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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΔΩΡΟ
Το 2014, οι σκληρές
συνθήκες που έχει προκαλέσει η γενικότερη ηθική και οικονομική κρίση
έχουν δημιουργήσει πληθώρα αδιεξόδων. Σ΄ αυτή
την ομιχλώδη και πνιγηρή
ατμόσφαιρα, η εορτή των
Χριστουγέννων έρχεται να
προσφέρει παρήγορο φως.
Να βεβαιώσει ότι ο Υιός
του Θεού έγινε άνθρωπος
για να μείνει για πάντα
“μεθ΄ ημών’’. Ο Θεός δεν
μας εγκαταλείπει, έστω
και αν συχνά Τον λησμονούμε και συμπεριφερόμαστε σαν να μην υπάρχει. Ο Χριστός καταργεί,
με τρόπους θαυμαστούς,
τα ανθρωπίνως αδύνατα… Δεν είναι όμως “ο
από μηχανής Θεός” της
αρχαίας τραγωδίας. Σέβεται την ελευθερία μας και
αναμένει και από εμάς να
χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχει χαρί-

σει στην ανθρώπινη φύση
μας. Υπάρχουν πολλά
που συνήθως ονομάζουμε “αδύνατα”, τα οποία
καλούμεθα με τη χάρη
Του να υπερβούμε. Αρχίζοντας από τα άμεσα και
προσωπικά. Εκ πρώτης
όψεως, μοιάζει σχεδόν
αδύνατο να απαλλαγούμε
από τα πάθη μας, τη φιλαυτία, την πλεονεξία, την
τάση να λέμε ψέματα, να
αδιαφορούμε για τη δικαιοσύνη, τη νομιμότητα,
την αλληλεγγύη. Ακόμη,
παράλληλα, δηλώνουμε
ότι μας είναι “αδύνατο”
να αναλάβουμε, για το
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, πρωτοβουλίες που
απαιτούν θυσίες.
Αντίθετα, η πίστη και η
προσωπική σχέση με τον
Χριστό, αποδεσμεύουν και
ενεργοποιούν κρυμμένες
μέσα μας δυνάμεις για την
υπέρβαση των ανθρωπί-

νως αδυνάτων. Μεταγγίζουν συγχρόνως εκπληκτική ζωτικότητα στην
ανθρώπινη ψυχή, για να
αντέχει και στις πιο αντίξοες συνθήκες στερήσεως, κατατρεγμού, πιέσεων
και να συνεχίσει να δρα με
αισιοδοξία δημιουργική.
Έτσι, Χριστούγεννα σημαίνει να συναντήσουμε
τον νεογέννητο Ιησού
στην κατανόηση και την
αγάπη με τους γύρω μας,
στη γενναία αυτοκριτική
και την ειλικρινή εξομολόγηση, στη συμμετοχή μας στη λατρεία της
Εκκλησίας. Χριστούγεννα
σημαίνει να αφιερώσουμε χρόνο στον Χριστό,
που είναι ο αληθινός φίλος των παιδιών και των
νέων, να μάθουμε για τη
γέννησή Του, να χαρούμε
για το μονάκριβο δώρο
της λύτρωσης που έφερε στον κόσμο. Χριστού-

γεννα σημαίνει να δούμε
τον νεογέννητο Χριστό
στα μάτια του φοβισμένου πρόσφυγα, του άνεργου, του άστεγου, του
εξαρτημένου, του κάθε
κουρασμένου διαβάτη με
τον οποίο ο Χριστός έχει
απόλυτα ταυτιστεί. Χριστούγεννα σημαίνει το
«Ευχαριστώ» που ακόμη
δεν είπαμε στο φίλο που
μας βοήθησε, το «Συγνώμη» που δεν καταφέραμε
να ψελλίσουμε, την «Καλημέρα» που δεν ανταποδώσαμε, την πέτρινη καρδιά μας που ακόμη δεν
σπάσαμε, το χαμόγελο
που στερήσαμε σε όσους
το είχαν ανάγκη. Χριστούγεννα σημαίνει τη χαρά
να μοιράζεσαι ό,τι έχεις
αλλά και ό,τι είσαι.
Κι αυτό θα είναι τελικά
το μεγαλύτερο δώρο των
Χριστουγέννων σε όλους
μας. Να γιορτάσουμε Χρι-

