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Την Παρασκευή 2 Μαρτίου 
2012  διενεργήθηκαν στις αί-
θουσες «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι και ΙΙ» 
του «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE» 
στην Θεσσαλονίκη εκλογές για 
την ανάδειξη Προέδρου, Αντι-
προέδρου, Τακτικών και Ανα-
πληρωματικών Μελών Διοικη-
τικού Συμβουλίου, δύο (2) Ελε-
γκτών Μετόχων για τις χρή-
σεις 2011 και 2012, έγκριση 
Ισολογισμού και Αποτελεσμά-
των Χρήσεως 2009 και 2010 
και έγκριση Προϋπολογισμού  
2011 και 2012. 

Μετά την καταμέτρηση 
των ψηφοδελτίων ανακοι-
νώθηκαν τα τελικά αποτελέ-
σματα:
Σύνολο ψήφων: 2447
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 2402
Άκυρα 45
Λευκά: 0
Έλαβαν:
Για το αξίωμα του 
Προέδρου:
Στεφανίδης Χρήστος 
2272 ψήφους 
(ποσοστό 95%).
Για το αξίωμα του 
Αντιπροέδρου:
Πετρόγιαννης Νικόλαος
1837 ψήφους.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.:
Τζαβάρας Βασίλειος

2033 ψήφοι
Δράκος Χαράλαμπος

1813 ψήφοι
Λαμπάδας Κωνσταντίνος

1774 ψήφοι

Βαβούτης Χρήστος
               1667 ψήφοι

Χατζημπαλιώτης Αντώνιος
  1614 ψήφοι

Κοσίδης Γεώργιος
                1469 ψήφοι

Γρηγοριάδου Αγγελική
        1437 ψήφοι

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΜΕΛΗ Δ.Σ.:

Καψάλης Στέφανος               
1832 ψήφοι

Δροσινάκης Κωνσταντίνος   
1707 ψήφοι

Ξενάκης Δημήτριος               
1495 ψήφοι

Μισιρλής Παναγιώτης           
1414 ψήφοι

Μπινόπουλος Ηλίας              
1392 ψήφοι

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ 
ΧΡΗΣΗΣ 2011

Ταγαράκης Βασίλειος           
1352 ψήφοι

Γερακίτη – Ξύδη Στέλλα         
719 ψήφοι

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ 
ΧΡΗΣΗΣ 2012

Ταγαράκης Βασίλειος                          
1354 ψήφοι

Στεφανίδου – Ζαφειρίου 
Χαρίκλεια 753 ψήφοι

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 2009
ΝΑΙ 2296 ψήφοι
ΟΧΙ 5 ψήφοι

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗ-

ΣΕΩΣ 2010
ΝΑΙ 2295 ψήφοι
ΟΧΙ 5 ψήφοι

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ-
ΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011

ΝΑΙ 2295 ψήφοι
ΟΧΙ 5 ψήφοι

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ-
ΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

ΝΑΙ 2293 ψήφοι
ΟΧΙ 3 ψήφοι

Οι εκλογές διεξήχθησαν 
ομαλά και δεν υποβλήθηκε 
καμία ένσταση.

Ο Πρόεδρος 

Χρήστος Απ. Στεφανίδης

και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ο.Α.Σ.Θ. 

εύχονται σε σας και στις οικογένειές σας

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
&

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Παρακαλούνται οι κ.κ.  Μέτοχοι, οι οποίοι δηλώνουν απώλεια του Δελτίου 
Αναγνωρίσεως Μετόχου, για την έκδοση νέου δελτίου να προσκομίζουν στα 
γραφεία του Οργανισμού υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από Κ.Ε.Π. ή άλλη αρ-
μόδια Αρχή 

Σε περίπτωση κλοπής να προσκομίζουν δήλωση απώλειας  επικυρωμένη από 
το οικείο Αστυνομικό Τμήμα.

