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φωνάζει ο όχλος, όσο 
και αν καρφώνουν οι 
σταυρωτές, όσο και αν 
σφραγίζουν τον τάφο 
οι Αρχιερείς και Φα-
ρισαίοι της σύγχρονης 
εποχής, το Άγιο Φως 
αναδύεται από τον Πα-
νάγιο Τάφο και η ελπί-
δα και η ζωή ανατέλ-
λουν με την Ανάσταση 
του Θεανθρώπου. 

Ας μιμηθούμε, στην 
πίστη και στην αφο-
σίωση, τις Μυροφό-
ρες γυναίκες και ας 
κρατήσουμε στις καρ-
διές μας την ελπίδα. 
Όσο μικρή και να είναι 
δε θα  μας προδώσει. 
Εν τέλει, η γιορτή του 
Πάσχα είναι ένα μή-
νυμα ελπίδας που ξε-
περνάει τους περιορι-
σμούς μας και επικρα-
τεί πάνω από τους φό-
βους μας. Ο κάθε άν-
θρωπος χρειάζεται μια 
δύναμη που θα τον βο-

Μέσα στην αβεβαι-
ότητα του μέλλοντος, 
μέσα στην ακαταστα-
σία του κόσμου, στην 
αγωνία για τη ζωή των 
αγαπημένων μας αλλά 
και τη δική μας, ας 
ανοίξουμε τις καρδιές 
μας για να γιορτάσου-
με την Ανάσταση του 
Σωτήρος Χριστού.

Ζούμε σε μια εποχή 
που η χώρα μας γενικά, 
αλλά και η τοπική μας 
κοινωνία ειδικότερα, 
αντιμετωπίζει τεράστια 
κοινωνικά προβλήματα 
όπως την οικονομική 
κρίση, την ανεργία, την 
φτώχεια και τόσα άλλα 
που συνδέονται άρρη-
κτα με την προτεραιό-
τητα που δίνει ο σύγ-
χρονος άνθρωπος στις 
υλικές αξίες παραβλέ-
ποντας τις πνευματικές 
και τις ηθικές, την αγά-
πη για την οικογένεια, 
την πατρίδα, την αγά-

πη για τον πλησίον μας.
Ήρθε και φέτος το 

Πάσχα, μέσα στην απο-
πνικτική ατμόσφαιρα 
μιας κρίσης που κατα-
στρέφει περιουσίες και 
κόπους μιας ολόκλη-
ρης ζωής, που αιφνι-
διάζει με αλλεπάλλη-
λα αδιέξοδα και εκβιά-
ζει με παράλογες απαι-
τήσεις, που εμφανίζει 
τους υπεύθυνους αλλά 
κρύβει τους πραγμα-
τικούς υπαίτιους, που 
μας βυθίζει όλο και πε-
ρισσότερο στο σκοτάδι.

Η εικόνα της ζωής 
μας μοιάζει με μια ατε-
λείωτη Μεγάλη Εβδο-
μάδα και η παρούσα 
εμπειρία μας με μια 
απαράκλητη Μεγάλη 
Παρασκευή. Γύρω μας 
σταυρωτές με ασύλ-
ληπτο μίσος, όχλοι με 
αδικαιολόγητη πνευ-
ματική επιπολαιότητα.

Όσο, όμως, και να 

ηθήσει να πραγματο-
ποιήσει όσα επιθυμεί.

Η Σταυρική θυσία 
του Ιησού δείχνει ότι 
ο Θεός πονάει για τον 
άνθρωπο και τα αν-
θρώπινα βάσανα. Γι’ 
αυτό από αγάπη προ-
σφέρει ό,τι πιο πολύ-
τιμο έχει. Τον ίδιο Του 
τον Υιό. 

