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Ο Πρόεδρος Χρήστος Απ. Στεφανίδης
και τα μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου 

του Ο.Α.Σ.Θ. σας εύχονται 
Καλά Χριστούγεννα,

αίσιον και ευτυχές το 2014

ανθρώπου ας ενώσουμε τις 
σκέψεις μας σε μια προσευ-
χή για ένα καλύτερο αύριο. 
Ο Ιησούς Χριστός ενανθρω-
πίστηκε για να μας διδάξει 
την αγάπη, τη συγχώρεση 
και να μας ανοίξει τις πύλες 
του Παραδείσου για μια αι-
ώνια ζωή. Όσοι ακολουθούν 
τις διδαχές του και παρα-
δειγματίζονται από τις παρα-
βολές του γνωρίζουν ότι πά-
ντα υπάρχει ελπίδα για μια 
καινούρια ημέρα ευλογημέ-
νη και πιο φωτεινή.

Τις Άγιες αυτές ημέρες ας 
ανοίξουμε την αγκαλιά μας 
για τους ανθρώπους που 
νοιαζόμαστε και αγαπάμε, 
ας μοιραστούμε με τις οικο-
γένειές μας στιγμές γαλήνης 
και οικογενειακής θαλπω-
ρής και ας παρακαλέσουμε 
τον Πανάγαθο να μας χαρί-
σει υγεία και δύναμη για να 
πορευτούμε στον ίσιο δρόμο 
για μια ακόμη χρονιά. 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΟΑΣΘ

Ακόμη μια χρονιά έφτα-
σε στο τέλος της. Το 2013 
υπήρξε μια από τις πιο δύ-
σκολες χρονιές στην μακρό-
χρονη πορεία του Οργανι-
σμού μας.

Όλοι μας ζήσαμε καταστά-
σεις στενάχωρες και δυστυ-
χώς πρωτόγνωρες για τις 
οποίες δεν ευθύνεται κα-
νείς από την οικογένεια του 
Οργανισμού. Αποκλειστικός 
υπεύθυνος γι’ αυτήν την κα-
τάσταση είναι το Ελληνικό 
Δημόσιο, το οποίο δεν τηρεί 
τις συμβατικές του υποχρεώ-
σεις που απορρέουν από την 
από 30/4/2001 οικονομική 
συμφωνία μεταξύ Ελληνι-
κού Δημοσίου και ΟΑΣΘ. Εξ 
υπαιτιότητάς του βρισκόμα-
στε στη δύσκολη αυτή θέση.

Από την πλευρά μας όλοι 
– ο Πρόεδρος, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, οι 
εργαζόμενοι και οι μέτοχοι 
– προσπαθήσαμε παρά τις 
αντιξοότητες να είμαστε κα-
θημερινά πιστοί στο καθήκον 
μας για την άψογη εξυπη-
ρέτηση του επιβατικού κοι-
νού της Θεσσαλονίκης αλλά 
και συνεπείς στις συμβατικές 
μας υποχρεώσεις.

Θα ήθελα να απευθύνω 
ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 

όλους σας. Στα μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου  για 
την στήριξη και την αφοσίω-
σή τους σε όλες τις δύσκο-
λες αποφάσεις. Στους μετό-
χους για την αμέριστη κατα-
νόησή τους στις καθυστερή-
σεις της καταβολής των με-
ρισμάτων τους. Στους εργα-
ζόμενους διότι υπερέβαλαν 
εαυτούς και έδειξαν Ιώβεια 
υπομονή σε όποια προβλή-
ματα ενέσκυψαν στη διάρ-
κεια του χρόνου.

