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Τακτικές
Τακτική: "Η ανάπτυξη των πόρων σε ένα
περιστατικό πυρκαγιάς για την επίτευξη των
στόχων του στρατηγικού σχεδίου”
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Άµεση Προσβολή

Επιθετική τακτική καταστολής πυρκαγιάς που περιλαµβάνει επίθεση που
γίνεται σε ή κοντά στην άκρη πυρκαγιάς. Η τεχνική αυτή βασίζεται κατά
κανόνα στη χρήση των εργαλείων χειρός και ή νερού.

Αµοιβαία Υποστήριξη

Ο συντονισµός των δράσεων πολλαπλών φορέων, των δυνάµεων εδάφους
και των εναέριων µέσων, για να διασφαλιστεί ότι όλες οι δράσεις
συµπληρώνουν και υποστηρίζουν η µία την άλλη.

Αναγνώριση

Η πράξη της συλλογής πληροφοριών σχετικά µε ένα περιστατικό πυρκαγιάς,
προκειµένου να παρακολουθηθεί η συµπεριφορά της πυρκαγιάς και οι
δραστηριότητες καταστολής. Οι κύριοι λόγοι για την ολοκλήρωση της
αναγνώρισης είναι η διατήρηση της ασφάλειας και η αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας του σχεδίου καταστολής πυρκαγιάς.

Ανάπτυξη Πυρκαγιάς

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς από την ανάφλεξη στην αυτοτροφοδοτούµενη
διάδοση και την κίνησή της µέσω των διαθέσιµων καυσίµων.

Ανάφλεξη

Η έναρξη της καύσης

Αναφορά

-

Η διαδικασία µε την οποία οι πόροι καταγράφονται πρώτα κατά την
άφιξή τους σε ένα περιστατικό πυρκαγιάς από τον διοικητή συµβάντος.

-

Η επίσηµη ανακοίνωση των αποτελεσµάτων δραστηριότητας ή έρευνας.
Οι εκθέσεις µπορούν να αναλύουν τις καταστάσεις, να παρέχουν
ενηµερώσεις προόδου σχετικά µε τις τρέχουσες εργασίες, την εξαγωγή
συµπερασµάτων και/ ή να διατυπώνουν συστάσεις. Η έκθεση µπορεί να
είναι είτε προφορική ή γραπτή.

Αντίθετη Φωτιά

Μια χαµηλής έντασης πυρκαγιά ή µέρος φωτιάς που καίει ενάντια στον άνεµο
και/ ή προς τα κάτω σε πλαγιά.

Αξιολόγηση Κινδύνου

Η διαδικασία για την αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά µε τα αποδεκτά
επίπεδα κινδύνου και των πραγµατικών επιπέδων κινδύνου που εγκυµονούν
για ένα άτοµο, µια οµάδα, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η διαδικασία
περιλαµβάνει τον εντοπισµό του κινδύνου, την αξιολόγηση της πιθανότητας
και την εκτίµηση των δυνητικών επιπτώσεων.

Αξιωµατικός
Ασφαλείας

Αξιωµατικός που του έχει ανατεθεί να διαχειριστεί τον κίνδυνο.

Αποθεµατικοί Πόροι

Οι πόροι που δεν αποδίδονται σε συγκεκριµένη εργασία, αλλά διατηρούνται
για εκχώρηση.

Αποτύπωµα Πυρκαγιάς

Το εξωτερικό σχήµα της περιµέτρου πυρκαγιάς σε µια δεδοµένη χρονική
στιγµή.

Αρχική Απόκριση

Οι πρώτοι πόροι καταστολής που κινητοποιούνται σε ένα περιστατικό µετά
τον εντοπισµό δασικής πυρκαγιάς. Οι πόροι αυτοί θα είναι διαθέσιµοι για να
συµµετάσχουν σε αρχικές ενέργειες καταστολής.

Αρχική Προσβολή

Το έργο καταστολής που ολοκληρώνεται από την πρώτη αντίδραση σε ένα
περιστατικό πυρκαγιάς. Η πρόθεση κάθε αρχικής προσβολής είναι να κερδίσει
γρήγορα τον έλεγχο της φωτιάς. Αν η αρχική προσβολή είναι ανεπιτυχής
τότε µια παρατεταµένη στρατηγική προσβολή µπορεί να απαιτηθεί.
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Ασυνέχεια Πυρκαγιάς

Περιοχή όπου υπάρχει ασυνέχεια σε καύσιµο η οποία µπορεί να µειώσει την
πιθανότητα καύσεως ή το πιθανό ποσοστό εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Επίσης,
είναι και µια περιοχή στο τοπίο που δεν θα υποστηρίξει την καύση και η
οποία θα εµποδίσει φωτιά που εξαπλώθηκε.

Ασφάλεια

Όταν η έκθεση σε κινδύνους έχει ελεγχθεί σε ένα αποδεκτό επίπεδο.

Ασφαλή Συστήµατα
Εργασίας

Τυπική διαδικασία που προκύπτει από τη συστηµατική εξέταση εργασίας
προκειµένου να εντοπιστούν πιθανοί κίνδυνοι. Το έγγραφο των
αποτελεσµάτων που παράγεται θα περιγράψει τον ασφαλέστερο τρόπο για
την ολοκλήρωση εργασίας ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι ή να
ελέγχονται όσο το δυνατόν περισσότερο.

Ασφαλής Περιοχή

Εντοπισµένη περιοχή ασφάλειας όπου οι άνθρωποι µπορούν να βρουν
καταφύγιο. Ο προσδιορισµός ασφαλούς περιοχής είναι ένα βασικό στοιχείο
του πρωτοκόλλου ασφαλείας LACES.

Αφρός

Μάζα από φυσαλίδες που σχηµατίζονται µε ανάµιξη σε συγκεκριµένες
αναλογίες αέρα µε νερό και ένα συµπύκνωµα αφρού. Μπορεί να εφαρµοστεί
για να µαλακώσει και να ψύξει τµήµατα της φωτιάς και/ ή για την πρόληψη
της ανάφλεξης εντός ενός καυσίµου.

Γεωγραφικό Σύστηµα
Εντοπισµού (GPS)

Παγκόσµιο σύστηµα πλοήγησης που παρέχει πολύ ακριβείς πληροφορίες
εντοπισµού της θέσης οποιουδήποτε σηµείου επάνω ή κοντά στην επιφάνεια
της Γης.

Γεωγραφικό Σύστηµα
Πληροφοριών (GIS)

Σύστηµα που έχει σχεδιαστεί για να αντλεί, να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται,
να αναλύει και να παρουσιάζει γεωγραφικά δεδοµένα.

Γκρέµισµα

∆ιαδικασία µείωσης της φλόγας ή της θερµότητας από καιόµενα τµήµατα
πυρκαγιάς.

Γραµµή Βάσης

Η αρχική γραµµή ανάφλεξης πυρκαγιάς κατά µήκος γραµµής ελέγχου για τον
περιορισµό και τον έλεγχο µετέπειτα επιχειρήσεων πυρκαγιών.

Γραµµή Ελέγχου

Περιεκτικός όρος για όλα τα κατασκευασµένα ή φυσικά εµπόδια και τα
επεξεργασµένα άκρα της φωτιάς που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της
πυρκαγιάς1.

Γραµµή Χειρός

Γραµµή ελέγχου που κατασκευάζεται µε τη χρήση εργαλείων χειρός.

Γωνία Φλόγας

Η γωνία της φλόγας που µετράται σε σχέση µε την επιφάνεια του εδάφους.
Η γωνία φλόγας εκφράζεται σε µοίρες.

∆αχτυλίδι Καύσης

Η πυρκαγιά που ξεκινά από την ανάφλεξη της πλήρους περιµέτρου του
χώρου που προορίζεται για καύση, έτσι ώστε τα µέτωπα της φωτιάς που
προκύπτουν να συγκλίνουν προς το κέντρο καύσης2.

1

Πηγή: National Wildfire Coordinating Group (2008), Glossary of Wildland Fire Terminology (National Wildfire Coordinating
Group, Boise), p.50
2
Πηγή: National Wildfire Coordinating Group (2011), Glossary of Wildland Fire Terminology (National Wildfire Coordinating
Group, Boise), p.150
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∆ιαβρέκτες

Χηµικά που, όταν προστίθεται στο νερό, µειώνουν την επιφανειακή τάση του
νερού και επιτρέπουν µεγαλύτερη διείσδυση στα καύσιµα.

