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ριο. Παρά λοιπόν την 
συνεχιζόμενη ασυνέ-
πεια από πλευράς του 
Ελληνικού Δημοσί-
ου, ο Οργανισμός με 
σκληρή οικονομία και 
σφιχτή διαχείριση εξα-
σφάλισε τα ποσά που 
απαιτούνται για την 
πληρωμή των δύο αυ-
τών μηνών.

Πιστεύω πως είμα-
στε κοντά σε κάποιο 
αποτέλεσμα με το Ελ-
ληνικό Δημόσιο, απο-
τέλεσμα το οποίο θα 
επιτρέψει την σταδια-
κή αποκατάσταση της 
ροής καταβολής των 
μερισμάτων. Η φύση 
των συζητήσεων εί-
ναι τέτοια που δεν μου 

Αγαπητές  Συναδέλ-
φισσες, αγαπητοί Συ-
νάδελφοι,

Επικοινωνώ και πάλι 
μαζί σας, πρώτα απ΄ό-
λα για να σας ευχηθώ 
Καλό Πάσχα σε εσάς 
και τις οικογένειές 
σας. Η Ανάσταση που 
περιμένουμε εύχομαι 
να έλθει σε όλα τα επί-
πεδα, σαν κράτος, σαν 
οργανισμός, σαν οικο-
γένειες, σαν άτομα.

Σε σχέση με το πρό-
βλημα της καταβολής 
των μηνιαίων μερι-
σμάτων είμαι στην ευ-
χάριστη θέση να σας 
ανακοινώσω την έναρ-
ξη καταβολής των με-
ρισμάτων αυστηρά 

και μόνο των μη-
νών Νοεμβρίου – Δε-
κεμβρίου. Τα μερίσμα-
τα αυτά θα καταβλη-
θούν όχι νωρίτερα 
από την Τετάρτη 8 
Μαΐου  από ίδια έσο-
δα του Οργανισμού 
καθώς και από περι-
κοπές άλλων ληξιπρό-
θεσμων υποχρεώσεων 
του Οργανισμού που 
με ιδιαίτερη δυσκολία 
επιτύχαμε την περαι-
τέρω καθυστέρηση της 
εξόφλησής τους.

Δυστυχώς το Ελλη-
νικό Δημόσιο συνεχίζει 
να μην καταβάλλει τα 
ποσά που έχουν τελε-
σίδικα επιδικαστεί από 
το Διαιτητικό Δικαστή-

επιτρέπεται να μπω 
σε λεπτομέρειες, πά-
ντως για κάθε εξέλιξη 
θα υπάρξει ενημέρω-
σή σας με νέα επιστο-
λή μου.

Θα ήθελα να σας κα-
ταστήσω σαφές ότι 
όλες οι ενέργειες της 
Διοίκησης έχουν την 
σύμφωνη γνώμη όλων 
των επαγγελματικών 
σωματείων των Με-
τόχων, τα Προεδρεία 
των οποίων ενημερώ-
νονται σε τακτά χρονι-
κά διαστήματα. Η Δι-
οίκηση αντλώντας δύ-
ναμη και κουράγιο από 
τα μηνύματα συμπα-
ράστασης των  Μετό-
χων θα συνεχίσει  να 

δίνει καθημερινά και 
σε όλα τα επίπεδα τις 
μάχες της για την ορι-
στική επίλυση του θέ-
ματος όσο το δυνατόν 
συντομότερα.