Υπενθυμίζουμε τους κκ. Μετόχους ότι ισχύουν ΜΟΝΟ τα Δελτία Αναγνωρίσε-
ως Μετόχων  χρώματος ΛΕΥΚΟΥ. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που έχουν στην κατοχή τους παλαιά δελτία τα οποία δεν είναι 
σε ισχύ (οποιουδήποτε χρώματος πλην του λευκού), να προσέλθουν στα γρα-
φεία του Οργανισμού (5ος όροφος, Γραφείο Μετόχων) για την έκδοση νέου 
δελτίου, προσκομίζοντας το παλιό δελτίο και δύο (2) πρόσφατες φωτογραφί-
ες ταυτότητας.

ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑγΝώρΙΣΗΣ ΜΕΤΟχώΝ
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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
2310/981.245, 981.255
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

2310/981.231, 947.267
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, 981.232
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ
2310/981.141, 981.142, 981.244

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ:               

2310/981.223
ΚΕΝΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

2310/933.930, 981.219
185 (τριψήφιο)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
2310/451.930

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
2310/981.100

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

Την Παρασκευή 3 Φεβρου-
αρίου έγινε η κοπή της πίτας 
των «Πρωτοπόρων» σε οικο-
γενειακή ταβέρνα.

Η καθολική συμμετοχή πο-
δοσφαιριστών και διοίκησης 
με τις οικογένειές τους απέ-
δειξε, για μια ακόμη φορά, το 
άριστο κλίμα που επικρατεί 
στις τάξεις της ομάδας.

Μετά το καλωσόρισμα του 
Γενικού Αρχηγού κ. Μόσχου 
Άγγου, τόσο ο Πρόεδρος 
του Συνδικάτου κ. Δημήτρης 
Τσερμενίδης όσο και ο Πρόε-
δρος του Ταμείου Αλληλοβο-
ηθείας Σ.Ε.Ο.Α.Σ.Θ. κ. Ιωάννης 
Δήμκας, τόνισαν την πεποίθη-
σή τους ότι και το 2012 θα εί-

ναι μια χρονιά τίτλων. Στην 
εκδήλωση παρευρέθη αντι-
προσωπεία βετεράνων ποδο-
σφαιριστών της «ΦΙΛΙΑΣ». 

Τυχερός για τη φετινή χρο-
νιά ο Μιχαήλ – Άγγελος Μα-

σμανίδης που βρήκε το φλου-
ρί.

Κατά τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης τιμήθηκαν από τη 
Διοίκηση ο τερματοφύλα-
κας Γιώργος Χ΄΄κωνσταντινί-

δης που ολοκλήρωσε την πο-
δοσφαιρική του καριέρα, με 
αναμνηστικές πλακέτες, και 
ο ιδρυτής και πρώην Γενικός 
Αρχηγός κ. Δημήτριος Θεμε-
λής.

Επιπροσθέτως, τον κ. Θε-
μελή οι «ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ» του 
πρόσφεραν και ένα δώρο έκ-
πληξη απονέμοντάς του σε 
κορνίζα μια μπλούζα της ομά-
δας με το όνομά του και όλες 
τις υπογραφές των ποδο-
σφαιριστών και των Μελών 
της Διοίκησης.

Η βραδιά έκλεισε με χαμό-
γελα και αισιοδοξία για την 
κατάκτηση του πρωταθλήμα-
τος και του κυπέλλου.

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤώΝ «ΠρώΤΟΠΟρώΝ» Με την ευκαιρία 
των εορτών 
του Πάσχα, 
η Διοίκηση, 

η τεχνική ηγεσία 
και όλοι οι 

ποδοσφαιριστές των 
ΠρώΤΟΠΟρώΝ 

σας εύχονται 
ΚΑΛΟ ΠΑΣχΑ 

και 
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

με υγεία, 
αισιοδοξία και 
οικογενειακή 

ευτυχία.
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Συγχαρητήριες επιστολές 
για την ανάδειξη του νέου 
Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. έστειλαν 
οι: Κωνσταντίνος Γκιουλέκας 
Βουλευτής Ν.Δ. Α΄ Θεσσα-
λονίκης, Θ. Καράογλου Βου-
λευτής Ν.Δ. Β΄ Θεσσαλονί-
κης, Παναγιώτης Ψωμιάδης, 
Δήμαρχος Πυλαίας – Χορ-
τιάτη κ. Ιγνάτιος Καϊτετζί-
δης, Δήμαρχος Κορδελιού 
– Ευόσμου κ. Στάθης Λα-
φαζανίδης, Δήμαρχος Αλε-
ξανδρούπολης κ. Ευάγγελος 
Λαμπάκης, Δήμαρχος Λα-
γκαδά κ. Ιωάννης Αναστα-
σιάδης, ΒΙΑΜΑΞ Α.Ε.Β.Ε.Ε., 