στούγεννα μαζί με τον
Χριστό! Να γιορτάσουμε
Χριστούγεννα και να είναι
παρών στη μεγάλη γιορτή
και ο ίδιος ο Χριστός, να
είναι παρών και στη δική
μας ψυχή!
Το 2014 μας κουνάει το
μαντήλι του αποχαιρετισμού. Φεύγει αφήνοντας
πίσω του την πατρίδα μας
να προσπαθεί να σηκωθεί
ξανά στα πόδια της, την
πόλη μας να ατενίζει με
μια μικρή αισιοδοξία το
μέλλον και την οικογένειά
μας, τον Οργανισμό μας,
να είναι όρθιος και πάλι
στις επάλξεις της καθημερινής εξυπηρέτησης του
επιβατικού κοινού.
ΚΑΛΆ, ΕΥΛΟΓΗΜΈΝΑ
ΚΑΙ ΚΥΡΊΩΣ ΑΛΗΘΙΝΆ
ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΟΑΣΘ

Ο Πρόεδρος Χρήστος Απ. Στεφανίδης
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ο.Α.Σ.Θ. σας εύχονται
Καλά Χριστούγεννα,
αίσιον και ευτυχές το 2015
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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
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΚΊΝΗΣΗΣ
2310/951.536, 2310/927.560
2310/947.845
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
2310/451.930

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ,
ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ
ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ 2015

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
2310/950.748, 2310/981.214
2310/981.232
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΕΣΌΔΩΝ
2310/933.336, 2310/981.142
2310/981.244
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΊΑΣ & ΠΛΗΡΩΜΏΝ
2310/935.856, 2310/946.198
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ
2310/981.255, 2310/981.256
Γραφείο Μετόχων
2310/947.267, 2310/981.231
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ
2310/949.103, 2310/981.205
ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΆΝΩΣΗΣ
2310/901.590, 2310/901.554
ΤΜΉΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΎ ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ
2310/951.472
ΝΟΜΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ
2310/951.297
ΚΕΝΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
2310/933.930, 981.219
11085
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

Χαριλάου

2310-311.066

ΚΤΕΛ Α΄

2310-534.468

ΚΤΕΛ Β΄

2310-981.169
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ

ΦΟΙΝΙΚΑΣ

2310/431.812

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

2310/681.918
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.
κ. ΒΑΒΟΥΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
Αγαπητέ Πρόεδρε,
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα των εισφορών
και της συνταξιοδότησης από
τον Ο.Α.Ε.Ε., σας γνωρίζω ότι
είναι ασύμφορο, οικονομικά,
σε εμένα να συνεχίσω να διατηρώ την ιδιότητα του Μετόχου Ο.Α.Σ.Θ..
Μετά από πολλή σκέψη,
αποφάσισα να μεταβιβάσω
την μετοχή μου στα παιδιά
μου με γονική παροχή. Αύριο
το απόγευμα 23.9.2014, θα
συνταχθεί σε συμβολαιογρά-

φο το σχετικό συμβόλαιο. Μετά
από αυτό, όπως καταλαβαίνετε,
οφείλω να παραιτηθώ και από
μέλος του Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ., από αύριο 23.9.2014.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συνεργασία μας όλα
αυτά τα χρόνια και να σας ευχηθώ καλή δύναμη και κουράγιο
στο δύσκολο έργο που επιτελείτε ως Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Με εκτίμηση
Χρήστος Βαβούτης
Μέλος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΒΑΒΟΥΤΗ ΧΡΗΣΤΟ
Αγαπητέ Χρήστο,
Με μεγάλη συγκίνηση, εγώ
αλλά και τα υπόλοιπα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου,
διαβάσαμε την επιστολή της
παραίτησής σου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
Είναι δύσκολο να αποχωρίζεσαι έναν πιστό και άξιο συνεργάτη, που η μακρόχρονη
πορεία του στον Οργανισμό

μόνο καλά έχει να επιδείξει.
Οι αρετές του χαρακτήρα σου
εκτιμήθηκαν και αναδείχθηκες επί σειρά ετών ως μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Οργανισμού.
Η συνεργασία μας όλα
αυτά τα χρόνια ήταν άψογη
και η βοήθειά σου, σε πλείστα
όσα ζητήματα, καταλυτική.
Σ’ ευχαριστώ από βάθους
καρδίας και σου εύχομαι

υγεία, οικογενειακή γαλήνη
και ευτυχία.
Είμαι σίγουρος πως όποτε
σε χρειασθεί ο Οργανισμός
θα είσαι δίπλα μας, δυναμικά και αγόγγυστα, όπως
πάντα.