Κλείνοντας θα ήθε-
λα να σας μεταφέρω 
και τις ευχές των υπο-
λοίπων Μελών του Δι-
οικητικού 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.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

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

Προς όλους τους Μετόχους του Οργανισμού



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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 

2310/951.536, 2310/927.560

2310/947.845

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

2310/451.930

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚώΝ ΥΠΗΡΕΣΙώΝ

2310/950.748, 2310/981.214

2310/981.232

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΣφΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔώΝ

2310/933.336, 2310/981.142

2310/981.244

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ & ΠΛΗΡώΜώΝ

2310/935.856, 2310/946.198

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

2310/981.255, 2310/981.256

Γραφείο Μετόχων

2310/947.267, 2310/981.231

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡώΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2310/949.103, 2310/981.205

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝώΣΗΣ

2310/901.590, 2310/901.554

ΤΜΗΜΑ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕφΑΛΑΙΟΥ

2310/951.472

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2310/951.297

ΚΕΝΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΕώΣ ΚΥΚΛΟφΟΡΙΑΣ

2310/933.930, 981.219

185 (τριψήφιο)

ΤΗΛΕφώΝΙΚΟ 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
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Ο.Α.Σ.Θ.
ΤΗΛΕφώΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙώΝ
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Το Ταμείο Αλληλοβοηθεί-
ας έχοντας ως καταστατικό 
σκοπό την ανύψωση του πο-
λιτιστικού επιπέδου των με-
λών του, αλλά και την ψυχα-
γωγία μεταξύ τους, έβαλε τα 
θεμέλια για να δημιουργηθεί 
η χορευτική του ομάδα. Έτσι, 
το μεράκι και η αγάπη ορισμέ-
νων συναδέλφων για την πα-
ράδοση, τα ήθη και τα έθι-
μα του τόπου μας, αλλά και 
η πρόθεση της Διοίκησης του 
Ταμείου να  συμμετάσχει στα 
κοινά πολιτιστικά δρώμενα 
της πόλης μας, έφεραν τη λα-
ϊκή παράδοση στο χώρο της 
εργασίας μας. 

Όλοι οι χορευτές είναι ερ-
γαζόμενοι στον Ο.Α.Σ.Θ., οι 
οποίοι αγκάλιασαν με θέρμη 
την προσπάθεια για μια διέ-
ξοδο από την καθημερινότη-
τα και το άγχος.

Κύριος σκοπός της ομά-

δας είναι η εκμάθηση παρα-
δοσιακών χορών, κυρίως της 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙ-
ΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ κα-
θώς και της ΗΠΕΙΡΟΥ – ΜΙ-
ΚΡΑΣΙΑΣ.

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 ευ-
μενή σχόλια κι έτσι προβάλ-
λεται ένα διαφορετικό πρό-
σωπο του Ο.Α.Σ.Θ. στην κοι-
νωνία της Θεσσαλονίκης. Το 
βέβαιο είναι ότι, όταν εμφα-
νίζεται, ξεχειλίζει το κέφι και 
η αγάπη για τη λαϊκή μας πα-
ράδοση!

Χοροδιδάσκαλος: 
Δημομάρκος Αντώνης

Υπεύθυνος χορευτικής ομάδας: 
Εκλεμές Αντώνης

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Α.Σ.Θ.



