ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ
ΧΡΗΣΗΣ 2014
Ταγαράκης Βασίλειος
1.147 ψήφοι
Στεφανίδου – Ζαφειρίου
Χαρίκλεια
1.119 ψήφοι

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ
ΧΡΗΣΗΣ 2015
Στεφανίδου – Ζαφειρίου
Χαρίκλεια
1.204 ψήφοι
Ταγαράκης Βασίλειος
1.149 ψήφοι
ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
ΝΑΙ
2.017 ψήφοι
ΟΧΙ
10 ψήφοι

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015 διενεργήθηκαν στις
αίθουσες «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι και
ΙΙ» του «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE»
στην Θεσσαλονίκη εκλογές
για την ανάδειξη Προέδρου,
Αντιπροέδρου, Τακτικών και
Αναπληρωματικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, δύο (2)
Ελεγκτών Μετόχων για τις χρήσεις 2014 και 2015, έγκριση
Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2011, 2012 και
2013 και έγκριση Προϋπολογισμού 2015.
Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων ανακοινώθηκαν τα
τελικά αποτελέσματα:
Σύνολο ψήφων: 2.154
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 2.150

Άκυρα-Λευκά: 4
Έλαβαν:
Για το αξίωμα του
Προέδρου:
Στεφανίδης Χρήστος
2.095 ψήφους
(ποσοστό 97,44%).
Για το αξίωμα του
Αντιπροέδρου:
Πετρόγιαννης Νικόλαος
1.732 ψήφους.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.:
Δράκος Χαράλαμπος
1.888 ψήφοι
Λαμπάδας Κωνσταντίνος
1.709 ψήφοι
Κοσίδης Γεώργιος
1.645 ψήφοι
Καψάλης Στέφανος

1.584 ψήφοι
Δροσινάκης Κων/νος
1.515 ψήφοι
Γρηγοριάδου Αγγελική
1.507 ψήφοι
Χατζημπαλιώτης Αντώνιος
1.465 ψήφοι

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
2012
ΝΑΙ
2.020 ψήφοι
ΟΧΙ
8 ψήφοι

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΝΑΙ
2.016 ψήφοι
ΟΧΙ
9 ψήφοι
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2015
ΝΑΙ
2.017 ψήφοι
ΟΧΙ
11 ψήφοι
Η εκλογική διαδικασία, καθ’
όλη τη διάρκειά της, καθώς και
η καταμέτρηση των ψήφων διεξήχθησαν σε άριστο κλίμα.
Ο Πρόεδρος και τα αιρετά
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. ευχαρίστησαν
θερμά τους Μετόχους για την
συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία. Οπλισμένοι
με την καθολική στήριξη των
Μετόχων, συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για τη βελτιστοποίηση των προσφερόμενων
υπηρεσιών προς το επιβατικό
κοινό της πόλης μας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.:
Τσακιρίδης Παρασκευάς
1.663 ψήφοι
Ξενάκης Δημήτριος
1.631 ψήφοι
Μισιρλής Παναγιώτης
1.591 ψήφοι
Δερπάνη Κων/να
1.576 ψήφοι
Βαβούτης Αντώνιος
1.490 ψήφοι

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Απ. Στεφανίδης
και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
του Ο.Α.Σ.Θ.
εύχονται σε σας και
στις οικογένειές σας
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&
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΟΑΣΘ
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 90
546 44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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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

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αγαπητοί Μέτοχοι του
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.
Επικοινωνώ και πάλι μαζί
σας μετά το αποτέλεσμα των
εκλογών της 6ης Φεβρουαρίου 2015 για να σας εκφράσω
τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου
για την επανεκλογή, τόσο τη
δική μου στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβου-

