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Θεματική Ενότητα 2

Ενότητα 2.3. Πυροσβεστικές Επιχειρήσεις

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.



Στόχος αυτής της ενότητας

1. Στρατηγικές αρχικής επίθεσης

2. Καθαρισμός και επιτήρηση

3. Μεγάλες επιχειρήσεις πυρκαγιάς



Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος της παρούσας ενότητας ο εκπαιδευόμενος
θα είναι εξοικειωμένος με:

- Λήψη πληροφοριών αποστολής
- Εκτίμηση και αναφορά των συνθηκών
- Ανάπτυξη του σχεδίου δράσης
- Στρατηγικές αρχικής προσβολής
- Καθαρισμός και επιτήρηση του πεδίου
- Μεγάλες επιχειρήσεις πυρκαγιάς



Λήψη αρχικών 

πληροφοριών

Σημειώστε τις απαραίτητες πληροφορίες. 
Μη βασίζεστε στην μνήμη σας.

➢ Τύπος πυρκαγιάς.

➢ Τοποθεσία πυρκαγιάς. Αυτό μπορεί να έχει τη 

μορφή διεύθυνσης δρόμου, τοπικού ορόσημου, 

δημόσια έκταση ή να είναι πολύ ασαφές, ανάλογα 

με τον τρόπο λήψης της κλήσης.

➢ Πρόσβαση ή διαδρομή ταξιδιού. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό εάν πρόκειται να πάτε σε μια περιοχή 

που δεν γνωρίζετε. Προσπαθήστε να λάβετε μια 

αναφορά συστήματος χάρτη και χρησιμοποιήστε 

τους χάρτες σας.

➢ Ποιες άλλες δυνάμεις έχουν αποσταλεί; Είναι ο 

συνηθισμένος πρώτος συναγερμός ή θα παλέψετε 

με «νέα» άτομα; Έχουν αποσταλεί αεροσκάφη;

➢ Υπάρχουν ειδικοί κίνδυνοι όπως χημικές ουσίες, 

πτώση καλωδίων ρεύματος, κλπ;



Καθ' οδόν προς τη φωτιά

● Ξεκινήστε να υπολογίζετε 

το μέγεθος της φωτιάς 

μόλις φύγετε από το 

σταθμό.

● Δεν ταιριάζει η πρόγνωση 

καιρού με αυτό που 

βλέπετε; Πώς μοιάζει ο 

καπνός;

● Το χρώμα και το σχήμα 

της στήλης καπνού.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής παρατηρήστε το 

χρώμα και το σχήμα της στήλης καπνού. 

Οι καιρικές συνθήκες ταιριάζουν με την πρόγνωση 

του καιρού;



Εκτίμηση και αναφορά των συνθηκών

● Η εκτίμηση δεν είναι ένα μοναδικό γεγονός. Θα πρέπει να ελέγχετε συνεχώς τις συνθήκες.

● Η συμπεριφορά της πυρκαγιάς θα καθορίσει τις τακτικές σας.

● Εάν η φωτιά έχει κηλίδες, μπορεί να σας περιμένει μια κουραστική μέρα!

● Παρακολουθώντας τη στήλη του καπνού, μπορείτε να πάρετε μια καλή ιδέα για το τι συμβαίνει ΠΑΝΩ από τη φωτιά.

● Μην υποτιμάτε το μέγεθος της φωτιάς. Η εκτίμηση του μεγέθους είναι ιδιαίτερα δύσκολη τη νύχτα.

● Ο ρυθμός εξάπλωσης και το μήκος της φλόγας είναι καλοί δείκτες για τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς.

● Ελέγχετε συνεχώς τον καιρό. Όταν αλλάζει, αλλάζει και η συμπεριφορά της πυρκαγιάς.Να είστε προσεκτικοί!

