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Το 2015 φεύγει!!!
Μια χρονιά με αναταραχές
σ’ όλο τον κόσμο, τρομοκρατικά χτυπήματα σε άλλες χώρες, σύγχυση σε όλο το φάσμα της Ελληνικής κοινωνίας,
εξαθλίωση, φτώχεια, δυσκολίες, οικογενειακά προβλήματα, πόνο, λύπη και για τους
πιο απαισιόδοξους βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός τρίτου
Παγκοσμίου πολέμου. Ο οικονομικός έχει ήδη αρχίσει.
Τα Χριστούγεννα όμως
είναι εδώ.
Όμορφος κόσμος, στολισμένα δέντρα, λαμπιόνια στα
σπίτια και τις αυλές, παραμύθια Χριστουγεννιάτικα, διαφημίσεις με χιονισμένα τοπία
και μαγευτικούς προορισμούς,
ταινίες χαρούμενες με κατακόκκινους Άι Βασίληδες να
μπαίνουν σε καμινάδες για να
αφήσουν τα δώρα τους και να
σκορπίσουν «χαρά».
Χιλιάδες τρόποι για να περάσουμε καλά 2 – 3 μέρες μόνοι μας, κλείνοντας τα μάτια,
γυρνώντας την πλάτη στην
αλήθεια που βιώνουμε καθημερινά!!

Έπρεπε να έχουμε προβληματισθεί πολλά χρόνια πριν …
αλλά ποτέ δεν είναι αργά.
Άραγε πού βρίσκεται, πού
χωράει ο Χριστός σ’ αυτές
τις γιορτές; Είναι ο μεγάλος
απών αν και η γιορτή Του
ανήκει απόλυτα.
Έτσι, λοιπόν, περνούν τα
Χριστούγεννα χωρίς να αγγίζουν σχεδόν την ψυχή κανενός. Όλοι ικανοποιούνται μένοντας στη επιφάνεια ενώ οι
άνθρωποι που ψάχνουν την
πραγματική ουσία των Χριστουγέννων είναι πολύ λίγοι.
Ας σκεφθούμε γιατί γεννήθηκε ο Χριστός. Πολύ απλά
για να γλυτώσει τον άνθρωπο
από την αμαρτία. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να συνεχίσει να είναι άνθρωπος. Αυτό
όμως συμβαίνει μόνο αν ο καθένας μας δεχτεί στην καρδιά
του τον Ιησού Χριστό.
Ο Θεός γίνεται άνθρωπος
για να γίνει ο άνθρωπος Θεός
κατά χάρη, ο Θεός προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση
για να την αγιάσει και να την
θεώσει. Χρειάζεται όμως και ο
άνθρωπος να κοιτάξει προς τα
επάνω να απλώσει το χέρι του

προς τον Κύριό μας. Χρειάζεται, επίσης, και κίνηση αγάπης
προς τον συνάνθρωπό μας
που αντιμετωπίζει δυσκολίες.
Η αγάπη προς όσους εκτιμούμε και ανήκουν είτε στη
οικογένειά μας είτε σε γνωστούς και φίλους, οφείλει
αυτές τις ημέρες όχι μόνο να
δυναμώνει αλλά και να εμπεριέχει και τώρα αλλά και για
όλο τον χρόνο, το νοιάξιμό
μας για το σύνολο.
Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη
αρετή, η οποία εξομοιώνει τον
άνθρωπο με το Θεό. Χωρίς
αυτήν ο άνθρωπος αλληθωρίζει, κοιτάζει προς την άλλη
κατεύθυνση, η οποία οδηγεί
σε άλλο δρόμο, στην εσωστρέφεια, τον εγωισμό και την
απομόνωση.
Αυτό το «εμείς», που ξεχάσαμε ο καθένας για δικούς
του λόγους, οφείλει να επανέλθει στις ζωές μας και ειδικά αυτή την εποχή της κρίσης,
η οποία, αν μη τι άλλο, είναι
κρίση αξιών πέρα της οικονομικής κατάστασης. Είναι η
καλύτερη ευκαιρία ώστε το
νόημα της αλληλεγγύης και
της αγάπης για όλους που