∆ιαθέσιµα Καύσιµα

Το ποσοστό του συνόλου των καυσίµων που θα καίγεται κάτω από
συγκεκριµένες συνθήκες καύσης.

∆ιαθέσιµοι Πόροι

Πόροι που είναι παρόντες και έτοιµοι για αναθέσεις σε ένα περιστατικό
πυρκαγιάς.

∆ιαχείριση Κινδύνου

∆ιαδικασία που περιλαµβάνει τη συστηµατική εφαρµογή των πολιτικών,
διαδικασιών και πρακτικών για τον εντοπισµό, την ανάλυση, την αξιολόγηση,
τη διαχείριση, τον έλεγχο, την επικοινωνία και την παρακολούθηση των
κινδύνων3.

∆ιαχειρίσιµη Καύση

Προγραµµατισµένη και επιβλέψιµη καύση που πραγµατοποιείται µε σκοπό
την άρση των καυσίµων, είτε ως µέρος του σχεδίου πυρόσβεσης
(επιχειρησιακή καύση) ή άσκησης διαχείρισης της γης (καθορισµένη καύση).

∆ιοικητής
Περιστατικού

Ο διορισµένος αρµόδιος υπάλληλος που έχει τη συνολική ευθύνη για την
τακτική της ασφάλειας και της διαχείρισης πόρων σε ένα περιστατικό
πυρκαγιάς.

∆οκιµή Καύσης

Μικρή καύση για την παρατήρηση και αξιολόγηση της συµπεριφοράς της
πυρκαγιάς πριν από την έναρξη µεγαλύτερης.

∆ραστηριότητα
Πυρκαγιάς

Η περιγραφή πυρκαγιάς µε βάση την εκτίµηση των ορατών ενδείξεων,
συµπεριλαµβανοµένης της ταχύτητας φωτιάς, του µήκους φλόγας, του
ύψους φλόγας, της σοβαρότητας πυρκαγιάς και της συµπεριφοράς φωτιάς.

∆ριµύτητα Καύσης

Ποιοτική αξιολόγηση του επιπέδου θερµότητας που παράγεται από πυρκαγιά/
καύση και ο προκύπτων αντίκτυπος σε ένα καύσιµο.

∆υνάµεις
Ευθυγράµµισης

Στο σύνθετο περιβάλλον της πυρκαγιάς, αρκετές δυνάµεις έχουν σηµαντικό
αντίκτυπο στη συµπεριφορά της φωτιάς. Αυτές οι δυνάµεις µπορούν να
υποστηρίξουν ή να εµποδίσουν την ανάπτυξη πυρκαγιάς και µπορεί να
χρησιµοποιηθούν για να προβλεφθεί η πιθανή συµπεριφορά της φωτιάς,
συµπεριλαµβανοµένης της εξάπλωσής της και της έντασής της. Άνεµος,
κλίση και πτυχές θεωρούνται βασικές δυνάµεις της ευθυγράµµισης.

∆υναµική Εκτίµηση
Κινδύνου

Συνεχής διαδικασία αναγνώρισης και αξιολόγησης κινδύνων, λήψης µέτρων
για την εξάλειψη ή τη µείωση των κινδύνων, παρακολούθησης και
αναθεώρησης στις ταχέως µεταβαλλόµενες συνθήκες του επιχειρησιακού
περιστατικού4.

Εκκαθάριση

Η πράξη της κατάσβεσης πυρκαγιάς αφού έχει τεθεί υπό έλεγχο5. Η
εκκαθάριση περιλαµβάνει τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών
για να αποτραπεί η εκ νέου ανάφλεξη.

3

Με βάση τον ορισµό που παρουσιάζεται στην τελική έκθεση του ANSFR Project: The ANSFR Project Final Report:
Recommendations for Improving Fire Risk Assessment and Management in Europe (2010), p.9 - http://www.firerisk.eu/resources/documents/document_display.htm?pk=88
4

HM Government (2008) The Fire Service Manual Volume 2, Fire Service Operations: Incident Command, Third Edition
(London: TSO), available at: http://www.communities.gov.uk/documents/fire/pdf/incidentcommand.pdf

5

Με βάση τον ορισµό που παρέχεται από το NWCG: National Wildfire Coordinating Group (2011), Glossary of Wildland Fire
Terminology (National Wildfire Coordinating Group, Boise), p.121
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Εκκένωση

Η αποµάκρυνση των ανθρώπων από τις επικίνδυνες ή εν δυνάµει επικίνδυνες
περιοχές και η µετέπειτα µεταφορά τους σε ασφαλείς περιοχές.

Εκχώρηση

Ένα έργο που ανατέθηκε σε ένα άτοµο ή οµάδα για να ολοκληρωθεί.

Έκχώρηση Πόρων

Πόροι που έχουν κατανεµηθεί σε καθήκοντα εργασίας σε ένα περιστατικό
πυρκαγιάς.

Ελεγχόµενη Πυρκαγιά

Φωτιά µε ασφαλή περίµετρο, όπου δεν αναµένονται αποδράσεις.

Έµµεση Επίθεση

Οιεσδήποτε µέθοδοι καταστολής που υλοποιούνται µακριά από την άκρη
πυρκαγιάς.

Εµπρηστικός
Μηχανισµός

Συσκευή που έχει σκόπιµα σχεδιαστεί για να ανάψει φωτιά.

Εναέρια Αναγνώριση

Η χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια προκαταρκτικών ερευνών πυρκαγιάς
για να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά µε:
•

τη συµπεριφορά φωτιάς

•

την τοπογραφία και τους τύπους καυσίµων

•

πιθανούς κινδύνους και περιοχές υψηλού κινδύνου

•

πιθανά παράθυρα ευκαιρίας

•

την ασφάλεια του προσωπικού εδάφους

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από την εναέρια αναγνώριση θα
ανακοινωθούν στο ∆ιοικητή Συµβάντος για να τον βοηθήσουν στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων σχετικά µε ένα σχέδιο καταστολής.

Εναέρια Ανίχνευση

Εναέρια Προσβολή

Η πράξη ή διαδικασία της ανακάλυψης, του εντοπισµού και της αναφοράς
περιστατικών δασικών πυρκαγιών από το αεροσκάφος. Η εναέρια ανίχνευση
µπορεί να είναι:
•

Προγραµµατισµένη - σε περίπτωση που ένας οργανισµός κινητοποιεί
αεροσκάφος µε εναέριους παρατηρητές για ένα συγκεκριµένο σκοπό
ανίχνευσης πυρκαγιών

•

Έκτακτη - όταν ένα αεροσκάφος που δεν έχει συγκεκριµένα
κινητοποιηθεί για την ανίχνευση πυρκαγιών, αναφέρει πυρκαγιά σε
αρµόδιο φορέα. Για παράδειγµα, απρογραµµάτιστη εναέρια ανίχνευση
µπορεί να προέλθει από τα επιβατικά αεροπλάνα ή άλλα αεροσκάφη
αναψυχής.