● Ποια είναι η έκταση της γης όπου βρίσκεται η φωτιά; Πού πάει η φωτιά;

● Απειλείται κάτι αξιόλογο;

● Ποιο είναι το δυναμικό της φωτιάς; Υπολογισμός σε ωριαία διαστήματα.

● Μπορεί ο ιδιοκτήτης γης να βοηθήσει στις προσπάθειές σας;

● Πρώτα εκτιμήστε τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς και, στη συνέχεια, εκτιμήστε τους πόρους που θα χρειαστούν για την 

κατάσβεση της προβλεπόμενης πυρκαγιάς.

● Ενημερώστε το κέντρο επιχειρήσεων τι έχετε και τι θα χρειαστείτε.

● Δώστε σαφείς και συνοπτικές αναφορές. Φροντίστε να κοινοποιήσετε το σχέδιό σας σε άλλες δυνάμεις.



Τι μπορεί να σημαίνει η στήλη και το χρώμα του καπνού
Τι βλέπετε Τι μπορεί να σημαίνει

Η στήλη καπνού είναι λεπτή, ανεβαίνει νωχελικά και το χρώμα είναι 

γαλάζιο έως γκρι.

Πιθανώς πυρκαγιά σε κατασκήνωση.

Η στήλη καπνού είναι στενή, λεπτή και χρώματος σκούρο γκρι έως μαύρο. Θα μπορούσε να είναι φωτιά βαριάς υλοτομίας ή κινητήρα ντίζελ.

Η στήλη καπνού είναι μικρή, παχιά και λευκή σε χρώμα. Αυτό μπορεί να σημαίνει μια μικρή φωτιά με χόρτα. Εάν ο καπνός αναβλύζει κάθε τόσο, μπορεί 

να σημαίνει ότι κάποιος καίει φύλλα ή χόρτα και την "ταΐζει" σταδιακά.

Ο καπνός διευρύνεται στη βάση. Είναι κυρίως λευκός, αλλά αρχίζει να 

γίνεται καφέ ή μαύρος στην πλευρά του ανέμου.

Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι η φωτιά απλώνεται σε χόρτα και κινείται σε βαρύτερα καύσιμα. 

Τα ξερά χαμόκλαδα  καίγονται με καπνό σκούρου καφέ χρώματος ενώ αυτά με υψηλότερη 

περιεκτικότητα σε λάδι με καπνό μαύρο.

Η στήλη καπνού είναι παχιά και μαύρη, χωρίς εξάπλωση στη βάση. Αυτό μπορεί να είναι φωτιά σε κατασκευή ή όχημα. Μπορεί επίσης να είναι ελαστικά.

Ο καπνός είναι μαύρος, αλλά λίγο λευκό ή ανοιχτό καφέ φαίνεται μακριά 

από την κύρια στήλη. 

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η φωτιά του οχήματος ή της κατασκευής μεταφέρεται σε χόρτα.

Η στήλη ανεβαίνει κατευθείαν. Υπάρχει λίγος ή καθόλου άνεμος στη φωτιά.

Η στήλη ανεβαίνει, αλλά η κορυφή του καπνού είναι λυγισμένη. Υπάρχει ελάχιστος επιφανειακός άνεμος, αλλά υπάρχει άνεμος εκεί που λυγίζει ο καπνός. 

Προσέξτε ότι ο άνεμος μπορεί να εμφανιστεί ανά πάσα στιγμή.

Ο καπνός λυγίζει στο έδαφος και δυναμώνει σε όγκο και ένταση. Η φωτιά κινείται από τον άνεμο με καλή παροχή καυσίμου.

Ο καπνός έχει φτάσει σε αρκετές χιλιάδες πόδια και ένα μικρό λευκό 

σύννεφο έχει σχηματιστεί στην κορυφή. 

Μην προγραμματίζετε ρεπό. Θα είστε αρκετά απασχολημένοι.



