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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 της ενότητας

Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι η αξιολόγηση των
στρατηγικών κατάσβεσης και του σχεδιασμού διαχείρισης των
δασικών πυρκαγιών.



Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος της παρούσας ενότητας οι εθελοντές θα μπορούν να 
αξιολογούν τις στρατηγικές κατάσβεσης και σχεδιασμού 
διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών.  



Στρατηγικές Κατάσβεσης

Οι ενέργειες που γίνονται από τη στιγμή που η φωτιά εντοπίζεται μέχρι την
κατάσβεσή της καλύπτουν την περίοδο “κατάσβεσης”(Accuna et al.,2010).

Η κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών απαιτεί εξειδίκευση, τακτική και στρατηγική.

Η επιτυχία εξαρτάται από την προσεκτική εξέταση της πυρκαγιάς και τον καλό
καθορισμό των παραγόντων που θα επηρεάσουν την φωτιά. Τα στάδια
κατάσβεσης της πυρκαγιάς ορίζονται ως ακολούθως (Baysal et al., 2016):

A. Οργάνωση
B. Εξοπλισμός κατάσβεσης (για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη Θεματική Ενότητα
3)
C. Εναέρια προσβολή



A. Οργάνωση

Πυρκαγιά που μόλις έχει ξεκινήσει (Μικρή πυρκαγιά)

Αυτή η πυρκαγιά γενικά δεν παρουσιάζει πρόβλημα στην οργάνωση καθώς μπορεί να σβήσει εύκολα από ένα ή περισσότερα άτομα. 
Κάθε άτομο το οποίο φτάνει στο σημείο της φωτιάς έχει τον ρόλο του Επικεφαλής. Αποφασίζει τι πρέπει να γίνει και το υλοποιεί. Εάν 
όμως υπάρχουν δύο άτομα που προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, τότε παρουσιάζεται η ανάγκη για οργάνωση. Σε αυτήν την 
περίπτωση το ένα άτομο από τα δύο αναλαμβάνει τον ρόλο του Επικεφαλής. 

Δασική Πυρκαγιά μεσαίου μεγέθους

Για την κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς χρειάζεται να οργανωθούν 1-3 ομάδες(περίπου 10-30 άτομα). Εάν μπορεί να κατασβεστεί 
από 1 ομάδα, ο Επικεφαλής της ομάδας λειτουργεί ως Επικεφαλής της Πυρκαγιάς. Όμως εάν η πυρκαγιά έχει δυναμώσει και η 
κατάσβεση θα πραγματοποιηθεί από 2-3 Επικεφαλής, τότε κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει κατά μέσο όρο 10 πυροσβέστες. 

Μεγάλη δασική πυρκαγιά

Σε αυτόν τον τύπο πυρκαγιάς υπάρχουν κύριες ομάδες κατάσβεσης, προμήθειας και υποστήριξης, καθώς και πληροφόρησης υπό τον 
συντονισμό του Επικεφαλής της Πυρκαγιάς. Επιπλέον, σε αυτές τις πυρκαγιές χρησιμοποιούνται όλων των ειδών τα μηχανοκίνητα 
οχήματα (μπουλντόζες, τρακτέρ, υδροφόρες, εναέρια μέσα κλπ) καθώς και εργαλεία χειρός. 



B. Κατασβεστικός Εξοπλισμός*

Εκτός από το έμπειρο προσωπικό, τα μέσα και ο εξοπλισμός κατάσβεσης παίζουν

σημαντικό ρόλο για να κατασταλεί η δασική πυρκαγιά προκαλώντας τις μικρότερες

καταστροφές.

Για να είναι επιτυχημένη και αποτελεσματική η κατάσβεση, τα κατασβεστικά μέσα

κι ο εξοπλισμός πρέπει να είναι αντίστοιχα με την τεχνική κατάσβεσης που θα

χρησιμοποιηθεί.

