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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ο.Α.Σ.Θ.
Άψογη παρουσίαση από τον Πρόεδρο του Οργανισμού

Τ

η Δευτέρα 30 Μαΐου
2011 στην 7η Συνεδρίαση
της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης ήταν
προσκεκλημένος ο Πρόεδρος
του Οργανισμού κ. Χρήστος
Στεφανίδης για να ενημερώσει
το Προεδρείο της Επιτροπής –
προεδρεύοντος του κ. Μιχάλη
Τζόλλα - και τους Περιφερειακούς Συμβούλους για όλα τα
θέματα του Οργανισμού.
Ο Ο.Α.Σ.Θ. ήταν ο πρώτος
από μια σειρά φορέων της Θεσσαλονίκης που εξυπηρετούν
Μητροπολιτικές λειτουργίες και
θα προσκληθούν στα πλαίσια
ενός κύκλου επαφών σχετικά με
θέματα και προβλήματα της
πόλης και γενικότερα της Μητροπολιτικής Ενότητας και κατ’
επέκταση της Περιφέρειας.
Προσφωνώντας τον Πρόεδρο
του Οργανισμού ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στο σπουδαίο έργο του Ο.Α.Σ.Θ. στο
Νομό Θεσσαλονίκης και ενημέρωσε ότι μετά το πέρας όλων
των σχετικών επαφών με όλους
τους φορείς θα υπάρξει χάραξη
της πολιτικής για το Νομό Θεσσαλονίκης.
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού
ξεκίνησε την ομιλία του με μια
μικρή ιστορική αναφορά σχετικά
με την ίδρυση του Ο.Α.Σ.Θ..
Κατόπιν ενημέρωσε την Επιτροπή για το θέμα του κομίστρου και κατέστησε σαφές σε
όλους ότι δεν υπάρχει κρατική
επιχορήγηση του Οργανισμού
αλλά επιδότηση προς τον επιβάτη καθώς και ότι το ύψος του
κομίστρου καθορίζεται από τα
συναρμόδια Υπουργεία και όχι
από τον Οργανισμό. Τόνισε ότι
είναι το φθηνότερο στην Ευρώπη και, φυσικά, σε όλη την
Ελλάδα (προσήκον κόμιστρο
1,55€ για το 2011).
Ανέλυσε με πλήθος στοιχείων
τη λειτουργία, τη χρησιμότητα
αλλά και τα οφέλη του επιβατικού κοινού από την επέκταση
των υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Θ.
στους Δήμους του Επαρχείου
Λαγκαδά. Σημείωσε επίσης ότι ο
Οργανισμός εξετάζει καθημερινά τρόπους για βελτιστοποίηση των γραμμών αυτών.
Αναφέρθηκε στο ρόλο που
έχει το Σ.Α.Σ.Θ. σαν φορέας
εποπτείας και όχι υλοποίησης

των όποιων αποφάσεων, καθώς
και το γεγονός ότι η χρηματοδότηση του Σ.Α.Σ.Θ., ύψους περίπου 500.000€ για το 2010,
έγινε αποκλειστικά από τον
Ο.Α.Σ.Θ.. Συνολικά το Σ.Α.Σ.Θ.
για την περίοδο 2001–2010 εισέπραξε περίπου 4.800.000€
από τον Οργανισμό.
Ενημέρωσε για τις μελλοντικές επενδύσεις του Οργανισμού,
για την αγορά 33 λεωφορείων
τεχνολογίας EURO 5 προς αντικατάσταση λεωφορείων παλιάς
τεχνολογίας.
Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση
στην ευαισθησία που δείχνει ο
Οργανισμός στην εντοπιότητα
και στη συνεργασία με την
ΕΛ.Β.Ο., καθώς και ότι η αγορά
όλων των λεωφορείων είναι
χρηματοδοτούμενη αποκλειστικά και μόνο από τους μετόχους
του Οργανισμού.
Αναφέρθηκε σχετικά με την
πολιτιστική γραμμή του Ο.Α.Σ.Θ.
και την πλήρη αποδοχή της από
τους Θεσσαλονικείς, αλλά και
από μεγάλο αριθμό τουριστών
που επισκέπτεται την πόλη μας.
Ανακοίνωσε την ανάγκη δρομολόγησης ενός ακόμη πολιτιστικού λεωφορείου για την αποκλειστική μεταφορά μαθητών
λόγω της μεγάλης ζήτησης από
τις Διευθύνσεις των σχολείων.
Η εξυπηρέτηση των κατοίκων
της Άνω Πόλης με τα ειδικά λεωφορεία (mini bus) ήταν ένα
ακόμη από τα επιτεύγματα του
Οργανισμού.
Αναφέρθηκε κατόπιν εκτενώς
στα δύο (2) Αμαξοστάσια, του
Φοίνικα και της Σταυρούπολης,