φέρνει η Γέννηση του Κυρίου ημών να καταστεί οδηγός
επιβίωσης σε μία ζωή που όλα
δείχνουν να ξεφτίζουν και να
εκφυλίζονται.
Τα Χριστούγεννα, αλλά και
κάθε γιορτή, ας καταστούν για
εμάς μια ευκαιρία να διορθώσουμε τα όποια λάθη μας αλλά
και να αποδείξουμε πως ο ανθρωπισμός και η αλληλεγγύη
δεν έχουν χρόνο και τόπο.
Ας δούμε αυτή την κρίση
και αυτές τις γιορτές σαν μια
πρώτης τάξης ευκαιρία για
προβληματισμό και αυτοβελτίωση.
Αυτά τα Χριστούγεννα ας
είναι διαφορετικά, ας τα κάνουμε εμείς διαφορετικά.
Ας πιαστούμε όλοι εμείς,
η μεγάλη οικογένεια του
Ο.Α.Σ.Θ. χέρι – χέρι.
Ας αγκαλιάσουμε την Ελλάδα μας, τη Θεσσαλονίκη μας.
Καλή καρδιά, αγάπη, συντροφικότητα, χαμόγελο.
Ας χαρίσουμε ένα δωράκι
σε κάποιο φτωχό παιδάκι που
θα το κάνει να χαρεί από το
πουθενά, θα το κάνει να πιστέψει στον Άι Βασίλη, να πιστέψει στο Χριστό μας.

Ας γυρίσουμε τις πλάτες
μας στους ανάξιους βολεμένους που προσπαθούν, μανιωδώς, να αμαυρώσουν την
εικόνα του Οργανισμού μας.
Ας γίνουμε αυτοί που θα
φωτίσουμε τη Γη ολόκληρη
με τα λαμπιόνια της καρδιάς
και της ψυχής μας.
Ας
χαρίσουμε
στους
εχθρούς μας συγχώρεση,
στους φίλους μας τις καρδιές
μας.
Στους επιβάτες μας τις καλύτερες υπηρεσίες.
Στα παιδιά ένα καλό παράδειγμα.
Στον εαυτό μας σεβασμό.

Εύχομαι στον κάθε
έναν σας να ζήσει
ξεχωριστά αυτή τη
μεγάλη γιορτή και ο
Χριστός μας να κατακλύσει τις καρδιές
όλων μας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος Χρήστος Απ. Στεφανίδης
και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου
του Ο.Α.Σ.Θ. σας εύχονται
Καλά Χριστούγεννα,
αίσιον και ευτυχές το 2016
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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
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