Σας δίνω την υπόσχεση 
τόσο εγώ προσωπικά όσο και 
όλα τα μέλη του Συμβουλίου 
ότι και τη νέα χρονιά δεν θα 
σταματήσουμε ούτε λεπτό 
να μαχόμαστε για τη προά-
σπιση των συμφερόντων του 
Οργανισμού με όλες μας τις 
δυνάμεις ψυχικές και σω-
ματικές. Η συμπαράσταση 
όλων σας είναι η ασπίδα που 
μας κρατάει αλώβητους από 
τα βέλη εκείνων των ελαχί-
στων που τυφλωμένοι από 
προσωπικούς εγωισμούς και 
μισαλλοδοξία προσπαθούν 
ανεπιτυχώς να κάνουν το 
ήδη δύσκολο έργο μας, δυ-
σκολότερο. 

Τις ημέρες αυτές που ολό-
κληρη η Οικουμένη πανη-
γυρίζει τη Γέννηση του Θε-
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Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ,

ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 

ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ 2014

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 

2310/951.536, 2310/927.560

2310/947.845

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

2310/451.930

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚώΝ ΥΠΗΡΕΣΙώΝ

2310/950.748, 2310/981.214

2310/981.232

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΣφΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔώΝ

2310/933.336, 2310/981.142

2310/981.244

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ & ΠΛΗΡώΜώΝ

2310/935.856, 2310/946.198

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

2310/981.255, 2310/981.256

Γραφείο Μετόχων

2310/947.267, 2310/981.231

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡώΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2310/949.103, 2310/981.205

ΤΜΗΜΑ ΜΗχΑΝΟΡΓΑΝώΣΗΣ

2310/901.590, 2310/901.554

ΤΜΗΜΑ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕφΑΛΑΙΟΥ

2310/951.472

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2310/951.297

ΚΕΝΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΕώΣ ΚΥΚΛΟφΟΡΙΑΣ

2310/933.930, 981.219

185 (τριψήφιο)

ΤΗΛΕφώΝΙΚΟ 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

Χαριλάου 2310-311.066

ΚΤΕΛ Α΄ 2310-534.468        

ΚΤΕΛ Β΄  2310-981.169        

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ

ΦΟΙΝΙΚΑΣ 2310/431.812

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 2310/681.918

Ο.Α.Σ.Θ.
ΤΗΛΕφώΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙώΝ

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

e-mail: oasth@otenet.gr
www.oasht.gr

Iφιγενείας 4  -  Βυζάντιο Θεσσαλονίκη
Τηλ. κέντρο: 2310 429303   Fax: 2310 429301

e-mail: print@mtprint.gr
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«Αξιότιμε κ. Στεφανίδη,
Θα θέλαμε να σας ευχα-

ριστήσουμε για την ευγενική 
και πολύτιμη προσφορά σας, 
στην πραγματοποίηση των 
48ων Δημητρίων.

Στη δύσκολη συγκυρία 
που βιώνουμε πιστεύουμε 
ότι πάνω απ’ όλα οι συνερ-
γασίες μπορούν να δημιουρ-
γήσουν μια αισιόδοξη προο-
πτική - να συμβάλουν στην 
αλλαγή του κλίματος που 
επικρατεί.

Η ανταπόκρισή σας συνέ-
βαλλε στη επιτυχή διοργά-
νωση του Φεστιβάλ και απέ-
δειξε, εκτός των άλλων, την 
ευαισθησία σας σε θέματα 
πολιτισμού.

Σας ευχαριστούμε θερμά, σας 
ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο 
έργο σας, καλή και δημιουργική 
συνέχεια της συνεργασίας μας.»

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
Ε. Χρυσίδου

«Κύριε Στεφανίδη
Επικοινωνώ μαζί σας εκ μέρους 

της Parenthesis που σε συνεργα-
σία με την ΙΣΤ’ Εφορεία Προϊστο-
ρικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
και με την υποστήριξη του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε το 
ΠΙΚΝΙΚ Urban Festival 2013 στο 
οποίο ο Ο.Α.Σ.Θ. ήταν περήφανος 
χορηγός.

Με το παρόν θα θέλαμε να 

σας ευχαριστήσουμε για την 
επικοινωνιακή υποστήριξη που 
παρείχε ο Οργανισμός σας στο 
φεστιβάλ.

