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ΝΕΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.

Ο

λοκληρώθηκε η κατασκευή της νέας επισκευαστικής μονάδας, (πέντε νέες
ράμπες), εντός του αμαξοστασίου Σταυρουπόλεως.
Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο του 2010 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου
έτους, από τον εργολάβο κ. Μπάτο Αστέριο.
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής νέας περίφραξης, βιολογικού καθαρισμού, νέου τμήματος επισκευής Α/C – καλοριφέρ, ήρθε η ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας επισκευαστικής μονάδας για να συμπληρώσει μια σειρά από
σημαντικά έργα στο αμαξοστάσιο Σταυρούπολης.
Η μονάδα αυτή περιλαμβάνει πέντε (5) νέες σύγχρονες ράμπες, με θερμαινόμενο
χώρο, απαγωγή καυσαερίων και αντιολισθητικό δάπεδο.
Περιλαμβάνει επίσης χώρο για νέο αρχιτεχνείο, χώρο συσκέψεων, χώρο αποδυτηρίων εργαζομένων, χώρους υγιεινής, λουτρά και γενικά προσφέρει στους εργαζόμενους τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας.
Εδώ θα γίνονται όλες οι επισκευές, μηχανικές και ηλεκτρολογικές, στα λεωφορεία
του αμαξοστασίου Σταυρούπολης.
Μετά την περαίωση των εργασιών το εντεταλμένο μέλος του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ.
στο αμαξοστάσιο Σταυρουπόλεως κ. Κώστας Λαμπάδας δήλωσε: «Είναι ένας υπερσύγχρονος χώρος επισκευής λεωφορείων, που θα μας βοηθήσει πολύ για την καλύτερη προληπτική συντήρηση, επισκευή βλαβών στα λεωφορεία αλλά και
ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών από μέρους των εργαζομένων.
Η διοίκηση του Προέδρου κ. Χρήστου Στεφανίδη, αποδεικνύει για άλλη μια φορά,

ότι σε μια τόσο δύσκολη οικονομικά περίοδο γίνονται επενδύσεις σε υποδομές, σε
καλύτερες εγκαταστάσεις στα αμαξοστάσια και βελτιώνει συνεχώς τις συνθήκες
εργασίας για τους εργαζόμενους.
Να σημειωθεί επίσης ότι ξεκίνησε και ολοκληρώνεται και η τοποθέτηση καμερών
περιμετρικά και σε ευαίσθητα σημεία (αποθήκες ανταλλακτικών, κ.λπ.) στα δύο
αμαξοστάσια Φοίνικα και Σταυρουπόλεως, που θα αυξήσουν σε μεγάλο βαθμό το
αίσθημα της ασφάλειας. Υπερσύγχρονα μέσα φύλαξης (κάμερες, οθόνες παρακολούθησης κ.λπ.) παράλληλα με την ενσωμάτωση των φυλάκων της εταιρείας Security.
Θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Στεφανίδη, για το
όραμα το οποίο πλέον πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση όλων αυτών των
έργων στο αμαξοστάσιο Σταυρούπολης. Τον Αντιπρόεδρο κ. Νίκο Πετρόγιαννη
για την συνεργασία του σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και τον
σύμβουλο – συνάδελφο κ. Βασίλη Τζαβάρα ο οποίος με την τεχνογνωσία του σαν
Πολιτικός Μηχανικός, με την καθημερινή του επίβλεψη και με τις σωστές και έγκαιρες παρεμβάσεις του φρόντισε για την γρήγορη παραλαβή του έργου. Τέλος
θα ήταν παράλειψη να μην επισημάνω ότι όλα τα μέλη του Δ.Σ. προσέφεραν τη
βοήθειά τους όπου και όταν αυτό τους ζητήθηκε.
Το αμαξοστάσιο Σταυρουπόλεως πλέον αποτελεί κατά την άποψή μου, ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό αμαξοστάσιο. Κατά την άποψή μου τέτοιου είδους επενδύσεις
αποτελούν παρακαταθήκη για το μέλλον του Οργανισμού».
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I

