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Aγαπητοί κύριοι Μέτοχοι, όπως ήδη γνωρίζετε με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού αποφασίστηκε η αντικατάσταση των «Δελτίων
Αναγνώρισης Μετόχων»  έως 31/12/2010 καθώς και η κατάργηση της ισχύος των προγενεστέρων δελτίων για οποιαδήποτε σχέση Ο.Α.Σ.Θ. - ΜΕΤΟΧΟΥ από
01/01/2011. Παρακαλείστε όπως προσέλθετε από τα γραφεία του Οργανισμού το ταχύτερο δυνατό για την εμπρόθεσμη αντικατάστασή τους.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ο Πρόεδρος 
Χρήστος Απ. Στεφανίδης

και τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίουτου Ο.Α.Σ.Θ. 

σας εύχονται 
Καλά Χρ ιστούγεννα 

και αίσιον και ευτυχές το 2011.

Αγαπητο ί  κ .  κ .  Μέτοχοι ,

ένας ακόμη χρόνος έφτασε στο τέλος του. Οι

Άγιες αυτές ημέρες,  γεμάτες από το πραγματικό

νόημα της Γέννησης του Θεανθρώπου μας,  γεμίζουν

την καρδιά μας με αγάπη και ζεστασιά.

Ξεχνάμε για λίγο τις όποιες δυσκολίες και προβλήματα περάσαμε το δύσκολο

2010 που αφήνουμε πίσω μας καΙ ετοιμαζόμαστε για την υποδοχή της νέας χρονιάς.

Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Μέτοχοι, οι εργαζόμενοι, όλοι εμείς δηλαδή που αποτελούμε τη μεγάλη οικογένεια

του Ο.Α.Σ.Θ., ας γονατίσουμε νοερά μπροστά στη φάτνη και ας προσκυνήσουμε το Θείο Βρέφος.

Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο γιατί για μια ακόμη χρονιά, μια χρονιά ιδιαιτέρως δύσκολη για όλους μας ξεχωριστά, αλλά και την

πατρίδα μας γενικότερα, η οικογένεια του Οργανισμού κρατήθηκε όρθια,  ενωμένη και αγαπημένη και συνεχίζει ατενίζοντας με αισιοδοξία

την αυγή της νέας χρονιάς.

Όλοι γνωρίζουμε ότι το 2011 θα είναι μια χρονιά στη διάρκεια της οποίας όλοι θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να

συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά.

Ο Οργανισμός, όπως κάθε αρχή μιας νέας χρονιάς, ευελπιστεί ότι και το 2011 θα είναι μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες. Με μεγαλύτερη

θέληση, περισσότερη δουλειά, σύμπνοια, αγάπη για το διπλανό μας και τη βοήθεια του Θεού, ας βάλουμε όλοι μαζί ένα ακόμη λιθαράκι

για να ανεβάσουμε τον Οργανισμό ένα σκαλί ψηλότερα.

ΚΑΛΕΣ Γ ΙΟΡΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΚΑΛΑ ΚΑΙ  ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΑΓΑΠΗ

2011
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Ο.Α.Σ.Θ.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2310/919.900, 945.811

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
2310/910.122, 981.211

ΜΕΛΗ Δ.Σ.
2310/948.064, 981.230
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2310/945.239, 981.204

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2310/951.297, 981.215
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
2310/947.267, 981.208

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
2310/981.231

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
2310/951.472, 981.222

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
2310/949.103, 981.205
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
2310/950.748, 981.214

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ
2310/981.141, 981.142

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ
2310/981.227

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
2310/950.856, 981.225
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
2310/935.856, 981.217
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

2310/947.845, 981.221
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

2310/981.218
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ:
2310/981.223

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2310/933.930, 981.219
185 (τριψήφιο)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
2310/451.930

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ 2310-981.163
ΙΚΕΑ Α΄ 2310-981.353
ΙΚΕΑ Β΄ 2310-981.305
Σταυρούπολη 2310-981.440
Χορτιάτη 2310-981.156
ΚΤΕΛ Α΄ 2310-534.468        
ΚΤΕΛ Β΄ 2310-981.169        