Σελίδα 3η

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Κιάτο Κορινθίας 21.02.2013

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του Ο.Α.Σ.Θ.
Επ’ ευκαιρία της πρόσφατης επί-
σκεψής μου στη Θεσσαλονίκη με 
τη σύζυγό μου, λόγω του καρδι-
ολογικού συνεδρίου – Σεμινάρια 
Ομάδων Εργασίας 2013 (14 – 
17.2.2013), θα ήθελα να σας συγ-
χαρώ για τις εξαιρετικές υπηρεσί-
ες που προσφέρετε στους πολίτες 
μέσω των Αστικών Συγκοινωνιών 
της Θεσσαλονίκης, της άνετης και 
ταχύτατης μετακίνησης, της γρή-
γορης πληροφόρησης μέσω των 
ηλεκτρονικών ευκολιών στις στά-
σεις και στα λεωφορεία και των 
ευγενικών συνεργατών σας. Αυτό 
καθιστά τον τομέα των συγκοινω-
νιών και εν γένει τη Θεσσαλονί-
κη, μια πόλη σύγχρονη Ευρωπαϊ-
κή αντάξια της μακραίωνης ιστο-
ρίας της, που σε σχέση με πόλεις 
της υπόλοιπης Ελλάδας είναι έτη 
μπροστά (και σας το λέω μετά λό-
γου γνώσεως, λόγω του ότι είμαι 
πολύ τοπικιστής). Η επίσκεψή μας 
στην πόλη σας εκτός από επιστη-
μονικούς λόγους από την πλευ-
ρά μου (είμαι ειδικευόμενος Καρ-
διολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο 
Κορίνθου) είχε και λόγους επιστη-
μονικούς και από την πλευρά της 
συζύγου  μου, καθώς μελετά την 
ιστορία της Ελλάδος ως φοιτή-
τρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπι-
στήμιο στην Πάτρα και είχε αρκε-
τές εργασίες για τη Θεσσαλονίκη. 
Επίσης όμως ήταν και μια ευκαι-
ρία για ένα είδος προσκυνήματος, 
καθώς μετά από 100 χρόνια από 
την απελευθέρωση της Θεσσαλο-
νίκης και της Μακεδονίας, επισκέ-
φθηκα την πόλη και είχα στο μυα-
λό μου, τον παππού μου τον Γιώρ-
γη Χριστοδούλου από το Καίσα-
ρι 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 διακρίθη-
κε στις μάχες του Κιλκίς, Λαχανά, 
Νευροκοπίου και στα στενά της 
Κρέσνας και έλαβε Αριστείο Αν-
δρείας μετά παρασήμου (το οποίο 
το έχω στο σπίτι μου) για την μα-
χητικότητα και την ανδρεία του.
Έτσι έχοντας κατά νου όλες αυ-
τές τις όμορφες αναμνήσεις, ήμα-
σταν τυχεροί που προλάβαμε το 
τελευταίο δρομολόγιο της γραμ-
μής 50 (της πολιτιστικής γραμμής) 
και απολαύσαμε τη Θεσσαλονί-
κη και τα ιστορικά της μνημεία με 
την πολύ καλή ξενάγηση από τον 
εξαίρετο συνεργάτη σας κ. Δημή-
τρη Καράβατο, ο οποίος λεπτομε-
ρέστατα μας πληροφορούσε για 
την ιστορία, για τα μνημεία, για λε-
πτομέρειες της καθημερινής ζωής 
στο διάβα των αιώνων, ενώ είχε 
και διαδραστικό παιχνίδι  γνώσε-
ων με παιδιά σχολείου που παρα-
κολουθούσαν την ξενάγηση. Φυ-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ»

«Αξιότιμε κ. Στεφανίδη,
Ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων 
Φοιτητών Θεσσαλονίκης «Ο ΛΕ-
ΠΕΝΙΩΤΗΣ», αισθάνεται τη βα-
θύτατη ανάγκη να ευχαριστήσει 
θερμά εσάς προσωπικά και τον 
Ο.Α.Σ.Θ. για την στήριξή σας στη 
διοργάνωση του ανοιξιάτικού χο-
ρού μας, αλλά και για την εν γέ-
νει βοήθειά σας σε κάθε εκδήλω-
ση του συλλόγου μας. Σταθήκατε 
μεγάλος αρωγός, στη προσπάθειά 
μας να διατηρήσουμε την παράδο-
σή μας και να διοργανώσουμε τον 
χορό μας, καθώς η προσέλευση του 
κόσμου έχει αυξηθεί αισθητά τα τε-
λευταία χρόνια, χάρη στη διαφήμι-
ση που επιτελείται μέσω της ανάρ-
τησης των αφισών του χορού στις 
γραμμές  του Ο.Α.Σ.Θ.. Σας ευχαρι-
στούμε ιδιαιτέρως για αυτή σας τη 