Η Ανάσταση του Κυ-
ρίου και Σωτήρος 
ημών Ιησού Χριστού 
αποτελεί ένα παγκό-
σμιο γεγονός που ανα-
φέρεται στη σωτηρία 
ολόκληρης της Ανθρω-
πότητας και της Θεϊκής 
Δημιουργίας. Η παγκο-
σμιότητα της Αναστά-
σεως αγγίζει κάθε άν-
θρωπο, μικρούς, με-
γάλους, λευκούς, μαύ-
ρους, κίτρινους, φτω-
χούς και πλούσιους, 
τους ανθρώπους όλων 
των λαών και όλων 
των Εθνών του κό-

σμου, γιατί στα μάτια 
του Θεού όλοι είμαστε 
παιδιά του.

Το Πάσχα είναι η 
γιορτή της αγάπης για-
τί ο ίδιος ο Χριστός μας 
θυσιάστηκε για τη σω-
τηρία τη δική μας. Εί-
ναι το καλύτερο δείγ-
μα της αγάπης Του 
για μας. Με τη γιορτή 
αυτή της Ανάστασης 
του Ιησού ξαναγεννιέ-
ται η ζωή, ξαναγεννιέ-
ται η φύση.

Ας ευχηθούμε η ευ-
λογία του Αναστάντος 
Χριστού να πλημμυρί-
ζει τη ζωή μας, η χαρά 
και η ειρήνη Του να 
επιστρέψει στον κόσμο 
μας και το φως Του 
να δείξει διεξόδους 
στις κρίσεις μας και να 
οδηγεί τα βήματά μας.

Χρήστος Απ. Στεφανίδης
Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.
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στις οικογένειές σας

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
&

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ



Την Τετάρτη 5 Μαρτίου πραγ-
ματοποιήθηκε στο κλειστό γή-
πεδο της Καλαμαριάς μια σπου-
δαία εκδήλωση. Οι ομάδες μπά-
σκετ του Συνδικάτου Εργαζομέ-
νων του Ο.Α.Σ.Θ. και του τοπικού 
τμήματος του Νομού Θεσσαλονί-
κης της Διεθνούς Ένωσης Αστυ-
νομικών (Ι.Ρ.Α.) συνδιοργάνωσαν 

έναν «αγώνα φιλίας».
Ο σκοπός της φιλικής ανα-

μέτρησης ήταν η ενίσχυση του 
Παιδικού Χωριού SOS στο 
Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης.

«Είναι ένας αγώνας φιλίας 
για την ενίσχυση αυτών των 
παιδιών. Κυρίως, αυτό που 
έχει αξία, μέσω της προβο-
λής και της ανάδειξης τέτοιων 

συμβολικών ενεργειών είναι η 
συνειδητοποίηση του μηνύμα-
τος της αλληλεγγύης, ότι κα-
νένας και ειδικότερα τα παιδιά 
σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία 
δεν πρέπει να νοιώθει αβοή-
θητος», όπως δήλωσε ο γε-
νικός γραμματέας του Συνδι-
κάτου Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Θ. 
Κώστας Αγγελούδης.

Με μέριμνα του Ο.Α.Σ.Θ., 
λεωφορείο μετέφερε από το 
Παιδικό Χωριό SOS τα παιδιά 
στο γήπεδο, για να παρακο-
λουθήσουν την αναμέτρηση. 

Για την ιστορία, νική-
τρια ανεδείχθη η ομάδα του 
Ο.Α.Σ.Θ. με σκορ 57 – 51. 

«ΑΓΩΝΑΣ ΦΙΛΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS
Σελίδα 2η
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Σύμφωνα με την παρ. 
3 του άρθρου 64 του 
νέου φορολογικού νόμου 
4172/2013, ο οποίος τέ-
θηκε σε εφαρμογή από 

την 1.1.2014, ο Οργανι-
σμός υποχρεούται να προ-
βαίνει σε παρακράτηση φό-
ρου 10% από το διανεμό-
μενο μηνιαίως επιχειρημα-

τικό κέρδος.
Σε εφαρμογή της υποχρέ-

ωσης που προκύπτει από 
τον παραπάνω νόμο σας 
γνωρίζουμε ότι Ο Ο.Α.Σ.Θ. 

