην αντιπυρική λωρίδα 

πρέπει να ξέρουν το σχέδιο διαφυγής. Όλοι πρέπει να ξέρουν ποιες συνθήκες επιτάσσουν 

εκκένωση. Σηµατοδοτήστε τις διόδους για να είναι προσβάσιµες µέρα και νύχτα.  

Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να εντοπιστούν, να εκτιµηθούν και να προετοιµαστούν 

κατάλληλα. Οι περιοχές πρέπει να είναι αρκετά µεγάλες ώστε να µπορείτε να επιβιώσετε 

χωρίς τεχνητά καταφύγια. Μπορείτε να επωφεληθείτε από ήδη καµένο έδαφος και να 

δουλεύετε µε το «ένα πόδι στο µαύρο». Χρησιµοποιήστε φυσικά εµπόδια: υπήνεµες πλαγιές, 

βραχώδεις περιοχές, σηµεία µε µικρή ποσότητα καύσιµης ύλης, λίµνες, περιοχές µε δέντρα 

που κόπηκαν πρόσφατα, δρόµους και σταθµούς προσγείωσης ελικοπτέρων. Αποµακρύνετε 

τυχόν βλάστηση από αυτές τις περιοχές όσο µπορείτε, λαµβάνοντας υπ’όψιν τη θέση της 

φωτιάς και την ταχύτητα µε την οποία εξαπλώνεται προς την περιοχή.  

Λάβετε υπ’όψιν τη συµπεριφορά της πυρκαγιάς όταν ορίζετε την επιθυµητή έκταση και θέση 

της ζώνης ασφαλείας. Σε επίπεδο έδαφος χωρίς αέρα, η ελάχιστη απόσταση ανάµεσα στο 

κάθε άτοµο και την πυρκαγιά είναι τέσσερις φορές το ύψος της φλόγας. Αυτή η απόσταση 

πρέπει να τηρείται σε όλη τη ζώνη. Μεγαλύτερες ζώνες προτιµούνται αν η θέση είναι 

ανηφορική ή προσήνεµη ή έχει µεγάλες ποσότητες καύσιµης ύλης. Αποφύγετε απόκρηµνες 

και στενές κοιλάδες, και περιοχές όπου η δίοδος διαφυγής ανηφορίζει.  
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Καθώς διαφεύγετε, µπορεί να χρειαστεί να πετάξετε από πάνω σας όλο το µη απαραίτητο 

εξοπλισµό. Ο απαραίτητος εξοπλισµός που πρέπει να κρατήσετε περιλαµβάνει το εργαλείο 

χειρός σας, λίγο νερό, ραδιόφωνο και τεχνητό κατάλυµα για τη φωτιά. Μείνετε όσο πιο 

κοντά στο χώµα γίνεται, και προστατέψτε την αναπνοή σας και το εκτεθειµένο δέρµα σας.  

Η κατάλληλη έκταση της ζώνης ασφαλείας ποικίλει ανάλογα µε το µήκος φλόγας έτσι ώστε 

να υπάρχει αρκετή απόσταση για να διαχυθεί η ακτινοβόλος θερµότητα. Αν η στήλη θερµών 

αερίων της πυρκαγιάς κατευθύνεται προς µια περιοχή, εξ αιτίας του ανέµου για παράδειγµα, 

τότε η απόσταση πρέπει να αυξηθεί.  

 

Πίνακας 5. Μήκος φλόγας και έκταση ζωνών ασφαλείας (χωρίς επιρροές από άνεµο ή 

κλίση) 

Μήκος φλόγας (µέτρα) Απόσταση (µέτρα) 

3 12 

5 20 

10 40 

15 60 

20 80 

30 120 

60 240 

 

Άλλα παραδείγµατα πρακτικών ασφαλείας δίνονται παρακάτω σε µορφή ακρωνυµίων: 

 

ΕΚ ∆ΑΣΕΟΣ  

Ε Οι ενέργειες πρέπει να βασίζονται στην τωρινή και προβλεπόµενη συµπεριφορά της 

πυρκαγιάς 

Κ Οι κίνδυνοι που πρέπει να προσέξετε είναι η πυκνή καύσιµη ύλη και οι απόκρηµνες πλαγιές 

∆ ∆οκιµάστε τουλάχιστον 2 ασφαλείς διόδους διαφυγής 

Α Παρατηρείτε αλλαγές στην ταχύτητα και διεύθυνση του ανέµου, στην υγρασία, στη νέφωση  

Σ Οι καιρικές συνθήκες καθορίζουν σε µέγιστο βαθµό τη συµπεριφορά του πυρός 

Ε Η επικοινωνία µεταξύ των οµάδων και των διοικητών πρέπει να είναι συνεχής 

Ο Να κατανοείτε τις οδηγίες που σας δίνονται και να γίνεστε και εσείς κατανοητός 

Σ Σκεφτείτε λογικά, µείνετε σε ετοιµότητα, ενεργείστε αποφασιστικά πριν χειροτερέψει η 

κατάσταση  
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ΣΑΚΟΛΕΒΕΣ 

Σ Συντονίστε όλες τις ενέργειες βασιζόµενοι στην τωρινή και προβλεπόµενη συµπεριφορά της 

πυρκαγιάς 

Α Αντιµετωπίστε την πυρκαγιά επιθετικά, αλλά µεριµνήστε πρώτα για την ασφάλεια 

Κ Κρατήστε επαφή µε όλες τις οµάδες και τους επόπτες 

Ο Ορίστε ζώνες ασφαλείας και διόδους διαφυγής 

Λ Λάβετε πληροφορίες για την κατάσταση της πυρκαγιάς 

Ε Ελέγξτε αν οι οδηγίες δόθηκαν και κατανοήθηκαν 

Β Βάλτε παρατηρητές σε καίρια σηµεία 

Ε Εξετάστε τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και ζητήστε προβλέψεις 

Σ Σκεφτείτε λογικά και ήρεµα, ενεργείστε αποφασιστικά και κρατήστε τον έλεγχο της 

κατάστασης 

 

18 ανεπιθύµητες καταστάσεις που πρέπει να προσέξετε. 

1. Βρίσκεστε ενώπιον πυρκαγιάς που δεν έχει εκτιµηθεί. 

2. Βρίσκεστε σε περιοχή που δεν την έχετε εξερευνήσει κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 

3. ∆εν έχουν εντοπιστεί ζώνες ασφαλείας και δίοδοι διαφυγής. 

4. ∆εν γνωρίζετε καλά τις τοπικές καιρικές συνθήκες και τους υπόλοιπους παράγοντες 

που επηρεάζουν τη συµπεριφορά της πυρκαγιάς. 

5. ∆εν είστε ενήµεροι σχετικά µε τη στρατηγική, τις τακτικές και τους κινδύνους. 

6. ∆εν έχετε σαφείς οδηγίες. 

7. ∆εν είστε σε επαφή µε τις οµάδες και τον επόπτη. 

8. Κατασκευάζετε αντιπυρική λωρίδα χωρίς κάποιο ασφαλές σηµείο ελέγχου. 

9. Κατασκευάζετε αντιπυρική λωρίδα κατηφορικά ενώ υπάρχει πυρκαγιά από κάτω σας. 

10. Επιχειρείτε εµπρόσθια προσβολή στην πυρκαγιά. 

11. Υπάρχει άκαυτη ύλη ανάµεσα σε εσάς και την πυρκαγιά. 

12. ∆εν µπορείτε να δείτε το κύριο µέτωπο της πυρκαγιά και δεν είστε σε επαφή µε 

κάποιον που το βλέπει. 

13. Είστε σε λοφοπλαγιά όπου καύτρες µπορούν να κυλίσουν και να αναφλέξουν την 

καύσιµη ύλη πίσω σας. 

14. Αντιλαµβάνεστε ότι η θερµοκρασία ανεβαίνει και η υγρασία µειώνεται. 

15. Αισθάνεστε ότι ο άνεµος δυναµώνει ή αλλάζει διεύθυνση. 

16. ∆ηµιουργούνται συχνές σηµειακές εστίες κατά µήκος της αντιπυρικής λωρίδας. 
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17. Παρατηρείτε ότι το έδαφος και η καύσιµη ύλη καθιστούν δύσκολη τη φυγή προς τη 

ζώνη ασφαλείας. 

18. Παρατηρείτε ότι οι πυροσβέστες κοιµούνται στην αντιπυρική λωρίδα. 

Κάθε µια από αυτές τις ανεπιθύµητες καταστάσεις απαιτεί κατάλληλα µέτρα ελέγχου. 

 

Αποποίηση ευθύνης 

Κάθε προσπάθεια έχει καταβληθεί ώστε να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των ανωτέρω 

πληροφοριών, βασισµένες σε τρέχουσες πρακτικές οι οποίες θεωρούνται αρµοστές από το 

Παγκόσµιο Κέντρο Παρακολούθησης ∆ασικών Πυρκαγιών, τον ∆ιεθνή Όµιλο Πυρόσβεσης 

και ∆ιάσωσης και την «Πρωτοβουλίες Ανάπτυξης Υπαίθρου (σε συνεργασία µε τους 

“EuroFire Partners”) κατά την ηµεροµηνία σύνταξής τους. ∆εν έχουν σκοπό να είναι 

πλήρεις και ενδελεχείς, και το περιεχόµενό τους είναι ανοιχτό σε κάθε αναθεώρηση. 

Οι πληροφορίες παρέχονται µόνο για γενικούς πληροφοριακούς σκοπούς και δεν πρέπει να 

στηρίζεστε σε αυτές τις πληροφορίες για κάποιον ιδιαίτερο σκοπό. Οι πληροφορίες έχουν 

συνταχθεί για να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε τους κανονισµούς και τις συστάσεις 

οποιουδήποτε φορέα, καθώς και µε τις επαγγελµατικές συµβουλές του σχετικού οργανισµού. 

Το άτοµο ή ο όµιλος που διαβάζει αυτές τις πληροφορίες αναλαµβάνει την ευθύνη να εκτιµά 

κάθε κίνδυνο που πιθανόν να ενέχει οποιαδήποτε ενέργεια. 

Οι πληροφορίες προστατεύονται από το δίκαιο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και, εκτός και 

αν δηλώνεται ρητά ή µε ενυπόγραφη συµφωνία, επιτρέπεται µόνο να χρησιµοποιήσετε ή να 

αντιγράψετε αυτές τις πληροφορίες για προσωπική, µη κερδοσκοπική χρήση, εφόσον 

αποδώσετε την προσφυή αναγνώριση (credit) στο δηµιουργό του υλικού. 

Η παροχή αυτών των πληροφοριών και η χρήση αυτών διέπονται και ερµηνεύονται σύµφωνα 

µε τους νόµους της Σκωτίας, και όλοι οι χρήστες αυτών των πληροφοριών συναινούν 

αµετάκλητα στη νοµοθετική δικαιοδοσία των σκοτσέζικων δικαστηρίων όσον αφορά 

αξιώσεις ή άλλες ενέργειες που συνδέονται µε τις πληροφορίες αυτές ή τη χρήση τους. 

 



 

 

 

 

Ενότητα EF2:  Τεχνικές ελέγχου και καταστολής δασικών πυρκαγιών  
Μέρος 1.1: Προετοιµαστείστε για την επιχείρηση καταστολής 

πυρκαγιών 

Μέρος 1.2: Θέστε υπό έλεγχο τις πυρκαγιές 

 

Αυτή η ενότητα ασχολείται µε τις τεχνικές ελέγχου και καταστολής δασικών πυρκαγιών που 

εφαρµόζουν τα άτοµα τα οποία βοηθούν στην καταπολέµηση των πυρκαγιών σε µη αστικές 

περιοχές, είτε συµµετέχοντας σε αποστολές καταστολής πυρκαγιών, είτε σε δράσεις 

προδιαγεγραµµένης καύσης. 

Έχει δηµιουργηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιαδήποτε περιοχή 

µε βλάστηση: δάση, θάµνοι, χορτολίβαδα κτλ 

Αυτή η ενότητα απευθύνεται σε αυτούς που δουλεύουν στη δασοπυρόσβεση, σε αγροτικές 

ασχολίες, στη δασοκοµία, στη θηραµατοπονία, στη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 

σε χερσαίες περιοχές και σε δράσεις αναψυχής, και οι οποίοι έχουν ένα ρόλο όταν βοηθάνε 

στην καταπολέµηση των πυρκαγιών, είτε ως ολική ή µερική απασχόληση, είτε εθελοντικά. 

 

Για να επιτεύξετε αυτή την ενότητα, θα πρέπει να δείξετε ότι είστε ικανοί να: 

• Κατανοείτε απόλυτα τη συµπεριφορά της πυρκαγιάς και να εφαρµόζετε τις κατάλληλες 

τεχνικές και τακτικές στην ευρύτερη περιοχή 

• Ακολουθείτε οργανωτικές διαδικασίες 

• Λειτουργείτε µε ασφάλεια στο µέτωπο της πυρκαγιάς 

• Παρέχετε υποστήριξη στους άλλους που βρίσκονται στο µέτωπο της πυρκαγιάς 

• Αντιδράτε καταλλήλως, σύµφωνα µε τις οργανωτικές διαδικασίες, σε περιστατικά 

πυρκαγιάς. 
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Για να κατανοήσετε πλήρως το περιεχόµενο αυτής της ενότητας, και τις δραστηριότητες που 

περιγράφει, είναι σηµαντικό να µπορείτε να κατανοείτε την ορολογία που χρησιµοποιείται σε 

αυτή την ενότητα. Οι ορισµοί στο πίσω µέρος αυτής της ενότητας θα σας βοηθήσουν. 

 

Γραµµή ελέγχου Οποιοδήποτε τεχνητό ή φυσικό φράγµα και εµπόδιο που 

χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο µιας πυρκαγιάς 

Πυρκαγιά κόµης Πυρκαγιά που επεκτείνεται στην κοµή των δέντρων, σύχνα σε 

συνδυασµό µε µια πυρκαγιά επιφανείας 

Άµεση προσβολή ∆ραστηριότητες ελέγχου της πυρκαγιάς που εφαρµόζονται κατ’ 

ευθείαν στο κυρίως µέτωπό της 

Πλευρικά 

πυρκαγιάς 

Οι πλευρές της πυρκαγιάς 

Συµπεριφορά 

πυρκαγιάς 

Ο τρόπος µε τον οποίο η πυρκαγιά συµπεριφέρεται, ανάλογα µε την 

καύσιµη ύλη, τον καιρό και την τοπογραφία. Αφορά κυρίως την 

ένταση του µετώπου και την ταχύτητα εξάπλωσής της 

Κίνδυνος πυρκαγιάς Η πιθανή έκθεση ανθρώπων ή περιουσιών στον κίνδυνο από την 

συµπεριφορά της πυρκαγιάς  

Πυρική 

µετεωρολογία 

Προβλεπόµενες κλιµατικές συνθήκες που καλύπτουν την περίοδο 

καύσης, κατά κύριο λόγο τον άνεµο, τη θερµοκρασία του αέρα, και 

τη σχετική υγρασία 

Περίµετρος 

πυρκαγιάς 

Όλες µαζί οι καιγόµενες πλευρές µιας πυρκαγιάς 

Κίνδυνος έναρξης 

πυρκαγιάς 

Η πιθανότητα να ξεσπάσει µια πυρκαγιά 

Καύσιµη ύλη Το είδος, η ποσότητα, η διάταξη, η κατανοµή και η περιεχόµενη 

υγρασία της βλάστησης. Μπορεί να είναι υπόγεια (τύρφη, ρίζες), 

επιφανείας (φυτικά υπολλείµµατα, χόρτα, χαµηλού ύψους θάµνοι) ή 

εναέρια (δέντρα) καύσιµη ύλη 

Ένταση µετώπου 

πυρκαγιάς 

Το ποσό θερµότητας που εκλύεται ανά µέτρο φλεγοµένου µετώπου 

της πυρκαγιάς 

Τύπος πυρκαγιάς Υπόγεια πυρκαγιά, έρπουσα ή πυρκαγιά επιφανείας, επικόρυφη ή 

πυρκαγιά κόµης. Το πιο συνηθισµένο είδος είναι η έρπουσα 

Μήκος φλογών Η πλάγια απόσταση από το ψηλότερο σηµείο της πυρκαγιάς ως το 

σηµείο που βρίσκεται στο µέσο της εστίας της πυρκαγιάς 

Υπόγειες πυρκαγιές Οι πυρκαγιές του είδους αυτού καίνε την οργανική ύλη που 

συσσωρεύεται στα δάση. Μεταδίδονται στο υπόγειο στρώµα της 

οργανικής ουσίας ή το χούµο, απουσία φλόγας 

Μέτωπο Η κύρια κατεύθυνση διάδοσης της πυρκαγιάς σύµφωνα µε την 

ταχύτητα του ανέµου 

Νώτα πυρκαγιάς Το πίσω µέρος της πυρκαγιάς κοντά στο σηµείο όπου ξέσπασε 

Κίνδυνος Οτιδήποτε µπορεί να προκαλέσει ζηµιά, όπως οχήµατα, χηµικά, 

ηλεκτρισµός, εξοπλισµός, εργασία σε σκάλες, κτλ. 

Έµµεση προσβολή Αναχαίτηση της πυρκαγιάς µακρία από το κύριο µέτωπό της 

Σηµείο έναρξης 

πυρκαγιάς 

Το σηµείο όπου ξεσπάει µια πυρκαγιά 
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Ταχύτητα 

εξάπλωσης 

πυρκαγιάς 

Η απόσταση που διανύει η πυρκαγιά στη µονάδα του χρόνου 

Σηµειακές 

πυρκαγιές 

Νέες εστίες πυρκαγιάς που δηµιουργούνται µακριά από το κύριο 

µέτωπο ως αποτέλεσµα της εκτόξευσης αναµένων καφτρών 

Πυρκαγιά 

επιφανείας 

Είναι οι πυρκαγιές που καίνε τους χορτοβοσκότοπους, τον 

βελονοτάπητα ή φυλλοτάπητα, τους κατακείµενους ξερούς 

κλάδους, την αναγέννηση, τα υπολείµµατα των υλοτοµιών ή και 

συνδυασµό των προηγουµένων 

Τοπογραφία Η µορφολογία του εδάφους, κατά κύριο λόγο η κλίση και η έκθεση 

∆ασική πυρκαγιά Μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά που εξαπλώνεται σε δάσος ή δασική 

έκταση 

 

Μέρος 1.1: Προετοιµαστείτε για τον έλεγχο πυρκαγιάς 

 

Τι θα πρέπει να είστε ικανοί να κάνετε: 

1. Να βρίσκετε που είναι η πυρκαγιά και τον πιο αποτελεσµατικό δρόµο προς τη πυρκαγιά 

λαµβάνοντας υπ’όψιν τις τοπικές συνθήκες 

2. Να προετοιµάζετε προστατευτικό ρουχισµό και εξοπλισµό, καθώς και την απαραίτητη 

τροφή / ροφήµατα πριν την αναχώρηση 

3. Να προβλέπετε τη συµπεριφορά της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή σας βασιζόµενοι 

στις συνδυαστικές συνθήκες του περιβάλλοντος 

4. Να εκτιµάτε το πυρικό περιβάλλον και να αναφέρετε καίριες πληροφορίες για την 

πυρκαγιά στον επόπτη σας 

5. Να κατανοείτε το ρόλο σας εντός των οργανωτικών διαδικασιών 

6. Να κατανοείτε το ρόλο του οργανισµού σας, της οµάδας πυρόσβεσης, της υπηρεσίας 

πυρόσβεσης, και άλλων παραγόντων εντός των διαδικασιών πυρόσβεσης 

7. Να πλησιάζετε την πυρκαγιά µε ασφαλή τρόπο 

8.Να επιστρέφετε άµεσα µετά τη λήξη της αποστολής, να διεξάγετε συντήρηση, και να 

αναφέρετε οποιοδήποτε ελλάτωµα ή έλλειψη σε εξοπλισµό ή πόρους. 

 

Αυτό το µέρος καλύπτει: 

Α Είδη πυρκαγιών: 

(i) Υπόγειες ή εδάφους 

(ii) Έρπουσες ή επιφανείας 

(iii) Επικόρυφες ή κόµης 

 

Β Σηµαντικές πληροφορίες πυρκαγιάς: 

(i) Τοποθεσία (αναφορά χάρτη, θέσης) 

(ii) Μέγεθος (µικρή, µεσαία, µεγάλη) 

(iii) Καύσιµη ύλη (χόρτα, θάµνοι, δένδρα, ρίζες κτλ) 

(iv) Είδος (υπόγεια, έρπουσα, επικόρυφη) 

(v) Συµπεριφορά (ρυθµός εξάπλωσης, µήκος φλόγας, ένταση µετώπου) 

(vi) Προσβασιµότητα 
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(vii) Πηγές νερού 

(viii) Άνθρωποι ή περιουσίες που απειλούνται από τη φωτιά 

 

Γ Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά της φωτιάς 

(i) Άνεµος 

(ii) Κλίση εδάφους 

(iii) Καύσιµη ύλη 

(iv) Έκθεση 

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε: 

 

α. Πληροφορίες για τη συµπεριφορά του πυρός, οι οποίες µπορούν να συλλεχθούν από την 

παρακολούθηση του πυρικού περιβάλλοντος, όπως: καύσιµη ύλη, µετεωρολογία και 

τοπογραφία 

β. Πως να εκτιµάτε και να αναλύετε µε λογικό τρόπο πληροφορίες που συλλέγονται από την 

παρακολούθηση της συµπεριφοράς της πυρός 

γ. Την επίδραση των διαφορετικών τύπων καύσιµης ύλης στη συµπεριφορά της φωτιάς 

δ. Την επίδραση των διαφόρων χαρακτηριστικών της καύσιµης ύλης στη συµπεριφορά της 

πυρκαγιάς, όπως: είδος, µέγεθος, διάταξη, κατανοµή, ποσότητα και περιεχόµενη υγρασία 

ε. Την επίδραση των καιρικών συνθηκών στη συµπεριφορά της πυρκαγιάς όπως: ταχύτητα 

και διεύθυνση ανέµου, θερµοκρασία αέρα, σχετική υγρασία, βροχή. 

στ. Την επίδραση της τοπογραφίας στην εξάπλωση της πυρκαγιάς όπως: κλίση του εδάφους, 

υψόµετρο, έκθεση, χαράδρες 

ζ. Το αντιπυρικό σχέδιο, συµπεριλαµβανοµένων των συµβόλων που χρησιµοποιούνται και 

των επιχειρισιακών διαδικασιών  

η. Τις συνέπειες των πράξεων σας στη σχετική νοµοθεσία 

θ. Τον ρόλο των εθελοντών δασπυρόσβεσης και πως να αναγνωρίζετε τον διοκητή των 

επιχειρήσεων. 

 

 

Μέρος 1.2: Θέτοντας υπό έλεγχο τις πυρκαγιές 

 

Τι πρέπει να είστε ικανοί να κάνετε:: 

1. Να κατασβένετε πυρκαγιές µε τα διθέσιµα εργαλεία, σύµφωνα µε τις οργανωτικές 

διαδικασίες 

2. Να κατευθύνεστε προς τον στόχο σας χρησιµοποιώντας δυναµική εκτίµηση κινδύνου για 

να ελαττώσετε τις πιθανότητες τραυµατισµού για εσάς και για τα µέλη της οµάδας σας 

3. Να παρατηρείτε και να αναφέρετε στο αρχηγό σας την εξέλιξη της πυρκαγιάς και τις 

µεταβολές στη συµπεριφορά του πυρός, στις καιρικές συνθήκες, στην καύσιµη ύλη ή στην 

τοπογραφία 

4. Να έχετε πάντα υπ’όψιν τη θέση της πυρκαγιάς, τη συµπεριφορά της πυρός, και τα µέλη 

της οµάδας σας 

5. Να έχετε πάντα υπ’όψιν τη δίοδο διαφυγής προς ασφαλή περιοχή 
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6. Να κρατάτε επικοινωνία µε τα µέλη της οµάδας σας και τον αρχηγό σας κατά τη διάρκεια 

όλης της αποστολής 

7. Να συνεισφέρετε και να συµµετέχετε στις συσκέψεις µετά τη λήξη της αποστολής. 

 

Αυτό το µέρος καλύπτει: 

Α Τα στάδια ελέγχου πυρκαγιάς: 

(i) Εξουδετέρωση  

(ii) Αποµόνωση  

(iii) Καθαρισµός και περιπολία 

 

Β Στρατηγικές ελέγχου φωτιάς: 

(i) Ενεργητική και παθητική τακτική 

(ii) Άµεση προσβολή 

(iii) Έµµεση προσβολή 

(iv) Συνδυαστική προσβολή 

 

Γ Μέθοδοι κατάσβεσης: 

(i) Αποξυγόνωση 

(ii) Αποµάκρυνση της θερµότητας 

(iii) Αποµάκρυνση της καύσυµης ύλης 

 

∆ Κατασκευή γραµµής ελέγχου: 

(i) Σηµεία ελέγχου 

(ii) Τύποι γραµµών ελέγχου 

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε: 

α. Την προτεραιότητα της ασφάλειας του προσωπικού και τις περιουσίες που προσπαθείτε να 

προστατέψετε 

β. Την σπουδαιότητα να αντιλαµβάνεστε την κατάσταση της πυρκαγιάς και να µπορείτε να 

επικοινωνείτε µε τα µέλη της οµάδας σας και τον αρχηγό σας όλες τις ώρες. Πρέπει επίσης 

να γνωρίζετε τις διόδους διαφυγής, το πότε να τις χρησιµοποιείτε και το πόση ώρα χρειάζεται 

για να φτάσετε στις ζώνες ασφαλείας  

γ. Το τρίγωνο της φωτιάς και τις µεθόδους κατάσβεσης χρησιµοποιώντας µια ποικιλία 

εργαλίων 

δ. Με ποιο τρόπο τα διαφορετικά εργαλεία, τακτικές και στρατηγικές αντιµετωπίζουν 

διαφορετικά µήκη φλογών 

ε. Την αποτελεσµατικότητα και την ασφάλεια των διαφόρων εργαλείων και τεχνικών που 

εφαρµόζονται σε µια ποικιλία περιστάσεων 

στ. Πως να εργάζεστε µε ασφάλεια κοντά σε: οχήµατα, τρακτέρ, µπουλντόζες, ελικόπτερα 

και αεροσκάφη 

ζ. Τις βασικές αρχές και µεθόδους κατασκευής γραµµής ελέγχου, καθώς και την τοποθέτησή 

της σε διάφορα είδη εδάφους 

η. Πως να δουλεύετε ως µέλος µιας οµάδας, µε µια πληθώρα εργαλείων, τεχνικών και 

σταρτηγικών, σε µια συνδυαστική προσβολή. 
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Αποποίηση ευθύνης 

Αυτή η αποποίηση ευθύνης διέπει τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, και χρησιµοποιώντας 

αυτήν την ιστοσελίδα, θεωρείστε ότι την έχετε δεχτεί εξ ολοκλήρου. Οι πληροφορίες που 

παρέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα µπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν χωρίς καµία 

προειδοποίηση. Το Παγκόσµιο Κέντρο Παρακολούθησης ∆ασικών Πυρκαγιών, η ∆ιεθνής 

Ένωση των Οµάδων Έρευνας και ∆ιάσωσης και η Πρωτοβουλία για την Αγροτική 

Ανάπτυξης (µαζί µε τους εταίρους του EuroFire και όσους συντηρούν την ιστοσελίδα) δε 

φέρουν καµία ευθύνη και εξαιρούνται από οποιαδήποτε καταγγελία (στον ύψιστο βαθµό που 

επιτρέπει ο νόµος) µε οτιδήποτε σχετίζεται µε την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, µε τις 

πληροφορίες που περιέχονται, και µε τη µεταφόρτωση υλικού. Οι πληροφορίες που 

παρέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελούν είδος επαγγελµατικής συµβουλής. Οι 

πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα προσφέρονται µόνο για γενική 

πληροφόρηση του κοινού και δεν πρέπει να στηρίζεστε σε αυτές τις πληροφορίες για 

συγκεκριµένους σκοπούς. Οι εταίροι του EuroFire δε φέρουν καµία ευθύνη για την 

πληρότητα ή την ακρίβεια των παρεχόµενων πληροφοριών και υποδείξεων, ή για 

οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά, είτε άµεση, είτε έµµεση, είτε επακόλουθη, που µπορεί να 

επέλθει από την τήρηση αυτών των πληροφοριών και υποδείξεων. Το περιεχόµενο αυτής της 

ιστοσελίδας δεν είναι υποκατάστατο επαγγελµατικής συµβουλής, και δεν θα πρέπει να 

ενεργείτε µε βάση αυτό το περιεχόµενο χωρίς επαγγελµατική συµβουλή από αρµόδια 

πιστοποιηµένα άτοµα. Οι σύνδεσµοι αυτής της ιστοσελίδας που παραπέµπουν σε άλλες 

ιστοσελίδες δίνονται απλά για πληροφοριακούς σκοπούς και οι εταίροι του EuroFire δε 

φέρουν καµία ευθύνη για την πρόσβαση στο περιεχόµενο του συνδέσµου που παρέχεται, και 

δεν υιοθετούν απαραίτητα τις απόψεις που εκφράζονται στις ιστοσελίδες όπου παραπέµπουν 

οι σύνδεσµοι. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα µπορεί να 

εκφράζουν απόψεις οι οποίες, εκτός και αν δηλώνονται ρητά, δεν ασπάζονται από τους 

εταίρους του EuroFire, ή οποιονδήποτε σχετικό φορέα, ή οποιοδήποτε άτοµο µε το οποίο θα 

υπήρχε αντιπροσωπευτική ευθύνη. Το υλικό που παρέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα 

προστατεύεται από το δίκαιο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και, εκτός και αν δηλώνεται ρητά 

ή µε ενυπόγραφη συµφωνία, επιτρέπεται µόνο να µεταφορτώσετε το υλικό της ιστοσελίδας 

για προσωπική, µη κερδοσκοπική χρήση, εφόσον αποδώσετε την αναγνώριση (credit) στο 

δηµιουργό του υλικού. 

 

Οι εταίροι του EuroFire δεν εγγυώνται ότι οι λειτουργίες τις ιστοσελίδας θα δουλεύουν 

απρόσκοπτα ή χωρίς σφάλµατα, ότι τυχόν σφάλµατα θα διορθώνονται, ή ότι ο διακοµιστής 

αυτής της ιστοσελίδας δεν έχει ιούς και κακόβουλο λογισµικό. Είναι ευθύνη του χρήστη 

αυτής της ιστοσελίδας να προστατεύει τον υπολογιστή του από κακόβουλο λογισµικό µε 

προγράµµατα κατά των ιών και λοιπούς ελέγχους ασφαλείας. Οι πληροφορίες και το 

περιεχόµενο αυτής της ιστοσελίδας υπόκεινται στους νόµους της Σκωτίας. Αυτή η 

ιστοσελίδα υπάγεται και ερµηνεύεται σύµφωνα µε τους νόµους της Σκωτίας, και όλοι οι 

χρήστες αυτής της ιστοσελίδας συναινούν αµετάκλητα στην νοµοθετική δικαιοδοσία των 

σκωτσέζικων δικαστηρίων όσον αφορά αξιώσεις και ενέργειες που συνδέονται µε αυτήν την 

ιστοσελίδα ή την χρήση της. Αν οτιδήποτε που περιέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα µπορεί 

να ερµηνευτεί ως αντίθετο στους νόµους µιας άλλης χώρας, τότε δεν ενδείκνυται η 

πρόσβαση από άτοµα της άλλης χώρας, και οποιοδήποτε άτοµο υπάγεται σε τέτοιους νόµους 

πρέπει να απέχει από την χρήση των υπηρεσιών και των πληροφοριών που παρέχονται από 

αυτήν την ιστοσελίδα. 