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 ευγε-
νική προσφορά του Ο.Α.Σ.Θ. στο 
σχολείο μας.
Ευελπιστούμε σε θετική ανταπό-
κρισή σας σε ενδεχόμενες μελλο-
ντικές ανάγκες του σχολείου μας.»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

σικά δεν παρέλειπε την πολύ καλή 
μετάφραση στους αλλοδαπούς τα-
ξιδιώτες που επέβαιναν στη γραμ-
μή. Με την μεστή του ξενάγηση τα-
ξιδέψαμε μέσα από τους αιώνες και 
είδα με τα νοερά μάτια μου τον παπ-
πού μου και τους άλλους νέους να 
μάχονται για να είναι αυτοί και εμείς 
ελεύθεροι!

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 βρή-
κε εντός του οχήματος  μια τσάντα 
με φορητό ηλεκτρονικό υπολογι-
στή, που ανήκει σε μένα και επικοι-
νώνησε μαζί μου τηλεφωνικά, ώστε 
να κλειστεί ραντεβού για να μου επι-
στραφεί το απολεσθέν αντικείμε-
νο. Τον συγχαίρω προσωπικά για το 
ήθος  και την ευσυνειδησία στην επι-
τέλεση των καθηκόντων του. 

Μετά τιμής
Μεγαλακάκης Μιχάλης

Ειλικρινά, τα συναισθήματά μου 
για να εκφραστούν δεν είναι εύκο-
λο. Εύκολα λέμε ένα «ευχαριστώ», 
αλλά δεν αρκεί.  Γιατί για πρώτη 
φορά εξυπηρετήθηκα τόσο υπο-
δειγματικά, σαν άνθρωπος από αν-
θρώπους, «συνανθρώπους». 
Είναι γνωστή η επικοινωνία του κοι-
νού και τανάπαλιν των εργαζομέ-
νων σε μία υπηρεσία. Ο ρόλος του 
καθενός είναι ιδιόρρυθμος και ειδι-
κά των εργαζομένων στα λεωφορεία. 
Η καθημερινότητα, ο τρόπος ζωής, 
δεν αφήνει περιθώρια. Εν τούτοις, ο 
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών 
καθημερινά μας δίνει μαθήματα συ-
μπεριφοράς, 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 διά-
θεση πρόνοιας, επικοινωνίας, για μια 
πραγματικά βιώσιμη συνεισφορά Δι-
οίκησης και διοικούντων για ένα κα-
θημερινό βελτιωμένο επίπεδο.
Τέλος, παρακαλώ λόγω των ημε-
ρών, να δεχθείτε και τις Πασχαλινές 
μου ευχές για ένα σταθερό, καλύτε-
ρο παρόν και μέλλον, τόσο προσω-
πικό όσο και συλλογικό, στο έργο 
σας. 

Με ξεχωριστή εκτίμηση.
ΦΡΑΓΚΟΜΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

«ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ»
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

«Σας εκφράζουμε τις θερμότατες ευ-

χαριστίες του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, καθώς και τις προσωπικές 
μας, για τη δωρεά μειωμένου χρονι-
κού εισιτηρίου και μειωμένου βασι-
κού, που προσφέρατε υπέρ του έρ-
γου του Ε.Ε.Σ.
Μας συγκινεί βαθύτατα το ενδιαφέ-
ρον και η έμπρακτη συμπαράστα-
σή σας, στο επιτελούμενο από τον 
Ε.Ε.Σ., κοινωνικό και ανθρωπιστι-
κό έργο.»