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ 2310/431.812
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 2310/681.918

ΤΑ ΝΕΑ ΤOΥ O.Α.Σ.Θ.
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔOΣΗ

Ιδιοκτήτης:
OΡΓΑΝΙΣΜOΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΓΚOΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛOΝΙΚΗΣ

Eκδότης:
XPHΣTOΣ BABOYTHΣ

Υπεύθυνοι Σύνταξης
Oι Σύμβουλοι:

Xρήστος Bαβούτης
Αγγελική Γρηγοριάδου

Kων/νος Λαμπάδας

Διεύθυνση:
Αλεξ. Παπαναστασίου 90, Τ.Κ. 546 44

Τηλέφωνα 2310 945246, 2310 945811
FAX. 2310 940001

ΓPAΦIKEΣ TEXNEΣ M. TPIANTAΦYΛΛOY & ΣIA OE
Έδρα: Iφιγενείας 4  -  Βυζάντιο Θεσσαλονίκη
Τηλ. κέντρο: 2310 429303   Fax: 2310 429301
Ε ρ γ ο σ τ ά σ ι ο :  B I . Π E .  Λ A K K Ω M A T O Σ
Tηλ. κέντρο: 23990 20330   Fax: 23990 20339
e - m a i l :  t r i a n t m i @ o t e n e t . g r

Kροκεών 18 & Πολυκράτους, 104 42 Aθήνα, Tηλ. 210 5156500-29, 210 5133910-11, Fax. 210 5132110
Moναστηρίου 289, 546 28 Θεσσαλονίκη, Tηλ. 2310 515740, 2310 516406, Fax. 2310 515711

Με δύο (2) νίκες αλλά και την πρώτη

φετινή της ήττα έκλεισε την χρονιά η

ομάδα των «Πρωτοπόρων».

Την 5η αγωνιστική με μισή σχεδόν ομάδα

λόγω έξι (6) απουσιών από τραυματισμούς

αντιμετωπίσαμε την ομάδα της ΠΥΡΟΣΒΕ-

ΣΤΙΚΗΣ. Παρά το γεγονός ότι από το 75ο

λεπτό μείναμε με δέκα παίκτες λόγω απο-

βολής του Αρχοντόγλου με δύο κίτρινες,

κατορθώσαμε να πετύχουμε τρία (3) τέρ-

ματα στα τελευταία 10 λεπτά με γκολ του

ΜΗΝΤΣΙΟΥ και δύο (2) του ΦΡΑΓΚΟΥ επι-

κρατήσαμε με 4 – 1.

Την 6η αγωνιστική αντιμετωπίσαμε την

ομάδα του ΜΕΤΡΟ και μετά από ένα πολύ

συναρπαστικό αγώνα επικρατήσαμε με 4 –

2. Για την ομάδα μας σκόραραν ο Φράγκος,

ο Μαΐδης και 2 τέρματα ο χαρισματικός

σκόρερ και ηγέτης μας Μήντσιος.

Φτάσαμε, έτσι, στην 8η αγωνιστική και

μετά από 18 μήνες η ομάδα μας γνώρισε

την ήττα από την ομάδα του ΕΡΜΗ με 2 –

1. Παρά το γεγονός ότι προηγηθήκαμε με

γκολ του ΜΗΝΤΣΙΟΥ και το ημίχρονο

έκλεισε με 1 – 0 υπέρ της ομάδας μας, οι

μαχητικοί ταξιτζήδες του ΕΡΜΗ κατάφεραν

εκμεταλλευόμενοι την ανυπαρξία της με-

σαίας γραμμής να γυρίσουν το ματς και να

πανηγυρίσουν μια δίκαια νίκη.

Δυστυχώς η έλλειψη λύσεων από τον άλ-

λοτε «κραταιό» πάγκο μας λόγω τραυματι-

σμών έχει δημιουργήσει την λανθασμένη

εντύπωση σε ορισμένους ποδοσφαιριστές

μας ότι η θέση στην ενδεκάδα είναι εξασφα-

λισμένη.

