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ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Προς όλους τους Μετόχους του Οργανισμού
Αγαπητές Συναδέλφισσες, αγαπητοί Συνάδελφοι,
Επικοινωνώ και πάλι
μαζί σας, πρώτα απ΄όλα για να σας ευχηθώ
Καλό Πάσχα σε εσάς
και τις οικογένειές
σας. Η Ανάσταση που
περιμένουμε εύχομαι
να έλθει σε όλα τα επίπεδα, σαν κράτος, σαν
οργανισμός, σαν οικογένειες, σαν άτομα.
Σε σχέση με το πρόβλημα της καταβολής
των μηνιαίων μερισμάτων είμαι στην ευχάριστη θέση να σας
ανακοινώσω την έναρξη καταβολής των μερισμάτων αυστηρά

και μόνο των μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου. Τα μερίσματα αυτά θα καταβληθούν όχι νωρίτερα
από την Τετάρτη 8
Μαΐου από ίδια έσοδα του Οργανισμού
καθώς και από περικοπές άλλων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
του Οργανισμού που
με ιδιαίτερη δυσκολία
επιτύχαμε την περαιτέρω καθυστέρηση της
εξόφλησής τους.
Δυστυχώς το Ελληνικό Δημόσιο συνεχίζει
να μην καταβάλλει τα
ποσά που έχουν τελεσίδικα επιδικαστεί από
το Διαιτητικό Δικαστή-

ριο. Παρά λοιπόν την
συνεχιζόμενη ασυνέπεια από πλευράς του
Ελληνικού
Δημοσίου, ο Οργανισμός με
σκληρή οικονομία και
σφιχτή διαχείριση εξασφάλισε τα ποσά που
απαιτούνται για την
πληρωμή των δύο αυτών μηνών.
Πιστεύω πως είμαστε κοντά σε κάποιο
αποτέλεσμα με το Ελληνικό Δημόσιο, αποτέλεσμα το οποίο θα
επιτρέψει την σταδιακή αποκατάσταση της
ροής καταβολής των
μερισμάτων. Η φύση
των συζητήσεων είναι τέτοια που δεν μου

επιτρέπεται να μπω
σε λεπτομέρειες, πάντως για κάθε εξέλιξη
θα υπάρξει ενημέρωσή σας με νέα επιστολή μου.
Θα ήθελα να σας καταστήσω σαφές ότι
όλες οι ενέργειες της
Διοίκησης έχουν την
σύμφωνη γνώμη όλων
των επαγγελματικών
σωματείων των Μετόχων, τα Προεδρεία
των οποίων ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η Διοίκηση αντλώντας δύναμη και κουράγιο από
τα μηνύματα συμπαράστασης των Μετόχων θα συνεχίσει να

δίνει καθημερινά και
σε όλα τα επίπεδα τις
μάχες της για την οριστική επίλυση του θέματος όσο το δυνατόν
συντομότερα.
Κλείνοντας θα ήθελα να σας μεταφέρω
και τις ευχές των υπολοίπων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
για Καλό Πάσχα, Καλή
Ανάσταση, υγεία και
ευτυχία σε εσάς και τις
οικογένειές σας.
Με εκτίμηση
Εντολή Διοικητικού
Συμβουλίου
Χρήστος Απ. Στεφανίδης
Πρόεδρος του Δ.Σ.

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

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
Διεύθυνση Κίνησης
2310/951.536, 2310/927.560
2310/947.845
Διεύθυνση Συντήρησης
2310/451.930
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Α.Σ.Θ.
Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας έχοντας ως καταστατικό
σκοπό την ανύψωση του πολιτιστικού επιπέδου των μελών του, αλλά και την ψυχαγωγία μεταξύ τους, έβαλε τα
θεμέλια για να δημιουργηθεί
η χορευτική του ομάδα. Έτσι,
το μεράκι και η αγάπη ορισμένων συναδέλφων για την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, αλλά και
η πρόθεση της Διοίκησης του
Ταμείου να συμμετάσχει στα
κοινά πολιτιστικά δρώμενα
της πόλης μας, έφεραν τη λαϊκή παράδοση στο χώρο της
εργασίας μας.

