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ΗΜεγάλη γιορτή του Πάσχα πλησιάζει φέρνοντας μαζί
της το μήνυμα της Ανάστασης, της ανανέωσης και της

ελπίδας. Η Κυριακή του Πάσχα αποτελεί σημαντική πηγή
έμπνευσης και εσωτερικής ανάτασης για τον άνθρωπο. Από
τα ματωμένα σεντόνια στον άδειο τάφο του Κυρίου, ο κό-
σμος σηματοδότησε από τότε μία διαφορετική εποχή και-
νούριων ξεκινημάτων. Το μήνυμα της αγάπης, της πίστης
και της ελπίδας αντηχεί σε όλο τον κόσμο. 

Η γιορτή του Πάσχα δηλώνει στους Χριστιανούς
«Με τον Θεό όλα είναι δυνατά». Πρόκειται για ένα μήνυμα
ελπίδας που ξεπερνάει τους περιορισμούς μας και θριαμ-
βεύει πάνω από τους χειρότερους φόβους μας.

Η εβδομάδα των Παθών, όπως επίσης αποκαλεί-
ται η Μεγάλη Εβδομάδα, καθορίζει, πέρα από το θρησκευ-
τικό της νόημα, την έναρξη μιας εποχής σκέψης και
περισυλλογής για τους περισσότερους ανθρώπους. Είναι η
εβδομάδα κατά την οποία ακόμα και άτομα τα οποία δεν
εκκλησιάζονται τακτικά, αισθάνονται την ανάγκη να πάνε
στην εκκλησία, ν’ ανάψουν ένα κερί μπροστά στα εικονί-
σματα.

Τα Πάθη του Χριστού συμβολίζουν τα πάθη που
περνάει ο κάθε άνθρωπος. Πρόκειται για μια υπενθύμιση
ότι όσο καλά και αν πάει η ζωή κάποιων υπάρχουν πάντα οι δύσκολες στιγμές, τα
πράγματα που δεν μπορεί κανείς να ελέγξει, οι συγκυρίες ή τα δυσάρεστα που
συμβαίνουν ξαφνικά και ταράζουν την ομαλή ζωή και τη ρουτίνα.

Η Μεγάλη Εβδομάδα συμβολίζει την σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου, τα
προσωπικά πάθη που βασανίζουν τον καθένα και του θυμίζει με αμείλικτο τρόπο
τις ανθρώπινες αδυναμίες. 

Η εβδομάδα των Παθών που καταλήγει στην Ανάσταση έχει ένα βαθύ-
τερο νόημα: το πέρασμα από τα πάθη στην λύτρωση και τον εορτασμό της ανα-
νέωσης και της ανάτασης.

Ο πόνος, οι προδοσίες, οι πειρασμοί, οι πλάνες, οι απογοητεύσεις, οι δυ-
σκολίες και τέλος ο θάνατος είναι το τοπίο μέσα στο οποίο ζει ο άνθρωπος.

Ξεπερνώντας τα όλα αυτά μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε, να ανανε-
ωθούμε και να δώσουμε νέο νόημα στην ζωή μας. Δεν είναι τυχαίο ότι η γιορτή
του Πάσχα συμπίπτει με την άνοιξη όταν η φύση ξυπνάει από την χειμερία της
νάρκη και περνά στην περίοδο της γονιμότητας και της ευφορίας.

Ο καθένας από εμάς είναι φυλακισμένος των συνηθειών του, των φόβων
του, της επιφυλακτικότητάς του, αλλά πάντα έχει τη δυνατότητα να αποδράσει με
το να πάψει να φοβάται το γεγονός ότι έχει να κουβαλήσει τον προσωπικό του
σταυρό και να αντέξει τον πόνο. Θα πρέπει ο καθένας μας να ξεπεράσει τα προ-
σωπικά του όρια, τις δυσκολίες του, την ψυχική τελμάτωση. 

Αρκεί να υπάρχει μέσα του αυτό το σποράκι που θα φυτρώσει και θα θε-
ριέψει: αγάπη για ό,τι κάνει, πίστη και ελπίδα σε ιδανικά και ιδέες, ενδιαφέροντα
και όνειρα.