Επιχείρηση καταστολής πυρκαγιάς που αφορά στη χρήση αεροσκαφών για να
απελευθερώσουν νερό ή επιβραδυντικό επάνω ή κοντά σε µια πυρκαγιά. Μια
εναέρια προσβολή µπορεί να είναι:
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•

Εναέριες Επιχειρήσεις

Άµεση Προσβολή (εναέρια)
-

Επίθεση µετώπου - απελευθέρωση νερού ή επιβραδυντικού
πυρκαγιάς από τον αέρα στο µετωπικό τµήµα πυρκαγιάς

-

Ουραία επίθεση - απελευθέρωση νερού ή επιβραδυντικού
πυρκαγιάς από τον αέρα στο ουραίο τµήµα πυρκαγιάς

•

Έµµεση Προσβολή (εναέρια) - απελευθέρωση επιβραδυντικού
πυρκαγιάς από τον αέρα στις περιοχές των καυσίµων που δεν
καίγονται, προκειµένου να δηµιουργηθεί γραµµή ελέγχου

•

Μετωπική Προσβολή (εναέρια)

•

Ουραία Προσβολή (εναέρια)

•

Πλευρική Προσβολή (εναέρια)

•

Παράλληλη Προσβολή (εναέρια)

Κάθε ολοκληρωµένος ελιγµός από αεροσκάφος για την υποστήριξη των
δραστηριοτήτων καταστολής δασικών πυρκαγιών, συµπεριλαµβανοµένων
των:
•

άµεση επίθεση µε ρίψεις νερού ή επιβραδυντικού

•

έµµεση επίθεση µε ρίψεις επιβραδυντικού

•

ρίψεις φορτίου προµηθειών

•

εναέρια παρατήρηση και αναγνώριση

Εναέρια Μέσα

Τα αεροσκάφη, συµπεριλαµβανοµένων ελικοπτέρων, αεροπλάνων και µη
επανδρωµένων αεροσκαφών, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την
προσβολή πυρκαγιάς ή για να παρατηρηθεί η ανάπτυξή της. Περιλαµβάνει
επίσης το προσωπικό υποστήριξης και τον εξοπλισµό.

Εναέριος Συντονισµός

Η διαχείριση των εναέριων επιχειρήσεων σε ένα περιστατικό πυρκαγιάς. Ο
ρόλος αυτός έχει πάντα δύο κύριους στόχους:
•

Να προστατεύσει την ασφάλεια του συνόλου των αεροσκαφών και
του προσωπικού καταστολής στο έδαφος.

•

Να βελτιστοποιήσει την απόδοση όλων των εναέριων πόρων.

Εναέριος Συντονιστής6

Ο πιλότος ή αξιωµατικός που του έχει ανατέθει το έργο του εναέριου
συντονισµού. Ο εναέριος συντονιστής έχει υπό τις διαταγές του όλα τα
εναέρια µέσα που εµπλέκονται στις εναέριες επιχειρήσεις σε ένα περιστατικό.

Εξάλειψη

Οταν η διεργασία της καύσης παύει.

Εξάπλωση Πυρκαγιάς

Η κίνηση της φωτιάς µέσα από τα διαθέσιµα καύσιµα που βρίσκονται σε όλο
το τοπίο.

Εξουσιοδότηση

Το νόµιµο δικαίωµα παράστασης και ολοκλήρωσης δράσεων και αποστολών
σε ένα περιστατικό πυρκαγιάς.

6

Σε ορισµένες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Ισπανία, ο εναλλακτικός όρος "Εναέρια Τακτική Οµάδα Επίβλεψης" (ATGS) έχει
υιοθετηθεί.
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Επανάκαυση

Επακόλουθη καύση περιοχής που έχει ήδη καεί.

Επάρκεια

Όταν ένα άτοµο έχει την εξουσιοδότηση και επαρκείς τεχνικές γνώσεις,
κατάρτιση και εµπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν
ανατεθεί µε ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα.

Επεξεργασία Καυσίµου

Ο εσκεµµένος χειρισµός ή η αποµάκρυνση των καυσίµων χρησιµοποιώντας
ένα ή περισσότερα διαφορετικά µέσα7 για:

Επιβραδυντικά

•

µείωση της πιθανότητας ανάφλεξης και/ ή,

•

µείωση της πιθανής έντασης της πυρκαγιάς και/ ή,

•

µείωση της πιθανότητας ζηµιάς και/ ή,

•

συµµετοχή στις δραστηριότητες καταστολής.

Οµάδα χηµικών που συνήθως αναµιγνύονται µε το νερό και τα οποία έχουν
την ικανότητα να µειώνουν ή να αναστέλλουν την καύση είτε
µακροπρόθεσµα είτε βραχυπρόθεσµα:
•

Μακροπρόθεσµα επιβραδυντικά - έχουν την ικανότητα να µειώνουν ή
να αναστέλλουν την καύση, ακόµη και όταν το νερό που περιέχουν
έχει εξατµιστεί.

•

Βραχυπρόθεσµα επιβραδυντικά - χρησιµοποιούνται κυρίως για την
αναστολή της καύσης µέσω της πιο άµεσης ψύξης ή/ και της
εξασθένισης πυρκαγιάς. Βραχυπρόθεσµα επιβραδυντικά µπορούν να
περιλαµβάνουν χηµικές ουσίες που προστίθενται στο νερό και
µεταβάλλουν το ιξώδες και/ ή καθυστερούν την εξατµίση.

Επικινδυνότητα
Πυρκαγιάς

Γενικός όρος που χρησιµοποιείται για να εκφράσει την εκτίµηση τόσο των
σταθερών όσο και των µεταβλητών παραγόντων του περιβάλλοντος
πυρκαγιάς που καθορίζουν την ευκολία ανάφλεξης, την ταχύτητα διάδοσης,
τη δυσκολία ελέγχου και τον αντίκτυπο. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς εκφράζεται
συχνά ως δείκτης8.

Επιχειρησιακή Καύση

Ελεγχόµενη - εποπτευόµενη καύση που πραγµατοποιείται από οµάδα καύσης
ως µέρος σχεδίου καταστολής πυρκαγιάς. Μία επιχειρησιακή καύση µπορεί να
χαρακτηριστεί είτε ως επιθετική είτε ως αµυντική, ανάλογα µε το σκοπό:
-

Επιθετική λειτουργία καύσης - αναφλέγεται κατά µήκος γραµµής
ελέγχου για να ανακόψει ένα ταχέως κινούµενο µέτωπο της φλόγας.

-

Αµυντική λειτουργίας καύσης- αναφλέγεται κατά µήκος γραµµής
ελέγχου για την ενίσχυση/ επέκταση της γραµµής ελέγχου.

Επόπτης Καύσης

Πρόσωπο που διαχειρίζεται τις ενέργειες, τις αναθέσεις και την ασφάλεια µίας
οµάδας καύσης.

Επόπτης Οµάδας

Πρόσωπο που διαχειρίζεται τις ενέργειες, τις αναθέσεις και την ασφάλεια της
οµάδας.

7

Περιέχει τους ακόλουθους τρόπους: χειροκίνητα, µηχανικά, χηµικά, ή µε τη χρήση φωτιάς

8

Πηγή: Global Fire Monitoring Center (2010) International Multi-Lingual Fire Management Terminology (Global Fire
Monitoring Center, Freiburg), p.121
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Τακτικές
Όρος

Ορισµός

Έρευνα Πυρκαγιάς

Η διαδικασία προσδιορισµού της προέλευσης, της αιτίας και της ανάπτυξης
πυρκαγιάς9.

Εσκεµµένη Καύση

Η εσκεµµένη καύση δεµάτων καυσίµων για την πρόληψη της εξάπλωσης της
πυρκαγιάς. Αυτή κανονικά διεξάγεται για να καταναλώνεται το καύσιµο
µεταξύ γραµµής ελέγχου και άκρης της πυρκαγιάς.

Θερµή Πυρκαγιά

Όταν τα καύσιµα καίγονται και παράγουν υψηλής έντασης πυρκαγιά.

Θερµό Σηµείο

Μικρή περιοχή καύσης εντός περιµέτρου πυρκαγιάς που απαιτεί ενέργειες
καταστολής ως µέρος της εκκαθαριστικής φάσης.

Θέση ∆ιοικητή
Συµβάντος

Η γεωγραφική θέση όπου βρίσκεται ο ∆ιοικητής Συµβάντος.

Καθαρή Καύση

Πυρκαγιά που καταναλώνει κάθε βλάστηση και σκουπίδια επάνω από το
έδαφος, εκθέτοντας τα ορυκτά του εδάφους.

Κανόνες Καύσης

Κανόνες και περιορισµοί σχετικά µε τη χρήση των επιχειρησιακών καύσεων
ως τακτική καταστολής πυρκαγιάς.

Κατάσταση Βλάστησης

Στάδιο της ανάπτυξης ή ο βαθµός της αναφλεξιµότητας της βλάστησης που
αποτελεί µέρος ενός συµπλόκου καυσίµου. Αυτό θα εξαρτάται από την εποχή
του έτους, το ποσοστό ωρίµανσης και τις καιρικές συνθήκες.

Καταστολή

Όλες οι εργασίες που εµπλέκονται στον έλεγχο και την κατάσβεση
πυρκαγιών.