λίου με ποσοστό 97,5%, όσο
και των υπολοίπων Μελών με
συντριπτικά επίσης ποσοστά. Η
ετυμηγορία σας υπήρξε αποστομωτική για όσους απεργάζονται σχέδια διάσπασης του
Οργανισμού, για όσους χρόνια τώρα έχουν ως μοναδικό
σκοπό τους να διασύρουν τον
Οργανισμό. Σε όλους αυτούς
δώσατε μια ηχηρή απάντηση.
Ο Οργανισμός σφυριλατημέ-

νος με ενότητα βγήκε ακόμη
πιο ισχυρός, προκειμένου να
συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο
του, υπηρετώντας τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, όπως
με ευλάβεια πράττει από τη
σύστασή του.
Για πάνω από 50 χρόνια
υπηρετώ τον Οργανισμό με
μοναδικό στόχο το καλό των
Μετόχων. Σας διαβεβαιώνω
ότι για αυτόν το στόχο θα ερ-

γαστώ με όση δύναμη μου δίνει ο Μεγαλοδύναμος και στη
νέα θητεία μου και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για
την εμπιστοσύνη σας, υποσχόμενος να φανώ αντάξιός της.
Μετά τιμής
Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

2310/951.536, 2310/927.560
2310/947.845
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
2310/451.930
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
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

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Παρακαλούνται όλοι οι κ.κ. Μέτοχοι όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Μετόχων (τηλ.: 2310 981-231 και 2310
947-267) ή με τον κ. Χαράλαμπο Δράκο, μέλος Δ.Σ. του
Οργανισμού (τηλ.:2310 948-064 και 2310 981-230) 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) για
την ενημέρωση του αρχείου του Οργανισμού.
Εκ του Ο.Α.Σ.Θ.

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

ΤΑ ΝΕΑ ΤOΥ O.Α.Σ.Θ.
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔOΣΗ
Ιδιοκτήτης:
OΡΓΑΝΙΣΜOΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚOΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛOΝΙΚΗΣ
Eκδότης:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΣΙΝΑΚΗΣ
Υπεύθυνοι Σύνταξης
Oι Σύμβουλοι:
Κων/νος Δροσινάκης
Αγγελική Γρηγοριάδου
Kων/νος Λαμπάδας
Διεύθυνση:
Αλεξ. Παπαναστασίου 90, Τ.Κ. 546 44
Τηλέφωνα 2310 945246, 2310 945811
FAX. 2310 940001
e-mail: oasth@otenet.gr
www.oasht.gr

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αλλάζουν τα δεδομένα απαλλαγής από τον ΟΑΕΕ, ασφαλισμένων (μετά την 01- 01- 1993)
Όσοι εκ των εργαζομένων Μετόχων του Οργανισμού
έχουν δικαίωμα επιλογής μεταξύ Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Σ.Α.)
και ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, επιλέγουν με δήλωσή τους τον ασφαλιστικό οργανισμό της επιλογής τους, την οποία υποβάλλουν κάθε φορά στους παραπάνω φορείς και τον οικείο
εργοδότη εντός 6 μηνών, από το χρονικό σημείο κατά το
οποίο δημιουργείται η υποχρέωση ασφάλισης στον δεύτερο φορέα. Αν ο ασφαλισμένος με παράλληλη απασχόληση, επιλέξει ως υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ
– ΕΤΑΜ και αλλάξει εργοδότη, δηλαδή εάν απολυθεί από
την επιχείρηση που απασχολείται και προσληφθεί από άλλη
επιχείρηση, εφόσον μεσολαβεί κενό χρονικό διάστημα, από
την απόλυση και μέχρι την επαναπρόσληψη, ενός ή περισσοτέρων μηνών, έστω και κενό διάστημα ημερών στον ίδιο
μήνα, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση επιλογής φορέα
εκ νέου εντός εξαμήνου.
Για τον έλεγχο της συνδρομής της προϋπόθεσης πραγματοποίησης 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα η χορηγούμενη
κάθε φορά εξαίρεση από τον Ο.Α.Ε.Ε. (αρχική – παράταση
αυτής) είναι εξάμηνης διάρκειας.
Πλέον προστίθεται μία νέα υποχρέωση για τους νέους
ασφαλισμένους. Η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ να
περιλαμβάνει τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση χάνει την εξαίρεση για
πάντα.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε
να επικοινωνείτε με τον κ. Χαράλαμπο Δράκο, μέλος Δ.Σ.
του Οργανισμού, ή με τον κ. Ελευθέριο Αθηναίο τηλ. 2310948064 και 2310-981230.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ
ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.
Όσοι μέτοχοι άνεργοι ανεξαρτήτω.ς ποσοστού μετοχής