 



 

 

 

 

Ενότητα EF2: Εφαρµόστε τεχνικές και τακτικές ελέγχου των πυρκαγιών 
Εισαγωγή 

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό υποστηρίζει τα EuroFire Level 2 κριτήρια επάρκειας EF2: 

Εφαρµόστε τεχνικές και τακτικές ελέγχου πυρκαγιάς 

Αυτή η ενότητα είναι µια εισαγωγή στη συµπεριφορά του πυρός και στις τεχνικές που 

µπορούν να εφαρµοστούν για την κατάσβεσή του ή για την εκτέλεση µιας 

προδιαγεγραµµένης καύσης. Απευθύνεται σε όσους βοηθούν στην καταστολή των 

πυρκαγιών.  

Είναι για καταστάσεις όπου η εργασία είναι απλή, ο κίνδυνος είναι χαµηλός, η συµπεριφορά 

του πυρός είναι ήπια, και ο εθελοντής δασοπυροσβέστης βρίσκεται υπό άµεση επίβλεψη. 

Η κρατική και τοπική νοµοθεσία που αφορά τις τεχνικές καταστολής πυρκαγιών πρέπει να 

ακολουθείται εξ ολοκλήρου.  

Η εκµάθηση αυτής της ενότητας µπορεί να γίνει µέσω επίσηµης εκπαίδευσης, καθοδήγησης 

και προπόνησης. Η αυτοδιδασκαλία πρέπει να περιορίζεται µόνο στην κατανόηση του υλικού 

και όχι στην πρακτική εφαρµογή, η οποία πρέπει να γίνεται µόνο υπό άµεση επίβλεψη.  

Οι τυπικές ώρες εκµάθησης αυτής την ενότητας ανέρχονται στις 40 – 50 ώρες. 

Το EuroFire είναι ένα πιλοτικό πρόγραµµα. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αξιολογηθεί ως µέρος 

µιας συνεχής διαδικασίας. Μια φόρµα υποβολής σχολίων περιλαµβάνεται στην ιστοσελίδα 

www.euro-fire.eu 

Το υλικό αυτό απευθύνεται σε ανθρώπους που δουλεύουν στην πυροσβεστική, στη γεωργία, 

στη δασοπονία, στη διαχείριση της θύρας, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στη 

διαχείριση χερσαίων οικοσυστηµάτων και θερέτρων, και οι οποίοι αναλαµβάνουν κάποιον 

ρόλο στην αντιµετώπιση των πυρκαγιών, ως ολική ή µερική απασχόληση. 

 

Σχέση µεταξύ EuroFire προτύπων επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων 

Αναφορές στα EuroFire πρότυπα επάρκειας πρέπει να γίνονται για να κατανοηθεί όλο το 

εύρος της απαιτούµενης διδασκαλίας. Αυτά χωρίζονται στις εξής υποκατηγορίες: τίτλος 

ενότητας, τίτλος µέρους, σχετικά µε αυτήν την ενότητα, λέξεις και φράσεις κλειδιά, τι πρέπει 

να είστε ικανοί να κάνετε, αυτό το µέρος καλύπτει, τι πρέπει να γνωρίζετε.  

Το βοηθητικό υλικό για όλα τα EuroFire πρότυπα επάρκειας είναι σχεδιασµένο να 

υποστηρίζει µια ευελιξία στην µετάδοση της εκπαίδευσης. Μπορεί να τροποποιηθεί και να 

διαµορφωθεί για την εξυπηρέτηση κάποιου συγκεκριµένου κοινού. Το εκπαιδευτικό υλικό 

αυτής της ενότητας πρέπει να χρησιµοποιηθεί µαζί µε το βοηθητικό υλικό των άλλων 

ενοτήτων έτσι ώστε να καλυφθεί όλο το φάσµα των γνωστικών απαιτήσεων.  

Υπάρχουν πολλές διατάξεις της ΕΕ οι οποίες έχουν ενσωµατωθεί στη νοµοθεσία περί υγείας 

και ασφάλειας κάθε χώρας της ΕΕ. Αυτή η νοµοθεσία είναι σχεδιασµένη να βελτιώνει τις 

συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στον εργασιακό χώρο, και να ελαττώνει τα εργασιακά 
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ατυχήµατα. Η νοµοθεσία περί ασφάλειας, και οι πολιτικές διαχείρησης κινδύνων που 

αφορούν την τοποθεσία σας, το φορέα σας ή τον οργανισµό σας, πρέπει να ακολουθούνται. 

 

Συµπληρωµατική εκπαίδευση: 

� EF1 - Σιγουρευτείτε ότι οι ενέργειές σας κατά τη δασοπυρόσβεση ελαττώνουν τις 

πιθανότητες τραυµατισµού προς εσάς και τους άλλους. 

Επακόλουθη εκπαίδευση: 

� EF3 – Επικοινωνείτε µε την οµάδα και τους επόπτες κατά την διάρκεια πυρκαγιών 

� EF4 – Χρησιµοποιήστε εργαλεία χειρός για να θέσετε υπό έλεγχο πυρκαγιές  

� EF5 – Θέστε υπό έλεγχο πυρκαγιές χρησιµοποιώντας αντλίες νερού 

� EF6 – Εφαρµόστε τεχνικές καύσης. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι: 

Μετά το πέρας αυτού του εκπαιδευτικού υλικού, θα πρέπει να είστε ικανοί να: 

1. Κατανοείτε τη συµπεριφορά µιας πυρκαγιάς 

2. Εφαρµόζετε τεχνικές ελέγχου πυρκαγιών. 

Λέξεις και φράσεις κλειδιά: 

Αντιπυρική ζώνη, Επικόρυφη πυρκαγιά, Άµεση προσβολή, Πλευρές, Συµπεριφορά του 

πυρός, Κίνδυνος πυρκαγιάς, Καιρικές συνθήκες, Περίµετρος, Καύσιµη ύλη, Ένταση 

πυρκαγιάς, Είδος πυρκαγιάς, Μήκος φλόγας, Πλευρική επίθεση, Υπόγεια πυρκαγιά, Κεφαλή, 

Ουρά, Έµµεση προσβολή, Σηµείο αρχικής εστίας, Ρυθµός εξάπλωσης, Υποβόσκουσα 

πυρκαγιά, Σηµειακές εστίες, Έρπουσα πυρκαγιά, Τοπογραφία, Πυρκαγιά 

 

1. Κατανόηση της συµπεριφοράς του πυρός 

 

Πυρκαγιά 

Η πυρκαγιά ορίζεται ως η ανεξέλεγκτη καύση που ξεσπάει σε αγροτικές ή δασικές περιοχές 

και καίει βλάστηση, αγροτικές περιουσίες και κτίσµατα. Υπάρχουν πυρκαγιές που καίνε 

ρίζες, χόρτα, θάµνους ή και ολόκληρα δάση. 

Πριν αναλάβετε οποιαδήποτε αποστολή πυρόσβεσης, είναι σηµαντικό να κατανοήσετε τη 

θεµελιώδη διαδικασία ανάφλεξης και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη 

συµπεριφορά του πυρός. 

 

Το τρίγωνο της φωτιάς 

Το τρίγωνο τηε φωτιάς περιγράφει τα τρία θεµελιώδη στοιχεία που πρέπει να είναι 

παρόντα για να προκληθεί ανάφλεξη. Αν αφαιρεθεί οποιοδήποτε ένα από τα τρία αυτά 

στοιχεία, η φωτιά σβήνει.  

� Το οξυγόνο είναι συστατικό του αέρα που είναι απαραίτητο για την καύση της 

οργανικής ύλης και είναι άµεσα διαθέσιµο στην ατµόσφαιρα. Ο άνεµος επίσης 

συµβάλλει σηµαντικά στη συµεριφορά του πυρός 

� Η θερµότητα είναι η ενέργεια που χρειάζεται για να απελευθερώσει ατµούς ένα 

εύφλεκτο υλικό, οι οποίοι αναµειγνύονται µε το οξυγόνο της ατµόσφαιρας και 

προκαλείται ανάφλεξη. Οι οργανικές ύλες µπορούν να θερµανθούν µε ποικίλους 

τρόπους µέχρι να φτάσουν στο σηµείο ανάφλεξης 
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� Οι καύσιµη ύλη είναι οποιοδήποτε υλικό ή είδος βλάστησης που είναι διαθέσιµο προς 

καύση. Το είδος, η ποσότητα, η διάταξη, η κατανοµή και το ποσοστό υγρασίας της 

καύσιµης ύλης θα επηρεάσουν αναλόγως τη συµπεριφορά της πυρός.  

 

 

Σχήµα EF 2.1. Τρίγωνο της φωτιάς 

 

Μετάδοση της θερµότητας 

Η θερµότητα µιας πυρκαγιάς µπορεί να µεταδοθεί σε άλλες καύσιµες ύλες µέσω µεταφοράς 

θερµών αερίων, ακτινοβολίας και αγωγής. 

� Η µεταφορά θερµών αερίων είναι η µετάδοση της θερµότητας µέσω των ρευµάτων 

αέρα. Συµβαίνει όταν η θερµότητα ανεβαίνει και εξαπλώνεται από το µέτωπο της 

πυρκαγιάς, ακολουθώντας την κατεύθυνση του αέρα. Η µεταφορά θερµών αερίων 

είναι για τους πυροσβέστες η πιο ανησυχητική διαδικασία µετάδοσης της 

θερµότητας, επειδή τα υπερθερµαινόµενα αέρια προθερµαίνουν την καύσιµη ύλη 

µπροστά από το µέτωπο της πυρκαγιάς, προκαλώντας την ταχεία εξάπλωσή της. 

 

 

Οξυγόνο 

Θερµότητα 

Καύσιµη 

ύλη 
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Σχήµα EF 2.2. Μεταφορά θερµών αερίων 

 

� Η ακτινοβολία είναι θερµότητα που εκπέµπεται από µια πηγή προς όλες τις 

κατευθύνσεις µε τη µορφή κυµάτων. Τα υλικά που καίγονται εκπέµπουν ακτινοβολία 

προς όλες τις κατευθύνσεις και συµβάλλουν στην προθέρµανση της καύσιµης ύλης 

έως το σηµείο ανάφλεξης. Ο ήλιος είναι άλλη µια πηγή θερµικής ακτινοβολίας. 

 

Σχήµα EF 2.3. Ακτινοβολία 

 

� Η αγωγή είναι η µετάδοση της θερµότητας µέσω στερεών αντικειµένων, από το ζεστό 

µέρος προς το κρύο µέρος. Μεταδίδεται από την άµεση επαφή ενός αντικειµένου µε 

ένα άλλο. Η υλική υπόσταση του αντικειµένου καθορίζει την ταχύτητα της 

µετάδοσης. Η αγωγή δεν είναι ιδιαίτερα ανησυχητική διαδικασία επειδή η οργανική 

καύσιµη ύλη, όπως και άλλες µορφές βλάστησης, είναι κακοί αγωγοί της θερµότητας. 

Θερµός αέρας 

Κρύος αέρας 

Ακτινοβολία 

Κρύος αέρας 
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Σχήµα EF 2.4. Αγωγή 

 

Το πυρικό περιβάλλον περιλαβάνει όλους τους περιβάλλοντες παράγοντες που επηρεάζουν 

τη συµπεριφορά του πυρός. Ο ρυθµός εξάπλωσης και η ένταση µιας πυρκαγιάς επηρεάζεται 

από αυτούς τους παράγοντες. Το πυρικό περιβάλλον αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία: 

τα χαρακτηριστικά της καύσιµης ύλης, τις καιρικές συνθήκες, και την τοπογραφία. 

 

 

Σχήµα EF 2.5. Το πυρικό περιβάλλον 

Αργή µεταφορά 

θερµότητας 

Χαρακτηριστικά καύσιµης ύλης 

Τοπογραφία Καιρός 

Θερµότητα Οξυγόνο 

Καύσιµη ύλη 
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1. Καύσιµη ύλη 

Η καύσιµη ύλη είναι από τους σηµαντικότερους παράγοντες που πρέπει να αναλυθούν όταν 

εκτιµάται το πυρικό περιβάλλον. Η καύσιµη ύλη επηρεάζει τη συµπεριφορά του πυρός 

ανάλογα µε: 

� Την κατηγορία 

� Το είδος 

� Το µέγεθος και την ποσότητα 

� Τη διάταξη 

� Το ποσοστό υγρασίας 

Κατηγορίες καύσιµης ύλης 

1. Υπόγεια καύσιµη ύλη είναι η οργανική ύλη κάτω από την επιφάνεια του εδάφους 

όπως τύρφη, ρίζες ή άλλες θαµµένες οργανίκες ουσίες. Η συµπεριφορά του πυρός 

περιορίζεται σε ελαφρύ κάψιµο πολύ χαµηλής έντασης, αλλά µπορεί να κρατήσει 

µέρες, εβδοµάδες ή µήνες. 

2. Έπιφανειακή καύσιµη ύλη είναι η εύφλεκτη βλάστηση που βρίσκεται πάνω από το 

έδαφος έως το ύψος των 3 µέτρων, όπως για παράδειγµα τα νεκρά κούτσουρα και 

κλαδιά, οι θάµνοι, το χορτάρι, τα µικρά δέντρα, κτλ. Η καύσιµη ύλη επιφανειας 

πάντα παίζει σηµαντικό ρόλο στην εντάση της πυρκαγιάς και στο ρυθµό εξάπλωσής 

της. 

3. Εναέρια καύσιµη ύλη είναι αυτή που δεν βρίσκονται σε επαφή µε το έδαφος. Αυτή η 

κατηγορία περιλαµβάνει τα κλιµακωτά καύσιµα και τις φυλλωσιές των δέντρων. Η 

ένταση της πυρκαγιάς θα πρέπει να είναι υψηλή για να καταφέρουν οι φλόγες να 

φτάσουν τόσο ψηλά και να εξαπλωθούν µέσω των επικόρυφων υλών. 

 

 

Σχήµα EF 2.6. Κατηγορίες δασικής καύσιµης ύλης 

 

 

 

 

Καύσιµη ύλη 

επιφανείας 

∆ασικός τάπητας 

Χόρτα 

Χαµηλοί θάµνοι 

Ξηρά κλαδιά 

Εναέρια 

καύσιµη 

ύλη 

Φύλλωµα 

Κλαδιά 

Κλιµακωτή 

καύσιµη 

ύλη 

Χαµηλά 

κλαδιά 

Υψηλοί 

θάµνοι 

Καύσιµη ύλη εδάφους 

Χούµος 

Ρίζες 

Τύρφη 
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Μέγεθος και ποσότητα 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες µεγέθους. 

1. Η λεπτή καύσιµη ύλη αποτελείται από κλαδάκια, χόρτα, φύλλα κτλ. Αυτή ξεραίνεται 

και αναφλέγεται γρήγορα. Αποτελούν τον κύριο παράγοντα που επηρεάζει την 

ένταση της πυρκαγιάς και την ταχύτητα εξάπλωσής της. 

2. Οι µεγάλης διαµέτρου καύσιµη ύλη αποτελείται από µεγάλου διαµέτρου κούτσουρα 

και κλαδιά. Αυτές συνεχίζουν να καίνε ακόµα και µετά το πέρας του µετώπου της 

πυρκαγιάς. 

Μια µεγάλη ποσότητα λεπτών καύσιµων υλών θα εντείνει τη συµπεριφορά του πυρός στο 

µέτωπο, ενώ µια µεγάλη ποσότητα χοντρών καύσιµων υλών προκαλεί φωτιές χαµηλής 

έντασης που διατηρούνται ακόµα και όταν περάσει το µέτωπο της πυρκαγιάς. 

∆ιάταξη 

Η καύσιµη ύλη µπορεί να έχουν οριζόντια ή κάθετη διάταξη. 

1. Φανταστείτε ένα δάσος µε διάφορα είδη δέντρων και ξύλινων υπολειµµάτων σε 

διαφορετικές αποστάσεις µεταξύ τους. Αυτή είµαι µια οριζόντια διάταξη. Η 

διασκορπισµένη καύσιµη ύλη καίγεται µε χαµηλή σχετικά ένταση, ενώ η πυκνή 

καίγοεται µε υψηλότερη ένταση. 

2. Η κάθετη διάταξη αφορά την ποσότητα και την κατανοµή της καύσιµης ύλης από το 

έδαφος µέχρι το το υχηλότερο σηµείο της βλάστησης (π.χ. κορυφή δένδρου). 

Ποσοστό υγρασίας 

Το ποσοστό υγρασίας που έχει απορροφηθεί από τη βλάστηση θα επηρεάσει πόσο εύκολα 

και µε πόση ένταση θα καεί. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό 

υγρασίας είναι η σχετική υγρασία της ατµόσφαιρας, η βροχόπτωση, η θερµοκρασία του αέρα 

και, σε λιγότερο βαθµό, η σκιά, η κλίση, η έκθεση, το υψόµετρο, κτλ. 

Μια καύσιµη ύλη µε υψηλό ποσοστό υγρασίας (λόγω πρόσφατης βροχόπτωσης, υψηλής 

ατµοσφαιρικής υγρασίας ή κοντινής απόστασης από πηγές νερού) χρειάζεται περισσότερη 

προθέρµανση πριν αρχίσει να καίγεται. Μια καύσιµη ύλη µε χαµηλό ποσοστό υγρασίας θα 

καεί χωρίς πολλή προθέρµανση, µε υψηλή ένταση και γρήγορο ρυθµό εξάπλωσης. 

 

Πίνακας 2.1. Ποσοστό υγρασίας της καύσιµης ύλης 

 

Ποσοστό υγρασίας της καύσιμης ύλης 

Καύσιμη ύλη Υγρασία 

Λεπτή Χάνει υγρασία και ξεραίνεται εύκολα, άμεσα 

διαθέσιμη προς καύση 

Χοντρή Χάνει υγρασία με αργό ρυθμό, απαιτεί 

περισσότερο χρόνο και θερμότητα για να 

διατεθεί προς καύση 

Υψηλής περιεκτικότητας σε υγρασία Απαιτεί περισσότερο χρόνο προθέρμανσης και 

πολλή θερμική ενέργεια 

Χαμηλής περιεκτικότητας σε υγρασία Ξεραίνονται και καίγονται γρήγορα με υψηλή 

ένταση 
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2 Καρικές συνθήκες 

Ο καιρός είναι ο πλέον µεταβλητός παράγοντας του περιβάλλοντος της φωτιάς, καθώς 

µεταβάλλεται γρήγορα καθ’όλη τη διάρκεια µιας πυρκαγιάς. Ο καιρός µπορεί να γίνει 

εξαιρετικά απρόβλεπτος και η επιρροή του στη συµπεριφορά του πυρός δεν πρέπει να 

υποτιµάται. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι: 

� Σχετική υγρασία 

� Θερµοκρασία του αέρα 

� Άνεµος 

� Βροχόπτωση 

� Μεταβολές µέρας/νύχτας. 

Σχετική υγρασία 

Η σχετική υγρασία είναι ένας δείκτης της περιεκτικότητας του αέρα σε υγρασία. Μπορούµε 

να βγάλουµε αρκετά συµπεράσµατα από την επιρροή της υγρασίας στη συµπεριφορά του 

πυρός. 

1. Η σχετική υγρασία επηρεάζει το ποσοστό υγρασίας στην ξηρή λεπτή καύσιµη ύλη, 

ενώ η χλωρή καύσιµης ύλη δεν επηρεάζεται στον ίδιο βαθµό από τις µεταβολές της 

σχετικής υγρασίας 

2. Αν η σχετική υγρασία είναι υψηλή, η ξηρή λεπτή καύσιµη ύλη ενδέχεται να έχει και 

αυτή µεγαλύτερο ποσοστό υγρασίας, οπότε δεν καίγονται επί τόπου. Αντιθέτως, αν η 

σχετική υγρασία είναι χαµηλή, η ξηρή λεπτή καύσιµη ύλη ενδέχεται να έχει 

χαµηλότερο ποσοστό υγρασίας, οπότε είναι άµεσα διαθέσιµη προς καύση 

3. Στα δελτία καιρού, τα χαµηλά επίπεδα υγρασίας υπονοούν ότι η συµπεριφορά του 

πυρός θα είναι πιο έντονη, ενώ υψηλά επίπεδα υπονοούν ότι η συµπεριφορά θα είναι 

πιο ήπια 

4. Τα επίπεδα της σχετικής υγρασίας σχεδόν πάντα µεγαλώνουν και χαµηλώνουν 

σύµφωνα µε έναν γνωστό ρυθµό (Σχήµα 1.7). Τα επίπεδα κορυφώνονται το πρωί και 

ελαχιστοποιούνται το απόγευµα 

5. Κατά κανόνα, µια πυρκαγιά µαίνεται µε την υψηλότερη ένταση το απόγευµα, όταν η 

σχετική υγρασία είναι πολύ χαµηλή και η θερµοκρασία του αέρα πολύ υψηλή 

6. Τη σχέση µεταξύ σχετικής υγρασίας και θερµοκρασίας του αέρα µπορείτε να τη δείτε 

στη παρακάτω εικόνα. 

 

Σχήµα EF 2.7. Σχετική υγρασία αέρα / Θερµική ένταση µετώπου πυρκαγιάς 

 

Μέγιστη θερµική ένταση µετώπου πυρκαγιάς 

Σχετική υγρασία αέρα 

Θερµόκρασία αέρα 
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Θερµοκρασία του αέρα 

Η θερµοκρασία του αέρα επηρεάζει τη σχετική υγρασία και το ποσοστό υγρασίας της 

καύσιµης ύλης. Μια αύξηση της θερµοκρασίας θα έχει δύο συνέπειες: 

1. Η σχετική υγρασία θα πέσει, εντείνοντας τη συµπεριφορά του πυρός 

2. Το ποσοστό υγρασίας της καύσιµης ύλης θα µειωθεί, το οποίο συνεπάγεται ταχύτερη 

ξήρανση και ανάφλεξη. 

Εν συντοµία, συµπεραίνουµε ότι όσο πιο υψηλή η θερµοκρασία του αέρα, τόσο πιο ξηρή και 

εύφλεκτη γίνεται η καύσιµη ύλη. 

 

Άνεµος 

Απ’όλα τα καιρικά φαινόµενα, ο άνεµος έχει τη µεγαλύτερη επίδραση στη συµπεριφορά του 

πυρός. Ο άνεµος επηρεάζει άµεσα το ρυθµό εξάπλωσης και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. 

Ο άνεµος συνεισφέρει στη συµπεριφορά του πυρός µε τους ακόλουθους τρόπους. 

1. Ο άνεµος εφοδιάζει την πυρκαγιά µε περισσότερο οξυγόνο, κάνοντάς τη να καίει µε 

µεγαλύτερη ένταση  

2. Ο άνεµος επηρεάζει την κατεύθυνση της πυρκαγιάς 

3. Ο άνεµος γέρνει τις φλόγες προς το µέρος της άκαυτης βλάστησης, επιταχύνοντας τη 

ξήρανση και την ανάφλεξη της καύσιµης ύλης που βρίσκεται εκεί 

4. Ο άνεµος σηκώνει στάχτη και καύτρες και τη µεταφέρει µακριά από την κύρια 

πυρκαγιά, δηµιουργώντας καινούριες σηµειακές εστίες πυρκαγιάς. 

 

Σχήµα EF 2.8. Επίδραση ανέµου στις πυρκαγιές 

 

Υπάρχουν µερικοί άλλοι παράγοντες σχετικά µε τον άνεµο και τη σχέση του µε τη πυρκαγιά: 

1. Η διεύθυνση του ανέµου αναφέρεται στην κατεύθυνση από την οποία έρχεται ο 

άνεµος (π.χ., ένας νότιος άνεµος ξεκινάει από τα νότια και κινείται προς τα βόρεια) 

2. Τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά µπορούν να επηρεάσουν τη διεύθυνση και την 

ταχύτητα του ανέµου. Για παράδειγµα, οι άνεµοι µπορούν να «κυλήσουν» µέσα από 

µια κοιλάδα ή ένα φαράγγι µε µια απόκλιση στη διεύθυνση και µε µεγαλύτερη 

ταχύτητα 

Άνεµος 
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3. Η διεύθυνση και η ταχύτητα του ανέµου είναι ιδιαίτερα µεταβλητές και µπορούν να 

αλλάξουν ανά πάσα στιγµή  

4. Η µεταβλητότητα του ανέµου είναι εξαιρετικά σηµαντική ανησυχία για τους 

δασοπυροσβέστες επειδή µπορεί να αλλάξει αιφνίδια την κατεύθυνση και την ένταση 

µιας πυρκαγιάς. Αυτό είναι ιδαίτερα σηµαντικό όταν δουλεύετε οπουδήποτε στο 

πεδίο της πυρκαγιάς, αλλά ακόµα πιο σηµαντικό για τις οµάδες που µάχονται στις 

πλευρές ή στο µέτωπο της πυρκαγιάς. Οι επιπτώσεις της µεταβολής του ανέµου 

απεικονίζεται στο σχήµα 2.9 

5. Οι πυρκαγιές µπορούν να δηµιουργήσουν το δικό τους άνεµο. Καθώς ο ζεστός αέρας 

ανυψώνεται µέσω της ελεύθερης συναγωγής, δυνατά ρεύµατα κρύου αέρα «ορµούν» 

στις φλόγες από όλες τις πλευρές. Η εισροή του ανέµου εντείνει τη συµπεριφορά του 

πυρός. 

 

 

Σχήµα EF 2.9. Επίδραση της αλλαγής του ανέµου στην πυρκαγιά 

 

Βροχόπτωση 

Η βροχή έχει περιοριστική επίδραση στην πυρκαγιά, αν και η επίδραση της στη συµπεριφορά 

του πυρός διαφέρει πολύ ανάλογα µε την ένταση και τη διάρκεια της βροχόπτωσης. 

1. Όταν υπάρχει σταθερή, συνεχής βροχόπτωση για µεγάλο χρονικό διάστηµα, η 

καύσιµη ύλη απορροφά περισσότερη υγρασία και δεν αναφλέγεται εύκολα 

2. Βαριά βροχόπτωση για µικρό χρονικό διάστηµα δεν θα επηρεάσει αρκετά το ποσοστό 

υγρασίας της καύσιµης ύλης, αφήνοντάς την άµεσα διαθέσιµη προς καύση. 

 

Μεταβολές µέρας/νύχτας 

Η συµπεριφορά µιας πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι εντελώς διαφορετική 

απ’ότι κατά τη διάρκεια της µέρας. Η πυρκαγιά είναι συχνά (αλλά όχι πάντα) σχετικά ήπια 

τη νύχτα και κάποιες φορές προσφέρει τέλειες ευκαιρίες για την καταστολή της. 

 

3. Ανάλυφο 

Το σχήµα και η έκθεση του εδάφους µπορούν να µεταβληθούν σηµαντικά κατά τη διάρκεια 

µιας πυρκαγιάς. Παίζουν µεγάλο ρόλο στον προσδιορισµό της κατεύθυνσης της πυρκαγιάς 

και του ρυθµού εξάπλωσης. Τα καιρικά φαινόµενα, όπως ο άνεµος, µπορούν να 

µεταβληθούν ανάλογα µε τη µορφολογία του εδάφους. Τα κύρια τοπογραφικά 

χαρακτηριστικά που συµβάλλουν στη συµπεριφορά τηε φωτιάς είναι¨ 

� Η κλίση του εδάφους 

� Η έκθεση της πλαγιάς 

� Ο σχηµατισµός του εδάφους. 

Νοτιοδυτικός 
άνεµος 

Αλλαγή ανέµου 
Νοτιοδυτικός 

άνεµος 
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Κλίση 

Μια φωτιά που κινείται ανηφορικά παράγει περισσότερη µεταγωγική και ακτινοβόλο 

θερµότητα, προθερµαίνοντας την άκαυτη καύσιµη ύλη ταχύτερα απ’ότι αν κινούταν σε 

επίπεδο έδαφος. Όσο µεγαλύτερη η κλίση, τόσο ισχυρότερο το αποτέλεσµα. Το αντίθετο 

ισχύει όταν η φωτιά κινείται κατηφορικά. Οι γενικοί κανόνες που αφορούν την επίδραση της 

κλίσης στη συµπεριφορά της φωτιάς είναι: 

1. Για κάθε 10 µοίρες ανηφορικά, διπλασιάζεται ο ρυθµός εξάπλωσης 

2. Για κάθε 10 µοίρες κατηφορικά, µειώνεται στο µισό ο ρυθµός εξάπλωσης. 

 

 

 

 

Σχήµα EF 2.10. Επίδραση της ανωφέρειας στη συµπεριφορά του πυρός 

 

 

Σχήµα EF 2.11. Επίδραση της κατωφέρειας στη συµπεριφορά του πυρός 

Επαγωγή 

Ακτινοβολία 

Επαγωγή 

Κατεύθυνση 

πυρκαγιάς 
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Έκθεση 

Η έκθεση της πλαγιάς αναφέρεται σε ποια κατεύθυνση «βλέπει» - βόρεια, ανατολικά, νότια ή 

δυτικά. Η έκθεση επηρέαζει τη συµπεριφορά της πυρκαγιάς µε δύο τρόπους. 

� Επίδραση στην προθέρµανση 

� Επίδραση στη βλάστηση. 

 

Α. Επίδραση στην προθέρµανση 

� Η συµπεριφορά του πυρός επηρεάζεται βραχυπρόθεσµα από την έκθεση της πλαγιάς 

όπου καίει. Μια πλαγιά µε νότια έκθεση λαµβάνει περισσότερο ήλιο κατά τη 

διάρκεια της ηµέρας, αυξάνοντας το ρυθµό προθέρµανσης της καύσιµης ύλης. 

Αντιθέτως, µια πλαγιά µε βόρεια έκθεση λαµβάνει λιγότερο ήλιο και η καύσιµη ύλη 

παραµένουν λιγότερο θερµή. Ως εκ τούτου, η νότια έκθεση ενισχύει την ένταση της 

πυρκαγιάς περισσότερο από τη βόρεια. Τα χαρακτηριστικά της ανατολικής και 

δυτικής έκθεσης διαφέρουν, αλλά κυµαίνονται κάπου ανάµέσα σε αυτά της νότιας 

και της βόρειας έκθεσης.  

 

Β. Επίδραση στη βλάστηση 

Το είδος και η ποσότητα βλάστησης καθορίζεται κατά ένα µέρος από την έκθεση. Στο βόρειο 

ηµισφαίριο: 

� Οι πλαγιές µε νότια έκθεση είναι κατά κύριο λόγο ηλιόλουστες µε λίγη ξερή 

βλάστηση 

� Οι πλαγιές µε βόρεια έκθεση είναι πιο σκιερές, µε υψηλότερη υγρασία και 

περισσότερη πυκνή βλάστηση 

� Οι πλαγιές µε ανατολική ή δυτική έκθεση φέρουν χαρακτηριστικά που κυµαίνονται 

κάπου ανάµεσα σε αυτά της νότιας και βόρειας έκθεσης. Αυτές οι πλαγιές 

καθορίζονται περισσότερο από τη γεωγραφική τους θέση και τις τοπικές καιρικές 

συνθήκες, οι οποίες διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. 

Η συµπεριφορά µιας πυρκαγιάς λοιπόν που καίει µια πλαγιά θα επηρεαστεί από τον ήλιο που 

δέχεται, από τη βλάστηση που κυριαρχεί και από το ποσοστό υγρασίας, παράγοντες οι οποίοι 

διαµορφώνονται από την έκθεση της πλαγιάς. 



 13

 

 

 

Σχήµα F 2.12. Επίδραση της έκθεσης στην συµπεριφορά του πυρός 

 

Σχηµατισµός του εδάφους 

Ο σχηµατισµός του εδάφους αναφέρεται στα φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας 

µιας περιοχής. Το µορφολογία της περιοχής επηρεάζει τη συµπεριφορά της πυρκαγιάς. Οι 

κοιλάδες, οι κορυφογραµµές, τα φαράγγια, τα βουνά και το επίπεδο έδαφος επηρεάζουν µε 

διαφορετικό τρόπο την κατεύθυνση, τη ταχύτητα και την ένταση του πυρός. 