*Παρακαλούμε ανατρέξτε στη Θεματική Ενότητα 3 για λεπτομερέστερη επεξήγηση του θέματος αυτού.



Γ.  Εναέρια Προσβολή

Σήμερα, χρησιμοποιούνται εναέρια μέσα και
προσωπικό στη μάχη εναντίον των δασικών
πυρκαγιών παράλληλα με τα χερσαία μέσα.

Στη Ρωσία, στις ΗΠΑ και τον Καναδά
υπάρχουν μονάδες “Αλεξιπτωτιστών
Δασοπυροσβεστών” (smokejumpers) από το
1940. Οι smokejumpers είναι οι πρώτοι που
φτάνουν στο σημείο όταν ξεσπούν πυρκαγιές
σε απομακρυσμένες περιοχές. Μαζί τους
ρίπτονται με αλεξίπτωτο κατασβεστικά
εργαλεία, εξοπλισμός, τρόφιμα, νερό και άλλα
εφόδια.
(Πηγή:
https://www.ertnews.gr/eidiseis/epistimi/smo
kejumpers-oi-quot-soyper-iroes-quot-tis-
pyrosvesis/ )

https://www.ertnews.gr/eidiseis/epistimi/smokejumpers-oi-quot-soyper-iroes-quot-tis-pyrosvesis/


Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών

Σήμερα, με τη βοήθεια της αναπτυσσόμενης τεχνολογίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του κατάλληλου
εξοπλισμού, είναι δυνατόν να προβλεφθεί μια πυρκαγιά, να κατανεμηθούν οι διαθέσιμοι πόροι με τον
καταλληλότερο τρόπο και να γίνει διαχείριση του μεγάλου αριθμού σύνθετων δεδομένων που απαιτούνται για τον
έλεγχο της πυρκαγιάς. Οι στρατηγικές διαχείρισης της πυρκαγιάς εξηγούνται ακολούθως (Baysal et al., 2016):

1. Αξιολόγηση δεδομένων
2. Προσδιορισμός επιμέρους στόχων 
3. Ανάπτυξη εναλλακτικού σχεδίου 
4. Ετοιμότητα για απροσδόκητες καταστάσεις (πρόβλεψη συμπεριφοράς πυρκαγιάς, φθορές του εξοπλισμού)
5. Προσοχή στην ασφάλεια του προσωπικού και επιλογή τακτικού σχεδίου που εγγυάται την μεγαλύτερη επιτυχία
6. Εκτέλεση αποφάσεων
7. Παρακολούθηση των διαδικασιών
8. Αλλαγή στρατηγικής και τακτικής εάν είναι απαραίτητο



Διαδικασία Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών

Τα σχέδια διαχείρισης πυρκαγιών είναι μια
διαδικασία που συνεχίζεται κάθε χρόνο
ακολουθώντας τις αλλαγές στην επικινδυνότητα
στην συγκεκριμένη περιοχή και υιοθετώντας τις
απαραίτητες προφυλάξεις και μέτρα.

Ένα καλό σχέδιο διαχείρισης δασικής πυρκαγιάς
συγκεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό αριθμητικών
δεδομένων, διασφαλίζει την συνέχεια της
πληροφόρησης, αναλύει αυτά τα δεδομένα και
μεταφέρει τα αποτελέσματα σε χάρτες, όπου
λαμβάνονται οι πιο αποτελεσματικές αποφάσεις
(Accuna et al.,2010).