αναλύοντας όλα τα στοιχεία
που έχουν σχέση με αυτά,
καθώς και τις μοναδικές μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων
που λειτουργούν με πιστοποιημένη άδεια από τη Νομαρχία
και την ΕΥΑΘ σε αμφότερα των
Αμαξοστασίων.
Παρουσίασε στη συνέχεια τα
υπέρ και τα κατά της υγραεριοκίνησης δίνοντας τη δυνατότητα
στους Συμβούλους να έχουν
πλήρη εικόνα για το όλο θέμα.
Ανέφερε τις προσπάθειες που
έγιναν για ένταξη στο ΕΣΠΑ
2007–2013, αλλά τα αρμόδια
Υπουργεία έκριναν ότι υπήρχαν
άλλες προτεραιότητες οπότε και
ο Οργανισμός απέσυρε το ενδιαφέρον του.
Ο Ο.Α.Σ.Θ. παρακολουθεί
και εναρμονίστηκε με όλες τις
τεχνολογικές εξελίξεις. Οι έξυπνες στάσεις, ο συνεχής έλεγχος
μέσω της τηλεματικής, η δυνατότητα του επιβάτη να ενημερωθεί από το κινητό του για
δρομολόγια και ώρες αφίξεως
λεωφορείων είναι πρωτοποριακά για τα ελληνικά δεδομένα.
Το επικείμενο πιλοτικό πρόγραμμα με την τοποθέτηση οθονών εντός ορισμένου αριθμού
λεωφορείων, αρχικά σε 10 λεωφορεία (5 αρθρωτά με δύο (2)
οθόνες στο καθένα και 5 απλά
με μία (1) οθόνη) στις οποίες ο
επιβάτης θα μπορεί να ενημερωθεί για τις διαδρομές των λεωφορείων, για τον καιρό,
καθώς και πλήθους άλλων χρήσιμων πληροφοριών. Επίσης,
αναφορά έγινε και στα καινού-

ρια εκδοτικά μηχανήματα που
θα τοποθετηθούν στα λεωφορεία από το 2012–2013 και θα
έχουν τη δυνατότητα να δίνουν
και ρέστα.
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού
στη συνέχεια ανέλυσε το μετοχικό γίγνεσθαι του Οργανισμού
καθώς και τη σημασία του Συνεταιρισμού Λαϊκής Βάσης των εργαζομένων μέσω του οποίου οι
εργαζόμενοι κατέχουν 25 μετοχές. Με τον τρόπο αυτό όσοι
εργαζόμενοι δεν ήταν μέτοχοι
είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο
Συνεταιρισμό καθιστώντας εαυτούς και μετόχους.
Μάλιστα στην Αμμόχωστο
μετά από ενημέρωση και συνεργασία με στελέχη του Οργανισμού εφαρμόζουν «τον νόμο
Ο.Α.Σ.Θ.» με επιτυχία.
Ενημέρωσε στη συνέχεια το
Σώμα για το ζήτημα της διαδημοτικής συγκοινωνίας, η οποία
όπου έγινε προσπάθεια να εφαρμοστεί απέτυχε, ενώ επισήμανε ότι υπάρχει και μερική
ευθύνη του Σ.Α.Σ.Θ., ο οποίος
έδωσε τις σχετικές άδειες αν και
τα λεωφορεία τα οποία χρησιμοποιούσαν οι Δήμοι δεν ήταν
αστικά.
Ο Οργανισμός ανέθεσε στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα
στον καθηγητή κ. Νανιόπουλο,
μελέτη για τη διαμόρφωση της
στρατηγικής του Ο.Α.Σ.Θ. στο
πλαίσιο ενός μεταβαλλόμενου
περιβάλλοντος για τις δημόσιες
συγκοινωνίες σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο που θα βοηθήσει τον Οργανισμό και την πόλη