 

Α. Άνεµος και έδαφος 

Ο σχηµατισµός του εδάφους επηρεάζει τη διεύθυνση και την ταχύτητα του ανέµου. Όπως το 

νερό, ο άνεµος ρέει κατά µήκος της χαµηλότερης και ευκολότερης ατράπου, ακολουθώντας 

το περίγραµµα του εδάφους. Μερικά παραδείγµατα αυτής της σχέσης: 

� Στους λόφους και τα βουνά, οι άνεµοι τείνουν να πορεύονται προς τα πάνω ή προς τα 

κάτω, κατά µήκος των κοιλάδων και των φαραγγιών, ανεξάρτητα από τη γενική 

διεύθυνση του ανέµου 

� Οι τοπικοί άνεµοι µπορούν να δηµιουργηθούν από το ίδιο το έδαφος. Ένας 

ανηφορικός άνεµος την ηµέρα µπορεί να γίνει κατηφορικός τη νύχτα  

� Η απάνεµη πλευρά της κορυφογραµµής (δηλαδή η πλευρά την οποία δεν χτυπάει 

απευθείας ο άνεµος) µπορεί να έχει ταραχώδης ανέµους που πνεόυν προς την 

αντίθετη κατεύθυνση από αυτή του επικρατόντος ανέµου. 

Νότιες εκθέσεις 

Ξηρότερες 

Ηλιοφάνεια 

Ξηρότερη δασική καύσιµη ύλη 

Βόρειες εκθέσεις 

Υγρότερες 

Σκιερές 

Υγρότερη δασική καύσιµη ύλη 
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Σχήµα EF 2.13. Αναταράξεις από µη ανεµόπληκτη κλίση 

 

Β. Κορυφογραµµές  

Μια πυρκαγιά που πλησιάζει στο ανώτατο σηµείο µιας κορυφογραµµής αυξάνει σε ταχύτητα 

και ένταση και συµπεριφέρεται ακανόνιστα. 

 

Γ. Φαράγγια και ρέµατα  

Τα στενά φαράγγια και ρέµατα µπορούν να «σπρώξουν» τις φλόγες µέσα σε ένα στενό 

µονοπάτι µε µεγάλη ταχύτητα. Σε αυτή τη περίπτωση, ο σχηµατισµός του εδάφους διοχετεύει 

τις φλόγες και τον άνεµο σε µια στενή περιοχή όπου επιτρέπει τη µέγιστη επίδραση αυτών 

των δύο παραγόντων στη συµπεριφορά της φωτιάς. Αυτό είναι γνωστό και ως το «φαινόµενο 

της καµινάδας». Μια πυρκαγιά που επωφελείται από το φαινόµενο της καµινάδας 

παρουσιάζει τεράστια ένταση και εξαπλώνεται ταχύτατα κατά µήκος του στενού µονοπατιού. 

 

Σχήµα EF 2.14. Το φαινόµενο της «καµινάδας» 

∆ιεύθυνση 

ανέµου 
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Χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς 

Είναι σηµαντικό να γνωρίζετε τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών ειδών πυρκαγιών, όπως 

επίσης και πως ονοµάζονται για διάφορα µέρη της πυρκαγιάς. Είναι επίσης σηµαντικό να 

γνωρίζετε τον τρόπο µε τον οποίο µια πυρκαγιά αναπτύσσεται από το σηµείο αρχικής εστίας 

και εξελίσσεται σε έντονη πυρκαγιά, όπως επίσης και τους παράγοντες που κατευθύνουν την 

εξέλιξή της. 

 

1 – Είδη πυρκαγιών 

Το είδος των πυρκαγιών συχνά ορίζεται από την κατηγορία της καύσιµης ύλης που καίει. 

Πρέπει να κατανοείτε τις διαφορές ανάµεσα στα είδη πυρκαγιών επειδή η κάθε µια απαιτεί 

δικές της τακτικές κατάσβεσης. Υπάρχουν 4 είδη πυρκαγιών. 

� Υπόγεια ή εδάφους 

� Έρπουσα ή επιφανείας 

� Επικόρυφη ή κόµης 

� Σηµειακή. 

 

Α. Μια υπόγεια πυρκαγιά καίει οργανικές ύλες κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Μια 

τέτοια πυρκαγιά καίει οργανικές ύλες όπως τύρφη, φυτόχωµα, ρίζες, και άλλα θαµµένα 

εύφλεκτα υπολείµµατα όπως απόβληµατα χωµατερών. Ως προς τα χαρακτηριστικά της: 

� Σιγοκαίει χωρίς φλόγα και λίγο καπνό 

� Μπορεί να περάσει απαρατήρητη για εβδοµάδες ή µήνες, πιθανότατα αναφλέγοντας 

επιφανειακή καύσιµη ύλη 

� Συναντάται σε περιοχές όπου υπάρχει βαθύ στρώµα χώµατος και πολλές οργανικές 

ύλες 

� Είθισται να καίει τύρφη. 

 

Β. Μια έρπουσα πυρκαγιά καίει τη βλάστηση που βρίσκεται πολύ κοντά στο έδαφος,όπως 

χόρτα, θάµνους και λοιπά φυτικά υπολείµµατα. Ως προς τα χαρακτηριστικά της: 

� Είναι το συνηθέστερο είδος πυρκαγιάς 

� Η συµπεριφορά της κυµαίνεται από πολύ ήπια έως πολύ έντονη 

� Επηρεάζεται σηµαντικά από τους παράγοντες που κατευθύνουν τη συµπεριφορά της 

φωτιάς (καιρικές συνθήκες, καύσιµη ύλη, τοπογραφία). 

 

Γ. Μια επικόρυφη πυρκαγιά καίει τα ψηλά τµήµατα του δάσους. Η θερµότητα που 

µεταφέρεται µέσω της επαγωγής θερµού αέρα και της ακτινοβολίας αναφλέγουν την κορυφή 

των δέντρων, επιτρέποντας στην επικόρυφη πυρκαγιά να καίει µερικές φορές ανεξάρτητα 

από την έρπουσα. Ως προς τα χαρακτηριστικά της: 

� Παρουσιάζει ακραία ένταση, εξαπλώνεται πιο γρήγορα απ’όλες, και είναι εξαιρετικά 

καταστροφική για το περιβάλλον 

� Έντονες έρπουσες πυρκαγιές αναζωπυρώνονται στο διαβά της επικόρυφης πυρκαγιάς 

� ∆ηµιουργεί πολλές σηµειακές εστίες και κάποιες από αυτές τις εστίες 

αναζωπυρώνονται πολύ µπροστά από την κύρια πυρκαγιά 

� Κατα κύριο λόγο καλύπτει µικρές αποστάσεις µε τη βοήθεια σφοδρών ανέµων ή 

απόκρυµνων πλαγιών.  
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∆. Οι σηµειακές εστίες είναι πυρκαγιές που έχουν αναζωπυρωθεί µακριά από την κύρια 

πυρκαγιά. Είναι αποτέλεσµα αεροµεταφερόµενης φλεγόµενης στάχτης ή υπολλειµάτων 

καύσιµης ύλης η οποία έχει παρασυρθεί από τον αέρα και έχει καθήσει σε σηµεία µπροστά 

από την κύρια πυρκαγιά. Ως προς τα χαρακτηριστικά τους: 

� Κάθε σηµειακή εστία καίει ανεξάρτητη από την κύρια πυρκαγιά. Η εξάπλωση και η 

έντασή τους διαφοροποιούνται πάρα πολύ ανάλογα µε την τοποθεσία τους 

� Η παρουσία τους υποδεικνύει την παρουσία, ή την αυξανόµενη πιθανότητα, 

εξαιρετικά έντονης πυρκαγιάς 

� Είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για την επιχείριση καταστολής επειδή είναι απρόβλεπτες 

και µπορούν να εξελιχθούν σε δευτερεύουσες αναπτυσσόµενες πυρκαγιές, 

ανεξάρτητες από την κύρια πυρκαγιά.   

 

 

 

Σχήµα EF 2.15.а. Είδη πυρκαγιών – Πυρκαγιά εδάφους 

 

 

Σχήµα EF 2.15.б. Είδη πυρκαγιών – Πυρκαγιά επιφανείας 

Οργανικό έδαφος 
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Σχήµα EF 2.15.в. Είδη πυρκαγιών – Πυρκαγιά κόµης 

 

 

2 – Τα µέρη µιας πυρκαγιάς 

Υπάρχει συγκεκριµένη κοινή ορολογία που περιγράφει τα µέρη µιας πυρκαγιάς. Η 

κατανόηση της βασικής ανατοµίας της πυρκαγιάς είναι απαραίτητη για την αποτελεσµατική 

επικοινωνία κατά τη διάρκεια αποστολών πυρόσβεσης. Τα µέρη µιας πυρκαγιάς είναι: 

� Σηµείο αρχικής εστίας (έναρξης) 

� Νώτα 

� Πλευρές 

� Κεφαλή ή µέτωπο 

� ∆άκτύλιος 

� Περίµετρος 

� Σηµειακές εστίες 

 

 

Σχήµα EF 2.16. Τα µέρη µιας πυρκαγιάς 

 

Νώτα πυρκαγιάς  Πλευρά πυρκαγιάς  

∆ακτύλιος πυρκαγιάς 

Μέτωπο 

πυρκαγιάς  

Σηµειακές πυρκαγιές 

Σηµείο έναρξης 

πυρκαγιάς 
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Α. Το σηµείο αρχικής εστίας είναι το σηµείο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά. ∆εν είναι πάντα 

εύκολα εντοπίσιµο. 

Β. Η ουρά της πυρκαγιάς είναι το µέρος πίσω από το σηµείο αρχικής εστίας. 

Γ. Οι πλευρές της φωτιάς (δεξιά και αριστερή) είναι µέρη µε χαµηλή ή µέτρια ένταση. 

∆. Η κεφαλή ή µέτωπο είναι το µπροστινό µέρος της πυρκαγιάς, όπου παρατηρείται η 

µεγαλύτερη ένταση και η ταχύτερος ρυθµός εξάπλωσης. 

Ε. Τα δάχτυλα είναι λεπτές προεξοχές της πυρκαγιάς που εκτείνονται πέρα από ή κατά 

µήκος των πλευρών και της κεφαλής. 

ΣΤ. Η περίµετρος είναι η εξωτερική γραµµή της πυρκαγιάς. 

Ζ. Οι σηµειακές εστίες είναι φωτιές που αναζωπυρώνονται µακριά από την κύρια φωτιά 

όταν φλεγόµενη στάχτη παρασύρεται και κάθεται πάνω σε εύφλεκτο έδαφος.  

 

3. Εξάπλωση µιας πυρκαγιάς 

Η εξάπλωση της πυρκαγιάς καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά του καιρού, της 

τοπογραφίας και της καύσιµης ύλης. Ευθυγράµµιση υπάρχει όταν και οι τρεις αυτοί 

παράγοντες λειτουργούν υπέρ της πυρκαγιάς. Οι πυρκαγιές που χαίρουν ευθυγράµµισης 

παρουσιάζουν έντονη συµπεριφορά και είναι ιδιαίτερα καταστροφικές. 

Απ’όλους τους υπο-παράγοντες, ο άνεµος, ο σχηµατισµός του εδάφους, και η κατανοµή της 

καύσιµης ύλης επηρεάζουν κατά πολύ το σχήµα και την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Οι εικόνες 

παρακάτω δείχνουν πως αυτοί οι υπο-παράγοντες επηρεάζουν την εξάπλωση µιας πυρκαγιάς.  

Α. Εξάπλωση χωρίς επιρροή από άνεµο ή κλίση 

 

 

Σχήµα EF 2.17. Σχήµα πυρκαγιάς χωρίς την επίδραση του ανέµου και κλίσης 

 

Αυτό το είδος εξάπλωσης συµβαίνει όταν η πυρκαγιά ξεσπάει µια ήρεµη µέρα, σε επίπεδο 

έδαφος, και µε οµαλή κατανοµή της καύσιµης ύλης. Η περιµέτρος της πυρκαγιάς 

επεκτείνεται συµµετρικά από το αρχικό σηµείο σε κυκλικό σχήµα µε αργή εξάπλωση. 
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Β. Πυρκαγιά µε µέτριο άνεµο και/ή τοπογραφική επιρροή 

 

Σχήµα EF 2.18. Σχήµα πυρκαγιάς µε µέτρια επίδραση ανέµου και κλίσης 

 

Ο µέτριος άνεµος σπρώχνει τη θερµότητα περά από την κεφαλή της πυρκαγιάς, 

προθερµένοντας την άκαυτη καύσιµη ύλη. Μια ελαφριά κλίση του εδάφους επηρεάζει την 

άκαυτη καύσιµη ύλη µε τον ίδιο τρόπο. Το διάγραµµα δείχνει την επιπλέον ένταση στη 

συµπεριφορά της πυρκαγιάς και το τελικό σχήµα της εξάπλωσης. 

Γ. Πυρκαγιά µε δυνατό άνεµο και/ή τοπογραφική επιρροή 

 

 

Σχήµα EF 2.19. Σχήµα πυρκαγιάς µε ισχυρή επίδραση ανέµου και κλίσης 

 

 

Εξ αιτίας του σφοδρού ανέµου ή της µεγάλης κλίσης του εδάφους, το σχήµα της εξάπλωσης 

µοιάζει µε ελλειψοειδές σχήµα, επειδή η ένταση που δηµιουργείται στην κεφαλή (η οποία 

επηρεάζεται περισσότερο από τους ευθυγραµµισµένους παράγοντες) είναι µεγαλύτερη από 

την ένταση που δηµιουργείται στις πλευρές και στην ουρά.  

∆ιεύθυνση ανέµου σε 

ανωφέρεια 

∆ιεύθυνση ανέµου σε 

ανωφέρεια 
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II. Αντιµετώπιση πυρκαγιών 

 

Προσεγγίζοντας µια πυρκαγιά 

Ο χρόνος αρχικής επέµβασης σε ένα περιστατικό πυρκαγιάς είναι ζωτικής σηµασίας για την 

επιτυχή κατάσβεση. Ένας αποτελεσµατικός χρόνος εντοπίζει επιτυχώς που βρίσκεται η 

πυρκαγιά, αναγνωρίζει τα πρόωρα σηµάδια που θα καθορίζουν τη συµπεριφορά της 

πυρκαγιάς, και ορίζει τον καλύτερο τρόπο να προσεγγιστεί η πυρκαγιά χωρίς να υπονοµευτεί 

η ασφάλεια κανενός. 

Όταν ενηµερώνεστε για µια πυρκαγιά: 

� Σιγουρευτείτε ότι γνωρίζετε που ακριβώς βρίσκεται η πυρκαγιά. Αν γνωρίζετε µόνο 

γενικά που βρίσκεται, βρείτε ένα πλεονεκτικό σήµειο όπου µπορείτε να εντοπίσετε 

την ακριβή τοποθεσία 

� Συµβουλευτείτε χάρτες και εναέριες φωτογραφίες για να βρείτε ένα ασφαλές και 

βολικό µονοπάτι 

� Συλλέξτε όλες τις σχετικές πληροφορίες από αυτούς που σας ενηµέρωσαν. 

Καθ’οδόν προς το σηµείο της φωτιάς: 

� Εξετάστε τις τρέχουσες και προβλεπόµενες καιρικές συνθήκες. 

� Εξετάστε τις ενδείξεις που αφορούν τη συµπεριφορά της πυρκαγιάς καθώς 

πλησιάζετε προς αυτήν. Τι συµπεράσµατα βγάζετε από το σχήµα, το χρώµα και το 

µέγεθος του καπνού; 

 

 

Σχήµα EF 2.20. Τέσσερεις δαιαφορετικές επαγωγικές στήλες καπνού 

 

ΧΡΩΜΑ 

ΚΑΠΝΟΥ 

Έντονο λευκό Γκρίζο Μάυρο Σκούρο καφέ 

ΥΓΡΑΣΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΗΣ 

ΥΛΗΣ 

Πολύ υψηλή 

(πολύ χλωρή 

ύλη) 

Υψηλή 

(χλωρή ύλη) 

Χαµηλή 

(ξηρή ύλη) 

Πολύ χαµηλή 

(πολύ ξερή ύλη) 

ΕΝΤΑΣΗ Χαµηλή Μέτρια έως 

υψηλή 

Υψηλή έως 

πολύ υψηλή 

Ακραία 
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� Εξετάστε επίσης και άλλους παράγοντες. Τι είδους βλάστηση κυριαρχεί στην 

ευρύτερη περιοχή; Ποια είναι τα πιο κοινά τοπογραφικά χαρακτηριστικά; Υπάρχουν 

τυχόν τοπικές καιρικές συνθήκες που πρέπει να ληφθούν υπ’όψιν; 

 

Μέθοδοι κατάσβεσης 

Η επιτυχής κατάσβεση της πυρκαγιάς προϋοθέτει την εξάλειψη ένος από τα τρία στοιχεία 

που απαρτίζουν το τρίγωνο της φωτιάς. Υπάρχουν µερικές κοινές τακτικές δασοπυρόσβεσης 

που στοχεύουν στην εξάλειψη κάποιου από τα τρια στοιχεία. 

 

1. Αποµάκρυνση του οξυγόνου 

 

Αυτό µπορεί να γίνει ρίχνοντας χώµα στις φλόγες, ή χτυπώντας τις άκρες των φλογών µε ένα 

χτυπητήρι. Ο αφρός διώχνει επίσης το οξυγόνο.  

 

Σχήµα 2.21. «Σπασµένο» τρίγωνο της φωτιάς (οξυγόνο) 

Θερµότητα 

Καύσιµη ύλη 

Οξυγόνο 
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2. Μείωση θερµότητας 

Το νερό απορροφά τη θερµότητα, οπότε είναι µια πολύ αποτελεσµατική µέθοδος 

κατάσβεσης. Το νερό πρέπει να στοχεύεται στη βάση των φλογών, εκεί όπου συµβαίνει η 

καύση. 

 

Σχήµα 2.23. «Σπασµένο» τρίγωνο της φωτιάς (θερµότητα) 

 

3. Αποµάκρυνση καύσιµης ύλης 

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε εργαλεία χειρός για φτιάξετε αντιπυρικές γραµµές, ή 

µηχανήµατα για να δηµιουργήσετε αντιπυρικές ζώνες. Το αντιπύρ µπορούν επίσης να κάψει 

και να εξαφανίσει την καύσιµη ύλη που βρίσκεται µπροστά από την πυρκαγιά.  

 

Σχήµα 2.24. «Σπασµένο» τρίγωνο της φωτιάς (καύσιµη ύλη) 
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4. Συνδιασµός µεθόδων 

Σε πολλές περιπτώσεις, είναι ο συνδυασµός των παραπάνω µεθόδων που κατασβένουν 

επιτυχώς µια πυρκαγιά. ∆ιώχνοντας το οξυγόνο ρίχνοντας σκόνη στη φωτιά είναι µια 

αποτελεσµατική τακτική κατά τη διάρκεια της δασοπυρόσβεσης, ενώ αποµακρύνοντας την 

καύσιµη ύλη µπροστά από τη φωτιά ενδείκνειται κατά τη διάρκεια προσβολής από το 

µέτωπο. 

Καταστολή πυρκαγιών 

Τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την καταστολή πυρκαγιών διαφέρουν πολύ ανάλογα 

µε τη γεωγραφική θέση. Είναι σηµαντικό να γνωρίζετε πού και πότε είναι αποτελεσµατική η 

χρήση των διαφόρων εργαλείων. 

Τα εργαλεία αυτα µπορεί να είναι: 

• Εργαλεία χειρός 

• Ηλεκτρικά εργαλεία 

• Εξοπλισµός νερού 

• Εξοπλισµός ανάφλεξης 

• Βαρέα µηχανήµατα 

• Εναέρια πτητικά µέσα. 

 

 

1. Εργαλεία χειρός 

Χρήση: 

� Σε άµεση, παραλληλη και έµµεση προσβολή. 

� Κατασκευή αντιπυρικών λωρίδων και φραγµάτων. 

Υποδείξεις: 

� Μερικά εργαλεία χειρός έχουν πολλαπλές χρήσεις, ενώ κάποια είναι πιο 

εξειδικευµένα. 

� Ανάλογα µε τη γεωγραφική θέση και το είδος της καύσιµης ύλης, µερικά εργαλεία 

είναι πιο αποτελεσµατικά σε ορισµένες δουλειές. 

Παραδείγµατα εργαλείων: 

� Τσεκούρι 

� Φτυάρι 

� Σκαπάνη 

� Τσάπα 

� Εργαλείο τύποθ Mcleod 

� Τσουγκράνα 

� Αξίνα 

� Εργαλείο τύπου Gorgui 

� Εργαλεί τύπου Pulaski 

� ∆ρεπάνι 

� Γάτζοι 

� Σακίδιο 

� Χτυπητήρι 

� Ξεκαστήρι. 
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2. Ηλεκτρικά εργαλεία 

Χρήση: 

� Κατασκευή αντιπυρικής ζώνης, κόβοντας δέντρα, θάµνους ή κλαδιά 

� Αποµάκρυνση καύσιµης ύλης από µια ήδη υπάρχουσα αντιπυρική ζώνη (π.χ. δρόµος 

ή ρυάκι). 

Υποδείξεις: 

� Η χρήση επιτρέπεται µόνο από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό 

� Επιβάλλεται η χρήση προσωπικού προστατευτικού εξοπλισµού. 

Παραδείγµατα εργαλείων: 

� Θαµνοκοπτικό 

� Αλυσοπρίονο.  

 

3. Εξοπλισµός νερού 

Χρήση: 

� Σε άµεση και παράλληλη προσβολή 

� Εκτόξευση κατ’ευθείαν στις φλόγες, βρέξιµο του εδάφους ή µιας αντιπυρικής 

λωρίδας, κατάσβεση σηµειακών εστιών. 

Υποδείξεις: 

� Να ελέγχετε συχνά τα αποθέµατα νερού 

� Το νερό είναι συχνά περιορισµένο, οπότε πρέπει να γίνεται συνετή χρήση 

� Υπάρχουν πολλά είδη πυροσβεστικού εξοπλισµού µε νερό (π.χ. µάνικες, κρούνοι) 

ανάλογα µε το που βρίσκεστε. 

Παραδείγµατα εξοπλισµού: 

� Φορητές αντλίες 

� Πυροσβεστικές µηχανές 

� Σακίδιο 

 

4. Εξοπλισµός ανάφλεξης 

Χρήση: 

� Σε παράλληλη και έµµεση προσβολή 

� Ανάφλεξη άκαυτης καύσιµης ύλης εντός της περιµέτρου της αντιπυρικής ζώνης. 

Υποδείξεις: 

� Η χρήση εξοπλισµού ανάφλεξης εγγυµονεί κινδύνους 

� Όλες οι καύσεις πρέπει να γίνονται από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό 

� Όλες οι καύσεις πρέπει να προγραµµατίζονται και να εκτελούνται µε απόλυτη 

ασφάλεια. 

Παραδείγµατα εξοπλισµού: 

� Φλόγιστρο τύπου Drip torch 

� Φλόγιστρο πετρελαίου 

� Φλόγιστρο αερίου. 
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5. Βαριά µηχανήµατα 

Χρήση: 

� Σε άµεση, παράλληλη και έµµεση προσβολή 

� Κατασκευή αντιπυρικών λωρίδων ή φραγµάτων σε µικρό χρονικό διάστηµα 

� Μεταφορά πυροσβεστικών οµάδων. 

Υποδείξεις: 

� Να µεριµνείτε για την εργασιακή ασφάλεια όταν είστε κοντά σε βαρέα µηχανήµατα. 

Παραδείγµατα µηχανηµάτων: 

� Μπουλντόζα 

� Τρακτέρ 

� Ισοπεδωτήρας 

� Οχήµατα µεταφοράς.  

 

5. Εναέρια 

Χρήση: 

� Σε άµεση, παράλληλη και έµµεση προσβολή 

� Υποστήριξη µονάδων εδάφους 

� Εξουδετέρωση σηµειακών εστιών, στρατηγική υποστήριξη καίριων περιοχών, 

προσβολή περιοχών µε έντονες πυρκαγιές. 

Υποδείξεις: 

� Τα αερόπλοια από µόνα τους δεν είναι αποτελεσµατικά 

� Οι δασοπυροσβέστες και οι εναέριες δυνάµεις πρέπει να αλληλοβοηθούνται. Τα 

πρωτόκολλα ασφαλείας πρέπει να τηρούνται όταν λειτουργείτε µε εναέρια 

υποστήριξη. 

Παραδείγµατα εναέριων: 

� Αεροπλάνα 

� Ελικόπτερα. 

 

Αντιπυρική ζώνη και αντιπυρικές λωρίδες 

Η αντιπυρική ζώνη είναι ένας συλλογικός όρος που περιγράφει όλα τα τεχνητά και φυσικά 

φράγµατα που εµποδίζουν την εξάπλωση πυρκαγιών, όπως ποτάµια, λίµνες, βράχους, 

δρόµους, κανάλια και περιοχές µε αραιή βλάστηση. 

Η αντιπυρική λωρίδα είναι ένα µέρος της αντιπυρικής ζώνης όπου έχουν αφαιρεθεί όλη η 

καύσιµη ύλη και το χώµα έχει αποµακρυνθεί µέχρι το ορυκτό έδαφος. 

Μια αντιπυρική λωρίδα κατασκευάζεται για δύο λόγους: 

� Για να δηµιουργηθεί µια ασφαλής λωρίδα γης απ’όπου µπορεί να ξεκινήσει η 

αφαίρεση της καύσιµης ύλης που βρίσκεται ανάµεσα στη λωρίδα και την πυρκαγιά 

που πλησιάζει 

� Για να χωριστεί η καµµένη περιοχή από την άκαυτη. 

Κάθε αντιπυρική ζώνη πρέπει να ξεκινάει από ένα σηµείο ασφαλείας, που είναι µια ήδη 

υπάρχουσα περιοχή µε µικρή ποσότητα καύσιµης ύλης (όπως π.χ., ένας δρόµος, ένα 

βραχώδες σηµείο, ένα ποτάµι ή µια ήδη καµένη περιοχή) η οποία θα εµποδίσει την πυρκαγιά 

από το να περάσει γύρω από τα άκρα της αντιπυρικής ζώνης. 
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Τακτικές καταστολής πυρκαγιών 

Η ένταση της πυρκαγιάς, ο ρυθµός εξάπλωσής της, το µέγεθος, η τοποθεσία, τα διαθέσιµα 

µέσα και άλλοι παράγοντες λαµβάνονται υπ’όψιν για να καθοριστεί η τακτική που θα 

χρησιµοποιηθεί για να τεθεί υπό έλεγχο µια πυρκαγιά. Υπάρχουν δύο µεγάλες κατηγορίες 

τακτικών: 

� Επιθετικές τακτικές χρησιµοποιούνται όταν η φωτιά µπορεί να προσεγγιστεί και να 

προσβληθεί µε ασφάλεια. Η κατάσβεση µιας πυρκαγιάς µπορεί να απαιτεί τον 

συνδυασµό πολλών επιθετικών τακτικών 

� Αµυντικές τακτικές χρησιµοποιούνται όταν η φωτιά δεν µπορεί να προσεγγιστεί και 

να προσβληθεί µε ασφάλεια λόγω της έντασής της, όταν τα διαθέσιµα µέσα είναι 

περιορισµένα, ή όταν απειλούνται περιοχές ύψιστης σηµασίας. 

 

Επιθετική τακτική 

 

1.Άµεση προσβολή 

1 – Άµεση προσβολή 

i. Ενδείκνειται για πυρκαγιές χαµηλής έντασης τις οποίες οι πυροσβέστες µπορούν να 

προσεγγίζουν µε ασφάλεια 

ii. Προσπάθειες ελέγχου γίνονται στη περίµετρο της φωτιάς 

iii. Η κατάσβεση πρέπει να εστιάζει στις πλευρές της πυρκαγιάς, ξεκινώντας από τα νώτα 

και προχωρώντας προς την κεφαλή 

iv. Ξεκινήστε την κατασκευή µιας αντιπυρικής λωρίδας από ένα σηµείο ασφαλείας. 

 

Μέθοδοι 

� Κατά µήκος της περιµέτρου της πυρκαγιάς, κατασκευάστε µια αντιπυρική λωρίδα 

χρησιµοποιώντας εργαλεία χειρός, ηλεκτρικά εργαλεία ή βαρέα µηχανήµατα 

� Εκτοξεύστε νερό στις φλόγες 

� Τα ελικόπτερα µπορούν να ρίξουν νερό ή αντιπυρικές ουσίες στην περίµετρο. 

 

Πλεονεκτήµατα 

� Είναι το ασφαλέστερο σηµείο 

� ∆εν καίγεται µεγάλη περιοχή 

� Μειώνει αµέσως τις πιθανότητες εξάπλωσης 

� ∆εν απαιτεί περεταίρω περίπλοκες τακτικές πυρόσβεσης. 

 

Μειονεκτήµατα 

� Οι πυροσβέστες µπορεί να εκτεθούν στη θερµότητα και τον καπνό επειδή βρίσκονται 

πολύ κοντά στη περίµετρο της πυρκαγιάς 

� Η αντιπυρική λωρίδα δεν έχει οµαλό σχήµα 

� ∆εν επωφελείται από τα υπάρχοντα φυσικά φράγµατα. 
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Σχήµα 2.25. Άµεση προσβολή 

 

 

2 – Παράλληλη προσβολή 

i. Ενδείκνειται για πυρκαγιές χαµηλής έως µέτριας έντασης οι οποίες είναι πολύ έντονες 

για να προσβληθούν κατά µήκος της περιµέτρου. Επίσης ενδείκνειται για την 

ενσωµάτωση των φυσικών φραγµάτων µέσα στην αντιπυρική ζώνη 

ii. Οι αντιπυρικές λωρίδες κατασκευάζονται λίγο µακριά, αλλά παράλληλες µε την 

περίµετρο της πυρκαγιάς 

iii. Η απόσταση των αντιπυρικών λωρίδων καθορίζεται από τη συµπεριφορά του πυρός, 

τις τρέχουσες και προβλεπόµενες καιρικές συνθήκες, το σχήµα του εδάφους, και το 

είδος της καύσιµης ύλης ανάµεσα στη περίµετρο της πυρκαγιάς και στην 

προτεινόµενη λωρίδα  

iv. Η περιοχή ανάµεσα στη πυρκαγιά και την αντιπυρική λωρίδα µπορεί να καεί 

ελεγχόµενα µετά την κατασκευή της λωρίδας για να καταστεί ασφαλής 

v. Η πυρκαγιά πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά για τυχόν µεταβολές στην 

κατεύθυνση ή τη συµπεριφορά 

vi. Απαιτείται έµπειρος επόπτης. 

 

Μέθοδοι 

� Κατασκευάστε αντιπυρικές λωρίδες χρησιµοποιώντας εργαλεία χειρός, βαρέα 

µηχανήµατα ή υπάρχοντα φυσικά φράγµατα 

� Κάψτε ελεγχόµενα τη βλάστηση χρησιµοποιώντας συσκευές ανάφλεξης 

� Ρίξτε νερό στην αντιπυρική λωρίδα αφού τελειώσετε µε την ελεγχόµενη καύση. 

 

Επιτήρηση  

Οµάδα 1 

∆ιεύθυνση 

οµάδας 

δασοπυρόσβεσης 

Σηµείο ασφαλείας κατάσβεσης 

Σηµείο έναρξης πυρκαγιάς 
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Πλεονεκτήµατα 

� Πιο ασφαλής αντιπυρική λωρίδα 

� ∆εν υπάρχει κίνδυνος από θερµότητα ή καπνό 

� Επωφελείται από τα υπάρχοντα φυσικά φράγµατα. 

 

Μειονεκτήµατα 

� Οι ελεγχόµενες καύσεις περιπλέκουν το ζήτηµα 

� Πιθανόν να ξεφύγουν νέες εστίες ή να ενταθεί η πυρκαγιά 

� Το συνολικό πεδίο της πυρκαγιάς ευρύνεται 

� Οι άκαυτες ύλες ανάµεσα στη φωτιά και τις οµάδες. 