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Δέντσορας

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

«Η Διευθύντρια του 1ου Γυμνα-
σίου Τριανδρίας και η ομάδα 
ECOMOBILITY με υπεύθυνο κα-
θηγητή κ. Δημήτριο Γκαζά, υπο-
διευθυντή, ευχαριστούν τη διοί-
κηση του ΟΑΣΘ για τη φιλοξενία 
και την ξενάγησή μας στο Κέντρο 
Τηλεματικής του ΟΑΣΘ. 
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Δι-
ευθυντή 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 Τηλε-
ματικής που αφορούν το παρόν 
και το μέλλον των αστικών συ-
γκοινωνιών της πόλης μας.
Θεωρούμε ότι με την επίσκε-
ψή μας αυτή, συμβάλλετε στην 
εκπόνηση της εργασίας μας 
που αφορά στην ανάπτυξη των 
Εναλλακτικών Οικολογικών τρό-
πων Μετακίνησης, στους οποί-
ους εντάσσεται και η αστική συ-
γκοινωνία.»

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 ευχαρι-
στίες μας για τη διάθεση χώ-
ρου διαφήμισης στα λεωφορεία 
σας, όπου τοποθετήθηκαν αφί-
σες στα πλαίσια του συνεδρίου 
μας, που πραγματοποιήθηκε στο 
Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο με 
θέμα: «Εθνική αγωνία και συνα-
γερμός για τη Θράκη μας», το 
Σάββατο 30 Μαρτίου 2013

ΜΕ ΤΙΜΗ

ΔΡ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

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 κατάτα-
ξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατη-
γορία, να επανέλθουν στην ασφαλι-
στική κατηγορία της επιλογής τους, 
δίνει με απόφασή του ο Υπουργός 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης.   

Συγκεκριμένα η Υπουργική από-
φαση ορίζει:   

«Η παράγραφος 3 της υπ’ αριθμό 

Φ.80000/10255/334/06.06.2012 
Υπουργικής απόφασης αντικαθί-
σταται ως εξής:

3. Το δικαίωμα επιλογής κατά-
ταξης σε κατώτερη ασφαλιστι-
κή  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 δικαιώμα-
τος επιλογής κατάταξης σε κατώτε-
ρη ασφαλιστική κατηγορία, ο ασφα-
λισμένος δικαιούται να επανέλθει 
με νεότερη αίτηση για μια και μόνο 
φορά, κατατασσόμενος στην επιλε-
γείσα κατηγορία και καταβάλλοντας 
τις αναλογούσες εισφορές από το 
επόμενο προς έκδοση ακέραιο δίμη-

νο της νέας αίτησης, συντρεχουσών 
βέβαια και όλων των όρων και προ-
ϋποθέσεων που προβλέπονται από 
την παρούσα Υπουργική απόφαση».

Ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. 
που κατετάγησαν σε κατώτε-
ρη ασφαλιστική κατηγορία από 
13.06.2012 και μέχρι την δημοσί-
ευση της παρούσης και απώλεσαν 
για οποιοδήποτε λόγο το δικαίωμά 
τους δύνανται να επανέλθουν για 
μια και μόνο φορά με νέα αίτη-

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 πε-
ρίπτωση αυτή η κατάταξη στην κα-
τώτερη ασφαλιστική κατηγορία 
και η καταβολή των αναλογουσών 
ασφαλιστικών εισφορών αρχίζει 
από το επόμενο δίμηνο μετα την 
ημερομηνία υποβολής της νέας αί-
τησης.

Σωματείο Αυτοκινητιστών 
Μετόχων Ο.Α.Σ.Θ. 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»
Κατόπιν αρχαιρεσιών που διεξήχθησαν στο Σωμα-
τείο μας την 27/03/2013 στο γραφείο του σωματεί-
ου μας, εξελέγησαν:

1. ΒΑΒΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΑΛΤΙΝΟΓΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡΑΣ
4. ΒΑΒΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. 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 ΑΝΤώΝΙΟΣ
 ΤΑΜΙΑΣ ΑΛΤΙΝΟΓΛΟΥ ΝΕΣΤώΡΑΣ
 ΜΕΛΟΣ ΒΑΒΟΥΤΗΣ ΚώΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΜΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 ΜΕΛΟΣ ΚώΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚώΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επίσης, να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη του Σωματεί-
ου που με την αυθόρμητη προσέλευσή τους, παρευ-
ρέθηκαν και μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΒΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΒΟΥΤΗΣ



Σελίδα 4η

Την 3η θέση σε διαγωνισμό 
καινοτομίας της Microsoft  κα-
τέκτησε η φοιτήτρια του Τμή-
ματος Πληροφορικής & Επι-
κοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών, 
Ζαμπιόγλου Δέσποινα που εκ-
πονεί την πρακτική της άσκηση 
στο Τμήμα Μηχανογράφη-
σης του ΟΑΣΘ.

Η Microsoft Ελλάς πραγμα-
τοποίησε τη Δευτέρα 15 Απρι-
λίου 2013 τους ελληνικούς τε-
λικούς του 11ου Παγκόσμι-
ου Φοιτητικού Διαγωνισμού 
Imagine Cup. Οι δέκα ομάδες 
που επιλέχτηκαν ανάμεσα σε 
980 αρχικά αιτήσεις, συμμετεί-
χαν στην τελική φάση του ελ-
ληνικού διαγωνισμού και πα-
ρουσίασαν τις εφαρμογές που 
έχουν αναπτύξει.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε 
με την βράβευση τριών νικη-
τών στην κατηγορία Innovation 
οπού μέσω αυτής της κατηγο-
ρίας, ενθαρρύνεται η ανάπτυ-
ξη 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 Δέ-
σποινα δημιούργησε την ομάδα 
Pythais, συμπεριλαμβανομένης 
και της φωτεινής Μπογατίνη 
στην ανάπτυξη του επιχειρημα-
τικού 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 οσφρη-
τικό σύστημα που είναι ικανό να 
αντιλαμβάνεται το άρωμα του 
ασκομύκητα Tuber με την ελληνι-
κή λαϊκή ονομασία τρούφα.

Τα Project των φοιτητών αξι-
ολογήθηκαν από κριτική επιτρο-
πή η οποία δύσκολα αποφάσι-
σε την σειρά των νικητών αφού 
όλες οι συμμετοχές του Τελικού 
ξεχώρισαν και με το παραπάνω. 
Την προσοχή τράβηξαν οι Ομά-
δες Kinemat & 4sense που κινη-
τοποιήθηκαν στο να βρουν λύση 
σε κοινωνικά ζητήματα άλλα και 
η ομάδα Pythais που παρουσία-
σε ένα επαναστατικό Project. Οι 
συμμετέχοντες που βραβεύτηκαν 
εκτός από σκληρή δουλειά δείξα-
νε επαγγελματισμό και ήθος προς 
τους κριτές και τους άλλους συμ-
μετέχοντες.

Η κριτική επιτροπή που έκρι-
νε τις ομάδες και τις ιδέες τους 
απαρτιζόταν από τους Ελένη Ρα-
χανιώτου (Διευθύντρια Τεχνολο-
γίας της Microsoft Ελλάς), Φώτη 
Δραγανίδη (Γενικός Διευθυντής 
του Κέντρου Καινοτομίας και Δι-
ευθυντής Ακαδημαϊκού Τομέα της 
Microsoft Ελλάς), Λεόντιο Χατζη-
λεοντιάδη (Αναπληρωτής Καθη-
γητής, τμήμα Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογι-
στών, ΑΠΘ), Γιάννη Βλαχογιάννη 
(Ιδρυτής Bugsense), Γιώργο Κασ-
σελάκη (Partner, Openfund), Λου-
κά Πιλίτση (Fund Manager, PJ 
Tech Catalyst Fund), Παναγιώτη 
Μαρκίδη (Δημοσιογράφος, Εφη-
μερίδα Πρώτο Θέμα).

