
 

 

 

 

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

πυρκαγιών 

Μέρος 1.2: Θέστε υπό έλεγχο τις πυρκαγιές 

 

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

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

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

προδιαγεγραµµένης καύσης. 

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

µε βλάστηση: δάση, θάµνοι, χορτολίβαδα κτλ 

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

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

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

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

 

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

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

τεχνικές και τακτικές στην ευρύτερη περιοχή 

• Ακολουθείτε οργανωτικές διαδικασίες 

• Λειτουργείτε µε ασφάλεια στο µέτωπο της πυρκαγιάς 

• Παρέχετε υποστήριξη στους άλλους που βρίσκονται στο µέτωπο της πυρκαγιάς 

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

πυρκαγιάς. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

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

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

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

 

Γραµµή ελέγχου Οποιοδήποτε τεχνητό ή φυσικό φράγµα και εµπόδιο που 

χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο µιας πυρκαγιάς 

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

συνδυασµό µε µια πυρκαγιά επιφανείας 

Άµεση προσβολή ∆ραστηριότητες ελέγχου της πυρκαγιάς που εφαρµόζονται κατ’ 

ευθείαν στο κυρίως µέτωπό της 

Πλευρικά 

πυρκαγιάς 

Οι πλευρές της πυρκαγιάς 

Συµπεριφορά 

πυρκαγιάς 

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

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

ένταση του µετώπου και την ταχύτητα εξάπλωσής της 

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

συµπεριφορά της πυρκαγιάς  

Πυρική 

µετεωρολογία 

Προβλεπόµενες κλιµατικές συνθήκες που καλύπτουν την περίοδο 

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

τη σχετική υγρασία 

Περίµετρος 

πυρκαγιάς 

Όλες µαζί οι καιγόµενες πλευρές µιας πυρκαγιάς 

Κίνδυνος έναρξης 

πυρκαγιάς 

Η πιθανότητα να ξεσπάσει µια πυρκαγιά 

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

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

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

εναέρια (δέντρα) καύσιµη ύλη 

Ένταση µετώπου 

πυρκαγιάς 

Το ποσό θερµότητας που εκλύεται ανά µέτρο φλεγοµένου µετώπου 

της πυρκαγιάς 

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

πυρκαγιά κόµης. Το πιο συνηθισµένο είδος είναι η έρπουσα 

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

σηµείο που βρίσκεται στο µέσο της εστίας της πυρκαγιάς 

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

συσσωρεύεται στα δάση. Μεταδίδονται στο υπόγειο στρώµα της 

οργανικής ουσίας ή το χούµο, απουσία φλόγας 

Μέτωπο Η κύρια κατεύθυνση διάδοσης της πυρκαγιάς σύµφωνα µε την 

ταχύτητα του ανέµου 

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

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

ηλεκτρισµός, εξοπλισµός, εργασία σε σκάλες, κτλ. 

Έµµεση προσβολή Αναχαίτηση της πυρκαγιάς µακρία από το κύριο µέτωπό της 

Σηµείο έναρξης 

πυρκαγιάς 

Το σηµείο όπου ξεσπάει µια πυρκαγιά 
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Ταχύτητα 

εξάπλωσης 

πυρκαγιάς 

Η απόσταση που διανύει η πυρκαγιά στη µονάδα του χρόνου 

Σηµειακές 

πυρκαγιές 

Νέες εστίες πυρκαγιάς που δηµιουργούνται µακριά από το κύριο 

µέτωπο ως αποτέλεσµα της εκτόξευσης αναµένων καφτρών 

Πυρκαγιά 

επιφανείας 

Είναι οι πυρκαγιές που καίνε τους χορτοβοσκότοπους, τον 

βελονοτάπητα ή φυλλοτάπητα, τους κατακείµενους ξερούς 

κλάδους, την αναγέννηση, τα υπολείµµατα των υλοτοµιών ή και 

συνδυασµό των προηγουµένων 

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

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

έκταση 

 

Μέρος 1.1: Προετοιµαστείτε για τον έλεγχο πυρκαγιάς 

 

Τι θα πρέπει να είστε ικανοί να κάνετε: 

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

λαµβάνοντας υπ’όψιν τις τοπικές συνθήκες 

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

τροφή / ροφήµατα πριν την αναχώρηση 

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

στις συνδυαστικές συνθήκες του περιβάλλοντος 

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

πυρκαγιά στον επόπτη σας 

5. Να κατανοείτε το ρόλο σας εντός των οργανωτικών διαδικασιών 

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

πυρόσβεσης, και άλλων παραγόντων εντός των διαδικασιών πυρόσβεσης 

7. Να πλησιάζετε την πυρκαγιά µε ασφαλή τρόπο 

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

αναφέρετε οποιοδήποτε ελλάτωµα ή έλλειψη σε εξοπλισµό ή πόρους. 