Μια τέτοια νοοτροπία ορισμένων παικτών

σίγουρα δεν βοηθάει την ομάδα να συνεχί-

σει για μια ακόμη φορά τη πορεία πρωτα-

θλητισμού της ομάδας.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ
Τα πέντε (5) τελευταία χρόνια η ομάδα

των ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ πετάει από νίκη σε νίκη

και από τίτλο σε τίτλο. Η πορεία της ομά-

δας μας είναι θριαμβευτική και αυτό ανα-

γνωρίζεται από όλους. Από όλους;

Δυστυχώς από όλους τους άλλους ήταν

το πιο σωστό. Όλα αυτά τα χρόνια – με

εξαίρεση τον τελικό κυπέλλου στο Καυτα-

τζόγλειο – οι συνάδελφοι δεν βρέθηκαν

ούτε μια φορά στις κερκίδες για να ενισχύ-

σουν με το χειροκρότημά τους την προσπά-

θεια των ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ.

Η αδιαφορία αυτή αλλά και κάποια πικρό-

χολα σχόλια που ακούγονται κατά καιρούς

από συναδέλφους μας κάνουν και αναρω-

τιόμαστε το γιατί. Ο τιτάνιος αγώνας των

ποδοσφαιριστών και της τεχνικής ηγεσίας

χρειάζεται την ηθική ενίσχυση των συνα-

δέλφων που αποδεικνύεται εμπράκτως με

την παρουσία στις κερκίδες και δεν σταμα-

τάει σε ένα καλό λόγο και ένα φιλικό  χτύ-

πημα στην πλάτη. 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΤΤΑ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ 
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ 2011



EYΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ο κ. David Finnegan μετά από την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη μας έστειλε

την ακόλουθη επιστολή:

Dear  Mr.  S te fan ides ,

I have visited Thessaloniki before but I don’t believe we have met. I am ho-

wever indebted to you for putting at my accessible door-to- door vehicle.

Without such kindness it would have been difficult if not impossible to travel

between Macedonia airport and my hotel in Thessaloniki. Further, I would not

have able t assist Professor Naniopoulos in his brave attempt to make some of

the Byzantine monuments more accessible and the pedestrian links between the

monuments.

It was particularly interesting to travel in such an imaginative and innovative

designed vehicle bringing art to the streets of Thessaloniki, which I felt sits along-

side ancient Thessaloniki quite comfortably.

These few lines are to thank you for making the seemingly impossible, possible

for a disabled visitor to Thessaloniki.

Your sincerely, David Finnegan

Wheelchair user

Αγαπητέ  κ .  Στεφαν ίδη,

Έχω επισκεφθεί και άλλοτε τη Θεσσαλονίκη αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε συ-

ναντηθεί. Αισθάνομαι, ωστόσο, υποχρεωμένος απέναντί σας για το γεγονός ότι

θέσατε στη διάθεσή μου ένα προσβάσιμο όχημα μεταφοράς από πόρτα σε

πόρτα.

Χωρίς αυτή την ευγενική σας χειρονομία θα ήταν δύσκολο αν όχι αδύνατο, να

μετακινηθώ μεταξύ του αεροδρομίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και του ξενοδοχείου μου

στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, δεν θα ήμουν σε θέση να βοηθήσω τον καθηγητή

Νανιόπουλο στη γενναία του προσπάθεια να κάνει πιο προσπελάσιμα μερικά

από τα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης και να εξασφαλίσει την μεταξύ

τους πεζή σύνδεση.

Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να ταξιδέψω με τέτοιο φανταστικό και καινοτόμα

σχεδιασμένο όχημα που φέρνει την τέχνη στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, η

οποία (σύγχρονη Θεσσαλονίκη) πιστεύω ότι μπορεί να σταθεί πολύ άνετα δίπλα

στην αρχαία Θεσσαλονίκη.