 

 

 

Σχήµα 2.26. Παράλληλη προσβολή 

 

 

3. Έµµεση προσβολή 

 

i. Ενδείκνειται για πυρκαγιές µε µεγάλη ένταση, για µεγάλες εκτάσεις, ή για 

δυσπρόσβατες περιοχές 

ii. Συνήθως συνιστάται η χρήση της ελεγχόµενης καύσης ως επιθετική τακτική 

iii. Προϋποθέτει ένα φυσικό φράγµα ή µια αντιπυρική λωρίδα αρκετά µακριά από την 

πυρκαγιά 

iv. Η απόσταση των αντιπυρικών λωρίδων καθορίζεται από τη συµπεριφορά της 

πυρκαγιάς, τις τρέχουσες και προβλεπόµενες καιρικές συνθήκες, το ανάγλυφο του 

Φλόγιστρο 

Επιτηρητής 

Οµάδα 2 

∆ιαδροµή ανάφλεξης 
Ασφαλές σηµείο 

έναρξης 
κατάσβεσης 

Σηµείο έναρξης 
πυρκαγιάς 

∆ιεύθυνση ανέµου 
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εδάφους, και το είδος της καύσιµης ύλης ανάµεσα στη περίµετρο της πυρκαγιάς και 

στην προτεινόµενη λωρίδα  

v. ∆ύο µέθοδοι καύσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µια έµµεση προσβολή. Στη 

µια, η βλάστηση ανάµεσα στη πυρκαγιά και την αντιπυρική λωρίδα καίγεται, 

στερώντας καύσιµη ύλη από την πυρκαγιά. Στην άλλη, αν το επιτρέπουν οι καιρικές 

συνθήκες και το έδαφος, µια ελεγχόµενη καύση διενεργείται µπροστά από την 

αντιπυρική λωρίδα, και καθώς αυτή πλησιάζει προς την πυρκαγιά, καίει όλη την 

καύσιµη ύλη στο πέρασµα της 

vi. Απαιτείται ένας έµπειρος επόπτης. 

 

Μέθοδοι 

� Κατασκευάστε αντιπυρικές λωρίδες χρησιµοποιώντας εργαλεία χειρός, βαρέα 

µηχανήµατα ή υπάρχοντα φυσικά φράγµατα 

� Κάψτε τη βλάστηση χρησιµοποιώντας συσκευές ανάφλεξης 

� Βρέψτε την αντιπυρική λωρίδα µε νερό όταν τελειώσει η ελεγχόµενη καύση. 

 

Πλεονεκτήµατα  

� Η αντιπυρική λωρίδα µπορεί να κατασκευαστεί σε ήπιο τοπογραφικό ανάγλυφο 

� Χρησιµοποιεί υπάρχοντα φυσικά φράγµατα 

� Οι οµάδες βρίσκονται εκτός της εµβέλειας της θερµότητας και του καπνού 

� ∆ίνει χρόνο για κατασκευή αντιπυρικών λωρίδων και για ελεγχόµενες καύσεις χωρίς 

να χρειαστεί άµεση απόκριση στις µεταβολές της συµπεριφοράς της πυρκαγιάς. 

 

Μειονεκτήµατα 

� Αυξάνει το συνολικό µέγεθος της πυρκαγιάς 

� Μια ελεγχόµενη καύση µπορεί να βγει εκτός ελέγχου λόγω απρόβλεπτων καιρικών 

φαινοµένων 

� Η αντιπυρική λωρίδα και η ελεγχόµενη καύση µπορεί να µην ολοκληρωθούν πριν η 

πυρκαγιά φτάσει κοντά στην αντιπυρική λωρίδα 

� Η επιχείριση δασοπυρόσβεσης γίνεται πιο περίπλοκη 

� Η ένταση της πυρκαγιάς µπορεί να αυξηθεί όταν το κύριο µέτωπο «συγκρουστεί» µε 

την πυρκαγιά της ελεγχόµενης καύσης, αυξάνοντας τις πιθανότητες να 

δηµιουργηθούν σηµειακές εστίες. 
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Рисунок 2.27. Έµµεση προσβολή 

 

 

4. Συνδιασµός τακτικών 

Πολύ συχνά, µια πυρκαγιά τίθεται υπό έλεγχο λόγω ορισµένων συνδυασµών τακτικών. Η 

απόφαση για το ποια τακτική θα ακολουθηθεί εξαρτάται από: 

� Το ρυθµό εξάπλωσης της πυρκαγιάς 

� Την ένταση της πυρκαγιάς 

� Την καύσιµη ύλη µπροστά από την πυρκαγιά 

� Τη µορφολογία του εδάφους 

� Τα διαθέσιµα µέσα 

� Την προσβασιµότητα 

� Τους ανθρώπους και τις ιδιοκτησίες που απειλούνται. 

Μια πυρκαγιά δεν καίει το ίδιο έντονα σε όλα τα σηµεία της. Μια πυρκαγιά µπορεί να είναι 

τόσο µεγάλη που να καίει διαφορετικά είδη καύσιµης ύλης. Ο καιρός, το έδαφος και η 

έκθεση µπορεί να επηρεάζουν µια πλευρά της πυρκαγιάς διαφορετικά από την άλλη. Ως εκ 

τούτου, είθισται να χρησιµοποιούνται συνδυασµοί επιθετικών τακτικών για την κατάσβεση 

µιας πυρκαγιάς. 

 

Αµυντικές τακτικές 

Αυτές χρησιµοποιούνται εκεί όπου η πυρκαγιά είναι πολύ έντονη για να αντιµετωπιστεί µε 

επιθετικές τακτικές, ή εκεί όπου η πυρκαγιά βρίσκεται σε δυσπρόσβατο µέρος, καθιστώντας 

δύσκολη τη µεταφορά επαρκών µέσων. Παραδείγµατα αµυντικών τακτικών περιλαµβάνουν: 

� Τη δηµιουργία ελεγχόµενων χώρων γύρω από τα κτίρια, τους οικισµούς, ή άλλες 

περιοχές ύψιστης σηµασίας 

� Την ελεγχόµενη καύση περιοχών έτσι ώστε να παράσχουν προστασία από πυρκαγιές 

που πλησιάζουν 

� Την απλή παρακολούθηση των κινήσεων µιας µεγάλης πυρκαγιάς από µακριά. 

Επιτητρητής 

Οµάδα 1 

Ασφαλές σηµείο 

έναρξης κατάσβεσης 

Γραµµή 

ελέγχου 

∆ιαδροµή ανάφλεξης 2 

Φλόγιστρο 

∆ιεύθυνση 

ανέµου 
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Επιλογή τακτικής 

Η συµπεριφορά της φωτιάς καθορίζει την τακτική που πρέπει να χρησιµοποιηθεί. 

Συµβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για τη σχέση µεταξύ του µήκους φλόγας και της 

επιθυµητής τακτικής. 

 

Πίνακας 2.2. Μήκος φλόγας, εργαλεία, τεχνικές και σταρτηγικές 

 

Μήκος φλόγας 

(µ) 
Σηµασία 

0-0,5 Η πυρκαγιά συνήθως σβήνει από µόνη της 

0,5-1,5 
Χαµηλής έντασης πυρκαγιά 

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν εργαλεία χειρός σε άµεση προσβολή 

1,5-2,5 

Πυρκαγιά πολύ έντονη για άµεση προσβολή µε εργαλεία χειρός 

Πεπιεσµένο νερό ή µπουλντόζες ίσως χρειαστούν 

Προτείνεται πλευρική/παράλληλη προσβολή 

2,5-3,5 

Πυρκαγιά πολύ έντονη για άµεση προσβολή από την αντιπυρική λωρίδα 

Ελικόπτερα και αλλά εναέρια οχήµατα ίσως χρειαστούν 

Πλευρική/παράλληλη προσβολή αναλογά µε το µήκος φλόγας 

3,5-8 

Πολύ έντονη πυρκαγιά 

Το αντιπύρ ίσως εξουδετερώσει το µέτωπο 

Πλευρική/παράλληλη και έµµεση προσβολή ανάλογα µε το µήκος φλόγας 

8+ 
Ανεξέλεγκτη συµπεριφορά της πυρκαγιάς 

Προτείνονται αµυντικές τακτικές 

 

Τα µαρκαρισµένα πεδία δείχνουν σε ποια µήκη φλόγας µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

επιθετικές τακτικές.  

 

Οµαδική δουλειά 

Η οµαδική δουλειά είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της επιτυχούς δασοπυρόσβεσης. Σχεδόν 

κάθε δουλειά στο πεδίο γίνεται οµαδικά. Ως µέλος µιας οµάδας, θα πρέπει να µένετε σε 

συνεχή επαφή µε τα άλλα µέλη, είτε πρόσωπο µε πρόσωπο, είτε µέσω ραδιοφώνου, όταν 

προσπαθείτε να θέσετε υπό έλεγχο µια πυρκαγιά. Μερικά πράγµατα που πρέπει να 

θυµόσαστε: 

� Σιγουρευτείτε ότι καταλάβατε πλήρως τις οδηγίες που σας δώθηκαν και το πως 

σχετίζονται µε τις οδηγίες που δώθηκαν στην υπόλοιπη οµάδα 

� Να επικοινωνείτε συχνά µε την οµάδα σας και τον επόπτη σας 

� Να κατανοείτε το γενικό στόχο της οµαδικής δουλειάς 

� Σεβαστείτε τις ανάγκες της οµάδας σας 

� Σιγουρευτείτε ότι εσείς και η οµάδας σας ξέρετε το σχέδιο διαφυγής σε περίπτωση 

εκκένωσης. 
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Στάδια πυρόσβεσης 

Υπάρχουν τέσσερα στάδια πυρόσβεσης σε κάθε περιστατικό πυρκαγιάς.  

� Εξουδετέρωση: όταν εστιάζουµε στην µείωση της έντασης της φωτιάς και την 

αναχαίτιση περαιτέρω εξάπλωσης 

� Περιορισµός: όταν µια αντιπυρική λωρίδα έχει κατασκευαστεί γύρω από την 

περίµετρο της φωτιάς και έχει αναχαιτίσει την περεταίρω ανάπτυξή της 

� Κατάσταση ελέγχου: όταν οι αντιπυρικές λωρίδες έχουν βελτιωθεί και ασφαλιστεί 

σε τέτοιο βαθµό που δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει η πυρκαγιά από τον έλεγχό 

µας 

� Εκκαθάριση και περιπολία: όταν η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο και ξεκινάει η 

κατάσβεση της καιγόµενης περιοχής µέχρι να εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα 

επανάφλεξης. Η περίπολος της περιµέτρου φροντίζει ώστε η πυρκαγιά να µην βγει 

έξω από τις αντιπυρικές λωρίδες.  

Βιβλιογραφία 

 

 

Αποποίηση ευθύνης 

Κάθε προσπάθεια έχει καταβληθεί ώστε να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των ανωτέρω 

πληροφοριών, βασισµένες σε τρέχουσες πρακτικές οι οποίες θεωρούνται αρµοστές από το 

Παγκόσµιο Κέντρο Παρακολούθησης ∆ασικών Πυρκαγιών, τον ∆ιεθνή Όµιλο Πυρόσβεσης 

και ∆ιάσωσης και την «Πρωτοβουλίες Ανάπτυξης Υπαίθρου (σε συνεργασία µε τους 

“EuroFire Partners”) κατά την ηµεροµηνία σύνταξής τους. ∆εν έχουν σκοπό να είναι πλήρεις 

και ενδελεχείς, και το περιεχόµενό τους είναι ανοιχτό σε κάθε αναθεώρηση. 

Οι πληροφορίες παρέχονται µόνο για γενικούς πληροφοριακούς σκοπούς και δεν πρέπει να 

στηρίζεστε σε αυτές τις πληροφορίες για κάποιον ιδιαίτερο σκοπό. Οι πληροφορίες έχουν 

συνταχθεί για να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε τους κανονισµούς και τις συστάσεις 

οποιουδήποτε φορέα, καθώς και µε τις επαγγελµατικές συµβουλές του σχετικού οργανισµού. 

Το άτοµο ή ο όµιλος που διαβάζει αυτές τις πληροφορίες αναλαµβάνει την ευθύνη να εκτιµά 

κάθε κίνδυνο που πιθανόν να ενέχει οποιαδήποτε ενέργεια. 

Οι πληροφορίες προστατεύονται από το δίκαιο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και, εκτός και 

αν δηλώνεται ρητά ή µε ενυπόγραφη συµφωνία, επιτρέπεται µόνο να χρησιµοποιήσετε ή να 

αντιγράψετε αυτές τις πληροφορίες για προσωπική, µη κερδοσκοπική χρήση, εφόσον 

αποδώσετε την προσφυή αναγνώριση (credit) στο δηµιουργό του υλικού. 

Η παροχή αυτών των πληροφοριών και η χρήση αυτών διέπονται και ερµηνεύονται σύµφωνα 

µε τους νόµους της Σκωτίας, και όλοι οι χρήστες αυτών των πληροφοριών συναινούν 

αµετάκλητα στη νοµοθετική δικαιοδοσία των σκοτσέζικων δικαστηρίων όσον αφορά 

αξιώσεις ή άλλες ενέργειες που συνδέονται µε τις πληροφορίες αυτές ή τη χρήση τους. 

 



 

 

 

Ενότητα EF4:  Χρηση χειρονακτικών εργαλείων για την καταπολέµηση 

των πυρκαγιών 
Μέρος 1.1: Προετοιµάσια χειρονακτικών εργαλείων για αποστολές 

καταπολέµησης των πυρκαγιών 

Μέρος 1.2: Χρήση χειρονακτικών εργαλείων για την καταπολέµηση 

των πυρκαγιών 

 

Σχετικά µε αυτή την ενότητα: 

Αυτή η ενότητα ασχολείται µε την επιδεξιότητα από τα άτοµα τα οποία βοηθούν στην 

καταπολέµηση των πυρκαγιών σε µη αστικές περιοχές, είτε συµµετέχοντας σε αποστολές 

καταστολής πυρκαγιών, είτε σε δράσεις προδιαγεγραµµένης καύσης. 

Έχει δηµιουργηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιαδήποτε περιοχή 

µε βλάστηση: δάση, θάµνοι, χορτολίβαδα κτλ 

Αυτή η ενότητα απευθύνεται σε αυτούς που δουλεύουν στη δασοπυρόσβεση, σε αγροτικές 

ασχολίες, στη δασοκοµία, στη θηραµατοπονία, στη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 

σε χερσαίες περιοχές και σε δράσεις αναψυχής, και οι οποίοι έχουν ένα ρόλο όταν βοηθάνε 

στην καταπολέµηση των πυρκαγιών, είτε ως ολική ή µερική απασχόληση, είτε εθελοντικά. 

 

Για να επιτεύξετε αυτή την ενότητα, θα πρέπει να δείξετε ότι είστε ικανοί να: 

• Χρησιµοποιείτε χειρονακτικά εργαλεία µε ασφαλή και επιδέξιο τρόπο  

• Ακολουθείτε οργανωτικές διαδικασίες 

• Λειτουργείτε µε ασφάλεια στο µέτωπο της πυρκαγιάς 

• Παρέχετε υποστήριξη στους άλλους που βρίσκονται στο µέτωπο της πυρκαγιάς 

• Αντιδράτε κατάλληλα σε περιστατικά πυρκαγιάς, πάντα σύµφωνα µε τα εκάστοτε 

οργανωτικά, νοµοθετικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. 
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Για να κατανοήσετε πλήρως το περιεχόµενο αυτής της ενότητας, και τις δραστηριότητες που 

περιγράφει, είναι σηµαντικό να µπορείτε να κατανοείτε την ορολογία που χρησιµοποιείται σε 

αυτή την ενότητα. Οι ορισµοί στο πίσω µέρος αυτής της ενότητας θα σας βοηθήσουν. 

 

Ασφαλές σηµείο 

δασοπυρόσβεσης 

Μια πλεονεκτική θέση στην µπορεί να κατασκευαστεί η 

αντιπυρική λωρίδα/γραµµή, συνήθως χωρίς καύσιµη ύλη, 

όπου η δυνατότητα να εξαπλωθεί εντός αυτής µια πυρκαγιά 

ελαχιστοποιείται 

Γραµµή ελέγχου Ένα φυσικό ή τεχνητό όριο χωρίς βλάστηση που σταµατά ή 

µειώνει την εξάπλωση µιας πυρκαγιάς. Η γραµµή αυτή 

δηµιουργείται µε µηχανικά µέσα και λαµβάνεται σοβαρή 

υπόψη κατά τη σχεδιάση της καταστολής µιας πυρκαγιάς 

Χειρονακτικά εργαλεία 

δασοπυρόσβεσης 

Αλυσοπρίονα, επινώτιοι πυροσβεστήρες (σάκους 

χωρητικότητας 20 περίπου λίτρων νερού µε χειροκίνητη 

αντλία ψεκασµού µε µορφή τρόµπας), διάφορα σκαπτικά και 

κοπτικά εργαλεία για τη διάσπαση της συνέχειας της 

καύσιµης ύλης (π.χ. τσάπες, φτυάρια, συνδυαστικά εργαλεία 

όπως τσάπα και τσεκούρι, τσουγκράνες κλπ.), 

Στάδια ανάφλεξης Προθέρµανση, ανάφλεξη, πυρόλυση, απανθράκωση,  

Τύπος βλάστησης ∆άσος, θάµνοι, χόρτα, ρίζες, τύρφη 

Είδος πυρκαγιών Υπόγεια ή εδάφους, έρπουσα ή επιφανείας, επικόρυφη ή 

κόµης 

 

 

Μέρος 1.1: Προετοιµασία εργαλείων χειρός για επιχειρίσης ελέγχου και 

κατάσβεσης πυρκαγιάς 

 

Τι πρέπει να είστε ικανοί να κάνετε: 

1. Να δηµιουργείτε ασφαλείς χώρους εργασίες για δραστηριότητες συντήρησης 

2. Να διαλέγετε τα κατάλληλα εργαλεία συντήρησης ανάλογα µε την περίσταση 

3. Να διατηρείτε εργαλεία χειρός, σύµφωνα µε τις οργανωτικές και κατασκευαστικές 

απαιτήσεις 

4. Να φορτώνετε και να ασφαλίζετε αργαλεία χειρός πάνω σε οχήµατα 

5. Να ασγαλίζετε και να αποθηκεύετε εργαλεία χειρός και συντήρησης µε ασφάλεια 

6. Να προετοιµάζετε και να ελέγχετε τον προσωπικο σας προστατευτικό εξοπλισµό 

7. Να µερηµνείτε για την ασφάλεια και την υγεία του εαυτού σας και των άλλων. 

 

Αυτό το µέρος καλύπτει: 

Α Προετοιµασία και συντήρηση εργαλείων χειρός χρησιµοποιώντας: 

(i) Εγχειρίδια  

(ii) Άλλα εργαλία συντήρησης 

 

Β Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(i) Στο εργαστήριο 
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(ii) Στην ύπαιθρο / σε αποστολές 

 

Γ ∆ιατήρηση των ακόλουθων εργαλείων χειρός για τον έλεγχο φωτιάς 

(i) Σκαπτικά εργαλεία 

(ii) Ξυστικά εργαλεία 

(iii) Κοπτικά εργαλεία 

(iv) Σφυριά 

(v) Κατασβεστικά εργαλεία (?) 

(vi) Ψεκαστικά 

 

∆ Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισµός 

(i) Κράνος/Ασπίδα προσώπου/Προστατευτικά γυαλιά 

(ii) Πυρανθεκτικός ρουχισµός 

(iii) Γάντια 

(iv) Πυρανθεκτικές µπότες 

(v) Πόσιµο νερό 

 

Ε Εξοπλισµός για την ασφάλιση αντικειµένων σε οχήµατα 

(i) Σχοινιά 

(ii) Λουριά 

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε: 

1. Πως να χρησιµοποιείτε εργαλεία συντήρησης 

2. Πως να διατηρείτε εργαλεία χειρός που προορίζονται για τον έλεγχο πυρκαγιών 

3. Τεχνικές ασφάλισης εξοπλισµού ανάλογα µε την περίσταση. 

 

 

Μέρος 1.2: Χρησιµοποιήστε εργαλεία χειρός για να ελέγχετε πυρκαγιές 

 

Τι πρέπει να είστε ικανοί να κάνετε: 

1. Να εκτιµάτε µε λογικό τρόπο το πυρικό περιβάλλον και να προβλέπετε τη 

συµπεριφορά της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή 

2. Να χρησιµοποιείτε εργαλεία χειρός για να ελέγχετε πυρκαγιές µε ασφάλεια και 

σύµφωνα µε τις οργανωτικές διαδικασίες 

3. Να ελέγχετε και να περιπολείτε µετά την επιτυχή κατάσβεση µιας πυρκαγιάς 

4. Να λειτουργείτε ως µέρος µιας οµάδας, χειριζόµενοι έναν συνδυασµό εργαλείων 

χειρός, σύµφωνα πάντα µε τις οργανωτικές διαδικασίες.  

 

Αυτό το µέρος καλύπτει: 

(i) Σκάψιµο 

(ii) Ξύσιµο 

(iii) Κόψιµο 
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(iv)  Χτυπήµατα  

(v) Κατάσβεση  

(vi)  Ψεκασµός 

 

(i) Υπόγεια πυρκαγιά 

(ii)  Έρπουσα πυρκαγιά 

(iii) Επικόρυφη πυρκαγιά 

 

(i) Εξουδετέρωση 

(ii) Αποκλεισµός µετώπου 

(iii) Έλεγχος και περιπολία. 

 

(i) Άµεση προσβολή 

(ii) Έµµεση προσβολή 

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε: 

1. Τις πληροφορίες σχετικά µε τη συµπεριφορά της φωτιάς που µπορούν να 

συλλεχθούν από την παρακολούθηση της φωτιάς και του περιβαλλοντός της, 

όπως: µήκος φλογών, καπνός, άνεµος, καύσιµη ύλη και τοπογραφία 

2. Πως να εκτιµάτε και να αναλύετε µε λογικό τρόπο πληροφορίες από την 

παρατηρούµενη συµπεριφορά της πυρκαγιάς, όπως επίσης και πως να ανιχνεύετε 

κινδύνους και άλλα προβλήµατα ασφάλειας 

3. Τον ρόλο των επιτηρητών, την σπουδαιότητα να αντιλαµβάνεστε την κατάσταση 

της πυρκαγιάς και να µπορείτε να επικοινωνείτε µε τα µέλη της οµάδας σας και 

τον επόπτη σας όλες τις ώρες. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε τις διόδους διαφυγής, 

το πότε να τις χρησιµοποιείτε και το πόση ώρα χρειάζεται για να φτάσετε στις 

ζώνες ασφαλείας σας 

4. Πως να κατασκευάζετε και να τοποθετείτε σωστά και αποτελεσµατικά µια 

γραµµή ελέγχου πάνω σε διάφορα είδη εδάφους, σύµφωνα µε τις οργανωτικές 

διαδικασίες 

5. Τις δυνατότητες και τα µειονεκτήµατα των εργαλείων χειρός όταν 

χρησιµοποιούνται µόνα τους ή σε συνδυασµό µε: άλλα εργαλεία χειρός, συσκευές 

ανάφλεξης, αντλίες και εναέρια µέσα 

6. Πως να διαλέγετε τα κατάλληλα εργαλεία ανάλογα µε το είδος της καύσιµης 

υλης, το ύψος και την πυκνότητα της βλάστησης, ή οτιδήποτε άλλο µπορέι να 

εηρεάσει την αποτελεσµατικότητα της επιχείρισης κατάσβεσης 

7. Μεθόδους ασφαλούς και επιδέξιας χρήσης εργαλείων χειρός σύµφωνα µε τις 

οργανωτικές διαδικασίες. 
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Αποποίηση ευθύνης 

 

Αυτή η αποποίηση ευθύνης διέπει τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, και χρησιµοποιώντας 

αυτήν την ιστοσελίδα, θεωρείστε ότι την έχετε δεχτεί εξ ολοκλήρου. Οι πληροφορίες που 

παρέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα µπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν χωρίς καµία 

προειδοποίηση. Το Παγκόσµιο Κέντρο Παρακολούθησης ∆ασικών Πυρκαγιών, η ∆ιεθνής 

Ένωση των Οµάδων Έρευνας και ∆ιάσωσης και η Πρωτοβουλία για την Αγροτική 

Ανάπτυξης (µαζί µε τους εταίρους του EuroFire και όσους συντηρούν την ιστοσελίδα) δε 

φέρουν καµία ευθύνη και εξαιρούνται από οποιαδήποτε καταγγελία (στον ύψιστο βαθµό που 

επιτρέπει ο νόµος) µε οτιδήποτε σχετίζεται µε την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, µε τις 

πληροφορίες που περιέχονται, και µε τη µεταφόρτωση υλικού. Οι πληροφορίες που 

παρέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελούν είδος επαγγελµατικής συµβουλής. Οι 

πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα προσφέρονται µόνο για γενική 

πληροφόρηση του κοινού και δεν πρέπει να στηρίζεστε σε αυτές τις πληροφορίες για 

συγκεκριµένους σκοπούς. Οι εταίροι του EuroFire δε φέρουν καµία ευθύνη για την 

πληρότητα ή την ακρίβεια των παρεχόµενων πληροφοριών και υποδείξεων, ή για 

οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά, είτε άµεση, είτε έµµεση, είτε επακόλουθη, που µπορεί να 

επέλθει από την τήρηση αυτών των πληροφοριών και υποδείξεων. Το περιεχόµενο αυτής της 

ιστοσελίδας δεν είναι υποκατάστατο επαγγελµατικής συµβουλής, και δεν θα πρέπει να 

ενεργείτε µε βάση αυτό το περιεχόµενο χωρίς επαγγελµατική συµβουλή από αρµόδια 

πιστοποιηµένα άτοµα. Οι σύνδεσµοι αυτής της ιστοσελίδας που παραπέµπουν σε άλλες 

ιστοσελίδες δίνονται απλά για πληροφοριακούς σκοπούς και οι εταίροι του EuroFire δε 

φέρουν καµία ευθύνη για την πρόσβαση στο περιεχόµενο του συνδέσµου που παρέχεται, και 

δεν υιοθετούν απαραίτητα τις απόψεις που εκφράζονται στις ιστοσελίδες όπου παραπέµπουν 

οι σύνδεσµοι. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα µπορεί να 

εκφράζουν απόψεις οι οποίες, εκτός και αν δηλώνονται ρητά, δεν ασπάζονται από τους 

εταίρους του EuroFire, ή οποιονδήποτε σχετικό φορέα, ή οποιοδήποτε άτοµο µε το οποίο θα 

υπήρχε αντιπροσωπευτική ευθύνη. Το υλικό που παρέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα 

προστατεύεται από το δίκαιο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και, εκτός και αν δηλώνεται ρητά 

ή µε ενυπόγραφη συµφωνία, επιτρέπεται µόνο να µεταφορτώσετε το υλικό της ιστοσελίδας 

για προσωπική, µη κερδοσκοπική χρήση, εφόσον αποδώσετε την αναγνώριση (credit) στο 

δηµιουργό του υλικού. 

 

Οι εταίροι του EuroFire δεν εγγυώνται ότι οι λειτουργίες τις ιστοσελίδας θα δουλεύουν 

απρόσκοπτα ή χωρίς σφάλµατα, ότι τυχόν σφάλµατα θα διορθώνονται, ή ότι ο διακοµιστής 

αυτής της ιστοσελίδας δεν έχει ιούς και κακόβουλο λογισµικό. Είναι ευθύνη του χρήστη 

αυτής της ιστοσελίδας να προστατεύει τον υπολογιστή του από κακόβουλο λογισµικό µε 

προγράµµατα κατά των ιών και λοιπούς ελέγχους ασφαλείας. Οι πληροφορίες και το 

περιεχόµενο αυτής της ιστοσελίδας υπόκεινται στους νόµους της Σκωτίας. Αυτή η 

ιστοσελίδα υπάγεται και ερµηνεύεται σύµφωνα µε τους νόµους της Σκωτίας, και όλοι οι 

χρήστες αυτής της ιστοσελίδας συναινούν αµετάκλητα στην νοµοθετική δικαιοδοσία των 

σκωτσέζικων δικαστηρίων όσον αφορά αξιώσεις και ενέργειες που συνδέονται µε αυτήν την 

ιστοσελίδα ή την χρήση της. Αν οτιδήποτε που περιέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα µπορεί 

να ερµηνευτεί ως αντίθετο στους νόµους µιας άλλης χώρας, τότε δεν ενδείκνυται η 

πρόσβαση από άτοµα της άλλης χώρας, και οποιοδήποτε άτοµο υπάγεται σε τέτοιους νόµους 

πρέπει να απέχει από την χρήση των υπηρεσιών και των πληροφοριών που παρέχονται από 

αυτήν την ιστοσελίδα. 

 



 



 

 

 

 

Ενότητα EF4:  Χρησιµοποιήστε εργαλεία χειρός για να θέσετε υπό έλεγχο 

τις πυρκαγιές. 

 

 

Εισαγωγή 

 

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό υποστηρίζει τα EuroFire επίπεδο 2 κριτήρια επάρκειας EF4: 

Χρησιµοποιήστε εργαλεία χειρός για να θέσετε υπό έλεγχο τις πυρκαγιές. 

Αυτό το έγγραφο απευθύνεται σε ανθρώπους που, µε τη χρήση εργαλείων χειρός, βοηθούν 

στην καταπολέµιση των πυρκαγιών. Είναι για καταστάσεις όπου η δασοπυρόσβεση είναι 

απλή, το ρίσκο είναι µικρό, η συµπεριφορά της πυρκαγιάς είναι ήπια, και ο εθελοντής 

δασοπυροσβέστης βρίσκεται υπό άµεση επίβλεψη. 

Η κρατική και τοπική νοµοθεσία που αφορά τις τεχνικές καταπολέµισης πυρκαγιών πρέπει 

να ακολουθείται εξ ολοκλήρου. 

Η εκµάθηση αυτής της ενότητας µπορεί να γίνει µέσω επίσηµης εκπαίδευσης, καθοδήγησης 

και προπόνησης. Η αυτοδιδασκαλία πρέπει να περιορίζεται µόνο στην κατανόηση του υλικού 

και όχι στην πρακτική εφαρµογή, η οποία πρέπει να γίνεται µόνο υπό άµεση επίβλεψη.  

Οι τυπικές ώρες εκµάθησης αυτής την ενότητας ανέρχονται στις 10 – 20 ώρες. 

Το EuroFire είναι ένα πιλοτικό πρόγραµµα. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αξιολογηθεί ως µέρος 

µιας συνεχής διαδικασίας. Μια φόρµα υποβολής σχολίων περιλαµβάνεται στην ιστοσελίδα 

www.euro-fire.eu 

Το υλικό αυτό απευθύνεται σε ανθρώπους που δουλεύουν στην πυροσβεστική, στη 

γεωπονία, στη δασοπονία, στη διαχείριση της θήρας, στην προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, στη διαχείριση χερσαίων περιοχών και θερέτρων, και οι οποίοι 

αναλαµβάνουν κάποιον ρόλο στην αντιµετώπιση των πυρκαγιών, ως ολική ή µερική 

απασχόληση. 
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Σχέση µεταξύ EuroFire προτύπων επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων 

Αναφορές στα EuroFire πρότυπα επάρκειας πρέπει να γίνονται για να κατανοηθεί όλο το 

εύρος της απαιτούµενης διδασκαλίας. Αυτά χωρίζονται στις εξής υποκατηγορίες: τίτλος 

ενότητας, τίτλος µέρους, σχετικά µε αυτήν την ενότητα, λέξεις και φράσεις κλειδιά, τι πρέπει 

να είστε ικανοί να κάνετε, αυτό το µέρος καλύπτει, τι πρέπει να γνωρίζετε.  

