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AΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι αρμόδιο για την
οργάνωση, τον σχεδιασμό, τον συντονισμό των Υπηρεσιών του Δήμου και συνεργάζεται με
τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς , για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που
προέρχονται από ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες- χιονοπτώσεις - παγετό - θυελλώδεις
ανέμους- καύσωνα), δασικές πυρκαγιές και τεχνολογικά ατυχήματα.

Το έργο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών θα ασκούν με ευθύνη των Προϊσταμένων ,οι
Διευθύνσεις:
 Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος.
 Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων.
 Κατασκευών και Συντηρήσεων.
 Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων.
 Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας.
 Δημοτικής Αστυνομίας.
σε συνεργασία με τον Δήμαρχο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον Γενικό Γραμματέα, τον
εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για δράσεις Πολιτικής Προστασίας, τον αναπληρωτή
Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και τους αντίστοιχους
υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας .
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΩΡΑ
1. Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας επικαιροποιεί την ιστοσελίδα του Δ.Θ. με
οδηγίες της Γ.Γ.Π.Π. για την προστασία του κοινού ανά κατηγορία κινδύνου.
2. Διανέμει έντυπο ενημερωτικό υλικό της Γ.Γ.Π.Π. καθ όλη την διάρκεια του έτους. Το εν λόγω
υλικό διανέμεται σε σχολεία, στις πέντε Δημοτικές Κοινότητες και στην Δημοτική Ενότητα
Τριανδρίας, στις εξόδους της πόλης, με τη συνδρομή εθελοντών και με κάθε ευκαιρία όπως
(δενδροφυτεύσεις, εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας πολιτικής προστασίας κτλ).
3. Αποστέλλει καθημερινά , σε όλες τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις, τα δελτία πρόγνωσης
καιρού και τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, κατά την αντιπυρική περίοδο, που
λαμβάνει από την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης .
4. Φροντίζει για την προμήθεια , αποθήκευση και διάθεση αλατιού αποχιονισμού πριν και
κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου.
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5. Μεριμνά για την κοπή της αυτοφυούς βλάστησης και τον καθαρισμό από αστικά
απορρίμματα, πριν και κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, σε τμήματα του
περιαστικού δάσους , του άλσους των λουτρών Θέρμης και του άλσους της Ν.Ελβετίας.
6. Συντάσσει το εβδομαδιαίο δελτίο επιφυλακής των εμπλεκομένων Διευθύνσεων του Δ.Θ. για
την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης.
7. Προμηθεύεται και φυλάσσει εξοπλισμό που θα διατεθεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών.
8. Μεριμνά για την συγκρότηση του Σ.Τ.Ο.
9.Συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως ( Π.Υ. - ΕΛ.ΑΣ.- Ε.Σ. - Ε.Κ.Α.Β. Λ.Σ. - κτλ).
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ορίζεται ως κέντρο επιχειρήσεων το Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Μετά την
εκδήλωση του φαινομένου ή ατυχήματος και με σκοπό την οργάνωση και συντονισμό των
Υπηρεσιών του Δήμου, θα πρέπει να συγκεντρωθούν, εντός ημιώρου στο κέντρο