Με εκτίμηση
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/92 οι
χαρακτηριζόμενοι ως «νέοι
ασφαλισμένοι», δηλαδή τα
πρόσωπα που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από
1.1.1993 και εφεξής έχουν
υποχρέωση ασφάλισης σε
έναν φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης,
ένα φορέα ασφάλισης ασθενείας και ένα φορέα ασφάλισης πρόνοιας.
Εφόσον προβλέπεται από
την κείμενη νομοθεσία υποχρέωση ασφάλισής τους
σε περισσότερους του ενός
φορέα λόγω ασκήσεως περισσότερων της μίας δραστηριότητας, ασφαλίζονται
υποχρεωτικά μόνο σε ένα
φορέα, τον οποίο πρέπει
και να επιλέξουν με δήλωσή
τους μέσα σε προθεσμία έξι
(6) μηνών από την έναρξη
της δεύτερης απασχόλησης.

Αν μέσα στην προαναφερθείσα εξάμηνη προθεσμία δεν
ασκηθεί το δικαίωμα επιλογής, καθίσταται υποχρεωτική η
ασφάλιση στον φορέα εκείνο,
που υπάγεται η πρώτη κάθε
φορά αναληφθείσα εργασία.
Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον
το επιθυμούν, μπορούν να
ασφαλιστούν προαιρετικά και
σε περισσότερους τους ενός
φορέα, αν αυτό προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία,
ύστερα από σχετική δήλωση,
που υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα εντός της ίδιας
ως άνω προθεσμίας, των έξι
(6) μηνών, αλλά υποχρεούνται στην περίπτωση αυτή
στην καταβολή του συνόλου
των ασφαλιστικών εισφορών
ασφαλισμένου, εργοδότη και
Κράτους των προβλεπόμενων
από τις ισχύουσες διατάξεις
για τον οικείο φορέα.
Έτσι, σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία, όσοι έχουν

κάνει έναρξη δραστηριότητας ή πρόκειται να προβούν
σε έναρξη δραστηριότητας η
οποία προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε.
μπορούν να πάρουν απαλλαγή, αν είναι ήδη μισθωτοί ή
πρόκειται να προσληφθούν.
Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια, στην περίπτωση που
θα προσληφθούν μετά την
έναρξη της δραστηριότητας να το δηλώσουν στον
Ο.Α.Ε.Ε. εντός έξι (6) μηνών
από την πρόσληψη.
Προσοχή!! Στην περίπτωση
που θα λάβετε εξαίρεση πρέπει να ενημερώσετε άμεσα
τον Ο.Α.Ε.Ε. σε περίπτωση
αλλαγής εργοδότη. Επίσης,
ακόμα και στην περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων
οφειλών θα πρέπει να γίνει η
αίτηση εξαίρεσης εντός των
έξι (6) μηνών από την πρόσληψη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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 εισφορών από τον κλάδο ασθενείας
του Ο.Α.Ε.Ε. υποβάλλοντας τα
παρακάτω δικαιολογητικά, το
αργότερο έως 31 Ιανουαρίου
2015:
1. Εργοδοτική βεβαίωση
που θα δηλώνει ότι απασχολείται έως σήμερα

Αγαπητοί
κ. κ. Μέτοχοι,
Δια της παρούσης
θα
θέλαμε να σας
ενημερώσουμε σχετικά με την απαλλαγή
των νέων ασφαλισμένων (όσοι δηλαδή
έχουν ασφαλισθεί για
πρώτη φορά μετά την
1.1.1993).
Μέχρι σήμερα, εργαζόμενοι ασφαλισμένοι
στο Ι.Κ.Α., απαλλασσό-

2. Ένσημα του Ι.Κ.Α. για το
έτος 2013 - 2014
3. Θεωρημένο βιβλιάριο υγείας του Ι.Κ.Α. 2013 - 2014
4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου
υγείας (σελίδα φωτογραφίας
και σελίδα με θεώρηση 2013 –
2014)
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι επιλέγει σαν κύριο ασφαλιστικό
φορέα 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 πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
κ. Χαράλαμπο Δράκο, μέλος
του Δ.Σ. του Οργανισμού, τηλ.:
2310 948 064 και 2310 981
230.