2310-981.164

ΙΚΕΑ Α΄

2310-981.352

ΙΚΕΑ Β΄

2310-981.305

Σταυρούπολη

2310-981.440

Χορτιάτη

2310-981.156

Χαριλάου

2310-981.161

ΚΤΕΛ Α΄

2310-981.442

ΚΤΕΛ Β΄

2310-981.441
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ

ΦΟΙΝΙΚΑΣ

2310/431.812

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

2310/681.918

ΤΑ ΝΕΑ ΤOΥ O.Α.Σ.Θ.
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔOΣΗ
Ιδιοκτήτης:
OΡΓΑΝΙΣΜOΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚOΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛOΝΙΚΗΣ
Eκδότης:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΣΙΝΑΚΗΣ
Υπεύθυνοι Σύνταξης
Oι Σύμβουλοι:
Κων/νος Δροσινάκης
Αγγελική Γρηγοριάδου
Kων/νος Λαμπάδας
Διεύθυνση:
Αλεξ. Παπαναστασίου 90, Τ.Κ. 546 44
Τηλέφωνα 2310 945246, 2310 945811
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Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ»
σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ»
Κατά τις αρχαιρεσίες στις
18/6/2015 που ακολούθησαν
της Γενικής Συνέλευσης των
Συνεταίρων του Συνεταιρισμού «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ» ΣΥΝ.Π.Ε.
αναδείχθηκε νέο Διοικητικό
Συμβούλιο του Προμηθευτικού
Συνεταιρισμού Αυτοκινητιστών
Θεσσαλονίκης «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ»
ΣΥΝ.Π.Ε.
Στις 25/6/2015 συγκροτήθηκε σε σώμα, η σύνθεση του
οποίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος
ΚΑΡΑΒΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Αντιπρόεδρος
ΑΛΤΙΝΟΓΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡ
Γεν. Γραμματέας
ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ταμίας
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Μέλη Δ.Σ.
ΒΑΒΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΓΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αλλάζουν τα δεδομένα απαλλαγής από τον ΟΑΕΕ, ασφαλισμένων (μετά την 01- 01- 1993)
Όσοι εκ των εργαζομένων Μετόχων του Οργανισμού
έχουν δικαίωμα επιλογής μεταξύ Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Σ.Α.)
και ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, επιλέγουν με δήλωσή τους τον ασφαλιστικό οργανισμό της επιλογής τους, την οποία υποβάλλουν κάθε φορά στους παραπάνω φορείς και τον οικείο
εργοδότη εντός 6 μηνών, από το χρονικό σημείο κατά το
οποίο δημιουργείται η υποχρέωση ασφάλισης στον δεύτερο φορέα. Αν ο ασφαλισμένος με παράλληλη απασχόληση, επιλέξει ως υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ
– ΕΤΑΜ και αλλάξει εργοδότη, δηλαδή εάν απολυθεί από
την επιχείρηση που απασχολείται και προσληφθεί από άλλη
επιχείρηση, εφόσον μεσολαβεί κενό χρονικό διάστημα, από
την απόλυση και μέχρι την επαναπρόσληψη, ενός ή περισσοτέρων μηνών, έστω και κενό διάστημα ημερών στον ίδιο
μήνα, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση επιλογής φορέα
εκ νέου εντός εξαμήνου.
Για τον έλεγχο της συνδρομής της προϋπόθεσης πραγματοποίησης 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα η χορηγούμενη
κάθε φορά εξαίρεση από τον Ο.Α.Ε.Ε. (αρχική – παράταση
αυτής) είναι εξάμηνης διάρκειας.
Πλέον προστίθεται μία νέα υποχρέωση για τους νέους
ασφαλισμένους. Η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ να
περιλαμβάνει τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση χάνει την εξαίρεση για
πάντα.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Χαράλαμπο Δράκο, μέλος
Δ.Σ. του Οργανισμού, ή με τον κ. Ελευθέριο Αθηναίο τηλ.
2310-948064 και 2310-981230.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Δεχθείτε τα ειλικρινή και θερμά συγχαρητήρια των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Οργανισμού και εμού προσωπικώς, για την ανάδειξή σας
στο αξίωμα του Προέδρου του
Προμηθευτικού Συνεταιρισμού
Αυτοκινητιστών Θεσσαλονίκης
«Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΝ. ΠΕ.», μετά
τις αρχαιρεσίες της 18ης Ιουνίου 2015.
Παρακαλώ να μεταφέρετε τα
συγχαρητήρια όλων μας, στον κ.
Αλτίνογλου Νέστορα, Αντιπρό-

εδρο, τον κ. Αλεξίου Κωνσταντίνο, Γενικό Γραμματέα, τον κ.
Τσακιρίδη Ελευθέριο, Ταμία καθώς και στα υπόλοιπα εκλεγέντα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σας.
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία,
δύναμη και υγεία για μια δημιουργική θητεία.
Με εκτίμηση
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Παρακαλούνται όλοι οι κ.κ. Μέτοχοι όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Μετόχων (τηλ.: 2310 981-231 και 2310
947-267) ή με τον κ. Χαράλαμπο Δράκο, μέλος Δ.Σ. του
Οργανισμού (τηλ.:2310 948-064 και 2310 981-230) για
επικαιροποίηση των προσωπικών τους στοιχείων (διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ., αριθμό σταθερού ή
κινητού τηλεφώνου ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τους) για
την ενημέρωση του αρχείου του Οργανισμού.
Εκ του Ο.Α.Σ.Θ.

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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61ο Παγκόσμιο Συνέδριο της UITP
Με απόφαση του Δ.Σ., ο Διευθυντής Κίνησης κ. Γεώργιος
Σπανός, συμμετείχε ως εκπρόσωπος του Οργανισμού στο
61ο Παγκόσμιο Συνέδριο της
UITP με θέμα «Βιωσιμότητα
– Κινητικότητα – Καινοτομία –
Τρόπος Ζωής – Οικονομία» που
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο,
στο Μιλάνο της Ιταλίας.
Τόσο στη διάρκεια του συνεδρίου, όσο και στις παράπλευρες εκδηλώσεις του, είχε την
ευκαιρία να παρουσιάσει το
επιτελούμενο έργο του Οργανισμού, ιδιαίτερα στους τομείς
των προηγμένων εφαρμογών
της τηλεματικής, στη διαχείριση
στόλου λεωφορείων και, κυρίως, στην πληροφόρηση του
επιβατικού κοινού (προδιαγραφές παρουσίασης ηλεκτρονικής πληροφόρησης, εφαρμογές πληροφόρησης επιβατικού
κοινού μέσω διαδικτύου) κ.λπ..
Ταυτόχρονα, είχε την ευκαιρία
να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις και τα τρέχοντα
ερευνητικά και άλλα προγράμματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης, μέσα από επαφές και
συζητήσεις με υψηλόβαθμα
στελέχη της UITP και άλλων
φορέων.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω επαφών, η κα Pauline Bruge,
Διευθύντρια
προγραμμάτων