της Θεσσαλονίκης.
Τέλος, σχετικά με τα θέματα
ασφάλειας των επιβατών εντός
των λεωφορείων αλλά και των
οδηγών (κλοπές, επιβάτες υπό
την επήρεια οινοπνεύματος ή
ναρκωτικών ουσιών) ο Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν κατέστη
νομικά δυνατόν να υπάρχουν
μόνιμες κάμερες παρακολούθησης για συνεχή καταγραφή των
δεδομένων. Με απόφαση, λοιπόν, του Διοικητικού Συμβουλίου υπεγράφη σύμβαση με
ιδιωτική εταιρεία security με εντυπωσιακά αποτελέσματα και
ραγδαία μείωση της πλειοψηφίας των περιστατικών.
Μετά το πέρας της παρουσίασης του έργου του Οργανισμού
ακολούθησε σειρά διευκρινιστικών ερωτήσεων προς τον Πρόεδρο του Οργανισμού. Είναι
χαρακτηριστικό ότι οι κ. κ. Φεστερίδης, Μπαρμπουνάκης, Αποστολίδης, Κουκουλεκίδης,
Μακραντωνάκης και Παππάς
που πήραν το λόγο, εξήραν την
πληρότητα της παρουσίασης και
τον συνεχάρησαν θερμά.
Κλείνοντας ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Τζιτζικώστας αναφερόμενος στον Πρόεδρο κ. Στεφανίδη είπε τα εξής:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω
και να συγχαρώ τον Πρόεδρο
του Ο.Α.Σ.Θ. για την εξαιρετική, όχι μόνο, παρουσίαση
αλλά και την εξαιρετική και
ποιοτική δουλειά που κάνει
όλους αυτούς τους μήνες στον
Οργανισμό. Πραγματικά, έχει
επέλθει μια αναβάθμιση στις
υπηρεσίες του Ο.Α.Σ.Θ. και
αυτό οφείλεται αποκλειστικά
σε σας και στη νέα ομάδα που
διοικεί τον Ο.Α.Σ.Θ.. Να ξέρετε ότι, εμείς είμαστε στη διάθεσή σας να βοηθήσουμε στην
κατεύθυνση αυτή, είτε το Υπουργείο αποφασίσει να αποσαφηνίσει τις αρμοδιότητες
είτε όχι, σε επίπεδο διεκδικήσεως γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι τα μέσα μεταφοράς
σήμερα με τα προβλήματα που
έχει η Ελληνική κοινωνία μπορούν να αποτελέσουν μαξιλαράκι στην καθημερινότητα
όλων των πολιτών και γι’ αυτό
και σας συγχαίρουμε θερμά.»
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ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Μετά την ανακοίνωση του νέου Κυβερνητικού σχήματος ο Πρόεδρος του Οργανισμού απέστειλε συγχαρητήριες επιστολές σε όλους τους νέους Υπουργούς και Υφυπουργούς.
Προς κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
Αντιπρόεδρο Κυβέρνησης & Υπουργό Οικονομικών
Αξιότιμε κ. Αντιπρόεδρε
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και εγώ προσωπικά, εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συγχαρητήρια για την
ανάληψη των νέων σας αρμοδιοτήτων.
Η νευραλγική θέση του Αντιπροέδρου αλλά και η
ανάθεση του κρισιμότερου των Υπουργείων αποτελεί
τιμή για τη Θεσσαλονίκη, καθώς και φάρο ελπίδας
στις δύσκολες ημέρες για την Πατρίδα μας.
Σας ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο σας.
Είμαστε στη διάθεσή σας όπως και όποτε θελήσετε
για την ενημέρωσή σας.
Για το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ.
Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Προς κ. Γιάννη Ραγκούση
Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (0.Α.Σ.Θ.), οι Μέτοχοι,
οι εργαζόμενοι και εγώ προσωπικά, σας στέλνουμε τα
θερμά μας συγχαρητήρια για την ανάληψη του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Η συμπαράσταση, η συνεργασία και η υποστήριξη
μας ας θεωρούνται εκ μέρους σας δεδομένα για την
ευόδωση του έργου σας.
Είμαστε στην διάθεση σας, για μια λεπτομερή ανάλυση και παρουσίαση για όλα τα θέματα του Οργανισμού όποτε εσείς κρίνετε απαραίτητο.
Σας ευχόμαστε υγεία και καλή δύναμη στο έργο σας.
Για το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ.
Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Προς κ. Δημήτρη Ρέππα
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και εγώ προσωπικά, εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συγχαρητήρια για την
ανάληψη των νέων σας αρμοδιοτήτων.
Σας ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία
μας κατά την διάρκεια της θητείας σας στο Υπουργείο
Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.
Σας ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο
έργο σας.
Για το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ.
Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