Το μήνυμα της Ανάστασης έρχεται να μας θυμίσει με πολύ επίκαιρο τρόπο
ότι παρ’ όλες τις δυσκολίες, τις αντιξοότητες, ακόμη και το θάνατο γύρω μας, μπο-
ρούμε ν’ αλλάξουμε τον εαυτό μας στον βαθμό που επιθυμούμε κάτι τέτοιο και
ρισκάρουμε να το πραγματοποιήσουμε.

Αγαπητοί κ.κ. Μέτοχοι, 
Τις δύσκολες αυτές μέρες που περνάμε σαν έθνος την εβδομάδα των

Παθών της πατρίδας μας, ας είμαστε όλοι ενωμένοι γύρω από τις οικογένειές μας
και την οικογένεια του Οργανισμού, ας δώσουμε όλοι τον καλύτερό μας εαυτό ή
ας υπερβάλλουμε και εαυτούς και η Ανάσταση δεν θα αργήσει να έρθει.

Σας εύχομαι από καρδιάς Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση. Ο Χριστός
ας μας δώσει την δύναμη για την δική μας Ανάσταση από το σκοτάδι στο φως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πάσχα  τη ς  αγάπης ,  Πάσχα  των  Αγγ έλων

Ο Πρόεδρος 

Χρήστος Απ. Στεφανίδης

και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ο.Α.Σ.Θ. 

εύχονται σε σας και στις οικογένειές σας

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

&

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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Σελίδα 2η

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

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2310/951.297, 981.215
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
2310/947.267, 981.208

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
2310/981.231

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
2310/951.472, 981.222

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
2310/949.103, 981.205
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
2310/950.748, 981.214

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ
2310/981.141, 981.142

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ
2310/981.227

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
2310/950.856, 981.225
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
2310/935.856, 981.217
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

2310/947.845, 981.221
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

2310/981.218
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ:
2310/981.223

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2310/933.930, 981.219
185 (τριψήφιο)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
2310/451.930

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
ΚΤΕΛ Α΄ 2310-534.468        
ΚΤΕΛ Β΄ 2310-981.169        

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ 2310/431.812
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 2310/681.918

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

ΓPAΦIKEΣ TEXNEΣ M. TPIANTAΦYΛΛOY & ΣIA OE
Έδρα: Iφιγενείας 4  -  Βυζάντιο Θεσσαλονίκη
Τηλ. κέντρο: 2310 429303   Fax: 2310 429301
Ε ρ γ ο σ τ ά σ ι ο :  B I . Π E .  Λ A K K Ω M A T O Σ
Tηλ. κέντρο: 23990 20330   Fax: 23990 20339
e - m a i l :  t r i a n t m i @ o t e n e t . g r

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

Με νίκη με σκορ 3 – 1 συνέχισε την νι-
κηφόρο πορεία της η ομάδα των

ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ. Με σκόρερ τους Φράγκο,
Μήντσιο και Πολυχρονιάδη αλλά και την
άριστη καθοδήγηση της αμυντικής γραμμής
από τον Άγγο και την απόλυτη κυριαρχία
στη μεσαία γραμμή με ηγέτη τον Πουρζι-
τίδη, η ομάδα μας δεν άφησε κανένα περι-
θώριο αντίδρασης στους αντιπάλους μας.

Ένα μεγάλο διάστημα αποχής ακολού-
θησε μέχρι τον επόμενο αγώνα πρωταθλή-
ματος. Αποχωρήσεις ομάδων, αναβολές
αγώνων που δεν πιστεύουμε ότι τελικά θα
διεξαχθούν, αδιαφορία. Παρά ταύτα  η
υπόθεση τίτλος δεν έχει κριθεί καθότι η
ομάδα των ΕΛΤΑ ακολουθεί μόνο με ένα
βαθμό διαφορά και την τελευταία αγωνι-

στική υπάρχει το μεταξύ μας παιχνίδι. Το
ίδιο σκηνικό αναμένεται να επαναληφθεί
και στο κύπελλο όπου, εκτός συγκλονιστι-
κού απροόπτου, οι δύο ομάδες θα συναν-
τηθούν στον τελικό. 