Προσδιορισμός του ποσοστού διάδοσης

Ποσοστό εξάπλωσης Περιγραφή

Χαμηλό Η κεφαλή της φωτιάς κινείται με λιγότερο 

από 30 μέτρα την ώρα

Μέτριο Η κεφαλή της φωτιάς κινείται από 30 έως 

120 μέτρα την ώρα

Υψηλό Η κεφαλή της φωτιάς κινείται από 120 έως 

500 μέτρα πόδια την ώρα

Ακραίο Η κεφαλή της φωτιάς κινείται με πάνω από 

500 μέτρα την ώρα



Ερμηνείες καταστολής πυρκαγιάς από το μήκος της φλόγας

Μήκος φλόγας Ερμηνείες

Λιγότερο από 1 μέτρο Οι πυροσβέστες χρησιμοποιώντας εργαλεία χειρός μπορούν 

γενικά να προσβάλλουν την κεφαλή ή στα πλευρά της 

πυρκαγιάς. Η γραμμή χειρός πρέπει να κρατά την φωτιά.

1 έως 2 μέτρα Οι πυρκαγιές είναι πολύ έντονες για άμεση προσβολή στη 

κεφαλή τους με εργαλεία χειρός. Δεν μπορείτε να βασιστείτε 

στη γραμμή χειρός για να συγκρατήσετε τη φωτιά. 

Μπουλντόζες, μηχανήματα και επιβραδυντικές ρίψεις μπορεί να 

είναι αποτελεσματικές.

2 έως 4 μέτρα Οι πυρκαγιές ενδέχεται να παρουσιάσουν σοβαρά προβλήματα 

ελέγχου: Εμφανίζονται κηλιδώσεις και επικόρυφες εστίες. Οι 

προσπάθειες ελέγχου στο κεφαλή θα είναι πιθανώς 

αναποτελεσματικές.

Πάνω από 4 μέτρα Πιθανές είναι οι κηλιδώσεις και έντονες επικόρυφες εστίες. Οι 

προσπάθειες ελέγχου στην κεφαλή της φωτιάς είναι 

αναποτελεσματικές.



Υπολογισμοί 

έκτασης



Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για το συμβάν

● Αναπτύξτε ένα σχέδιο, μια στρατηγική και στόχους.

● Η ασφάλεια των πυροσβεστών ΚΑΙ των ατόμων που έχετε ορίσει να 

προστατεύσετε είναι ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.

● Εργαστείτε για τον έλεγχο της πυρκαγιάς με τη μικρότερη ζημιά και κόστος.

● Ποιες είναι οι αξίες που κινδυνεύουν; Μπορείτε να αιτιολογήσετε το σχέδιό 

σας και το πιθανό κόστος;



Στρατηγικές αρχικής προσβολής



Μια προσβολή περικύκλωσης 

αναλαμβάνει δράση σε πολλά τμήματα 

της φωτιάς ταυτόχρονα.

Μια άμεση προσβολή είναι συνήθως η 

ασφαλέστερη μέθοδος επίθεσης.

Οι δυνάμεις διαδοχικής προσβολής 

εργάζονται στην ίδια πλευρά.

Οι λειτουργίες πλαισίωσης και πλάγιας 

προσβολής λειτουργούν και στις δύο 

πλευρές μιας πυρκαγιάς.

Συνήθως σας εμποδίζει η ζέστη, ο καπνός 

και οι φλόγες.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της άμεσης προσβολής

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

∆εν καίγεται μεγάλη περιοχή Οι πυροσβέστες μπορεί να εκτεθούν στη 

θερμότητα και τον καπνό επειδή 

βρίσκονται πολύ κοντά στη περίμετρο της 

πυρκαγιάς

Ασφαλέστερο μέρος για 

εργασία. Οι πυροσβέστες 

μπορούν να διαφύγουν στην 

καμένη περιοχή.