Ευχαριστούμε και πάλι για 
την υποστήριξη.»

Για την Parenthesis
Ζούτσος Χρήστος

«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της 

Χ.Α.Ν.Θ. αισθάνονται την ανά-
γκη να σας ευχαριστήσουν θερ-
μά για την συμβολή σας στην 
προβολή του νέου Κτιρίου Πο-
λιτιστικών Δραστηριοτήτων 
του Παραρτήματός μας στο 
Ασβεστοχώρι.

Ευελπιστούμε ότι, όπως μέχρι 
και σήμερα, θα σας έχουμε και 
στο μέλλον συμπαραστάτη στο 
εθελοντικό μας έργο.»

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σωσσίδης

Η Γεν. Γραμματέας
Ελένη Αθανασιάδου

«Αγαπητέ κ. Στεφανίδη
Θα θέλαμε να σας εκφρά-

σουμε τις θερμές μας ευχαρι-
στίες που επιτρέψατε να αναρ-
τήσουμε στα αστικά λεωφο-
ρεία αφίσες για την συναυλία 
αγάπης που πραγματοποιήθηκε 

στο Παιδικό Χωριό SOS, στο 
Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης.

Είναι εξαιρετικής σημα-
σίας για μας να έχουμε αν-
θρώπους σαν εσάς κοντά 
μας, που βοηθούν και στηρί-
ζουνε το σκοπό μας, σ’ αυτή 
τη δυσχερή οικονομική κατά-
σταση. 

Σας ευχαριστούμε από 
καρδιάς και ελπίζουμε να πα-
ραμείνετε δίπλα μας και στο 
μέλλον. Καλό Φθινόπωρο!»

Με εκτίμηση
Για το Παιδικό Χωριό SOS 

Πλαγιαρίου

Άκης Δρεπανίδης
Δ/ντής

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΞΙΟΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝΑπό το 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗ-
ΠΩΝ λάβαμε την ακόλουθη ευ-
χαριστήρια επιστολή:

«Τη Δευτέρα 25/11/2013 οι 
μαθητές του τμήματος Γ΄ Υπαλ-
λήλων Τουριστικών Επιχειρήσε-
ων πραγματοποίησαν εκπαιδευ-
τική επίσκεψη στα ιστορικά και 
πολιτιστικά σημεία της Θεσσα-
λονίκης, με την χρήση της πολι-
τιστικής γραμμής του Ο.Α.Σ.Θ..

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
τη διοίκηση του Ο.Α.Σ.Θ. για τη 
μοναδική προσφορά στην ανά-
δειξη του πολιτισμού της πό-
λης μας και ιδιαίτερα τον συνο-
δό και τον οδηγό του δρομολο-
γίου κ. Δημήτρη Καράβατο και 
κ. Ιωάννη Τεξακαλίδη, για την 
άψογη επαγγελματική συμπερι-
φορά τους, την προθυμία τους 
και τις πολύτιμες γνώσεις τους, 
τις οποίες μετέδωσαν στους μα-
θητές μας με τον προσφορότε-
ρο τρόπο. 

Ιδιαίτερα τους ευχαριστούν 
οι συνοδοί καθηγήτριες κα Σα-
μαρά Ανδρομάχη και κα Αδαμο-
πούλου Φωτεινή.»

Η Διευθύντρια
Γιουβανούδη Αλεξάνδρα

Φυσικός MSc

Από την Περιφέρεια Αττικής, 
Γενική Διεύθυνση Περιφερεια-
κής Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Αλιεί-
ας, λάβαμε την ακόλουθη συγ-
χαρητήρια επιστολή:

 
«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Κατά το διάστημα 10 – 13 

Οκτωβρίου 2013 πραγματοποι-
ήθηκε στην πόλη της Θεσσα-
λονίκης το 15ο Συνέδριο Ιχθυ-
ολόγων που πραγματοποιήθη-