ταν από την υποχρέωση
ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε.
αν ήταν ταυτόχρονα
ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α..
Πλέον προστίθεται μια
νέα υποχρέωση για τους
νέους ασφαλισμένους,
η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ να περιλαμβάνει τουλάχιστον
25 ένσημα μηνιαίως.
Δηλαδή, ο νέος ασφαλισμένος ο οποίος είναι
ταυτόχρονα μισθωτός
και ελεύθερος επαγγελ-

ματίας για να ΜΗΝ ΕΧΕΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ θα πρέπει
να ασφαλίζεται ανελλιπώς στο Ι.Κ.Α. με κατ’
ελάχιστον 25 ένσημα το
μήνα.
Η προϋπόθεση της
πραγματοποίησης των
25 ημερών ασφάλισης
ανά μήνα στο Ι.Κ.Α. –
Ε.Τ.Α.Μ. δεν εξετάζεται
για τον μήνα κατά τον
οποίο γίνεται η πρόσληψη, καθώς και για τον

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Χρήστος Απ. Στεφανίδης
Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ. κ. ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.
Σας γνωρίζουμε ότι
με τη διάταξη της παρ.
3 του άρθρου 18 του
Ν. 3863/10 οι παλαιοί
ασφαλισμένοι (πριν την
01.01.1993) που ασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε φορέα Ασφάλισης και
είναι σήμερα ασφαλισμένοι στο Ενιαίο Ταμείο
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και ΤΑΜΕΙΟ
Νομικών (Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Συμβολαιογράφοι, Δικηγόροι, Μηχανικοί κ.λπ.), οι οποίοι
παράλληλα
ασκούν
δραστηριότητα, υπάγονται υποχρεωτικά στην

ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.,
ανεξάρτητα της καταβολής εισφορών στα επαγγελματικά ασφαλιστικά
Ταμεία τους.
Παρακαλούνται όσοι
μέτοχοι έχουν τις παραπάνω ιδιότητες όπως
επικοινωνήσουν με τον
κ. Χαράλαμπο Δράκο, μέλος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.,
τηλ.: 2310-948.064 και
2310-981.230 ή με τον
κ. Μπίκο Κωνσταντίνο υπεύθυνο γραφείου
Μετόχων, τηλ.: 2310981.231, 2310-947.267.

Εκ του Ο.Α.Σ.Θ.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Παρακαλούνται όλοι οι κ.κ. μέτοχοι όπως
επικοινωνήσουν με το Τμήμα Μετόχων (τηλ.:
2310 981 231 και 2310 947 267) για επικαιροποίηση των προσωπικών τους στοιχείων
(διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου ή
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τους έχει διαφοροποιηθεί) για την ενημέρωση του αρχείου του
Οργανισμού.
Εκ του Ο.Α.Σ.Θ.
μήνα κατά τον οποίο
λήγει η εργασία και η
ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. –
Ε.Τ.Α.Μ.
Για τους ενδιάμεσους μήνες της
ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.
– Ε.Τ.Α.Μ. θεωρείται ότι
πληρούται η προϋπόθεση της πραγματοποίησης
των 25 ημερών ανά μήνα
για το χρονικό διάστημα
που ο μισθωτής απουσιάζει από την εργασία του με επιδότηση
λόγω ασθενείας ή τακτι-

κής ανεργίας ή λόγω
άδειας κυήσεως, λοχείας ή γονικής άδειας
ανατροφής τέκνων, ή
λόγω εκπαιδευτικής
άδειας άνευ αποδοχών, ή λόγω απεργίας,
με την προϋπόθεση
ότι – συνυπολογιζομένων των ανωτέρω
–
συμπληρώνονται
25 ημέρες ασφάλισης
ανά μήνα καθ’ όλη τη
διάρκεια των περιόδων αυτών.