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
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
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΩΝ κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΝΕΝΗΣ ΚΑΣΑΝΗ
Από τους κ.κ. Θεόδωρο και Νένη Κασάνη λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια
επιστολή:
«Θα θέλαμε δια της παρούσης να σας εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για την
άψογη ξενάγηση που είχαμε την τύχη να καρπωθούμε από τον συνοδό – ξεναγό
κ. Δημ. Καράβατο και τον άριστο επαγγελματία οδηγό του λεωφορείου, κατά
την επίσκεψή μας στην πόλη σας την 11η Απριλίου το πρωί.
Ευχαριστούμε θερμά.»
Θεόδωρος και Νένη Κασανή
Δράκου 3, 185 33 Πειραιάς
* * *
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΥ
Από το 6/θ Δημοτικό Σχολείο Χέρσου λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
«Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για την άψογη υποδοχή,
ξενάγηση και εξυπηρέτηση της πολιτιστικής γραμμής 50 στην οποία επιβιβάσαμε
14 μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Σχολείου μας την Πέμπτη 26 Μαΐου 2011 και στο
δρομολόγιο των 11:00΄. Ιδιαίτερα θέλουμε να επισημάνουμε την παρουσία του
ξεναγού κ. Δημ. Καράβατου που ήταν εξαιρετικός και αξιόπιστος σε όλη τη
διάρκεια της πολιτιστικής «βόλτας».
Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε να επαναλάβουμε σύντομα την επίσκεψη στο
δρομολόγιό σας, το οποίο αποτελεί για τη Θεσσαλονίκη ακόμη ένα αξιόλογο
στοιχείο της σύγχρονης τουριστικής υποδομής της.»
Ο Διευθυντής
ΤΣΗΤΣΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
* * *
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΣΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
Από τον κ. Σάββα Ιωάννου λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
«Είχα πρόσφατα την χαρά να επισκεφτώ τη Θεσσαλονίκη και έδραξα της ευκαιρίας να περιηγηθώ την πόλη, μέσω της «πολιτιστικής γραμμής» του Οργανισμού. Ήθελα να σας συγχαρώ για την οργάνωση και την άριστη διεκπεραίωση
του συγκεκριμένου προγράμματος μέσω του οποίου μου δόθηκε η ευκαιρία να
δω τις ομορφιές και να κατανοήσω καλύτερα την πλούσια πολιτιστική ιστορία
της πόλης.
Θα ήθελα επίσης να στείλω ιδιαίτερα συγχαρητήρια στον συνοδό/ξεναγό κ.
Δημ. Καράβατο που ήταν πραγματικά πολύ καλά ενημερωμένος, ευγενικός και
πολύ φιλικός, γεγονός που σίγουρα έκανε την σύντομη βόλτα της «πολιτιστικής
γραμμής», μια αξέχαστη εμπειρία.»
Με τιμή
Σάββας Ιωάννου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ κας ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ
Από την κα Μαρία Κοντογεώργου λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
«Συγχαρητήρια για τον συνοδό της πολιτιστικής γραμμής κ. Δημήτρη Καράβατο. Το εύρος των γνώσεων και το ήθος του είναι άξια αναφοράς.»
κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ
* * *