σόπαλο έληξε το ντέρμπι κορυφής του
1ου γύρου ανάμεσα στην ομάδα μας
και στa ΕΛΤΑ.
Με τον εξ αναβολής αυτόν αγώνα
έληξε ο πρώτος γύρος και οι ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ κέρδισαν τον άτυπο τίτλο του
πρωταθλητή χειμώνα.
Ο δεύτερος γύρος θα ξεκινήσει μετά
την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης
των αγώνων κυπέλλου. Με τρεις
oμάδες, ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ, ΕΛΤΑ και Επιλογή, να βρίσκονται στην κορυφή του
πρωταθλήματος με ένα μόνο βαθμό
διαφορά μεταξύ τους το ενδιαφέρον
προβλέπεται να κρατηθεί αμείωτο.
Είναι φανερό ότι η ομάδα μας παρου-

σιάζει μια έλλειψη σοβαρότητας καθώς
και το ότι στα περισσότερα παιχνίδια τα
αδικαιολόγητα λάθη είναι αρκετά. Οι
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ μας πρέπει να συνέλθουν το ταχύτερο δυνατόν ώστε να μην
δώσουν το δικαίωμα για αμφισβητήσεις
σε κανέναν.
ΞΕΚ Ι ΝΗ ΣΕ Τ Ο ΚΥ Π ΕΛ Λ Ο
Ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η προκριματική φάση του κυπέλλου και οι ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ μας φρόντισαν να στείλουν
ηχηρό μήνυμα σε όλους για το ποιος
είναι το αφεντικό.
Ξεκινώντας την πρώτη αγωνιστική, συνέτριψαν την ΕΠΙΛΟΓΗ με 7 – 2

(Μήντσιος 12΄ Τσιλιγγιρίδης 22΄ Πολυχρονιάδης 70΄ Μαυρίδης 74΄). Η εντυπωσιακή εμφάνιση των ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ
δεν διαφοροποιήθηκε ακόμη και όταν
στον αγώνα πέρασαν όλοι οι αναπληρωματικοί.
Μόνο ένα ημίχρονο διήρκεσε ο δεύτερος αγώνας με την ΔΕΗ. Καταιγιστικοί
οι ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ προηγήθηκαν στο ημίχρονο με 3–0 (Μπαράκης 15΄, Φράγκος
17΄, Πολυχρονιάδης 28΄).
Δυστυχώς οι ποδοσφαιριστές της ΔΕΗ
δήλωσαν με την έναρξη της επανάληψης αδυναμία να συνεχίσουν τον αγώνα
λόγω τραυματισμών και έλλειψης αλλαγών. Έτσι ο αγώνας διεκόπη υπέρ των

ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ.
Τρίτο θύμα της προκριματικής φάσης η
ομάδα του ΕΡΜΗ με 3 – 1. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι, στο οποίο το γνωστό
σκληρό παιχνίδι των ταξιτζήδων επέφερε
κάποιες στιγμές εκνευρισμό στην ομάδα
μας. Οι παίκτες όμως το ξεπέρασαν γρήγορα και μετά από ένα ισόπαλο ημίχρονο
με 1 – 1 (Τσιμπούκας πεν. 25΄) με 2 γκολ
του Τσιλιγγιρίδη 60΄ και Μήντσιου στο
80 + ολοκλήρωσαν το θρίαμβο.
Στα ημιτελικά τα ζευγάρια είναι ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ και ΕΛΤΑ
– ΔΕΗ. Οι αγώνες πρόκρισης είναι διπλοί. Ο δρόμος για ένα ακόμη τελικό
ανοίγει πλέον διάπλατα μπροστά μας.