Με αυτές τις λίγες γραμμές ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που κάνατε

το φαινομενικά αδύνατο, δυνατό για έναν ανάπηρο επισκέπτη της Θεσσαλονί-

κης. Δικό σας ειλικρινά, David Finnegan

Χρήστης αναπηρικής πολυθρόνας

Σελίδα 3η

Αναμόρφωση Τιμολογιακής Πολιτικής στον Οργανισμό 

Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης από 1ης Ιανουαρίου 2011

Α
πό τον Ο.Α.Σ.Θ. ανακοινώνεται ότι, σε

εφαρμογή της αριθμ. Α οικ.61311/

5754/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών

Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών & Δι-

κτύων, από την 1η Ιανουαρίου 2011 γίνεται

αναπροσαρμογή των κομίστρων του. 

Τα κόμιστρα στον Ο.Α.Σ.Θ. εξακολουθούν να

παραμένουν σε σημαντικό ποσοστό χαμηλότερα

απ’ τα κόμιστρα των Αθηνών και όλων των

άλλων πόλεων της χώρας, ενώ η νέα πολιτική

κομίστρου γίνεται δικαιότερη έναντι της προ-

ϊσχύουσας, αφού το κόστος μετακίνησης κατα-

νέμεται αναλογικότερα, με βάση την απόσταση

μετακίνησης και τις χρήσεις. 

Ειδικότερα από την 1η Ιανουαρίου 2011:

Α. Οι επιβάτες δύνανται να χρησιμοποιούν τα παρακάτω είδη
εισιτηρίων:
α) Το βασικό εισιτήριο ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΚΙ-

ΝΗΣΗΣ σε οποιαδήποτε λεωφορειακή γραμμή

του Ο.Α.Σ.Θ. έναντι 0,80€ το κανονικό και

0,40€ το μειωμένο.

β) Το εισιτήριο δύο (2) μετακινήσεων προς την αυτή

κατεύθυνση, που θα πραγματοποιηθούν μέσα σε

90 λεπτά της ώρας, έναντι 0,90€ το κανονικό και

0,50€ το μειωμένο. Τα παραπάνω εισιτήρια, όταν

εκδίδονται από τα εντός των λεωφορείων εκδο-

τικά μηχανήματα, επιβαρύνονται με 0,10€ κατά

τύπο εισιτηρίου.

γ) Το εισιτήριο 24 ωρών έναντι 4€ το κανονικό και

2€ το μειωμένο. Όταν  εκδίδεται από τα εντός

των λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα, έχει την

ίδια τιμή με τα προτυπωμένα.

δ) Το ειδικό εισιτήριο για την Πολιτιστική Γραμμή

έναντι 2€ το κανονικό και 1€ το μειωμένο.

Β. Οι Τακτικοί Επιβάτες (Εργαζόμενοι κλπ),για την οικονομι-
κότερη μετακίνησή τους, δύνανται να χρησιμοποιούν τις κάρ-
τες απεριορίστων διαδρομών, οι οποίες τιμολογούνται ως
εξής:
α) Μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών στην

τιμή των 30€ η κανονική και 15€ η μειωμένη. (Εκ-

δίδονται κάθε μήνα και ισχύουν για το μήνα

αυτό).

β) Τριμηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών στην

τιμή των 86€ η κανονική και 43€ η μειωμένη. (Εκ-

δίδονται κάθε μήνα και λήγουν τον τρίτο μήνα

μετά την έκδοσή τους).

γ) Ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών στην τιμή

των 320€ η κανονική και 165€ η μειωμένη.(Εκ-

δίδονται κάθε Ιανουάριο και ισχύουν για όλο το

έτος).

Γ. Δικαιούμενοι Μειωμένου Κομίστρου
Δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο κόμιστρο

έχουν οι:

α) Μαθητές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης, με την επίδειξη του μαθητικού δελτίου

μειωμένου κομίστρου (πάσο),

β) Φοιτητές – Σπουδαστές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης (Πανεπιστήμια – Τ.Ε.Ι.), με την επίδειξη του

ειδικού δελτίου μειωμένου κομίστρου (πάσο). 