Μετά την αποχή των δύο εβδομάδων οι
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ  διψασμένοι για αγωνιστική
δράση αντιμετώπισαν την ομάδα του
ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης.  Μόλις  στο 8΄
λεπτό το σκορ ήταν  2 – 0  υπέρ της ομά-
δας μας με σκορ τον Φράγκο. Μέχρι το
τέλος του ημιχρόνου, παρά την χαλαρό-
τητα  στην τελική προσπάθεια από την
ομάδα μας, το σκορ ανέβηκε στο 4 – 0 με
δύο ακόμη τέρματα από τον Τσιλιγγιρίδη
και τον Μασμανίδη.

Ίδια γεύση και στην επανάληψη απλά το

σκορ δεν ξέφυγε σε υψηλά επίπεδα. Η
ομάδα του ΜΕΤΡΟ μείωσε σε 4 – 1 για να
κλείσει το σκορ ο Χατζής.

Ο επόμενος προγραμματισμένος αγώνας
της ομάδας μας είναι με την ομάδα της
Π.Ο.Ε.Ε.Π. αλλά δεν θα μας φανεί παρά-
ξενο αν δεν εμφανιστούν στο γήπεδο.

Όσο οι παράλληλες κούρσες πρωταθλή-
ματος και κυπέλλου φτάνουν στο τέρμα
τους,  η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών
μας να κρατήσουν υψηλό αγωνιστικό
πνεύμα και να παραμείνουν επικεντρωμένοι
στους στόχους τους γίνεται μεγαλύτερη.

Είμαστε σίγουροι για την τελική επικρά-
τηση και έτοιμοι να πανηγυρίσουμε ένα
ακόμη νταμπλ.

ME ΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΟΙ  ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ

Με την ευκαιρία 

των εορτών του Πάσχα 

η διοίκηση, η τεχνική ηγεσία

και όλοι οι ποδοσφαιριστές

των ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ 

σας εύχονται 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

και 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
με υγεία και ευτυχισμένες

στιγμές με τα αγαπημένα σας

πρόσωπα.
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Σελίδα 3η

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΤΟΥ κ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΗ Σταύρου

Από τον  κ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΗ Σταύρο λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια
επιστολή:

Με ην παρούσα επικοινωνία, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου αλλά
και να σας μεταφέρω τα συγχαρητήριά μου για τον επαγγελματικό τρόπο με
τον οποίο αντιδράσατε στο αίτημά μου για δημιουργία στάσης του λεωφορείου
4Α στην οδό Βούλγαρη. Σας ευχαριστώ για την απάντηση στο αίτημά μου και
σας συγχαίρω για τον επαγγελματισμό σας. 

Με εκτίμηση, 
Σταύρος Γκουγκουσίδης, Ψυχολόγος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Από  το ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ λάβαμε την ακόλουθη ευ-
χαριστήρια επιστολή:

Κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα μας επιστολή επιθυμούμε να σας ευχαριστήσουμε για την

ενημέρωση των φοιτητών μας κατά την επίσκεψη στις 23 Μαρτίου 2011 στις
εγκαταστάσεις του Ο.Α.Σ.Θ. στη Θεσσαλονίκη.

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις ευχαριστίες μας στα στελέχη του Ο.Α.Σ.Θ.
που ανέλαβαν την υποδοχή και φιλοξενία και προετοίμασαν την πολύ ενδια-
φέρουσα και κατατοπιστική ενημέρωση των φοιτητών μας.

Ελπίζουμε να έχουμε την χαρά και την τιμή της συνεργασίας μαζί σας και στο
μέλλον σε ανάλογες δραστηριότητες.

Με εκτίμηση
Ο κοσμήτορας της Σχολής

Καθ. Ιωάννης Βλαχάβας

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΤΟΥ κ. ΛΙΩΤΗ Τ.