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
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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
Εργοστάσιο: BI.ΠE. ΛAKKΩMATOΣ
Tηλ. κέντρο: 23990 20330 Fax: 23990 20339
e-mail: triantmi@otenet.gr

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

Σελίδα 3η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ. κ. ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Σ

ας γνωρίζουμε ότι, οι Φορολογικές Δηλώσεις οικονομικού
έτους 2011 (περίοδος 1/131/12/2010) θα συμπληρώνονται (όπως κάθε χρόνο δωρεάν)
από τον κ. Χρήστο Στεφανίδη, συνεπικουρούμενου από τον κ. Χαράλαμπο Δράκο, μέλος Δ.Σ. και
τον κ. Ανδρέα Ζερβούλια, Διευθυντή Διοίκησης, στο Γραφείο του
Αντιπροέδρου (6ος όροφος) από

26 Απριλίου έως 31 Μαΐου 2011
και από ώρα 17:30 έως 21:00
εκτός Σαββάτου και Κυριακή.
Σας επισημαίνουμε ότι η προσέλευσή σας θα πρέπει να είναι έγκαιρη
προς
καλύτερη
εξυπηρέτησή σας.
Οι φορολογικές δηλώσεις θα
πρέπει να υποβληθούν στις παρακάτω ημερομηνίες σύμφωνα με
τον τελευταίο αριθμό του Α.Φ.Μ..

ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΕΚΑΣ
ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΟΑΣΘ
& ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΟΑΣΘ
Τελευταίος

Ημερομηνία

Τελευταίος

Ημερομηνία

Αριθμός ΑΦΜ

υποβολής

Αριθμός ΑΦΜ

υποβολής

1

2/5/2011

1

3/5/2011

2

3/5/2011

2

5/5/2011

3

4/5/2011

3

9/5/2011

4

5/5/2011

4

11/5/2011

5

6/5/2011

5

13/5/2011

6

9/5/2011

6

17/5/2011

7

10/5/2011

7

19/5/2011

8

11/5/2011

8

23/5/2011

9

12/5/2011

9

25/5/2011

10,20,30,40,50

13/5/2011

10,20,30,40,50

27/5/2011

60,70,80,90,00
και όσοι

60,70,80,90,00
16/5/2011

δεν έχουν ΑΦΜ
Παρακαλούνται όσοι προσέρχονται να έχουν μαζί τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Ταυτότητα (δική τους και συζύγου).
2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης
οικονομικού
έτους
2010(1.1.-31.12.2009).
3. Εκκαθαριστικό Εφορίας του
ίδιου οικονομικού έτους (2010).
4. Αποδείξεις οικογενειακών δαπανών με ημερομηνία έκδοσης
1/1/2010 έως 31/12/2010,
οι οποίες αφορούν: Σούπερ
μάρκετ, μίνι μάρκετ, κρεοπωλεία μανάβικα, και λοιπά καταστήματα ειδών διατροφής,
κέντρα διασκέδασης, δεξιώσεις,
γάμους, βαφτίσια, εστιατόρια,
καφετερίες, μεσίτες ακινήτων,
αγορά επίπλων, εκπαίδευση σε
ωδεία, πολεμικές τέχνες, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, κέντρα
αδυνατίσματος, δαπάνες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κομμωτήρια, από επισκευές
κλιματιστικών μηχανημάτων,
συστημάτων εξαερισμού και
θέρμανσης, για επισκευές και
ανακαινίσεις κατοικιών-υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κ.λπ..

και όσοι

31/5/2011

δεν έχουν ΑΦΜ
5. Εφ’ όσον η κύρια κατοικία
(ιδιοκατοίκηση) είναι πέραν των
200 m2 ή αν δεν είναι και μαζί
με την δευτερεύουσα μη εξοχική
ή εξοχική ξεπερνούν τα 200m2
τότε χρειάζεται εκτός του οικοδομικού τετραγώνου και των
οδών αυτού που το περικλείουν
και το έτος αδείας και η τιμή
ζώνης ή τιμή εκκίνησης αυτών
(αν μπορείτε να το εξασφαλίσετε αυτό).
6. Ta έντυπα της φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2011
(1.1.-31.12.2010) όπως τα
έστειλε η εφορία καθώς και κάθε
βεβαίωση (ΑΠΟΔΟΧΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – ΕΚΑΣ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΑΣΘ – ΗΡΑΚΛΗ κ.λπ.).
7. Όποιος φορολογούμενος θέλει
να υποβάλλει ηλεκτρονικά τη
δήλωσή του, μέσω διαδικτύου
πρέπει να προσέλθει επτά (7)
εργάσιμες μέρες πριν από την
ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