Ευρωπαϊκής Ένωσης της UITP,
απηύθυνε επίσημη πρόσκληση για συμμετοχή του Ο.Α.Σ.Θ.
στη λεγόμενη «ομάδα χρηστών
ZeEUS», ένα δίκτυο αποτελούμενο από ειδικούς Οργανισμούς
αστικών λεωφορείων και ρυθμιστικών αρχών δημόσιων μεταφορών που οργανώνεται και
καθοδηγείται από την UITP.
Το πρόγραμμα ZeEUS (που το
όνομα του, ΖΕΥΣ, από τα αρχικά των λέξεων: Zero Emission
Urban Bus System, παραπέμπει προφανώς στο όνομα του
ομώνυμου θεού των αρχαίων
Ελλήνων), έχει ως αντικείμενο
τη διερεύνηση ενός συστήματος αστικών λεωφορείων μηδενικών εκπομπών ρύπων. Πιο
συγκεκριμένα, πρόκειται να διερευνηθούν οι παρακάτω δυνατότητες:
• Επέκταση της χρήσης ηλεκτρικών λεωφορείων υψηλής
μεταφορικής ικανότητας στον
πυρήνα των αστικών δικτύων
των λεωφορειακών γραμμών,
δηλαδή κατά βάση στα κέντρα
των πόλεων.
• Αξιολόγηση της οικονομικής, περιβαλλοντικής, λειτουργικής και κοινωνικής σκοπιμότητας της χρήσης ηλεκτρικών
λεωφορείων σε πραγματικές
συνθήκες χρήσης σε δέκα (10)
πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώ-

πη: Βαρκελώνη, Βόννη, Κάλιαρι, Λονδίνο, Münster, Παρίσι,
Plzen, Randstad, Στοκχόλμη και
Βαρσοβία.
• Διευκόλυνση της αποδοχής
των ηλεκτρικών λεωφορείων
στην Ευρώπη, μέσω ειδικών
υποστηρικτικών «εργαλείων»
και δράσεων.
• Ενίσχυση των φορέων λήψης αποφάσεων με κατευθυντήριες γραμμές για το «εάν»,
«πώς» και «πότε» πρέπει να εισάγουν ηλεκτρικά λεωφορεία.
Με δέκα (10) πιλοτικές εφαρμογές σε εννιά (9) χώρες στη
Βόρεια, την ηπειρωτική και
την Νότια Ευρώπη, σαράντα
(40) διαφόρων τύπων ηλεκτρικά αστικά λεωφορεία θα
δοκιμαστούν σε διαφορετικές
γεωγραφικές, κλιματικές, περιβαλλοντικές και επιχειρησιακές
συνθήκες. Κινούμενα σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες – σενάρια και μεταφέροντας
επιβάτες, τα λεωφορεία δεν θα
είναι πρωτότυπα – υβριδικά
αλλά λεωφορεία προερχόμενα
από συνήθη γραμμή παραγωγής. Ο συνολικός αριθμός των
λεωφορείων που συμμετέχουν
στο ZeEUS είναι αρκετός για
να εξασφαλίσει την ουσιαστική στατιστική αξιολόγηση
των πραγματικών επιπτώσεων
της συγκεκριμένης λύσης σε

πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Ένα Παρατηρητήριο
θα παρακολουθεί στενά την
πρόοδο των συστημάτων ηλεκτρικών αστικών λεωφορείων
σε ολόκληρο τον κόσμο και θα
συμβάλλει στις στρατηγικές
ανάπτυξής τους. Επιλεγμένες
εφαρμογές θα ενταχθούν στο
δίκτυο ZeEUS.
Συντονιστής του προγράμματος είναι η UITP. Το πρόγραμμα ZeEUS συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και το 7ο πρόγραμμα – πλαίσιο
της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών στην
ενότητα «Ευρωπαϊκό Πράσινο
Όχημα και Έξυπνες Πόλεις και
Κοινότητες». Στο πρόγραμμα
μετέχουν συνολικά σαράντα
(40) εταίροι, μεταξύ των οποίων: γνωστές αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως SOLARIS, SKODA,
VOLVO, VDL, ADL, οργανισμοί
αστικών συγκοινωνιών (Λονδίνου, Βαρκελώνης, Pilsen, Βόννης), εθνικές ενώσεις οργανισμών αστικών συγκοινωνιών
(Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας,
Σκωτίας), εταιρίες εξηλεκτρισμού και ενέργειας, όπως η
ENDESA (Ισπανία), η Vattenfall
(Σκανδιναβία, Γερμανία, Ολλανδία), η Plzeňskáteplárenská
(Τσεχία) και η SSE (Ηνωμένο
Βασίλειο), εταιρίες συμβούλων,

εταιρίες καινοτόμων προϊόντων
και τεχνολογίας αιχμής, φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης (Στοκχόλμη), Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα (Πολυτεχνεία
Βαρκελώνης και Άαχεν, Παν/
μια Ρώμης, Δυτικής Βοημίας και
Landshut Γερμανίας) κ.λπ.
Η επίσημη πρόσκληση συμμετοχής του Οργανισμού ως εμπειρογνώμονα είναι προφανές ότι
αποτελεί διεθνή αναγνώριση
του κύρους του Ο.Α.Σ.Θ. και
θέτει τον Οργανισμό αλλά και
τη χώρα μας γενικότερα στην
πρωτοπορία της παγκόσμιας
καινοτομίας. Το γεγονός αυτό
είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα
στη συγκεκριμένη δύσκολη χρονική συγκυρία που διερχόμαστε
τόσο ως Οργανισμός, όσο και
ως χώρα γενικότερα και εδραιώνει την παρουσία του Ο.Α.Σ.Θ.
ως ενός σύγχρονου και διαρκώς
εξελισσόμενου
Οργανισμού
αστικών συγκοινωνιών, ο οποίος όχι μόνο παρακολουθεί συστηματικά και συμμετέχει αλλά
μπορεί και να προδιαγράφει τις
διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις.
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή του Οργανισμού θα έχει
μηδενικό κόστος, δεδομένου ότι
οι δαπάνες συμμετοχής στις συναντήσεις (μετακίνηση και διαμονή) καλύπτονται από πόρους
του προγράμματος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
«Στις 17 Ιουλίου ήρθα στη Θεσσαλονίκη για καλοκαιρινές διακοπές
μετά από πρόσκληση των συγγενών
μου.
Είμαι δημοσιογράφος στο επάγγελμα.
Τα πάντα ήταν τέλεια, ζεστή υποδοχή σε ένα οικείο και ζεστό περιβάλλον, Ελληνική θάλασσα.
Ένιωσα χαρούμενη αλλά από την
αναχώρησή μου πριν από δύο ημέρες, στις 7 Αυγούστου το πρωί, έχασα
το πορτοφόλι μου σε ένα λεωφορείο
με κατεύθυνση από τη Θεσσαλονίκη,
όπου ήταν στο πορτοφόλι μου, τα
έξοδα επιστροφής, το διαβατήριο και
άλλα σημαντικά έγγραφα.
Με τη βοήθεια των συγγενών μου
ενημέρωσα αμέσως την Αρμένικη
Πρεσβεία της Ελλάδος και το αστυνομικό τμήμα της Νέας Μηχανιώνας.
Συνειδητοποίησα ότι η επιστροφή
μου στην πατρίδα μου δεν θα είναι
χωρίς προβλήματα και ζούσα μεγάλη
αγωνία.
Το πρωί της 10ης Αυγούστου,
συνέβη ένα θαύμα, η Πρεσβεία της
Αρμενίας μας έδωσε έναν αριθμό
τηλεφώνου και μας είπαν ότι τα έγγραφά μου είναι στο γραφείο απολεσθέντων του Ο.Α.Σ.Θ..