έχουν μεταβιβάσει το ποσοστό τους σε ΑΝΗΛΙΚΟ τέκνο με
Προσύμφωνο – Δωρεά εν Ζωή ή Γονική Παροχή κατά πλήρη
κυριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι στον Ο.Α.Ε.Ε. (συνεπώς
δεν έχουν εμπορική ιδιότητα) θεωρούνται διαθέσιμοι για εργασία και μπορούν να έχουν δελτίο ή επίδομα ανεργίας.
Εκ του Ο.Α.Σ.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής
κατηγορίας στον ΟΑΕΕ
Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ή το έχουν απωλέσει σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), όπως η προθεσμία
αυτής παρατάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258),
μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους σε μία εκ των τριών
αμέσως κατώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών του κλάδου σύνταξης, όπως αυτές
προβλέπονται από το π.δ. 5/2007 (Α΄ 4), από αυτήν που υπάγονται υποχρεωτικά,
και να παραμείνουν σε αυτήν έως 31.12.2016.
Ασφαλισμένοι που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατηρούν
ενεργό δικαίωμα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, σύμφωνα με την
διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α’ 89), όπως ισχύει, μπορούν,
με νέα αίτησή τους, να ασκήσουν το δικαίωμα επιλογής ως προς αυτόν, κατά περίπτωση, αριθμό κατηγοριών που υπολείπονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, σύμφωνα με την παρούσα ρύθμιση χορηγείται μέχρι δύο φορές.
Για το καθορισμό των δικαιούχων υπαγωγής, των προϋποθέσεων,
της διαδικασίας και κάθε άλλου σχετικού θέματος ισχύουν οι διατάξεις
της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), όπως ισχύει.
Εκ του Ο.Α.Σ.Θ.

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
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ. ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 6ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ Ο.Α.Σ.Θ. –
ΤΕΩΣ 54ου ΚΤΕΛ & ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΟΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
Μετόχων Ο.Α.Σ.Θ. «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και
εγώ προσωπικά, σας απευθύνουμε θερμότατα συγχαρητήρια για την επάξια και πανηγυρική επανεκλογή σας, με ανεπανάληπτο ποσοστό επιτυχίας, καθώς επί συνόλου
2.154 ψήφων, εκ των οποίων 4 άκυρα, λάβατε 2.085 ψήφους, ήτοι ποσοστό 97,44%.
Κύριε Πρόεδρε,
Με το ως άνω πανηγυρικό αποτέλεσμα
εισπράξατε την αγάπη, την εμπιστοσύνη και
την αναγνώριση του συνόλου των μετόχων, για τις άοκνες και ανιδιοτελείς ενέργειές σας, επ’ ωφελεία του Οργανισμού και
κατ’ επέκταση και των μετόχων του. Είναι
πράγματι πρωτόγνωρο, έπειτα από την πάροδο της τελευταίας τριετίας, με τις πλέον
αντίξοες για τον Οργανισμό συνθήκες, ότι
η εκτίμηση των μετόχων προς εσάς και το
έργο σας, όχι μόνο δεν μειώθηκε αλλά ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, αγγίζοντας
την τελειότητα, εκφρασμένη με το ως άνω
ποσοστό υπερψήφισης. Να είστε σίγουρος
ότι άσχετα με τις πολλές δυσκολίες που
αναμένεται να συναντήσουμε, θα σταθούμε
όλοι μας στο πλευρό σας, με την απόλυτη
πίστη ότι οι προσπάθειές σας και πάλι θα
ευοδωθούν στο έπακρο, για το συμφέρον
του Οργανισμού, των μετόχων και των εργαζομένων του.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος, Νικόλαος Πετρόγιαννης
Η Γεν. Γραμματέας, Βάϊα Χαριζάνη

