
 
 

 
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. 
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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. 
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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. 
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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 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. 
 