Η αντιπυρική λωρίδα δεν έχει ομαλό 

σχήμα και μπορεί να έχει μεγάλο μήκος 

επειδή ακολουθεί τις άκρες της φωτιάς 

Εκμεταλλεύεται πλήρως τις 

καμένες εκτάσεις

Οι πυροσβέστες μπορεί κατά λάθος να 

σκορπίσουν καιόμενα υλικά κατά μήκος 

της γραμμής

Μπορεί να μειώσει την 

πιθανότητα μετάδοσης της 

φωτιάς στις κορυφές των 

δέντρων ή θάμνων

Δεν επωφελείται από τα υπάρχοντα 

φυσικά φράγματα

Εξαλείφει τα αβέβαια στοιχεία 

της κατάκαυσης και του 

αντιπύρ

Συνήθως απαιτεί περισσότερο καθαρισμό, 

επιτήρηση και περιπολίες





Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου παράλληλης προσβολής

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Οι πυροσβέστες μπορούν να 

εργαστούν πίσω από την κεφαλή της 

φωτιάς, ξεφεύγοντας από τον καπνό 

και τη ζέστη.

Η φωτιά ενδέχεται να διασχίσει τη 

αντιπυρική ζώνη πριν καεί.
Οι πυροσβέστες μπορούν 

να εργαστούν πίσω και να 

ξεφύγουν από τον καπνό 

και τη ζέστη.Μπορεί να δημιουργήσει αντιπυρική 

ζώνη ανάμεσα  σε θύλακες και 

δάχτυλα.

Η καμένη περιοχή δεν είναι άμεσα 

διαθέσιμη ως αντιπυρική ζώνη.

Μπορεί να είναι σε θέση να 

τοποθετήσει τη γραμμή σε 

ελαφρύτερα καύσιμα.

Αποτυγχάνει να εκμεταλλευτεί την 

αντιπυρική ζώνη που έχει καεί από μόνη 

της.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη 

μέθοδο για να να 

δημιουργήσετε αντιπυρική 

ζώνη ανάμεσα  σε θύλακες 

και δάχτυλα.

Συνήθως πιο κοντή και ευθεία 

αντιπυρική ζώνη.

Το συνολικό πεδίο της πυρκαγιάς 

ευρύνεται





Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου έμμεσης προσβολής

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Η αντιπυρική ζώνη μπορεί να 

κατασκευαστεί σε ήπιο τοπογραφικό 

ανάγλυφο.

Περισσότερη έκταση στρεμμάτων θα καεί. Όταν χρησιμοποιείτε μια 

έμμεση προσβολή, μπορείτε να 

επωφεληθείτε από το έδαφος 

και τα φυσικά εμπόδια.

Επωφεληθείτε από φυσικά ή υπάρχοντα 

εμπόδια.

Οι πυροσβέστες ενδέχεται να κινδυνεύουν 

περισσότερο επειδή βρίσκονται μακριά από τη 

φωτιά και δεν μπορούν να την παρατηρήσουν.

Οι πυροσβέστες εργάζονται εκτός 

εμβέλειας καπνού και θερμότητας.

Η φωτιά μπορεί να διασχίσει τη ζώνη πριν από 

την κατάκαυση της.
Περισσότερη έκταση θα καεί.

Περισσότερος χρόνος για την κατασκευή 

αντιπυρικής ζώνης.

Η κατάκαυση μπορεί να αφήσει άκαυστες 

νήσους υλικών καυσίμων.

Επιτρέπει την κατασκευή της αντιπυρικής 

ζώνης σε σημείο με ελαφρύτερα καύσιμα.

Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι που 

σχετίζονται με την κατάκαυση.
Πάντα να προσέχετε τη φωτιά

Ίσως μικρότερος κίνδυνος 

αναζωπυρώσεων

Ενδέχεται να μην είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσει τη ζώνη που έχει ήδη 

δημιουργηθεί.