ΣΤΑΣΥ Α.Ε., Σωματείο Με-
τόχων Ο.Α.Σ.Θ. «Η ΑΝΑΓΕΝ-
ΝΗΣΗ», Σωματείο Αυτοκι-
νητιστών Μετόχων Ο.Α.Σ.Θ. 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ», 
Σωματείο Μετόχων Προα-
στιακών Γραμμών Θεσσα-
λονίκης, Σωματείο Μετόχων 
Ο.Α.Σ.Θ. – Τέως 54ο ΚΤΕΛ 
& Υπεραστικών Γραμμών Ν. 
Θεσσαλονίκης, Μητροπολί-
της Ν. Κρήνης – Καλαμαριάς 
Προκόπιος, Ένωση Αστικών 
Λεωφορειούχων  Μετόχων 
Ο.Α.Σ.Θ. «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ», Παναγιώτης 
Αβραμόπουλος, Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Θεσσαλονίκης, HELEXPO 
Α.Ε., Σύνδεσμος Αστικών 
Λεωφορειούχων Μετόχων 
Ο.Α.Σ.Θ. «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ», 
ΑΡΙΩΝ ΑΒΕΕ, ΕΛ.Β.Ο. ΑΒΕ, 
ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΚΕ.Π.ΚΑ., 
Σωματείο Υπαλλήλων Γρα-
φείου & Βοηθητικού Προ-
σωπικού Ο.Α.Σ.Θ., κ. Νικό-
λαος Μέρτζος πρόεδρος 
της Εταιρείας Μακεδονι-
κών Σπουδών, Εργαζόμενοι 
– Μέτοχοι του Αμαξοστασί-
ου Σταυρουπόλεως, Σύνδε-
σμος Μετόχων Ο.Α.Σ.Θ. «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Προ-

μηθευτικός Συνεταιρισμός 
Αυτοκινητιστών Θεσσαλο-
νίκης «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ», Ομο-
σπονδία Βιοτεχνικών Σωμα-
τείων Θεσσαλονίκης, Δ.Ε.Θ.  
Α.Ε., ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης 
Α.Ε., Ταμείο Αλληλοβοηθεί-
ας Συνδικάτου Εργαζομέ-
νων Ο.Α.Σ.Θ., Ταμείο Αλλη-
λοβοηθείας Προσωπικού 
Ο.Α.Σ.Θ. και ΚΤΕΛ Ν. Θεσ-
σαλονίκης, Συνδικάτο Εργα-
ζομένων Ο.Α.Σ.Θ., Σωματείο 
Επιστημονικού Προσωπικού 
Ο.Α.Σ.Θ., Σωματείο Μετόχων 
ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, Πανα-
γιώτης Παπαϊωάννου πρό-

εδρος Σ.Α.Σ.Θ., ο Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας κ. Ιωάννης Χατζηδημη-
τρίου, ο καθηγητής Α.Π.Θ. κ. 
Ιωάννης Βλαχάβας, η Πρό-
εδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κεντρικής Μα-
κεδονίας κα Αθηνά Αηδονά  
Αθανασιάδου, το μέλος Δ.Σ. 
της Γ.Σ.Ε.Ε. κ. Γιώργος Τσα-
λικάκης, ο τέως Υφυπουρ-
γός Γιάννης Κωνσταντινίδης, 
ο Επίτιμος Πρόεδρος Εφε-
τών κ. Βασίλειος Ιακωβίδης, 
η Φιλόπτωχος Αδελφότητα 
Ανδρών Θεσσαλονίκης και 
πλήθος άλλοι.

ΣΥγχΑρΗΤΗρΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ γΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

Αγαπητέ Πρόεδρε,
Επιτρέψτε μου να εκφρά-
σω τα πιο θερμά μου συγ-
χαρητήρια για την επανε-
κλογή σας στο Δ.Σ. του 
Ο.Α.Σ.Θ..
Η εκλογή σου με ένα τέ-
τοιο συντριπτικό ποσοστό 
επιβεβαιώνει με τον καλύ-
τερο τρόπο την προσφο-
ρά και το έργο της διοίκη-
σής σου.
Παρακαλώ να μεταφέρεις 
τα θερμά μου συγχαρητή-
ρια σε όλο το νέο Δ.Σ. μαζί 
με τις ευχές μου για κάθε 
επιτυχία στο έργο σας.

Κων/νος Γκουλέκας
Βουλευτής ΝΔ Α΄Θεσ/νίκης

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Αγαπητές  κυρίες, αγαπη-
τοί κύριοι,
Έλαβα την ενημερωτική 
επιστολή σας με την σύν-
θεση του νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ορ-
γανισμού. Θα ήθελα να 
σας ευχαριστήσω για την 
κοινοποίηση και να συγχα-
ρώ τον Πρόεδρο κ. Χρήστο 
Στεφανίδη  και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
για την εκλογή τους.
Εύχομαι καλή επιτυχία στο 
έργο σας και να γνωρίζετε 
ότι βρίσκομαι στη διάθεσή 
σας για κάθε δυνατή συ-
νεργασία.

Θ. Καράογλου
Βουλευτής ΝΔ Β΄Θεσ/νίκης

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
Θέλω να σας συγχαρώ 
για την επανεκλογή σου 
στη θέση του Προέδρου 
του Οργανισμού Αστι-
κών Συγκοινωνιών Θεσ-
σαλονίκης. Οι μέτοχοι του 
Ο.Α.Σ.Θ. αναγνώρισαν το 
πολύ σημαντικό έργο σου 
στις συγκοινωνίες αλλά 
και την κοινωνική δράση 
του Οργανισμού. 
Επίσης θα ήθελα με την 
ευκαιρία αυτής της επικοι-
νωνίας να μεταβιβάσεις τα 
συγχαρητήριά μου και στα 
υπόλοιπα μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Ορ-
γανισμού.
Είμαι βέβαιος ότι η καλή 
συνεργασία με την Περι-

ρουσιάζονται καθημερι-
νά, για να εξασφαλίσουμε 
όλοι μας το καλύτερο δυ-
νατόν μέλλον για τον Ορ-
γανισμό.

Τζαβάρας Βασίλειος
Αντιπρόεδρος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Ο.Α.Σ.Θ. 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Με αφορμή το αποτέλεσμα 
στις πρόσφατες εκλογές 
των Μετόχων του Οργανι-
σμού και την ανάδειξή σας 
στα αξιώματα του Προέ-
δρου, του Αντιπροέδρου 
και των Μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του 
Ο.Α.Σ.Θ., ο σύνδεσμος Με-
τόχων Ο.Α.Σ.Θ.  «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», σας εκφρά-
ζει τα θερμά του συγχαρη-
τήρια και σας εύχεται κάθε 
επιτυχία στο δύσκολο έργο 
που αναλαμβάνετε. 
Με δεδομένο το ζήλο που 
δείξατε μέχρι σήμερα, εί-
μαστε βέβαιοι ότι θα συ-
νεχίσετε να υπερασπίζεστε 
τα συμφέροντα του Οργα-
νισμού και των Μετόχων.

Κων/νος Δροσινάκης
Πρόεδρος

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Αγαπητέ μας Πρόεδρε
Ο Πρόεδρος και όλα τα 
μέλη του Δ.Σ. του Σωμα-
τείου μας, σας συγχαίρου-
με ειλικρινά για την επανε-
κλογή σας στο αξίωμα του 
Προέδρου και σας ευχόμα-
στε υγεία, ευτυχία και δύ-
ναμη στο μεγάλο αγώνα 
που κάνετε για τον Οργα-
νισμό και τους μετόχους 
του.
Μεταβιβάστε τα συγχαρη-
τήριά μας και στον κ. Αντι-
πρόεδρο, καθώς και σε 
όλα τα μέλη του Δ.Σ. του 
Οργανισμού.
Σας διαβεβαιώνουμε πως 
θα είμαστε πάντα κοντά 
σας και στη διάθεση σας 
σε ό,τι χρειασθεί.
Χατζημπαλιώτης Αντώνιος

Πρόεδρος

φέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας θα συνεχιστεί.
Πάντα στη διάθεσή σου

Παναγιώτης Ψωμιάδης

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ Ο.Α.Σ.Θ. 

«Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Ο Πρόεδρος και το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της Ένωσης 
Αστικών Λεωφορειούχων 
Μετόχων Ο.Α.Σ.Θ. σας συγ-
χαίρει για την εκλογή, τόσο 
την προσωπική σας όσο και 
όλων των υπολοίπων μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σας ευχόμαστε ολόψυχα 
πρώτα υγεία, οικογενειακή 
ευτυχία και καλή δύναμη για 
τους αγώνες που αδιάκοπα 
δίνετε τόσο για τον Οργανι-
σμό όσο και για τους μετό-
χους του.
Το σωματείο μας θα βρίσκε-
ται πάντοτε στη διάθεσή σας 
και θα σας στηρίζει όποτε το 
κρίνετε σκόπιμο.

Ποζρικίδης Σάββας
Πρόεδρος

ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ Ο.Α.Σ.Θ. 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»
Αγαπητέ μας Πρόεδρε
Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Σωματείου 
μας και εγώ προσωπικά, σας 
συγχαίρουμε για την επανε-
κλογή σας στο αξίωμα του 
Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανισμού 
και σας ευχόμαστε υγεία, ευ-
τυχία και δύναμη στο δύσκο-
λο έργο που επιτελείτε και 
τον αγώνα που κάνετε αδιά-
κοπα για τον Ο.Α.Σ.Θ. και 
τους Μετόχους αυτού.
Θα είμαστε πάντα κοντά σας 
και στη διάθεσή σας για οτι-
δήποτε κρίνετε ότι είναι προς 
το συμφέρον και το καλό 
του Οργανισμού μας. Να εί-
στε σίγουρος ότι θα σταθού-
με δίπλα σας με όλες μας τις 
δυνάμεις στα οράματα και 
στους στόχους που θα οριο-
θετήσετε, στους δύσκολους 
καιρούς που βιώνουμε.

Χρήστος Βαβούτης
Πρόεδρος

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Ο.Α.Σ.Θ. – ΤΕΩΣ 54ο 

ΚΤΕΛ & ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΟΜΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Αγαπητέ μας κύριε Πρόεδρε,
Θα θέλαμε, τόσο εγώ προ-
σωπικά, όσο και τα μέλη του 
Δ.Σ. του Σωματείου μας, 
αλλά και εκ μέρους όλων 
των Μελών του, να σας 
απευθύνουμε τα θερμά μας 
συγχαρητήρια για την επά-
ξια επανεκλογή σας, με πο-
σοστό 95%, καθώς και για 
την εκλογή των υπολοίπων 
άξιων Μελών του Δ.Σ. του 
Ο.Α.Σ.Θ., που απετέλεσαν 
προσωπικές σας επιλογές. 
Κύριε Πρόεδρε,
Η Γενική Συνέλευση της 1ης 
Μαρτίου 2012 απετέλε-
σε ορόσημο για την χάρα-
ξη της μελλοντικής πορεί-
ας του Οργανισμού. Ποτέ 
άλλοτε στην ιστορία του, 
δεν έχει καταγραφεί ανάλο-
γη περίπτωση υποδειγματι-
κής διαδικασίας συνελεύ-
σεως, η οποία να ολοκλη-
ρώθηκε τόσο ομαλά και με 
απόλυτη ομοφωνία των πα-
ρισταμένων. Και αυτό χά-
ρις την εμπνευσμένη ομιλία 
σας. Η απόλυτη επιτυχία, με 
την οποία αναλύθηκαν από 
εσάς προς τους μετόχους, 
όλα τα σημαντικά ζητήμα-
τα που απασχολούν τον Ορ-
γανισμό, σε μια περίοδο που 
χαρακτηρίζεται από τη δυ-
σκολότερη οικονομική συ-
γκυρία και τις πιο απρόβλε-
πτες αντίξοες συνθήκες, επι-
βεβαιώθηκε από την ομολο-
γουμένως συγκινητική τερά-
στια προφορική αποδοχή εκ 
μέρους των παρισταμένων, 
αλλά και από το πρωτοφα-
νές εκλογικό αποτέλεσμα 
της επόμενης μέρας. Κατα-
δείχθηκε έτσι, με τον πιο πε-
ρίτρανο τρόπο, η ισχυρή επι-
θυμία της συντριπτικής πλει-
οψηφίας των μετόχων, ότι 
το «καράβι» αυτό που λέγε-
ται Ο.Α.Σ.Θ., να προχωρήσει 
στη στενωπό των επόμενων 
κρίσιμων, για το μέλλον του, 
ετών με «καπετάνιο» εσάς 
και όλους εμάς τους πιστούς 
σας συνεργάτες «πλήρω-