θα παρακρατεί ποσοστό 
10% επί του μηνιαίου επι-
χειρηματικού κέρδους από 
τον κάθε δικαιούχο, το 
οποίο και θα αποδίδεται 

στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Εκ του Ο.Α.Σ.Θ.

Σας γνωρίζουμε ότι 
με τη διάταξη της παρ. 
3 του άρθρου 18 του 
Ν. 3863/10 οι παλαιοί 
ασφαλισμένοι (πριν την 
01.01.1993) που ασφα-
λίστηκαν σε οποιοδή-
ποτε φορέα Ασφάλισης 
και είναι σήμερα ασφα-
λισμένοι στο Ενιαίο Τα-

μείο Ανεξάρτητα Απα-
σχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), 
ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και ΤΑ-
ΜΕΙΟ Νομικών (Ιατροί, 
Φαρμακοποιοί, Συμβο-
λαιογράφοι, Δικηγόροι, 
Μηχανικοί κ.λπ.), οι οποί-
οι παράλληλα ασκούν 
δραστηριότητα, υπάγο-
νται υποχρεωτικά στην 

ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., 
ανεξάρτητα της καταβο-
λής εισφορών στα επαγ-
γελματικά ασφαλιστικά 
Ταμεία τους. 

Παρακαλούνται όσοι 
μέτοχοι έχουν τις παρα-
πάνω ιδιότητες όπως επι-
κοινωνήσουν με τον κ. 
Χαράλαμπο Δράκο, μέ-

λος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.,  τηλ.: 
2310-948.064 και 2310-
981.230 ή με τον κ. Μπί-
κο Κωνσταντίνο υπεύ-
θυνο γραφείου Μετό-
χων, τηλ.: 2310-981.231, 
2310-947.267.

Εκ του Ο.Α.Σ.Θ

Σελίδα 3η

Παρακαλούνται οι κ. κ. 
Μέτοχοι όπως επικοινω-
νήσουν με το Τμήμα Με-
τόχων (τηλ.: 2310 981 231 
και 2310 947 267) για επι-
καιροποίηση των προσωπι-
κών τους στοιχείων (διεύθυν-
ση κατοικίας, Α.Φ.Μ., αρμόδια 
Δ.Ο.Υ., αριθμός σταθερού ή 
κινητού τηλεφώνου ή οποιο-
δήποτε άλλο στοιχείο τους 
έχει διαφοροποιηθεί) για την 
ενημέρωση του αρχείου του 
Οργανισμού.

Εκ του Ο.Α.Σ.Θ

Από τον κ. Ανδρέα 
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ 

λάβαμε την 
ακόλουθη ευχαρι-
στήρια επιστολή:

«Κύριε Πρόεδρε, 
Το τριήμερο της Κα-

θαρής Δευτέρας βρέ-
θηκα στην πόλη σας, 
στην όμορφη Θεσσαλο-
νίκη η οποία, παρά τον 
κακό καιρό, ήταν γεμάτη 
από ευγένεια, αγάπη για 
τους επισκέπτες της, κα-
λοσύνη και εξυπηρέτη-
ση, στοιχεία τα οποία ει-
λικρινά με εντυπωσίασαν 
και για τα οποία θα πρέ-
πει να αισθάνεστε υπε-
ρήφανος που υπηρετείτε 
μια τέτοια πόλη. Επίσης 
εντυπωσιακό είναι το γε-
γονός της άριστης οργά-
νωσης του συγκοινωνι-
ακού έργου για το οποίο 
και η δική σας συμβο-
λή έχει παίξει σημαντικό 
ρόλο.  Ιδιαίτερα θα πρέ-
πει να τονίσω την προ-
σπάθεια που κάνετε εσείς 
και οι συνεργάτες σας για 
την καλύτερη εξυπηρέτη-
ση των επισκεπτών με το 
πρόγραμμα Thessaloniki 
on the go! Πρόκειται για 
κάτι ξεχωριστό που συμ-
βαίνει στον τόπο μας και 
σας αξίζουν συγχαρητή-
ρια. Εδώ θα πρέπει να 
επισημάνω ιδιαίτερα το 
εξαίρετο πολιτιστικό και 
επιστημονικό επίπεδο του 