 

Αυτό το µέρος καλύπτει: 

Α Είδη πυρκαγιών: 

(i) Υπόγειες ή εδάφους 

(ii) Έρπουσες ή επιφανείας 

(iii) Επικόρυφες ή κόµης 

 

Β Σηµαντικές πληροφορίες πυρκαγιάς: 

(i) Τοποθεσία (αναφορά χάρτη, θέσης) 

(ii) Μέγεθος (µικρή, µεσαία, µεγάλη) 

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

(iv) Είδος (υπόγεια, έρπουσα, επικόρυφη) 

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

(vi) Προσβασιµότητα 
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(vii) Πηγές νερού 

(viii) Άνθρωποι ή περιουσίες που απειλούνται από τη φωτιά 

 

Γ Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά της φωτιάς 

(i) Άνεµος 

(ii) Κλίση εδάφους 

(iii) Καύσιµη ύλη 

(iv) Έκθεση 

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε: 

 

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

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

τοπογραφία 

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

παρακολούθηση της συµπεριφοράς της πυρός 

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

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

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

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

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

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

υψόµετρο, έκθεση, χαράδρες 

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

των επιχειρισιακών διαδικασιών  

η. Τις συνέπειες των πράξεων σας στη σχετική νοµοθεσία 

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

επιχειρήσεων. 

 

 

Μέρος 1.2: Θέτοντας υπό έλεγχο τις πυρκαγιές 

 

Τι πρέπει να είστε ικανοί να κάνετε:: 

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

διαδικασίες 

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

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

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

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

τοπογραφία 

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

της οµάδας σας 

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

όλης της αποστολής 

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

 

Αυτό το µέρος καλύπτει: 

Α Τα στάδια ελέγχου πυρκαγιάς: 

(i) Εξουδετέρωση  

(ii) Αποµόνωση  

(iii) Καθαρισµός και περιπολία 

 

Β Στρατηγικές ελέγχου φωτιάς: 

(i) Ενεργητική και παθητική τακτική 

(ii) Άµεση προσβολή 

(iii) Έµµεση προσβολή 

(iv) Συνδυαστική προσβολή 

 

Γ Μέθοδοι κατάσβεσης: 

(i) Αποξυγόνωση 

(ii) Αποµάκρυνση της θερµότητας 

(iii) Αποµάκρυνση της καύσυµης ύλης 

 

∆ Κατασκευή γραµµής ελέγχου: 

(i) Σηµεία ελέγχου 

(ii) Τύποι γραµµών ελέγχου 

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε: 

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

προστατέψετε 

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

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

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

για να φτάσετε στις ζώνες ασφαλείας  

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

εργαλίων 

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

διαφορετικά µήκη φλογών 

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

εφαρµόζονται σε µια ποικιλία περιστάσεων 

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

και αεροσκάφη 

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

της σε διάφορα είδη εδάφους 

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

σταρτηγικών, σε µια συνδυαστική προσβολή. 
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Αποποίηση ευθύνης 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ενεργείτε µε βάση αυτό το περιεχόµενο χωρίς επαγγελµατική συµβουλή από αρµόδια 

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

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

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

δεν υιοθετούν απαραίτητα τις απόψεις που εκφράζονται στις ιστοσελίδες όπου παραπέµπουν 

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

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

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

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

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

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

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

δηµιουργό του υλικού. 

 

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

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

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

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

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

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

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

χρήστες αυτής της ιστοσελίδας συναινούν αµετάκλητα στην νοµοθετική δικαιοδοσία των 

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

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

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

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

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

αυτήν την ιστοσελίδα. 

 


