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Θεματική Ενότητα 4

Ενότητα 4.2. Πυροσβεστικά Μέσα και Τεχνικές

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.



Ο στόχος της ενότητας είναι να επεξηγήσει εν 
συντομία τα διάφορα πυροσβεστικά μέσα όπως:

- Διαφορετικές Τεχνικές
- Επίγεια μέσα 
- Εναέρια μέσα

- Χειροκίνητα εργαλεία
- Άλλα

Ο στόχος της ενότητας



Ο εθελοντής θα είναι σε θέση να ξεχωρίζει τα 

βασικά μέσα και τεχνικές και να καταλαβαίνει 

ποιο είναι το κατάλληλο μέσο για χρήση στο 

συμβάν.  

Μαθησιακά αποτελέσματα



Άμεση Προσβολή:
Προσωπικό και πόροι εργάζονται επάνω ή πολύ κοντά στο μέτωπο της

φωτιάς. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να καταστείλουν επιθετικά την

πυρκαγιά, είτε με ρίψη νερού και άλλων πυροσβεστικών παραγόντων, είτε με

την χρήση εργαλείων χειρός ή μηχανικών εργαλείων.

Έμμεση Προσβολή:
Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει τακτικές πυρόσβεσης που εκτελούνται μακριά

από την περίμετρο της φωτιάς. Χρησιμοποιούνται γραμμές ελέγχου για να

περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς φτιαγμένες με πυροσβεστικά

υγρά, μηχανικά μέσα και ενεργητική χρήση φωτιάς ως εργαλείο καταστολής

της φωτιάς.

Κύριες τεχνικές 

πυρόσβεσης



Επίγεια Μέσα

Ως “επίγεια μέσα” νοούνται τα οχήματα που επιχειρούν στο έδαφος

Ημιφορτηγό 4x4 ελαφρού 

τύπου



Μεσαίου τύπου βυτιοφόρο 4x4 

παντός εδάφους

Επίγεια Μέσα



Βαρέως τύπου βυτιοφόρο  

4x4 παντός εδάφους

Επίγεια Μέσα



Εναέρια Μέσα

Ως “εναέρια μέσα” νοούνται δύο βασικές κατηγορίες αεροσκαφών:

1) Αεροσκάφη σταθερών πτερυγίων= Αεροπλάνα

2) Αεροσκάφη περιστροφικών πτερυγίων (ελικοφόρα) = Ελικόπτερα



Αεροσκάφη σταθερών πτερυγίων

Εναέρια Μέσα

Canadair CL-415

Χωρητικότητα δεξαμενής: 

6137Lt, Νερό και αφρός.

Είναι ένα από τα πιο 

πολυχρησιμοποιημένα στην 

Ευρώπη.

Αμφίβιο



Εναέρια Μέσα

Beriev BE-200

12000Lt. Νερό, αφρός.

Αμφίβιο

Αεροσκάφη σταθερών πτερυγίων



Εναέρια Μέσα

Dash-8 Q400

10000Lt Νερό, αφρός

Αεροσκάφη σταθερών πτερυγίων



Αεροσκάφη σταθερών πτερυγίων

Εναέρια Μέσα

Tracker S-2FT

3200LT Νερό, αφρός



Εναέρια Μέσα

Ελικοφόρα Αεροσκάφη

Sikorsky S-64 “Elitanker”

10000Lt Νερό, αφρός

Αφαιρούμενη δεξαμενή στο 

κάτω μέρος της ατράκτου



Εναέρια Μέσα

Ελικοφόρα Αεροσκάφη

Eurocopter EC 225 Super Puma

4500Lt Νερό+ 15 άτομα

Κάδος μεταφοράς υγρών 

(νερού/επιβραδυντικού υγρού)



Εναέρια Μέσα

Ελικοφόρα Αεροσκάφη

AS 350 B3

900Lt Νερό

Κάδος μεταφοράς υγρών



Εναέρια Μέσα

Ελικοφόρα Αεροσκάφη

Augusta Westland AW 139

1000Lt Νερό

Κάδος μεταφοράς υγρών



Εργαλεία χειρός

Τα εργαλεία χειρός είναι σημαντικά στην δασοπυρόσβεση. Μερικά 

παραδείγματα ειδικών και γενικών εργαλείων χειρός:

Χτυπητήρια



Εργαλεία χειρός

Πολυχρηστικό εργαλείο τύπου Gorgui 

(σκαπτικό, απόξεσης, κοπτικό)

Τσουγκράνα



Manual tools

Αλυσοπρίονο

Δρεπάνι



Άλλα εργαλεία

Πυρσός (για τις τεχνικές κατάκαυσης και αντιπυρός)



Επινώτιος 

ψεκαστήρας

Άλλα εργαλεία





Επιπλέον εκπαιδευτικό 

υλικό

Εδώ μπορείτε να βρείτε επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό:

Canadair CL-415 onboard, 360° video:
https://www.youtube.com/watch?v=O_uSwq6Ujqw&ab_channel=EUCivilPr
otection%26HumanitarianAid



ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Σε αυτή την ενότητα οι εθελοντές θα μάθουν τα 

βασικά επίγεια και εναέρια μέσα πυρόσβεσης, 

τεχνικές και εργαλεία χειρός.

Στο τέλος αυτής της ενότητας οι εθελοντές θα είναι 

ικανοί να αναγνωρίσουν κάποια συνήθη μέσα και 

τεχνικές δασοπυρόσβεσης.



Η ιστοσελίδα του προγράμματος: https://volinact.com/en/

Το παρόν έργο διατίθεται με όρους άδειας χρήσης:

https://volinact.com/en/