Όλοι οι χορευτές είναι εργαζόμενοι στον Ο.Α.Σ.Θ., οι
οποίοι αγκάλιασαν με θέρμη
την προσπάθεια για μια διέξοδο από την καθημερινότητα και το άγχος.
Κύριος σκοπός της ομά-

δας είναι η εκμάθηση παραδοσιακών χορών, κυρίως της
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ καθώς και της ΗΠΕΙΡΟΥ – ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ.
Στο λίγο χρόνο ζωής της

έχει προλάβει να λάβει μέρος
σε πλήθος δραστηριοτήτων
της πόλης και όχι μόνο. Σε
κάθε παρουσίασή της αποσπά
διθυραμβικές κριτικές και ευμενή σχόλια κι έτσι προβάλλεται ένα διαφορετικό πρόσωπο του Ο.Α.Σ.Θ. στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Το
βέβαιο είναι ότι, όταν εμφανίζεται, ξεχειλίζει το κέφι και
η αγάπη για τη λαϊκή μας παράδοση!
Χοροδιδάσκαλος:
Δημομάρκος Αντώνης
Υπεύθυνος χορευτικής ομάδας:
Εκλεμές Αντώνης

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
185 (τριψήφιο)
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

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
Iφιγενείας 4 - Βυζάντιο Θεσσαλονίκη
Τηλ. κέντρο: 2310 429303 Fax: 2310 429301
e-mail: mtprint@otenet.gr

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

Σελίδα 3η

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ
Την δυνατότητα σε συνεπείς
ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ οι οποίοι
είχαν χάσει το δικαίωμα για κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επανέλθουν στην ασφαλιστική κατηγορία της επιλογής τους,
δίνει με απόφασή του ο Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης.
Συγκεκριμένα η Υπουργική απόφαση ορίζει:
«Η παράγραφος 3 της υπ’ αριθμό

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
Κιάτο Κορινθίας 21.02.2013
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του Ο.Α.Σ.Θ.
Επ’ ευκαιρία της πρόσφατης επίσκεψής μου στη Θεσσαλονίκη με
τη σύζυγό μου, λόγω του καρδιολογικού συνεδρίου – Σεμινάρια
Ομάδων Εργασίας 2013 (14 –
17.2.2013), θα ήθελα να σας συγχαρώ για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσφέρετε στους πολίτες
μέσω των Αστικών Συγκοινωνιών
της Θεσσαλονίκης, της άνετης και
ταχύτατης μετακίνησης, της γρήγορης πληροφόρησης μέσω των
ηλεκτρονικών ευκολιών στις στάσεις και στα λεωφορεία και των
ευγενικών συνεργατών σας. Αυτό
καθιστά τον τομέα των συγκοινωνιών και εν γένει τη Θεσσαλονίκη, μια πόλη σύγχρονη Ευρωπαϊκή αντάξια της μακραίωνης ιστορίας της, που σε σχέση με πόλεις
της υπόλοιπης Ελλάδας είναι έτη
μπροστά (και σας το λέω μετά λόγου γνώσεως, λόγω του ότι είμαι
πολύ τοπικιστής). Η επίσκεψή μας
στην πόλη σας εκτός από επιστημονικούς λόγους από την πλευρά μου (είμαι ειδικευόμενος Καρδιολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο
Κορίνθου) είχε και λόγους επιστημονικούς και από την πλευρά της
συζύγου μου, καθώς μελετά την
ιστορία της Ελλάδος ως φοιτήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην Πάτρα και είχε αρκετές εργασίες για τη Θεσσαλονίκη.
Επίσης όμως ήταν και μια ευκαιρία για ένα είδος προσκυνήματος,
καθώς μετά από 100 χρόνια από
την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, επισκέφθηκα την πόλη και είχα στο μυαλό μου, τον παππού μου τον Γιώργη Χριστοδούλου από το Καίσαρι Κορινθίας, ο οποίος ήρθε από
την Αμερική που ήταν μετανάστης,
να πολεμήσει για την πατρίδα του
στους Β΄ Βαλκανικούς Πολέμους
(σε ηλικία 23 ετών) και διακρίθηκε στις μάχες του Κιλκίς, Λαχανά,
Νευροκοπίου και στα στενά της
Κρέσνας και έλαβε Αριστείο Ανδρείας μετά παρασήμου (το οποίο
το έχω στο σπίτι μου) για την μαχητικότητα και την ανδρεία του.
Έτσι έχοντας κατά νου όλες αυτές τις όμορφες αναμνήσεις, ήμασταν τυχεροί που προλάβαμε το
τελευταίο δρομολόγιο της γραμμής 50 (της πολιτιστικής γραμμής)
και απολαύσαμε τη Θεσσαλονίκη και τα ιστορικά της μνημεία με
την πολύ καλή ξενάγηση από τον
εξαίρετο συνεργάτη σας κ. Δημήτρη Καράβατο, ο οποίος λεπτομερέστατα μας πληροφορούσε για
την ιστορία, για τα μνημεία, για λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής
στο διάβα των αιώνων, ενώ είχε
και διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων με παιδιά σχολείου που παρακολουθούσαν την ξενάγηση. Φυ-