μα». Και πάλι συγχαρητήρια 
και να είστε σίγουρος ότι θα 
σταθούμε στο πλευρό σας 
με αυταπάρνηση, με απώ-
τερο στόχο την επιτυχία του 
Οργανισμού.

Νίκος Πετρόγιαννης
Πρόεδρος

ΣΥΝΔΡΕΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ Ο.Α.Σ.Θ. 

«Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ»
Για τη λαμπρή σας επανεκλο-
γή στις εκλογές της 2ας Μαρ-
τίου 2012 το Δ.Σ. του Σωμα-
τείου εύχεται σε σας προ-
σωπικά, τον Αντιπρόεδρο, τα 
Μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, τους Ελεγκτές Με-
τόχους, θερμά συγχαρητή-
ρια, υγεία, δύναμη και κουρά-
γιο για τη πρόοδο του Οργα-
νισμού.
Η Διοίκηση του Σωματείου 
μας θα βρίσκεται δίπλα σε 
κάθε σας προσπάθεια.

Εντολή Δ.Σ.
Φίλιππος Καράβατος

Γεν. Γραμματέας

ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ Ο.Α.Σ.Θ.

«ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
Αγαπητέ μας Πρόεδρε
Το Διοικητικό Συμβούλιο και 
τα μέλη του Σωματείου Με-
τόχων Ο.Α.Σ.Θ. «Η ΑΝΑΓΕΝ-
ΝΗΣΗ» σας συγχαίρουν για 
την επάξια εκλογή σας στο 
ύψιστο αξίωμα του Προέ-
δρου του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. και 
σας εύχονται ολόψυχα καλή 
επιτυχία, κουράγιο και δύ-
ναμη στο τόσο δύσκολο και 
απαιτητικό έργο που ανα-
λαμβάνετε.
Θέλουμε να σας εκφράσου-
με την χαρά μας που για μία 
ακόμη θητεία θα σας έχουμε 
στο τιμόνι του Οργανισμού 
και θα κάνουμε ότι είναι 
ανθρωπίνως δυνατόν για 
να βοηθήσουμε τόσο εσάς 
προσωπικά όσο και τα υπό-
λοιπα μέλη του Δ.Σ. Είμα-
στε σίγουροι ότι η νέα σας 
θητεία θα είναι επιτυχημένη 
όσο και η προηγούμενη και 
θα αντεπεξέλθετε στις δύ-
σκολες προκλήσεις που πα-



Σελίδα 4η

Την Πέμπτη 1η Μαρτί-
ου 2012 διεξήχθη στις αί-
θουσες «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι 
και ΙΙ» του «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
PALACE», η Γενική Συνέ-
λευση των Μετόχων του 
Ο.Α.Σ.Θ..

Οι Μέτοχοι του Οργανι-
σμού, με αναπτυγμένο το 
αίσθημα ευθύνης κατέ-
κλυσαν τις αίθουσες του 
ξενοδοχείου και παρα-
κολούθησαν με προσοχή 
την ομιλία του Προέδρου 
του Οργανισμού, κ. Χρή-
στου Στεφανίδη.

Η πρωτοφανής, σε πλή-
θος, προσέλευση των Με-
τόχων αναδεικνύει το αί-
σθημα ενότητας που επι-
κρατεί μεταξύ τους αλλά 
και την πλήρη κατανό-
ηση των κρίσιμων οικο-
νομικών συγκυριών που 
έχουν άμεσο ή έμμεσο 
αντίκτυπο σε όλους μας.