Το βοηθητικό υλικό για όλα τα EuroFire πρότυπα επάρκειας είναι σχεδιασµένο να 

υποστηρίζει µια ευελιξία στην µετάδοση της εκπαίδευσης. Μπορεί να τροποποιηθεί και να 

διαµορφωθεί για την εξυπηρέτηση κάποιου συγκεκριµένου κοινού. Το εκπαιδευτικό υλικό 

αυτής της ενότητας πρέπει να χρησιµοποιηθεί µαζί µε το βοηθητικό υλικό των άλλων 

ενοτήτων έτσι ώστε να καλυφθεί όλο το φάσµα των γνωστικών απαιτήσεων.  

Υπάρχουν πολλές διατάξεις της ΕΕ οι οποίες έχουν ενσωµατωθεί στη νοµοθεσία περί υγείας 

και ασφάλειας κάθε χώρας της ΕΕ. Αυτή η νοµοθεσία είναι σχεδιασµένη να βελτιώνει τις 

συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στον εργασιακό χώρο, και να ελαττώνει τα εργασιακά 

ατυχήµατα. Η νοµοθεσία περί ασφάλειας, και οι πολιτικές διαχείρησης κινδύνων που 

αφορούν την τοποθεσία σας, το φορέα σας ή τον οργανισµό σας, πρέπει να ακολουθούνται. 

 

Προαπαιτούµενη εκπαίδευση: 

� EF1 – Σιγουρευτείτε ότι οι ενέργειές σας κατά τη δασοπυρόσβεση ελαττώνουν τις 

πιθανότητες τραυµατισµού προς εσάς και τους άλλους. 

� EF2 – Εφαρµόστε τεχνικές και τακτικές ελέγχου πυρκαγιάς 

Συµπληρωµατική εκπαίδευση: 

� EF3 – Επικοινωνείτε µε την οµάδα και τους επόπτες κατά την διάρκεια πυρκαγιών 

� EF5 – Θέστε υπό έλεγχο πυρκαγιές χρησιµοποιώντας αντλίες νερού 

Εκπαιδευτικοί στόχοι: 

� Ετοιµάστε εργαλεία χειρός για αποστολές καταστολής πυρκαγιών 

� Εφαρµόστε τακτικές ελέγχου πυρκαγιών χρησιµοποιώντας εργαλεία χειρός 

Λέξεις και φράσεις κλειδιά: 

Ασφαλές σηµείο ελέγχου, Αντιπυρική ζώνη, Εργαλεία χειρός, Είδος καύσης, Είδος 

βλάστησης, Είδος πυρκαγιάς 
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Εφαρµογή: 

Τα εργαλεία χειρός χρησιµοποιούνται σε πολλές εργασίες δασοπυρόσβεσης. Για το επίπεδο 

2, τα παρακάτω καλύπτονται: 

� Άµεση προσβολή 

� Κατασκευή αντιπυρικής λωρίδας 

� Εκκαθάριση 

Τα εργαλεία χειρός χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο στη κατασκευή αντιπυρικών 

λωρίδων. Είναι πολύ σηµαντικό να ξέρετε ποιο εργαλείο να χρησιµοποιείτε ανάλογα µε το 

είδος της καύσιµης ύλης. Κάποια εργαλεία καλύπτουν πολλές χρήσεις, ενώ άλλα 

χρησιµοποιούνται µόνο για συγκεκριµένους σκοπούς. 

 

Υπάρχουν εργαλεία σκαπτικά, κοπτικά, απόξεσης, και ψεκασµού. Κάθε εργαλείο έχει 

συγκεκριµένη χρήση. 

 

Πίνακας 4.1. Κατηγορίες εργαλείων 

 

Σκαπτικά Απόξεσης Κοπτικά Ψεκασµού Σκεπασµού 

Φτυάρι 

Σκαπάνη 

Αξίνα 

Εργαλείο τύπου 

Gorgui 

Τσουγκράνα 

Τσάπα 

Σφυρήλατη 

τσουγκράνα 

Εργαλελιο 

τύπου Gorgui 

Τσεκούρι 

Εργαλείο τύπου 

Pulaski 

Εργαλείο τύπου 

Gorgui 

∆ρεπάνι 

Κασάρα 

Σακίδιο µε 

αντλία νερού 

Χτυπητήρι 

Φτυάρι 

Σκαπάνη 

 

Μέθοδοι κατάσβεσης 

Αφαίρεση οξυγόνου – Αφαίρεση θερµότητας – Αφαίρεση καύσιµης ύλης 

Αυτοί οι τρείς τρόποι κατασβέσης είναι σχεδιασµένοι να διακόπτουν το τρίγωνο της φωτιάς. 

Μπορείτε να: 

1. Σταµατήσετε την παροχή οξυγόνου 

2. Μειώσετε τη θερµοκρασία 

3. ∆ιώξετε την καύσιµη ύλη γύρω από την πυρκαγιά 

4. Συνδυάσετε αυτές τις µεθόδους 
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Рисунок EF 4.1. «Σπασµένο» τρίγωνο της φωτιάς (καύσιµη ύλη) 

 

Το σκάψιµο, το κόψιµο και η απόξεση σπάνε το τρίγωνο της φωτιάς επειδή αποµακρύνουν 

την καύσιµη ύλη από τις φλόγες. Ο ψεκασµός υγραίνει την καιγόµενη καύσιµη ύλη και το 

σκέπασµα στερεί οξυγόνο από την πυρκαγιά. 

 

Πίνακας 4.2. Μήκος φλόγας, τεχνικές και σταρτηγικές 

 

Μήκος φλόγας 

(µ) 

Σηµασία 

0-0,5 Η πυρκαγιά συνήθως σβήνει από µόνη της 

0,5-1,5 Χαµηλής έντασης πυρκαγιά 

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν εργαλεία χειρός σε άµεση προσβολή 

1,5-2,5 Πυρκαγιά πολύ έντονη για άµεση προσβολή µε εργαλεία χειρός 

Πεπιεσµένο νερό ή µπουλντόζες ίσως χρειαστούν 

Προτείνεται πλευρική/παράλληλη προσβολή 

2,5-3,5 Πυρκαγιά πολύ έντονη για άµεση προσβολή από την αντιπυρική λωρίδα 

Ελικόπτερα και αλλά εναέρια οχήµατα ίσως χρειαστούν 

Πλευρική/παράλληλη προσβολή αναλογά µε το τοπικό µήκος φλόγας 

3,5-8 Πολύ έντονη πυρκαγιά 

Τα αντιπύρ ίσως εξουδετερώσουν το µέτωπο 

Πλευρική/παράλληλη και έµµεση προσβολή ανάλογα µε το τοπικό µήκος 

φλόγας  

8+ Ανεξέλεγκτη συµπεριφορά της πυρκαγιάς 

Προτείνονται αµυντικές τακτικές 

 

Τα µαρκαρισµένα πεδία δείχνουν σε ποια µήκη φλόγας µπορείτε να προβείτε σε άµεση ή 

έµµεση προσβολή µε εργαλεία χειρός.

Θερµότητα Οξυγόνο 
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Υπάρχουν τέσσερα στάδια πυρόσβεσης σε κάθε περιστατικό πυρκαγιάς.  

� Εξουδετέρωση: όταν εστιάζουµε στην µείωση της έντασης της πυρκαγιάς και την 

αναχαίτιση περαιτέρω εξάπλωσης. 

� Περιορισµός: όταν µια αντιπυρική λωρίδα έχει κατασκευαστεί γύρω από την 

περίµετρο της πυρκαγιάς και έχει αναχαιτίσει την περεταίρω ανάπτυξή της. 

� Κατάσταση ελέγχου: όταν οι αντιπυρικές λωρίδες έχουν βελτιωθεί και ασφαλιστεί 

σε τέτοιο βαθµό που δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει η πυρκαγιά. 

� Εκκαθάριση και περιπολία: όταν η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο και ξεκινάει η 

κατάσβεση της καιγόµενης περιοχής µέχρις ότου εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα 

αναζωπύρωσης. 

 

Κάθε σταδίο είναι εξ ίσου σηµαντικό µε τα άλλα. Ο κύριος στόχος είναι να αποτραπεί η 

αναζωπύρωση. Υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι που πρέπει να αποφεύγονται, όπως π.χ., 

αναζωπύρωση σε περιοχές που νοµίζατε ότι εσβήσαν όλες οι εστίες, ή σηµειακές εστίες 

δίπλα στην αντιπυρική λωρίδα οι οποίες αναζωπυρώνονται. 

 

Φυσική κατάσταση: 

Η χρήση εργαλείων χειρός σε αποστολές δασοπυρόσβεσης µπορεί να γίνει κοπιαστική 

δουλειά. Απαιτείται καλή δύναµη, ευλυγισία και αντοχή. 

Θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του φορέα σας ως προς τη φυσική κατάσταση που 

απαιτείται στις χειρονακτικές εργαλείες. 

 

Εργαλεία χειρός 

Κάθε εργαλείο χειρός είναι σχεδιασµένο να κάνει κάτι σε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο. 

Συχνά είναι καλύτερα να δουλεύετε οµαδικά µε διάφορα εργαλεία ώστε να αντιµετωπίζετε 

αποτελεσµατικά διαφορετικά είδη βλάστησης και µορφολογιές εδάφους. 

Μερικά εργαλεία είναι πολύχρηστα, ειδικά η σφυρήλατη τσουγκράνα και το εργαλείο gorgui. 

Τα εργαλεία χειρός είναι κατάλληλα για: µικρά δέντρα, θάµνους, κλαδιά, χόρτα, κούτσουρα, 

ρίζες και τύρφη. 

 

Περιγραφή και χρήση ορισµένων εργαλείων χειρός 

 

Τσεκούρι / Κασάρα: 

 

Σχήµα 4.2. Τσεκούρι / Κασάρα 
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Σχήµα 4.3. Τσεκούρι 

 

Το τσεκούρι και η κασάρα χρησιµοποιούνται συχνά για το άνοιγµα περασµάτων µέσα από τη 

βλάστηση και σε αποστολές εκκαθάρισης. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για: 

� Την κοπή µικρών δέντρων και κλαδιών 

� Τον καθαρισµό περιοχών από χαµηλή βλάστηση 

� Την αφαίρεση κουτσούρων. 

∆εν πρέπει να κάνετε κατάχρηση αυτών των εργαλείων και πρέπει πάντα να τα ακονίζετε 

µετά από κάθε χρήση. 

 

Χτυπητήρι µε λεία επιφάνεια: 

Τα χτυπητήρια χρησιµποποιούνται συχνά σε: 

� Εξουδετέρωση φωτιάς χαµηλής έντασης, µε άµεση προσβολή στην περίµετρο της 

φωτιάς 

� Πλευρικές προσβολές. 

 

 

Σχήµα 4.4. Χτυπητήρι – λεία επιφάνεια 
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Σχήµα 4.5. Χτυπητήρι – δικτυωτή επιφάνεια 

 

 

Σχήµα 4.6. Χτυπητήρι – µεταλλική επιφάνεια 

 

Το χτυπητήρι έχει µια µεγάλη επίπεδη κεφαλή από λάστιχο, πλαστικό η µέταλλο ενωµένο µε 

µια µακριά ίσια λαβή. Η χρήστης χτυπάει τις φλόγες µε την κεφαλή, στερώντας οξυγόνο από 

την πυρκαγιά. 

Η θερµική ακτινοβολία από την πυρκαγιά είναι λιγότερο έντονη όταν είστε µακριά. Καλό 

είναι να χρησιµοποείτε χτυπητήρια µε µακριά λαβή για να είστε όσο πιο µακριά από τις 

φλόγες. 

Το χτυπητήρι µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε σαν σφύρι ενάντια στις φλόγες µε ελαφριά 

χτυπήµατα, ή µπορείτε να το σέρνετε πάνω στις φλόγες. Τα βαριά, κατακόρυφα χτυπήµατα 

µπορούν να κάνουν αέρα που αναζωπυρώνει ζεστές καύτρες, κάτι το οποίο µπορεί να 

εξαπλώσει την πυρκαγιά.  

Αν όλη η οµάδα χρησιµοποιεί χτυπητήρια, µπορείτε να εναλλάσετε να χτυπήµατα ρυθµικά, 

µια µέθοδος που είναι πολύ αποτελεσµατική σε λεπτή καύσιµη ύλη, όπως τα χόρτα. Επίσης 

µπορείτε να εναλλάσετε κάθετα χτυπήµατα µε σύρσιµο. 

∆ιαφορετικά είδη χτυπητηριών έχουν κατασκευαστεί για να χρησιµοποιηθούν στις πιο κοινές 

πυρκαγιές. Χτυπητήρια µε επίπεδη κεφαλή είναι κατάλληλα για χόρτα. Χτυπητήρια µε 

πλεγµατική ή µεταλλική κεφαλή είναι κατάλληλα για θάµνους. 

∆ιαλέξτε προσεκτικά το χτυπητήρι επειδή κάποιος τύπος που είναι καλός για έναν 

συγκεκριµένο σκοπό, είναι ακατάλληλος για κάποιον άλλο. Για παράδειγµα, αυτά που έχουν 

πλεγµατική ή µεταλλική κεφαλή µε ενσωµατωµένα µικρά ξυστήρια δεν πρέπει να 
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χρησιµοποιούνται σε χόρτα επειδή πιάνονται καύτρες που µπορούν να εξαπλώσουν την 

πυρκαγιά.  

Αν οι φλόγες είναι άνω του προτεινόµενου εύρους (> 1,5 µέτρα), θα πρέπει να σταµατήσετε 

και να επανεκτιµήσετε τι είδους εργαλεία και τακτικές πρέπει να χρησιµοποιηθούν. Άλλοτε, 

η ξηρασία επιτάσσει επανεκτίµηση της κατάστασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, µπορείτε να 

συνδυάσετε τα χτυπητήρια µε τις αντλίες νερού των σακιδίων σας. Μια καλή τακτική είναι 

να ψεκάζετε τη βλάστηση µπροστά από τα χτυπητήρια έτσι ώστε η ένταση της φωτιάς να 

µειωθεί σε τέτοιο βαθµό που τα χτυπητήρια να µπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. 

 

 

Εργαλεία σκαπτικά, κοπτικά και απόξεσης. 

 

Σκαλιστήρι / Αξίνα / Εργαλείο Pulaski 

Αυτά τα εργαλεία είναι κατάλληλα για: χόρτα, κούτσουρα, ρίζες και τύρφη. 

Χρησιµοποιούνται και στα 4 στάδια κατάσβεσης. 

Αυτά τα εργαλεία χρησιµοποιούνται: 

� Σε άµεση και πλευρική προσβολή σε πυρκαγιές χαµηλής έντασης 

� Σε παράλληλη και έµµεση προσβολή σε πυρκαγιές µέτριας και υψηλής έντασης 

� Στον καθαρισµό των αντιπυρικών ζωνών από βλάστηση, κλαδιά, φυτικά 

υπολείµµατα, ρίζες και τύρφη 

� Στον περιορισµό της πυρκαγιάς και την εκκαθάριση, µε στόχο τις σηµειακές εστίες 

και τις καύτρες. 

 

 

 

Σχήµα 4.7. Σκαπτικό τσεκούρι 
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Σχήµα 4.8. Αξίνα 

 

 

Σχήµα 4.9. Αξίνα τύπου Πουλάσκι 

 

Σφυρηλάτη τσουγκράνα: 

Αυτό είναι κοπτικό εργαλείο σκαλισµού και απόξεσης µαζί. Είναι χρήσιµο για την 

αποµάκρυνση της λεπτής καύσιµης ύλης και των φυτικών υπολειµµάτων. Το ένα άκρο της 

κεφαλής έχει δόντια για σκάλισµα ενώ το άλλο άκρο είναι κοφτερό για να µπορεί να 

σκαλίζει το χώµα µέχρι το ορυκτό έδαφος. 

 

 

 

Σχήµα 4.10. Τσουγκράνα τύπου ΜακΛέοντ 
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Το Gorgui είναι ένα συνδυαστικό εργαλείο που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για 

δασοπυρόσβεση. Πρακτικά συνδυάζει σφυρηλάτη τσουγκράνα, τσεκούρι και αξίνα. Ως εκ 

τούτου χρησιµοποιείται για σκάψιµο, απόξεση και κοπή.  

 

 

 

Σχήµα 4.11. Πολυχρηστικό εργαλείο τύπου Γκόργκι 

 

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του εργαλείου είναι η ευελιξία του. Συνδυάζει τα πιο κοινά 

εργαλεία σε ένα πολύχρηστο εργαλείο χειρός που είναι κατάλληλο για διάφορα είδη 

βλάστησης και εδάφους. 

 

Σακίδιο µε αντλία νερού: 

 

Σχήµα 4.12. Σακίδιο µε αντλία νερού 
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Το σακίδιο αυτό χωράει µέχρι και 20 λίτρα νερό. Η χειροκίνητη αντλία του µπορεί να 

εκτοξεύσει το νερό σε µορφή πίδακα ή σπρέι. Τα περισσότερα σύγχρονα σακίδια 

κατασκευάζονται από εύκαµπτα υλικά. Κατά τη δασοπυρόσβεση, µπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε την αντλία για: 

� Άµεση προσβολή σε πυρκαγιές χαµηλής έντασης 

� Υποστήριξη σε αυτούς που κατασκευάζουν αντιπυρική λωρίδα κατά µήκος της 

περιµέτρου της πυρκαγιάς 

� Εκκαθάριση περιοχών.  

Το άκρο της αντλίας έχει ένα ακροφύσιο µε το οποίο µπορείτε να ρυθµίσετε το νερό να 

εκτοξεύεται ως πίδακας (για µακρινές αποστάσεις) ή ως σπρέι (για κοντινές αποστάσεις). 

Πρέπει να φορτώνετε το σακίδιο στη πλάτη σας µε προσοχή. Αν γίνεται, ζητήστε από 

κάποιον να σας βοηθήσει. Σε ανώµαλο έδαφος ή απόκρυµνες πλαγιές, πρέπει να είστε πολύ 

προσεκτικοί να µην χάσετε την ισορροπία σας. 

 

Προετοιµασία εργαλείων χειρός  

 

Έλεγχος, ακονισµός και συντήρηση εργαλίων 

 

Κάθε φορά που πιάνετε ένα εργαλείο χειρός, εξετάστε το και σιγουρευτείτε ότι είναι σε καλή 

κατάσταση και ασφαλές στη χρήση. Σιγουρευτείτε ότι κανένα µέρος του εργαλείου δεν είναι 

ραγισµένο, σπασµένο ή εκτός θέσης. Σιγουρευτείτε ότι οι λεπίδες είναι κοφτερές. 

Σιγουρευτείτε ότι το εργαλείο έχει συναρµολογηθεί σωστά και ότι διαθέτετε όλα τα 

εξαρτήµατα που θα χρειαστείτε για τη σωστή χρήση του. ∆οκιµάστε τη λαβή βάζοντας την 

κεφαλή στο έδαφος και τη λαβή σε κλίση 45 µοιρών. Έπειτα, πιέστε κάθετα. 

Τα περισσότερα εργαλεία χειρός πρέπει να ακονίζονται µε λίµα. 

 

 

Σχήµα 4.13. Συντήρηση φτυαριού 

 

Σφιγκτήρας 
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� Να χρησιµοποιείτε προστατευτικό εξοπλισµό και να τηρείτε τα πρότυπα ασφάλειας 

όταν ακονίζετε εργαλεία χειρός 

� Να χρησιµοποιείτε επίπεδη λίµα µε προστατευτικό κάλυµµα όταν ακονίζετε εργαλεία 

χειρός 

� Να φοράτε γάντια 

� Να ακονίζετε µε τη λίµα σε κίνηση προς τα εµπρός, κρατώντας τη λίµα στην ίδια 

γωνία κλίσης σε κάθε ακόνισµα 

� Να ακονίζετε µε µεγάλα, ελαφρά ακονίσµατα, ασκώντας οµαλή πίεση και 

απελευθερώνοντας την πίεση καθώς τραβάτε τη λίµα προς τα πίσω 

� Όταν ακονίζετε τσεκούρια, κασάρες και το εργαλέιο Pulaskis, η κατεύθυνση του 

ακονίσµατος πρέπει να ξεκινάει από το κέντρο και να πηγαίνει προς την κοφτερή 

άκρη για να µειωθεί η πιθανότητα τραυµατισµού 

� Να καθαρίζετε τη λίµα µε συρµάτινη βούρτσα µετά από κάθε χρήση 

� Να καλύπτετε τις άκρες µε χαρτοταινία για να τις προστατέψετε από φθορά κατά την 

αποθήκευση. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε κουτιά, παλιά λάστιχα και θήκες. 

� Όταν φορτώνετε εργαλεία σε ένα όχηµα, τα προστατευτικά καλύµµατα πρέπει να 

είναι καλά ασφαλισµένα και τοποθετηµένα στο σωστό θαλαµίσκο. Αν πρέπει να 

µεταφερθούν µε εναέρια µεσα, πρέπει να είναι καλά πακεταρισµένα. 

 

Πολλές λαβές εργαλείων κατασκευάζονται από ξύλο, το οποίο είναι ελαφρύ και δυνατό, 

εύχρηστο και φθηνό. Οι ξύλινες λαβές πρέπει να συντηρούνται σωστά για να κρατήσουν 

περισσότερο και να είναι πιο ασφαλείς στον χρήστη. 

� Οι λαβές δεν πρέπει να έχουν αγριάδες, σχίζες και ραγίσµατα. Πασπαλείστε µε άµµο 

τραχιές λαβές, και απλώστε ένα λεπτό στρώµα λινελαίου ως συντηρητικό. Πότε µην 

βάφετε-βερνικώνετε τη λαβή 

� Στραβές, ραγισµένες ή φθαρµένες λαβές πρέπει να αλλάζονται πριν τη χρήση του 

εργαλείου. Κάποια εργαλεία έχουν λαβές από µέταλλο, υαλοβάµβακα ή άλλο 

συνθετικό υλικό και απαιτούν διαφορετικό τρόπο συντήρησης 

� Οι κεφαλές πρέπει να εφάπτονται γερά στις λαβές. Βάλτε µεταλλικές σφήνες για να 

στερεώσετε καλά τις κεφαλές πάνω στις λαβές. 

 

Όταν κουβαλάτε εργαλεία χειρός: 

� Κρατήστε τα κοντά στο σώµα σας µε τις λαβές να βρίσκονται παράλληλες του 

εδάφους 

� Μην τα κουβαλάτε στους ώµους. Αν κουνάτε συνεχώς τα εργαλεία, µπορεί να 

χτυπήσετε κάποιον ή να σας γλυστρήσουν και να τραυµατιστείτε 

� Θα πρέπει να κρατάτε τα εργαλεία προς τη µεριά της κατηφόρας όταν περπατάτε σε 

απόκρυµνες πλαγιές. Έτσι, αν γλιστρήσετε, θα πέσετε απλά στο έδαφους και όχι 

πάνω στο εργαλείο. 
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Ασφάλεια 

 

Τα εργαλεία χειρός είναι εύχρηστα και αποτελεσµατικά, αλλά και επικίνδυνα αν 

χρησιµοποιηθούν απρόσεκτα. 

 

Πως να µειώσετε την πιθανότητα τραυµατισµού: 

1: Προετοιµασία 

� ∆ιαλέξτε το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα µε το σκοπό της εργασίας σας 

� Σιγουρευτείτε ότι η λαβή είναι σταθερή και λειά. Μην χρησιµοποιείτε φθαρµένα 

εργαλεία 

� Ακονίστε µε λίµα τα κοπτικά µέρη των εργαλείων για να διατηρηθούν κοφτερά. Τα 

µη κοφτερά εργαλεία είναι αναποτελεσµατικά και επικίνδυνα 

� Καλύψτε τις κοφτερές άκρες όταν δεν χρησιµοποιούνται. 

2: Καθ’οδόν 

� Να δίνετε τα εργαλεία στους άλλους µε τη λαβή προς το µέρος τους 

� Να κρατάτε απόσταση 3 µέτρων όταν κουβαλάτε εργαλεία 

� Να κρατάτε τα εργαλεία σταθερά στο πλάι σας, µε τις κεφαλές µπροστά και τις 

κοφτερές άκρες µακριά από το σώµα σας 

� Ασφαλίστε τα εργαλεία όταν τα µεταφέρετε µε οχήµατα. 

3: Ασφαλής χρήση εργαλείων 

� Χρησιµοποιήστε τα εργαλεία µόνο για την προγραµµατισµένη χρήση τους 

� Να εργάζεστε σε απόσταση 3 µέτρων από τους άλλους 

� Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει γύρω σας κανείς που µπορεί να χτυπηθεί από το 

εργαλείο σας 

� Αφαιρέστε κλαδιά που κρέµονται από πάνω τα οποία µπορούν να παρεµποδίσουν την 

κίνηση του εργαλείου  

� Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις βουνοπλαγιές και στις έντονες κλίσεις 

� Όταν δεν το χρησιµοποιείτε, τοποθετείστε το εργαλείο όρθιο, µε την κεφαλή 

σφηνοµένη στο χώµα. 

4: Αποτελεσµατική χρήση 

� Κρατήστε γερά τη λαβή και βρείτε ένα γερό πάτηµα στο έδαφος 

� Να έχετε το σώµα σας σε άνετη, σταθερή στάση και να σιγουρεύεστε ότι έχετε χώρο 

να κουνήσετε το εργαλείο 

� Ξεκινήστε την κίνηση λυγίζοντας τα γόνατά σας και τραβώντας το εργαλείο προς το 

µέρος σας 

� Να έχετε το ένα σας χέρι να κρατάει σταθερά την άκρη της λαβής 

� Με το άλλο χέρι, να κρατάτε τη λαβή κοντά στην κεφαλή του εργαλείου καθ’όλη τη 

διάρκεια της κίνησης 

� Να κρατάτε τον έλεγχο της κίνησης όταν φέρνετε το εργαλείο προς τα πίσω για να µη 

χάσετε την ισορροπία και το πάτηµά σας 

� Προσπαθείστε να στοχεύετε µε ακρίβεια το σήµειο που θέλετε µε την κεφαλή του 

εργαλείου 
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� Χρησιµοποιήστε καλή τεχνική και βρείτε έναν καλό ρυθµό για να µετριάσετε την 

κούραση 

� Με παρόµοιο τρόπο γίνεται η απόξεση και το σκάλισµα, αλλά οι κινήσεις είναι 

περιορισµένες επειδή το εργαλείο το κρατάτε συνεχώς µπροστά σας. 

5: Μετά τη χρήση 

� Καλύψτε τις κοφτερές άκρες 

� Μην αφήνετε τα εργαλεία σε σηµεία όπου µπορεί κάποιος να τα πατήσει 

� Σιγουρευτείτε ότι το εργαλείο είναι ακόµα σε καλή κατάσταση πριν το βάλετε στην 

αποθήκη. 

 

 

Αντιπυρική ζώνη / Κατασκευή αντιπυρικής λωρίδας 

 

Η αντιπυρική ζώνη είναι ένας συλλογικός όρος που περιγράφει όλα τα τεχνητά και φυσικά 

φράγµατα που εµποδίζουν την εξάπλωση πυρκαγιών, όπως ποτάµια, λίµνες, βράχους, 

δρόµους, κανάλια και περιοχές µε αραιή βλάστηση. 

Η αντιπυρική λωρίδα (γραµµή) είναι ένα µέρος της αντιπυρικής ζώνης όπου έχουν αφαιρεθεί 

όλη η καύσιµη ύλη και το χώµα έχει σκαφτεί µέχρι το ορυκτό έδαφος. Μια αντιπυρική 

λωρίδα κατασκευάζεται για δύο λόγους: 

� Για να δηµιουργηθεί µια ασφαλής λωρίδα γης απ’όπου µπορεί να ξεκινήσει η 

αφαίρεση της καύσιµης ύλης που βρίσκεται ανάµεσα στη λωρίδα και τη φωτιά που 

πλησιάζει 

� Για να διαχωριστεί η καµένη περιοχή από την άκαυτη. 

Ουσιαστικά ο στόχος είναι να δηµιουργηθεί ένα κενό στη διάταξη της καύσιµης ύλης για να 

µην συνεχίσει να εξαπλώνεται η πυρκαγιά. Μια αντιπυρική λωρίδα µπορεί να κατασκευαστεί 

µε εργαλεία χειρός ή µηχανοκίνητο εξοπλισµό. 

 

Σχήµα 4.14. Κατασκευή αντιπυρικής γραµµης – διαχωρισµός της καύσιµης ύλης µέχρι το 

έδαφος 

 

Κάθε αντιπυρική ζώνη πρέπει να ξεκινάει από ένα ασφαλές σηµείο ελέγχου, που είναι µια 

ήδη υπάρχουσα περιοχή µε λίγη ποσότητα καύσιµης ύλης (όπως π.χ., ένας δρόµος, ένα 

βραχώδες σηµείο, ένα ποτάµι ή µια ήδη καµένη περιοχή) η οποία θα εµποδίσει την πυρκαγιά 

από το να περάσει γύρω από τα άκρα της αντιπυρικής ζώνης. Το ασφαλές σηµείο ελέγχου 

πρέπει επίσης να είναι µια ζώνη ασφαλείας για τους πυροσβέστες σε περίπτωση που η 

πυρκαγιά ενταθεί υπερβολικά.  

1 ½ х ύψος 

Οργανικό έδαφος 
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Βασικές τεχνικές κατασκευής αντιπυρικών λωρίδων: 3 έως 8 δασοπυροσβέστες δουλεύουν 

οµαδικά. 

 

Βήµα 1
ο
: Κόψτε τη βλάστηση µέχρι την επιφάνεια του εδάφους. 

Βήµα 2
ο
: Αποµακρύνετε τη κοµµένη βλάστηση από την περίµετρο της πυρκαγιάς. 

Βήµα 3
ο
: Αποµακρύνετε την επιφανειακή καύσιµη ύλη. 

Βήµα 4
ο
: Αρχίστε να σκάβετε το υπέδαφος. 

Βήµα 5
ο
: Αφαιρέστε την εδαφική καύσιµη ύλη. 

Βήµα 6
ο
: ∆ουλεύετε µέχρι να φανεί το ορυκτό έδαφος. 

 

Οµαδική κατασκευή αντιπυρικής λωρίδας 

Όταν δουλεύετε σαν οµάδα για την κατασκευή λωρίδας, κάθε µέλος της οµάδας είτε κόβει, 

είτε σκάβει, είτε αποµακρύνει τη βλάστηση για φτάσει η λωρίδα µέχρι το ορυκτό έδαφος. 

 

 

Σχήµα 4.15. Κατασκευή αντιπυρικής γραµµής µε χειρονακτικά εργαλεία 

 

Συχνά σε κάθε βήµα χρησιµοποιούνται διαφορετικά εργαλεία. Αρχικά κόβονται µικρά 

δέντρα, θάµνοι και κλαδιά για δηµιουργηθεί ένα πέρασµα. Έπειτα, το χώµα σκάβεται µέχρι 

το ορυκτό έδαφος. Τυχόν υλικά που βρίσκονται από τη πλευρά της πυρκαγιάς πρέπει να 

αποµακρύνονται. 

Μερικές φορές χρησιµοποιούνται αλυσοπρίονα για να κοπούν δέντρα και βλάστηση. Μόνο 

ειδικά εκπαιδευµένα άτοµα πρέπει να χειρίζονται αλυσοπρίονα. Αν βρίσκεστε κοντά σε 

ενεργό αλυσοπρίονο, πρέπει να κρατάτε απόσταση τουλάχιστον 2 δέντρων όταν κόβονται 

δέντρα, και απόσταση 5 µέτρων όταν κόβονται υλικά κοντά στο εδάφος. 

Το τελευταίο µέλος της οµάδας πρέπει να ελέγχει αν η αντιπυρική λωρίδα κατασκευάστηκε 

σωστά. Η λωρίδα πρέπει να περιπολείται για να µην τύχει η πυρκαγιά να τη διασχίσει. Είναι 

απαραίτητη η συνεχής επικοινωνία µε τους συναδέλφους σας, τον επόπτη και την οµάδα σας.  