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΒΟΗΘ.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα
μέλη του Σωματείου Υπαλλήλων
Γραφείου & Βοηθ. Προσωπικού
σας συγχαίρουν για την επανεκλογή σας στο ανώτατο αξίωμα του
Προέδρου του Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ. με το
πρωτοφανές ποσοστό επιτυχίας
του 97,44% των ψήφων και σας
εύχονται καλή επιτυχία, δύναμη και
υγεία για την εκπλήρωση του τόσο
δύσκολου έργου που αναλαμβάνετε καθώς και στα άξια μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου που επιλέξατε να έχετε δίπλα σας.
Στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα,
την οποία βιώνουν όλοι οι Έλληνες
και κατ’ επέκταση και ο Οργανισμός
μας, θέλουμε να είστε σίγουρος ότι
όποιες αποφάσεις και αν λάβετε,
όσο δύσκολες και αν είναι αυτές,
θα σταθούμε δίπλα σας αρωγοί και
συμπαραστάτες για να εξασφαλιστεί το μέλλον του Οργανισμού
αλλά και των Υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτόν.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΖΩΡΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
			

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Σ.Α.Σ.Θ.)
Αγαπητέ μου Πρόεδρε, Φίλε
Χρήστο
Θερμά συγχαρητήρια για την
επανεκλογή σου στο τιμόνι του
Ο.Α.Σ.Θ..
Σου εύχομαι υγεία, δύναμη, αποφασιστικότητα και εισαγωγή μιας
«νέας αντίληψης» στους Μετόχους
σου αλλά και σε όλο το προσωπικό

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ Ο.Α.Σ.Θ.
«Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
Αγαπητέ Πρόεδρε,
Στις εκλογές της 6ης Φεβρουαρίου
2015 έλαβε χώρα ένα αξιοσημείωτο γεγονός. Παρά την πολυετή παρουσία σας
στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου και την αναμενόμενη εκλογική φθορά που θα ανέμενε κανείς να έχετε, αφού είσαστε συχνά αναγκασμένος να
λαμβάνατε αποφάσεις δυσάρεστες για πολλούς, εσείς κατορθώσατε να συγκεντρώσετε το 97,5% των ψήφων.
Μεγαλύτερη απόδειξη από το παραπάνω γεγονός για την αγάπη των Μετόχων
του Οργανισμού προς το πρόσωπό σας δεν
υπάρχει. Γιατί οι Μέτοχοι γνωρίζουν ότι και
τις δύσκολες αποφάσεις τις παίρνετε πάντα
για το καλό της δουλειάς μας.
Η «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ως το πολυπληθέστερο Σωματείο Μετόχων είναι διπλά ευχαριστημένη. Πρώτα απ’ όλα γιατί προέρχεστε
από τις τάξεις της και έπειτα γιατί ξέρει ότι
το τιμόνι του Οργανισμού είναι στα πιο κατάλληλα χέρια.
Σας συγχαίρουμε τόσο εσάς όσο και τα
υπόλοιπα Μέλη του Δ.Σ. και σας ευχόμαστε
υγεία και δύναμη για το καλό όλων μας.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ
του Ο.Α.Σ.Θ.!!
Είμαι βέβαιος ότι θα πετύχεις
πολλά περισσότερα γιατί είσαι εργατικός, ανθρώπινος και πάνω απ’
όλα μία προσωπικότητα με ΗΘΟΣ
και ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.
Πάντα στη διάθεσή σου να βοηθήσω την προσπάθειά σας.
Με ειλικρινή εκτίμηση
Γιάννης Παλαιστής
			