Για την ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι:

● Χάρτες

● Περιβαλλοντικοί

παράγοντες

● Υλικοτεχνική στήριξη

● Κόστος πυρκαγιάς



ΧΑΡΤΕΣ

● Χάρτες εκδήλωσης πυρκαγιών (ανά μήνα, στιγμή εκδήλωσης των
προηγούμενων πυρκαγιών, αιτία και μέγεθός)

● Δεδομένα για την φωτιά (έκταση καμένης γης, κατάταξη ανάλογα με την
σοβαρότητα της φωτιάς)

● Είδη καύσιμων υλικών
● Καταχωρημένες εκτάσεις και έργα
● Ψηφιακοί χάρτες λεκανών απορροής ποταμών
● Οδικοί χάρτες
● Τρισδιάστατοι, ψηφιακοί τοπογραφικοί χάρτες
● Χάρτες προετοιμασίας (pre-plan)



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

● Καύσιμη ύλη – η δυσκολία ελέγχου της πυρκαγιάς, ο ρυθμός εξάπλωσης

και η διαδρομή της, ιστορικά, σε σχέση με το είδος των καύσιμων υλικών

● Καιρικές συνθήκες – οι καιρικές συνθήκες ανά ημέρα για όλες τις

περιόδους από όλους τους μετεωρολογικούς σταθμούς

● Κλίμα – οι μακροπρόθεσμες μέσες τιμές από όλες τις μετεωρολογικές

παραμέτρους σε εβδομαδιαίες ή διμηνιαίες περιόδους



ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

● Προσωπικό κατάσβεσης (ηλικία, προσόντα,
ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση)

● Βοηθητικές δυνάμεις
● Εξοπλισμός (τοποθεσία, εξατομίκευση,

τελευταία ημερομηνία ελέγχου)

● Πόροι (ποσότητα, τοποθεσία, ημερομηνία
απόκτησης)

● Συμβάσεις μίσθωσης

● Πόροι για έκτακτες ανάγκες



ΚΟΣΤΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

● Παραγωγικότητα του προσωπικού και κόστος

● Κλίσεις εδάφους - Διαχείριση εδάφους

● Καύσιμα υλικά και κόστος κατάσβεσής τους

● Κόστος που σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες

● Κόστος εξοπλισμού



ΠΡΟΣΟΧΗ!

“Η δασοπυρόσβεση είναι πρώτα και κύρια θέμα 

οικονομικών μέσων, εκπαίδευσης και οργάνωσης. Το 

κύριο καθήκον της Δασοπροστασίας και Διαχείρισης 

είναι να χρησιμοποιήσει αυτά τα τρία στοιχεία  με τον 

πιο υπολογισμένο και αποτελεσματικό τρόπο (Baysal 

et al., 2016).”



Ιεράρχηση στη λήψη αποφάσεων για τη Διαχείριση Πυρκαγιάς 



Επιπλέον Εκπαιδευτικό Υλικό

Εδώ μπορείτε να βρείτε επιπλέον πηγές και αναφορές στα προηγούμενα θέματα:

● Παρακαλώ διαβάστε εδώ για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την 
Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών “Forest Fire Management”

● Λήψη αποφάσεων για ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές: Οδηγός για εφαρμογή 
διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου σε επίπεδο συμβάντος: 
https://www.fs.fed.us/rm/pubs/rmrs_gtr298.pdf

● Παρακαλώ παρακολουθείστε σχετικά με την καταστολή δασικών πυρκαγιών
https://www.youtube.com/watch?v=MQ_XH_RHr2A

● Τεχνολογία Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών με τη βοήθεια μη επανδρωμένων 

σκαφών (Drone) https://www.youtube.com/watch?v=Q12FHjoM6FI

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123866608500179?via%3Dihub
https://www.fs.fed.us/rm/pubs/rmrs_gtr298.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MQ_XH_RHr2A
https://www.youtube.com/watch?v=Q12FHjoM6FI


ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ενότητα κάλυψε τα παρακάτω θέματα:

● Στρατηγικές Κατάσβεσης

● Τον ορισμό της Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών

● Τις στρατηγικές για τη Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών

● Την ιεράρχηση στη λήψη αποφάσεων για τη Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών
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Η ιστοσελίδα τουπρογράμματος: https://volinact.com/en/

Το παρόν έργο διατίθεταιμε όρους άδειας χρήσης: 

https://volinact.com/en/