Στην ομιλία του προς 
τους κ. κ. Μετόχους ο 
Πρόεδρος κ. Χρήστος 
Στεφανίδης ανέπτυξε με 

γλαφυρό και εμπεριστατω-
μένο λόγο όλη την πορεία 
του Οργανισμού κατά τη δι-
άρκεια της 3ετούς καθοδή-
γησης του Οργανισμού από 
τον ίδιο και τους συνεργά-
τες του.

Ο απολογισμός των έρ-
γων της προόδου και της 
συνεχούς ανάπτυξης του 
Οργανισμού αλλά και των 
συνεχών βελτιώσεων των 
συνθηκών μεταφοράς του 
επιβατικού κοινού κράτησαν 

αμείωτο το ενδιαφέρον των 
κ. κ. Μετόχων.

Με λόγια μετρημένα αλλά 
και γεμάτα αισιόδοξα μηνύ-
ματα παρουσιάστηκαν και οι 
προοπτικές του Οργανισμού 
για την επόμενη τριετία. Η 
δυσχερής οικονομική κατά-
σταση στην οποία έχει πε-
ριέλθει η χώρα δυσχεραίνει 
αλλά δεν σταματάει την πο-
ρεία του Οργανισμού προς 
το μέλλον. 

Η καθολική σιωπή που επι-
κρατούσε στην κατάμεστη 
αίθουσα καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της ομιλίας του Προέ-
δρου δίνει μια ανάγλυφη ει-
κόνα της αμεσότητας και της 
μεστότητας των λόγων του.

Το παρατεταμένο χειρο-
κρότημα μετά το πέρας της 
ομιλίας του Προέδρου ήταν 
μια εκ προοιμίου ανανέω-
ση της καθολικής αποδοχής 
των συντελεσθέντων έργων 

της Διοίκησης.
Εμφανώς συγκινημένος ο 

Πρόεδρος του Οργανισμού 
ευχαρίστησε τους κ. κ. Με-
τόχους για την συμμετοχή 
τους και τους επεσήμανε την 
ανάγκη για καθολική συμμε-
τοχή στις εκλογές της επό-
μενης μέρας.

Μετά το τέλος της ομιλί-
ας του Προέδρου ακολού-
θησε η τιμητική βράβευ-
ση του Νομικού Συμβούλου 
και μέλους του Δ.Σ. του Ορ-

γανισμού κ. Θωμά Γκα-
τσώνη και την ανακήρυ-
ξή του ως επίτιμου Προέ-
δρου του Οργανισμού. Ο 
κ. Γκατσώνης αποχώρησε 
από το Δ.Σ. του Οργανι-
σμού λόγω συνταξιοδο-
τήσεως.

Ακολούθησαν σύντο-
μοι χαιρετισμοί και ομιλί-
ες από τον Αντιπρόεδρο 
του Οργανισμού κ. Νικό-
λαο Πετρόγιαννη καθώς 
και από τα μέλη του Δ.Σ. 
κ. Χρήστο Βαβούτη  και κ. 
Βασίλη Τζαβάρα.

Σαν επίλογο κρατά-
με τα περήφανα βλέμμα-
τα των εκατοντάδων Με-
τόχων την ώρα της απο-
χώρησής τους από τις αί-
θουσες της Συνέλευσης.

Βλέμματα γεμάτα βεβαιό-
τητα ότι το αύριο μπορεί να 
είναι δύσκολο αλλά η ενό-
τητα όλων των Μετόχων 
και η σιγουριά που εμπνέ-
ει η Διοίκηση του Χρήστου 
Στεφανίδη αποτελούν ένα 
φάρο ελπίδας για το αύριο.

γΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤώΝ ΜΕΤΟχώΝ 

Τα Διοικητικά Συμβούλια και τα Μέλη των Σωματείων Μετόχων 
Ο.Α.Σ.Θ. ευχόμαστε σε σας και τις οικογένειές σας 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ &  ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.

Οι Πρόεδροι των Σωματείων 

Μετόχων Ο.Α.Σ.Θ.

«Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

«Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ»

«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

«Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»

«ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ»

«Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

«Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»