Κάυση/ Έγκαυµα

α) Πυρκαγιά.
β) Περιοχή του καυσίµου που καταναλώνεται ή εν µέρει καταναλώνεται από
πυρκαγιά.
γ) Τραυµατισµός στο δέρµα που προκαλείται από ένα καυστικό παράγοντα,
τη θερµότητα από µια πυρκαγιά ή ένα θερµαινόµενο αντικείµενο.
∆) Ελεγχόµενη πυρκαγιά (π.χ. επιχειρισιακή ή προκαθορισµενη πυρκαγιά).

Κεντρική Καύση

Τεχνική ανάφλεξης όπου µια πυρκαγιά ή ένας αριθµός πυρκαγιών
αναφλέγεται στο κατά προσέγγιση µέσο τµήµα ενός χώρου άκαυστου
καυσίµου. Ένα δαχτυλίδι καύσης αναφλέγεται γύρω από την περίµετρο της
περιοχής του άκαυστου καυσίµου. Η πρόθεση µιας κεντρικής καύσης είναι να
δηµιουργηθεί µια ισχυρή συναγωγή που να επιτρέπει µεταγενέστερες
αναφλέξεις που θα οδηγήσουν στο επακόλουθο δαχτυλίδι καύσης.

Κίνδυνος

Η πιθανότητα να συµβεί ένα επικίνδυνο συµβάν και η πιθανή έκβαση/
συνέπεια του εν λόγω επικίνδυνου συµβάντος. Ο κίνδυνος υπολογίζεται
χρησιµοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση:
Κίνδυνος = πιθανότητα εµφάνισης x πιθανές επιπτώσεις

9

Πηγή: NFPA (2011) NFPA 921 – Guide for Fire and Explosion Investigations (NFPA, Quincy, Massachusetts), p.14
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Τακτικές
Όρος

Ορισµός

Κίνδυνος Πυρκαγιάς

Η πιθανότητα να συµβεί πυρκαγιά και οι πιθανές επιπτώσεις της σε µια
συγκεκριµένη θέση και σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Ο κίνδυνος
πυρκαγιάς υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση:
Κίνδυνος πυρκαγιάς = πιθανότητα εµφάνισης x πιθανές επιπτώσεις

Κίνδυνος Φλόγας

Η εκτίµηση του κινδύνου που διατρέχει το προσωπικό καταστολής η οποία
υπολογίζεται µε βάση το µήκος της φλόγας.

Κινητοποίηση

Η κατεύθυνση των πόρων για την παρακολούθηση ενός περιστατικού.

Κρίσιµο Σηµείο

Σηµείο στο χρόνο ή το χώρο όταν/ όπου θα υπάρξει σηµαντική επίδραση
στην εξάπλωση της πυρκαγιάς, στο ρυθµό εξάπλωσης ή/ και στην ένταση της
πυρκαγιάς.

Μαζική Προσβολή

Μια ουσιαστική και άµεση προσβολή χρησιµοποιώντας εναέρια µέσα που είναι
σκοπίµως υπερβολικά σε σχέση µε το µέγεθος της πυρκαγιάς. Μια µαζική
προσβολή θα πραγµατοποιηθεί µε σκοπό να καταστείλει µια σχετικά µικρή
φωτιά το συντοµότερο δυνατόν, έτσι ώστε τα εναέρια µέσα να µπορέσουν να
µετακινηθούν γρήγορα σε άλλες εργασίες.

Μαύρη Περιοχή

Περιοχή καυσίµων που είναι µαύρη στην εµφάνιση, διότι µερικώς ή το
σύνολο του καυσίµου έχει καεί. Μια µαύρη περιοχή µπορεί να δηµιουργήσει
µια δεύτερη πυρκαγιά αν κάποια καύσιµα παραµείνουν και αυτό θα µπορούσε
να αποτελέσει κίνδυνο για την ασφάλεια του προσωπικού καταστολής.

Μεγάλη Πυρκαγιά

Πυρκαγιά που παρουσιάζει ασυνήθιστα ακραία συµπεριφορά. Οι µεγάλες
πυρκαγιές συνήθως αποτελούν σηµαντική πρόκληση για τους φορείς
καταστολής επειδή απαιτούν πολλούς πόρους για την καταστολή τους και
µπορεί να αποτελέσουν σηµαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια του
προσωπικού καταστολής.

Μέθοδος Ανάφλεξης

Τα µέσα µε τα οποία µία πυρκαγιά ξεκινά.

Μείωση

Συλλογικός όρος που χρησιµοποιείται για τις δραστηριότητες που
εφαρµόζονται πριν, κατά τη διάρκεια ή µετά από πυρκαγιά και έχουν
σχεδιαστεί για να µειώσουν τις πραγµατικές ή δυνητικές επιπτώσεις της
πυρκαγιάς. Τα µέτρα µετριασµού µπορεί να περιλαµβάνουν την εκπαίδευση
φορέων, επιχειρήσεων και του κοινού σχετικά µε τα κατάλληλα µέτρα που
µπορούν να ληφθούν για να µειώσουν την απώλεια ζωής και περιουσίας κατά
τη διάρκεια περιστατικών δασικών πυρκαγιών. Τα µέτρα µετριασµού συχνά
βασίζονται στην εµπειρία από προηγούµενα περιστατικά10.

Μετακίνηση

Η κατεύθυνση των πόρων ώστε να επιστρέψουν στην κανονική βάση τους.

Μετρητής Καύσης

Προγραµµατισµένη επιχειρησιακή καύση µεταξύ γραµµής ελέγχου και
προωθηµένης πυρκαγιάς για να επωφεληθούν ρευµάτων προς το µέτωπο της
πυρκαγιάς.

10

Με βάση τον ορισµό που παρέχεται από το NWCG: National Wildfire Coordinating Group (2011) Glossary of Wildland Fire
Terminology (National Wildfire Coordinating Group, Boise), p.121
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Τακτικές
Όρος

Ορισµός

Μήκος Φλόγας

Η συνολική επέκταση της φλόγας που µετράται από τη βάση της στο επίπεδο
του εδάφους µέχρι το άκρο της φλόγας. Το µήκος της φλόγας θα είναι
µεγαλύτερο από το ύψος της φλόγας εάν οι φλόγες κλίνουν λόγω του
ανέµου ή της πλαγιάς.

Νοµοθετηµένη Ευθύνη

Νοµική υποχρέωση για την εκτέλεση ή την ολοκλήρωση µιας συγκεκριµένης
εργασίας που σχετίζεται µε την καταστολή ή την πρόληψη των πυρκαγιών.

Οδός ∆ιαφυγής

Προσχεδιασµένη διαδροµή για την περίπτωση απρόβλεπτων επικίνδυνων
συνθηκών (για παράδειγµα µία απροσδόκητη αλλαγή στη συµπεριφορά
φωτιάς). Μια οδός διαφυγής είναι ένα σηµαντικό µέρος του σχεδίου
διαφυγής και αποτελεί βασικό στοιχείο του πρωτοκόλλου ασφαλείας LACES.

Οµάδα

Οµάδα ατόµων επιφορτισµένη µε τη συνεργασία σε µια ανάθεση.

Οµάδα Εδάφους

Κάθε εποπτευόµενη οµάδα ατόµων που δραστηριοποιείται στο έδαφος σε ένα
περιστατικό πυρκαγιάς. Ο όρος αυτός συνήθως απαιτείται µόνο αν το
περιστατικό αφορά σε εναέριες επιχειρήσεις.

Οµάδα Καύσης

Οµάδα ατόµων µε συλλογικές ικανότητες για την ασφαλή και την
αποτελεσµατική διενέργεια επιχειρησιακής καύσης.

Οµάδα Χειρός

Εποπτευόµενη οµάδα ατόµων που είναι επιφορτισµένη µε την εκτέλεση
εργασιών σε περιστατικό πυρκαγιάς.

Ουραία Προσβολή

Μέθοδος καταστολής πυρκαγιάς που περιλαµβάνει προσβολή στην ουρά µιας
πυρκαγιάς.

Ουραία Προσβολή
(εναέρια)

Μέθοδος καταστολής πυρκαγιάς που περιλαµβάνει την απελευθέρωση νερού
ή επιβραδυντικού από τον αέρα απευθείας επάνω στο ουραίο µέρος µιας
δασικής πυρκαγιάς.