γ) Πολύτεκνοι και μέλη πολύτεκνων οικογενειών,

με την επίδειξη του ισχύοντος δελτίου πολυτε-

κνίας. 

δ) Α.ΜΕ.Α. με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, με

την επίδειξη της ειδικής κάρτας μετακίνησης που

εκδίδεται από τις Περιφέρειες.

Δ.  Διάθεση Καρτών απεριορίστων διαδρομών και Νέων Εισι-
τηρίων 

Οι νέες κάρτες απεριορίστων διαδρομών (μηνιαίες

Ιανουαρίου, τριμηνιαίες, ετήσιες) θα χορηγούνται

από τα Εκδοτήρια του Ο.Α.Σ.Θ. από 23 Δεκεμβρίου

2010 έως και 14 Ιανουαρίου 2011.

Η διάθεση των νέων εισιτηρίων, από τα Εκδοτήρια

του Ο.Α.Σ.Θ. και τα 1.650 συνεργαζόμενα περί-

πτερα και καταστήματα, θα αρχίσει το αργότερο

από την Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011.

Ε. Χρήση και αντικατάσταση των έως 31.12.2010 ισχυόν-
των εισιτηρίων

Κάτοχοι των έως και 31.12.2010 ισχυόντων εισι-

τηρίων μπορούν να τα χρησιμοποιούν μέχρι την 31η

Ιανουαρίου 2011. 

Από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι την 31η Μαρτίου

2011 θα μπορούν να τα ανταλλάσσουν με ανάλογης

αξίας νέα εισιτήρια στα Εκδοτήρια του Ο.Α.Σ.Θ.

ΣΤ. Πρόστιμα στους παραβάτες – επιβάτες.
Από την 1η Ιανουαρίου 2011, στους παραβάτες –

επιβάτες, που μετακινούνται χωρίς την καταβολή

του νόμιμου κομίστρου, θα επιβάλλεται πρόστιμο,

το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 48€ και 24€ για

τους δικαιούμενους μειωμένου κομίστρου. 

Το ως άνω επιβαλλόμενο πρόστιμο πρέπει να κα-

ταβάλλεται είτε αμέσως στον Ελεγκτή Κομίστρου ή

εντός 20 ημερών στον Ο.Α.Σ.Θ. ή μέσω των ΕΛ.ΤΑ.

Αν δεν  πληρωθεί εντός των 20 ημερών, διπλα-

σιάζεται και πρέπει να πληρωθεί εντός 2 μηνών, από

την επόμενη ημέρα της επιβολής του, στον Ο.Α.Σ.Θ.

ή μέσω των ΕΛ.ΤΑ. Αν παρέλθει άπρακτη και αυτή

η προθεσμία, τότε ο Ο.Α.Σ.Θ. μπορεί να διεκδικήσει

δικαστικά την είσπραξη του προστίμου. Σ’ αυτή την

περίπτωση το πρόστιμο πενταπλασιάζεται και ο πα-

ραβάτης – επιβάτης επιβαρύνεται και με τα δικα-

στικά έξοδα.

EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Mετά την τελετή βράβευ-

σης από τον Σώμα Ελλήνων

Προσκόπων, ο Πρόεδρος

του Οργανισμού Χρήστος Απ.

Στεφανίδης απέστειλε την ακό-

λουθη επιστολή:

Αγαπητή κυρία Έφορε,

Αποτελεί μέγιστη τιμή για εμένα προσωπικά,

τον αντιπρόεδρο κ. Νικόλαο Πετρόγιαννη, αλλά και ολόκληρο τον Ορ-

γανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης η βράβευση με το Μετάλ-

λιο Φίλων του Προσκοπισμού. 

Είναι γνωστό σε όλους μας το τεράστιο έργο του Προσκοπισμού για το

κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα για το ευαίσθητο κομμάτι της νεολαίας μας.

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης θα βρίσκεται

πάντα στο πλευρό σας προσθέτοντας από την πλευρά του ένα μικρό λι-

θαράκι στην μακρά  πορεία   του Προσκοπισμού.