Φ.80000/10255/334/06.06.2012
Υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
3. Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ασκείται με αίτηση
του ασφαλισμένου και ισχύει έως
την 31.12.2014. Η κατάταξη στην
κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία
και η καταβολή των αναλογουσών
ασφαλιστικών εισφορών αρχίζει
από το επόμενο προς έκδοση ακέ-

ραιο δίμηνο μετά την ημερομηνία
καταβολής της αίτησης.
Σε περίπτωση απώλειας για
οποιοδήποτε λόγο του δικαιώματος επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, ο ασφαλισμένος δικαιούται να επανέλθει
με νεότερη αίτηση για μια και μόνο
φορά, κατατασσόμενος στην επιλεγείσα κατηγορία και καταβάλλοντας
τις αναλογούσες εισφορές από το
επόμενο προς έκδοση ακέραιο δίμη-

σικά δεν παρέλειπε την πολύ καλή
μετάφραση στους αλλοδαπούς ταξιδιώτες που επέβαιναν στη γραμμή. Με την μεστή του ξενάγηση ταξιδέψαμε μέσα από τους αιώνες και
είδα με τα νοερά μάτια μου τον παππού μου και τους άλλους νέους να
μάχονται για να είναι αυτοί και εμείς
ελεύθεροι!

χαριστίες του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού, καθώς και τις προσωπικές
μας, για τη δωρεά μειωμένου χρονικού εισιτηρίου και μειωμένου βασικού, που προσφέρατε υπέρ του έργου του Ε.Ε.Σ.
Μας συγκινεί βαθύτατα το ενδιαφέρον και η έμπρακτη συμπαράστασή σας, στο επιτελούμενο από τον
Ε.Ε.Σ., κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο.»

Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας
Γεώργιος Ε. Χριστοδούλου
Ειδικευόμενος Καρδιολόγος
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα
να ευχαριστήσω εγκάρδια τον κύριο
Τσιμέρη Θεόδωρο, Α.Μ. 374, οδηγό
του λεωφορείου με αριθμό 890 της
αστικής γραμμής 14, ο οποίος βρήκε εντός του οχήματος μια τσάντα
με φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, που ανήκει σε μένα και επικοινώνησε μαζί μου τηλεφωνικά, ώστε
να κλειστεί ραντεβού για να μου επιστραφεί το απολεσθέν αντικείμενο. Τον συγχαίρω προσωπικά για το
ήθος και την ευσυνειδησία στην επιτέλεση των καθηκόντων του.
Μετά τιμής
Μεγαλακάκης Μιχάλης
Ειλικρινά, τα συναισθήματά μου
για να εκφραστούν δεν είναι εύκολο. Εύκολα λέμε ένα «ευχαριστώ»,
αλλά δεν αρκεί. Γιατί για πρώτη
φορά εξυπηρετήθηκα τόσο υποδειγματικά, σαν άνθρωπος από ανθρώπους, «συνανθρώπους».
Είναι γνωστή η επικοινωνία του κοινού και τανάπαλιν των εργαζομένων σε μία υπηρεσία. Ο ρόλος του
καθενός είναι ιδιόρρυθμος και ειδικά των εργαζομένων στα λεωφορεία.
Η καθημερινότητα, ο τρόπος ζωής,
δεν αφήνει περιθώρια. Εν τούτοις, ο
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών
καθημερινά μας δίνει μαθήματα συμπεριφοράς, των εργαζομένων όλων
των βαθμίδων προς το κοινό το οποίο
πράγματι είναι «ιδιόρρυθμο» (δύσκολο
και απαιτητικό). Λες και «το δίκαιο και
το άδικο συναντώνται».
Πάντως παρατηρείται η θετική διάθεση πρόνοιας, επικοινωνίας, για μια
πραγματικά βιώσιμη συνεισφορά Διοίκησης και διοικούντων για ένα καθημερινό βελτιωμένο επίπεδο.
Τέλος, παρακαλώ λόγω των ημερών, να δεχθείτε και τις Πασχαλινές
μου ευχές για ένα σταθερό, καλύτερο παρόν και μέλλον, τόσο προσωπικό όσο και συλλογικό, στο έργο
σας.
Με ξεχωριστή εκτίμηση.
ΦΡΑΓΚΟΜΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
«ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ»
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
«Σας εκφράζουμε τις θερμότατες ευ-

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Δέντσορας
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
«Η Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Τριανδρίας και η ομάδα
ECOMOBILITY με υπεύθυνο καθηγητή κ. Δημήτριο Γκαζά, υποδιευθυντή, ευχαριστούν τη διοίκηση του ΟΑΣΘ για τη φιλοξενία
και την ξενάγησή μας στο Κέντρο
Τηλεματικής του ΟΑΣΘ.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Διευθυντή κίνησης του Ο.Α.Σ.Θ., κ.
Γεώργιο Σπανό για τη λεπτομερή
ενημέρωση που μας έκανε πάνω
σε θέματα μετακίνησης και στις
καινοτομίες του Κέντρου Τηλεματικής που αφορούν το παρόν
και το μέλλον των αστικών συγκοινωνιών της πόλης μας.
Θεωρούμε ότι με την επίσκεψή μας αυτή, συμβάλλετε στην
εκπόνηση της εργασίας μας
που αφορά στην ανάπτυξη των
Εναλλακτικών Οικολογικών τρόπων Μετακίνησης, στους οποίους εντάσσεται και η αστική συγκοινωνία.»
Εκπροσωπώντας τους μαθητές
της ομάδας ECOMOBILITY
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ
1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κύριε Στεφανίδη,
Με την παρούσα επιστολή θα
θέλαμε να δεχτείτε τις ευχαριστίες μας για τη διάθεση χώρου διαφήμισης στα λεωφορεία
σας, όπου τοποθετήθηκαν αφίσες στα πλαίσια του συνεδρίου
μας, που πραγματοποιήθηκε στο
Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο με
θέμα: «Εθνική αγωνία και συναγερμός για τη Θράκη μας», το
Σάββατο 30 Μαρτίου 2013
Με τιμή
Δρ Βενιαμίν
Καρακωστάνογλου
Πρόεδρος
Θρακικής Εστίας
Θεσσαλονίκης
και της Οργανωτικής
Επιτροπής του Συνεδρίου