Παράθυρο Ευκαιρίας

Χρονικό διάστηµα ή θέση στο τοπίο, όταν/ όπου θα είναι ιδιαίτερα επωφελές
να υιοθετηθούν συγκεκριµένες τακτικές καταστολής ή ενέργειες.

Παράλληλη Προσβολή

Μέθοδος καταστολής πυρκαγιάς που περιλαµβάνει την κατασκευή γραµµής
ελέγχου περίπου παράλληλα προς και σε κάποια απόσταση από την άκρη της
πυρκαγιάς. Η παρεµβαλλόµενη λωρίδα άκαυστου καυσίµου µπορεί ή όχι να
καεί καθώς προχωρά η γραµµή ελέγχου. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να
επηρεάζεται από την εκτίµηση του κατά πόσον το άκαυστο καύσιµο θεωρείται
ότι αποτελεί απειλή για τη γραµµή ελέγχου.

Παράλληλη Προσβολή
(εναέρια)

Μέθοδος καταστολής πυρκαγιάς που περιλαµβάνει την απελευθέρωση νερού
ή επιβραδυντικού από τον αέρα για να σχηµατίσει µια γραµµή ελέγχου
περίπου παράλληλη και σε κάποια απόσταση από την άκρη της πυρκαγιάς.

Παρατεταµένη
Προσβολή

Εκτεταµένη και συνεχής µέθοδος επίθεσης που απαιτεί πρόσθετους πόρους
που υλοποιούνται αν µια πυρκαγιά είναι πέρα από τον έλεγχο της αρχικής
επίθεσης.

Παρατηρητής

Πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την εποπτεία της ασφάλειας. Ο
παρατηρητής είναι ένα βασικό στοιχείο του πρωτοκόλλου ασφαλείας LACES.
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Τακτικές
Όρος

Ορισµός

Περίµετρος Πυρκαγιάς

Ολόκληρο το εξωτερικό σύνορο πυρκαγιάς.

Περίοδος Καύσης

Οι ηµέρες του έτους που η διαχείριση της καύσης εδάφους επιτρέπεται από
το νόµο.

Περιορισµένη Περιοχή

Περιοχή στην οποία η είσοδος είναι προσωρινά ή µόνιµα περιορισµένη ώστε
να µειωθεί ο κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ή την ασφάλεια από πιθανές
ή σε εξέλιξη πυρκαγιές. Μια περιορισµένη περιοχή µπορεί επίσης να είναι
προσωρινά ή µόνιµα καθορισµένη προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος
ανάφλεξης πυρκαγιών µέσα σε µια συγκεκριµένη θέση.

Περιορισµός

Περιοχή της πυρκαγιάς όπου η εξάπλωσή της έχει εµποδιστεί και δεν
αναµένεται να αποδράσει.

Περιοχή Ανάφλεξης

Η ανάφλεξη διαφόρων µεµονωµένων πυρκαγιών σε µια ολόκληρη περιοχή,
είτε ταυτόχρονα ή σε γρήγορη διαδοχή, και σε τέτοια απόσταση ώστε να
προστίθενται και να επηρεάζουν το κυρίως σώµα της πυρκαγιάς11.

Περιοχή Παραµονής

Τοποθεσία όπου οι πόροι µπορούν να τοποθετηθούν εν αναµονή της
ανάθεσης.

Περιοχή Προέλευσης

Γεωγραφική θέση εντός συµβάντος πυρκαγιάς όπου πιστεύεται ότι βρίσκεται
το σηµείο ανάφλεξης.

Περιοχή Προµηθειών

Η θέση όπου οι κύριες λειτουργίες µεταφορών και προµηθειών που
απαιτούνται για ένα περιστατικό πυρκαγιάς αποθηκεύονται προσωρινά,
συντονίζονται και διαχειρίζονται.

Περιπολία

Η πράξη της εποπτείας σε µια καθορισµένη περιοχή για την πρόληψη,
ανίχνευση και/ ή τον ελέγχο πυρκαγιάς.

Περιστατικό

Γεγονός που απαιτεί την ανάληψη δράσης για την πρόληψη ή την
ελαχιστοποίηση της απώλειας της ζωής, υλικών ζηµιών ή βλαβών στο
περιβάλλον.

Περιστατικό
Πολλαπλών Φορέων

Περιστατικό στο οποίο εµπλέκονται περισσότεροι από ένας φορείς.

Πλευρές

Τα τµήµατα της περιµέτρου της φωτιάς που είναι περίπου παράλληλα προς
την κύρια κατεύθυνση της εξάπλωσης της πυρκαγιάς12. Οι πλευρές έχουν
συνήθως µικρότερη ένταση φωτιάς σε σχέση µε το µέτωπο της φωτιάς,
επειδή έχουν ασθενέστερη ευθυγράµµιση µε τον άνεµο ή την πλαγιά.

Πλευρική Προσβολή

Μέθοδος καταστολής πυρκαγιάς που περιλαµβάνει επίθεση κατά µήκος
πλευράς ή και στις δύο πλευρές ταυτόχρονα.

11 Πηγή: National Wildfire Coordinating Group (2008) Glossary of Wildland Fire Terminology (National Wildfire
Coordinating Group, Boise), p.29.
12 Πηγή: National Wildfire Coordinating Group (2011) Glossary of Wildland Fire Terminology (National Wildfire
Coordinating Group, Boise), p.84.
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Τακτικές
Όρος

Ορισµός

Πλευρική Προσβολή
(εναέρια)

Μέθοδος καταστολής της πυρκαγιάς η οποία συνεπάγεται την ρήψη νερού ή
επιβραδυντικού κατά µήκος µιας πλευράς ή ταυτόχρονα κατά µήκος των δύο
πλευρών ταυτόχρονα.

Πορεία

Η οριζόντια κατεύθυνση προς ή από οποιοδήποτε σηµείο, που συνήθως
µετράται δεξιόστροφα από τον πραγµατικό βορρά, ή από άλλο σηµείο
αναφοράς σε µοίρες13.

Πόροι

Προσωπικό, εξοπλισµός, υπηρεσίες και προµηθειες που είτε είναι διαθέσιµα ή
δυνητικά διαθέσιµα για ανάθεση σε ένα περιστατικό πυρκαγιάς.

Πρόβλεψη
Συµπεριφοράς
Πυρκαγιάς

Η πρόβλεψη της πιθανής συµπεριφοράς της πυρκαγιάς που θα
χρησιµοποιηθεί για την ενηµέρωση των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

Προ-θεραπεία

Η εφαρµογή νερού, αφρού ή επιβραδυντικού κατά µήκος γραµµής ελέγχου.

Προκαταρκτική
Γραµµή

Προκαταρκτική γραµµή ελέγχου που έχει κατασκευαστεί βιαστικά ως µέτρο
έκτακτης ανάγκης για την πρόληψη της εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Προµήθειες

Μικρά αντικείµενα εξοπλισµού και αναλώσιµα στοιχεία που έχουν
προσδιοριστεί για ένα περιστατικό14.

Πρόσβαση

Σηµείο εισόδου, εξόδου και/ ή διαδροµή σε µια τοποθεσία περιστατικού.

Προσβολή Μετώπου

Μέθοδος κατάσβεσης που περιλαµβάνει επίθεση στο µέτωπο της πυρκαγιάς.
Αυτή η τακτική δεν υιοθετείται συχνά λόγω του αυξηµένου κινδύνου για το
προσωπικό καταστολής.

Προσβολή Μετώπου
(εναέρια)

Μέθοδος κατάσβεσης που περιλαµβάνει την απελευθέρωση επιβραδυντικού ή
νερού από τον αέρα κατευθείαν επάνω στο µέτωπο της πυρκαγιάς.

Προσβολή Πυρκαγιάς

Γενικός όρος για τις διάφορες µεθόδους που µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για να καταστείλουν µια πυρκαγιά ή µέρη µιας πυρκαγιάς, όπως οι:
•

Άµεση Προσβολή - επιθετική τακτική καταστολής πυρκαγιάς που
περιλαµβάνει επίθεση σε ή κοντά στην άκρη πυρκαγιάς. Η τεχνική
αυτή βασίζεται κατά κανόνα στη χρήση εργαλείων χειρός και/ ή
νερού.