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Σας εκφράζουμε τις θερμότατες ευχαριστίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθώς και τις προσωπικές μας, για την χορήγηση χιλίων (1000) δωρεάν
μαθητικών εισιτηρίων μετακίνησης από τον Οργανισμό σας, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν από τους εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του Ερυθρού Σταυρού για τα παιδιά του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας «Ο Μελιτεύς» (Παπάφειο
Ίδρυμα).
Μας συγκινεί βαθύτατα το ενδιαφέρον και η έμπρακτη συμπαράστασή σας,
στο επιτελούμενο από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο.»
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
Από την ΕΛΕΠΑΠ λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Δ.Σ.
Η Πρόεδρος κα Λίλα Μπακατσέλου – Βενιζέλου και τα μέλη της Τοπικής
Διοικούσας Επιτροπής της ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα «Δωρεά Υιοθεσίας»
και την ευγενική προσφορά ύψους 1.000 , ποσό που θα καλύψει μέρος του
ετήσιου κόστους του αποκαταστασιακού προγράμματος της μικρής Κυριακής.
Με την απόφασή σας αυτή, βελτιώνετε ουσιαστικά τη ζωή των παιδιών με
αναπηρίες, που η οικονομική τους κατάσταση και η έλλειψη ασφαλιστικού
φορέα, θα στερούσε τις πολύτιμες θεραπείες που τόσο χρειάζονται.
Σας συγχαίρουμε για τα αισθήματα κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς
που επιδεικνύετε, ενισχύοντας σημαντικά το έργο, τη δράση και το όραμά μας
για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά με αναπηρίες.
Για την εξέλιξη της πορείας της μικρής Κυριακής θα φροντίζουμε εμείς για
την ενημέρωσή σας, σας ευχαριστούμε θερμά ακόμα μια φορά και σας ευχόμαστε υγεία και κάθε ευτυχία.
Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Λίλα Μπακατσέλου – Βενιζέλου
Βίκυ Χαΐτογλου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΚΑΝΑ
& ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Από τα Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ & Αυτοδιοίκησης λάβαμε την ακόλουθη
ευχαριστήρια επιστολή:
«Αξιότιμε κ. Στεφανίδη,
η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή της 2ης Πανελλήνιας Διεπιστημονικής Διημερίδας με θέμα «Πρόληψη: Στάση ζωής στην κοινωνική κρίση», που
πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, θα ήθελε να σας
ευχαριστήσει που μας διαθέσατε τα λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ. για να αναρτήσουμε αφίσες Διημερίδας.
Η συνεισφορά σας ήταν πολύτιμη στην προσπάθεια γνωστοποίησης, ευαισθητοποίησης και προσέλκυσης του κοινού στη Διημερίδα.
Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο σας και ευελπιστούμε σε μια εκ νέου συνεργασία».
Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής
Επιτροπής της Διημερίδας
Γεωργία Γκιούρκα

Η Πρόεδρος της Επιστημονικής
Επιτροπής της Διημερίδας
Ναταλία Ζαχαρτζή

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤOY 7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΣΗΡΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ κας ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ ΛΙΑΣ
(ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΡΤ-3)
Από την κα Τσαπανίδου Λία λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
«Ευχαριστούμε πολύ που επιτρέψατε στο συνεργείο της ΕΡΤ-3 να επιβιβαστεί
στο λεωφορείο του Ο.Α.Σ.Θ. 50 – Πολιτιστική Γραμμή και να κινηματογραφήσει
τη διαδρομή.
Σας ενημερώνω ότι το οπτικοακουστικό υλικό που συγκεντρώσαμε θα χρησιμοποιηθεί στο ρεπορτάζ για τον τουρισμό στην πόλη, που θα προβληθεί στην εκπομπή «Δεύτερη Ανάγνωση» με παρουσιαστή του κ. Δημήτρη Παπαγρηγορίου.

