ΝΕΑ ΤΟΥ ΟΑΣΘ
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 90
546 44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 72 • ΕΤΟΣ 12ο • ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ • ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 • ΤΙΜΗ 0,01€

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
Μέσα στην αβεβαιότητα του μέλλοντος,
μέσα στην ακαταστασία του κόσμου, στην
αγωνία για τη ζωή των
αγαπημένων μας αλλά
και τη δική μας, ας
ανοίξουμε τις καρδιές
μας για να γιορτάσουμε 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 άρρηκτα με την προτεραιότητα που δίνει ο σύγχρονος άνθρωπος στις
υλικές αξίες παραβλέποντας τις πνευματικές
και τις ηθικές, την αγάπη για την οικογένεια,
την πατρίδα, την αγά-

πη για τον πλησίον μας.
Ήρθε και φέτος το
Πάσχα, μέσα στην αποπνικτική ατμόσφαιρα
μιας κρίσης που καταστρέφει περιουσίες και
κόπους μιας ολόκληρης ζωής, που αιφνιδιάζει με αλλεπάλληλα αδιέξοδα και εκβιάζει με παράλογες απαιτήσεις, που εμφανίζει
τους υπεύθυνους αλλά
κρύβει τους πραγματικούς υπαίτιους, που
μας βυθίζει όλο και περισσότερο στο σκοτάδι.
Η εικόνα της ζωής
μας μοιάζει με μια ατελείωτη Μεγάλη Εβδομάδα και η παρούσα
εμπειρία μας με μια
απαράκλητη Μεγάλη
Παρασκευή. Γύρω μας
σταυρωτές με ασύλληπτο μίσος, όχλοι με
αδικαιολόγητη πνευματική επιπολαιότητα.
Όσο, όμως, και να

φωνάζει ο όχλος, όσο
και αν καρφώνουν οι
σταυρωτές, όσο και αν
σφραγίζουν τον τάφο
οι Αρχιερείς και Φαρισαίοι της σύγχρονης
εποχής, το Άγιο Φως
αναδύεται από τον Πανάγιο Τάφο και η ελπίδα και η ζωή ανατέλλουν με την Ανάσταση
του Θεανθρώπου.
Ας μιμηθούμε, στην
πίστη και στην αφοσίωση, τις Μυροφόρες γυναίκες και ας
κρατήσουμε στις καρδιές μας την ελπίδα.
Όσο μικρή και να είναι
δε θα μας προδώσει.
Εν τέλει, η γιορτή του
Πάσχα είναι ένα μήνυμα ελπίδας που ξεπερνάει τους περιορισμούς μας και επικρατεί πάνω από τους φόβους μας. Ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται μια
δύναμη που θα τον βο-

ηθήσει να πραγματοποιήσει όσα επιθυμεί.
Η Σταυρική θυσία
του Ιησού δείχνει ότι
ο Θεός πονάει για τον
άνθρωπο και τα ανθρώπινα βάσανα. Γι’
αυτό από αγάπη προσφέρει ό,τι πιο πολύτιμο έχει. Τον ίδιο Του
τον Υιό.
Η Ανάσταση του Κυρίου και Σωτήρος
ημών Ιησού Χριστού
αποτελεί ένα παγκόσμιο γεγονός που αναφέρεται στη σωτηρία
ολόκληρης της Ανθρωπότητας και της Θεϊκής
Δημιουργίας. Η παγκοσμιότητα της Αναστάσεως αγγίζει κάθε άνθρωπο, μικρούς, μεγάλους, λευκούς, μαύρους, κίτρινους, φτωχούς 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 γιατί ο ίδιος ο Χριστός μας
θυσιάστηκε για τη σωτηρία τη δική μας. Είναι το καλύτερο δείγμα της αγάπης Του
για μας. Με τη γιορτή
αυτή της Ανάστασης
του Ιησού ξαναγεννιέται η ζωή, ξαναγεννιέται η φύση.
Ας ευχηθούμε η ευλογία του Αναστάντος
Χριστού να πλημμυρίζει 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.