Θεσσαλονίκη, 09/03/2011
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

Από την κα Κωστίδου Μαρία λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
Ονομάζομαι Μαρία Κωστίδου και κατοικώ στην Αθήνα. Ήρθα στη Θεσσαλονίκη για λίγες μέρες με σκοπό να δω τους φίλους μου και να γνωρίσω την
πόλη καλύτερα.
Μια ημέρα πήρα το λεωφορείο της πολιτιστικής γραμμής και έμεινα πολύ
ευχαριστημένη τόσο με τα αξιοθέατα όσο και με την προσοχή του οδηγού
στους στενούς δρόμους της Άνω Πόλης αλλά και με την τόσο σαφή και εξαιρετική ξενάγηση του συνοδού κ. Δημ. Καράβατου.
Ευχαριστώ
Από την κα Καλιαντζή – Μπουφίδη Αθανασία λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά αλλά και να συγχαρώ εσάς και τους
συνεργάτες σας κ. Σπανό και κ. Χ΄΄γεωργίου, για την ευαισθησία και το κοινωνικό πρόσωπο που επέδειξε ο Οργανισμός σας στην υλοποίηση αιτημάτων
(δικού μου αλλά και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων της Γερμανικής
Σχολής) που αφορούσαν την τροποποίηση του ωραρίου της γραμμής Νο 45
αλλά και του δρομολογίου της γραμμής Νο 4 για την εξυπηρέτηση των μαθητών της Γερμανικής Σχολής.
Εύχομαι και ελπίζω στη διατήρηση αυτών των τροποποιήσεων.
Με την ευκαιρία να ευχηθώ στον Ο.Α.Σ.Θ. και σε όλους εσάς ένα δημιουργικό 2011.
Με εκτίμηση
Καλιαντζή – Μπουφίδη Αθανασία
Μητέρα μαθήτριας της Γερμανικής Σχολής
Από το 3ο Γυμνάσιο Χαριλάου λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
Η διευθύντρια και ο σύλλογος καθηγητών του 3ου Γυμνασίου Χαριλάου
σας ευχαριστούν θερμά για την ευγενική σας προσφορά, να χορηγήσετε στο
σχολείο μας ένα πλήρη ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Η διευθύντρια
Ανδρεάδου Σοφία
Από το Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης λάβαμε
την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
Σας ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ανταπόκρισή σας στο άιτημά μας,
με την ανάρτηση αφισών στο εσωτερικό των λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ.. Με
την ενέργειά σας αυτή συμβάλατε ουσιαστικά στην προβολή του Μουσείου
μας και ειδικότερα της εκδήλωσής μας «Χριστουγεννιάτικο παζάρι βιβλίων
και χειροτεχνημάτων με την συμμετοχή 30 δημιουργών – χειροτεχνών» στο
διάστημα 18 – 22 Δεκεμβρίου 2010.
Ελπίζοντας και σε μελλοντική συνεργασία μαζί σας, σας ευχόμαστε καλή
χρονιά.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ του ΛΕΜΜ-Θ
Μαριάννα Βιλδιρίδη - Χατζητόλιου
Από τον κ. Μπουμπάκη Χρήστο λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
Κύριε Πρόεδρε,
Δευτερόλεπτα από τον πολύτιμο χρόνο σας, λίγα πριν την συνταξιοδότησή
μου.
Όλα σχεδόν τα εργασιακά μου χρόνια κύλησαν «δεμένα» με τον Οργανισμό, προσφέροντάς μου αξιοπρεπέστατη προσωπική και οικογενειακή διαβίωση και φυσικά – από δικής μου πλευράς - με διαρκή φροντίδα για
εργατικότητα και φιλαλληλία.
Ειλικρινά, νοιώθω ηθικό χρέος να σας ευχαριστήσω – και δι υμών όλο τον
Οργανισμό – μαζί με τις ευχές μου ο Θεός να σας χαρίζει υγεία και ψυχική
δύναμη για το έργο που επιτελείτε.
Με εγκάρδιες ευχαριστίες
Μπουμπάκης Χρήστος
Α.Μ. 3450
Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης λάβαμε την ακόλουθη
ευχαριστήρια επιστολή:
Κύριε Πρόεδρε,
Επιθυμώ να σας εκφράσω τις θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες μου, για
την ευγενική σας πρωτοβουλία να διαθέσετε τρία αστικά λεωφορεία του
Οργανισμού σας, για τις μετακινήσεις των φιλάθλων της ποδοσφαιρικής ομάδας Manchester City στην πόλη μας.
Η ευγενική σας αυτή χειρονομία, αποδεικνύει έμπρακτα τα αισθήματα αναγνώρισης του έργου που προσφέρει η Ελληνική Αστυνομία στο φίλαθλο
κόσμο και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι παρόμοιες ενέργειες μας ενισχύουν
ηθικά και μας ενδυναμώνουν στην καθημερινή μας δράση και δραστηριότητα.
Είμαι βέβαιος ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, θα
συνεχίσει και στο μέλλον την άριστη συνεργασία του με την Ελληνική Αστυνομία και εύχομαι τόσο σε σας προσωπικά, όσο και στα μέλη του Δ.Σ., υγεία,
ευτυχία, καθώς και εκπλήρωση όλων των ευγενικών σας στόχων.
Με εκτίμηση
Δημήτριος Παπαδόπουλος
Υποστράτηγος