Σελίδα 4η

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Για μια ακόμη χρονιά ο
Οργανισμός επιβράβευσε
την προσπάθεια των μαθητών που αρίστευσαν κατά
τις σχολικές περιόδους
2010 – 2011 και 2011
– 2012 καθώς και των εισαχθέντων στα Ανώτατα
και Ανώτερα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα της χώρας για
τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά
έτη.
Αν τ ιπρ οσωπεί α των
βραβευθέντων παρέλαβαν τα αριστεία τους από
τον Πρόεδρο του Οργανισμού κ. Χρήστο Στεφανίδη.

«Θα ήθελα να σας απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους όσους
βραβεύονται σήμερα και να
σας προτρέψω να συνεχίσετε
να έχετε προσδοκίες με ποιότητα ώστε να είστε ασυμβίβαστοι και η επιβράβευση θα
ακολουθήσει. Εξακολουθήστε να αριστεύετε για χάρη
του εαυτού σας, των γονιών
σας, των καθηγητών σας και
όλων εμάς που αποτελούμε τη μεγάλη οικογένεια του
Ο.Α.Σ.Θ.», ανέφερε μεταξύ
άλλων στον χαιρετισμό του
ο Πρόεδρος του Οργανισμού.

Εγκαίνια Infokiosks

Το Σεπτέμβριο ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.
Μιχάλης Παπαδόπουλος,
εγκαινίασε στον σταθμό μετεπιβίβασης ΙΚΕΑ τα
υποστηρικτικά συστήματα
πληροφόρησης του επιβατικού κοινού (infokiosks) παρουσία του Προέδρου του
Ο.Α.Σ.Θ. κ. Χρήστου Στεφανίδη, του Προέδρου του
Σ.Α.Σ.Θ. κ. Γιάννη Παλαιστή,
του επιστημονικού υπεύ-

θυνου του ευρωπαϊκού έργου
NODES κ. Σπύρου Βούγια, της
Αντιπεριφερειάρχου Θεσσαλονίκης κας Βούλας Πατουλίδου
και πλήθος κόσμου.
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού τόνισε την χρησιμότητα
των νέων συστημάτων και τη
διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Θ.
προς τους πολίτες και την συμβολή του Σ.Α.Σ.Θ. στον εκσυγχρονισμό του έργου των αστικών συγκοινωνιών.

Διημερίδα για την
Αστική Κινητικότητα

Το Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε διημερίδα υπό
την αιγίδα του Σ.Α.Σ.Θ. σε
συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα
«Οι Δημόσιες Μεταφορές
στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την
Αστική Κινητικότητα στη
Θεσσαλονίκη».
Την εκδήλωση χαιρέτισαν
ο αρμόδιος υφυπουργός κ.
Μιχάλης Παπαδόπουλος,
ο υπουργός Μακεδονίας –

Θράκης κ. Γιώργος Ορφανός,
η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης κα Βούλα Πατουλίδου, ο Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Θ.
κ. Χρήστος Στεφανίδης και ο
Πρόεδρος του Σ.Α.Σ.Θ. κ. Ιωάννης Παλαιστής.
Ο Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Θ.
στον χαιρετισμό του ανέλυσε
την ιστορία του Οργανισμού
ενώ σε δηλώσεις του εξήγγειλε την πιλοτική λειτουργία της «έξυπνης κάρτας»,
αρχικά σε πέντε γραμμές και
σταδιακά σε όλες τις γραμ-

μές. Επίσης ανακοίνωσε
ότι θα υπάρχουν εξορθολογιστικές αλλαγές στα
προγράμματα ορισμένων
δρομολογίων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού.
Ο υφυπουργός κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος υπερασπίστηκε το έργο του
Ο.Α.Σ.Θ. και ειδικά τη
νέα τιμολογιακή πολιτική
σημειώνοντας «απάλλαξε
κατά 80 εκατ. ευρώ τους
φορολογούμενους πολίτες. Το εισιτήριο της Θεσσαλονίκης είναι φθηνότερο από το αντίστοιχο των
Αθηνών και δεν μπορεί να
θεωρείται αύξηση ο εξορθολογισμός της τιμολογιακής πολιτικής».
Οι εκδηλώσεις της διημερίδας ολοκληρώθηκαν με
απόλυτη επιτυχία.

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»