κε στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνη-
τικών Αποτελεσμάτων Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, στο οποίο συμμετείχαμε ως 
εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ατ-
τικής, για θέματα αλιείας και υδα-
τοκαλλιεργειών. Σε ένα διάλειμμα 
του Συνεδρίου αποφασίσαμε να 
περιηγηθούμε στην όμορφη πόλη 
της Θεσσαλονίκης και να απολαύ-
σουμε την πολιτιστική διαδρο-
μή του Οργανισμού Αστικών Συ-
γκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Μεί-
ναμε κατενθουσιασμένοι από την 
διαδρομή στην «Ιστορία της Θεσ-
σαλονίκης δια μέσου των αιώ-
νων», δεδομένου ότι αυτή η περι-
ήγηση ήταν ότι καλύτερο αποκο-
μίσαμε ως ψυχαγωγία φεύγοντας 
από την νύμφη του Θερμαϊκού την 
όμορφη Θεσσαλονίκη.

Επίσης, μας έκανε ιδιαίτερη εντύ-
πωση ο επαγγελματισμός, η ευγέ-
νεια και η προθυμία του προσωπικού 
για την υλοποίηση της άρτιας οργα-
νωμένης δραστηριότητας και ειδικό-
τερα οι γνώσεις και ο επαγγελματι-
σμός του συνοδού αυτής της περιή-
γησης του κ. Δημητρίου Καράβατου.

Για τους ανωτέρω λόγους, θα 
θέλαμε να σας συγχαρούμε για 
την τόσο ξεχωριστή αυτή περιή-
γηση με την οποία αναδεικνύε-
τε με τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο την πολιτιστική μας κληρονομιά 
και την μακραίωνη ιστορία της πό-
λης σας, ακόμη και για επισκέπτες 
που έχουν ελάχιστο χρόνο στη δι-
άθεσή τους.»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Από την κα ΔΑΦΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑ-
ΚΟΥ, λάβαμε την ακόλουθη επι-
στολή:

«Κύριε Πρόεδρε,

Ως επιβάτης της Πολιτιστι-
κής Διαδρομής του Ο.Α.Σ.Θ., την 
οποία είχα την ευκαιρία να απο-
λαύσω προχθές, 28 Οκτωβρίου, 
θέλω καταρχήν να συγχαρώ τον 
Οργανισμό για την προσφορά 
του αυτή προς τους κατοίκους 
και τους επισκέπτες της πόλης. 
Με την εμπεριστατωμένη ξενά-
γηση του ευγενέστατου συνο-
δού κ. Δημ. Καράβατου καθώς 
και με το επιμελημένο έντυπο – 
οδηγό, ο επισκέπτης αποκτά μια 
σαφή εικόνα της πολυπολιτισμι-
κής Θεσσαλονίκης και, προπα-
ντός, παρακινείται να την γνω-
ρίσει καλύτερα. Πιστεύω όμως 
ότι η ιδέα αυτή θα λειτουργού-
σε αποτελεσματικότερα αν ο 
ξεναγός δεν ήταν υποχρεωμέ-
νος να δώσει μέσα σε ασφυκτι-
κά χρονικά περιθώρια ένα μεγά-
λο όγκο πληροφοριών μιλώντας 
σε δύο γλώσσες παράλληλα. Η 
ταυτόχρονη μετάφραση μέσω 
ακουστικών – όπως γίνεται π.χ. 
στα μουσεία και σε ανάλογες πε-
ριπτώσεις – πιθανόν να είναι μια 
λύση. Με τον τρόπο αυτό θα αξι-
οποιούνταν καλύτερα και το βί-
ντεο που προβάλλεται μέσα στο 
λεωφορείο. Κυρίως όμως η ροή 
της ξενάγησης θα είχε πιο φυσι-
ολογικό ρυθμό και οι πληροφο-
ρίες θα αφομοιώνονταν καλύτε-
ρα από τους ακροατές, πράγμα 
που είναι – υποθέτω – και το ζη-
τούμενο.