Αγαπητό TAXALIA
Παρακολουθώ με προσοχή στο έγκριτο ιστολόγιό σας όλα τα σχετικά άρθρα

για τον Ο.Α.Σ.Θ., τα σχόλια των Θεσσαλονικέων και τις αντιδράσεις διαφόρων
«κινήσεων πολιτών».

Με αφορμή την σύνταξη της φορολογικής μου δήλωσης αυτές τις ημέρες και
κάνοντας πρόσθεση στις αποδείξεις μου, διαπίστωσα τα εξής:

Κατοικώ μόνιμα στο Σοχό και εργάζομαι στη Θεσσαλονίκη στην οδό  Λαγ-
καδά. Για οικογενειακούς λόγους, επέλεξα να ζήσω στο Σοχό  κι όχι στη Θεσ-
σαλονίκη.

Μέχρι πέρυσι, πηγαινοερχόμουν καθημερινά στη Θεσσαλονίκη με το Ι.Χ. μου.
Ξέρετε πόσο πλήρωνα σε βενζίνες; Πάνω από 400€ το μήνα, δηλαδή κοντά
στις 5.000€ το χρόνο. Κι αν δεν ήταν 5.000 ήταν σίγουρα πάνω από 4.000€.
Από την 1η Ιανουαρίου φέτος, επεκτάθηκε η αστική συγκοινωνία και πλέον έρ-
χομαι με το αστικό από το Σοχό. 

Στην αρχή έκοβα απλό εισιτήριο, αλλά μετά προμηθεύτηκα ετήσια κάρτα.
Ξέρετε πόσο έχει; 320€!

Πλέον, οι μετακινήσεις μου, αντί για 4 – 5 χιλιάδες το χρόνο, στοιχίζουν 320
ευρώ.

Κέρδισα πάνω από 4.000€ .
Ε, να μην λέμε και τα καλά; Μόνο γκρίνιες;

Τ. Λιώτης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
κ. ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΓΙΑΝΝΗ

Από  τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη λάβαμε την ακόλουθη
ευχαριστήρια επιστολή:

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση σχετικά με τη δημιουργία του νέου πεδίου

στον ιστότοπο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, με τίτλο
«Επισκέπτες – τουρίστες», στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία, για την οποία σας συγχαίρω
θερμά, θεωρώντας ότι συμβάλλει τα μέγιστα στην ενημέρωση των επισκεπτών
και στην αποτελεσματική κίνησή τους μέσα στην πόλη.

Όπως ίσως γνωρίζετε η αύξηση της επισκεψιμότητας της Θεσσαλονίκης από
Έλληνες και ξένους επισκέπτες και η ανάδειξη και προώθηση της τουριστικής
ταυτότητας της πόλης είναι κύρια προτεραιότητα της νέας Δημοτικής αρχής.

Θα χαρώ πολύ να έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε για την επίτευξη
του σκοπού αυτού.

Με εκτίμηση,
Γιάννης Μπουτάρης

Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ» ( ΓΡΑΜΜΗ 50 ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.)

Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου 2011

Κυρία / Κύριε,

Παρακαλώ δεχθείτε εσείς προσωπικά και μεταφέρετε και στους συνεργάτες
σας τα θερμά μου συγχαρητήρια για την άψογη και μεστή περιεχομένου πε-
ριήγηση την οποία είχα την τύχη να απολαύσω χθες, Κυριακή, 3 Απριλίου,
στις 11:00, με την «Πολιτιστική Διαδρομή» του Ο.Α.Σ.Θ., συνοδεύοντας τον
ανήλικο  ανεψιό μου.

Η ευπρέπεια του οδηγού, η αισθητική και η καθαριότης του οχήματος, η χρο-
νική συνέπεια του δρομολογίου, η αρτιότητα των πολυμεσικών συστημάτων
και εφαρμογών, το λεπτομερέστατο έντυπο πληροφοριακό υλικό, η προσεκτικά
σχεδιασμένη και εκτελούμενη περιήγηση, σε συνδυασμό με το ευτελές αντίτιμο
του εισιτηρίου, αποτελούν μια όαση διάρκειας 50 λεπτών μέσα στην έρημο
της προχειρότητας, παραίτησης και αδιαφορίας που επικρατεί στην πατρίδα
μας. 

