Έφτασε ξανά το Πάσχα, εορτών εορτή και πανήγυρις πανηγύρεων, όπως μας λέει ένα από
τα τροπάρια της εορτής.
Πάσχα δεν είναι η λατρεία του
φαγητού, το πανηγύρι, ο χορός
και το ποτό. Πάσχα δεν είναι οι
σούβλες στο δρόμο, δεν είναι η
ανταλλαγή ευχών, δεν είναι η
επιστροφή στο χωριό.
Πάσχα δεν είναι το αρνί, δεν
είναι το κόκκινο αυγό, δεν είναι
το τσουρέκι, δεν είναι η λαμπάδα,
δεν είναι τα καινούρια ρούχα, δεν
είναι η παρουσία μας στην Εκκλησία δέκα λεπτά πριν το «Χριστός
Ανέστη» και ένα λεπτό μετά.
Ή, τουλάχιστον, δεν είναι μόνο
αυτά.
Πάσχα είναι πάνω απ’ όλα η
γεύση της Βασιλείας του Θεού, η
φωνή του Ουρανού που έρχεται
μέσα μας, όταν μεταλαμβάνουμε
στη Θεία Λειτουργία. Τότε η ψυχή
μας, έστω και για λίγο, μεταμορφώνεται, ηρεμεί, νιώθει κάτι από
τη συγγνώμη και την αγάπη που
ανατέλλει μέσα από τον Τάφο. Τότε
νιώθουμε πως μ’ όλο τον κόσμο είμαστε αδέλφια γιατί μετέχουμε του
κοινού ποτηρίου της Ζωής.
Πάσχα είναι η αλλαγή της
ζωής μας, η ανάστασή μας από
τα πάθη και τις κακίες που μας
δέρνουν. Δεν αξίζει να λέμε ότι
ήρθε το Πάσχα κι εμείς δεν είμαστε συμφιλιωμένοι με το Θεό,
το συνάνθρωπο, το γείτονα, τον
εαυτό μας, ότι δε νιώθουμε πιο
ελεύθεροι από τα δεσμά της
κακίας και του θανάτου. Πάσχα,
άλλωστε, είναι η συντριβή του
έσχατου εχθρού της ανθρώπινης
φύσης, που είναι ο θάνατος: Θανάτω θάνατον πατήσας …
Πάσχα είναι η αφορμή για ενότητα μεταξύ των λαών και των
κοινωνιών. Δεν γίνεται να λέμε
ότι γιορτάζουμε την Ανάσταση και
ο πόλεμος και η διχόνοια να κυριαρχεί στις ψυχές μας. Δεν γίνεται
να λέμε ότι πιστεύουμε στα μηνύματα του Χριστού και να επικαλούμαστε αυτή την ιδιότητά μας
και να συντρίβουμε λαούς, υπολήψεις, συνειδήσεις, συνανθρώπους, πλησίον, αδελφούς μας.
Πάσχα δεν μπορεί, όμως, να
νοηθεί και μακριά από την Εκκλησία. Όλα όσα περιλαμβάνει
το φολκλορικό και παραδοσιακό