επιχειρήσεων: Ο Δήμαρχος ή ο εκάστοτε αρμόδιος, σύμφωνα με σχετική απόφαση ανάθεσης
αρμοδιοτήτων,οι Αντιδήμαρχοι, o Γενικός Γραμματέας,ο Γενικός Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών,
ο Γενικός Δ/ντης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος του
Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και όποιος άλλος κριθεί απαραίτητο, αναλόγως
των συνθηκών.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, λαμβάνονται αποφάσεις για τον τρόπο
συντονισμού των εμπλεκομένων Υπηρεσιών. Ο Προϊστάμενος του Α.Τ.Π.Π. έχοντας πάρει τις
γενικές κατευθύνσεις, σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Πολιτικό Προϊστάμενο και τους Γεν.
Δ/ντές επικοινωνεί με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες για τον συντονισμό των απαιτούμενων
ενεργειών.
Επίσης, στη συνάντηση αυτή το Αυτοτελές Τμήμα πολιτικής Προστασίας διανέμει ,εάν
κριθεί αναγκαίο, τους ασυρμάτους που έχει στη διάθεσή του, με χρήση αδειοδοτημένης
συχνότητας.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α) ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΠΕΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
1. Ενημέρωση του Τμήματος Δενδροστοιχιών(εργοτάξιο Ν.Ελβετίας) τηλ. 2310
301225.(για τις εργάσιμες ημέρες από 6.30 έως 14.30). Από 14.30 έως 6.30 καθώς για
τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες τηλεφωνική επικοινωνία με τον (την) επικεφαλής της
ομάδας προσωπικού επιφυλακής, αυτοψία και δρομολόγηση, εάν είναι αναγκαίο,
καλαθοφόρου ή άλλου οχήματος. Τηλ. επικοινωνίας γραφείου κίνησης: από 6.30 έως
14.30 2310 313913, από 14.30 έως 6.30 καθώς και για Σαββατοκύριακα και αργίες
2310 953973 (εργοτάξιο πρώην Λαβιφάρμ).
2. Σε περίπτωση θεομηνίας, ενημέρωση των Δ/νσεων Ανακύκλωσης και Διαχείρισης
Αστικών Απορριμμάτων, Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων και Δ/νσης
Κατασκευών & Συντηρήσεων.
3. Συγκέντρωση του απαραίτητου προσωπικού στο εργοτάξιο του Τμήματος Αλσών,
Δενδροστοιχιών και Φυτωρίων στο πάρκο της Ν. Ελβετίας για την παραλαβή του
απαραίτητου εξοπλισμού .
4. Επέμβαση στα περιστατικά που έχουν αναφερθεί στην Υπηρεσία.
5. Ενημέρωση από τους επικεφαλής στους υπεύθυνους του Αυτοτελούς Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση των εργασιών .
Β)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1. Συγκέντρωση του απαραίτητου προσωπικού στο Φυτώριο Αγίου Δημητρίου, για την
παραλαβή των απαραίτητων εργαλείων
2. Επέμβαση στα περιστατικά που έχουν αναφερθεί στην Υπηρεσία
3. Ενημέρωση από τους επικεφαλείς στους υπεύθυνους του Αυτοτελούς Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας για την εκτέλεση των εργασιών.
Γ)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η παρακολούθηση των επιπέδων και η διαχρονική εξέλιξη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,
οδήγησε το Δήμο Θεσσαλονίκης στη δημιουργία ενός Δημοτικού Δικτύου Σταθμών Ελέγχου
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης. Ο πρώτος σταθμός (Σταθμός του Δημαρχείου) λειτούργησε στο
κέντρο της πόλης, το Νοέμβριο του 1988. Σήμερα, το Δημοτικό Δίκτυο περιλαμβάνει τούς
παρακάτω Σταθμούς Ελέγχου, που στοχεύουν στη συσχέτιση των συγκεντρώσεων των
ατμοσφαιρικών ρύπων με τα μετεωρολογικά δεδομένα.
1) Σταθμός Δημαρχείου : ( Β.Γεωργίου 1Α – Δώμα )
4