Ιδιαίτερης, τέλος μνείας αξίζει ο συνοδός της περιήγησης, κύριος Καράβατος.
Πέρα από το διαρκές φιλόξενο χαμόγελο και την έμφυτη ευγένεια που τον διέ-
κρινε, εντυπωσίασε το ενήλικο και ανήλικο ακροατήριο του με την ευρυμάθεια
του, τη διακριτικότητα, την άριστη χρήση της Αγγλικής, αλλά και με την ζε-
στασιά με την οποία ιστορούσε την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Είμαι βέβαιος
πως και όλοι / όλες οι υπόλοιποι συνοδοί της γραμμής 50 διατηρούν το ίδιο
υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού με τον κύριο Καράβατο.

Μέσα στα πενήντα χρόνια από την γέννηση μου, στην Θεσσαλονίκη, ως σή-
μερα έχω υπάρξει μάρτυρας σωρείας  καινοτομιών  που εισήγαγε στις συγκοι-
νωνίες και στην ζωή της πόλης μας ο Ο.Α.Σ.Θ. Μεροληπτώντας ίσως, ως
εκπαιδευτικός, επιτρέψτε μου να θεωρήσω την «Πολιτιστική Διαδρομή» ως
την κορυφαία εξ αυτών.

Με την ελπίδα πως οι δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που βιώνει η πατρίδα
μας δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργία της «Πολιτιστικής Διαδρομής», σας ευ-
χαριστώ για μια ακόμη φορά για την ξεχωριστή εμπειρία που προσφέρετε
στους επισκέπτες, αλλά και στους κατοίκους, της αγαπημένης μας πόλης.

Με εκτίμηση,
Ιωάννης Α. Μπρίζας

Αγίου Σεραφείμ 6, 546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310832380, brizas@otenet.gr

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΤΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Καλή σας ημέρα
Το Σαββατοκύριακο βρέθηκα στην όμορφη πόλη σας και είχα την τύχη να

ταξιδέψω με την πολιτιστική γραμμή του Ο.Α.Σ.Θ..
Έτσι η πόλη σας με μάγεψε τόσο, μέσα από την ξενάγηση του κ. Δημήτρη

που ήταν σαν να περνάει η ιστορία της  μπροστά από τα μάτια μου.
Ένα τόσο δυνατό δείγμα της αγάπης που έχετε για την υπέροχη πολιτεία σας

και τα συγχαρητήριά μου για την ξενάγηση αυτή.

Με τιμή 
Γεωργία Γ. Ξυλούρη

6977437692
Ηράκλειο Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
κ. κ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

«Ο ΗΡΑΚΛΗΣ» ΣΥΝ.Π.Ε.,
ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ
ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ

31/12/2011 ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3842/2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
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Σελίδα 4η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ   κ. κ. ΜΕΤΟΧΟΥΣ  ΤΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι, οι Φορολογικές Δηλώσεις οικονομικού έτους
2011 (περίοδος  1/1-31/12/2010) θα συμπληρώνονται (όπως κάθε

χρόνο δωρεάν) από τον Πρόεδρο Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. κ. Χρήστο  Στεφα-
νίδη, συνεπικουρούμενου από τον κ. Χαράλαμπο Δράκο, μέλος Δ.Σ. και
τον κ. Ανδρέα Ζερβούλια, Διευθυντή Διοίκησης, στο Γραφείο του Αντι-
προέδρου (6ος όροφος) από 26 Απριλίου έως 31 Μαΐου 2011 και από
ώρα 17:30 έως 21:00 εκτός Σαββάτου και  Κυριακή.  
Σας επισημαίνουμε ότι η προσέλευσή σας θα πρέπει να είναι έγκαιρη

προς καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
Οι φορολογικές δηλώσεις  θα πρέπει να υποβληθούν στις παρακάτω

ημερομηνίες σύμφωνα με τον τελευταίο αριθμό του Α.Φ.Μ.