Hotspotting



Εργασίες εκκαθάρισης και επιτήρησης

Κανόνες εργασιών εκκαθάρισης και επιτήρησης

Κανόνας Τι;

Ξεκινήστε να εργάζεστε σε 

κάθε τμήμα της γραμμής το 

συντομότερο δυνατό.

Ξεκινήστε πρώτα με την πιο επικίνδυνη γραμμή. Εργαστείτε από την αντιπυρική ζώνη προς το κέντρο της φωτιάς. Οι 

μικρές πυρκαγιές έχουν σβήσει εντελώς. Σε μεγαλύτερες πυρκαγιές, εφαρμόστε εργασίες εκκαθάρισης και επιτήρησης 

τουλάχιστον 30 μέτρα ή σε τέτοια απόσταση ώστε τίποτα να μην φυσάει, να κυλά ή να εντοπίζεται κατά μήκος της 

ζώνης.

Ασφαλίστε και σβήστε τα 

καμένα υλικά.

Τακτοποιήστε τα καιγόμενα καύσιμα υλικά, ώστε να μην μπορούν να κυλήσουν κατά μήκος της ζώνης. Απλώστε τα 

καύσιμα υλικά που καίγονται και ρίξτε νερό, ώστε να κρυώσουν. Διασκορπίστε τα καύσιμα υλικά μακριά από τη γραμμή.

Αντιμετωπίστε ειδικούς 

κινδύνους ΜΕΣΑ στη γραμμή.

Κόψτε τα κλαδιά των δέντρων, σβήστε τους κορμούς και τα κούτσουρα. Εάν δεν μπορείτε να κόψετε τα κλαδιά, 

καθαρίστε γύρω από τη βάση, έτσι ώστε το καμένο υλικό να μην πέσει σε εύφλεκτα καύσιμα υλικά.

Αντιμετωπίστε ειδικούς 

κινδύνους ΕΞΩ από τη 

γραμμή.

Μετακινήστε τους κορμούς προς τα πίσω, μακριά από την αντιπυρική ζώνη.Κόψτε τα κλαδιά των δέντρων και καλύψτε 

τα με χώμα. Εάν κούτσουρα είναι κοντά στη ζώνη, καλύψτε τα με χώμα.

Ενισχύστε την αντιπυρική 

ζώνη.

Διευρύνετε και καθαρίστε την αντιπυρική ζώνη. Ενισχύστε οποιοδήποτε χαράκωμα. Καψτε ή παγώστε τις νησίδες. 

Σκάψτε τις ρίζες που απλώνονται κάτω από τη φωτιά. Αισθανθείτε τυχόν ζεστό υλικό κατά μήκος της αντιπυρικής 

ζώνης.

Ελέγξτε για τυχόν καντηλάκια. Ελέγχετε συνεχώς για τυχόν αναζωπυρώσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια του ανέμου από την αντιπυρική ζώνη. Ελέγξτε τα 

βαρύτερα καύσιμα (κούτσουρα, κλαδιά, κορμοί κ.λπ.) για υλικό που καίγεται.



Σημαντικές επιχειρήσεις πυρκαγιάς

Λίστα ελέγχου για απόκριση σε επιχειρήσεις πυρκαγιάς

❏ Προσωπικά εργαλεία ασφαλείας, τόσο δασική όσο και 

για οικιακή πυρκαγιά.

❏ Υπνόσακος, στρώμα αέρα και σκηνή ενός ατόμου.

❏ Επιπλέον ρούχα: τουλάχιστον δύο επιπλέον πουκάμισα 

και παντελόνια, εσώρουχα, κάλτσες και παπούτσια 

τένις.

❏ Προσωπική υγιεινή: οδοντόβουρτσα και πάστα, 

εξοπλισμός ξυρίσματος, σαπούνι χεριών, πετσέτα, 

χαρτί υγείας, βάλσαμο για τα χείλη, ασπιρίνη κ.λπ.

