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Στελέχωση ΑΤΠΠ

Αριθμός υπηρετούντων Υπαλλήλων: Εννέα (-9-) 

Ειδικότητες:

• Ένας (-1-) Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (Προϊστάμενος)
• Ένας (-1-) Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ (Αναπληρωτής Προϊσταμένου)
• Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ (1)
• Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ (2)
• Τεχνιτών ΔΕ (1)
• Οδηγών ΔΕ (2)
• Βιολόγων ΠΕ (1) με σύμβαση ΟΑΕΔ 55+



Εξοπλισμός ΑΤΠΠ – Όχημα τύπου pick-up διπλοκάμπινο (-4-)
(φέρει πυροσβεστικό – αντλητικό συγκρότημα με δεξαμενή χωρητικότητας 600lt)



Εξοπλισμός ΑΤΠΠ – Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ) 



Εξοπλισμός ΑΤΠΠ – Μηχάνημα Έργου (Jcb) 



Εξοπλισμός ΑΤΠΠ – Μικρός Εκσκαφέας - Φορτωτής 



Εξοπλισμός ΑΤΠΠ – Μικρός Εκσκαφέας



Εξοπλισμός ΑΤΠΠ – Εργαλεία, μικρό-μηχανήματα χειρός



Εξοπλισμός ΑΤΠΠ – Εργαλεία, μικρό-μηχανήματα χειρός



Δραστηριότητες ΑΤΠΠ

• Προμήθεια και συσκευασία άλατος Αποχιονισμού 
• Συνολικό απόθεμα περίπου 1.000 tn
• Αποθήκευση και συσκευασία στις αποθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης επί της 

οδού Βασιλίσσης Όλγας 186 (παλαιό αμαξοστάσιο τράμ) 
• Συσκευασία περίπου 7.000 σάκων για διανομή σε πολίτες του Δήμου και λοιπές 

υπηρεσίες (νοσοκομεία, σχολεία, ΚΑΠΗ, Εκκλησίες κλπ)



Δραστηριότητες ΑΤΠΠ 
(Συσκευασία σάκων άλατος αποχιονισμού)



Δραστηριότητες ΑΤΠΠ 
(προμήθεια και αποθήκευση άλατος αποχιονισμού)



Δραστηριότητες ΑΤΠΠ

Συνδρομή σε κατάσβεση δασικών πυρκαγιών

• Το ΑΤΠΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία και συντονισμό από την ΠΥ
συνδράμει με εξοπλισμό και έμψυχο δυναμικό στην κατάσβεση δασικών
πυρκαγιών όπου και όποτε ζητηθεί.

• Ενδεικτικά αναφέρουμε την πυρκαγιά στο Περιαστικό Δάσος Σέϊχ Σου τόσο τον
Ιούνιο του 2021 όσο και πρόσφατα (21/08/2022) στην περιοχή άνωθεν του
Θεάτρου Γης.

• Επιπλέον συνδράμει και όμορους Δήμους σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών
όπως η πυρκαγιά στην Θέρμη και στην Ευκαρπία το καλοκαίρι του 2021 αλλά
και αυτή στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και του Ευόσμου το 2022.



Δραστηριότητες ΑΤΠΠ

Συνδρομή σε κατάσβεση δασικών πυρκαγιών 
(Σέιχ Σου 21/08/2022)



Δραστηριότητες ΑΤΠΠ

Συνδρομή σε κατάσβεση δασικών πυρκαγιών 
(Σέιχ Σου 21/08/2022)



Δραστηριότητες ΑΤΠΠ

Συνδρομή σε κατάσβεση δασικών πυρκαγιών 
(Σέιχ Σου 21/08/2022)



Δραστηριότητες ΑΤΠΠ

Συνδρομή σε κατάσβεση πυρκαγιάς σε όμορο Δήμο 
(Εύοσμος 01/09/2022)



Δραστηριότητες ΑΤΠΠ

Συνδρομή σε αντιμετώπιση έντονων πλημμυρικών φαινομένων
(Θεσσαλονίκη 04-05/09/2022)



Δραστηριότητες ΑΤΠΠ

Συνδρομή σε αντιμετώπιση έντονων πλημμυρικών φαινομένων
(Θεσσαλονίκη 04-05/09/2022)



Δραστηριότητες ΑΤΠΠ

Συνδρομή σε αντιμετώπιση έντονων πλημμυρικών φαινομένων
(Θεσσαλονίκη 04-05/09/2022)



Δραστηριότητες ΑΤΠΠ

Συνδρομή σε αντιμετώπιση έντονων πλημμυρικών φαινομένων
(Θεσσαλονίκη 04-05/09/2022)



Προγραμματισμός - Ενέργειες

• Προμήθεια λεπίδων αποχιονισμού και αλατοδιανομέων (4 σετ), εντός του 
2022.

• Προμήθεια υδροφόρων οχημάτων χωρητικότητας 2tn, 4x4, (2023).
• Προμήθεια ειδικού οχήματος με δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων (multi 

function), (2023).
• Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων σε σχολεία με σκοπό την ενημέρωση των 

μαθητών σε θέματα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (πλημμύρα, σεισμός, 
δασικές πυρκαγιές, πυρκαγιά στον αστικό ιστό, παροχή α΄ βοηθειών).

• Διενέργεια ασκήσεων εκκένωσης κτηρίων (κεντρικού δημοτικού καταστήματος, 
ΚΑΠΗ, λοιπών δημοτικών κτηρίων).

• Δράσεις ενημέρωσης των πολιτών (διοργάνωση εκδήλωσης για την παγκόσμια 
ημέρα Πολιτικής Προστασίας 01/03 εκάστου έτους).   



Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

Δήμος Θεσσαλονίκης
Βασίλειος Μωϋσίδης

Εντ. Δημ. Σύμβουλος για Θέματα Πολιτικής Προστασίας
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