
 

 

Ωραιόκαστρο, 12.09.2019 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: Με τον πρόεδρο του ΟΑΣΘ συναντήθηκε  

ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου 

 

Συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο του Οργανισμού Αστικών 

Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Γιώργο Σκόδρα όπως και με τον 

διευθύνοντα σύμβουλο του φορέα Γιώργο Σπανό είχε σήμερα ο 

δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης. 

Η σημερινή επίσκεψη στα γραφεία του ΟΑΣΘ εντάσσεται στο πλαίσιο 

του κύκλου επαφών που έχει ανοίξει ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου με 

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έπειτα από τις κυβερνητικές 

ανακοινώσεις για μεταφορά περίπου του 1/3 του συγκοινωνιακού 

έργου του ΟΑΣΘ στα ΚΤΕΛ. 

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου ζήτησε ρητές διαβεβαιώσεις ότι οι πολίτες, 

που σήμερα ταλαιπωρούνται σημαντικά, καθώς πολλά δρομολόγια δεν 

εκτελούνται στην ώρα τους, θα μπορούν να μετακινούνται άνετα και 

αξιόπιστα. 



Οι εκπρόσωποι του ΟΑΣΘ αναγνώρισαν ότι υφίστανται σοβαρά 

προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών, εξαιτίας ελλείψεων στον 

στόλο των αστικών λεωφορείων. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι, 

σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την πλευρά του 

ΟΑΣΘ, μία από τις βασικές γραμμές που καλύπτει το Ωραιόκαστρο αντί 

να εξυπηρετείται με εννέα λεωφορεία, όπως προβλέπεται, 

εξυπηρετείται με μόλις πέντε. 

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ σημείωσε ότι με τη λύση που προωθείται το 

επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται πολύ καλύτερα, αφού τα λεωφορεία 

αστικού τύπου που θα δρομολογηθούν θα εκτελούν πυκνότερα 

δρομολόγια, τηρώντας κατά γράμμα το αρχικό πρόγραμμα, το οποίο 

σήμερα δεν εφαρμόζεται λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν με τον 

στόλο του ΟΑΣΘ. Ο κ. Σκόδρας, εξάλλου, διαβεβαίωσε ότι η τιμή του 

εισιτηρίου θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με αυτά που ισχύουν 

σήμερα. 

Θετικά αντιμετωπίστηκε από την πλευρά της διοίκησης του ΟΑΣΘ το 

αίτημα το οποίο κατέθεσε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου για την 

καθιέρωση ενδοδημοτικής συγκοινωνίας, ώστε να επικοινωνούν 

καλύτερα μεταξύ τους οι περιοχές που εντάσσονται στις δημοτικές 

ενότητες που συναπαρτίζουν τον δήμο Ωραιοκάστρου.  

Ο κ. Τσακίρης έθεσε και στη διοίκηση του ΟΑΣΘ το αίτημα για 

επανασχεδιασμό των δρομολογίων που εξυπηρετούν τη δημοτική 

ενότητα της Μυγδονίας, ώστε τα αστικά λεωφορεία της περιοχής να 

φτάνουν μέχρι και τον σιδηροδρομικό σταθμό. 



Τόσο για το ζήτημα της ενδοδημοτικής συγκοινωνίας όσο και για αυτό 

του επανασχεδιασμού των δρομολογίων που εξυπηρετούν τη Μυγδονία 

ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου πρόκειται να καταθέσει συγκεκριμένες 

προτάσεις στον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης.  

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 