Σας ευχαριστώ για το
χρόνο σας

ΔΑΦΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ
Εκπαιδευτικός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Όσοι εκ των εργαζομένων 

Μετόχων του Οργανισμού 
είναι ασφαλισμένοι σε Ι.Κ.Α 
και Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Σ.Α) 
και πληρώνουν εισφορές και 
στα δύο ταμεία δικαιούνται 
να ζητήσουν εξαίρεση εισφο-
ρών από τον κλάδο ασθένει-
ας του Ο.Α.Ε.Ε υποβάλλοντας 
τα παρακάτω δικαιολογητικά 
το αργότερο έως 31 Ιανουα-
ρίου 2014.
1. Εργοδοτική βεβαίωση που 
θα δηλώνει ότι απασχολείται 
έως σήμερα.

2. Ένσημα του Ι.Κ.Α για το έτος 
2012 – 2013. 
3. Θεωρημένο βιβλιάριο υγείας 
του Ι.Κ.Α 2013 – 2014.
4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγεί-
ας (σελίδα φωτογραφίας και 
σελίδα με θεώρηση 2013 – 
2014).
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι επιλέ-
γει σαν κύριο ασφαλιστικό φο-
ρέα το Ι.Κ.Α (Θεωρημένη ως 
προς το γνήσιο της υπογραφής).
6. Αίτηση εξαίρεσης από την 
ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

Η υπεύθυνη δήλωση και η αί-

τηση εξαίρεσης θα υπάρχουν 
στα γραφεία του Οργανισμού.

Για περισσότερες πληρο-
φορίες ή διευκρινήσεις μπο-
ρείτε να επικοινωνείτε με τον 
κ. Χαράλαμπο Δράκο, μέ-
λος του Δ.Σ του Οργανισμού 
στα τηλ. 2310948064 και 
2310981230. 

Με συναδελφικούς 
χαιρετισμούς 

Χρήστος Απ. Στεφανίδης
Πρόεδρος Δ.Σ  Ο.Α.Σ.Θ 

«Κύριε Πρόεδρε του Ο.Α.Σ.Θ.

Είμαι μια επιβάτης της λεω-
φορειακής γραμμής 33 «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ».

Θεωρώ υποχρέωσή μου να 
σας αναφέρω ένα περιστατι-
κό που διαδραματίστηκε στην 
γραμμή αυτή, σήμερα 4 Δεκεμ-
βρίου 2013 και ώρα 12:54΄ το 
μεσημέρι, στο όχημα 118.

Στα δύσκολα και άσχημα, για 
όλους μας, χρόνια που ζού-
με δεν πρέπει να χάνει κανείς 
την ανθρωπιά του, αυτό συνέ-
βη σήμερα από έναν εξαίρετο 
υπάλληλό σας οδηγό του ως 
άνω οχήματος.

Δεν γνωρίζω το όνομά του 
διότι δεν θέλησε να μου το 
αναφέρει όταν του το ρώτη-
σα, αρκέστηκε να μου πει μόνο: 
«δεν έκανα τίποτα περισσό-
τερο από αυτό που έπρεπε να 
κάνω». Έσωσε έναν συνάνθρω-
πό μας όταν τον είδε να πέ-
φτει κάτω στο οδόστρωμα ενώ 
πιο μπροστά υπήρχαν τέσσερα 
(4) Ι.Χ.. Κανένας δεν ενδιαφέρ-
θηκε να βοηθήσει. Ο οδηγός, 
αφού εξασφάλισε όλους εμάς 
τους επιβάτες που βρισκόμα-
σταν στο λεωφορείο καθώς 
και το όχημα της Υπηρεσίας 
του, έτρεξε και προσέφερε τις 
πρώτες βοήθειες στον άτυχο 
συνάνθρωπό μας και μόλις ο 
άνθρωπος συνήλθε κάπως από 
το επιληπτικό σοκ τον μετέφε-
ρε κυριολεκτικά στην αγκαλιά 
του στο απέναντι φαρμακείο 
για να έρθει να τον παραλάβει 
το Ε.Κ.Α.Β..