Από την κα ΣΤΟΥΠΑ Γε-
ωργία λάβαμε την ακόλου-
θη ευχαριστήρια επιστολή:

«Στη εποχή μας όπου οι 
ηθικές αξίες, τα όνειρα και η 
ελπίδα τείνουν να χαθούν εί-
ναι πολύ σημαντικό να υπάρ-
χει ακόμη η ανθρωπιά, η αλ-
ληλεγγύη και η απρόσμενη 
χαρά ακόμα κι αν αυτή αντι-
προσωπεύει κάτι μικρό, απλό 
και καθημερινό.

Σας ευχαριστώ πολύ που 
κάνατε τη μικρή Βασιλική να 
χαμογελάσει και να «πετάξει» 
από την χαρά της, όταν έλα-
βε ένα φάκελο με το μαθητι-
κό της πάσο που είχε χάσει τα 
Χριστούγεννα.

Υλικά δεν αξίζει τίπο-
τα, αλλά ψυχικά της δώσατε 
ένα ουσιαστικό μάθημα αν-
θρωπιάς, που θα την προτρέ-
ψει να κάνει κι εκείνη το ίδιο 
πράγμα για ένα συνάνθρω-
πό της.

Μετά την τηλεφωνική επι-
κοινωνία που είχα με το γρα-
φείο απολεσθέντων, θα ήθε-
λα να ευχαριστήσω και να 
συγχαρώ ιδιαίτερα τον κ. 
Μπατάρα Ιωάννη  για την ευ-
γενική εξυπηρέτηση και καλο-
σύνη να επιληφθεί του θέμα-
τος και να τη φέρει εις πέρας.

Σας εύχομαι ολόψυχα να 
συνεχίσετε το έργο σας με 
πολλή δύναμη, συμπόνια και 
αλληλεγγύη για το συνάν-
θρωπο».

Με εκτίμηση
Γεωργία Στούπα, Δασκάλα

Ο κ. Ματούλης Τάκης δη-
μοσίευσε στον προσωπικό 
του λογαριασμό στα social 
media το εξής κείμενο:

ημέρες την εβδομάδα, αποτε-
λεσματικά και ποιοτικά, υπη-
ρεσίες σε παιδιά και οικογέ-
νειες που έχουν την οποιαδή-
ποτε ανάγκη στη χώρα μας.

Παιδιά κακοποιημένα, παι-
διά εγκαταλελειμμένα, παιδιά 
με προβλήματα υγείας, παιδιά 
κάτω από το όριο της φτώ-
χιας, παιδιά θύματα εξαφά-
νισης, εκατοντάδες χιλιάδες 
παιδιά, τα δικά μας παιδιά, 
καθημερινά καλύπτονται άμε-
σα και αποτελεσματικά μέσα 
από το ευρύ δίκτυο δράσεων 
και υπηρεσιών.

Όλα αυτά τα χρόνια ενώ-
σαμε τις δυνάμεις μας και 
μαζί τα καταφέραμε!

Το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ-
ΔΙΟΥ διαδραματίζει καθο-
ριστικό ρόλο όχι μόνο στην 
χώρα μας. Η αναγνώριση του 
έργου που επιτελούμε, έχει 
οδηγήσει στη διεθνή καταξί-
ωση και την ενεργό συμμετο-
χή σε σημαντικές πρωτοβου-
λίες πέρα από τα σύνορά μας.

Σήμερα, που οι κοινωνι-
κοοικονομικές συνθήκες στη 
χώρα μας είναι πιο δύσκολες 
παρά ποτέ και που τα προ-
βλήματα ολοένα και αυξάνο-
νται, ευχόμαστε ότι θα συνε-
χίσετε να στηρίζετε την κοινή 
μας προσπάθεια! Μόνο μαζί 
μπορούμε να συνεχίσουμε!

Γιατί … το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ δεν έχει μεγάλους 
ευεργέτες, οι ευεργέτες του 
είστε εσείς! 