Σελίδα 4η

ΓΙΟΡΤΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Η καθιερωμένη γιορτή των Χριστουγέννων έγινε φέτος στο νέο χώρο
(ράμπες) του αμαξοστασίου Σταυρουπόλεως.
Παρευρέθηκε όλο το Δ.Σ. του Οργανισμού με επικεφαλής τον Πρόεδρο
κ. Χρήστο Στεφανίδη, τον Αντιπρόεδρο κ. Νίκο Πετρόγιαννη και τα μέλη
του Δ.Σ. κ. κ. Βασίλειο Τζαβάρα, Χρήστο Βαβούτη, Αγγελική Γρηγοριάδου, Αντώνιο Χ΄΄μπαλιώτη, Κώστα Λαμπάδα, Θωμά Γκατσώνη, Χαράλαμπο Δράκο.
Επίσης όλο το Δ.Σ. του Συνδικάτου Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Θ. με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Δημήτρη Τσερμενίδη, τον Γενικό Γραμματέα κ. Κώστα
Αγγελούδη και τον Αντιπρόεδρο κ. Αντώνη Γκότσικα. Το παρών στην εκδήλωση έδωσε και ο Πρόεδρος του Ταμείου Εργαζομένων κ. Παναγιώτης

Κοτσαηλίδης με τον Γραμματέα του Ταμείου κ. Αντώνη Παναγιωτόπουλο,
ο Πρόεδρος του Ταμείου Επιστημονικού Προσωπικού κ. Σάββας Παυλίδης, ο Γενικός Διευθυντής κ. Ανδρέας Ζερβούλιας, ο Διευθυντής Συντήρησης κ. Κων/νος Τριχάκης, ο Ιατρός Εργασίας κ. Νικόλαος
Αναστασιάδης και πλήθος εργαζομένων από όλες τις βάρδιες.
Ευχές σε όλο το προσωπικό έδωσαν όλοι οι παρευρισκόμενοι με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χρήστο Στεφανίδη, ο οποίος παράλληλα
εγκαινίασε και τον νέο αυτό επισκευαστικό χώρο.
Ακολούθως όλοι οι εργαζόμενοι έψαλαν τα κάλαντα μαζί με την πολιτιστική ένωση Ποντίων Τριανδρίας – Ν. Ευκαρπίας και ακολούθησε μια
μικρή δεξίωση για όλους τους παρευρισκόμενους.