Αν υπάρχουν ακόμα τέ-
τοια άτομα στην Υπηρεσία 
σας, να είστε περήφανος για 
τους υπαλλήλους σας και τον 
Ο.Α.Σ.Θ..

Σας τα γράφω όλα αυτά γιατί 
πιστεύω ότι η Ελλάδα μας δεν 
είναι μόνο η Ελλάδα της δια-
φθοράς και της λαμογιάς, όπως 
θέλουν να την παρουσιάζουν 
κάποιοι δήθεν «φίλοι μας».

Σήμερα στην Ελλάδα μας 
της ανέχειας και της πίκρας, 
υπάρχουν άνθρωποι νέοι, φι-
λότιμοι, που αγαπούν τους συ-

νανθρώπους τους και τον τόπο 
τους. Αυτοί οι άνθρωποι πρέ-
πει να αναδεικνύονται και να 
επαινούνται έστω και με ένα 
απλό ΜΠΡΑΒΟ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗ-
ΡΙΑ. Μόνο έτσι θα μπορέσου-
με να κρατηθούμε όρθιοι στην 
λαίλαπα των καιρών που προ-
σπαθούν να μας οδηγήσουν 
κάποιοι.»

Σας ευχαριστώ που 
με ακούσατε.

Η επιβάτης
Χριστοδούλου Καρολίνα 

Θεοδώρα

«Κύριοι, 
Με την επιστολή μου αυτή 

θέλω να εκφράσω τις προσω-
πικές ευχαριστίες μου αλλά και 
την ευγνωμοσύνη μου προς 
τους οδηγούς των αστικών λε-
ωφορείων της πόλης μας Θεσ-
σαλονίκης για την υποδειγμα-
τική, επαγγελματική αλλά συγ-
χρόνως και ανθρώπινη συμπε-
ριφορά τους προς τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες.

Εξαιτίας της ιδιότητάς μου 
ως προέδρου του Συλλόγου 
Καρκινοπαθών Μακεδονίας 
Θράκης με έδρα την Θεσσα-
λονίκη αλλά και λόγω της εθε-
λοντικής μου προσφοράς προς 
καρκινοπαθείς συνανθρώπους 
μας για διάστημα πέραν των 25 
ετών, αναγκάζομαι να μετακινού-
μαι πολλές φορές κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας με τα λεωφορεία 
του ΟΑΣΘ. Στις διαδρομές μου 
αυτές έχω εισπράξει πολλές 
φορές την συμπαράσταση και 
ουσιαστική βοήθεια των οδη-
γών, κάτι που δυστυχώς δεν εί-
ναι αυτονόητο σε μεγάλο τμή-
μα των συμπολιτών μας. 

Τελειώνοντας την επιστολή 
μου θέλω να ευχηθώ αυτή η 
άριστη για μένα συμπεριφο-
ρά των οδηγών – υπαλλήλων 
σας να αποτελέσει φωτεινό 
παράδειγμα προς μίμηση για 
όλους μας.»

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος

Μήττα Περσεφόνη



Σελίδα 4η

Την Παρασκευή 6 Σε-
πτεμβρίου, ο Υφυπουργός 
Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων, κ. Μιχάλης Παπα-
δόπουλος, συνοδευόμενος 
από την ειδική σύμβουλο 
κα Ευαγγελία Τσάγκα επι-
σκέφθηκε τα γραφεία του 
Οργανισμού και συναντή-
θηκε με τον Πρόεδρο και 
τα Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανι-
σμού.