Σας ευχαριστούμε!

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Κώστας Γιαννόπουλος
Πρόεδρος

«Συγχαρητήρια στον Ο.Α.Σ.Θ.. 
Χάθηκε πάσο μέσα σε λεωφο-
ρείο. Βρέθηκε και το στείλανε 
συστημένο στο σπίτι του κατό-
χου. Μπράβο τους. Ένας πολί-
της θα το έκανε αυτό από ευ-
αισθησία, αλλά Οργανισμός να 
πληρώσει και από πάνω! Κάτι 
αλλάζει! Πάλι μπράβο τους!»

Από την κα ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥ-
ΛΟΥ Ευγενία λάβαμε την 
ακόλουθη ευχαριστήρια επι-
στολή:

«Θα ήθελα να ευχαριστή-
σω θερμά τον κ. Τζήμα Μάριο, 
οδηγό του Ο.Α.Σ.Θ.. Ο κ. Τζή-
μας βρήκε το πορτοφόλι μου 
στο λεωφορείο που οδηγούσε 
και επικοινώνησε μαζί μου. Τα 
συγχαρητήριά μου για την ευ-
γένεια και την ακεραιότητα του 
προσωπικού σας».

Με τιμή
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

Από το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ, λάβαμε την ακόλου-
θη ευχαριστήρια επιστολή:

«Αγαπητοί μας,
Σας ευχαριστούμε από καρ-

διάς για την ενίσχυση των δρά-
σεών μας με την χορηγία σας 
σε 5 ετήσιες κάρτες απεριορί-
στων διαδρομών για τα μεγάλα 
παιδιά που διαμένουν στο Σπίτι 
του Οργανισμού μας στο Φοί-
νικα Καλαμαριάς. Η κάθε προ-
σφορά είναι για εμάς ένας μι-
κρός θησαυρός που αξιοποιού-
με με υπευθυνότητα και σεβα-
σμό. 

Χάρη σε σας, τους συμπαρα-
στάτες μας σε όλη την Ελλά-
δα, το  ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ-
ΔΙΟΥ έχει επιτύχει από το 1997 
να παρέχει καθημερινά, πανελ-
λαδικά, 24 ώρες το 24ωρο, 7 

συνεργάτη σας συνοδού 
κ. Δημητρίου Καράβατου, 
του οποίου η ευγένεια, 
η αναλυτική περιγραφή 
και παρουσίαση των πο-
λιτιστικών και ιστορικών 
στοιχείων της πόλης σας 
μας εξέπληξε – εντυπω-
σίασε όλους κατά την πε-
ριήγηση. Ευτυχώς που 
σήμερα, στη φτωχή μας 
Ελλάδα, υπάρχουν ακόμη 
και τέτοια «πλούσια και 
φωτεινά» που δίνουν ένα 
τόνο αισιοδοξίας για την 
πατρίδα μας.

Κύριε Πρόεδρε, σας 
συγχαίρω για την επιλο-
γή των συνεργατών σας 
τόσο του οδηγού του λε-
ωφορείου όσο, και ιδιαί-
τερα, για το επίπεδο του 
κ. Δ. Καράβατου και σας 
παρακαλώ να μεταφέ-
ρετε κι εσείς στους πιο 
πάνω συνεργάτες σας τα 
ειλικρινή μου συγχαρη-
τήρια για την άριστη ξε-
νάγηση και την ευγένειά 
του. 

Με τις καλύτερες εντυ-
πώσεις για την πόλη σας, 
εύχομαι το καλύτερο σε 
σας και τους συνεργάτες 
σας.»