μέρος της εορτής, αποκρυσταλλώνονται με τη βίωση της Πασχαλινής χαράς μέσα στην Εκκλησία.
Αν δεν ακουστούν οι καμπάνες τ’
Ουρανού μέσα στις ψυχές μας,
αν δεν νιώσουμε ότι ο Θεός είναι
παντού, αλλά, κυρίως, στο χώρο
του Ναού, μικρού ή μεγάλου δεν
έχει σημασία, τότε είναι σα να
γιορτάζουμε όπως οι Ιουδαίοι,
που σταύρωναν έναν Αθώο και
δεν έμπαιναν μέσα στην αυλή του
Πιλάτου για να μη μολυνθούν!
Ανάσταση σημαίνει: άφεση,
συγχώρηση, μεταμόρφωση και
ανάπλαση της σχέσεώς μας με
το Θεό, τον εαυτό μας, τους ανθρώπους και την ευλογημένη και
ταλαιπωρημένη αυτή κτίση μέσα
στην οποία ζούμε, χωρίς δυστυχώς, τις περισσότερες φορές, να
νοιαζόμαστε γι’ αυτή…
Την ημέρα του Πάσχα η φύση
βάζει την πιο καλή και πιο γλυκιά
της φορεσιά. Η Ανάσταση αποτελεί την κορυφαία γιορτή του πολιτισμού μας γιατί αποτυπώνει το
θρίαμβο της αγάπης και της ζωής:
ο Χριστός αγαπά τον καθένα από
μας και ζει αναστημένος για τον
καθένα από μας. Μας καλεί να
ξαναβρούμε το αληθινό νόημα
του Πάσχα, το οποίο φωλιάζει στη
Λαμπριάτικη ατμόσφαιρα όχι μόνο
εξωτερικά, αλλά, κυρίως, εσωτερικά. Γιατί εκεί βρίσκεται το μόνο και
αληθινό νόημα, στη μεταμόρφωση
της καρδιάς μας, με τη χάρη του
Θεού. Έστω και μία ημέρα!
Αγαπητοί κ. κ. Μέτοχοι,
Δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι αλλά, δυστυχώς, η Ελλάδα
μας εξακολουθεί να πορεύεται σε
δρόμους στενούς και δύσκολους.
Ο Οργανισμός μας συνεχίζει να
αντέχει και να αναδεικνύει τη δυναμική του. Αγωνιζόμαστε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις
για να προχωράμε πάντα μπροστά. Δεν θα σταματήσουμε ούτε
λεπτό να αγωνιζόμαστε για ένα
καλύτερο αύριο. Αλλά πάντα και
πολύ περισσότερο αυτές τις Άγιες
μέρες δεν ξεχνάμε ότι σημασία
έχει να παραμένεις άνθρωπος.
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Χριστός Ανέστη!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Θ.
Από τις 26 μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2016, διεξήχθη στο Λονδίνο
το 7ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο με
θέμα το «Ηλεκτρονικό Κόμιστρο
και Πληροφόρηση του Επιβατικού
κοινού».
Το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο
και η ταυτόχρονη έκθεση για
«Ηλεκτρονικό Κόμιστρο και Πληροφόρηση Επιβατικού Κοινού»
αποτελούν το σημαντικότερο
γεγονός σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα των
εξελιγμένων συστημάτων πληρωμής και συλλογής κομίστρου
στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων και Οργανισμών Αστικών Συγκοινωνιών,
Υπουργείων, Τραπεζών, Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Εταιριών κινητής
τηλεφωνίας καθώς και κατασκευής
και εμπορίας μηχανημάτων έκδοσης και επικύρωσης εισιτηρίων και
καρτών απ’ όλο τον κόσμο.
Μέσα στα πλαίσια του Συνεδρίου και προκειμένου να δημιουργηθούν περαιτέρω κίνητρα
βελτίωσης και εκσυγχρονισμού
των παρεχομένων υπηρεσιών
προς το επιβατικό κοινό έχουν
θεσπιστεί βραβεία σε επιμέρους
θεματικές ενότητες.
Μέσα από σκληρή ανταγωνιστική διαδικασία και έχοντας ως
κριτές άτομα παγκοσμίου κύρους