Ελεγχόμενοι ατμοσφαιρικοί ρύποι: (SO2, NO, NO2, O3, CO, Αιωρούμενα Σωματίδια
PM10 PM2,5).

Ελεγχόμενες μετεωρολογικές παράμετροι: (Θερμοκρασία, Σχ. Υγρασία, Ταχύτητα και
Διεύθυνση Ανέμου, Ατμοσφαιρική Πίεση, Ολική Ηλιακή Ακτινοβολία).
2) Σταθμός 25ης Μαρτίου: ( Μαρτίου – Καρακάση )

Ελεγχόμενοι ατμοσφαιρικοί ρύποι: (SO2, NO, NO2, O3, CO, Αιωρούμενα Σωματίδια
PM10 , Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες ΒΤΕΧ)

Ελεγχόμενες μετεωρολογικές παράμετροι: (Θερμοκρασία, Σχ. Υγρασία, Ταχύτητα και
Διεύθυνση Ανέμου).
3) Σταθμός Λαγκαδά: (Λαγκαδά-Κουτήφαρη )

Ελεγχόμενοι ατμοσφαιρικοί ρύποι: (SO2, NO, NO2, O3, CO, Αιωρούμενα Σωματίδια
PM10 , ).

Ελεγχόμενες μετεωρολογικές παράμετροι: (Θερμοκρασία, Σχ. Υγρασία, Ταχύτητα
και Διεύθυνση Ανέμου).
4) Σταθμός Επταπυργίου: ( Αγράφων – Αγ.Αναστασίας)

Ελεγχόμενοι ατμοσφαιρικοί ρύποι: (SO2, NO, NO2, O3, CO, Αιωρούμενα Σωματίδια
PM10 PM2,5).

Ελεγχόμενες μετεωρολογικές παράμετροι: (Θερμοκρασία, Σχ. Υγρασία, Ταχύτητα και
Διεύθυνση Ανέμου).

5) Σταθμός Μαλακοπής: ( έμπροσθεν Χαρίσειου Γηροκομείου )

Ελεγχόμενοι ατμοσφαιρικοί ρύποι: (SO2, NO, NO2, O3, CO, Αιωρούμενα Σωματίδια
PM10 ).


Ελεγχόμενες μετεωρολογικές παράμετροι: (Θερμοκρασία, Σχ. Υγρασία,
Ταχύτητα και Διεύθυνση Ανέμου).

6) Σταθμός Εγνατίας – Ι. Δραγούμη


Ελεγχόμενοι ατμοσφαιρικοί ρύποι: (SO2, NO, NO2, O3, CO,
Αιωρούμενα Σωματίδια PM10 ).



Ελεγχόμενες μετεωρολογικές παράμετροι: (Θερμοκρασία, Σχ. Υγρασία,
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Ταχύτητα και Διεύθυνση Ανέμου).

7) Μετεωρολογικός σταθμός, πάρκο Ανθοκομικής έκθεσης -Σοφίας
Βέμπο (πεδίο του Άρεως)


Ελεγχόμενες μετεωρολογικές παράμετροι: (Θερμοκρασία, Σχ. Υγρασία,
Ταχύτητα και Διεύθυνση Ανέμου, Ατμοσφαιρική Πίεση, Ηλιοφάνεια,
Ολική Ηλιακή Ακτινοβολία, Υπεριώδης Ηλιακή Ακτινοβολία).

8) Μετεωρολογικός σταθμός Δώμα Δημ.Κτιρίου Παπαρηγοπούλου :