Στον χαιρετιστήριο λόγο 
του ο Πρόεδρος του Οργα-
νισμού κ. Χρήστος Στεφα-
νίδης ανέφερε:

«Αγαπητέ κ. Υπουργέ,
Με μεγάλη χαρά σας κα-

λωσορίζω στα γραφεία του 
Οργανισμού Αστικών Συ-
γκοινωνιών Θεσσαλονίκης 
(Ο.Α.Σ.Θ.), της μεγαλύτε-
ρης από πλευράς αριθμού 
εργαζομένων, επιχείρησης 
της Βόρειας Ελλάδος. Κα-
λωσορίζω έναν εκπρόσω-

πο της κεντρικής διοίκησης 
αλλά επίσης και έναν – θέλω 
να πιστεύω – φίλο, έναν άν-
θρωπο που μπορεί να αντι-
λαμβάνεται τα προβλήματα, 
να καταλαβαίνει που βρίσκε-
ται το δίκαιο και με αποφασι-
στικότητα να δίνει λύσεις.

Εδώ και λίγους μήνες, μετά 
την τοποθέτησή σας με από-
φαση του Πρωθυπουργού 
Αντώνη Σαμαρά, σε θέση Υφυ-
πουργού Υποδομών Μεταφο-
ρών και Δικτύων, υπάρχει επι-
τέλους ένας άνθρωπος ανοι-
κτός στο διάλογο, με ευρύτη-
τα σκέψης και με εξαιρετικό 
κριτήριο επιλογής συνεργα-
τών. Αυτό το τελευταίο απο-
δεικνύεται από την επιλογή 
της κας Ευαγγελίας Τσάγκα, 
ως ειδικού συμβούλου σας. Η 
κα Τσάγκα, με την οποία είχα-
με την τιμή να συνεργαστούμε 
στο παρελθόν, καθώς υπήρ-
ξε επιτυχημένη και δυναμική 
Διευθύντρια στο Υπουργείο 
Μεταφορών, γνωρίζει άψο-

γα τα θέματα του Υπουργείου 
και είμαι σίγουρος πως μπο-
ρεί να σας βοηθήσει τα μέγι-
στα. Η θέση μου αυτή δεν εί-
ναι τωρινή, την εκτίμησή μου 
για την κα Τσάγκα σας την 
είχα εκφράσει και στη συνά-
ντηση που είχαμε στο Υπουρ-
γείο στις 17 Ιουλίου. 

Κύριε Υπουργέ,
Ο Ο.Α.Σ.Θ. προσφέρει τις 

υπηρεσίες του στο επιβατικό 
κοινό της πόλης και του Νο-
μού Θεσσαλονίκης από το 
1957 αδιάλειπτα, λειτουρ-
γώντας πάντοτε στα πλαίσια 
της νομιμότητας. Το μόνο που 
ζητεί από το Ελληνικό Δημό-
σιο είναι να τηρεί τις υποχρε-
ώσεις που έχει αναλάβει και 
να σέβεται την υπογραφή του 
εκάστοτε Υπουργού όπως και 
εμείς από την πλευρά μας σε-
βόμαστε την υπογραφή του 
εκάστοτε Προέδρου του Δ.Σ. 
και εφαρμόζουμε κατά γράμ-
μα τα συμφωνηθέντα. Και 

Μετά το τέλος της συ-
σκέψεως ο Υφυπουργός 
ενημερώθηκε εκτενώς για 
τη λειτουργία της Τηλεμα-
τικής και δήλωσε εντυπω-
σιασμένος από το εύρος 
των πληροφοριών και των 
δυνατοτήτων που παρέ-
χει η πρωτοποριακή αυτή 
εφαρμογή στην εξυπηρέ-
τηση του επιβατικού κοι-
νού. 

πάλι καλωσορίσατε.»
Ακολούθησε εκτενής ενη-

μέρωση του Υφυπουργού για 
όλα τα φλέγοντα ζητήματα 
του Οργανισμού.

Από την πλευρά του ο Υφυ-
πουργός διαβεβαίωσε ότι θα 
επισπεύσει όλες τις διαδικα-
σίες που άπτονται της αρ-
μοδιότητας του Υπουργείου 
Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων ώστε να δοθούν λύ-
σεις το ταχύτερο δυνατόν.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 
κ. ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΑΣΘ

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»,
«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

«ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»