στον τομέα του ηλεκτρονικού κομίστρου και της πληροφόρησης
του επιβατικού κοινού, προχωρούν
στην ανάδειξη και βράβευση των
καλύτερων παγκοσμίως νέων και
καινοτόμων εφαρμογών.
Στο 7ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο προστέθηκε για πρώτη φορά
νέα ενότητα με αντικείμενο την
πλέον καινοτόμο πρωτοβουλία και
εφαρμογή στην πληροφόρηση του
επιβατικού κοινού σε πραγματικό
χρόνο (most innovative real – time
passenger information initiative).
Στην ως άνω ενότητα υποβλήθηκε η υποψηφιότητα του
Ο.Α.Σ.Θ. για το σύστημα παροχής
πληροφόρησης επιβατικού κοινού σε πραγματικό χρόνο μέσω
συμβατικού τηλεφώνου και μέσω
μεγαφώνων εγκατεστημένων σε
επιλεγμένες στάσεις με στόχο την
διευκόλυνση της πληροφόρησης
ειδικών κατηγοριών επιβατών,
όπως είναι άτομα μη εξοικειωμένα με την χρήση της σύγχρονης
τεχνολογίας (διαδίκτυο, «έξυπνα
κινητά», ηλικιωμένοι, άτομα με περιορισμένη όραση, τυφλοί κ.λ.π.).
Το σκεπτικό της επιτροπής για
την υποψηφιότητα του Ο.Α.Σ.Θ.,
όπως δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου
(www.transport-ticketing.com)
ήταν το εξής:
«Ο Ο.Α.Σ.Θ. έχει αναπτύξει με

επιτυχία μία υπηρεσία πληροφόρησης για τους ηλικιωμένους και
τα άτομα με προβλήματα όρασης.
Με στόχευση αυτές τις μειονοτικές ομάδες, που συχνά λησμονούνται λόγω της βιασύνης για τη
δημιουργία νέων ηλεκτρονικών
εφαρμογών, η εφαρμογή αυτή
είναι εξαιρετικά αξιέπαινη. Αποτελεί ένα φανταστικό παράδειγμα
για το πώς η τεχνολογία μπορεί
να βοηθήσει στην κοινωνική ενσωμάτωση σημαντικών τμημάτων του πληθυσμού».
Η κριτική επιτροπή σε ειδική
εκδήλωση την 26η Ιανουαρίου
2016 απένειμε στον Ο.Α.Σ.Θ. ΤΟ
ΠΡΏΤΟ ΒΡΑΒΕΊΟ της συγκεκριμένης κατηγορίας, το οποίο,
σημειωτέον, απονέμεται φέτος
για πρώτη φορά.
Με δεδομένες τις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που διέρχεται η Ελλάδα στην
διάρκεια των τελευταίων ετών, η
βράβευση αυτή αποτελεί άλλη μία
επίσημη Διεθνή αναγνώριση του
επιπέδου και της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών του Οργανισμού.
Παράλληλα αυξάνει και τις υποχρεώσεις του Οργανισμού για περαιτέρω βελτίωση αυτών των υπηρεσιών καθότι η διατήρηση στην
κορυφή είναι απείρως δυσκολότερη από την κατάκτησή της.

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
Αγαπητοί Μέτοχοι,
Άρχισαν πάλι οι γνωστοί «ψευδοπροφήτες» να διαδίδουν ανυπόστατες φήμες ότι παραιτούμαι. Είναι οι ίδιοι που το 2013 έβαζαν θαυμαστικά αντί για τις υπογραφές τους σε
ανώνυμες επιστολές που σας έστελναν. Είναι οι ίδιοι που βλέπουν τα ποσοστά τους σε
κάθε εκλογική αναμέτρηση να μειώνονται. Αυτοί που δήλωναν απογοητευμένοι από την
επαναλαμβανόμενη αποδοκιμασία των μετόχων και ότι αποχωρούν τώρα λένε ότι δήθεν
εγώ φεύγω. Ματαιοπονούν, γιατί με τη δύναμη του Θεού και την εμπιστοσύνη των Μετόχων και Εργαζομένων, θα τους διαψεύδουμε για καιρό ακόμη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΟΑΣΘ
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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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΗΛΙΑ ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Στις 16 Μαρτίου 2016
ταξίδεψε για τον Παράδεισο ο γιος μας. Θα θέλαμε
να ευχαριστήσουμε όλους
όσους παρευρέθησαν στην
κηδεία, κατέθεσαν στεφάνια, έκαναν εισφορές σε

κοινωφελή ιδρύματα ή με
οποιονδήποτε τρόπο έδειξαν την εκτίμηση και το
σεβασμό στην οικογένειά
μας και συμπαραστάθηκαν
στο βαρύ μας πένθος.
Ιδιαιτέρως θα θέλαμε να

ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Στεφανίδη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους
συναδέλφους του Τμήματος Εποπτείας και Ειδικών
Συγκοινωνιακών Υπηρεσι-

ών, που στάθηκαν δίπλα
μας στο Γολγοθά μας και
στις δύσκολες ώρες που
περάσαμε.
Μπινόπουλος Ηλίας Ψαρρά Βαΐτσα

2310/945.239, 981.204
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΚΊΝΗΣΗΣ
2310/948.966, 2310/981.190
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
2310/949.103, 2310/981.205
ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΆΦΗΣΗΣ
2310/981.218, 2310/981.229
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

2310-981.164

ΙΚΕΑ Α΄

2310-981.352

ΙΚΕΑ Β΄

2310-981.305

Σταυρούπολη

2310-981.440

Χορτιάτη

2310-981.156

Χαριλάου

2310-981.161

ΚΤΕΛ Α΄

2310-981.442

ΚΤΕΛ Β΄

2310-981.441
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

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

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Προμηθευτικού
Συνεταιρισμού Αυτοκινητιστών Θεσσαλονίκης

«Ο ΗΡΑΚΛΗΣ»
εύχονται στα μέλη του Καλή Ανάσταση!
Το άγιο φως της Ανάστασης ας φωτίσει τις
ψυχές και τις ζωές όλων μας.

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.
2310-948064 και 2310-981230.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Σας γνωρίζουμε ότι οι φορολογικές δηλώσεις για το οικονομικό έτος 2016 (Χρήση 1/1/2015
- 31/12/2015) 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 09 Μαΐου έως 02 Ιουνίου 2016 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 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΑΣ ΙΚΑ κάθε υπόχρεου.
Για τα προστατευόμενα μέλη ανήλικα - ενήλικα τέκνα ΑΜΚΑ και
Α.Φ.Μ. (υποχρεωτικό).
2. Άδεια κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτου εφόσον υπάρχει ή πιστοποιητικό ακινητοποίησης του Ι.Χ.ΕΑ.
3. Βεβαίωση στρατολογικού
γραφείου εφόσον υπάρχουν τέ-

κνα 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 και το μισθωτήριο συμβόλαιο (υποχρεωτικό).
5. Αντίγραφο φορολογικής
δήλωσης Οικονομικού Έτους
2015 ή φορολογικού έτους 2014
(1.1.2014 – 31.12.2014).
6. Εκκαθαριστικό Εφορίας του
Οικονομικού Έτους 2015 ή φορολογικού έτους 2014 (1.1.2014 –
31.12.2014).
7. Αποδείξεις δαπανών που
αφαιρούνται από τον φόρο, οι
οποίες αφορούν έξοδα ιατρικής,
νοσοκομειακής
περίθαλψης,
δαπάνη για αγορά φαρμάκων
και δωρεές χρηματικών ποσών.
8. Αποδείξεις - τιμολόγια εσόδων-εξόδων όσοι δηλώνουν
αγροτικά εισοδήματα για το
φορολογικό έτος 2015 για χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 και
αριθμό τραπέζης IBAN για έκδοση
βεβαίωσης ΟΠΕΚΕΠΕ (αγροτικών
ενυσχίσεων).
9. Βεβαιώσεις τόκων καταθέσεων (εσωτερικού και εξωτερικού) και
αριθμό τραπέζης IBAN.
10. Κατάσταση εισοδημάτων από
ενοίκια (ακριβή ποσά, στοιχεία ενοικιαστών-ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ.,
αριθμοί παροχής ρεύματος) και δικαιολογιτικά για ανείσπρακτα ενοίκια
(φωτοαντίγραφα-φωτοτυπίες) δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί.
11. Δικαιολογητικά για αγορές
όπως: αυτοκίνητα, σκάφοι, λοιπά
οχήματα, αγορές επιχειρήσεων, χρεογράφων, εταιρικών μεριδίων, συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου, αγορά