Ελεγχόμενες μετεωρολογικές παράμετροι: Θερμοκρασία, Σχ. Υγρασία, Ταχύτητα και
Διεύθυνση Ανέμου.
Το Τμήμα Περιβαλλοντικών δράσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης διαθέτει τις μεγαλύτερες
χρονοσειρές δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης,
απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που
ενδέχεται να προκύψουν σε περίπτωση εκτεταμένης πυρκαγιάς ή τεχνολογικού ατυχήματος.
Επιπρόσθετα, με τη βοήθεια των μετεωρολογικών σταθμών υπάρχει η δυνατότητα εκτίμησης
των μετεωρολογικών συνθηκών σε περίπτωση θεομηνίας (ταχύτητα ανέμου, καύσωνας,
παγετός).
Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή τεχνολογικού ατυχήματος στην ατμόσφαιρα της περιοχής που έχει
πληγεί συνυπάρχουν χιλιάδες χημικές ενώσεις, που πρέπει να προσδιοριστούν και να
καταγραφούν ποσοτικά. Ο άνθρωπος εισπνέει καθημερινά περίπου 20m3 αέρα και θεωρείται
πλέον δεδομένο, ότι η αναπνοή αποτελεί τον κυριότερο τρόπο έκθεσής του σε επικίνδυνες
ουσίες. Η δειγματοληψία και η πλήρης ανάλυση του πολυσύνθετου μίγματος του αέρα είναι
υπόθεση ειδικών ερευνητικών ινστιτούτων, όπως π.χ. ο Δημόκριτος στην Ελλάδα. Τα Αστικά
Δίκτυα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης , όπως το Δημοτικό Δίκτυο, ελέγχουν τους
καλούμενους ρύπους κριτήρια , για τους οποίους έχουν θεσμοθετηθεί όρια από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας , την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕΡΑ (Υπηρεσία
Περιβάλλοντος των ΗΠΑ ). Οι σταθμοί των Δικτύων και οι αναλυτές που τους εξοπλίζουν δεν
μετακινούνται, (περίπτωση πυρκαγιά των Ταγαράδων), για τους παρακάτω λόγους:

Απαιτείται ειδική ηλεκτρολογική εγκατάσταση (τριφασικό ρεύμα: οι αναλυτές και το
κλιματιστικό τροφοδοτούνται από διαφορετικές φάσεις).


Οι αναλυτές λειτουργούν σε σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας .



Η δειγματοληψία γίνεται υπό πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες .


Η καταγραφή των αποτελεσμάτων απαιτεί ειδική μηχανογραφική εγκατάσταση
(υπολογιστής , ειδικά προγράμματα μεταφοράς και επεξεργασίας δεδομένων κλπ).
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Οι αναλυτές ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα όργανα σε αλλαγές
περιβάλλοντος , κραδασμούς , μεταφορές , νέες εγκαταστάσεις , βαθμονομήσεις με ειδικές
φιάλες προτύπων αερίων κλπ.

Η αξιολόγηση της κατάστασης γίνεται με βάση την προϋπάρχουσα του επεισοδίου
κατάσταση , η οποία είναι άγνωστη για την πληγείσα περιοχή (νέα εγκατάσταση). Παράλληλα
η μετακίνηση του σταθμού ή του αναλυτή διακόπτει την χρονοσειρά, με βάση την οποία θα
μπορούσαν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την περιοχή, στην οποία λειτουργεί ο
σταθμός ή ο αναλυτής πριν το επεισόδιο.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ - ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
Η Υπηρεσία είναι αρμόδια για τον καθαρισμό των φρεατίων (σχαρών) επιφανειακά.
Μεγαλύτερη βαρύτητα δίδεται στα φρεάτια που είναι σε επίπεδα σημεία όπου και καταλήγουν
τα νερά των βροχοπτώσεων.
Για τον καθορισμό των φρεατίων εσωτερικά αρμόδια είναι η Ε.Υ.Α.Θ. Οι Επόπτες του
Τμήματος Καθαριότητας, όταν εντοπίζουν φρεάτια τα οποία είναι φραγμένα , ειδοποιούν την
Ε.Υ.Α.Θ. για τον καθαρισμό τους.
Οι συντηρήσεις, καθαρισμοί και αστυνόμευση των ρεμάτων ασκούνται από τις καθ ’ύλην
αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας.(Ν.3852/2010). Έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλου
ΔΑΕΕ/212Φ.Θεσ/νίκης/22-2-2017(Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών ΈργωνΥπουργείο Υποδομών & Μεταφορών).