νο της νέας αίτησης, συντρεχουσών
βέβαια και όλων των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από
την παρούσα Υπουργική απόφαση».
Ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε.
που κατετάγησαν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από
13.06.2012 και μέχρι την δημοσίευση της παρούσης και απώλεσαν
για οποιοδήποτε λόγο το δικαίωμά
τους δύνανται να επανέλθουν για
μια και μόνο φορά με νέα αίτη-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ»
«Αξιότιμε κ. Στεφανίδη,
Ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων
Φοιτητών Θεσσαλονίκης «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ», αισθάνεται τη βαθύτατη ανάγκη να ευχαριστήσει
θερμά εσάς προσωπικά και τον
Ο.Α.Σ.Θ. για την στήριξή σας στη
διοργάνωση του ανοιξιάτικού χορού μας, αλλά και για την εν γένει βοήθειά σας σε κάθε εκδήλωση του συλλόγου μας. Σταθήκατε
μεγάλος αρωγός, στη προσπάθειά
μας να διατηρήσουμε την παράδοσή μας και να διοργανώσουμε τον
χορό μας, καθώς η προσέλευση του
κόσμου έχει αυξηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, χάρη στη διαφήμιση που επιτελείται μέσω της ανάρτησης των αφισών του χορού στις
γραμμές του Ο.Α.Σ.Θ.. Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για αυτή σας τη

σή τους, εφόσον συντρέχουν και
όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που
προβλέπονται από την υπ’ αριθμό
Φ.80000/10255/334/06.06.2012
Υπουργική Απόφαση. Και στην περίπτωση αυτή η κατάταξη στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία
και η καταβολή των αναλογουσών
ασφαλιστικών εισφορών αρχίζει
από το επόμενο δίμηνο μετα την
ημερομηνία υποβολής της νέας αίτησης.

βοήθεια και σας ευχόμαστε υγεία
και κάθε είδους προκοπή.»
Με τιμή,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΓΑΡΕΦΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΕ Ε.Α. Α΄& Β΄
ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Εκ μέρους της Διεύθυνσης και
του Εκπαιδευτικού Προσωπικού
του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ και
Β΄ Βαθμίδας ΙΝ.Α.Α. θα θέλαμε να
σας ευχαριστήσουμε για την ευγενική προσφορά του Ο.Α.Σ.Θ. στο
σχολείο μας.
Ευελπιστούμε σε θετική ανταπόκρισή σας σε ενδεχόμενες μελλοντικές ανάγκες του σχολείου μας.»
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

Σωματείο Αυτοκινητιστών
Μετόχων Ο.Α.Σ.Θ.
«Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»
Κατόπιν αρχαιρεσιών που διεξήχθησαν στο Σωματείο μας την 27/03/2013 στο γραφείο του σωματείου μας, εξελέγησαν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΒΑΒΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΤΙΝΟΓΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡΑΣ
ΒΑΒΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΒΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Κατόπιν συνεδριάσεως που έγινε την 03/04/2013
στο γραφείο του Σωματείου μας για τον καταρτισμό
σε σώμα, εκλέχτηκαν:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΒΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΒΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΑΛΤΙΝΟΓΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΒΑΒΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επίσης, να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη του Σωματείου που με την αυθόρμητη προσέλευσή τους, παρευρέθηκαν και μας τίμησαν με την παρουσία τους.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΒΟΥΤΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΒΟΥΤΗΣ

Σελίδα 4η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Την 3η θέση σε διαγωνισμό
καινοτομίας της Microsoft κατέκτησε η φοιτήτρια του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών,
Ζαμπιόγλου Δέσποινα που εκπονεί την πρακτική της άσκηση
στο Τμήμα Μηχανογράφησης του ΟΑΣΘ.
Η Microsoft Ελλάς πραγματοποίησε τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 τους ελληνικούς τελικούς του 11ου Παγκόσμιου Φοιτητικού Διαγωνισμού
Imagine Cup. Οι δέκα ομάδες
που επιλέχτηκαν ανάμεσα σε
980 αρχικά αιτήσεις, συμμετείχαν στην τελική φάση του ελληνικού διαγωνισμού και παρουσίασαν τις εφαρμογές που
έχουν αναπτύξει.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε
με την βράβευση τριών νικητών στην κατηγορία Innovation
οπού μέσω αυτής της κατηγορίας, ενθαρρύνεται η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για
καταναλωτές, οι οποίες μπορεί
να εισάγουν κάτι καινούριο στα
κοινωνικά δίκτυα, στις online
αγορές ή στην έρευνα.
1η θέση: Ομάδα Majestic με
το project Museo
2η θέση: Ομάδα Vageli με το
project SCAINET
3η θέση: Ομάδα Pythais με
το project TubeR
Η φοιτήτρια Ζαμπιόγλου Δέσποινα δημιούργησε την ομάδα
Pythais, συμπεριλαμβανομένης
και της Φωτεινής Μπογατίνη
στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου, στα πλαίσια των
κανονισμών του διαγωνισμού
και παρουσίασε το αποτέλεσμα