Τα πολύ σημαντικά έγγραφά μου
τα παρέλαβα στο ακέραιο αμέσως.
Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τον Ο.Α.Σ.Θ. και για τον
υπάλληλο κ. Μπατάρα Ιωάννη, ένα
ευγενικό κύριο που τιμά με την παρουσία του τον Οργανισμό».
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
LARISA PAREMUZYAN
«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
πολύ την υπηρεσία σας και τους αρμόδιους υπαλλήλους (τον οδηγό της
γραμμής 64, ΦΙΛΥΡΟ – Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ και το γραφείο απολεσθέντων)
για την ευγενική και ηθική χειρονομία
να κρατήσουν και να μας επιστρέψουν
το κινητό του γιού μου που χάθηκε
στο λεωφορείο. Στις μέρες μας, που
όλοι πιστεύουν ότι τέτοιες πράξεις είναι σπάνιες και ενδεχομένως παρωχημένες, αποδεικνύεται ότι η ανθρωπιά
και η αξιοπρέπεια έχουν μεγαλύτερη
αξία για κάποιους ανθρώπους από το
υλικό και εφήμερο κέρδος.
Πιθανά, δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη επιβράβευση από τον αυτοσεβασμό και την αξιοπρέπεια που
νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι για τις
ίδιες τους τις πράξεις.
Συγχαρητήρια στους υπαλλήλους

«Αξιότιμε κ. Στεφανίδη,
Το 56ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
και το 17ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσαν το δεκαήμερο
ταξίδι τους που στέφθηκε με
ιδιαίτερη επιτυχία. Το κοινό
κατέκλυσε τις αίθουσες και
το ενδιαφέρον του κόσμου
τόσο για τις ταινίες όσο και
για τις παράλληλες δράσεις
της διοργάνωσης, απέδειξε
πως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου και το Φεστιβάλ

Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
αποτελούν σημαντικούς πόλους έλξης για το κινηματογραφικό κοινό από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο και
ταυτόχρονα έναν ισχυρό πολιτιστικό θεσμό.
Δεχτείτε τις από καρδιάς
θερμές ευχαριστίες μου για
την πολύτιμη συνεισφορά
σας στην επιτυχία της διοργάνωσης και τη στήριξή σας
στα Φεστιβάλ. Η αγαστή και
ουσιαστική μας συνεργασία
ενδυναμώνει το θεσμό, ώστε

«Στις 27 Οκτωβρίου και ώρα 9:30
το πρωί, στο τέρμα του 12 λεωφορείου, μου συνέβη ένα ατύχημα τραυματισμού.
Αισθάνομαι την υποχρέωση να
εκφράσω και δημοσίως στον οδηγό
υπάλληλό σας, που με κάθε τρόπο
φρόντισε ώστε να ξεπεράσω το αρχικό σοκ του τραυματισμού μου και
κάλεσε ακόμα και το ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ για κάθε περίπτωση.
Συγχαρητήρια στον Ο.Α.Σ.Θ. για
τον ανώνυμο οδηγό και τον ευχαριστώ δημόσια».
Χρήστος ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

άμεσα να πέσω από την αναπηρική
καρέκλα.
Ο οδηγός του λεωφορείου και η
συνοδός αμέσως προσέτρεξαν προς
βοήθειά μου και μετά από τιτάνιες
προσπάθειες, συνεπικουρούμενοι από
τον γιο μου και τον σύζυγό μου, κατάφεραν να αποβιβάσουν το αμαξίδιο
και να το μεταφέρουν μέσα στην είσοδο της πολυκατοικίας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους λειτουργούς του Ο.Α.Σ.Θ. που χωρίς τη
βοήθειά τους δεν ξέρω πως θα αντιμετώπιζα το μεγάλο αυτό πρόβλημα,
καθώς επίσης και το τηλεφωνικό
κέντρο Α.με.Α. του Ο.Α.Σ.Θ., για την
κατανόηση και το ενδιαφέρον που
επέδειξε».
Άννα ΠΗΓΑΔΑ

«Με την παρούσα θα ήθελα να
εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες
στον Ο.Α.Σ.Θ. σχετικά με ένα περιστατικό που συνέβη.
Συγκεκριμένα, κατά την επιβίβασή
μου στο ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο για Α.με.Α. έσπασε το σίδερο
που συνδέει το κάθισμά μου με τη
ρόδα του αμαξιδίου μου, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη οποιαδήποτε μετακίνησή μου και να κινδυνεύω