Σας γνωρίζουμε ότι οι φο-
ρολογικές δηλώσεις για το 
Οικονομικό Έτος 2013 (Χρή-
ση 1/1/2012 – 31/12/2012) 
θα συμπληρώνονται (όπως 
κάθε χρόνο δωρεάν )  από το 
Μέλος του Δ.Σ κ. Χαράλαμπο 
Δράκο και τον Γενικό Διευθυ-
ντή και Διευθυντή της Διεύ-
θυνσης Διοίκησης κ. Ανδρέα 
Ζερβούλια, σε συνεργασία με 
τον  Πρόεδρο του Δ.Σ. του 
Οργανισμού κ. Χρήστο Στε-
φανίδη, στο γραφείο του Αντι-
προέδρου του Οργανισμού 
(Αλεξ. Παπαναστασίου 90 / 
6ος όροφος) από 22 Μαΐ-
ου 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 φορο-
λογούμενος θα πρέπει να έχει 
στην κατοχή του τον ΑΤΟ-
ΜΙΚΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ και 
τους ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣ-
ΒΑΣΗΣ. Η προσέλευσή σας 
θα πρέπει να είναι έγκαιρη 
για την καλύτερη εξυπηρέ-
τησή σας και αφού προηγη-
θεί τηλεφωνική επικοινωνία 
για ραντεβού (2310/948.064, 
2310/981.230). 

Παρακαλούνται όσοι προ-
σέρχονται 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 βα-
ρύνουν 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 κα-
ταθέσεις σε Ελληνικές και Ξένες 
Τράπεζες. (υποχρεωτικό)

8. Αποδείξεις οικογενειακών 
δαπανών με ημερομηνία έκδο-
σης 1.1.2012-31.12.2012 οι 
οποίες αφορούν: Σούπερ Μάρ-
κετ, Μίνι Μάρκετ, λοιπά κατα-
στήματα διατροφής, δεξιώσεις, 
γάμοι, βαφτίσεις, εστιατόρια, 
καφετέριες, γυμναστήρια, δα-
πάνες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζό-
μενα δωμάτια, κομμωτήρια, επι-
σκευές κλιματιστικών μηχανη-
μάτων, συστημάτων εξαερισμού 
και θέρμανσης, επισκευές και 
ανακαινίσεις κατοικιών (υδραυ-
λικοί-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 φυ-
σικού αερίου, ενοίκια για κύ-
ρια κατοικία και ενοίκια για τέ-
κνα που σπουδάζουν σε Κρατι-
κά 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 οικοδομι-
κού 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 βά-
σει του Νόμου 3843/2010 να 
προσκομίσουν όλα τα σχετικά 
δικαιολογητικά.

12. Όλες τις βεβαιώσεις  
(ΑΠΟΔΟΧΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΕ-
ΩΝ – ΕΚΑΣ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
Ο.Α.Σ.Θ.-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
ΗΡΑΚΛΗΣ) που έχουν στην 
κατοχή τους.

13. Όσοι έχουν αλλαγές 
στο έντυπο Ε9 σε ακίνητα-
αγροτεμάχια από (γονική πα-
ροχή, δωρεές, πώληση, αγο-
ρά) να προσκομίσουν τα συμ-
βόλαια 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 συμ-
βόλαια και τα αντίγραφα Ε9 
έτους 2005 έως 2012.

Σας επισημαίνουμε για μία 
ακόμη φορά ότι για την κα-
λύτερη εξυπηρέτησή σας και 
λόγω του ότι η υποβολή θα εί-
ναι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ να με-
ριμνήσετε για την ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΑΣ. 

Θεσσαλονίκη 26/04/2013
Με συναδελφικούς 

χαιρετισμούς              

Χρήστος Απ. Στεφανίδης
Πρόεδρος    Δ.Σ.   Ο.Α.Σ.Θ. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ κ.κ.  ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

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»

«ΛΕώφΟΡΕΙΟΥΧώΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚώΝ 

ΓΡΑΜΜώΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ»

«Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

«Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»