της έρευνας που κάνει πάνω στην
εφαρμογή TubeR που αφορά την
ανάπτυξη μιας συσκευής η οποία
μιμείτο ηλεκτρονικά ένα οσφρητικό σύστημα που είναι ικανό να
αντιλαμβάνεται το άρωμα του
ασκομύκητα Tuber με την ελληνική λαϊκή ονομασία τρούφα.
Τα Project των φοιτητών αξιολογήθηκαν από κριτική επιτροπή η οποία δύσκολα αποφάσισε την σειρά των νικητών αφού
όλες οι συμμετοχές του Τελικού
ξεχώρισαν και με το παραπάνω.
Την προσοχή τράβηξαν οι Ομάδες Kinemat & 4sense που κινητοποιήθηκαν στο να βρουν λύση
σε κοινωνικά ζητήματα άλλα και
η ομάδα Pythais που παρουσίασε ένα επαναστατικό Project. Οι
συμμετέχοντες που βραβεύτηκαν
εκτός από σκληρή δουλειά δείξανε επαγγελματισμό και ήθος προς
τους κριτές και τους άλλους συμμετέχοντες.
Η κριτική επιτροπή που έκρινε τις ομάδες και τις ιδέες τους
απαρτιζόταν από τους Ελένη Ραχανιώτου (Διευθύντρια Τεχνολογίας της Microsoft Ελλάς), Φώτη
Δραγανίδη (Γενικός Διευθυντής
του Κέντρου Καινοτομίας και Διευθυντής Ακαδημαϊκού Τομέα της
Microsoft Ελλάς), Λεόντιο Χατζηλεοντιάδη (Αναπληρωτής Καθηγητής, τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ), Γιάννη Βλαχογιάννη
(Ιδρυτής Bugsense), Γιώργο Κασσελάκη (Partner, Openfund), Λουκά Πιλίτση (Fund Manager, PJ
Tech Catalyst Fund), Παναγιώτη
Μαρκίδη (Δημοσιογράφος, Εφημερίδα Πρώτο Θέμα).

Σας γνωρίζουμε ότι οι φορολογικές δηλώσεις για το
Οικονομικό Έτος 2013 (Χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012)
θα συμπληρώνονται (όπως
κάθε χρόνο δωρεάν ) από το
Μέλος του Δ.Σ κ. Χαράλαμπο
Δράκο και τον Γενικό Διευθυντή και Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοίκησης κ. Ανδρέα
Ζερβούλια, σε συνεργασία με
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του
Οργανισμού κ. Χρήστο Στεφανίδη, στο γραφείο του Αντιπροέδρου του Οργανισμού
(Αλεξ. Παπαναστασίου 90 /
6ος όροφος) από 22 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2013 και
από ώρα 17:30 έως 21:00
(εκτός Σαββάτου και Κυριακής
και την Δευτέρα 24 Ιουνίου –
εορτή του Αγίου Πνεύματος).
Οι φορολογικές δηλώσεις
θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά
μέσω διαδικτύου. Κάθε φορολογούμενος θα πρέπει να έχει
στην κατοχή του τον ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ και
τους ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Η προσέλευσή σας
θα πρέπει να είναι έγκαιρη
για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία
για ραντεβού (2310/948.064,
2310/981.230).
Παρακαλούνται όσοι προσέρχονται να έχουν μαζί τους
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Ταυτότητα (δικής τους
και του /της συζύγου).
2. Άδεια Κυκλοφορίας Ι.Χ
αυτοκινήτου εφόσον υπάρχει.
3. Βεβαίωση στρατολογικού
γραφείου εφόσον υπάρχουν
τέκνα που υπηρετούν την