Με εξαιρετική τιμή

Ανδρέας Ανδρικόπουλος
Συνταξιούχος Υποδ/ντής 

της Τράπεζας
Ελλάδος – Κ. Κ. Αθηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 10% ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

(βάσει της παρ. 3 του άρθρου 64 του νέου φορολογικού νόμου 4172/2013)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ   κ. κ. ΜΕΤΟΧΟΥΣ  ΤΟΥ  Ο.Α.Σ.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ



Σελίδα 4η

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»

Σας γνωρίζουμε ότι οι φορο-
λογικές δηλώσεις για το οικονο-
μικό έτος 2014 (Χρήση 1/1/2013 
- 31/12/2013) θα συμπληρώ-
νονται (όπως κάθε χρόνο δω-
ρεάν) από το Μέλος του Δ.Σ. κ. 
Χαράλαμπο Δράκο και τον Γενι-
κό Διευθυντή και Διευθυντή Δι-
οίκησης κ. Ανδρέα Ζερβούλια, 
σε συνεργασία με τον Πρόε-
δρο του Δ.Σ. του Οργανισμού κ. 
Χρήστο Στεφανίδη, στο Γραφείο 
του Αντιπροέδρου και Συμβού-
λων του Οργανισμού (Αλ. Πα-
παναστασίου 90 / 6ος όροφος), 
από 05 Μαΐου έως 06 Ιουνί-
ου 2014 και από ώρα 17:30΄ 
έως 21:00΄ (εκτός Σαββάτου 
και Κυριακής). Οι φορολογικές 
δηλώσεις θα υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύ-
ου. Κάθε φορολογούμενος θα 
πρέπει να έχει στην κατοχή 
του τον ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΛΕΙΔΑ-
ΡΙΘΜΟ και τους ΚώΔΙΚΟΥΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Η προσέλευσή 
σας θα πρέπει να είναι έγκαι-
ρη για την καλύτερη εξυπηρέ-
τησή σας και αφού προηγη-
θεί τηλεφωνική επικοινωνία 
για ραντεβού (2310/948.064, 
2310/981.230). 

Παρακαλούνται όσοι προσέρ-
χονται να έχουν μαζί τους τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Ταυτότητα (δική τους και 
του / της συζύγου) ΑΜΚΑ και 
Αριθμό Μητρώου ΟΑΕΕ – 
ΙΚΑ – ΟΓΑ  κάθε υπόχρεου. Για 
τα προστατευόμενα μέλη ανήλι-
κα τέκνα ΑΜΚΑ και για ενήλι-
κα ΑΜΚΑ και Α.φ.Μ. (υποχρε-
ωτικό).

2. Άδεια κυκλοφορίας Ι.Χ. αυ-
τοκινήτου εφόσον υπάρχει ή πι-
στοποιητικό ακινητοποίησης του 

Ι.Χ.Ε.Α.
3. Βεβαίωση στρατολογικού 

γραφείου εφόσον υπάρχουν τέκνα 
που υπηρετούν την στρατιωτική 
τους θητεία και βαρύνουν τον φο-
ρολογούμενο ή υπηρετεί ο ίδιος τη 
θητεία του.

4. Λογαριασμό Δ.Ε.Η. κύριας, 
δευτερεύουσας κατοικίας, μισθω-
μένες, δωρεάν παραχωρούμενες ή 
κενές όπου αναγράφεται ο αριθμός 
παροχής ρεύματος (υποχρεωτικό). 

5. Αντίγραφο φορολογικής δή-
λωσης Οικονομικού Έτους 2013 
(1.1.2012 – 31.12.2012).

6. Εκκαθαριστικό Εφορί-
ας του Οικονομικού  Έτους 2013 
(1.1.2012 – 31.12.2012).

7. Αποδείξεις οικογενειακών δα-
πανών με ημερομηνία έκδοσης 
1.1.2013 – 31.12.2013, οι οποί-
ες αφορούν σούπερ μάρκετ, μίνι 
μάρκετ, λοιπά καταστήματα δια-
τροφής, δεξιώσεις, γάμους, βαφτί-
σεις, εστιατόρια, καφετέριες, δα-
πάνες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμε-
να δωμάτια, κομμωτήρια, επισκευ-
ές κλιματιστικών μηχανημάτων, συ-
στημάτων εξαερισμού και θέρμαν-
σης, επισκευές και ανακαινίσεις κα-
τοικιών (υδραυλικού – ηλεκτρολό-
γοι κ.λπ.), δίδακτρα φροντιστηρίων, 
ξένων γλωσσών, εγκατάσταση φυ-
σικού αερίου, σέρβις αυτοκινήτου, 
μοτοσικλέτας – ανταλλακτικά, καύ-
σιμα, λιπαντικά, κ.λπ..