•

Έµµεση Προσβολή - οιεσδήποτε µέθοδοι καταστολής υλοποιούνται
µακριά από την άκρη πυρκαγιάς.

•

Εναέρια επίθεση - λειτουργία καταστολής που αφορά στη χρήση
αεροσκαφών για τη ρίψη νερού ή επιβραδυντικού επάνω ή κοντά σε
πυρκαγιά.

•

Μετωπική Προσβολή.

•

Ουραία Προσβολή.

•

Πλευρική Προσβολή - προσβολή της φωτιάς κατά µήκος πλευράς ή/
και στις δύο πλευρές ταυτόχρονα.

•

Παράλληλη Προσβολή - µέθοδος καταστολής της πυρκαγιάς κατά την
οποία µια γραµµή ελέγχου κατασκευάζεται περίπου παράλληλα και σε
κάποια απόσταση από το άκρο πυρκαγιάς.

13

Πηγή: Global Fire Monitoring Center (2010) International Multi-Lingual Fire Management Terminology (Global Fire
Monitoring Center, Freiburg), p.29

14

Πηγή: National Wildfire Coordinating Group (2011) Glossary of Wildland Fire Terminology (National Wildfire Coordinating
Group, Boise), p.168
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Προώθηση Φωτιάς

Εξέλιξη πυρκαγιάς που συνδέεται µε την κεφαλή (µέτωπο). Η συµπεριφορά
της πυρκαγιάς στην περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται συνήθως από πιο έντονη
καύση, αυξηµένο ύψος και µήκος φλόγας και πιο ταχείς ρυθµούς εξάπλωσης.
Συνήθως συµβαίνει όταν πυρκαγιά καίει µε την υποστήριξη µίας ή
περισσότερων δυνάµεων ευθυγράµµισης (για παράδειγµα άνεµος ή κλίση)15.

Πρώτοι Ανταποκριτές

Τα πρώτα άτοµα που φθάνουν στη σκηνή πυρκαγιάς. Συχνά χρησιµοποιείται
ως γενικός όρος για όλο το προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης
που αναµένεται να ανταποκριθεί στο έκτατο περιστατικό.

Πρωτόκολλο
Ασφαλείας LACES

Σηµαντικό πρωτόκολλο ασφαλείας που πρέπει να εφαρµόζεται σε περιστατικά
πυρκαγιών για την αντιµετώπιση των κινδύνων. Η ορθή εφαρµογή του
LACES βοηθά να διασφαλιστεί ότι το προσωπικό έχει την κατάλληλη
επίβλεψη, ενηµέρωση και προειδοποίηση για τους πιθανούς κινδύνους και ότι
είναι ενήµεροι για το πώς και πού θα πρέπει να διαφύγουν από υψηλή
κατάσταση κινδύνου.
Το LACES προκύπτει από τους όρους:
• L = Παρατηρητής
• A = Ενηµέρωση ή Σήµειο Αγκύρωσης
• C = Επικοινωνία
• E = Οδός και Σχέδιο ∆ιαφυγής
• S = Ασφαλής Περιοχή

Ρυθµός Εξάπλωσης

Μέτρηση της ταχύτητας µε την οποία κινείται µια πυρκαγιά σε ένα τοπίο. Ο
ρυθµός εξάπλωσης συνήθως εκφράζεται σε µέτρα ανά ώρα.

Σηµείο Αγκύρωσης

Θέση στο τοπίο η οποία είναι αρκετά ισχυρή για να ενεργεί ως φράγµα στην
πυρκαγιά. Άλλως, η πλεονεκτική θέση, συνήθως ένα εµπόδιο για την
εξάπλωση πυρκαγιάς, από την οποία θα ξεκινήσει η κατασκευή γραµµής
ελέγχου. Η έναρξη των εργασιών καταστολής από ένα σηµείο αγκύρωσης
εξασφαλίζει ότι µια πυρκαγιά δεν µπορεί να ξεφύγει από µια περιορισµένη
περιοχή που θα µπορούσε να απειλήσει την επιτυχία της επιχείρησης και/ ή
την ασφάλεια του προσωπικού καταστολής. Μπορεί να είναι απαραίτητο για
τα σηµεία αγκύρωσης να ενισχυθούν πριν από τη χρήση ή ακόµα και να
κατασκευαστούν µε το χέρι ή µηχανικά. Ένα σηµείο αγκύρωσης είναι
σηµαντικό κατά την κατασκευή γραµµής ελέγχου διότι θα εξασφαλίσει ότι η
γραµµή ελέγχου είναι εντελώς κλειστή και ότι η φωτιά δεν µπορεί να ξεφύγει
από την περιοχή περιορισµού. Η δηµιουργία ενός σηµείου αγκύρωσης είναι
µερικές φορές ένα βασικό στοιχείο που περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο
ασφαλείας LACES.

Σηµείο Ανάφλεξης

Η ακριβής φυσική θέση όπου η φωτιά άναψε για πρώτη φορά.

15
Πρόκειται για τροποποίηση του ορισµού της «προώθησης φωτιάς» που προβλέπεται στο National Wildfire Coordinating
Group (2005), Wildfire Origin and Cause Determination Handbook (National Wildfire Coordinating Group Fire Investigation
Working Team; USA), p.7
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Σηµείο Ενεργοποίησης

Προκαθορισµένο σηµείο στο χρόνο ή τον τόπο όπου η προβλεπόµενη αλλαγή
στη συµπεριφορά της πυρκαγιάς θα επηρεάσει την τακτική λήψης
αποφάσεων. Για παράδειγµα, αν µια πυρκαγιά φθάσει σε ένα συγκεκριµένο
σηµείο ενεργοποίησης στο τοπίο, ο ∆ιοικητής Συµβάντος µπορεί να
αποφασίσει ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστούν εναλλακτικές τακτικές
προκειµένου να διατηρηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα.

Σηµείο Συνάντησης

Προκαθορισµένη τοποθεσία όπου οι πόροι που φθάνουν σε ένα περιστατικό
δασικής πυρκαγιάς θα αναφερθούν.

Σοβαρότητα Πυρκαγιάς

Η σοβαρότητα πυρκαγιάς µπορεί να ορίζεται µε δύο τρόπους:
•

Ο βαθµός κατά τον οποίο µια περιοχή έχει αλλοιωθεί ή διαταραχθεί
από πυρκαγιά16.

•

Η ικανότητα πυρκαγιάς να προκαλέσει ζηµιά17.

Η ένταση της πυρκαγιάς και η ποσότητα του χρόνου όπου µια πυρκαγιά
έκαιγε µέσα σε µια συγκεκριµένη περιοχή, ανάµεσα σε άλλους πιθανούς
παράγοντες, θα επηρεάσει τη σοβαρότητα της πυρκαγιάς.
Συµµαχικές Υπηρεσίες

Οι οργανώσεις που εργάζονται από κοινού για την πρόληψη, διερεύνηση και/
ή καταστολή των πυρκαγιών. Οι συµµαχικοί φορείς θα εργαστούν από
κοινού για τις δραστηριότητες και τα σχέδια ετοιµότητας, ενώ είναι πιθανό να
έχουν διατυπωθεί συµφωνίες συνεργασίας.

Συµπεριφορά
Πυρκαγιάς

Η αντίδραση της πυρκαγιάς στις επιδράσεις των καυσίµων, των καιρικών
συνθηκών και της τοπογραφίας. ∆ιαφορετικοί τύποι συµπεριφοράς πυρκαγιάς
περιλαµβάνουν:

Συνεργαζόµενος
Οργανισµός

•

Πυρκαγιά βραδείας καύσης - πυρκαγιά που καίει χωρίς φλόγα και µε
ελάχιστη ταχύτητα διάδοσης.

•

Υφέρπουσα πυρκαγιά - πυρκαγιά µε χαµηλή ταχύτητα διάδοσης και
γενικά µε χαµηλό µήκος φλόγας.

•

Καλπάζουσα πυρκαγιά - πυρκαγιά µε υψηλό ρυθµό εξάπλωσης.