ΤΑΜΕΙΟ
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Α.Σ.Θ.
Αξιότιμε κ. Στεφανίδη,
Με την ευκαιρία της πανηγυρικής επανεκλογής σας στη θέση
του Προέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού, θα θέλαμε να εκφράσουμε
σε εσάς προσωπικά, στον Αντιπρόεδρο κ. Νίκο Πετρόγιαννη, και στα
υπόλοιπα μέλη της Διοίκησης, τα
ειλικρινή μας συγχαρητήρια και να
σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο
δύσκολο κα απαιτητικό έργο σας!
Ελπίζουμε πως η αρραγής μεταξύ μας συνεργασία – η οποία
διατηρείται αταλάντευτη όλα αυτά
τα χρόνια – θα συνεχιστεί και στο
μέλλον. Προσβλέπουμε στη στήριξή
σας και σας διαβεβαιώνουμε πως
θα σταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις αρωγοί στο έργο σας.
Με τη δέουσα τιμή και εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος, Ι. ΔΗΜΚΑΣ
Ο Γεν. Γραμματέας, ΑΘ. ΣΚΟΡΔΑΣ
			

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Θεσσαλονίκης σας εύχονται
θερμά συγχαρητήρια για την εκλογή
σας και κάθε επιτυχία στο έργο σας.
Προσβλέπουμε στην καλή μας

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ο.Α.Σ.Θ.
«Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»
Κύριε Πρόεδρε,
Σας εκφράζουμε τις εγκάρδιες συγχαρητήριες ευχές μας για τη μεγαλειώδη επιτυχία σας στις εκλογές της 6ης Φεβρουαρίου
2015. Είμαστε βέβαιοι ότι με την διαπιστωμένη εμπειρία την οποία κατέχετε, αναφορικά με τα προβλήματα που ταλανίζουν τον
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ μας, θα φέρετε εις πέρας, για
ακόμη μία φορά, την σημαντική αποστολή
που αναλαμβάνετε ιδιαίτερα σε αυτή τη
δύσκολη χρονική συγκυρία την οποία διανύουμε στην χώρα μας.
Επί τη ευκαιρία κύριε ΠΡΟΕΔΡΕ, θέλουμε να γνωρίζετε ότι, τόσο ο ίδιος προσωπικά όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο και
τα Μέλη του Σωματείου μας θα σταθούμε
αρωγοί και συνοδοιπόροι στο μεγάλο αγώνα που επιτελείται για το καλό του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ μας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΒΟΥΤΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΤΙΝΟΓΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑΣ
			
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ο.Α.Σ.Θ
«Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ»
Κύριε Πρόεδρε,
Για την μεγαλειώδη επιτυχία της επανεκλογή σας που άγγιξε σε ποσοστό το 98%
των ψηφισάντων μετόχων, δεχθείτε τα θερ-

συνεργασία.»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Από τον κ. Βασίλειο Γ. Ιακωβίδη,
Επίτιμο Πρόεδρο Εφετών λάβαμε
την ακόλουθη συγχαρητήρια επιστολή:
«Σεβαστέ και αξιότιμε κ. Στεφανίδη,
Θερμά συγχαρητήρια για τη
θριαμβευτική επανεκλογή σας στο
τιμόνι του Ο.Α.Σ.Θ.. Καλή και ασφαλή πορεία στο υψηλό και υπεύθυνο
έργο σας για το καλό όλων των
Θεσσαλονικέων.»
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Βασίλειος Γ. Ιακωβίδης
Επίτιμος Πρόεδρος Εφετών
			