Με εκτίμηση

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Από τον  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ λάβαμε την ακόλουθη ευ-
χαριστήρια επιστολή:

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Σας εκφράζουμε τις θερμότατες ευχαριστίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-

ρού, καθώς και τις προσωπικές μας, για τη δωρεάν μεταφορά και περιήγηση
των (16) παιδιών του ΠΑΠΑΦΕΙΟΥ Ιδρύματος καθώς και των (8) συνοδών
τους, Εθελοντών της Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. με τη γραμμή 50 «Πο-
λιτιστική Διαδρομή».

Μας συγκινεί βαθύτατα το ενδιαφέρον και η έμπρακτη συμπαράστασή σας,
στο επιτελούμενο από τον Ε.Ε.Σ. κοινωνικό  και αν-
θρωπιστικό έργο.  

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ



Σελίδα 4η

Αγαπητέ  συνάδελφε,

Στη δύσκολη εποχή που αντιμετωπί-

ζουμε, όσον αφορά τις τροποποιήσεις,

συγχωνεύσεις και απελευθερώσεις δια-

φόρων επαγγελμάτων ακόμη και διαφό-

ρων ΔΕΚΟ, λαμβάνοντας υπόψη και

την περιπέτεια των συναδέλφων ιδιο-

κτητών φορτηγών αυτοκινήτων, των

οποίων η περιουσία εκμηδενίστηκε, νο-

μίζω ότι είναι απαραίτητο να είμαστε

συγκρατημένοι στα λόγια και στις ενέρ-

γειές μας, όσον αφορά τις παρακάτω

επισημάνσεις μου.

Επιπλέον, θέλω να διαβεβαιώσω ότι

το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Θ.

με «μπροστάρη» πάντοτε τον Πρόεδρο,

κ. Χρήστο Στεφανίδη, παρακολουθεί

αόκνως τα παραπάνω θέματα και ενερ-

γεί αναλόγως προς το συμφέρον του

Οργανισμού και των μετόχων του.

Δυστυχώς, όμως, ορισμένοι μέτοχοι

του Ο.Α.Σ.Θ. – από αλαζονεία ή από

το να δείξουν ότι έχουν μια αρκετής

αξίας περιουσία μέσα στον Οργανισμό

– ξεχνώντας αυτά που έπαθαν οι ιδιο-

κτήτες φορτηγών αυτοκινήτων (των

οποίων η αξία έχει μεγάλη πτώση), προ-

χωρούν  με αντίθετες ενέργειες λόγων

και πράξεων μη υπακούοντας στις εκ-

κλήσεις του Προέδρου του Οργανι-

σμού, κ. Χρήστου Στεφανίδη, ο οποίος

και στις Γενικές Συνελεύσεις αλλά και

στην εφημερίδα του Οργανισμού που

θα έχουν προβλήματα με το ασφαλι-

στικό  ταμείο Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Σ.Α.) ή θέματα

εφορίας και πωλήσεως μετοχών να επι-

κοινωνούν μαζί του και να παίρνουν κά-

ποιες σωστές και νόμιμες συμβουλές

τόσο για το ατομικό καλό τους όσο και

την ευημερία του Οργανισμού.

Δυστυχώς, όμως, διάβασα σε μια εφη-

μερίδα της Θεσσαλονίκης ότι κάποιος

μέτοχος, που οπωσδήποτε μας είναι

γνωστός, δήλωσε ότι πουλά μια μετοχή

σε ένα ποσό που δεν θέλω να αναφέρω,

αλλά  και ένα ποσό ξεχωριστά για τη

μεταβίβαση των δικαιωμάτων από τον

Συνεταιρισμό «ΗΡΑΚΛΗΣ».