nea ΤΟΠΙΚΗ ΛΕΩφΟΡΕΙΑΚΗ γΡΑΜΜΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
Από τον Ο.Α.Σ.Θ. ανακοινώνεται ότι από 1.3.2011, δρομολογήθηκε νέα
τοπική λεωφορειακή γραμμή στο Δήμο Ευόσμου για την εξυπηρέτηση της περιοχής Νικόπολης η οποία θα έχει τα εξής λειτουργικά χαρακτηριστικά.
Ονομασία Γραμμής
Νο 43 "ΤΟΠΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ"
Αφετηρία – Τέρμα
Ως αφετηρία της γραμμής ορίζεται ο Τ.Σ. Κάτω Ηλιούπολης / Ευόσμου και
ως τέρμα ο Τ.Σ. Άνω Ηλιούπολης, από τον οποίο θα γίνεται διέλευση.
Διαδρομή
Η γραμμή συνδέει τους παραπάνω τερματικούς σταθμούς πραγματοποιώντας
την εξής κυκλική διαδρομή:
Τ.Σ. Κάτω Ηλιούπολης / Ευόσμου – Νυμφαίου – Ευφροσύνης – Μαιάνδρου
–Αναγεννήσεως – Λέσβου – Κωνσταντίνου Παλαιολόγου – Τ.Σ. Άνω Ηλιούπολης – Σινώπης – Άρη Βελουχιώτη – Λέσβου – Αναγεννήσεως – Μαιάνδρου
– Ανώνυμη (δεξιά) – Ανώνυμη (αριστερά) – Ακαδήμου (αριστερά) – Μαιάνδρου – 25ης Μαρτίου – Σμύρνης – Αντώνη Τρίτση – Τ.Σ. Κάτω Ηλιούπολης
/ Ευόσμου.

Στάσεις
1. Στάση "Άρη Βελουχιώτη" (στην οδό Άρη Βελουχιώτη)
2. Στάση "Βάμβακας" (στην οδό Αναπαύσεως)
3. Στάση "Ευφροσύνης" (στην οδό Μαιάνδρου)
4. Στάση "Πάρκο" (στην οδό 25ης Μαρτίου)
5. Στάση "Ι.Ε.Κ. Ευόσμου" (στην οδό Σμύρνης)
Επιπλέον αυτών, ιδρύονται οι εξής νέες στάσεις:
6. Στάση "Τεχνικές Υπηρεσίες" (Μαιάνδρου 83)
7. Στάση "Περίπτερο" (στην οδό Μαιάνδρου) (2 συζυγείς στάσεις
8. Στάση “Αθλητικό Κέντρο” (στην οδό Αναγεννήσεως) (2 συζυγείς στάσεις)
9. Στάση "ΚΤΕΟ" (2 συζυγείς στάσεις)
10. Στάση “Συνεργείο Αυτοκινήτων” (στην οδό Αναγεννήσεως) (2 συζυγείς
στάσεις)
11. Στάση “Βενζινάδικο” (στην οδό Αναγεννήσεως) (2 συζυγείς στάσεις)
12. Στάση “Σουπερμάρκετ” (στην οδό Λέσβου) (2 συζυγείς στάσεις)
Δρομολόγια – Εξυπηρέτηση
Στη νέα γραμμή δρομολογείται ένα (1) λεωφορείο για όλες τις ημέρες (Καθημερινές, Σάββατα, Κυριακές και αργίες). Ο συνολικός αριθμός δρομολογίων θα φτάνει τα τριάντα (30) δρομολόγια με πρώτη αναχώρηση από την
αφετηρία της γραμμής στις 06:00 και τελευταία στις 21:30.