Πρέπει να σκάψετε βαθιά και να σπάσετε τη διάταξη της εδαφικής καύσιµης ύλης. Συνήθως 

η κύρια έρπουσα πυρκαγιά χτυπάει πρώτη πάνω στη λωρίδα. Πρέπει να σιγουρευτείτε ότι 

έχετε σκάψει πέρα από τις ρίζες και έχετε φτάσει µέχρι το ορυκτό έδαφος, αποτρέποντας 

τυχόν υποβόσκουσες φωτιές από το να διασχίσουν τη λωρίδα. 

(1) Ορισµός διεύθυνσης γραµµής 

(2) Αρχηγός οµάδας  

(3 & 4) Οµάδα καθαρισµού γραµµης 

(5) Έλεγχος 
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Σχήµα 4.16. Κατασκευή αντιπυρικής γραµµής – διαχωρισµός/αποµάκρυνση καύσιµης ύλης 

και αφλεκτική καύση 

 

Πλάτος αντιπυρικής λωρίδας 

Οτιδήποτε επηρεάζει τη συµπεριφορά του πυρός πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν όταν καθορίζεται 

το πλάτος της αντιπυρικής λωρίδας. Όσο πιο έντονα ή γρηγορότερα καίει µια πυρκαγιά, τόσο 

πλατύτερη πρέπει να είναι η λωρίδα. Έξι παράγοντες καθορίζουν το κατάλληλο πλάτος της 

λωρίδας. 

� Καύσιµη ύλη – Το είδος της ύλης, το ύψος της, η πυκνότητά της, το µέγεθός της και 

η κατάστασή της καθορίζουν το πλάτος της λωρίδας 

� Κλίση εδάφους και τοπογραφία – Μια αντιπυρική λωρίδα που κατασκευάζεται 

ανηφορικά της πυρκαγιάς πρέπει να έχει πλάτος ανάλογο της κλίσης του εδάφους. 

Αυτό επειδή µια πυρκαγιά καίει πιο γρήγορα και πιο έντονα όσο αυξάνεται η κλίση. 

Όταν µια αντιπυρική λωρίδα κατασκευάζεται κατηφορικά της πυρκαγιάς, το πλάτος 

δεν καθορίζεται τόσο από την κλίση του εδάφους, όσο από την ανάγκη για την 

παρουσία µιας τάφρου. Όσο πιο απόκρυµνη η πλαγιά, τόσο πλατύτερη και 

βαθύτερη πρέπει να είναι η τάφρος. Η κατασκευή µιας τάφρου χρειάζεται για να 

µην προσπεράσουν την αντιπυρική ζώνη καύτρες που κατρακυλάνε 

� Καιρικές συνθήκες – Οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την ένταση της πυρκαγιάς. 

Όσο πιο έντονη, τόσο πλατύτερη πρέπει να είναι η λωρίδα 

� Μέρος της πυρκαγιάς που τίθεται υπό έλεγχο – Η πυρκαγιά καίει περισσότερο στο 

µέτωπο. Οι πλευρές γενικά καίνε µε µικρότερη ένταση. Αυτό επιτάσσει τη 

κατασκευή πλατύτερης λωρίδας στο µέτωπο της πυρκαγιάς 

� Μέγεθος της πυρκαγιάς – Όσο πιο µεγάλη, και κατ’επέκταση όσο περισσότερη 

θερµότητα παράγεται, τόσο πλατύτερη πρέπει να είναι η λωρίδα 

� ∆υνατότητα καταβροχής – Το πλάτος της λωρίδας µπορεί να γίνει µικρότερο αν 

υπάρχει διαθέσιµο νερό για να καταβρέξετε την καύσιµη ύλη.  

 

∆ασικός τάπητας 

Ρίζες / τύρφη 

Οργανικό έδαφος 
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Πίνακας 4.3. Υποδείξεις πλάτους αντιπυρικής λωρίδας 

 

Είδος καύσιµης ύλης Πλάτος σκαµµένης 

περιοχής 

Πλάτος εκτεθειµένου 

ορυκτού εδάφους 

Χόρτα  0,5 – 1 µέτρο 0,5 – 1 µέτρο 

Θάµνοι / Ξηρά κατακείµενα 

κλαδιά 

1 – 3,5 µέτρα 0,2 – 1 µέτρο 

Κούτσουρα  6 µέτρα 1 µέτρο 

Τύρφη / Ρίζες 0,5 µέτρα 0,5 µέτρα 

Σχήµα 4.17. Πλάτος αντιπυρική λωρίδας 

 

Πίνακας 4.4. Σχέση µεταξύ καύσιµης ύλης και πλάτους λωρίδας 

 

Χαρακτηριστικά καύσιµης ύλης Συσχετισµός πλάτους αντιπυρικής 

λωρίδας 

Είδος  Κάποιου είδους καύσιµη ύλη καίγεται 

εντονότερα από άλλες λόγω της 

περιεκτικότητας τους σε έλαια. Όσο πιο 

έντονα καίγεται, τόσο πλατύτερη πρέπει να 

είναι η λωρίδα 

Ύψος και πυκνότητα  Όσο πιο υψηλή και πυκνή η καύσιµη ύλη, 

τόσο ψηλότερα και εντονότερα καίνε οι 

φλόγες, και η λωρίδα πρέπει να πλατύνει 

αναλόγως 

Κόψιµο δένδρων 

1
1/2 

x ύψος 

Αποµάκρυνση 

θάµνων 1
1/2 

x 

ύψος 

Αποµάκρυνση 

χόρτων 1
1/2 

x ύψος 
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Μέγεθος  Καύσιµη ύλη µεγάλων διαστάσεων όπως 

κούτσουρα, µεγάλα κλαδιά και θάµνους µε 

παχιά κλαδιά δεν αναφλέγονται εύκολα. 

Όταν αναφλέγονται όµως, καίνε έντονα για 

πολλή ώρα και οι λωρίδες πρέπει να είναι 

πλατιές 

Κατάσταση  Η κατάσταση της καύσιµης ύλης (είτε ξηρή, 

είτε χλωρή) επηρεάζει την ένταση της 

πυρκαγιάς. Όσο πιο ξερή η ύλη, τόσο πιο 

έντονη η φωτιά, και η λωρίδα πρέπει να είναι 

αναλόγως πλατύτερη 

 

Τοποθεσία αντιπυρικής λωρίδας 

Η τοποθεσία όπου θα κατασκευαστεί µια αντιπυρική λωρίδα αποφασίζεται συνήθως από τον 

αρχηγό της οµάδας, ο οποίος θα εξετάσει: 

• Πού πρέπει να κατασκευαστεί; 

• Πόσο πλατιά πρέπει να είναι; 

• Ποια µέθοδος θα εφαρµοστεί; 

• Υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι για να κατασκευαστεί και να αντέξει η αντιπυρική 

λωρίδα; 

• Ποιος είναι ο ρυθµός εξάπλωσης και η ένταση της πυρκαγιάς; 

• Τι θα υπάρξει µπροστά µας; 

• Ποιο είναι το ευκολότερο πέρασµα για τους δασοπυροσβέστες; 

• Υπάρχουν ήδη υπάρχοντα αντιπυρικά φράγµατα; 

• Πώς είναι η µορφολογιά του εδάφους και τι είδους βλάστηση κυριαρχεί; 

 

Η επιτυχία της αποστολής συχνά εξαρτάται από το που και πως κατασκευάζεται η αντιπυρική 

λωρίδα. 

Καύσιµη ύλη µεγάλων διαστάσεων και απότοµες πλαγιές πρέπει να αποφεύγονται αν γίνεται. 

Αν η περίµετρος της πυρκαγιάς έχει ανώµαλο σχήµα, µπορείτε να κατασκευάσετε απλά µια 

ευθεία αντιπυρική λωρίδα, αντί για µια λωρίδα που ακολουθεί το σχήµα της περιµέτρου.  
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Η αποτελεσµατικότητα της αντιπυρικής λωρίδας εξαρτάται από την τοποθεσία της σε 

σχέση µε την καύσιµη ύλη και τη µορφολογία του εδάφους 

Να ξέρετε τι θα υπάρξει µπροστά σας Όταν ξέρετε εκ των προταίρων τις συνθήκες 

που θα προκύψουν, µειώνετε τις πιθανότητες 

να πάνε χαµένες οι προσπάθειες της οµάδας. 

Συχνά χρειάζεται µια περιπολία της 

περιοχής.  

Ακολουθείστε το δρόµο της µικρότερης 

αντίστασης 

Ο χρόνος είναι πολύτιµος και η ενέργεια 

πρέπει να κρατιέται όσο περισσότερο γίνεται. 

Συχνά το πιο σηµαντικό κοµµάτι στην 

κατασκευή αντιπυρικών λωρίδων είναι το 

σκάψιµο µέχρι το ορυκτό έδαφος. 

Αναζητήστε περιοχές µε αβαθή οργανικά 

στρώµατα καύσιµης ύλης. 

Χρησιµοποιήστε ήδη υπάρχοντα φυσικά και 

τεχνητά εµπόδια 

Τα ρυάκια, τα µονοπάτια, οι δρόµοι και οι 

περιοχές µε αραιή βλάστηση κερδίσουν 

χρόνο και ευνοούν την αποδοτικότητα. 

Αποφύγετε καύσιµη ύλη µεγάλων 

διαστάσεων 

Προσπαθείστε να κατασκευάσετε την 

αντιπυρική λωρίδα ανάµεσα στην καύσιµη 

ύλη µεγάλων διαστάσεων και στην πυρκαγιά 

Αποφύγετε τα πιο απότοµα µέρη των 

πλαγιών 

Οι τάφροι που κατασκευάζετε για να 

παγιδέψετε καύτρες που κατρακυλάνε πρέπει 

να είναι πλατιές και βαθιές.  

 

 

Σύνοψη γενικών κανόνων 

� Καθαρίστε τη βλάστηση σε πλάτος 1,5 φορές το ύψος της περιβάλλουσας βλάστησης 

ή 2,5 φορές το προσδοκόµενο µήκος φλόγας 

� Περίπου 30-60 εκαστοστά ορυκτού εδάφους πρέπει να είναι εκτεθειµένο 

� Σε πυκνή βλάστηση µπορεί να χρειαστεί µεγαλύτερο πλάτος προς καθαρισµό 

� Σε έντονες πυρκαγιές, πρέπει να αποµακρύνετε µεγάλη ποσότητα επιφανειακής 

καύσιµης ύλης για να καταστεί αποτελεσµατική η αντιπυρική λωρίδα 

� Όταν κατασκευάζετε αντιπυρική λωρίδα πάνω στην περίµετρο της πυρκαγιάς, διώξτε 

µακριά όλα τα άκαυτα κλαδιά, και σπρώξτε όλες τις αποξεσµένες επιφανειακές ύλες 

µέσα στην καµένη περιοχή (µειώνει τη πιθανότητα να απλωθούν καύτρες στην 

άκαυτη περιοχή) 

� Αν υπάρχει κίνδυνος να πιάσουν φωτιά η επικόρυφη καύσιµη ύλη, κόψτε και 

αποµακρύνετε τα χαµηλά κλαδιά από τα δέντρα και από τις δύο πλευρές της λωρίδας. 

 

Συµβουλές όταν κατασκευάζετε µια αντιπυρική λωρίδα 

� Επικεντρωθείτε στα σηµεία όπου είναι πιθανό να ξεφύγει η πυρκαγιά. 

� Φτιάξτε µικρή αντιπυρική λωρίδα όποτε είναι δυνατό 

� Αποφύγετε τις απότοµες γωνίες 

� Ενσωµατώστε φυσικά ή τεχνητά φράγµατα όπως δρόµους και ρυάκια 
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� Όσο είναι δυαντό, κατασκευάστε τη λωρίδα σε περιοχές ανοιχτές και χωρίς πυκνή 

βλάστηση 

� Να προσέχετε τυχόν µεταβολές του ανέµου 

� Όποτε µπορείτε, προστατέψτε τις πλέον επικίνδυνες καύσιµες ύλες, όπως πεσµένα 

δέντρα, κρατώντας τα έξω από την αντιπυρική λωρίδα 

� Περικυκλώστε ολόκληρες περιοχές µε πολλές σηµειακές εστίες όταν δεν είναι 

πρακτικό να κατασκευάζετε µια λωρίδα για κάθε εστία 

� Σκάψτε τάφρο σε σχήµα V για να παγιδέψετε την καύσιµη ύλη 

� Βάλτε τα κούτσουρα παράλληλα µε την κλίση του εδάφους για να µην κυλίσουν 

πάνω από την αντιπυρική λωρίδα 

� Προσοχή στα κοντάρια και τους δοκούς, είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα και ασταθή 

� Οι λωρίδες πρέπει να σκάβονται µακρία από προεξέχοντα κλαδιά που καίγονται, 

ώστε όταν κοπούν να πέσουν εντός της περιµέτρου της αντιπυρικής λωρίδας 

� Αν αδυνατείτε να κόψετε προεξέχοντα κλαδιά, αποµακρύνετε όλη την καύσιµη ύλη 

γύρω από τη βάση του φυτού 

� Ολοκληρώστε την αντιπυρική ζώνη ενώνοντας τµήµατα αντιπυρικών λωρίδων. 

 

Εκκαθάριση και περιπολία 

Η εκκαθάριση περιλαµβάνει την κατάσβεση της πυρκαγιάς εφόσον έχει περιοριστεί. 

Σιγουρευτείτε ότι η πυρκαγιά έχει σβήσει εντελώς πριν αποχωρήσετε. 

Εφόσον η πυρκαγιά έχει περιοριστεί, η περιπολία αρχίζει επί τόπου. 

Περιπολία 

� Χρησιµοποιήστε όλες σας τις αισθήσεις για να ανιχνεύσετε τυχόν εστίες που 

παρέµειναν. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνετε στις υποβόσκουσες φωτιές που σιγοκαίνε 

το έδαφος 

� Κάντε περιπολία από έξω προς τα µέσα. Πρώτα σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν 

εστίες που ξέφυγαν ή πάνε να διασχίζουν την αντιπυρική λωρίδα. Έπειτα µπείτε 

προς τα µέσα µέχρι να δείτε ότι µια επαρκής έκταση έχει κατασβεστεί εξ 

ολοκλήρου 

� Επικοινωνείτε συνεχώς µε τους συναδέφλους σας και την οµάδα σας 

� Κατά την περιπολία, µην πατάτε σε καυτά σηµεία όπου υποβόσκει φλόγα, ούτε σε 

τρύπες που δηµιουργήθηκαν από πυρκαγιές εδάφους 

� Συνεχίστε την περιπολία για τουλάχιστον 48 ώρες σε περιόδους ξηρασίας και να 

ελέγχετε τακτικά την περιοχή για τις επόµενες εβδοµάδες, ειδικά όταν δυναµώνει ο 

άνεµος. 
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Σχήµα 4.18.. Κίνδυνος διάδοσης αφλεκτικής καύσης 

 

Εκκαθάριση 

 

Το ζητούµενο της εκκαθάρισης είναι να σβηστεί η πυρκαγιά όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

Χρησιµοποιούνται και οι 3 µέθοδοι που σπάνε το τρίγωνο της φωτιάς: αποµάκρυνση 

καύσιµης ύλης, αφαίρεση θερµότητας και στέρηση οξυγόνου. Περεταίρω βελτιώσεις στην 

αντιπυρική λωρίδα είναι επίσης χρήσιµες. 

Προχωρώντας προς τα µέσα κρατώντας εργαλεία σκαπτικά, κοπτικά, απόξεσης και 

ψεκασµού. 

� Αποµακρύνετε όση καύσιµη ύλη απέµεινε από την αντιπυρική λωρίδα, όπως ξηρή 

βλάστηση, µερικώς καµένα χόρτα και θάµνους 

� Τσεκάρετε αν υπάρχουν ρίζες που έχουν διασχίσει τη λωρίδα 

� Αφήστε να καούν ή κάψτε µόνοι σας τυχόν καύσιµες ύλες κοντά στη λωρίδα 

� Σβήστε σηµειακές εστιές κοντά στη λωρίδα 

� Ρίξτε κάτω τις καύτρες από τα δέντρα 

� Σπρώξτε τις καύτρες στο καµένο έδαφος 

� Σκάψτε για να σπάσετε υποβόσκουσες πυρκαγιές και εδάφους. Βρέξτε τις καύτρες µε 

νερό και καλύψτε τις µε χώµα 

� Ελέγξτε κούτσουρα, κορµούς και ρίζες για τυχόν φλόγα ή καύση κάτω από ή µέσα 

από το φλοιό 

� Σκάψτε µέχρι το ορυκτό έδαφος, γύρω από υποβόσκουσες φωτιές, για να τις 

αποµονώσετε από την υπόλοιπη καύσιµη ύλη 

� Χρησιµοποιήστε εργαλεία χειρός και νερό για να διαβρέξετε τις φλόγες 

� Σπρώξτε µέσα στο χώµα των πλαγιών καύσιµη ύλη που µπορεί να κυλίσει και να βγει 

έξω από την αντιπυρική λωρίδα. 

� Ελέγξτε τη θερµότητα πριν αποχωρήσετε. 

 

Οργανικό έδαφος 
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Υποδείξεις τοποθεσίας αντιπυρικής λωρίδας 

Όταν πρέπει να αποφασιστεί που θα κατασκευαστεί η λωρίδα, τα ακόλουθα λαµβάνονται 

υπ’όψιν: 

� Η ασφάλεια του προσωπικού 

� Η απόσταση από την πυρκαγιά, ώστε να προλάβει η λωρίδα να κατασκευαστεί 

� Ένας επαρκής χρόνος για να µπορέσουν οι δασοπυροσβέστες να κατασκευάσουν 

λωρίδες αλλά και να κάνουν και άλλες παραπλήσιες εργασίες, όπως η κοπή κλαδιών 

που προεξέχουν 

� Η δυνατότητα να κατασκευαστεί η λώριδα όσο µικρότερη και πρακτική γίνεται, 

επωφελόυµενη από την τοπογραφία 

� Η επιλογή των ευκολότερων περασµάτων που δεν θυσιάζουν υπερβολική 

πρακτικότητα και πόρους 

� Η αποφυγή απότοµων γωνιών στη λωρίδα 

� Η παρουσιά φυσικών και τεχνητών φραγµάτων  

� Η διαθεσιµότητα βαρέων µηχανηµάτων 

� Η παρουσία πολλών σηµειακών εστίων, που καθιστούν µη πρακτική την 

περικύκλωση κάθε µιας εστίας µε τη δική της αντιπυρική λωρίδα 

� Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η πολιτική του φορέα δασοπυρόσβεσης. 

 

Υποδείξεις κατασκευής αντιπυρικής λωρίδας 

� Μην πλατύνετε τη λωρίδα περισσότερο απ’όσο χρειάζεται 

� Σκάψτε παντού µέχρι το ορυκτό έδαφος, όπου πρακτικά ωφελεί 

� Αποµακρύνετε τα υλικά υπολείµµατα της λωρίδας έξω από αυτήν 

� Σκορπίστε τυχόν καύτρες µέσα στην καµένη περιοχή 

� Αν είστε κατηφορικά, φτιάξτε µια τάφρο για να παγιδέψετε υλικά που κατρακυλάνε 

� Ενισχύστε την αποτελεσµατικότητα της λωρίδας ρίχοντας χώµα η νερό σε κοντινές 

εστίες 

� Καλύψτε άκαυτα σάπια κούτσουρα και κορµούς που βρίσκονται έξω από τη λωρίδα 

µε χώµα ή νερό 

� Κόψτε τυχόν προεξέχοντα κλαδιά φυτών κοντά στη λωρίδα, αν έχετε χρόνο 

� Κατασκευάστε λωρίδες κοντά στη περίµετρο της πυρκαγιάς αν δεν διακυβεύεται η 

ασφάλεια 

� Όταν κατασκευάζετε λωρίδα ανηφορικά, το αντιπύρ πρέπει να ξεκινάει από ψηλά 

� Άµα µπορείτε, βάλτε το ένα σας πόδι στην καµένη περιοχή.  
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Βιβλιογραφία 

 

 

Αποποίηση ευθύνης 

 

Κάθε προσπάθεια έχει καταβληθεί ώστε να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των ανωτέρω 

πληροφοριών, βασισµένες σε τρέχουσες πρακτικές οι οποίες θεωρούνται αρµοστές από το 

Παγκόσµιο Κέντρο Παρακολούθησης ∆ασικών Πυρκαγιών, τον ∆ιεθνή Όµιλο Πυρόσβεσης 

και ∆ιάσωσης και την «Πρωτοβουλίες Ανάπτυξης Υπαίθρου (σε συνεργασία µε τους 

“EuroFire Partners”) κατά την ηµεροµηνία σύνταξής τους. ∆εν έχουν σκοπό να είναι πλήρεις 

και ενδελεχείς, και το περιεχόµενό τους είναι ανοιχτό σε κάθε αναθεώρηση. 

Οι πληροφορίες παρέχονται µόνο για γενικούς πληροφοριακούς σκοπούς και δεν πρέπει να 

στηρίζεστε σε αυτές τις πληροφορίες για κάποιον ιδιαίτερο σκοπό. Οι πληροφορίες έχουν 

συνταχθεί για να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε τους κανονισµούς και τις συστάσεις 

οποιουδήποτε φορέα, καθώς και µε τις επαγγελµατικές συµβουλές του σχετικού οργανισµού. 

Το άτοµο ή ο όµιλος που διαβάζει αυτές τις πληροφορίες αναλαµβάνει την ευθύνη να εκτιµά 

κάθε κίνδυνο που πιθανόν να ενέχει οποιαδήποτε ενέργεια. 

Οι πληροφορίες προστατεύονται από το δίκαιο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και, εκτός και 

αν δηλώνεται ρητά ή µε ενυπόγραφη συµφωνία, επιτρέπεται µόνο να χρησιµοποιήσετε ή να 

αντιγράψετε αυτές τις πληροφορίες για προσωπική, µη κερδοσκοπική χρήση, εφόσον 

αποδώσετε την προσφυή αναγνώριση (credit) στο δηµιουργό του υλικού. 

Η παροχή αυτών των πληροφοριών και η χρήση αυτών διέπονται και ερµηνεύονται σύµφωνα 

µε τους νόµους της Σκωτίας, και όλοι οι χρήστες αυτών των πληροφοριών συναινούν 

αµετάκλητα στη νοµοθετική δικαιοδοσία των σκοτσέζικων δικαστηρίων όσον αφορά 

αξιώσεις ή άλλες ενέργειες που συνδέονται µε τις πληροφορίες αυτές ή τη χρήση τους. 

 

 



 

 

 

Ενότητα EF6:  Εφαρµόστε τεχνικές ελεγχόµενης καύσης της βλάστησης 

Μέρος 1.1: Ετοιµάστε συσκευές ανάφλεξης και βοηθητικό εξοπλισµό 

για να χρησιµοποιηθούν στην κατάσβεση πυρκαγιών 

Μέρος 1.2: Ενεργοποιήστε και χρησιµοποιήστε συσκευές ανάφλεξης 

ακολουθώντας προκαθορισµένες οδηγίες 

 

Σχετικά µε αυτή την ενότητα: 

Αυτή η ενότητα ασχολείται την επιδεξιότητα που απαιτείται από τα άτοµα τα οποία βοηθούν 

στην καταπολέµηση των πυρκαγιών σε µη αστικές περιοχές, είτε συµµετέχοντας σε 

αποστολές καταστολής πυρκαγιών, είτε σε προκαθορισµένες ελεγχόµενες καύσεις. 

Έχει δηµιουργηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιαδήποτε περιοχή 

µε βλάστηση: δάση, θάµνοι, χόρτα κτλ. 

Αυτή η ενότητα απευθύνεται σε άτοµα που πρέπει να χρησιµοποιούν χειροκίνητο εξοπλισµό 

ανάφλεξης για να καίνε την καύσιµη ύλη Είναι για καταστάσεις όπου: η διαδικασία 

ανάφλεξης είναι απλή, δεν ενέχει µεγάλος κίνδυνος, δεν υπάρχουν περιπλοκότητες, η 

συµπεριφορά της πυρκαγιάς είναι ήπια, και ο χειριστής είναι υπό άµεση παρακολούθηση 

Αυτή η ενότητα απευθύνεται σε αυτούς που δουλεύουν σε υπηρεσίες δασοπυρόσβεσης, στην 

καλλιέργεια, στη δασοπονία, στη διαχείριση της θήρας, στην προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, σε φυσικά οικοσυστήµατα και στη διαχείριση της δασικής αναψυχής, και οι 

οποίοι έχουν ένα ρόλο όταν βοηθάνε στην καταπολέµηση των πυρκαγιών, είτε ως ολική ή 

µερική απασχόληση, είτε εθελοντικά. 

 

Για να επιτεύξετε αυτή την ενότητα, θα πρέπει να δείξετε ότι είστε ικανοί να: 

• Ετοιµάζετε και χρησιµοποιείτε συσκευές ανάφλεξης για να κάιτε βλάστηση σε 

επιχειρίσεις ελεγχόµενης καύσης 

• Ακολουθείτε οργανωτικές διαδικασίες 

• Λειτουργείτε µε ασφάλεια στο µέτωπο της πυρκαγιάς 

• Παρέχετε υποστήριξη στους άλλους που βρίσκονται στο µέτωπο της πυρκαγιάς 

• Αντιδράτε κατάλληλα σε περιστατικά πυρκαγιάς, πάντα σύµφωνα µε τα εκάστοτε 

οργανωτικά, νοµοθετικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. 
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Για να κατανοήσετε πλήρως το περιεχόµενο αυτής της ενότητας, και τις 

δραστηριότητες που περιγράφει, είναι σηµαντικό να µπορείτε να κατανοείτε την 

ορολογία που χρησιµοποιείται σε αυτή την ενότητα. Οι ορισµοί στο πίσω µέρος 

αυτής της ενότητας θα σας βοηθήσουν. 

 

 

Ασφαλές σηµείο 

δασοπυρόσβεσης 

Μια πλεονεκτική θέση στην µπορεί να κατασκευαστεί η αντιπυρική 

λωρίδα/γραµµή, συνήθως χωρίς καύσιµη ύλη, όπου η δυνατότητα να 

εξαπλωθεί εντός αυτής µια πυρκαγιά ελαχιστοποιείται 

Αντιπυρ Μια ελεγχόµενη καύση που διενεργείται στην εσωτερική πλευρά µιας 

αντιπυρικής λωρίδας µε πορεία αντίθετη προς το µέτωπο της πυρκαγιάς 

µε σκοπό την µεταξύ τους σύγκρουση και το σβήσιµό της 

Γραµµή πυρός Μια ελεγχόµενη φωτιά που ανάβεται στην εσωτερική πλευρά µιας 

αντιπυρικής λωρίδας µε σκοπό να αφαιρέσει την καύσιµη ύλη στο πεδίο 

της πυρκαγιάς και να αλλάξει τη θερµοδυναµική κατεύθυνση των 

θερµών αερίων που παράγονται από τη στήλη καπνού µιας πυρκαγιάς. 

Αντιπυρική λωρίδα Ένα φυσικό ή τεχνητό όριο που χρησιµοποιείται στην πυρόσβεση και 

στην προδιαγεγραµµένη καύση για να περιοριστεί η εξάπλωση της 

πυρκαγιάς. 

Φλόγιστρο 

Driptorch 

Φορητή συσκευή καύσης που περιέχει εύφλεκτο υγρό καύσιµο, µε 

χερούλι, σύστηµα ελέγχου ροής του καυσίµου, φυτίλι και καυστήρα. Το 

καύσιµο είναι συνήθως µείγµα ντίζελ και πετρελαίου. Χρησιµοποιείται 

για αντιπύρ και σε προδιαγεγραµµένες καύσεις. 

Πυρικό Περιβάλλον Οι περίπλοκοι, µεταβλητοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά 

της πυρκαγιάς: η τοπογραφία, η καύσιµη ύλη, και οι καιρικές συνθήκες.  

Συµπεριφορά 

πυρκαγιάς 

Ο τρόπος µε τον οποίο η καύσιµη ύλη αναφλέγεται, η φλόγα 

αναπτύσσεται, και η φωτιά εξαπλώνεται συν άλλα σχετικά φαινόµενα 

που επηρεάζονται από την αλληλεπίδρασή τους µε την τοπογραφία, την 

καύσιµη ύλη και τον καιρό.  

Ποσοστό υγρασίας 

καύσιµης ύλης 

Το περιεχόµενο υγρατµών της καύσιµης ύλης, εκφραζόµενο ως 

ποσοστό% σε σχέση µε το συνολικό βάρος της. 

Ποσότητα καύσιµης 

ύλης  

Το φορτίο της καύσιµης ύλης που υπάρχει σε µια µονάδα επιφανείας. 

Μπορεί να αναφέρεται στη διαθέσιµη προς καύση ύλη, ή στη συνολική. 

Είδος καύσιµης 

ύλης 

Το είδος, η ποσότητα, η διάταξη, η κατανοµή και το ποσοστό υγρασίας 

της βλάστησης. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως: υπόγεια (τύρφη, ρίζες) 

έρπουσα (ξηρά κλαδιά, χόρτα, θάµνοι) ή επικόρυφη ύλη (κόµη 

δένδρων). 

Σχέδιο καύσης Ο τρόπος µε τον οποίο θα εκτελεστεί µια ελεγχόµενη καύση για να 

επιτευχθεί η επιθυµητή συµπεριφορά της πυρκαγιάς. Τα πιο κοινές 

καύσεις είναι: οπισθοχωρητική, πλευρική, σηµειακή, λουριδωτή και 

µετωπική λουριδωτή. 

Προδιαγεγραµµένη 

καύση 

Η σχεδιασµένη εφαρµογή µιας καύσης σε φυσική καύσιµη ύλη και σε 

ελεγχόµενα όρια, µε σκοπό τον έλεγχο της συµπεριφοράς µιας 

µελλοντικής πυρκαγιάς στην περιοχή αυτή, αλλά και διάφορους 

διαχειριστικούς στόχους και σκοπούς 
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Μέρος 1.1: Ετοιµάστε συσκευές ανάφλεξης και βοηθητικό εξοπλισµό 

για να χρησιµοποιηθούν στην κατάσβεση πυρκαγιών 

 

Τι πρέπει να είστε ικανοί να κάνετε: 

1. Να εκτελείτε καθηµερινά συντήρηση, επανεφοδιασµό και προκαταρκτικούς ελέγχους 

σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές υποδείξεις 

2. Να διαλέγετε και να ετοιµάζετε την συσκευή ανάφλεξης που ταιριάζει στη σύσταση 

της καύσιµης ύλης 

3. Να φορτώνετε και να ασφαλίζετε συσκευές ανάφλεξης και καύσιµα µε ασφάλεια 

πάνω σε οχήµατα 

4. Να µεριµνείτε να την ασφάλεια του εξοπλισµού και των προµηθειών 

5. Να ετοιµάζετε και να ελέγχετε τον προσωπικό σας προστατευτικό εξοπλισµό 

6. Να µεριµνείτε για την ασφάλεια και την υγεία του εαυτού σας και των άλλων 

7. Να χειρίζεστε υλικά σύµφωνα µε τις σχετικές νοµικές, οργανωτικές και 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις. 

 

Αυτό το µέρος καλύπτει: 

Α Συσκευές ανάφλεξης: 

(i) Φλόγιστρο υγραερίου 

(ii) Φλόγιστρο τύπου Drip torch 

(iii)  Φλόγιστρο πετρελαίου 

 

Β Ετοιµασία και συντήρηση συσκευών ανάφλεξης χρησιµοποιώντας 

(i) Εργαλεία χειρός 

(ii) Άλλα εργαλεία συντήρησης 

 

Γ Στις ακόλουθες περιστάσεις 

(i) Στο εργαστήρι 

(ii) Στην ύπαιθρο 

 

∆ Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισµός 

(i) Κράνος/Ασπίδα προσώπου/Προστατευτικά γυαλιά 

(ii) Πυρανθεκτικός ρουχισµός 

(iii)  Γάντια 

(iv)  Πυρανθεκτικές µπότες 

(v)  Πόσιµο νερό. 