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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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
2310/950.748, 2310/981.214

«ΑΓΩΝΑΣ ΦΙΛΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS
Την Τετάρτη 5 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο της Καλαμαριάς μια σπουδαία εκδήλωση. Οι ομάδες μπάσκετ του Συνδικάτου Εργαζομένων του Ο.Α.Σ.Θ. και του τοπικού
τμήματος του Νομού Θεσσαλονίκης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) συνδιοργάνωσαν

Με μέριμνα του Ο.Α.Σ.Θ.,
λεωφορείο μετέφερε από το
Παιδικό Χωριό SOS τα παιδιά
στο γήπεδο, για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.
Για την ιστορία, νικήτρια ανεδείχθη η ομάδα του
Ο.Α.Σ.Θ. με σκορ 57 – 51.
έναν «αγώνα φιλίας».
Ο σκοπός της φιλικής αναμέτρησης 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 προβολής και της ανάδειξης τέτοιων

συμβολικών ενεργειών είναι η
συνειδητοποίηση του μηνύματος της αλληλεγγύης, ότι κανένας και ειδικότερα τα παιδιά
σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία
δεν πρέπει να νοιώθει αβοήθητος», όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας του Συνδικάτου Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Θ.
Κώστας Αγγελούδης.

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
11085
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
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 10% ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
(βάσει της παρ. 3 του άρθρου 64 του νέου φορολογικού νόμου 4172/2013)
Σύμφωνα με την παρ.
3 του άρθρου 64 του
νέου φορολογικού νόμου
4172/2013, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από

την 1.1.2014, ο Οργανισμός υποχρεούται να προβαίνει σε παρακράτηση φόρου 10% από το διανεμόμενο μηνιαίως επιχειρημα-

τικό κέρδος.
Σε εφαρμογή της υποχρέωσης που προκύπτει από
τον παραπάνω νόμο σας
γνωρίζουμε ότι Ο Ο.Α.Σ.Θ.

θα παρακρατεί ποσοστό στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
10% επί του μηνιαίου επιχειρηματικού κέρδους από
Εκ του Ο.Α.Σ.Θ.
τον κάθε δικαιούχο, το
οποίο και θα αποδίδεται

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ. κ. ΜΕΤΟΧΟΥΣ 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 ασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε φορέα Ασφάλισης
και είναι σήμερα ασφαλισμένοι στο Ενιαίο Τα-

μείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.),
ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και ΤΑΜΕΙΟ Νομικών (Ιατροί,
Φαρμακοποιοί, Συμβολαιογράφοι, Δικηγόροι,
Μηχανικοί κ.λπ.), οι οποίοι παράλληλα ασκούν
δραστηριότητα, υπάγονται υποχρεωτικά στην

Από τον κ. Ανδρέα
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ
λάβαμε την
ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:

συνεργάτη σας συνοδού
κ. Δημητρίου Καράβατου,
του οποίου η ευγένεια,
η αναλυτική περιγραφή
και παρουσίαση των πολιτιστικών και ιστορικών
στοιχείων της πόλης σας
μας εξέπληξε – εντυπωσίασε όλους κατά την περιήγηση. 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 επιλογή των συνεργατών σας
τόσο του οδηγού του λεωφορείου όσο, και ιδιαίτερα, για το επίπεδο του
κ. Δ. Καράβατου και σας
παρακαλώ να μεταφέρετε κι εσείς στους πιο
πάνω συνεργάτες σας τα
ειλικρινή μου συγχαρητήρια για την άριστη ξενάγηση και την ευγένειά
του.
Με τις καλύτερες εντυπώσεις για την πόλη σας,
εύχομαι το καλύτερο σε
σας και τους συνεργάτες
σας.»

«Κύριε Πρόεδρε,
Το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας βρέθηκα στην πόλη σας,
στην όμορφη Θεσσαλονίκη η οποία, παρά τον
κακό καιρό, ήταν γεμάτη
από ευγένεια, αγάπη για
τους επισκέπτες της, καλοσύνη και εξυπηρέτηση, στοιχεία τα οποία ειλικρινά με εντυπωσίασαν
και για τα οποία θα πρέπει να αισθάνεστε υπερήφανος που υπηρετείτε
μια τέτοια πόλη. Επίσης
εντυπωσιακό είναι το γεγονός της άριστης οργάνωσης του συγκοινωνιακού έργου για το οποίο
και η δική σας συμβολή έχει παίξει σημαντικό
ρόλο. Ιδιαίτερα θα πρέπει να τονίσω την προσπάθεια που κάνετε εσείς
και οι συνεργάτες σας για
την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών με το
πρόγραμμα Thessaloniki
on the go! Πρόκειται για
κάτι ξεχωριστό που συμβαίνει στον τόπο μας και
σας αξίζουν συγχαρητήρια. Εδώ θα πρέπει να
επισημάνω ιδιαίτερα το
εξαίρετο πολιτιστικό και
επιστημονικό επίπεδο του