Με εκτίμηση,
Λία Τσαπανίδου
Δημοσιογράφος ΕΡΤ-3

Από το 7/θ Δημοτικό Σχολείο Ασσήρου λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια
επιστολή:
«Για την ευγενική σας προσφορά να χορηγήσετε στο σχολείο μας, για το σχολικό έτος 2009 – 2010, συσκευή τηλεφώνου – FAX και συσκευή προτζέκτορα,
η διευθύντρια και το διδακτικό προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου Ασσήρου
σας εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους. Η βοήθειά σας κρίθηκε αναμφισβήτητα σημαντική και σας είμαστε ευγνώμονες, που με τόση εμπιστοσύνη, εγκαρδιότητα και ευγένεια ανταποκριθήκατε αμέσως στο κάλεσμά μας».

Η Διευθύντρια
Σεχίδου Β. Όλγα
και ο Σύλλογος Διδασκόντων του
Δημοτικό Σχολείου Ασσήρου

Σελίδα 4η

ΝΤΑΜΠΛΟΥΧΟΙ 2010 – 2011 ΟΙ «ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ»
Μ

ετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος την Κυριακή 29
Μαΐου 2011 η ομάδα μας βρέθηκε
αντιμέτωπη με τα ΕΛ.ΤΑ στον τελικό του κυπέλου.
Ο τελικός δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από αντίστοιχους αγώνες
επαγγελματικών κατηγοριών. Ήταν
ένα μεγάλο ντέρμπι με γκολ, θέαμα,
αγωνία και βέβαια, τελικό θριαμβευτή και νταμπλούχο την ομάδα
των «ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ».
Εντυπωσιακή η εμφάνιση της ομάδας, προηγήθηκε δύο φορές στο
σκορ. Στο 25ο λεπτό ο Φράγκος
άνοιξε το σκορ με κεφαλιά. Ισοφάρισαν τα ΕΛ.ΤΑ στο 40ο λεπτό και
το ημίχρονο έκλεισε ισόπαλο μεν,
αλλά με την ομάδα μας να είναι
αναγκασμένη από το 30ο λεπτό να
συνεχίσει τον αγώνα με 10 παίκτες,
λόγω της αποβολής του Μήντσιου
από το διαιτητή Κουρκουνάσιου με
αυστηρή δεύτερη κίτρινη κάρτα, για
διαμαρτυρία.
Παρά το αριθμητικό τους μειονέκτημα, οι «ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ» κατέθεσαν στο γήπεδο και την ψυχή τους
και ξαναπροηγήθηκαν με απευθείας
εκτέλεση φάουλ του Τσιλιγγιρίδη
στο 50ο λεπτό.
Η καταρρακτώδης βροχή και το
γλιστερό τερέν πρόδωσαν τον τερματοφύλακα Τσιμπούκα στο 71ο
λεπτό και έτσι η αναμέτρηση έληξε
ισόπαλη.

Βάσει του κανονισμού διεξαγωγής
αγώνων του εργασιακού πρωταθλήματος, δεν προβλεπόταν παράταση
και έτσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν
στη διαδικασία των πέναλτι. Και εκεί
έλαμψε το άστρο του καταπληκτικού τερματοφύλακα Τσιμπούκα, ο
οποίος με δύο εντυπωσιακές αποκρούσεις έσβησε το όνειρο των
ΕΛ.ΤΑ για την κατάκτηση ενός τρόπαιου και έδωσε το έναυσμα για
τους πανηγυρισμούς για την επάξια
κατάκτηση του κυπέλλου και κατ’
επέκταση του νταμπλ της σεζόν
2010 – 2011.
ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΜΑΣ
Αυτή τη φορά, παρά τις αντίξοες
καιρικές συνθήκες, αρκετοί ήταν οι
φίλοι της ομάδας που βρέθηκαν
κοντά της και βοήθησαν τα μέγιστα
τους ποδοσφαιριστές μας να ανταπε-