•

Πυρκαγιά δάδα - πυρκαγιά που καίει από το έδαφος µέσω
επιφανειακών και εναέριων καύσιµων όπως και στο στέµµα ενός
δένδρου ή ενός µικρού συνόλου δένδρων.

•

Σηµειακή πυρκαγιά - συµπεριφορά πυρκαγιάς όπου οι σπινθήρες και
τα καιώµενα κάρβουνα µεταφέρονται από τον άνεµο ή τη στήλη
συναγωγής σε περιοχή πέρα από την περίµετρο της φωτιάς
οδηγώντας σε σηµειακές πυρκαγιές.

•

Πυρκαγιά στέψης - όταν πυρκαγιά καίει ελεύθερα στο ανώτερο
φύλλωµα των δέντρων και θάµνων.

Κάθε οργανισµός που παρέχει πόρους για να βοηθήσει στην εφαρµογή ενός
σχεδίου καταστολής. ∆ιαφέρει από ένα συνεργαζόµενο γραφείο υπό την
έννοια ότι έρχεται µόνο για βοήθεια όταν µια πυρκαγιά εµφανίζεται.

16

Βασισµένο στον ορισµό του “Fire Severity” within National Wildfire Coordinating Group (2011), Glossary of Wildland Fire
Terminology (National Wildfire Coordinating Group, Boise), p.78

17

British Standards Institution (2010), Fire Safety Vocabulary (ISO 13943: 2008; BS EN ISO 13943:2010), (BSI Standards
Publication, London), 4.130, p.15
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Συνθήκες Καύσης

Η κατάσταση των συνδυασµένων στοιχείων του περιβάλλοντος της
πυρκαγιάς που επηρεάζουν τη συµπεριφορά πυρκαγιάς στο πλαίσιο των
διαθέσιµων καυσίµων. Οι συνθήκες καύσης συνήθως καθορίζονται σύµφωνα
µε τους παράγοντες της θέσης, του καιρού, την κλίσης/ τοπογραφίας και του
τύπου καυσίµων και φορτίου.

Σύστηµα ∆ιοίκησης
Περιστατικού (Σ∆Π)

Τυποποιηµένο σύστηµα διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που έχει
σχεδιαστεί ειδικά για να επιτρέπει στους χρήστες του να υιοθετούν µια
ολοκληρωµένη οργανωτική δοµή ίση µε την πολυπλοκότητα και τις
απαιτήσεις των απλών ή των πολλαπλών περιστατικων πυρκαγιών. Ένα Σ∆Π
παρέχει ένα πρότυπο πλαίσιο µέσα στο οποίο µεµονωµένα άτοµα και οµάδες
που είναι παρόντα σε ένα περιστατικό µπορούν να συνεργαστούν ασφαλώς
και αποτελεσµατικά.

Σχέδια Πυρκαγιάς

Οι ορατές ή µετρήσιµες φυσικές αλλαγές και τα αναγνωρίσιµα σχήµατα που
άφησε η πυρκαγιά18.

Σχέδιο ∆ιαφυγής

Προκαθορισµένη λίστα ενεργειών που πρέπει να θεσπιστούν σε περίπτωση
απρόβλεπτων επικίνδυνων συνθηκών (για παράδειγµα µια απροσδόκητη
αλλαγή στη συµπεριφορά της πυρκαγιάς). Ένα σχέδιο διαφυγής πρέπει να
περιλαµβάνει µια οδό διαφυγής. Η ανάπτυξη ενός σχεδίου διαφυγής είναι ένα
βασικό στοιχείο του πρωτοκόλλου ασφαλείας LACES.

Σχέδιο Ασφάλειας
Νερού

Σχέδιο που έχει δηµιουργηθεί για να εξασφαλίζει την ασφάλεια των
αεροσκαφών βοµβαρδισµού µε νερό και των χρηστών αναπλήρωσής του.
Ένα σχέδιο ασφάλειας νερού περιλαµβάνει συνήθως τους ακόλουθους
τύπους ρυθµίσεων:
-

Μέτρα που πρέπει να εφαρµοστούν για την ενηµέρωση των χρηστών
για τη χρήση του από τα αεροσκάφη βοµβαρδισµού µε νερό.

-

Συστήµατα και πρωτόκολλα για τη ρυµούλκηση και διάσωση των
αεροσκαφών βοµβαρδισµού νερού που συντρίβονται στο νερό.

-

Συστήµατα και πρωτόκολλα για την παροχή βοήθειας και συνδροµής
στο πλήρωµα αεροσκάφους βοµβαρδισµού µε νερό που έχει συντριβεί
στο νερό.

Σχέδιο Έκτακτης
Ανάγκης

Προ-παρασκευασµένο εναλλακτικό σχέδιο που µπορεί να υλοποιηθεί εάν οι
συνθήκες αλλάξουν.

Σχέδιο Ετοιµότητας

Προκαθορισµένο σχέδιο ή πρόγραµµα δραστηριοτήτων που έχει διατυπωθεί,
προκειµένου να προετοιµαστεί ικανοποιητικά ένας φορέας ή µια γεωγραφική
περιοχή για να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά σε περιστατικά πυρκαγιών.

Σχέδιο Καταστολής
Πυρκαγιάς

Προκαθορισµένο σχέδιο ή πρόγραµµα δραστηριοτήτων για την ασφαλή και
αποτελεσµατική επίτευξη των στόχων καταστολής πυρκαγιάς. Ένα σχέδιο
καταστολής θα περιγράφει την επιλογή της τακτικής, των πόρων και των
αναθέσεων πόρων που θα πρέπει να παρακολουθούνται και να διατηρούνται
σε ένα συγκεκριµένο περιστατικό. Τα σχέδια καταστολής πυρκαγιάς πρέπει
να είναι δυναµικά για να λαµβάνουν υπόψη τυχόν αλλαγές στις συνθήκες ή
τις περιστάσεις.

18

Βασισµένο στον ορισµό που παρέχεται από NFPA: NFPA (2011) NFPA 921 – Guide for Fire and Explosion Investigations
(NFPA, Quincy, Massachusetts), p.14

14

Τακτικές
Όρος

Ορισµός

Σχέδιο Καύσης

Προκαθορισµένο σχέδιο ή πρόγραµµα δραστηριοτήτων που έχει διατυπωθεί
για την ασφαλή και αποτελεσµατική επίτευξη των στόχων µιας ελεγχόµενης
καύσης. Ένα σχέδιο καύσης θα περιγράφει την επιλογή της τακτικής, την
επιλογή των πόρων, τη διάθεση των πόρων και την εφαρµογή τους κατά τη
διάρκεια ελεγχόµενης καύσης. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ένα σχέδιο καύσης
µπορεί να χρειαστεί να είναι δυναµικό και να λαµβάνει υπόψη του τυχόν
αλλαγές σε συνθήκες ή περιστάσεις.

Σχέδιο Πρόβλεψης
Πυρκαγιάς

Μέθοδος ή εργαλείο που χρησιµοποιείται για την πρόβλεψη της µελλοντικής
συµπεριφοράς πυρκαγιάς.

Σωλήνας Θερµότητας

Συσκευή που χρησιµοποιείται για την ανίχνευση θερµότητας19.

Τακτική

Η ανάπτυξη πόρων σε ένα περιστατικό φωτιάς για την επίτευξη των στόχων
του σχεδίου καταστολής.

Τακτικός Παρατηρητής

Άτοµο που έχει καλύτερη κατανόηση της συµπεριφοράς των δασικών
πυρκαγιών και ενεργεί ως αξιωµατικός ασφαλείας σε ένα περιστατικό
πυρκαγιάς. Το άτοµο αυτό: α) θα παρατηρήσει τη φωτιά και τη δράση των
οµάδων που συµµετέχουν στην καταστολή, β) θα διατηρεί στενή επικοινωνία
µε τις οµάδες καταστολής και τις εποπτικές αρχές και θα είναι υπεύθυνο για
την ασφάλεια όλων των ατόµων που είναι παρόντα στο περιστατικό. Οι
παρατηρητές είναι ένα βασικό στοιχείο του πρωτοκόλλου ασφαλείας LACES.

Τζελ

Χηµική ουσία που προστίθεται στο νερό για να το κάνει πιο πυκνό. Όταν
χρησιµοποιείται ως παράγοντας σβέσης, το µίγµα είναι ικανό να απορροφά
περισσότερη θερµότητα από το νερό και να κολλάει στην επιφάνεια του
καυσίµου.