Εν πάση περιπτώσει, δεν είχε ούτε το

ενδιαφέρον ούτε τη γνώση ότι πουλών-

τας σε αυτήν την τιμή που ζητούσε τόσο

για την μετοχή του όσο και ξεχωριστά

για τον συνεταιρισμό με τοις νέες φορο-

λογικές ρυθμίσεις και με τις έρευνες που

γίνονται, όχι μόνο θα πλήρωνε τα «μαλ-

λιά της κεφαλής του» αλλά και θα

έκανε και μεγάλο κακό σε όλους τους

μετόχους, οι οποίοι θα ήθελαν να μετα-

βιβάσουν ή να πωλήσουν ή

να χαρίσουν στους κληρονό-

μους τους μερίδια μετοχής.

Πρέπει όλοι να γνωρίζουμε

ότι η αξία της μετοχής μας

νόμιμα, ύστερα από ελέγ-

χους της εφορίας, των ορ-

κωτών λογιστών και του

αρμοδίου Υπουργείου είναι

αυτή που αναγράφεται στον ισολογισμό

του Οργανισμού.

Είναι, λοιπόν, ανόητο να συζητάμε και

να γράφουμε στις εφημερίδες τις τιμές

τις οποίες επιδιώκουμε  να πάρουμε από

τις πωλήσεις μετοχών Ο.Α.Σ.Θ. και του

Συνεταιρισμού.

Ίσως, ορισμένοι μέτοχοι εάν διαπιστώ-

σουν την οικονομική επιβάρυνση που θα

έχει ο συγκεκριμένος μέτοχος – πωλη-

τής από την εφορία, κ.λπ., να πούνε

μέσα τους «καλά να πάθει».

Εγώ, όμως, ως παλαιότερος Πρό-

εδρος του Σωματείου «Μέγας Αλέξαν-

δρος», συνιστώ σε όλους σας να είστε

υπεύθυνα άτομα για να μην υποστείτε

οικονομικές επιβαρύνσεις από μεταβι-

βάσεις κ.λπ. αλλά και ιδιαίτερα να μην

τις υποστούν όλοι οι υπόλοιποι συνά-

δελφοι.

Νομίζω, κλείνοντας, ότι

κατανοήσατε την επι-

στολή μου αυτή κα θα

πρέπει σε παρόμοιες περι-

πτώσεις οι μέτοχοι να

απευθύνονται τόσο στον

Πρόεδρο του Οργανι-

σμού, κ. Στεφανίδη Χρή-

στο, του οποίου η πόρτα

είναι πάντοτε ανοικτή όσο και στα υπό-

λοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβου-

λίου.

Επίσης, μπορούν ακόμη να απευθυν-

θούν και στον υπογράφοντα την επι-

στολή αυτή  Πρόεδρο του Σωματείου

«Μέγας Αλέξανδρος», προσερχόμενοι

στα γραφεία του Σωματείου επί της

οδού Κομνηνών 28, 8ος όροφος, για να

ενημερωθούν επί των παραπάνω θεμά-

των.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΟΖΡΙΚΙΔΗΣ

EΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ο.Α.Σ.Θ. «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Ο.Α.Σ.Θ.

Αναλυτικές οδηγίες της νέας υπηρεσίας, για την πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, μέσω τηλεφώνου
• Καλέστε το 2310 981100 

• Επιλέξτε τις υπηρεσίες τηλεματικής, πληκτρολογώντας το 0

• Ακολουθήστε τις ηχητικές οδηγίες:

1. Για αφίξεις των λεωφορείων μιας λεωφορειακής γραμμής σε συγκεκριμένη στάση πληκτρολογήστε  1:

• Πληκτρολογήστε τον αριθμό της γραμμής και τον πενταψήφιο κωδικό της στάσης και ενημερωθείτε για το χρόνο 

άφιξης των τριών πρώτων λεωφορείων.

2. Για αφίξεις των πρώτων λεωφορείων όλων των γραμμών σε συγκεκριμένη στάση πληκτρολογήστε 2:

• Πληκτρολογήστε τον 5ψήφιο κωδικό της στάσης και ενημερωθείτε για το χρόνο άφιξης του πρώτου οχήματος της 

κάθε λεωφορειακής γραμμής που διέρχεται από τη στάση.