❏ Εξοπλισμός κρύου καιρού: βαρύ παλτό, γιλέκο κλπ.

❏ Διάφορα αντικείμενα: μετρητά, κάμερα, μαγιό, φακός 

κ.λπ.

Να φέρετε προσωπικό εξοπλισμό 

συμπεριλαμβανομένων αρκετών 

καθαρών ρούχων

Ο έλεγχος είναι απαραίτητος για την 

ομαλή λειτουργία. Είναι δική σας 

ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι η 

διοικούσα αρχή γνωρίζει ποιος είστε 

και πού βρίσκεστε

Ο κύριος σκοπός του χρόνου εκτός 

βάρδιας είναι η ξεκούραση

Μη ξεχνάτε τον εξοπλισμό για κρύο 

καιρό

Η πρώτη βάρδια είναι πάντα η 

μεγαλύτερη. Δεν είναι ασυνήθιστο  

οι δυνάμεις της αρχικής προσβολής 

να λειτουργούν 36 ώρες πριν από 

την ανακούφιση



Νομικό πλαίσιο Εθελοντών Πυροσβεστών Πυροσβεστικού Σώματος και 

ίδρυση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων

https://www.fireservice.gr/dynamic/c167541/attach/EGX_low1_el_GR.pdf

https://www.fireservice.gr/dynamic/c167541/attach/EGX_low1_el_GR.pdf


Εφαρμόστε ΚΑΡ.Π.Α (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση)

Απουσία Αναπνοής

● Ξαπλώστε το θύμα ανάσκελα

● Εφαρμόστε θωρακικές συμπιέσεις

● Εκτείνετε το κεφάλι του θύματος ελαφρώς προς τα 

πίσω

● Εμφυσείστε στο στόμα του θύματος

● Συνεχίστε έως ότου φθάσει το ασθενοφόρο 





● Καλέστε το 166 ή το 112

● Βοηθήστε το άτομο να 

καθίσει αναπαυτικά

● Χαλαρώστε τυχόν σφιχτό 

ρουχισμό

● Ρωτήστε αν το άτομο 

παίρνει οποιοδήποτε 

φάρμακο

● Κρατήστε το άτομο ακίνητο

● Μην χορηγείτε στο άτομο 

διεγερτικές ουσίες



Επιπλέον Εκπαιδευτικό Υλικό

Εδώ μπορείτε να βρείτε επιπλέον πηγές και αναφορές για τα παραπάνω θέματα:

1. William C.Teie. Firefighters’ handbook on Wildland firefighting. Strategy, Tactics 
and Safety. Deer Valley Press. Rescue, California, 1994.

2. Ministere De L’amenagement Du Territorie ET De L’envinnorement (France). 
International Handbook on Forest Fire Protection. Technical guide for the 
countries of the Mediterranean basin. 

3. Dr. Satendra, Dr. Ashutosh Dev Kaushik. Forest fire disaster management. New 
Deli, 2014.

4. Wildland fire incident management field guide.  

1. https://gfmc.online/wp-content/uploads/EuroFire-Unit-EF2-Training-Greek.pdf



ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Πριν από την απόκριση σε πυρκαγιά, ο πυροσβέστης
πρέπει να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά εργαλεία
ασφαλείας, τα μηχανικά μέσα και όλος ο εξοπλισμός του
είναι έτοιμα για απόκριση. Να είστε πάντα ενήμεροι για
τον καιρό, την κατάσταση άλλων πόρων πυρόσβεσης
και τυχόν πυρκαγιών στην περιοχή σας.
Πρέπει να επιλέξετε τη σωστή στρατηγική και τακτική για
τον έλεγχο της φωτιάς με τον ασφαλέστερο,
αποδοτικότερο και οικονομικότερο τρόπο!



Ιστοσελίδα του προγράμματος: https://volinact.com/en/

Το παρόν έργο διατίθεται με όρους άδειας χρήσης: 

https://volinact.com/en/