ξέλθουν στις δυσκολίες του τελικού.
Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. κ. Νίκος
Πετρόγιαννης, τα μέλη του Δ.Σ.
Αντώνης Χατζημπαλιώτης και Βασίλης Τζαβάρας σύσσωμη η Διοίκηση του Συνδικάτου Εργαζομένων,
καθώς και του Ταμείου Αλληλοβοηθείας του Συνδικάτου Εργαζομένων
ήταν στις κερκίδες του «ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ» τιμώντας με την
παρουσία τους τις προσπάθειες των
παικτών μας.
Άκρως συγκινητική και εντυπωσιακή η παρουσία πολλών παιδιών
που έδωσαν τη δική τους ευχάριστη
νότα στον τελικό.
ΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ – ΕΝΑ ΝΤΑΜΠΛ
Στο ξεκίνημα της χρονιάς οι «ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ» έδωσαν στο Γενικό Αρχηγό τους μια υπόσχεση ότι φέτος θα
κατακτούσαν το Νταμπλ. Γνώριζαν
ότι μετά από έξι συνεχή χρόνια ήταν
η τελευταία χρονιά δίπλα τους και
έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι
τους, ή μάλλον από τα πόδια τους,
για να κρατήσουν την υπόσχεσή τους.
Με τη στιβαρή καθοδήγηση του
προπονητή Κώστα Φιλιππίδη τα
πάντα δούλεψαν υποδειγματικά. Με
τον άξιο αρχηγό Μόσχο Άγγο όλοι
οι παίκτες από τον πρώτο έως και τον
τελευταίο αγώνα εξάντλησαν κάθε

απόθεμα σωματικής και ψυχικής δύναμης και στο τέλος δικαιώθηκαν.
Απέδειξαν ότι δίκαια βρίσκονται
στην κορυφή της αθλητικής επικαιρότητας προβάλλοντας και το Συνδικάτο Εργαζομένων που τους
στηρίζει ηθικά και οικονομικά, αλλά
και του Ο.Α.Σ.Θ. που τους παρέχει
όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις
για να μπορούν να ανταπεξέρχονται
στις αθλητικές τους υποχρεώσεις.
ΑΠΟΝΟΜΕΣ
Μετά το τέλος του τελικού ο Γραμματέας του τομέα Αθλητισμού του
Ε.Κ.Θ. κ. Πέτρος Μυλωνάς απένειμε
το κύπελο στον αρχηγό της ομάδας
μας Μόσχο Άγγο και ο Πρόεδρος
του Ε.Κ.Θ. κ. Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης απένειμε και το τρόπαιο
για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στους αναπληρωματικούς αρχηγούς Χαράλαμπο Γεωργιάδη και
Δημήτρη Τσιμπούκα. Μετάλλια στη
φιναλίστ ομάδα των ΕΛ.ΤΑ απένειμε
ο Πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων του Ο.Α.Σ.Θ. κ. Δημήτρης
Τσερμενίδης.
Με την ολοκλήρωση των απονομών το πάρτυ ξεκίνησε. Η δικαίωση
των κόπων μιας ολόκληρης χρονιάς
πανηγυρίστηκε από όλους, άμεσα
και έμμεσα συμπλεκόμενους με την
ομάδα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ
«ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ»
«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Για την άμεση και θετική ανταπόκρισή σας στη διευκόλυνση που παρείχατε στους
εργαζόμενους που συμμετείχαν
στην αποστολή της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ο.Α.Σ.Θ.
«ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ», για τη διεξαγωγή του τελικού αγώνα κυπέλου στις 29.5.2011 και τη
δυνατότητα ενημέρωσης του
φίλαθλου κοινού μέσω των
αφισών που τοποθετήθηκαν
στα λεωφορεία του Οργανισμού, σας εκφράζουμε την αμέριστη ευγνωμοσύνη μας.
Οι ευχές σας επαληθεύτηκαν
και οι «ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ», με την
εντυπωσιακή τους εμφάνιση,
κατέκτησαν επάξια το νταμπλ
και διατήρησαν τον Οργανισμό
στην κορυφή της αθλητικής επικαιρότητας.»
Με εκτίμηση
Για την ομάδα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡ. ΘΕΜΕΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ