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ-ΠΑΓΕΤΟΣ
Το Τμήμα Καθαριότητας διαθέτει προσωπικό για την πλήρωση σάκων με αλάτι
αποχιονισμού.
Τοποθετεί σε προεπιλεγμένα σημεία, στις πέντε Δημοτικές Κοινότητες και στην Δημοτική
Ενότητα Τριανδρίας, σάκους με αλάτι για τους δημότες και φροντίζει για την αναπλήρωσή
αυτών.
Μεταφέρει αλάτι σε σάκους από το χώρο όπου είναι αποθηκευμένο (Βασ. Όλγας 186Ντεπώ),στις εποπτείες του Τμήματος Καθαριότητας, σε παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία,
σχολεία, εκκλησίες, Δημόσια κτίρια, Υπηρεσίες, κτλ, ώστε στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν
όταν υπάρχει ανάγκη.
Φροντίζει για τον αποχιονισμό των οδών χρησιμοποιώντας τα ειδικά διαμορφωμένα οχήματα
(αλατιέρες)για την ρίψη αλατιού και τα υδροφόρα οχήματα για την ρίψη θαλασσινού νερού,
όπου κρίνεται κατάλληλο.
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ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Το Τμήμα Καθαριότητας διαθέτει προσωπικό για τον προληπτικό καθαρισμό του
περιαστικού δάσους του Σέιχ –Σού του άλσους Ν. Ελβετίας και του άλσους Λουτρών Θέρμης.
Σε περίπτωση συνδρομής στο έργο της Π.Υ. διαθέτει προσωπικό για την επάνδρωση των
υδροφόρων οχημάτων.
Τμήμα Διαχείρισης & Κίνησης Οχημάτων
Το Τμήμα είναι αρμόδιο:
 για τη διάθεση των οχημάτων,
 τον ορισμό οδηγών επιφυλακής,
 την προετοιμασία οχημάτων για επερχόμενες έκτακτες ανάγκες που ενδεχομένως
προκύψουν.
Το είδος των οχημάτων εξαρτάται από το έργο που καλείται να εκτελέσει .
Α) ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ – ΠΑΓΕΤΟΣ
- Βυτιοφόρα οχήματα
- Ανατρεπόμενα φορτηγά
- Οχήματα μεταφοράς προσωπικού
- Διασκευασμένα οχήματα για καθαρισμό οδών και ρίψη αλατιού αποχιονισμού
Β) ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ
- Καλαθοφόρα οχήματα
- Φορτηγά
- Οχήματα μεταφοράς προσωπικού
Γ) ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
- Ανατρεπόμενα φορτηγά
- Οχήματα μεταφοράς προσωπικού
- Βυτιοφόρα οχήματα
Δ) ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
- Βυτιοφόρα οχήματα
- Ανατρεπόμενα φορτηγά
- Οχήματα μεταφοράς προσωπικού
Ε) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Χρήση οχημάτων κατά περίπτωση
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ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Το Τμήμα διαθέτει δύο (2) υδροφόρες σε επιφυλακή τα Σαββατοκύριακα , από τον ΜΑΙΟ έως
και τον ΟΚΤΩΒΡΙΟ . Η μια βρίσκεται στον Πυροσβεστικό σταθμό του Σέιχ Σου και η δεύτερη
στο αμαξοστάσιο της Λαβιφάρμ .
Σε βαθμό επικινδυνότητας από 4 και πάνω, όλες οι διαθέσιμες υδροφόρες τίθενται στην
διάθεση της Π.Υ. για την προστασία του περιαστικού δάσους, του άλσους Ν. Ελβετίας και του
άλσους Λουτρών Θέρμης ή όπου αλλού ζητηθεί.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώνει το Αυτοτελές Τμήμα
Πολιτικής Προστασίας και ακολούθως ενημερώνεται ο υπεύθυνος του Τμήματος Διαχείρισης
και Κίνησης οχημάτων .
Ενημερώνεται η Διοίκηση για έγκριση κίνησης των αυτοκινήτων και στη συνέχεια
αποστέλλονται τα οχήματα στο σημείο που θα ζητηθεί από την Π.Υ.
Η συνδρομή στο έργο της Π.Υ συνίσταται στην μετάγγιση νερού από τα υδροφόρα οχήματα
του Δ.Θ. στα πυροσβεστικά .
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Σε περίπτωση χιονόπτωσης ή παγετού διαθέτει υδροφόρα οχήματα για την ρίψη θαλασσινού
νερού καθώς και ειδικά διασκευασμένα οχήματα για τον καθαρισμό των οδών και την ρίψη
αλατιού αποχιονισμού .
Τα μηχανήματα έργου που διαθέτει το Τμήμα φορτώνουν τα οχήματα αποχιονισμού και
συνδράμουν όπου ζητηθεί.
Σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας αλλά και με τις εμπλεκόμενες
Υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. φροντίζει ώστε το τμήμα του δρόμου
από διασταύρωση Ε.Ο Θεσ/νίκης Σερρών προς τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης να παραμένει ανοικτό
για την εναπόθεση των απορριμμάτων.
Τμήμα Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων
Α) Μεριμνά για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων που παρέχουν έργο
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών .
Β) Προγραμματίζει τις απαραίτητες κατά βάρδια ειδικότητες μηχανικών αυτοκινήτων
(μηχανικοί οχημάτων , ηλεκτρολόγοι οχημάτων , τεχνίτες ελαστικών κ.λ π ) ανάλογα με τον
αριθμό των οχημάτων που δρομολογούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά
περίπτωση.
Γ) Συντηρεί και επισκευάζει τις υπερκατασκευές ρίψης άλατος αποχιονισμού οδών (αλατοδιανομείς), όπως επίσης και τους μικρούς ηλεκτροκινούμενους αλατοδιανομείς .
Πριν από την την έναρξη της χειμερινής περιόδου πρέπει να πραγματοποιείται προληπτικός
έλεγχος ετοιμότητας ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία του εξοπλισμού αποχιονισμού
(αλατοδιανομείς , φορτηγά , υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου). Απαραίτητη είναι η
επιμελημένη πλύση και λίπανση του εν λόγω εξοπλισμού μετά από το πέρας των εργασιών
αποχιονισμού. Επίσης πρέπει να βεβαιώνεται εγγράφως η ετοιμότητα και λειτουργικότητα
όλων των οχημάτων (φορτηγών-υδροφόρων,των υπερκατασκευών -αλατοδιανομέων ) και των
μηχανημάτων έργου που συμμετέχουν στο έργο της Πολιτικής Προστασίας . Η βεβαίωση αυτή
να παραδίδεται στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας πριν τις τακτικές συνεδριάσεις του
Σ.Τ.Ο.(Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου).
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων
Τμήμα Συντηρήσης Δημοτικών Κτιρίων & Κοινοχρήστων χώρων
Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ - ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
Σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας η Διεύθυνση Κατασκευών και
Συντηρήσεων διαθέτει το εργατοτεχνικό προσωπικό της και τα μέσα για την άντληση υδάτων,
καθαρισμό σχαρών φρεατίων απορροής ομβρίων κτλ, συνδράμοντας το Τμήμα Καθαριότητας,
της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων.
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ-ΠΑΓΕΤΟΣ
Η Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων διαθέτει εργατοτεχνικό προσωπικό
συνδράμοντας την Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων για την
πλήρωση σάκων με αλάτι αποχιονισμού, συμμετέχει στον αποχιονισμό των οδών, στην
άντληση θαλασσινού νερού κτλ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Τμήμα Οδοποιίας και οδικής Σήμανσης
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ-ΠΑΓΕΤΟΣ
Διαθέτει προσωπικό για την πλήρωση σάκων με αλάτι αποχιονισμού συνδράμοντας το Τμήμα
Καθαριότητας και το διανέμει στα σχολεία , στις εκκλησίες , στα κοιμητήρια , στα νοσοκομεία
σε παιδικούς σταθμούς κτλ.
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ - ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
Σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, διαθέτει το εργατοτεχνικό
προσωπικό, τα μηχανήματα έργου και τα μέσα που διαθέτει για την άντληση υδάτων,
καθαρισμό σχαρών φρεατίων απορροής ομβρίων κ.τ.λ., συνδράμοντας το Τμήμα
Καθαριότητας, της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων.

10

Τμήμα Ηλεκτρολογικού
Το Τμήμα ασχολείται με την τακτική συντήρηση του Δημοτικού δικτύου φωτισμού και διαθέτει
καλαθοφόρα οχήματα και το εργατοτεχνικό του προσωπικό για έκτακτες ανάγκες όπως,
πτώση ιστών φωτισμού, βλάβες καλωδίων και πινάκων.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής& Ισότητας των δύο φύλων
Τμήμα Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
ΔΡΙΜΥ ΨΥΧΟΣ – ΠΑΓΕΤΟΣ – ΚΑΥΣΩΝΑΣ
Κατά την διάρκεια του χειμώνα και όταν υπάρχει πρόβλεψη για εκδήλωση δρυμούς ψύχους η
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας , μεριμνά για την ενημέρωση των
ευπαθών ομάδων μέσω ΜΜΕ, ώστε να γνωρίζουν τους χώρους φιλοξενίας που διαθέτει ο
Δήμος Θεσσαλονίκης ( Κ.Α.Π.Η. και Δημοτικά κτίρια). Συγκεκριμένα έχουν ορισθεί οι
παρακάτω χώροι των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Θεσσαλονίκης που θα παραμένουν ανοιχτοί σε
κατάσταση ψύχους με προσωπικό που θα καλύπτει τη λειτουργία τους από τις 8:00 έως τις
20:00 σε συνεργασία με εθελοντές του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2Ο Παράρτημα Κ.Α.Π.Η.(Λαγκαδά 35, 1ος όροφος)
6Ο Παράρτημα Κ.Α.Π.Η. (Στεφάνου Νούκα 10)
Επίσης λειτουργεί Υπνωτήριο Αστέγων στην οδό Ανδρέου Γεωργίου αρ.13, το οποίο μπορεί
να εξυπηρετήσει τις ανάγκες για την προστασία τους κατά την περίοδο του χειμώνα, με
συμπράττοντες φορείς το Δήμο Θεσσαλονίκης και την ΑΡΣΙΣ .
Εκεί προσφέρεται ρόφημα, ελαφρύ γεύμα και υπάρχει δυνατότητα λουτρού. Οι ώρες
λειτουργίας είναι από 7μμ. έως 9π.μ, τηλ. 2310 528811( όλο το 24-ωρο). Λειτουργεί επίσης
Κέντρο ημέρας στην οδό Μοναστηρίου 62 τηλ. 2310 527938 (ώρες 10π.μ έως 8μ.μ.)
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και όταν υπάρχει πρόβλεψη για εκδήλωση καύσωνα το
Τμήμα μεριμνά αντίστοιχα για την ενημέρωση των ευπαθών ομάδων μέσω των ΜΜΕ, ώστε
να γνωρίζουν τους διαθέσιμους κλιματιζόμενους χώρους, όπου μπορούν να προστατευθούν .
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ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας θα συνδράμει στο έργο των
συνεργείων του Δήμου, την ΕΛ.ΑΣ, την Π.Υ. και όπου αλλού χρειαστεί.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σε περίπτωση εκδήλωσης εκτάκτων καιρικών φαινομένων αλλά και κατά την διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης
ζητά συνδρομή από τις εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή
του Νομού Θεσσαλονίκης .

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοσίων & Διεθνών
Σχέσεων θα δίνονται πληροφορίες στους δημότες για κάθε εξέλιξη του φαινομένου,τους
τρόπους προστασίας και αντιμετώπισης, την αποφυγή πανικού, την αποσυμφόρηση της
κυκλοφορίας, κλπ. Η ενημέρωση των δημοτών γίνεται με κάθε δυνατό τρόπο, αναλόγως των
συνθηκών που επικρατούν (με δελτία τύπου και ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Δήμου ή σε διάφορα σημεία της πόλης, με ανακοινώσεις σε ΜΜΕ κλπ).
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