«Ο Δήμος Καλαμαριάς και οι
Αντιδημαρχίες Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου και Παιδείας,
Αθλητισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας &
Διά Βίου Μάθησης, σας ευχαριστούν
θερμά για τη συμμετοχή σας ως χορηγού στις εκδηλώσεις της Εβδομάδας Περιβάλλοντος 2015 του Δήμου
Καλαμαριάς.
Η προσφορά σας ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στις δύσκολες

και στην υπηρεσία σας. Ευχαριστούμε».
Σοφία ΤΑΡΣΕΝΗ, Πέτρος ΓΑΒΡΙΗΛ

να κοιτά με αισιοδοξία τη μελλοντική του πορεία.
Θα είναι μεγάλη μας τιμή
και χαρά να σας έχουμε συμπαραστάτες και στις ερχόμενες διοργανώσεις μας».
Με εκτίμηση,
Δημήτρης Εϊπίδης
Διευθυντής
Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης

αυτές οικονομικές συγκυρίες, οι
εκδηλώσεις του Δήμου, οι οποίες
στέφθηκαν με επιτυχία, απόκτησαν
χρώμα και ζωντάνια.
Με την ελπίδα ότι και στο μέλλον
θα τύχουμε της ίδιας υποστήριξης,
σας ευχόμαστε υγεία και κάθε επαγγελματική επιτυχία».
Με εκτίμηση
Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης & Πρασίνου
Σταύρος Ζαμπέτογλου
«Κύριε Πρόεδρε,
Με το παρόν δεχθείτε τις θερμότερες ευχαριστίες μου για την πρωτοστατική συμβολή σας, προκειμένου
να στεφθεί με επιτυχία η οργάνωση
της υποδοχής και ενθρονίσεώς μου
στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης
και Καλαμαριάς.
Εύχομαι εγκαρδίως τα κράτιστα
σε σας, τους οικείους και τους συνεργούς σας παρά του δωρεοδότου
Τρισαγίου Θεού, επικαλούμενος την
Χάρη και το άπειρο Έλεός Του».
Με ευχές και τιμή
Ο Μητροπολίτης
Ο Νέας Κρήνης και
Καλαμαριάς Ιουστίνος

Σελίδα 4η

700 μαθητές έμαθαν να «Χρησιμοποιούν το
αστικό λεωφορείο …. ασφαλώς,
στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη»
Εκατοντάδες μαθητές Ε΄
και Στ΄ τάξης από οκτώ
δημοτικά σχολεία στις
τρεις δημοτικές ενότητες
(Πυλαία, Πανόραμα, Χορτιάτης) συμμετείχαν στο
καινοτόμο
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα «Χρησιμοποιώ
το αστικό λεωφορείο ….
ασφαλώς, στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη!», που
υλοποιήθηκε από κοινού
από το Δήμο Πυλαίας –
Χορτιάτη, τον Ο.Α.Σ.Θ. και
το Ταμείο Αλληλοβοηθείας των εργαζομένων του
Ο.Α.Σ.Θ.
Με αφορμή την 3η Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής
Ασφάλειας των Ηνωμένων
Εθνών που για φέτος είναι
αφιερωμένη στα παιδιά ο
Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη διοργάνωσε εκδήλωση
για την ολοκλήρωση του
εκπαιδευτικού προγράμματος που ήταν το πρώτο
που υλοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Ο.Α.Σ.Θ.
και για πρώτη φορά σε
ολόκληρη τη χώρα.

Η εκπαίδευση των μαθητών
έγινε από ομάδα Συγκοινωνιολόγων του Ο.Α.Σ.Θ. και
από εξειδικευμένα στελέχη
του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Συνδικάτου Εργαζομένων
Ο.Α.Σ.Θ.. Περιελάμβανε μάλιστα δύο μέρη:
Το θεωρητικό μέρος που
έγινε μέσα στα σχολεία και
αφορούσε στη γενική παρουσίαση των Αστικών Μέσων
Μεταφοράς με έμφαση στο
Αστικό Λεωφορείο και στη
φιλικότητά του προς το περιβάλλον.
Τη βιωματική εκπαίδευση
για τις ανάγκες της οποίας
χρησιμοποιήθηκε αστικό λεωφορείο ειδικά ντυμένο εξωτερικά με το λογότυπο και
την αφίσα της καμπάνιας. Στο
στάδιο αυτό οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά υποδυόμενοι
το ρόλο του επιβάτη και η εκπαίδευση περιελάμβανε επίδειξη του ασφαλούς τρόπου
χρήσης και της ορθής συμπεριφοράς των επιβατών μέσα
και έξω από το Αστικό Λεω-