 

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε: 

1. Τις υποδείξεις των προµηθευτών και των κατασκευαστών για την ασφαλή χρήση 

του εξοπλισµού, των υλικών και των προϊόντων 
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2. Ποιες αναλογίες καυσίµων µπορούν να αναµειχθούν µε ασφάλεια 

3. Απαιτήσεις και µεθόδους ασφαλής µεταφοράς καυσίµων.  

 

 

Μέρος 1.2: Ενεργοποιήστε και χρησιµοποιήστε συσκευές ανάφλεξης 

ακολουθώντας προκαθορισµένες οδηγίες 

 

Τι πρέπει να είστε ικανοί να κάνετε: 

1. Να εκτιµάτε µε λογικό τρόπο το πυρικό περιβάλλον και να προβλέπετε τη 

συµπεριφορά της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή 

2. Να επιβεβαιώνετε της οδηγίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια των ενηµερωτικών 

συσκέψεων 

3. Να ενεργοποιείτε συσκευές ανάφλεξης ακολουθώντας προκαθορισµένες οδηγίες 

4. Να παρατηρείτε τη συµπεριφορά της πυρκαγιάς κατά την ανάφλεξη και να αναφέρετε 

τυχόν αποκλίσεις από το αρχικό πλάνο 

5. Να λαµβάνετε κατάλληλη δράση όταν η πυρκαγιά αποδειχθεί επικίνδυνη ή οταν 

τείνει να γίνει επικίδνυνη 

6. Να παρατηρείτε και να αναφέρετε τυχόν αλλαγές στις καιρικές συνθήκες και στη 

συµπεριφορά της πυρκαγιάς 

7. Να επικοινωνείτε και να δουλεύετε µαζί µε την πυροσβεστική, µέσω συσκέψεων και 

διαδικασιών κατά τις επιχειρίσης ελεγχόµενων καύσεων 

8. Σβήστε µε ασφάλεια συσκευές ανάφλεξης. 

 

Αυτό το µέρος καλύπτει: 

Α Συσκευές ανάφλεξης: 

(i) Φλόγιστρο αερίου  

(ii) Φλόγιστρο τύπου Drip torch 

(iii) Φλόγιστρο πετρελαίου 

 

Β Κατάσταση της καύσιµης ύλης 

(i) Υγρασία  

(ii) Είδος 

(iii) Πυκνότητα 

 

Γ Τη χρήση της ελεγχόµενης καύσης στη διαχείριση των πυρκαγιών 

(i) Παράλληλη και πλευρική επίθεση 

(ii) Αντιπυρ 

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε: 

1. Τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάφλεξη και τη συµπεριφορά της 

πυρκαγιάς 

2. Πως διαφορετικοί τρόποι ανάφλεξης επηρεάζουν τη συµπεριφορά του πυρός και 

επιτυγχάνουν στο σκοπό του πλάνου 



 5

3. Τις επιπτώσεις του καπνού στην ασφάλεια και την υγεία του εαυτού σας, της 

οµάδας σας, και του κοινού 

4. Τις δυνατότητες και τα µειονεκτήµατα των συσκευών ανάφλεξης όταν 

χρησιµοποιούνται από µόνες τους ή σε συνδυασµό µε: άλλες συσκευές 

ανάφλεξης, εργαλεία χειρός, αντλίες και εναέρια µέσα 

5. Τον ρόλο των επιτηρητών, την σπουδαιότητα να αντιλαµβάνεστε την κατάσταση 

της φωτιάς και να µπορείτε να επικοινωνείτε µε τα µέλη της οµάδας σας και τον 

επόπτη σας όλες τις ώρες. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε τις διόδους διαφυγής, το 

πότε να τις χρησιµοποιείτε και το πόση ώρα χρειάζεται για να φτάσετε στις ζώνεις 

ασφαλείας σας. 

 

Αποποίηση ευθύνης 

Αυτή η αποποίηση ευθύνης διέπει τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, και χρησιµοποιώντας 

αυτήν την ιστοσελίδα, θεωρείστε ότι την έχετε δεχτεί εξ ολοκλήρου. Οι πληροφορίες που 

παρέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα µπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν χωρίς καµία 

προειδοποίηση. Το Παγκόσµιο Κέντρο Παρακολούθησης ∆ασικών Πυρκαγιών, η ∆ιεθνής 

Ένωση των Οµάδων Έρευνας και ∆ιάσωσης και η Πρωτοβουλία για την Αγροτική 

Ανάπτυξης (µαζί µε τους εταίρους του EuroFire και όσους συντηρούν την ιστοσελίδα) δε 

φέρουν καµία ευθύνη και εξαιρούνται από οποιαδήποτε καταγγελία (στον ύψιστο βαθµό που 

επιτρέπει ο νόµος) µε οτιδήποτε σχετίζεται µε την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, µε τις 

πληροφορίες που περιέχονται, και µε τη µεταφόρτωση υλικού. Οι πληροφορίες που 

παρέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελούν είδος επαγγελµατικής συµβουλής. Οι 

πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα προσφέρονται µόνο για γενική 

πληροφόρηση του κοινού και δεν πρέπει να στηρίζεστε σε αυτές τις πληροφορίες για 

συγκεκριµένους σκοπούς. Οι εταίροι του EuroFire δε φέρουν καµία ευθύνη για την 

πληρότητα ή την ακρίβεια των παρεχόµενων πληροφοριών και υποδείξεων, ή για 

οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά, είτε άµεση, είτε έµµεση, είτε επακόλουθη, που µπορεί να 

επέλθει από την τήρηση αυτών των πληροφοριών και υποδείξεων. Το περιεχόµενο αυτής της 

ιστοσελίδας δεν είναι υποκατάστατο επαγγελµατικής συµβουλής, και δεν θα πρέπει να 

ενεργείτε µε βάση αυτό το περιεχόµενο χωρίς επαγγελµατική συµβουλή από αρµόδια 

πιστοποιηµένα άτοµα. Οι σύνδεσµοι αυτής της ιστοσελίδας που παραπέµπουν σε άλλες 

ιστοσελίδες δίνονται απλά για πληροφοριακούς σκοπούς και οι εταίροι του EuroFire δε 

φέρουν καµία ευθύνη για την πρόσβαση στο περιεχόµενο του συνδέσµου που παρέχεται, και 

δεν υιοθετούν απαραίτητα τις απόψεις που εκφράζονται στις ιστοσελίδες όπου παραπέµπουν 

οι σύνδεσµοι. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα µπορεί να 

εκφράζουν απόψεις οι οποίες, εκτός και αν δηλώνονται ρητά, δεν ασπάζονται από τους 

εταίρους του Eurofire, ή οποιονδήποτε σχετικό φορέα, ή οποιοδήποτε άτοµο µε το οποίο θα 

υπήρχε αντιπροσωπευτική ευθύνη. Το υλικό που παρέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα 

προστατεύεται από το δίκαιο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και, εκτός και αν δηλώνεται ρητά 

ή µε ενυπόγραφη συµφωνία, επιτρέπεται µόνο να µεταφορτώσετε το υλικό της ιστοσελίδας 

για προσωπική, µη κερδοσκοπική χρήση, εφόσον αποδώσετε την αναγνώριση (credit) στο 

δηµιουργό του υλικού. 

 

Οι εταίροι του EuroFire δεν εγγυώνται ότι οι λειτουργίες τις ιστοσελίδας θα δουλεύουν 

απρόσκοπτα ή χωρίς σφάλµατα, ότι τυχόν σφάλµατα θα διορθώνονται, ή ότι ο διακοµιστής 

αυτής της ιστοσελίδας δεν έχει ιούς και κακόβουλο λογισµικό. Είναι ευθύνη του χρήστη 

αυτής της ιστοσελίδας να προστατεύει τον υπολογιστή του από κακόβουλο λογισµικό µε 

προγράµµατα κατά των ιών και λοιπούς ελέγχους ασφαλείας. Οι πληροφορίες και το 

περιεχόµενο αυτής της ιστοσελίδας υπόκεινται στους νόµους της Σκωτίας. Αυτή η 
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ιστοσελίδα υπάγεται και ερµηνεύεται σύµφωνα µε τους νόµους της Σκωτίας, και όλοι οι 

χρήστες αυτής της ιστοσελίδας συναινούν αµετάκλητα στην νοµοθετική δικαιοδοσία των 

σκωτσέζικων δικαστηρίων όσον αφορά αξιώσεις και ενέργειες που συνδέονται µε αυτήν την 

ιστοσελίδα ή την χρήση της. Αν οτιδήποτε που περιέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα µπορεί 

να ερµηνευτεί ως αντίθετο στους νόµους µιας άλλης χώρας, τότε δεν ενδείκνυται η 

πρόσβαση από άτοµα της άλλης χώρας, και οποιοδήποτε άτοµο υπάγεται σε τέτοιους νόµους 

πρέπει να απέχει από την χρήση των υπηρεσιών και των πληροφοριών που παρέχονται από 

αυτήν την ιστοσελίδα. 

 



 



 
 

 
Ενότητα EF 6:  EF6: Εφαρμόστε τεχνικές ελεγχόμενης καύσης. 
 
Εισαγωγή 
Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό υποστηρίζει τα EuroFire Level 2 κριτήρια επάρκειας EF6: 
Εφαρμόστε τεχνικές ελεγχόμενης καύσης. 
Αυτό το έγγραφο απευθύνεται σε ανθρώπους που πρέπει να χρησιμοποιήσουν εξοπλισμό 
καύσης για να κάψουν την καύσιμη ύλη. Είναι για καταστάσεις όπου η εργασία είναι απλή, 
το ρίσκο είναι μικρό, η συμπεριφορά της πυρκαγιάς είναι ήπια, και ο εργάτης βρίσκεται υπό 
άμεση επίβλεψη. 
Οι τεχνικές καύσεις είναι συνήθως μια ελεγχόμενη διαδικασία. Η κρατική και τοπική 
νομοθεσία που αφορά τις τεχνικές καύσης πρέπει να ακολουθείται εξ ολοκλήρου. 
Η εκμάθηση αυτής της ενότητας μπορεί να γίνει μέσω επίσημης εκπαίδευσης, καθοδήγησης 
και προπόνησης. Η αυτοδιδασκαλία πρέπει να περιορίζεται μόνο στην κατανόηση του υλικού 
και όχι στην πρακτική εφαρμογή, η οποία πρέπει να γίνεται μόνο υπό άμεση επίβλεψη.  
Οι τυπικές ώρες εκμάθησης αυτής την ενότητας ανέρχονται στις 20 – 30 ώρες. 
Το EuroFire είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αξιολογηθεί ως μέρος 
μιας συνεχής διαδικασίας. Μια φόρμα υποβολής σχολίων περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα 
www.euro-fire.eu  
Το υλικό αυτό απευθύνεται σε ανθρώπους που δουλεύουν στη δασοπυρόσβεση, στη γεωργία, 
στη δασοπονία, στη διαχείριση της θήρας, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στη 
διαχείριση χερσαίων οικσυστημάτων, και οι οποίοι αναλαμβάνουν κάποιον ρόλο στην 
αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ως ολική ή μερική απασχόληση. 
Σχέση μεταξύ EuroFire προτύπων επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων 
Αναφορές στα EuroFire πρότυπα επάρκειας πρέπει να γίνονται για να κατανοηθεί όλο το 
εύρος της απαιτούμενης διδασκαλίας. Αυτά χωρίζονται στις εξής υποκατηγορίες: τίτλος 
ενότητας, τίτλος μέρους, σχετικά με αυτήν την ενότητα, λέξεις και φράσεις κλειδιά, τι πρέπει 
να είστε ικανοί να κάνετε, αυτό το μέρος καλύπτει, τι πρέπει να γνωρίζετε.  
Το βοηθητικό υλικό για όλα τα EuroFire πρότυπα επάρκειας είναι σχεδιασμένο να 
υποστηρίζει μια ευελιξία στην μετάδοση της εκπαίδευσης. Μπορεί να τροποποιηθεί και να 
διαμορφωθεί για την εξυπηρέτηση κάποιου συγκεκριμένου κοινού. Το εκπαιδευτικό υλικό 
αυτής της ενότητας πρέπει να χρησιμοποιηθεί μαζί με το βοηθητικό υλικό των άλλων 
ενοτήτων έτσι ώστε να καλυφθεί όλο το φάσμα των γνωστικών απαιτήσεων.  
Υπάρχουν πολλές διατάξεις της ΕΕ οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στη νομοθεσία περί υγείας 
και ασφάλειας κάθε χώρας της ΕΕ. Αυτή η νομοθεσία είναι σχεδιασμένη να βελτιώνει τις 
συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στον εργασιακό χώρο, και να ελαττώνει τα εργασιακά 
ατυχήματα. Η νομοθεσία περί ασφάλειας, και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων που 
αφορούν την τοποθεσία σας, το φορέα σας ή τον οργανισμό σας, πρέπει να ακολουθούνται. 
 
 



 2

Προαπαιτούμενη εκπαίδευση: 
 EF1 – Σιγουρευτείτε ότι οι ενέργειές σας χώρο εργασίας ελαττώνουν τις πιθανότητες 
τραυματισμού προς εσάς και τους άλλους. 

 EF2 – Εφαρμόστε τεχνικές και τακτικές ελέγχου πυρκαγιάς 
Συμπληρωματική εκπαίδευση: 
 EF3 – Επικοινωνείτε με την ομάδα και τους επόπτες κατά την διάρκεια πυρκαγιών 
 EF4 – Χρησιμοποιήστε εργαλεία χειρός για να θέσετε υπό έλεγχο πυρκαγιές. 
 EF5 – Θέστε υπό έλεγχο πυρκαγιές χρησιμοποιώντας αντλίες νερού 

Εκπαιδευτικοί στόχοι: 
 Να προετοιμάζετε συσκευές καύσης και βοηθητικό εξοπλισμό.  
 Να χρησιμοποιείτε συσκευές καύσης σε συγκεκριμένα αντιπυρικά σχέδια.  

Λέξεις και φράσεις κλειδιά: 
Ασφαλές σημείο δασοπυρόσβεσης, Αντιπύρ, Αντιπυρική ζώνη, Φλόγιστρο, Πυρικό 
περιβάλλον, Συμπεριφορά του πυρός, Ποσοστό υγρασίας καύσιμης ύλης, Ποσότητα 
καύσιμης ύλης, Είδος καύσιμης ύλης, Σχέδιο καύσης, Προδιαγεγραμμένη καύση 
 
Εφαρμογή: 
Οι τεχνικές καύσης εφαρμόζονται στις παρακάτω αποστολές: 

• Δημιουργία αντιπυρός 
• Προδιαγεγραμμένη (ελεγχόμενη) καύση 

Η ελεγχόμενη καύση βοηθάει στην καταπολέμηση μιας πυρκαγιάς με το να καίει και να 
απομακρύνει καύσιμη ύλη από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Οι πυρκαγιές που ανάβονται με 
αυτόν τον τρόπο πρέπει να βρίσκονται ανάμεσα στα ελεγχόμενα όρια (π.χ. ο ρυθμός 
εξάπλωσης και η ένταση της πυρκαγιάς πρέπει να βρίσκονται σε ελεγχόμενα για τις ομάδες 
επίπεδα).  
Τα σχέδια καύσης στοχεύουν στην επίτευξη μιας επιθυμητής συμπεριφοράς της πυρκαγιάς. 
Αυτό επιτυγχάνεται αυξάνοντας ή μειώνοντας της επιρροή των ακόλουθων παραγόντων στην 
ένταση και το ρυθμό εξάπλωσης: καύσιμη ύλη, άνεμος, κλίση και έκθεση της πλαγιάς. 
 
1 – Προετοιμασία συσκευών καύσης και βοηθητικού εξοπλισμού 
Συσκευές καύσης: 
Αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται για να αναφλέξουν καύσιμη ύλη σε προδιαγεγραμμένη 
καύση ή όταν διενεργείτε αντιπύρ. Κάθε εργαλείο έχει τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματά του. 



 3

 
Φλόγοβόλο πετρελαίου 

 
Σχήμα EF 6.1. Φλογοβόλο πετρελαίου 

 
Αυτό το εργαλείο αποτελείται από δύο μέρη: 
Καυστήρας Σωλήνας όπου το υγρό καύσιμο ρέει και καταλήγει στο φυτίλι, καίγοντάς το 
Ντεπόζιτο Μεταλλικός κύλινδρος με χερούλι και πώμα γεμίσματος που περιέχει το υγρό 
καύσιμο 
Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί πετρέλαιο μόνο. Παράγει μια μικρή φλόγα κατάλληλη για 
σημειακές αναφλέξεις σε ξηρή καύσιμη ύλη. Πρέπει να το γεμίζετε με ένα χωνί, σε ορθή 
στάση, και να καθαρίζετε τυχόν υγρό καύσιμο που έχει χυθεί. Πρέπει να αποφεύγεται η 
άμεση επαφή του ντεπόζιτου με τη θερμότητα.  
 
 
 

 
 
 

Σχήμα EF 6.2. Φορητό φλόγιστρο 

Λαβή χειρός 

Πώμα γεμίσματος 

Ντεπόζι

Φυτίλι 
καύσης 

Φυτίλι 
Λαβή 

Σημείο αέρος

Ντεπόζιτο 
καυσίμου 

Βαλβίδα αέρος

Ρυθμιστής αναστροφής 

Πώμα 
γεμίσματος
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Αυτή η συσκευή είναι από τις πλέον δημοφιλείς. Αποτελείται από τρία μέρη: 
 
Καυστήρας Σωλήνας που καταλήγει σε ακροφύσιο με φυτίλι 
Στόμιο Κομμάτι του καυστήρα που αποτρέπει τις φλόγες των αναφλεγμένων καύσιμων υλών 
από το να εισχωρήσουν μέσα   
Ντεπόζιτο Μεταλλικός κύλινδρος με χερούλι, καπάκι γεμίσματος και αεραγωγό που 
περιέχει το υγρό καύσιμο 
 
Χρησιμοποιεί μείγμα από βενζίνη και πετρέλαιο. Η κηροζίνη μπορεί να αντικαταστήσει το 
diesel. Μπορεί να αναφλέξει πιο υγρές καύσιμες ύλες είτε σημειακά είτε σε γραμμή. Είναι 
ένα ευέλικτο εργαλείο που μπορεί να δημιουργήσει τα περισσότερα σχέδια καύσης. 
 
Η προτεινόμενη αναλογία βενζίνης προς πετρέλαιο είναι: 
4:1 για ξηρή καύσιμη ύλη 
3:1 για χλωρή καύσιμη ύλη 
 
Γέμισμα του drip torch 

1. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν το γέμισμα. 
2. Οι ατμοί από το πετρέλαιο είναι αόρατοι και μπορούν να καλύψουν μεγάλες 

αποστάσεις αν χυθεί υγρό καύσιμο. Κρατήστε απόσταση ασφαλείας από φωτιές και 
άλλες εστίες ανάφλεξης. 

3. Αναμείξτε εκ των προτέρων την απαιτούμενη αναλογία και φυλάξτε το μείγμα σε ένα 
σημειωμένο δοχείο. 

4. Γεμίστε το drip torch μέχρι τα ¾ με τη βοήθεια ενός χωνιού για να μην χυθεί το 
μείγμα απ’έξω. Καθαρίστε τυχόν υγρό καύσιμο που έχει χυθεί. 

5. Τοποθετείστε τη κουλούρα του χωνιού να βλέπει προς τα έξω μακριά από το χερούλι. 
6. Αντικαταστείτε το καπάκι μετά το γέμισμα. Σιγουρευτείτε ότι το δαχτυλιδάκι 

ασφαλείας του καπακιού είναι καλά στη θέση του. Καθαρίστε τυχόν λεκέδες από 
υγρό καύσιμο πριν ξεκινήσετε την καύση.  

7. Αποφύγετε την επαφή του υγρού καυσίμου με το δέρμα. Αν μπει στα μάτια, 
ξεπλύνετε με άφθονο αποστειρωμένο νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. 
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Σχήμα EF 6.3. Φλόγοβόλο υγραερίου 
 
Αυτή η συσκευή αποτελείται από τρία μέρη: 
 
Στόμιο  Μεταλλικός σωλήνας απ΄όπου διέρχεται το υγραέριο 
Αναφλεκτήρας Μικρός αναφλεκτικός μηχανισμός πάνω στο στόμιο 
Ντεπόζιτο Κύλινδρος γεμάτος με πεπιεσμένο προπάνιο ή βουτάνιο 
 
Το φλογοβόλο υγραερίου θεωρείται καθαρή συσκευή που είναι χρήσιμη για εφαρμογή 
σημειακής καύσης. Χρειάζεται προσοχή όμως να μην φθαρεί, τρυπηθεί ή θερμανθεί το 
ντεπόζιτο. Οι υποδείξεις του κατασκευαστή πρέπει να τηρηθούν. 
 
Μεταφορά και φύλαξη συσκευών καύσης και καυσίμων: 

1. Τα Drip torches πρέπει να έχουν κλειστές όλες τις βαλβίδες και τα φυτίλια σβησμένα. 
2. Οι συσκευές που περιέχουν υγρά καύσιμα πρέπει να φυλάσσονται και να 

μεταφέρονται σε όρθια στάση για να μην χυθούν. 
3. Οι συσκευές υγραερίου πρέπει να ασφαλίζονται σε ασφαλή θέση πριν τη μεταφορά 

και τα άδεια ντεπόζιτα πρέπει να τα πετάτε σύμφωνα με τις υποδείξεις ασφαλείας του 
κατασκευαστή. 

4. Τα ντεπόζιτα πρέπει να είναι σχεδιασμένα και πιστοποιημένα για γέμισμα με 
πετρέλαιο ή βενζίνη. Πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, με ευδιάκριτη σήμανση, 
και με καπάκια που εφαρμόζουν τέλεια.  

5. Φυλάξτε τα καύσιμα μακριά από φωτιές για να μην αναφλέξουν τους ατμούς. 
Διαλέξτε ένα σκιερό μέρος μακριά από ρεύματα ή αποχετεύσεις νερού.   

 
 

Ντεπόζιτ
ι αερίου 

Στόμιο 

Σπινθήρας 

Βαλβιδα 
άνοιγματος/κλεισίματος 
αερίου 
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Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός (ΠΠΕ) 
Ο ΠΠΕ που πρέπει να φέρει κάποιος που κάνει καύσεις περιγράφεται στην εκπαιδευτική ύλη  
EF1: Σιγουρευτείτε ότι οι ενέργειές σας κατά τη δασοπυρόσβεση μειώνουν τις 
πιθανότητες τραυματισμού προς εσάς και τους άλλους. 
 

 
 
 

Σχήμα EF 6.4. Ατομικός εξοπλισμός ασφαλείας 
 
2 – Χρήση συσκευών καύσης σε συγκεκριμένα αντιπυρικά σχέδια 
Όταν χρησιμοποιείτε συσκευές υγρών καυσίμων: 

1. Κρατήστε τη συσκευή έτσι, ώστε το φυτίλι να κοιτάει στο έδαφος όπου και θα 
αρχίσει η καύση.  

2. Αφήστε το υγρό καύσιμο να μουσκέψει το φυτίλι. Σιγουρευτείτε ότι όλες οι βαλβίδες 
είναι αρκετά ανοιχτές ώστε να ρέει με ευκολία το καύσιμο. 

3. Ανάψτε το φυτίλι με ένα σπίρτο ή αναπτήρα. 
4. Ρυθμίστε το ροή του μείγματος των υγρών καυσίμων που πέφτουν πάνω στο φυτίλι 

και στη βλάστηση χρησιμοποιώντας τις βαλβίδες.    
5. Ξεχωρίστε την καύσιμη ύλη που σας υπέδειξαν στο σχέδιο καύσης και αναφλέξτε τις. 

Αφήστε τις υπόλοιπες άκαυτες. 
6. Μετά την καύση, στήστε προσεκτικά όρθια τη συσκευή, κλείστε όλες τις βαλβίδες 

και σβήστε τη φωτιά στο φυτίλι, είτε φυσώντας δυνατά, είτε πιέζοντάς το με γάντια. 
7. Μην προσπαθήσετε να σβήσετε το φυτίλι βουτώντας το στο χώμα γιατί μπορεί να 

χαλάσει η συσκευή. 
 

-Κράνος 
-Γυαλιά 
-Πυρανθεκτικός 
ρουχισμός 
-Μπότες 
-Γάντια 
-Παγούρι με νερό  
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Όταν χρησιμοποιείτε συσκευές υγραερίου: 
1. Κρατήστε τη συσκευή με το στόμιο κάθετα στο έδαφος όπου και θα ξεκινήσει η 

καύση. 
2. Ανοίξτε τη βαλβίδα αερίου. 
3. Πατήστε τον αναφλεκτήρα. 
4. Ρυθμίστε τη ροή του υγραερίου όπως αρμόζει. 
5.  Ξεχωρίστε τις καύσιμες ύλες που σας υπέδειξαν στο σχέδιο καύσης και αναφλέξτε 

τις. Αφήστε τις υπόλοιπες άκαυτες. 
6. Μετά την καύση, κρατήστε το στόμιο μακριά από καύσιμες ύλες, ανθρώπους και 

εξοπλισμούς, κλείστε τη βαλβίδα αερίου και αφήστε το υγραέριο να σβήσει. 
 
Μια καύση θεωρείται επιτυχής όταν επιτυγχάνει την επιθυμητή αλλαγή στη συμπεριφορά της 
πυρκαγιάς. 
Η επιθυμητή συμπεριφορά του πυρός είναι μέσα στα όρια όπου οι διαθέσιμοι πόροι μπορούν 
να επιτύχουν τον έλεγχο της κατάστασης. 
Όπως περιγράφεται στο EF2: Εφαρμόστε τεχνικές και τακτικές ελέγχου πυρκαγιών, η 
συμπεριφορά του πυρός καθορίζεται από παράγοντες όπως η καύσιμη ύλη, οι καιρικές 
συνθήκες και η τοπογραφία. Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν εξ ίσου μικρές και μεγάλες 
περιοχές. 
Σε αυτό το μοτίβο, η συμπεριφορά της φωτιάς σχετίζεται με: 

• Το ρυθμό εξάπλωσης 
• Το μήκος φλόγας 
• Την ένταση 
• Την σημειακή δραστηριότητα. 

 
Πίνακας 6.1. Η επιρροή του περιβάλλοντος της φωτιάς στις τεχνικές καύσης. 
 
Καύσιμη ύλη: Περιγραφικά 

χαρακτηριστικά 
Τι επηρεάζει; 

Είδος Χόρτα, καλλιέργειες, θάμνοι, 
δέντρα, τύρφη ή ρίζες 

Την πιθανότητα για υπόγεια, 
έρπουσα ή επικόρυφη 
πυρκαγιά 

Ποσότητα Τόνοι ή εκτάρια Την ένταση της πυρκαγιάς 
Διάταξη Εναέρια και υπερυψωμένη ή 

πυκνύ και επίγεια 
Το ρυθμό εξάπλωσης, την 
ένταση της πυρκαγιάς και 
την πιθανότητα χαμηλής 
υποβόσκουσας πυρκαγιάς 

Ποσοστό υγρασίας Που, τι και πως καίγεται κάτι Την καύση, το διαθέσιμο 
καύσιμο και το ρυθμό 
απελευθέρωσης ενέργειας 

Καιρικές συνθήκες: Περιγραφικά 
χαρακτηριστικά 

Τι επηρεάζει; 

Άνεμος Ένταση και διεύθυνση Το που θα γίνει καύση και τι 
πρέπει να αποφεύγεται 
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Θερμοκρασία και σχετική 
υγρασία 

Ξηρότητα καύσιμης ύλης Την κατάλληλη στιγμή της 
ημέρας για καύση  

Ατμοσφαιρική σταθερότητα Ασταθείς άνεμοι Την πιθανότητα ξαφνικής 
αναζωπύρωσης  

Τοπογραφία Περιγραφικά 
χαρακτηριστικά 

Τι επηρεάζει; 

Κλίση εδάφους Πιθανά σημεία ανάφλεξης Τα ζητήματα που 
προκύπτουν από τη θέση 
(ανηφορικά – κατηφορικά – 
ενδιάμεσα) 

Έκθεση πλαγιάς Ρυθμός ξηρότητας και 
θέρμανσης της καύσιμης 
ύλης 

Την κατάλληλη στιγμή της 
ημέρας για καύση 

 
Οι ελεγχόμενες καύσεις συνήθως εφαρμόζονται στο στάδιο της εξουδετέρωσης και του 
περιορισμού. Κατά τη διάρκεια της εξουδετέρωσης, οι ελεγχόμενες καύσεις αποτελούν 
μέρος των παράλληλων και έμμεσων προσβολών.  
 
Πίνακας 6.2. Μήκος φλόγας, τεχνικές και στρατηγικές 
 
Μήκος φλόγας 

(μ) 
Σημασία 

0-0,5 Η πυρκαγιά συνήθως σβήνει από μόνη της 
0,5-1,5 Χαμηλή έντασης πυρκαγιά 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία χειρός σε άμεση προσβολή 
1,5-2,5 Πυρκαγιά πολύ έντονη για άμεση προσβολή με εργαλεία χειρός 

Πεπιεσμένο νερό ή μπουλντόζες ίσως χρειαστούν 
Προτείνεται πλευρική/παράλληλη προσβολή 

2,5-3,5 Πυρκαγιά πολύ έντονη για άμεση προσβολή από την αντιπυρική λωρίδα 
Ελικόπτερα και αλλά εναέρια οχήματα ίσως χρειαστούν 
Πλευρική/παράλληλη προσβολή ανάλογα με το τοπικό μήκος φλόγας 

3,5-8 Πολύ έντονη πυρκαγιά 
Τα αντιπύρ ίσως εξουδετερώσουν το μέτωπο 
Πλευρική/παράλληλη και έμμεση προσβολή ανάλογα με το τοπικό μήκος 
φλόγας  

8+ Ανεξέλεγκτη συμπεριφορά της πυρκαγιάς 
Προτείνονται αμυντικές τακτικές 

 
Τα μαρκαρισμένα πεδία δείχνουν σε ποια μήκη φλόγας συνηθίζεται ή εφαρμογή τεχνικών 
ελεγχόμενης καύσης. 
 
Τα όρια ελέγχου, σε συνδυασμό με τους συνολικούς διαθέσιμους πόρους, πρέπει να ληφθούν 
υπ’όψιν πριν δοθεί έγκριση για ελεγχόμενη καύση. 
Δείτε το παρακάτω σχήμα για να εξετάσετε τα μέρη όπου συνηθίζεται η ελεγχόμενη καύση.
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Σχήμα EF 6.5. Σχήμα δασικής πυρκαγιάς 
 
Το σχήμα αυτό δείχνει μια συνηθισμένη φωτιά από ψηλά και από τα πλάγια, της οποίας το 
μήκος φλόγας δεν είναι ίδιο σε όλο το μήκος της περιμέτρου. Αυτό το σχήμα είναι 
συνηθισμένο για μια φωτιά που εξαπλώνεται χάρις τον άνεμο ή την κλίση. Αυτοί είναι 
επίσης και οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς. Για να 
τεθεί μια πυρκαγιά σε ελεγχόμενα όρια, τουλάχιστον ένας παράγοντας που επηρεάζει τη 
συμπεριφορά πρέπει να εξαλειφθεί. 
 
Για να κρατήσετε τις πυρκαγιές μικρές και εντός των ελεγχόμενων ορίων, μπορείτε να τις 
ανάψετε κόντρα στον άνεμο ή κατηφορικά. Το αντιπυρ μπορείτε να το εκτελέσετε σε 
διαφορετικές στιγμές της ημέρας ή σε διαφορετικές πλαγιές για να επωφεληθείτε από την 
έκθεση (παρουσία ή απουσία ήλιου), ή τη νύχτα που είναι δροσερά. Διαφορετικές καύσιμες 
ύλες μπορούν να καούν σε διαφορετικές στιγμές και με διαφορετικούς τρόπους. 
 
