
 

 

 

 

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. 

 