στρατιωτική τους θητεία και βαρύνουν τον φορολογούμενο ή
υπηρετεί ο ίδιος την θητεία του.
4. Λογαριασμό Δ.Ε.Η κύριας
κατοικίας όπου αναγράφεται ο
αριθμός παροχής ρεύματος.
5. Αντίγραφο φορολογικής
δήλωσης Οικονομικού Έτους
2012 (1.1.2011-31.12.2011).
6. Εκκαθαριστικό Εφορίας
του Οικονομικού Έτους 2012
(1.1.2011-31.12.2011).
7. Βεβαίωση τόκων από καταθέσεις σε Ελληνικές και Ξένες
Τράπεζες. (υποχρεωτικό)
8. Αποδείξεις οικογενειακών
δαπανών με ημερομηνία έκδοσης 1.1.2012-31.12.2012 οι
οποίες αφορούν: Σούπερ Μάρκετ, Μίνι Μάρκετ, λοιπά καταστήματα διατροφής, δεξιώσεις,
γάμοι, βαφτίσεις, εστιατόρια,
καφετέριες, γυμναστήρια, δαπάνες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κομμωτήρια, επισκευές κλιματιστικών μηχανημάτων, συστημάτων εξαερισμού
και θέρμανσης, επισκευές και
ανακαινίσεις κατοικιών (υδραυλικοί-ηλεκτρολόγοι κ.λ.π.).
9. Αποδείξεις δαπανών που
αφαιρούνται από τον φόρο οι
οποίες αφορούν έξοδα ιατρικής
και νοσοκομειακής περίθαλψης,
ασφάλιστρα ζωής, δίδακτρα ή
φροντιστήρια, εγκατάσταση φυσικού αερίου, ενοίκια για κύρια κατοικία και ενοίκια για τέκνα που σπουδάζουν σε Κρατικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι)
σε πόλεις της Ελλάδος πλην της
πόλης μόνιμης διαμονής , κ.λ.π.
10. Εφ’ όσον η κύρια κατοικία
(ιδιοκατοίκηση) είναι άνω των
200 m2 ή η κύρια κατοικία μαζί
με την δευτερεύουσα μη εξο-

χική ή εξοχική είναι άνω των
200 m2 τότε χρειάζεται εκτός
από τα στοιχεία του οικοδομικού τετραγώνου και των οδών
που το περικλείουν και το έτος
αδείας και η τιμή ζώνης ή τιμή
εκκίνησης αυτών
11. Όσοι έχουν προβεί σε
τακτοποίηση ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
– ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ βάσει του Νόμου 3843/2010 να
προσκομίσουν όλα τα σχετικά
δικαιολογητικά.
12. Όλες τις βεβαιώσεις
(ΑΠΟΔΟΧΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – ΕΚΑΣ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Ο.Α.Σ.Θ.-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ) που έχουν στην
κατοχή τους.
13. Όσοι έχουν αλλαγές
στο έντυπο Ε9 σε ακίνητααγροτεμάχια από (γονική παροχή, δωρεές, πώληση, αγορά) να προσκομίσουν τα συμβόλαια και τα αντίγραφα Ε9
έτους 2005 έως 2012.
14. Ενόψει του νέου φόρου
όσοι έχουν ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
πρέπει να δηλωθούν εκ νέου
και να προσκομίσουν τα συμβόλαια και τα αντίγραφα Ε9
έτους 2005 έως 2012.
Σας επισημαίνουμε για μία
ακόμη φορά ότι για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και
λόγω του ότι η υποβολή θα είναι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ να μεριμνήσετε για την ΕΓΚΑΙΡΗ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΑΣ.
Θεσσαλονίκη 26/04/2013
Με συναδελφικούς
χαιρετισμούς
Χρήστος Απ. Στεφανίδης
Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

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 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ»
«Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
«Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