Τοµέας

Συγκεκριµένη περιοχή του συµβάντος που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του
∆ιοικητή Τοµέα.

Τρόποι Ανάφλεξης

Γενικός όρος για τις τρεις βασικές τεχνικές για την ανάφλεξη µιας
διαχείρισιµης καύσης:

Τσίµπηµα

•

Γραµµική ανάφλεξη - ανάφλεξη καύσης σε λωρίδες κατά µήκος µιας
γραµµής ελέγχου και των παρακείµενων καυσίµων.

•

Σηµεία ανάφλεξης πυρκαγιάς - πυροδοτώντας σειρά από πυρκαγιές
µέσα σε ένα χώρο καυσίµων. Ο σκοπός αυτής της τεχνικής είναι για
τις µεµονωµένες φωτιές να καίει η µία µετά την άλλη.

•

∆ακτύλιοι πυρκαγιών ανάφλεξης20 [χαµηλής έντασης καύση προς τα
πίσω που επιτυγχάνεται µε ανάφλεξη γραµµών πυρκαγιάς σε ορθές
γωνίες σε µια γραµµή ελέγχου και παράλληλα προς τον άνεµο].

Τακτική προσβολής πυρκαγιάς δουλεύοντας κατά µήκος των πλευρών, είτε
ταυτόχρονα είτε διαδοχικά από ένα λιγότερο ενεργό σηµείο αγκύρωσης,
προσπαθώντας να συνδεθούν οι δύο γραµµές στο µέτωπο21.

19

Πηγή: National Wildfire Coordinating Group (2011), Glossary of Wildland Fire Terminology (National Wildfire
Coordinating Group, Boise), p.96

20

Αυτό δεν πρέπει να συγχέεται µε τον όρο «δακτύλιοι πυρκαγιάς» που ορίζεται εντός αυτού του γλωσσαρίου ως "Μια
επιµήκης καµµένη περιοχή που προεξέχει από το κύριο σώµα της πυρκαγιάς µε αποτέλεσµα µια ακανόνιστη περίµετρο
πυρκαγιάς’’.
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Τύποι Πυρκαγιάς

Υπάρχουν τρία διαφορετικά συστήµατα για την ταξινόµηση των τύπων
πυρκαγιάς:
-

Ταξινόµηση πυρκαγιάς ή τµήµατος αυτής σύµφωνα µε τη στάθµη του
καυσίµου εντός του οποίου αυτή συµβαίνει. Για παράδειγµα, πυρκαγιές
εναέριες, στέµµατος, υπόγειες, στην επιφάνεια του εδάφους.

-

Ταξινόµηση ενός τµήµατος πυρκαγιάς σύµφωνα µε τη θέση του κατά
µήκος της περιµέτρου της πυρκαγιάς. Για παράδειγµα, πυρκαγιές
µετώπου, ουράς και πλευρικές.

-

Ταξινόµηση πυρκαγιάς ή τµήµατος αυτής σύµφωνα µε τα οπτικά
χαρακτηριστικά που εµφανίζει. Για παράδειγµα, πυρκαγιές που
υποβόσκουν, που σέρνονται, υποστήριξης, κίνησης, δάδας, σηµειακές,
στέµατος, δίνης, συναγωγής, κλπ.

Τυποποιηµένες
∆ιαδικασίες
Λειτουργίας (Τ∆Λ)

Οι Τ∆Λ είναι γραπτές οδηγίες που περιγράφουν λεπτοµερώς τα απαραίτητα
βήµατα που πρέπει να ληφθούν κατά τη συµπλήρωση συγκεκριµένης
διαδικασίας ή δραστηριότητας. Ο σκοπός των Τ∆Λ είναι να εξασφαλίσουν ότι
µια συγκεκριµένη διαδικασία ή δραστηριότητα διεξάγεται πάντα µε ασφάλεια,
αποτελεσµατικά και µε τον ίδιο τρόπο.

Υγρή Γραµµή

Γραµµή νερού ή νερού που αναµιγνύεται µε χηµικά πυρόσβεσης, η οποία
ψεκάζεται κατά µήκος του εδάφους για να χρησιµεύσει ως προσωρινή
γραµµή ελέγχου από την οποία να αναφλεγεί µια επιχειρησιακή καύση ή να
σταµατήσει µια χαµηλής έντασης πυρκαγιά.

Υποστήριξη Συµβάντος

Οµάδα ή φορέας µε ευθύνη για την παροχή προσωπικού, εξοπλισµού ή/ και
πρόνοιας και προµηθειών για την υποστήριξη επιχειρήσεων καταστολής.

Ύψος Φλόγας

Η κατακόρυφη επέκταση της φλόγας. Η µέτρηση του ύψους φλόγας
υπολογίζεται κάθετα από το επίπεδο του εδάφους µέχρι το άκρο της φλόγας.
Το ύψος φλόγας θα είναι µικρότερο από το µήκος φλόγας εάν οι φλόγες
κλίνουν λόγω του ανέµου ή της πλαγιάς.

Χαµηλής Έντασης
Πυρκαγιά

Όταν τα καύσιµα καίγονται και παράγουν χαµηλής έντασης πυρκαγιά.

Χαντάκι Καύσης

Μικρό χαντάκι που κατασκευάζεται κάτω από πυρκαγιά σε επικλινές έδαφος
για να συλλέξει το υλικό που κυλάει προς τα κάτω.

Χάραξη

Η δηµιουργία σήµανσης επί του εδάφους για να προσδιορίσει µια περιοχή στόχο για τα αεροσκάφη βοµβαρδισµού µε νερό, είτε από το προσωπικό
εδάφους είτε από ένα ελικόπτερο.

21

Πηγή: Global Fire Monitoring Center (2010), International Multi-Lingual Fire Management Terminology (Global Fire
Monitoring Center, Freiburg), p.153 (defined within the term “Flanking Fire Suppression”)
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Τακτικές
Όρος

Ορισµός

Χηµικά Πυρόσβεσης

Ουσίες που έχουν την ικανότητα για την πρόληψη, τη µείωση ή την
αναστολή της καύσης. Μπορούν να εφαρµοστούν από τον αέρα ή από το
έδαφος και µπορούν να εφαρµοστούν απευθείας επάνω σε φωτιά ή σε
περιοχή άκαυστου καυσίµου.
Οι κοινοί τύποι των χηµικών πυρόσβεσης περιλαµβάνουν:
•

Αφρός - µάζα από φυσαλίδες που σχηµατίζονται µε ανάµιξη
συγκεκριµένης αναλογίας αέρα µε νερό και ένα συµπύκνωµα αφρού.
Ο αφρός µπορεί να εφαρµοστεί προκειµένου να µειώσει και να ψύξει
τα µέρη της φωτιάς και/ ή για την πρόληψη της ανάφλεξης εντός
ενός καυσίµου.

•

Τζελ - χηµική ουσία που προστίθεται στο νερό για να το κάνει πιο
πυκνό. Όταν χρησιµοποιείται ως παράγοντας σβέσης, το µίγµα είναι
ικανό να απορροφά περισσότερη θερµότητα από το νερό και να
κολλάει στην επιφάνεια του καυσίµου.

•

Επιβραδυντές - οµάδα χηµικών που συνήθως αναµιγνύονται µε το
νερό και που έχουν την ικανότητα να µειώνουν ή να αναστέλλουν
την καύση, είτε µακροπρόθεσµα είτε βραχυπρόθεσµα.

•

-

Μακροπρόθεσµα επιβραδυντικά - έχουν την ικανότητα να
µειώνουν ή να αναστέλλουν την καύση, ακόµη και όταν το
νερό που περιέχουν έχει εξατµιστεί.

-

Βραχυπρόθεσµα επιβραδυντικά - χρησιµοποιούνται κυρίως για
την αναστολή της καύσης µέσω της πιο άµεσης ψύξης ή/ και
µείωσης πυρκαγιάς.

∆ιαβρέκτες - χηµικά που, όταν προστίθεται στο νερό, µειώνουν την
επιφανειακή τάση του νερού και επιτρέπουν µεγαλύτερη διείσδυση
στα καύσιµα.
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