Με εξαιρετική τιμή
Ανδρέας Ανδρικόπουλος
Συνταξιούχος Υποδ/ντής
της Τράπεζας
Ελλάδος – Κ. Κ. Αθηνών

ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.,
ανεξάρτητα της καταβολής εισφορών στα επαγγελματικά ασφαλιστικά
Ταμεία τους.
Παρακαλούνται
όσοι
μέτοχοι έχουν τις παραπάνω ιδιότητες όπως επικοινωνήσουν με τον κ.
Χαράλαμπο Δράκο, μέ-

λος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ., τηλ.:
2310-948.064 και 2310981.230 ή με τον κ. Μπίκο Κωνσταντίνο υπεύθυνο γραφείου Μετόχων, τηλ.: 2310-981.231,
2310-947.267.

Εκ του Ο.Α.Σ.Θ

Παρακαλούνται οι κ. κ.
Μέτοχοι όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Μετόχων (τηλ.: 2310 981 231
και 2310 947 267) για επικαιροποίηση των προσωπικών τους στοιχείων (διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ., αρμόδια
Δ.Ο.Υ., αριθμός σταθερού ή
κινητού τηλεφώνου ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τους
έχει διαφοροποιηθεί) για την
ενημέρωση του αρχείου του
Οργανισμού.
Εκ του Ο.Α.Σ.Θ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Από την κα ΣΤΟΥΠΑ Γεωργία λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
«Στη εποχή μας όπου οι
ηθικές αξίες, τα όνειρα και η
ελπίδα τείνουν να χαθούν είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ακόμη η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη και η απρόσμενη
χαρά ακόμα κι αν αυτή αντιπροσωπεύει κάτι μικρό, απλό
και καθημερινό.
Σας ευχαριστώ πολύ που
κάνατε τη μικρή Βασιλική να
χαμογελάσει και να «πετάξει»
από την χαρά της, όταν έλαβε ένα φάκελο με το μαθητικό της πάσο που είχε χάσει τα
Χριστούγεννα.
Υλικά δεν αξίζει τίποτα, αλλά ψυχικά της δώσατε
ένα ουσιαστικό μάθημα ανθρωπιάς, που θα την προτρέψει να κάνει κι εκείνη το ίδιο
πράγμα για ένα συνάνθρωπό της.
Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με το γραφείο απολεσθέντων, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να
συγχαρώ ιδιαίτερα τον κ.
Μπατάρα Ιωάννη για την ευγενική εξυπηρέτηση και καλοσύνη να επιληφθεί του θέματος και να τη φέρει εις πέρας.
Σας εύχομαι ολόψυχα να
συνεχίσετε το έργο σας με
πολλή δύναμη, συμπόνια και
αλληλεγγύη για το συνάνθρωπο».
Με εκτίμηση
Γεωργία Στούπα, Δασκάλα
Ο κ. Ματούλης Τάκης δημοσίευσε στον προσωπικό
του λογαριασμό στα social
media το εξής κείμενο:

«Συγχαρητήρια στον Ο.Α.Σ.Θ..
Χάθηκε πάσο μέσα σε λεωφορείο. Βρέθηκε και το στείλανε
συστημένο στο σπίτι του κατόχου. Μπράβο τους. Ένας πολίτης θα το έκανε αυτό από ευαισθησία, αλλά Οργανισμός να
πληρώσει και από πάνω! Κάτι
αλλάζει! Πάλι μπράβο τους!»
Από την κα ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Ευγενία λάβαμε την
ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Τζήμα Μάριο,
οδηγό του Ο.Α.Σ.Θ.. Ο κ. Τζήμας βρήκε το πορτοφόλι μου
στο λεωφορείο που οδηγούσε
και επικοινώνησε μαζί μου. Τα
συγχαρητήριά μου για την ευγένεια και την ακεραιότητα του
προσωπικού σας».
Με τιμή
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Από το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ, λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
«Αγαπητοί μας,
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την ενίσχυση των δράσεών μας με την χορηγία σας
σε 5 ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών για τα μεγάλα
παιδιά που διαμένουν στο Σπίτι
του Οργανισμού μας στο Φοίνικα Καλαμαριάς. Η κάθε προσφορά είναι για εμάς ένας μικρός θησαυρός που αξιοποιούμε με υπευθυνότητα και σεβασμό.
Χάρη σε σας, τους συμπαραστάτες μας σε όλη την Ελλάδα, το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ έχει επιτύχει από το 1997
να παρέχει καθημερινά, πανελλαδικά, 24 ώρες το 24ωρο, 7

ημέρες την εβδομάδα, αποτελεσματικά και ποιοτικά, υπηρεσίες σε παιδιά και οικογένειες που έχουν την οποιαδήποτε ανάγκη στη χώρα μας.
Παιδιά κακοποιημένα, παιδιά εγκαταλελειμμένα, παιδιά
με προβλήματα υγείας, παιδιά
κάτω από το όριο της φτώχιας, παιδιά θύματα εξαφάνισης, εκατοντάδες χιλιάδες
παιδιά, τα δικά μας παιδιά,
καθημερινά καλύπτονται άμεσα και αποτελεσματικά μέσα
από το ευρύ δίκτυο δράσεων
και υπηρεσιών.
Όλα αυτά τα χρόνια ενώσαμε τις δυνάμεις μας και
μαζί τα καταφέραμε!
Το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην
χώρα μας. Η αναγνώριση του
έργου που επιτελούμε, έχει
οδηγήσει στη διεθνή καταξίωση και την ενεργό συμμετοχή σε σημαντικές πρωτοβουλίες πέρα από τα σύνορά μας.
Σήμερα, που οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στη
χώρα μας είναι πιο δύσκολες
παρά ποτέ και που τα προβλήματα ολοένα και αυξάνονται, ευχόμαστε ότι θα συνεχίσετε 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

Σελίδα 4η

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗ – ΜΠΟΥΤΑΡΗ
ΣΤΟΝ Ο.Α.Σ.Θ.

Την Τρίτη 4 Μαρτίου
και την Πέμπτη 6 Μαρτίου επισκέφθηκαν τα γραφεία της Διοίκησης του
Οργανισμού ο Βουλευτής
Θεσσαλονίκης και υποψήφιος Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Γιάννης Ιωαννίδης και ο
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
κ. Γιάννης Μπουτάρης.
Κατά τη διάρκεια της
επίσκεψής τους ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον
Πρόεδρο του Οργανισμού
κ. Χρήστο Στεφανίδη, παρουσία όλων των Μελών
του Διοικητικού Συμβου-

λίου, για όλα τα τρέχοντα
και φλέγοντα ζητήματα του
Οργανισμού.
Οι συναντήσεις διεξήχθησαν σε άριστο κλίμα. Υπήρξε πλήρη κατανόηση για την
αμεσότητα εύρεσης λύσης
απαραίτητης για τη βιωσιμότητα του Οργανισμού.
Τόσο ο κ. Ιωαννίδης όσο
και ο κ. Μπουτάρης δήλωσαν ότι θα επιληφθούν
προσωπικά των θεμάτων
και θα προσπαθήσουν με
τις ενέργειές τους να βρεθούν, το ταχύτερο δυνατόν,
οι πλέον ενδεδειγμένες λύσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Σας γνωρίζουμε ότι οι φορολογικές δηλώσεις για το οικονομικό έτος 2014 (Χρήση 1/1/2013
- 31/12/2013) θα συμπληρώνονται (όπως κάθε χρόνο δωρεάν) από το Μέλος του Δ.Σ. κ.
Χαράλαμπο Δράκο και τον Γενικό Διευθυντή και Διευθυντή Διοίκησης κ. Ανδρέα Ζερβούλια,
σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Οργανισμού κ.
Χρήστο Στεφανίδη, στο Γραφείο
του Αντιπροέδρου και Συμβούλων του Οργανισμού (Αλ. Παπαναστασίου 90 / 6ος όροφος),
από 05 Μαΐου έως 06 Ιουνίου 2014 και από ώρα 17:30΄
έως 21:00΄ (εκτός Σαββάτου
και Κυριακής). 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 (δική τους και
του / της συζύγου) ΑΜΚΑ και
Αριθμό Μητρώου ΟΑΕΕ –
ΙΚΑ – ΟΓΑ κάθε υπόχρεου. Για
τα προστατευόμενα μέλη ανήλικα τέκνα ΑΜΚΑ και για ενήλικα ΑΜΚΑ και Α.Φ.Μ. (υποχρεωτικό).
2. Άδεια κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτου εφόσον υπάρχει ή πιστοποιητικό ακινητοποίησης του

Ι.Χ.Ε.Α.
3. Βεβαίωση στρατολογικού
γραφείου εφόσον υπάρχουν τέκνα
που υπηρετούν την στρατιωτική
τους θητεία και βαρύνουν τον φορολογούμενο ή υπηρετεί ο ίδιος τη
θητεία του.
4. Λογαριασμό Δ.Ε.Η. κύριας,
δευτερεύουσας κατοικίας, μισθωμένες, δωρεάν παραχωρούμενες ή
κενές όπου αναγράφεται ο αριθμός
παροχής ρεύματος (υποχρεωτικό).
5. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Οικονομικού Έτους 2013
(1.1.2012 – 31.12.2012).
6.
Εκκαθαριστικό
Εφορίας του Οικονομικού Έτους 2013
(1.1.2012 – 31.12.2012).
7. Αποδείξεις οικογενειακών δαπανών με ημερομηνία έκδοσης
1.1.2013 – 31.12.2013, οι οποίες αφορούν σούπερ μάρκετ, μίνι
μάρκετ, λοιπά καταστήματα διατροφής, δεξιώσεις, γάμους, βαφτίσεις, εστιατόρια, καφετέριες, δαπάνες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κομμωτήρια, επισκευές κλιματιστικών μηχανημάτων, συστημάτων εξαερισμού και θέρμανσης, επισκευές και ανακαινίσεις κατοικιών (υδραυλικού – ηλεκτρολόγοι κ.λπ.), δίδακτρα φροντιστηρίων,
ξένων γλωσσών, εγκατάσταση φυσικού αερίου, σέρβις αυτοκινήτου,
μοτοσικλέτας – ανταλλακτικά, καύσιμα, λιπαντικά, κ.λπ..
8. Αποδείξεις δαπανών που
αφαιρούνται από τον φόρο,
οι οποίες αφορούν έξοδα ιατρικής, νοσοκομειακής περίθαλψης και δαπάνη για αγορά
φαρμάκων.
9. Εφόσον η κύρια κατοικία (ιδιοκατοίκηση) είναι άνω των 200m2
ή η κύρια κατοικία μαζί με την δευτερεύουσα μη εξοχική ή εξοχική εί-

ναι άνω των 200m2, 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.
10. Όσοι έχουν προβεί σε
τακτοποίηση
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ – ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
βάσει του Νόμου 3843/2010,
4014/2011 και 4178/2013 να
προσκομίσουν όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.
11. Όλες τις βεβαιώσεις
(ΑΠΟΔΟΧΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – ΕΚΑΣ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Ο.Α.Σ.Θ. – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
«ΗΡΑΚΛΗΣ») που έχουν στην
κατοχή τους.
Απαραίτητο ενημερωτικό
σημείωμα Τριμήνου Συντάξεων ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, κ.λπ..
12. Όσοι έχουν αλλαγές στο
έντυπο Ε9 σε ακίνητα – αγροτεμάχια (από γονική παροχή, δωρεές, πώληση, αγορά) να προσκομίσουν τα συμβόλαια και τα
αντίγραφα Ε9 έτους 2005 έως
2013 και όσοι έχουν επίσης αλλαγές για το έτος 2014.
Σας επισημαίνουμε για μία
ακόμα φορά ότι για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, και
λόγω του ότι η υποβολή γίνεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, να μεριμνήσετε για την ΕΓΚΑΙΡΗ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΑΣ.
Θεσσαλονίκη 09/04/2014
Με συναδελφικούς
xαιρετισμούς
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»