Παρακαλούνται όσοι προσέρχονται να έχουν μαζί τους τα ακόλουθα
δικαιολογητικά: 
1. Ταυτότητα (δική τους και συζύγου).(Άδεια κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκι-

νήτου εφόσον υπάρχει) και αν υπάρχουν τέκνα που υπηρετούν την
στρατιώτική τους θητεία και βαρύνουν το φορολογούμενο, βεβαίωση
στρατού, όπως επίσης και αν είναι ο ίδιος στρατεύσιμος.

2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2010(1.1.-
31.12.2009).  

3. Εκκαθαριστικό Εφορίας του ίδιου οικονομικού έτους (2010).
4. Αποδείξεις οικογενειακών δαπανών με ημερομηνία έκδοσης

1/1/2010 έως 31/12/2010, οι οποίες αφορούν:  Σούπερ μάρκετ,
μίνι μάρκετ, κρεοπωλεία μανάβικα, και λοιπά καταστήματα ειδών δια-
τροφής, κέντρα διασκέδασης, δεξιώσεις, γάμους, βαφτίσια, εστιατόρια,
καφετερίες, μεσίτες ακινήτων, αγορά επίπλων, εκπαίδευση σε ωδεία,
πολεμικές τέχνες, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, κέντρα αδυνατίσματος,
δαπάνες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κομμωτήρια, από επι-
σκευές κλιματιστικών μηχανημάτων, συστημάτων εξαερισμού και θέρ-
μανσης, για επισκευές και ανακαινίσεις κατοικιών-υδραυλικοί,
ηλεκτρολόγοι κ.λπ..

5. Εφ’ όσον η κύρια κατοικία (ιδιοκατοίκηση) είναι πέραν των 200 m2 ή
αν δεν είναι και μαζί με την δευτερεύουσα μη εξοχική ή εξοχική ξεπερ-
νούν τα 200m2 τότε χρειάζεται εκτός του οικοδομικού τετραγώνου
και των οδών αυτού που το περικλείουν και το έτος αδείας και η τιμή
ζώνης ή τιμή εκκίνησης αυτών (αν μπορείτε να το εξασφαλίσετε αυτό).

6. Ta έντυπα της φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2011 (1.1.-
31.12.2010) όπως τα έστειλε η εφορία καθώς και κάθε βεβαίωση
(ΑΠΟΔΟΧΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – ΕΚΑΣ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΑΣΘ – ΗΡΑ-
ΚΛΗ κ.λπ.).

7. Όποιος φορολογούμενος θέλει να υποβάλλει ηλεκτρονικά  τη δήλωσή
του, μέσω διαδικτύου πρέπει να προσέλθει  επτά (7) εργάσιμες μέρες
πριν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

Θεσσαλονίκη, 15/04/2011
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

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

Τελευταίος Ημερομηνία Τελευταίος Ημερομηνία
Αριθμός ΑΦΜ υποβολής Αριθμός ΑΦΜ υποβολής

1 2/5/2011 1 3/5/2011

2 3/5/2011 2 5/5/2011

3 4/5/2011 3 9/5/2011

4 5/5/2011 4 11/5/2011

5 6/5/2011 5 13/5/2011

6 9/5/2011 6 17/5/2011

7 10/5/2011 7 19/5/2011

8 11/5/2011 8 23/5/2011

9 12/5/2011 9 25/5/2011

10,20,30,40,50 13/5/2011 10,20,30,40,50 27/5/2011

60,70,80,90,00 60,70,80,90,00

και όσοι 16/5/2011 και όσοι 31/5/2011

δεν έχουν ΑΦΜ δεν έχουν ΑΦΜ

ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ
ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΟΑΣΘ

ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΕΚΑΣ

& ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΟΑΣΘ

Τα Διοικητικά Συμβούλια 
και τα Μέλη των Σωματείων Μετόχων

Ο.Α.Σ.Θ. ευχόμαστε σε σας 
και τις οικογένειές σας

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ & ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Οι Πρόεδροι των Σωματείων Μετόχων Ο.Α.Σ.Θ.
«Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

«Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ»
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

«Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»
«ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
« Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

«Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
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