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ΕΠΙΣΤΟΛΗ: αρ. πρωτ.: 304 

Κωνσταντινουπολίτικα - Πυλαία, 26.6.2017 

 

 

 

ΠΡΟΣ κ. Νικόλαο Μπουλομύτη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη 

 

Κοινοποίηση:  

κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτη 

κ. Τουφέγγη Δανιήλ, Πρόεδρο Δ.Κ. Πυλαίας 

Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) 

κ. Χρ. Στεφανίδη, Πρόεδρο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)  

 

Αξιότιμε κ. Αντιδήμαρχε,  

Στις 20.2.2017 με επιστολή που υπογράφουν 16 κάτοικοι της οδού Βάρναλη ζήτησαν τη 

μετεγκατάσταση του τερματικού σταθμού της γραμμής 14 του ΟΑΣΘ για μια σειρά λόγων που 

αναφέρονται.  

Με την από 10.3.2017 επιστολή σας η οποία μας κοινοποιήθηκε περί τις 10 Μαΐου, μας 

διαβιβάσατε το αίτημα των κατοίκων, μας πληροφορήσατε ότι «ο Δήμος προτίθεται να καλέσει 

σε συνάντηση τον ΟΑΣΘ και το ΣΑΣΘ προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις στα προβλήματα που 

προκύπτουν από τη χωροθέτηση του τερματικού σταθμού» και ζητήσατε από το Σύνδεσμο 

Κατοίκων τις απόψεις μας επί του θέματος το συντομότερο δυνατόν ώστε αυτές να ληφθούν 

υπόψη στη σχετική συνάντηση με τους φορείς διαχείρισης της αστικής συγκοινωνίας.  

Για το λόγο αυτό, στις 25.5.2017 συγκαλέσαμε έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του 

Συνδέσμου, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν μας διαβιβάστηκαν όλα τα στοιχεία, όπως π.χ. το υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 13635/3.5.2017 έγγραφο του γραφείου Δημάρχου (το οποίο έχει ως αποδέκτες το 

ΣΑΣΘ και τον ΟΑΣΘ, κοινοποιήθηκε δε στον εκπρόσωπο των αιτούντων) ή στοιχεία που 

επικαλούνται οι αιτούντες, και για το λόγο αυτό δεν κατέστη δυνατό να ληφθεί απόφαση. 

Αποφασίστηκε δε από τη γ.σ. να ζητήσουμε να μας αποστείλετε πλήρη τον φάκελο της υπόθεσης, 

προκειμένου να μπορέσουμε να εκφράσουμε τις απόψεις του Συνδέσμου.  

Κανένας φάκελος δεν απεστάλη έκτοτε προς το Σύνδεσμο, παρά μόνο κοινοποιήθηκε 

επιστολή του Δημάρχου προς το ΣΑΣΘ και τον ΟΑΣΘ με την οποία ζητά από τους δύο φορείς 

«πριν από την εξέταση του αιτήματος για ενδεχόμενη μετεγκατάσταση τερματικού σταθμού 
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Πυλαίας γραμμής 14, να υπάρξει μια ολοκληρωμένη συζήτηση με τη συμμετοχή και του δ.σ. του 

Συνδέσμου αλλά και του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, ώστε η τυχόν απόφαση να εκφράζει όλες τις 

απόψεις και να είναι συνολική».  

Κατόπιν των ανωτέρω, και με δεδομένο α) ότι ως Σύνδεσμος οφείλουμε να 

αφουγκραζόμαστε τη βούληση της πλειοψηφίας των κατοίκων του Συνοικισμού, β) ότι μας 

παραδόθηκαν από κατοίκους περισσότερες από 500 υπογραφές κατά της μετεγκατάστασης του 

τέρματος με το αίτημα να κοινοποιηθούν στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, στο ΣΑΣΘ και στον ΟΑΣΘ 

και γ) ότι δεν τίθεται από καμία πλευρά (Δήμο, ΣΑΣΘ ή ΟΑΣΘ) συγκεκριμένη πρόταση, ο Σύνδεσμος 

Κατοίκων λέει όχι στη μετεγκατάσταση του τερματικού σταθμού της γραμμής 14 του ΟΑΣΘ.  

Θεωρούμε ότι η ύπαρξη του τερματικού σταθμού στο Συνοικισμό είναι θετική για το 

σύνολο των κατοίκων από όλες τις πλευρές.  

Επίσης, υπό τις τρέχουσες συνθήκες, μία απόφαση μετεγκατάστασης δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση να διασφαλίσει την ομαλή εξυπηρέτηση της πλειοψηφίας των κατοίκων, καθώς είναι 

σφόδρα πιθανό να δημιουργήσει κίνδυνο αποκλεισμού του Συνοικισμού ή μέρους αυτού από τις 

αστικές συγκοινωνίες, να διαταράξει την ομαλή ροή των δρομολογίων, να χειροτερεύσει την 

εξυπηρέτηση των κατοίκων.  

Επιπρόσθετα, αρκετοί κάτοικοι της οδού Βάρναλη και του Συνοικισμού γενικότερα, 

θεωρούν ότι η παρουσία του τερματικού σταθμού παρέχει ασφάλεια στην περιοχή λόγω της 

συνεχόμενης ανθρώπινης παρουσίας.  

Με δεδομένο ότι μία πρόταση εκ μέρους του Δήμου προς τον ΟΑΣΘ οφείλει να εξυπηρετεί 

τις ανάγκες του συνόλου της τοπικής κοινωνίας, θα πρέπει επίσης να ληφθεί κυριαρχικά υπόψη 

ως προς την αντιμετώπιση του αιτήματος των 16 κατοίκων, ότι οι αστικές συγκοινωνίες 

υπάρχουν για να εξυπηρετούν ιδίως μαθητές, ηλικιωμένους αλλά και όσους δεν διαθέτουν ή δεν 

χρησιμοποιούν ΙΧ αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους. Ο τερματικός σταθμός και η σταθερότητα 

στη ροή των δρομολογίων αφορά ιδίως αυτούς, δηλαδή τους χρήστες, όχι τους μη χρήστες. 

Τέλος, με την παρούσα ζητούμε από το Δήμο και από τον ΟΑΣΘ, στο βαθμό της 

αρμοδιότητας εκάστου: 

 Την ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων της γραμμής 14 και την 

αντικατάστασή τους με σύγχρονα (Euro 5 που είναι λιγότερο ρυπογόνα και εξ όσων 

γνωρίζουμε υπήρχαν στη γραμμή 14 αλλά αντικαταστάθηκαν με παλαιάς τεχνολογίας 

Euro 4 προκειμένου να δρομολογηθούν στη γραμμή της Ν. Μηχανιώνας), καθώς είναι 
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απαράδεκτο σε μια από τις μεγαλύτερες γραμμές (σε αριθμό εξυπηρετούμενων) που 

διασχίζει όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης, να έχουμε ακόμη οχήματα παλιάς τεχνολογίας.  

 Τη τακτικότερη καθαριότητα της συγκεκριμένης οδού μιας και βρίσκεται εντός 

κατοικημένης περιοχής 

 Το περιορισμό της στάθμευσης των αστικών λεωφορείων σε τρεις διαδοχικές θέσεις ώστε 

να μην δημιουργούνται διπλοπαρκαρίσματα 

 

Είναι αυτονόητο ότι είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας. 

 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο 
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