3. Για τις στάσεις που εξυπηρετεί η κάθε λεωφορειακή γραμμή πληκτρολογήστε 3:

• Πληκτρολογήστε τον 5ψήφιο κωδικό της στάσης και τη γραμμή

• Για να ενημερωθείτε για τις στάσεις της μετάβασης πληκτρολογήστε 1

• Για να ενημερωθείτε για τις στάσεις της επιστροφής πληκτρολογήστε 2

4. Για τις διερχόμενες λεωφορειακές γραμμές από συγκεκριμένη στάση πληκτρολογήστε 4:

• Πληκτρολογήστε τον 5ψήφιο κωδικό της στάσης και ενημερωθείτε για όλες τις γραμμές που διέρχονται από τη στάση. 

A
νακοινώνεται από τον Ο.Α.Σ.Θ., ότι από τη Δευ-

τέρα 20 Δεκεμβρίου 2010, μια νέα πρωτοπο-

ριακή υπηρεσία παρέχεται προς τους πολίτες, η οποία

συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση των παρεχόμε-

νων υπηρεσιών, στην προσέλκυση  νέων χρηστών και

τελικά στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποι-

ότητας ζωής τους. 

Κάθε πολίτης, καλώντας από σταθερό  τηλέφωνο,

χωρίς καμία πρόσθετη χρέωση (αστική κλήση),   το

τηλεφωνικό κέντρο του Ο.Α.Σ.Θ. (2310 981 100) και

επιλέγοντας την υπηρεσία της τηλεματικής, πληκτρο-

λογώντας το 0, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς των

στάσεων, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο  για:

• Αφίξεις των λεωφορείων μιας λεωφορειακής γραμμής

σε συγκεκριμένη στάση

• Αφίξεις των πρώτων λεωφορείων όλων των λεωφο-

ρειακών γραμμών σε συγκεκριμένη στάση

• Τις στάσεις που εξυπηρετεί η κάθε λεωφορειακή γραμμή

• Τις διερχόμενες λεωφορειακές γραμμές από κάθε στάση

Προς ενημέρωση των πολιτών για τους 5ψήφιους

κωδικούς όλων των στάσεων των λεωφορειακών

γραμμών του Ο.Α.Σ.Θ., από τη Δευτέρα 20.12.2010,

στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oasth.gr),

υπάρχει ειδικό τμήμα, για να μπορεί ο χρήστης να ενη-

μερώνεται για τον κωδικό της στάσης (ή τους κωδι-

κούς των στάσεων) που τον ενδιαφέρουν.

Πληροφορίες για τον «κωδικό στάσης» παρέχονται

και απ’ το πληροφοριακό κέντρο (185) του Ο.Α.Σ.Θ..

Επιπρόσθετα ο Ο.Α.Σ.Θ. προγραμματίζει και στα-

διακά εντός του επόμενου τριμήνου, να εγκαταστήσει

σε κάθε στάση (στο ύψος ενός μέτριου ανθρώπου) ει-

δικό πινακίδιο με τον πενταψήφιο «κωδικό στάσης».

Αναλυτικές οδηγίες για την
πληροφόρηση του επιβατικού
κοινού, μέσω της ιστοσελίδας,
των κωδικών στάσεων των λε-
ωφορειακών γραμμών 
• Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

w w w . o a s t h . g r
• Επιλέξτε από το αριστερό

μενού: “Προβολή κωδικών
στάσεων”

• Επιλέξτε:  “Επιλογή λεωφο-
ρειακής γραμμής”

• Εμφάνιση της επιλεγμένης λε-
ωφορειακής γραμμής, των
στάσεων μετάβασης και επι-
στροφής και του 5ψήφιου
“κωδικού στάσης” 

NEA ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Tα Διοικητικά Συμβούλια και τα μέλη
των Σωματείων Μετόχων Ο.Α.Σ.Θ.
ευχόμαστε σε σας και στις οικογένειές σας
Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά

Oι Πρόεδροι των Σωματείων Μετόχων Ο.Α.Σ.Θ.

«Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ», «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ», «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», 

«ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»,


