
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Γεννήθηκα στις 28-6-1958 στη Νεάπολη Βόϊου Κοζάνης, 

απόφοιτος του νυκτερινού τμήματος μηχανολογίας αυτοκινήτων της 

Τεχνικής Σχολής ΕΥΚΛΕΙΔΗ, παντρεμένος με τέσσερα παιδιά. 

Μόνιμος κάτοικος ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τηλ.6973826575 & 

γραφείου 2310951495.   

Η επαγγελματική μου σταδιοδρομία ξεκινά το 1970 απ’ την 

ηλικία των 12 ετών, απ’ το 1972 εργάζομαι στον Οργανισμό  

Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και από το 1975 

συμμετέχω ενεργά στα  κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα. 

Στον εργασιακό μου χώρο έχω ασχοληθεί ενεργά με τα 

προβλήματα των εργαζομένων από το 1980, ενώ από το 1990 

εκλέγομαι στο Δ.Σ. του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΘ, το οποίο 

υπηρετώ από το 1991 από τη θέση του Β΄ Αντιπροέδρου, από το 

1992 από τη θέση του  Γεν. Γραμματέα του συνδικάτου και από το 

2001 από τη θέση του Προέδρου και Εκπροσώπου των Εργαζομένων 

στο Δ.Σ. του Οργανισμού από το 2003, θέσεις που οι Εργαζόμενοι 

του ΟΑΣΘ μου εμπιστεύονται και με εκλέγουν αδιαλείπτως έως και 

σήμερα. 

Από το 2002 έως το 2007 είχα εκλεγεί Αντιπρόεδρος της 

Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφοράς Ελλάδος (ΟΣΜΕ), ενώ από το 

2008 που ιδρύθηκε ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων ΟΑΣΘ έως και 

σήμερα, εκλέγομαι και στη θέση του Προέδρου του Συνεταιρισμού.  

Στην 30ετή περίοδο της συνδικαλιστικής μου δράσης, συνεχής και 

αποτελεσματική ήταν η προσπάθειά μου, όχι μόνο για την εύρυθμη 

λειτουργία του Οργανισμού, σύμφωνα με τους νόμους και τις 

οικονομικές συμφωνίες που κατά περιόδους ίσχυαν, αλλά κυρίως 

για την συνεχή βελτίωση και επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

προς τους Θεσσαλονικείς. Επισημαίνω ιδιαίτερα την συμβολή μου 

ως Προέδρου του Συνδικάτου και Εκπροσώπου των Εργαζομένων, 

στην επέκταση της αστικής περιοχής του ΟΑΣΘ που έγινε το 2003 

σε 15 περιφερειακούς Δήμους και την δεύτερη επέκταση που έγινε 

το 2011 σε 9 Δήμους του Επαρχείου Λαγκαδά, που είχαν ως 

αποτέλεσμα την συνεχή ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και τη μείωση του κόστους 

μετακίνησης για το σύνολο των πολιτών όλου του νομού 

Θεσσαλονίκης, ακόμα και των εκτός ΟΑΣΘ περιοχών που συνέχιζαν 

να εξυπηρετούνται απ’ το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, δια οικονομικής 

συμφωνίας που συνυπογράψαμε και συμπράξαμε και οι Εργαζόμενοι 

στον ΟΑΣΘ.  
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