8. Αποδείξεις δαπανών που 
αφαιρούνται από τον φόρο, 
οι οποίες αφορούν έξοδα ια-
τρικής, νοσοκομειακής περί-
θαλψης και δαπάνη για αγορά 
φαρμάκων.

9. Εφόσον η κύρια κατοικία (ιδι-
οκατοίκηση) είναι άνω των 200m2 
ή η κύρια κατοικία μαζί με την δευ-
τερεύουσα μη εξοχική ή εξοχική εί-

ναι άνω των  200m2, τότε χρειά-
ζεται, 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.

10. Όσοι έχουν προβεί σε 
τακτοποίηση ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙ-
ώΝ – ΑΥΘΑΙΡΕΤώΝ ΧώΡώΝ 
βάσει του Νόμου 3843/2010, 
4014/2011 και 4178/2013 να 
προσκομίσουν όλα τα σχετικά δι-
καιολογητικά.

11. Όλες τις βεβαιώσεις 
(ΑΠΟΔΟΧώΝ – ΣΥΝΤΑΞΕ-
ώΝ – ΕΚΑΣ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
Ο.Α.Σ.Θ. – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
«ΗΡΑΚΛΗΣ») που έχουν στην 
κατοχή τους.

Απαραίτητο ενημερωτικό 
σημείωμα Τριμήνου Συντάξε-
ων ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΥ, κ.λπ..

12. Όσοι έχουν αλλαγές στο 
έντυπο Ε9 σε ακίνητα – αγροτε-
μάχια (από γονική παροχή, δω-
ρεές, πώληση, αγορά) να προ-
σκομίσουν τα συμβόλαια και τα 
αντίγραφα Ε9  έτους 2005 έως 
2013 και όσοι έχουν επίσης αλ-
λαγές για το έτος 2014.

Σας επισημαίνουμε για μία 
ακόμα φορά ότι για την κα-
λύτερη εξυπηρέτησή σας, και 
λόγω του ότι η υποβολή γί-
νεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, να με-
ριμνήσετε για την ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΑΣ.

Θεσσαλονίκη 09/04/2014
Με συναδελφικούς 

xαιρετισμούς

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

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

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΙΩΑΝΝΙΔΗ – ΜΠΟΥΤΑΡΗ 

ΣΤΟΝ Ο.Α.Σ.Θ.

Την Τρίτη 4 Μαρτίου 
και την Πέμπτη 6 Μαρτί-
ου επισκέφθηκαν τα γρα-
φεία της Διοίκησης του 
Οργανισμού ο Βουλευτής 
Θεσσαλονίκης και υπο-
ψήφιος Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας κ. 
Γιάννης Ιωαννίδης και ο 
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
κ. Γιάννης Μπουτάρης.

Κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψής τους ενημερώ-
θηκαν αναλυτικά, από τον 
Πρόεδρο του Οργανισμού 
κ. Χρήστο Στεφανίδη, πα-
ρουσία όλων των Μελών 
του Διοικητικού Συμβου-

λίου, για όλα τα τρέχοντα 
και φλέγοντα ζητήματα του 
Οργανισμού.

Οι συναντήσεις διεξήχθη-
σαν σε άριστο κλίμα. Υπήρ-
ξε πλήρη κατανόηση για την 
αμεσότητα εύρεσης λύσης 
απαραίτητης για τη βιωσι-
μότητα του Οργανισμού.

Τόσο ο κ. Ιωαννίδης όσο 
και ο κ. Μπουτάρης δή-
λωσαν ότι θα επιληφθούν 
προσωπικά των θεμάτων 
και θα προσπαθήσουν με 
τις ενέργειές τους να βρε-
θούν, το ταχύτερο δυνατόν, 
οι πλέον ενδεδειγμένες λύ-
σεις.