Αντιπυρικές ζώνες και ασφαλή σημεία δασοπυρόσβεσης 
Αναλυτικές πληροφορίες για τις αντιπυρικές ζώνες/λωρίδες μπορείτε να βρείτε στο EF4:  
Χρησιμοποιήστε εργαλεία χειρός για να θέσετε υπό έλεγχο πυρκαγιές. 
Το ασφαλές σημείο δασοπυρόσβεσης είναι ένα πλεονεκτικό σημείο όπου δεν υπάρχει 
καύσιμη ύλη και που δεν μπορεί να περικυκλώσει η πυρκαγιά. Συνήθως είναι ένα μέρος 
όπου ένας δρόμος ή ένα ποτάμι συνδέεται με την αντιπυρική ζώνη/λωρίδα. Μπορεί επίσης να 
είναι μια βραχώδης περιοχή, μια λίμνη ή οτιδήποτε άλλο που δεν έχει καύσιμη ύλη. 

Νώτα 
πυρκαγιάς 

Πλευρική πυρκαγιά Κυρίως μέτωπο 
πυρκαγιάς 

Πλευρά

Σημείο 
έναρξης 
πυρκαγιάς  

Διεύθυνση του ανέμου 

Πλευρά
Μέτωπο 

Νώτα 
πυρκαγιάς 
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Για να αναχαιτίσετε μια φωτιά, η αντιπυρική λωρίδα πρέπει να είναι μιάμιση φορές 
μεγαλύτερη από το ύψος της περιβάλλουσας βλάστησης. Εναλλακτικά, μπορεί απλά να είναι 
δυόμιση φορές μεγαλύτερη από το μήκος φλόγας.   
 

 
Σχήμα EF 6.6. Πλάτος αντιπυρικής γραμμής ανάλογα με το ύψος της βλάστησης 

 
Προσοχή πρέπει να δίνεται σε καύτρες που προσπερνάνε την αντιπυρική ζώνη και 
δημιουργούν καινούριες σημειακές εστίες. Είναι σημαντικό να έχετε άτομα να περιπολούν 
την αντιπυρική ζώνη και να παρακολουθούν την πυρκαγιά. 
 
Τεχνικές καύσης 
Τα είδη των τεχνικών καύσης που εφαρμόζονται για να πετύχουν την επιθυμητή 
συμπεριφορά της πυρκαγιάς περιλαμβάνουν: οπισθοχωρητική, πλευρική, σημειακή, 
λουριδωτή και μετωπική λουριδωτη. Οι τεχνικές καύσεις λειτουργούν σε δύο επίπεδα. Την 
εφαρμογή της τεχνικής αυτής καθεαυτής και την ομαδική δημιουργία του σχεδίου.     
Όλη η διαδικασία ελεγχόμενης καύσης είναι μια συνεχής αξιολόγηση των παραγόντων που 
επηρεάζουν τη συμπεριφορά της φωτιάς, ειδικά ο άνεμος, η κλίση, η έκθεση και η καύσιμη 
ύλη. Δηλαδή, ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων εντείνει ή μετριάζει τη συμπεριφορά 
της πυρκαγιάς; Θα μεταβληθούν αυτοί οι παράγοντες ή θα παραμείνουν στάσιμοι; 
Κάθε καύση στοχεύει στην επίτευξη και διατήρηση μιας επιθυμητής συμπεριφοράς και 
έντασης, δηλαδή σε αποδεκτό ρυθμό εξάπλωσης, μήκος φλόγας και κάψιμο της καύσιμης 
ύλης. Κάθε καύση μπορεί να επηρεάσει αυτό αν γίνει: 

• Ανηφορικά ή κατηφορικά 
• Κόντρα ή με τη φορά του ανέμου 
• Σημειακά (πολλές μικρές φωτιές) ή μη (λίγες μεγάλες φωτιές) 
• Σε κρύα ή ζεστή έκθεση. 

Οι συσκευές καύσεις που θα διαλέξετε για κάθε περίσταση θα επηρεάσει το πόσο γρήγορα 
θα καεί η επιλεγμένη περιοχή και πως θα αλλάξει η συμπεριφορά της πυρκαγιάς. 

Απομάκρυνση της δένδρων  σε 
απόσταση όσο 1,5 φορά το ύψος τους 

Απομάκρυνση των θάμνων σε 
απόσταση όσο 1,5 φορά το ύψος τους

Απομάκρυνση των χόρτων σε 
απόσταση όσο 1,5 φορά το ύψος 
τους 
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Αντιπυρ 
Αυτή η πυρκαγιά ανάβεται κόντρα στον άνεμο, κατηφορικά ή και τα δύο. Με αυτόν τον 
τρόπο, ο ρυθμός εξάπλωσης και το μήκος φλόγας μειώνονται. Με την στέρηση της καύσιμης 
ύλης, του ανέμου και της κλίσης, η πυρκαγιά δεν μπορεί να επωφεληθεί από αυτούς τους 
παράγοντες. 
 

 
Σχήμα EF 6.7. Έναρξη απλού αντιπυρός 

 
 

 
Σχήμα EF 6.8. Ομαδική έναρξη αντιπυρός 

 
Πλευρική καύση 
Αυτή η καύση διενεργείται είτε προσήνεμα, είτε κόντρα στην κλίση της πλαγιάς, 
επιτρέποντας στη φωτιά να απλωθεί προς δύο αντίθετες πλευρές ταυτόχρονα. Ο ρυθμός 
εξάπλωσης και το μήκος φλόγας είναι υψηλότερα απ’ότι στο αντιπύρ καθώς οι σχετικοί 
παράγοντες βρίσκονται σε καλύτερη ευθυγράμμιση. Πυρκαγιές χαμηλής προς μέτριας 
έντασης από την καύση είναι αναμενόμενες. 

Ασφαλές σημείο 
δασοπυρόσβεσης 

Διεύθυνση 
ανάφλεξης

Γραμμή ελέγχου 

Διεύθυνση 
αντιπυρ 

Διεύθυνση 
ανέμου 

Διεύθυνση 
ανέμου 

Διεύθυνση 
αντιπυρκαγιάς

Διεύθυνση ανάφλεξης 

Ασφαλές σημείο 
δασοπυρόσβεσης 

Γραμμή ελέγχου 
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Σχήμα EF 6.9. Ατομική ανάφλεξη σε λωρίδες 
 
 
 
 

 
 
 

Σχήμα EF 6.10. Ομαδική ανάφλεξη σε λωρίδες 
 

Ασφαλή σημεία 
δασοπυρόσβεσης 

Διεύθυνση πλευρικής 
πυρκαγιάς 

Σημείο έναρξης 
της ανάφλεξης 

Γραμμή ελέγχου 

Έναρξη ανάφλεξης 

Ασφαλές σημείο 
δασοπυρόσβεσης   

Γραμμή ελέγχου 

Δειύθυνση 
ανέμου 

Πραγματοποιήστε ανάφλεξη ενώ 
κινήστε προς τα πίσω αντίθετα με τη 
διεύθυνση του ανέμου και προς την 
κατωφέρεια

Διεύθυνση 
ανέμου 
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Σημειακή καύση 
 
Όταν μια πυρκαγιά αρχίζει να εξαπλώνεται από το σημείο έναρξής της, η έντασή της είναι 
ακόμα χαμηλή. Πολλές σημειακές καύσεις σε σχήμα που θυμίζει πλέγμα μπορούν να 
εφαρμοστούν για να μειώσετε την ένταση πυρκαγιών. 
Όμως, αν συναντηθούν δύο η περισσότερες φωτιές, η ένταση θα αυξηθεί και θα είναι πιθανή 
η δημιουργία καυτρών και καινούριων σημειακών εστιών. Πρέπει να υπολογίζετε καλά τις 
αποστάσεις μεταξύ των σημειακών καύσεων. Καλύτερα να αναφλέγετε λιγότερα σημεία, 
παρά περισσότερα.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Σχήμα EF 6.11. Σημειακή καύση 
 
 

 
 
 
 

Σχήμα EF 6.12. Σημειακή καύση σε σχήμα κανάβου 

Πλευρά πυρκαγιάς 
-Μέσο ύψος και μήκος φλογών 
-Μέτριας ταχύτητας πυρκαγιά 
-Περιστασιακό καψάλισμα των δένδρων 

Μέτωπο πυρκαγιάς 
-Υψηλά μήκη φλογών 
-Υψηλής ταχύτητητας 
πυρκαγιά 
-Έντονο καψάλισμα 
δένδρων 

Σημείο ανάφλεξης

Κατεύθυνση 
ανέμου / 
ανηφορικά 

Ταχύτητα ανέμου / 
ανηφορικά 

Γραμμή 
ελέγχου 

Ασφαλές σημείο 
δασοπυρόσβεσης 

Αντιπυρ 

Ελεγχόμενη καύση 
1, 2 και 3 
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Ελεγχόμενη καύση σε λωρίδες 
 
Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει την καύση στενών λωρίδων που είναι κάθετες της διεύθυνσης 
του ανέμου ή της κλίσης, δημιουργώντας μια φωτιά που εξαπλώνεται όπως ένα κανονικό 
μέτωπο. Όσο μεγαλώνει το μέτωπο, τόσο αυξάνεται ο ρυθμός εξάπλωσης και το μήκος 
φλόγας. Η έντασή της ελέγχεται επίσης από το πλάτος της καμένης λωρίδας. Όσο πλατύτερη 
η λωρίδα, τόσο επιταχύνει η φωτιά. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Σχήμα EF 6.13. Ελεγχόμενη καύση σε λωρίδες 
 
Η ελεγχόμενη καύση σε λωρίδες, ακόμα και αν απλωθεί σε μικρές αποστάσεις, μπορεί να 
παρουσιάσει υψηλή ένταση επειδή οι σχετικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά 
της πυρκαγιάς είναι σε ευθυγράμμιση. Επιβάλλεται προσοχή με αυτήν την τεχνική. 

Μέτωπο πυρκαγιάς 
-Υψηλό μήκος φλογών 
-Υψηλή ταχύτητα 
διάδοσης Κατεύθυνση 

πυρκαγιάς 
Αντιπυρ 
-Χαμηλό μήκος φλόγας 
-Χαμηλή ταχύτητα 
διάδοσης 

Κατεύθυνση 
πυρκαγιάς 

Κατεύθυνση 
ανέμου 
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Σχήμα EF 6.14. Ομαδική καύση σε λωρίδες 
 
 
Μετωπική καύση σε λωρίδες 
 
Αυτή η τεχνική αναφλέγει την καύσιμη ύλη και αφήνει την πυρκαγιά να εξαπλωθεί ελεύθερα 
με τη βοήθεια του ανέμου και της κλίσης. Συνήθως χρησιμοποιείται σε ελλιπείς συνθήκες 
καύσεις, ή για να παρουσιαστεί υψηλή ένταση πυρκαγιάς σε καλές συνθήκες καύσης. 
Συνήθως αυτή η τεχνική περιλαμβάνει και μια αντιπυρική λωρίδα με την οποία αναμένεται 
να «συγκρουστεί» το μέτωπο της πυρκαγιάς. Αυτή η τεχνική είναι υψηλής επικινδυνότητας 
καθώς μπορεί να βγει εκτός ελέγχου. 
 
 
 

 
 

Σχήμα EF 6.15. Μετωπική καύση σε λωρίδες 
 

Διέθυνση 
ανέμου / 

Περιμετρική 
ανάφλεξη 1 Έναρξη 

σημείων 
ανάφλεξης

 Αναφλέξεις 1 
& 3 

Ασφαλές 
σημείο 
έναρξης

Γραμμή 
ελέγχου 

Αντιπύρ

Начало 
зажигани

Направление 
ветра/вверх по 
склону 

Ход зажигания 2 

Фланговый 
огонь 

Опорная точка 

Фронтальный 
огонь 

Тыловой огонь
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Καύση σε παράλληλη προσβολή 
Όταν το μήκος φλόγας μιας πυρκαγιάς είναι μεγαλύτερο των 3 μέτρων, μια άμεση προσβολή 
είναι δύσκολη. Μια παράλληλη προσβολή που ξεκινάει από μια αντιπυρική λωρίδα κοντά 
στη περίμετρο της πυρκαγιάς είναι μια καλύτερη επιλογή. 
Οι περισσότερες μέθοδοι κατασκευής αντιπυρικών λωρίδων είναι χρονοβόρες και όσο 
μεγαλύτερο πλάτος πρέπει να είναι η λωρίδα, τόσο καθυστερεί η κατασκευή της. Μπορείτε 
όμως να ανάψετε μια πλευρική ή οπισθοχωρητική χαμηλή φωτιά δίπλα στην αντιπυρική 
λωρίδα. Αυτό επιταχύνει την κατασκευή της λωρίδας καθώς αφαιρούνται οι καύσιμες ύλες 
που βρίσκονται ανάμεσα στη λωρίδα και στη πυρκαγιά. Αυτή η τακτική εφαρμόζεται 
συνήθως ως κομμάτι μιας παράλληλης προσβολής. 
 

 
 
 

Σχήμα EF 6.16. Καύση σε παράλληλη προσβολή 
 
Η αφαίρεση της καύσιμης ύλης ανάμεσα στη πυρκαγιά και την αντιπυρική λωρίδα μπορεί 
επίσης να μειώσει το χρόνο εκκαθάρισης, να ενσωματώσει σημειακές εστίες μέσα στη 
περίμετρο της πυρκαγιάς, να αυξήσει το μέγεθος της αντιπυρικής λωρίδας, και να 
δημιουργήσει κάποιες φορές μια ζώνη ασφαλείας. 
Ο ασφαλέστερος τρόπος να προσεγγίσετε μια πυρκαγιά είναι από πίσω ή από ένα ασφαλές 
σημείο. Όταν ολοκληρωθούν οι αντιπυρικές λωρίδες, οι ελεγχόμενες καύσεις μπορούν να 
ξεκινήσουν για να διευρύνουν τη λωρίδα. Πρέπει να υπάρχει κάποιος που να παρατηρεί την 
πυρκαγιά και κάποιοι περίπολοι που θα προσέχουν για τυχόν σημειακές εστίες έξω από την 
αντιπυρική ζώνη. 
 
Καύση σε έμμεση προσβολή 
 
Μια έντονη πυρκαγιά που εξαπλώνεται γρήγορα με τεράστιες φλόγες είναι πολύ επικίνδυνη 
να προσβληθεί άμεσα. Επίσης, μια πυρκαγιά που καίει μια απομακρυσμένη περιοχή μπορείτε 
να την αφήσετε να καίει μέχρι να διαλέξετε την καταλληλότερη τοποθεσία δράσης. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, η καλύτερη τακτική είναι η έμμεση προσβολή σε ασφαλής απόσταση από 
την περίμετρο της φωτιάς. 
 
 
 

Μέτωπο 
πυρκαγιάς

Διέθυνση 
ανέμου 

Ασφαλές σημείο 
δασοπυρόσβεσης 

Έναρξη καύσης 
Γραμμή 
ελέγχου 
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Αντιπυρ 
 
Ο αρμόδιος υπεύθυνος θα εκτιμήσει το ρυθμό εξάπλωσης της κύριας πυρκαγιάς και θα 
διαλέξει τη θέση όπου θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Η θέση αυτή πρέπει να δίνει στην ομάδα 
αρκετό χρόνο για να ολοκληρώσει το αντιπυρ. 
Η ελεγχόμενη καύση ξεκινάει από ένα ασφαλές σημείο ή από ένα τμήμα της αντιπυρικής 
λωρίδας. Η φωτιά τότε ανάβεται κατά μήκος της λωρίδας. Η καύσιμη ύλη ανάμεσα στην 
πυρκαγιά και τη λωρίδα σταδιακά καίγεται με χαμηλής συνήθως έντασης πυρκαγιά. 
Περαιτέρω καύσεις μπορούν να γίνουν ανάμεσα στην πυρκαγιά και την πρώτη λωρίδα 
καύσης για να επιταχυνθεί το αντιπυρ. 
Το προσωπικό πρέπει να έχει συνεχώς πρόσβαση στις διόδους διαφυγής και τις ζώνες 
ασφαλείας.  
 
 
 

 
 
 

Σχήμα EF 6.17. Αντιπύρ 
 
 
Γραμμή ελέγχου πυρός 
 
Παρόμοια με το αντιπύρ με τη διαφορά ότι ανάβεται μια πυρκαγιά μπροστά από την κύρια 
πυρκαγιά ώστε τα ρεύματα αέρα να σπρώξουν τη φωτιά προς την πυρκαγιά. Αυτή η τακτική, 
υπό καλά ελεγχόμενες συνθήκες, μειώνει την ποσότητα της καύσιμης ύλης που έχει στη 
διάθεση της η πυρκαγιά. Αυτή η τακτική πρέπει να συντονίζεται με τις υπόλοιπες εργασίες 
στο πεδίο της πυρκαγιάς. 
Η γραμμή ελέγχου πυρός ενέχει υψηλή επικινδυνότητα. Είναι επικίνδυνη όταν την διεξάγετε 
σε ακατάλληλες συνθήκες και αγνοείτε την γενικότερη κατάσταση. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
διεξάγεται υπό την επίβλεψη ενός αρμόδιου ατόμου. 
 

Διεύθυνση ανέμου / 
ανηφορικά 

Γραμμή 
ελέγχου Πλήρης ανάφλεξη 

στην γραμμή ελέγχου 

Ασφαλές σημείο 
δασοπυρόσβεσης 

Πολλαπλές 
καύσεις 
1,2,3 

Διεύθυνση 
αναφλέξεων
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Σχήμα EF 6.18. Γραμμή ελέγχου πυρός 
 
Προδιαγεγραμμένη καύση 
Είναι η σχεδιασμένη και ελεγχόμενη εφαρμογή της φωτιάς σε φυσικά καύσιμα, σε 
ελεγχόμενα όρια, με σκοπό τον έλεγχο της συμπεριφοράς μελλοντικής πυρκαγιάς στην 
περιοχή αυτή, αλλά και διάφορους διαχειριστικούς σκοπούς. Το εύρος των στόχων αυτών 
περιλαμβάνει: 
 Δημιουργία αντιπυρικών λωρίδων 
 Μείωση της ποσότητας της καύσιμης ύλης 
 Βελτίωση των βιοτόπων της άγριας φύσης 
 Σκοπούς καλλιέργιας του δάσους 
 Βελτίωση βοσκοτόπων 
 Απομάκρυνση της επιφανειακής βλάστησης για να διευκολυνθεί ή φυσική ανάπλαση 
των δέντρων και των θάμνων 

 Αφαίρεση των κλαδιών της κόμης μετά το κόψιμο των δέντρων 
 Παροχή φυσικού λιπάσματος στο έδαφος 
 Συντήρηση υπαίθριων πολιτισμικών τοπίων 
 Διατήρηση σημαντικών γεωργικών οικοσυστημάτων 
 Υποστήριξη δασολογικής έρευνας  

 
Η αναμενόμενη ένταση και συμπεριφορά της πυρκαγιάς θα ελέγχονται για να επιτευχθούν οι 
διαχειριστικοί στόχοι. Όπως και με τις άλλες τεχνικές καύσεις, η επιθυμητή συμπεριφορά 
επιτυγχάνεται με την αύξηση/μείωση των παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά της 
φωτιάς, και με διάφορα σχέδια καύσης. Γενικά, αυτό έχει ως αποτέλεσμα δύο κατηγορίες 
καύσης: 
Προδιαγεγραμμένη καύση χαμηλής έντασης: 
Επιθυμητή εκεί όπου ο στόχος είναι να απομακρυνθεί ένα τμήμα της επιφανειακής καύσιμης 
ύλης με λίγη ζημιά στην υπόλοιπη βλάστηση. Τέτοιες καύσεις ενδείκνυνται σε προγράμματα 
μείωσης κινδύνων και σε ορισμένους οικολογικούς στόχους όπου μόνο τα χαμηλά τμήματα 
της βλάστησης χρειάζονται να τροποποιηθούν. 

Ανάφλεξη 2 
Γραμμή ελέγχου 

Αντιπύρ
Γραμμή ελέγχου πυρός 

Κύριο μέτωπο 
πυρκαγιάς 

Διεύθυνση ανέμου

Ανάφλεξη 1
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Προδιαγεγραμμένη καύση υψηλής έντασης: 
Συνήθως ο στόχος είναι: 
 Απομάκρυνση μεγάλης ποσότητας καύσιμης ύλης 
 Εξαφάνιση κάποιων συγκεκριμένων ειδών 

Χρησιμοποιείται επίσης για: 
 Να τεθεί υπό έλεγχο η παρείσφρηση θάμνων και δέντρων σε ορισμένες περιοχές 
 Να καούν υπολείμματα ξυλείας (μειώνονται οι κίνδυνοι, επιταχύνεται η ανάπλαση) 
 Λοιπούς οικολογικούς στόχους (ωφέλεια για την χλωρίδα και την πανίδα) 

 
Πίνακας6.3. Σύνοψη σχεδίων καύσης 
 

Σχέδιο καύσης Χαρακτηριστικά Πιθανοί Κίνδυνοι 
Οπισθοχωρητική Κόντρα στον άνεμο ή 

κατηφορικά – πυρκαγιά 
χαμηλής έντασης – μικρή 
ταχύτητα 

Μεταβολές στη διεύθυνση 
και ταχύτητα του ανέμου – 
κηλιδοποίηση  

Πλευρική Κάθετα της διεύθυνσης του 
ανέμου ή της κλίσης – 
πυρκαγιά μέτριας έντασης  

Μεταβολές στη διεύθυνση 
και ταχύτητα του ανέμου – 
κηλιδοποίηση 

Σημειακή Σχήμα σαν πλέγμα – η 
απόσταση μεταξύ των 
σημείων καθορίζει την 
κατανομή των υπόλοιπων 
σχεδίων – πυρκαγιά υψηλής 
έντασης αν ενωθούν οι 
σημειακές φωτιές 

Υψηλής έντασης πυρκαγιά 
και  έναρξη σημειακών 
πυρκαγιών 

Λουριδωτή Παράλληλα της αντιπυρικής 
λωρίδας – το πλάτος της 
λωρίδας σχετίζεται με την 
ένταση της πυρκαγιάς 

Ανεπάρκεια επικοινωνίας 
μεταξύ των μελών της 
ομάδας – αποσυγχρονισμός 
καύσης  

Μετωπική λουριδωτή  Για ελλιπείς συνθήκες 
καύσης ή για την επίτευξη 
υψηλής έντασης σε καλές 
συνθήκες καύσης – 
προϋποθέτει την καύση μιας 
αντιπυρικής λωρίδας με 
οπισθοχωρητική καύση  

Αυξημένη πιθανότητα να 
ξεφύγει η πυρκαγιά – πολύ 
υψηλή ένταση 
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Ομαδική δουλειά 
 
Δουλεύοντας με τον επόπτη: 
Η χρήση της φωτιάς ενάντια των πυρκαγιών ή κατά τη διάρκεια προδιαγεγραμμένης καύσης 
ενέχει πολλούς κινδύνους. Η επικινδυνότητα της καύσης περιορίζεται σημαντικά όταν την 
επωμίζεται μια καλά οργανωμένη ομάδα. 
Η σωστή ομαδική δουλειά γίνεται με καλή αλληλοϋποστήριξη και επικοινωνία με τον 
επόπτη, προς επίτευξη ενός καθαρού στόχου. Οι σαφείς αναφορές από τους αρχηγούς της 
ομάδας είναι καίριες για την επιτυχία. Αυτοί που συμμετέχουν σε ελεγχόμενες καύσεις καλό 
είναι να μπορούν να αφομοιώνουν γρήγορα τις αναφορές των αρχηγών.  
 
Πίνακας 6.4. Προτεινόμενη διάρθρωση αναφορών σχετικά με τις προδιαγεγραμμένες 
καύσεις 
 

Θέμα Σχετικές αναφορές 
1. Γενικές συνθήκες Γενική εκτίμηση των γεωγραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής – 

καιρικές προβλέψεις για την περίοδο καύσης – τωρινή και 
προσδοκώμενη επικινδυνότητα πυρκαγιάς – γενικό πλαίσιο 
αποστολής  

2. Στόχοι Γενικός στόχος της καύσης – επιμέρους σκοπούς 
3. Σχέδιο καύσης Είδος και σχέδιο καύσης που θα επιτελέσει τους επιθυμητούς 

σκοπούς – πρόγραμμα με ορόσημα και χρονοδιαγράμματα 
4. Σχέδιο περιορισμού Διαχείριση αντιπυρικών ζωνών, ομάδων, πόρων, καπνού κτλ. 
5. Επιμέρους εργασίες Ατομικές εργασίες – ομαδικές εργασίες  
6. Επικοινωνία Ποιο άτομο πρέπει να λαμβάνει αναφορές – ποιοι είναι οι αρχηγοί – 

προτεινόμενη μέθοδος επικοινωνίας με συντρόφους και 
συναδέλφους – πως θα μεταφέρονται οι αναφορές στην διοικητική 
κλίμακα 

7. Κίνδυνοι Τυχόν κίνδυνοι που μπορεί να εντοπιστούν στην περιοχή όπου έχει 
προγραμματιστεί καύση 

8. Δίοδοι διαφυγής 
και ζώνες ασφαλείας 

Κατά πόσο το προσωπικό γνωρίζει που βρίσκονται οι δίοδοι 
διαφυγής και οι ζώνες ασφαλείας 

9. Σχέδια έκτακτης 
ανάγκης 

Προγραμματισμένη δράση σε περίπτωση ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς, 
ατυχημάτων, τραυματισμών, απώλειας επικοινωνίας κτλ. 

 
Η σωστή ομαδική δουλειά γίνεται και με την παρουσία ενός «συντρόφου/συναδέλφου», ο 
οποίος μεριμνεί για τον άλλο «σύντροφο/συνάδελφο» με διάφορους τρόπους. Η σύναψη 
στενής σχέσης με έναν σύντροφο/συνάδελφο εξασφαλίζει την ασφάλεια, την επικοινωνία και 
την αποδοτικότητα.  
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Γενικοί περιοριστικοί παράγοντες 
 
Καπνός 
Καπνός θα υπάρχει σε όλες τις ελεγχόμενες καύσεις. Ο καπνός μπορεί να σας ζαλίσει και να 
σας αποπροσανατολίσει. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε που είστε ανά πάσα στιγμή και ποιες 
είναι οι δίοδοι διαφυγής. Πρέπει επίσης να είστε σε συνεχή επικοινωνία με την υπόλοιπη 
ομάδα και τον επόπτη σας. 
Ο καπνός των προδιαγεγραμμένων καύσεων μερικές φορές περιορίζει την ορατότητα σε 
δημόσιους δρόμους. Θα πρέπει να τοποθετήσετε σήματα για να ενημερώσετε τους οδηγούς 
ότι διενεργείται ελεγχόμενη καύση στη γύρω περιοχή. 
Ο καπνός μπορεί επίσης να προκαλέσει γενικά προβλήματα υγείας και ερεθισμού, ειδικά σε 
άτομα με ορισμένες παθήσεις. 
   
Οικολογικοί περιορισμοί 
Πολλές περιοχές όπου προβλέπεται ελεγχόμενη καύση θεωρούνται προστατευόμενες. Σε 
αυτές τις περιοχές, τα σχέδια καύσης πρέπει να εξετασθούν από έναν ειδήμονα για να μην 
χρησιμοποιηθούν ακατάλληλοι μέθοδοι κατάσβεσης, όπως συμπύκνωμα συνθετικού αφρού. 
 
Γενικά «πρέπει» και «δεν πρέπει» σε ελεγχόμενες καύσεις 
 Να ξεκινάτε πάντα από ένα ασφαλές σημείο δασοπυρόσβεσης ή από μια ασφαλής 
αντιπυρική ζώνη 

 Να σιγουρεύεστε ότι κατανοήσατε τις οδηγίες και ότι τα ακόλουθα είναι σαφή: ο 
στόχος της καύσης, οι επιθυμητοί μέθοδοι, οι κίνδυνοι, τα μέτρα ελέγχου και το 
σχέδιο έκτακτης ανάγκης 

 Να μεταδίδετε στην υπόλοιπη ομάδα και τον επόπτη οποιαδήποτε αλλαγή στη 
συμπεριφορά της πυρκαγιάς και οτιδήποτε δεν λειτουργεί σύμφωνα με το σχέδιο 

 Να καίτε κατηφορικά αν μπορείτε 
 Να καίτε κόντρα στον άνεμο αν μπορείτε 
 Να ξεκινάτε από την κεφαλή, να προχωράτε κατά μήκος των πλευρών και να φτάνετε 
στα νώτα αν μπορείτε 

 Να καίτε από την πίσω μεριά των κορυφογραμμών όποτε είναι δυνατόν 
 Να καίτε τις καμπύλες των κορυφογραμμών και από τις δύο πλευρές ταυτόχρονα 
 Να προσαρμόζετε το σχέδιο καύσης ανάλογα με την περίσταση 
 Να καίτε επί τόπου όταν βρείτε ευνοϊκές συνθήκες. Μην χρονοτριβείτε, αλλιώς 
μπορεί να είναι αργά πλέον 

 Να καίτε μικρά τμήματα κάθε φορά ώστε αν παρουσιαστεί πρόβλημα, να μπορείτε 
εύκολα να το διευθετήσετε 

 Μην ανάβετε περισσότερες φωτιές απ’όσες μπορούν να διαχειριστούν οι διαθέσιμοι 
πόροι. 

 
Όλες οι ελεγχόμενες καύσεις απαιτούν κατάλληλη προετοιμασία της περιοχής με αντιπυρικές 
λωρίδες. 
Εναλλακτικά, μπορούν να γίνουν εντός φυσικών φραγμών. 



 22

Βιβλιογραφία 

 
 
Αποποίηση ευθύνης 
Κάθε προσπάθεια έχει καταβληθεί ώστε να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των ανωτέρω 
πληροφοριών, βασισμένες σε τρέχουσες πρακτικές οι οποίες θεωρούνται αρμοστές από το 
Παγκόσμιο Κέντρο Παρακολούθησης Δασικών Πυρκαγιών, τον Διεθνή Όμιλο Πυρόσβεσης 
και Διάσωσης και την «Πρωτοβουλίες Ανάπτυξης Υπαίθρου (σε συνεργασία με τους 
“EuroFire Partners”) κατά την ημερομηνία σύνταξής τους. Δεν έχουν σκοπό να είναι 
πλήρεις και ενδελεχείς, και το περιεχόμενό τους είναι ανοιχτό σε κάθε αναθεώρηση. 
Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για γενικούς πληροφοριακούς σκοπούς και δεν πρέπει να 
στηρίζεστε σε αυτές τις πληροφορίες για κάποιον ιδιαίτερο σκοπό. Οι πληροφορίες έχουν 
συνταχθεί για να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τους κανονισμούς και τις συστάσεις 
οποιουδήποτε φορέα, καθώς και με τις επαγγελματικές συμβουλές του σχετικού οργανισμού. 
Το άτομο ή ο όμιλος που διαβάζει αυτές τις πληροφορίες αναλαμβάνει την ευθύνη να εκτιμά 
κάθε κίνδυνο που πιθανόν να ενέχει οποιαδήποτε ενέργεια. 
Οι πληροφορίες προστατεύονται από το δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και, εκτός και 
αν δηλώνεται ρητά ή με ενυπόγραφη συμφωνία, επιτρέπεται μόνο να χρησιμοποιήσετε ή να 
αντιγράψετε αυτές τις πληροφορίες για προσωπική, μη κερδοσκοπική χρήση, εφόσον 
αποδώσετε την προσφυή αναγνώριση (credit) στο δημιουργό του υλικού. 
Η παροχή αυτών των πληροφοριών και η χρήση αυτών διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα 
με τους νόμους της Σκωτίας, και όλοι οι χρήστες αυτών των πληροφοριών συναινούν 
αμετάκλητα στη νομοθετική δικαιοδοσία των σκοτσέζικων δικαστηρίων όσον αφορά 
αξιώσεις ή άλλες ενέργειες που συνδέονται με τις πληροφορίες αυτές ή τη χρήση τους. 
 