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝ.ΠΕ. «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ»
Κύριε Πρόεδρε,
Για την επανεκλογή σας στο αξίωμα του Προέδρου του Ο.Α.Σ.Θ. το
Δ.Σ. του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Αυτοκινητιστών Θεσσαλονίκης «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ» ΣΥΝ. ΠΕ. και
εγώ προσωπικά σας συγχαίρουμε
και σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική θητεία, καθώς και σε όλο
το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιό σας και σας δηλώνουμε ότι θα
είμαστε στο πλευρό σας, όπως πάντοτε, για τη προάσπιση των συμφερόντων του Οργανισμού.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
Ο Γ. Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΓΚΕΛΗΣ

μά και ειλικρινή συγχαρητήριά μας.
Ευχόμαστε προσωπικά σε σας, καθώς
και στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
να έχετε υγεία, δύναμη, κουράγιο και αποφασιστικότητα να συνεχίσετε το δύσκολο
έργο σας προς το συμφέρον του επιβατικού
κοινού της πόλεώς μας, των μετόχων και
του προσωπικού του Οργανισμού μας.
Να είστε βέβαιοι ότι τόσο το Διοικητικό
Συμβούλιο όσο και τα Μέλη μας θα είμαστε
πάντοτε δίπλα σας.
Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
Η Αντιπρόεδρος
ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΡΑΚΙΤΗ ΞΥΔΗ
Ο Γενικός Γραμματέας
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΑΒΑΤΟΣ
			
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Ο.Α.Σ.Θ.
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Κύριε Πρόεδρε,
Με αφορμή το αποτέλεσμα στις πρόσφατες εκλογές των Μετόχων του Οργανισμού και την ανάδειξή σας στο αξίωμα του
Προέδρου, του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μετόχων
Ο.Α.Σ.Θ. « Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και εγώ
προσωπικά σας εκφράζουμε τα θερμά μας
συγχαρητήρια και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και δύναμη στο δύσκολο έργο που
αναλαμβάνετε.
Με δεδομένο το ζήλο που δείξατε μέχρι
σήμερα, είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσετε
να υπερασπίζετε τα συμφέροντα του Οργανισμού και των Μετόχων και θα είμαστε
πάντα δίπλα σας αρωγοί τόσο σε εσάς όσο

και στο νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΡΟΣΙΝΑΚΗΣ
Η Γενική Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΠΑΤΖΗ
			
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ
ΠΡΟΑΣΤΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αγαπητέ μας κ. Πρόεδρε,
Ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη του Δ.Σ.
του Σωματείου μας, σας συγχαίρουμε ειλικρινά για την επανεκλογή σας στο αξίωμα
του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. και
σας ευχόμαστε ολόψυχα υγεία, δύναμη και
καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο το οποίο
αναλαμβάνετε.
Η επανεκλογή όλου του Δ.Σ. με μεγάλη πλειοψηφία και η δική σας με ποσοστό
97,5% δείχνει τη μεγάλη αποδοχή των μετόχων στο πρόσωπό σας.
Μεταβιβάστε τα θερμά συγχαρητήριά
μας και στον κ. Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., καθώς και σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι το Σωματείο
μας θα είναι πάντα κοντά σας και στη
διάθεσή σας, στο δύσκολο έργο το οποίο
αναλαμβάνετε.
Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χ΄΄ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι μέτοχοι δηλώνουν αγροτικά εισοδήματα για το οικονομικό έτος 2015 (χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014) σύμφωνα με το φορολογικό νόμο Ν. 4172/2013 και την ΠΟΛ.
1041/4.2.2015 θα φορολογηθούν για έσοδα μείον έξοδα για
τα εισοδήματα του 2014.
Αυτό σημαίνει ότι οι αγρότες ειδικού καθεστώτος (δηλαδή αυτοί που δεν υποχρεώθηκαν σε τήρηση βιβλίων, τιμολογίων, Φ.Π.Α. επειδή δεν ξεπέρασαν το όριο των τιμολογίων
15.000 ευρώ και των επιδοτήσεων 5.000 ευρώ στην προηγούμενη χρονιά) θα πρέπει να συλλέγουν τιμολόγια εσόδων
εξόδων, τα οποία να προσκομίσουν στον λογιστή τους όταν
θα συντάξουν τη φορολογική τους δήλωση για την χρήση
από 1/1/2014 έως 31/12/2014. Στην αντίθετη περίπτωση θα
φορολογηθούν για το σύνολο των εσόδων που παρουσίασαν
με φόρο 13% συν την προκαταβολή 27,5% επί του φόρου.
Όσοι μέτοχοι ανήκουν στην ως άνω κατηγορία υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις,
δηλαδή ο λογιστής να καταχωρήσει όλα τα σχετικά έξοδα και
έσοδα για το αποτέλεσμα της φορολογικής τους δήλωσης
αλλά και να υποβάλλουν και τις συγκεντρωτικές των ανάλογων τιμολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ. κ. ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Σας γνωρίζουμε ότι οι φορολογικές δηλώσεις για το
Οικονομικό Έτος 2015 (Χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014)
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, στο γραφείο του Αντιπροέδρου του
Οργανισμού (Αλεξ. Παπαναστασίου 90 / 6ος όροφος).
Οι φορολογικές δηλώσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Κάθε φορολογούμενος θα
πρέπει να γνωρίζει τον ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ.
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). Για τις σχετικές ημερομηνίες υποβολής
θα ενημερωθείτε σύντομα.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

