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Αριθμός Πρωτοκόλλου: 222     Αθήνα, 29 Απριλίου 2022 
 

ΠΡΟΣ:  

Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας  

κ. Χρήστο Στυλιανίδη  
 

ΘΕΜΑ:  Πρόταση αξιοποίησης οχημάτων και δομών αποχιονισμού για πυρόσβεση. 
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Όπως γνωρίζετε, εξ αιτίας της περιορισμένης δυνατότητας του δημόσιου προϋπολογισμού, οι πόροι 
που διατέθηκαν τα προηγούμενα έτη δεν ήταν επαρκείς για να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες 
πυρόσβεσης κατά τη θερινή περίοδο. Με δεδομένο τον υψηλό αριθμό πυρκαγιών κατά το πρώτο 
τετράμηνο του τρέχοντος έτους, δεν είναι βέβαιο ότι θα καταστεί δυνατόν να  αντιμετωπισθούν 
πλήρως οι μεγάλες ανάγκες της νέας αντιπυρικής περιόδου, παρά την εξασφάλιση αυξημένων πόρων 
και τις οργανωτικές προσπάθειες του Υπουργείου σας και του Πυροσβεστικού Σώματος.  

Λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοδοτική στενότητα του Π.Δ.Ε. την τρέχουσα δυσμενή περίοδο, 
προτείνουμε να εξετάσετε τη δυνατότητα αξιοποίησης υφισταμένων πόρων και δομών αποχιονισμού 
σε εργασίες πυρόσβεσης, με τις κατάλληλες τροποποιήσεις και εύλογο κόστος (value for money). 

Κατά μήκος του δικτύου αυτοκινητοδρόμων της Χώρας, συνολικού μήκους 2300 χιλιομέτρων 
περίπου, υπάρχουν Σταθμοί Συντήρησης εξοπλισμένοι με σημαντικό αριθμό οχημάτων 
αποχιονισμού, που ανήκουν στην κατά τόπο Παραχωρησιούχο Εταιρεία ή σε υπεργολάβους της. Στη 
διάρκεια της χειμερινής περιόδου ο εξοπλισμός και οι χειριστές είναι δεσμευμένοι (εργάζονται ή 
είναι σε επιφυλακή), ενώ κατά τη θερινή περίοδο η όλη δομή είναι σε αδράνεια. 

Υπάρχοντα σε αδράνεια φορτηγά οχήματα που θα εξοπλισθούν (με βυτίο των 8 m3 και αντλία) και 
κατανεμηθούν κατάλληλα θα μπορούν να επεμβαίνουν σε σύντομο χρόνο και να συμβάλλουν 
ουσιαστικά στην αντιμετώπιση πυρκαγιών στην ευρύτερη ζώνη που διέρχεται ο αυτοκινητόδρομος, 
υπό τη διεύθυνση και ευθύνη της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σημειωτέον ότι τμήματα των 
αυτοκινητοδρόμων διασχίζουν εκτεταμένα πυκνά δάση (π.χ. στην Πίνδο) και βιομηχανικές περιοχές.  

Επισημαίνεται ότι το όποιο κόστος εξοπλισμού, προσωπικού κλπ. είναι συνάρτηση των τεχνικών και 
λειτουργικών απαιτήσεων και της χρονικής διάρκειας, που θα πρέπει να προσδιορισθούν από το 
Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και των συνθηκών της αγοράς. Επίσης, με χαμηλό κόστος, είναι δυνατόν 
να προστεθούν ειδικές έξοδοι / είσοδοι στο παράπλευρο δίκτυο, καθώς και να κατασκευαστούν σε 
εκτάσεις του Δημοσίου μικρές υδατοδεξαμενές για την ταχεία τροφοδότηση οχημάτων (και 
ελικοπτέρων). 

Εφόσον ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σε σύντομο χρόνο, εκτιμούμε ότι θα είναι δυνατόν να 
αξιοποιηθεί μέρος των οχημάτων αποχιονισμού κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση και πρόσθετη πληροφορία. 

Με τιμή, 

Ο Πρόεδρος  

 

 

Σέργιος Λαμπρόπουλος 

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

Κωνσταντίνος Καλέργης 
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Το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών & Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), συνιστά αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και 

ιδρύθηκε το 2019, με πρωτοβουλία των ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ, για την ενιαία εκπροσώπηση της Βιομηχανίας Υποδομών & 

Κατασκευών της Ελλάδας.  

Μέλη του ΕΣΒΥΚ είναι οι επαγγελματικές ενώσεις, σωματεία, σύνδεσμοι ή οργανώσεις οικονομικών φορέων που εδρεύουν 

στην Ελλάδα, έχουν πανελλαδική κάλυψη και έχουν ως πρωταρχικό σκοπό τον σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή 

έργων, την προμήθεια και παραγωγή υλικών, την ανάπτυξη, την έρευνα, τη συντήρηση και τη διαχείριση του δομημένου και 

του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης, στο ΕΣΒΥΚ μετέχουν ως συνδεδεμένα μέλη δημόσιοι φορείς και οργανισμοί, Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, εκπαιδευτικά, ερευνητικά και λοιπά ιδρύματα και φορείς μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα που εμπλέκονται -αμέσως ή εμμέσως- με τις υποδομές και κατασκευές. 

Βασικοί σκοποί του ΕΣΒΥΚ είναι:  

 η προαγωγή της ελληνικής βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών και η αναβάθμιση της συμβολής της στην ανάπτυξη 

της ελληνικής οικονομίας, 

 η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών και η βελτίωση της 

παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητάς της, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, 

 η διασφάλιση των θεμελιωδών αρχών της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού στο σύστημα παραγωγής δημόσιων 

και ιδιωτικών έργων στη χώρα, 

 η προώθηση της υγιούς, υπεύθυνης και ποιοτικής επιχειρηματικότητας στον τομέα των υποδομών και κατασκευών,  

 η διασφάλιση και η εκπροσώπηση των ενδιαφερόντων και των δικαιωμάτων των μελών του,  

 η ενιαία εκπροσώπηση των μελών του σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, φορείς, επιτροπές και φόρουμ που 

σχετίζονται ή/και επηρεάζουν τη βιομηχανία υποδομών και κατασκευών, 

 η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του, 

 η προβολή του Έργου των μελών του στο κοινωνικό σύνολο. 

 

Τακτικά μέλη ΕΣΒΥΚ: 

  

 

 

 

 

 
 

 

Συνδεδεμένα μέλη ΕΣΒΥΚ: 
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