φορείο και στην αμφίδρομη
σχέση με τους εργαζόμενους
του Ο.Α.Σ.Θ. (σταθμάρχες,
ελεγκτές, οδηγούς).
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης ο Δήμαρχος,
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, αφού
συνεχάρη θερμά τον πρόεδρο του Ο.Α.Σ.Θ. Χρήστο
Στεφανίδη, του απένειμε
τιμητική πλακέτα για τα 52
χρόνια της προσφοράς του
στις αστικές συγκοινωνίες. Στο χαιρετισμό του ο κ.
Καϊτεζίδης σημείωσε: «Η συγκεκριμένη εκδήλωση, απευθύνεται στο πιο ευαίσθητο
κομμάτι κάθε κοινωνίας, που
είναι τα παιδιά. Με βιωματικό
τρόπο μαθαίνουν πώς να μετακινούνται με ασφάλεια στα
αστικά λεωφορεία. Πρέπει να
επενδύσουμε στην ενημέρωση των μικρών παιδιών μας».
Ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι
πολύ τακτικά σε συνεργασία
με την τροχαία, πραγματοποιούνται σεμινάρια ασφάλειας
στο πάρκο κυκλοφοριακής
αγωγής του δήμου, με στόχο
τη σωστή ενημέρωση μικρών
και μεγάλων με βιωματικό
τρόπο.
«Δυστυχώς, οι Έλληνες
όταν βρίσκονται πίσω από
το τιμόνι έχουν πάρα πολύ
επιθετική συμπεριφορά» τόνισε ο υποδιευθυντής τροχαίας Θεσσαλονίκης, Γιώργος Σουρβίνος και πρόσθεσε
ότι «το αυτοκίνητο είναι ένα
φονικό εργαλείο. Είναι τρία
απλά βασικά πράγματα. Ποτέ
δεν ανεβαίνουμε σε μηχανή
χωρίς κράνος, ποτέ σε αμάξι

χωρίς ζώνη και δεν οδηγούμε υπό την επήρεια αλκοόλ.
Κάθε χρόνο στη χώρα μας
χάνουμε μία κωμόπολη από
τροχαία δυστυχήματα». Στο
ίδιο μήκος κύματος συνέχισε
και ο εισηγητής της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, Βάιος
Πολυχρονίδης, εστιάζοντας
στα σημαντικότερα θέματα
οδικής ασφάλειας των παιδιών.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης ο Γενικός Γραμματέας
ΤΑΣΕ Ο.Α.Σ.Θ., Αθανάσιος
Σκορδάς, παρουσίασε τα
αποτελέσματα της καμπάνιας
«Χρησιμοποιώ το αστικό λεωφορείο …. ασφαλώς, στο
Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη!»,
σημειώνοντας ότι δόθηκαν
κατάλληλα ερεθίσματα και
χρήσιμες πληροφορίες πάνω
στην οδική ασφάλεια των
παιδιών, ενώ αναδείχθηκαν
εκείνα τα σημεία που χρήζουν την προσοχή των πο-

λιτών οι οποίοι εναλλάσσονται καθημερινά στους
ρόλους των γονιών, αλλά
και των οδηγών ιδιωτικών
και επαγγελματικών μέσων
μετακίνησης. Ο κ. Σκορδάς
τόνισε ότι ο Πρόεδρος του
Ο.Α.Σ.Θ. κ. Χρήστος Στεφανίδης στήριξε με όλες του
τις δυνάμεις την καμπάνια αποκαλύπτοντας το
υπεύθυνο και ανθρώπινο
πρόσωπο του Ο.Α.Σ.Θ., ο
οποίος συμβάλλει στην
προαγωγή του πολιτισμού καθώς και στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της
Θεσσαλονίκης.
Σε κάθε σχολείο απονεμήθηκε αναμνηστική πλακέτα,
καθώς επίσης μία δωρεάν
υποτροφία στα Πολιτιστικά Τμήματα του Δήμου και
δύο δωρεάν εξαμηνιαίες
κάρτες του Ο.Α.Σ.Θ..

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»,
«ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