Σελίδα 4η

Επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
κ. Μάρδα στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Θ.
Στη συνέχεια, ο κ. Υπουργός μετέβη στον χώρο που
στεγάζονται οι υπηρεσίες
της Τηλεματικής και ενημερώθηκε για όλες τις λειτουργικές δυνατότητες του
συστήματος ενώ υπήρξε και
εφαρμογή αυτών σε πραγματικό χρόνο.
Κατά την αποχώρησή τους,
τόσο ο κ. Υπουργός όσο και
η Βουλευτής κα Τεκτονίδου,
ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο
του Οργανισμού για την
ενημέρωσή τους και υποσχέθηκαν ότι θα είναι αρωγοί, όποτε χρειασθεί, στην
καθημερινή προσπάθεια του
Ο.Α.Σ.Θ. για τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης στις
μετακινήσεις των κατοίκων
της Θεσσαλονίκης.
Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015 επισκέφθηκαν τα γραφεία του Οργανισμού ο αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών κ.
Δημήτρης Μάρδας συνοδευόμενος από τη Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κα Κ. Τεκτονίδου.
Τον Υπουργό υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Χρήστος Στεφανίδης, τα αιρετά μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ., ο Πρόεδρος του Σωματείου των

Εργαζομένων κ. Δημήτρης
Τσερμενίδης, το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σ.Ε.Ο.Α.Σ.Θ.
και ο Γενικός Διευθυντής του
Οργανισμού κ. Ανδρέας Ζερβούλιας.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού συνεχάρη τον Υπουργό για την
ανάληψη ενός τόσου νευραλγικού Υπουργείου, τον ενημέρωσε για τη λειτουργία του
Οργανισμού και επικεντρώθηκε σε όσα θέματα άπτονται των αρμοδιοτήτων του
Υπουργείου Οικονομικών.

Απαντώντας ο Υπουργός
ανέφερε ότι σαν μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης, γνωρίζει τη σημασία των υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Θ. για την πόλη.
Επίσης, αναγνώρισε τα
υπάρχοντα προβλήματα και
υποσχέθηκε ότι, από πλευράς
Υπουργείου Οικονομικών, θα
τηρηθούν όλα τα διαλαμβανόμενα τα οποία περικλείονται στους νόμους, στις
υπουργικές αποφάσεις και
στις οικονομικές συμφωνίες
μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου
και 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»