ακινήτων, ανέργεση οικοδομών,
δωρεές - γονικές παροχές.
12. Όσοι έχουν προβεί σε
τακτοποίηση
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ – ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
βάσει του Νόμου 3843/2010,
4014/2011 και 4178/2013 να
προσκομίσουν όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.
13. 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.λ.π.
14. Όσοι έχουν αλλαγές στο
έντυπο Ε9 σε ακίνητα – αγροτεμάχια (από γονική παροχή,
δωρεές, πώληση, αγορά) να προσκομίσουν τα συμβόλαια και τα
αντίγραφα Ε9 έτους 2010 έως
2016 και όσοι έχουν επίσης αλλαγές για το έτος 2015-2016.
15. Όσοι μισθωτοί ή συνταξιούχοι έχουν καταβάλει σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης εξαγορά χρόνου
ασφάλισης, όπως χρόνους στρατιωτικής θητείας, βεβαίωση για
μείωση του εισοδήματος.
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 15/04/2016
Με συναδελφικούς
xαιρετισμούς
Χρήστος Απ. Στεφανίδης
Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Από το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
«Αγαπητοί μας φίλοι και συνεργάτες
Τα παιδιά και οι άνθρωποι του
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σας εκφράζουν τις θερμότερες
ευχαριστίες για την ανεκτίμητης αξίας
έμπρακτη συμμετοχή σας στις δράσεις
μας για τα παιδιά. Πιο συγκεκριμένα
θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε
θερμά για την χορηγία δύο ετήσιων
μαθητικών καρτών απεριορίστων διαδρομών για παιδιά που διαμένουν σε
Σπίτι του Οργανισμού μας στον Φοίνικα Θεσσαλονίκης.
Η γενναιόδωρη συμμετοχή σας
αλλά πολύ περισσότερο η συγκινητική
ζεστασιά και ειλικρινής ευχαρίστηση με
την οποία μας στηρίζετε, αποτελούν για
εμάς αληθινό θησαυρό.
Χάρη σε σας και μαζί με εσάς, «Το
Χαμόγελο του Παιδιού» καταφέρνει
να επιβιώνει κάθε χρόνο αλλά και να
διευρύνει τη δράση του, καθιστώντας
έτσι εφικτή την προστασία και φροντίδα χιλιάδων παιδιών που έχουν στερηθεί το χαμόγελό τους.
Χάρη σε σας και μαζί με εσάς, διασφαλίζονται οι υλικές ανάγκες που

αντιμετωπίζουμε προκειμένου να συνεχίζουμε, αλλά και η απαραίτητη ηθική
υποστήριξη για να φέρουμε εις πέρας
το – συχνά πολύ δύσκολο – έργο που
μας έχετε εμπιστευτεί.
Για ακόμη μια φορά σας ευχαριστούμε θερμά και ελπίζουμε να έχετε πάντοτε τη δυνατότητα να στέκεστε δίπλα στα
παιδιά που εκπροσωπούμε, ως μέλη της
μεγάλης μας οικογένειας.
Σας ευχαριστούμε!».
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Κώστας Γιαννόπουλος

Πιστεύουμε, κ. Πρόεδρε, ότι και στο
μέλλον θα είσθε αρωγός σε νέες μας
προσπάθειες επικοινωνίας με το ευρύτερο κοινό της πόλης μας.
Ελπίζουμε, κ. Πρόεδρε, σε μια δεδομένη στιγμή να βρείτε το χρόνο να
δεχτείτε αντιπροσωπεία μας για να σας
εκφράσουμε και δια ζώσης τις ευχαριστίες μας».
Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος του Σώματος
Ελληνικού Οδηγισμού
Ηρώ Φουρουτζή

Από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού,
λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια
επιστολή:
«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού σας
ευχαριστεί θερμά που ικανοποιήσατε
το αίτημά του να προβάλλετε μέσω
των ηλεκτρονικών ταινιών πληροφόρησης των λεωφορειακών γραμμών του
Ο.Α.Σ.Θ. το Μουσείο Ελληνικού Οδηγισμού, επ’ ευκαιρία των γενεθλίων ίδρυσής του. Οι Αθηναίες επισκέπτριες του
Μουσείου μας θαύμασαν ζηλόφθονα
τις πρωτοποριακές σας μεθόδους επικοινωνίας και τις παγκόσμιες διακρίσεις
σας και όλοι μας σας συγχαίρουμε για
τις πρωτοβουλίες αυτές.

Από την κα Δάφνη ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ,
επίκουρη καθηγήτρια Νομικής Α.Π.Θ.,
λάβαμε την ακόλουθη συγχαρητήρια
επιστολή:
«Κυρίες, κύριοι,
Με την επιστολή αυτή θα ήθελα να
σας γνωστοποιήσω τα εξής:
Χθες, 3 Μαρτίου 2016 και γύρω στις
3 το μεσημέρι, στο λεωφορείο 12 της
γραμμής ΚΤΕΛ – Κ. ΤΟΥΜΠΑ, χωρίς να
το αντιληφθώ κάποιος αφαίρεσε από
την τσάντα μου το πορτοφόλι, πήρε τα
χρήματα και το εγκατέλειψε μέσα στο
λεωφορείο. Το πορτοφόλι βρέθηκε και
παραδόθηκε στον Σταθμάρχη ΚΤΕΛ του
Ο.Α.Σ.Θ. κ. Χρήστο Σιδηρόπουλο. Ο κ.
Σιδηρόπουλος αμέσως κινητοποιήθηκε

και, από τα στοιχεία που υπήρχαν στο
πορτοφόλι (ταυτότητα, κάρτες, κ.λπ.),
επί πολλές ώρες προσπαθούσε να με
εντοπίσει για να με ειδοποιήσει ότι το
πορτοφόλι βρέθηκε. Έκανε επανειλημμένα τηλεφωνήματα, μέχρι και στην
Αθήνα, από το προσωπικό του κινητό
τηλέφωνο και μετά από πολύωρες και
επίμονες προσπάθειες κατάφερε να με
εντοπίσει γύρω στις 8 το βράδυ. Μάλιστα με απάλλαξε από το να πάω εγώ
να το πάρω, παραδίδοντάς το σε οδηγό
της γραμμής 12 που εκείνη τη στιγμή
ξεκινούσε από το ΚΤΕΛ, από τον οποίο
και τελικά παρέλαβα το πορτοφόλι στη
στάση «ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ», όπου περίμενα
μετά από σχετική συνεννόηση μαζί του.
Πέρα από την προσωπική μου ευγνωμοσύνη προς τον κύριο Σιδηρόπουλο αισθάνομαι την ανάγκη να γνωστοποιήσω στην υπηρεσία σας την πράξη
του, η οποία, δεδομένου ότι ξεπερνάει
τα όρια των αρμοδιοτήτων του, αποτελεί απόδειξη ιδιαίτερης ευσυνειδησίας,
αποτελεσματικότητας, εξυπηρετικότητας και ακεραιτότητας του χαρακτήρα
του. Για μας, το επιβατικό κοινό, δίνει
την πλέον άριστη εντύπωση, όσον αφορά το προσωπικό του Ο.Α.Σ.Θ.. Μακάρι
όλοι οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία σας
να επιδείκνυουν την αποτελεσματικό-

τητα, το φιλότιμο και το ήθος του κ.
Σιδηρόπουλου».
Με τιμή
Δάφνη Παπαδάτου
Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής
Α.Π.Θ.
Από τους κ. κ. Αντώνη και Ξανθή
ΧΑΡΙΣΗ, λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
«Αγαπητέ κ. Στεφανίδη,
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας για την υποστήριξη, τη βοήθεια και το ενδιαφέρον
που επιδείξατε, τόσο ο ίδιος όσο και
το προσωπικό του Οργανισμού, για τη
διευκόλυνση στη διαχείριση του προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε η
κόρη μας τους τελευταίους μήνες της
ζωής της.
Η συνδρομή σας προσέφερε αμέριστη βοήθεια στην οικογένειά μας. Η
ευαισθησία και η ανθρωπιά του προσωπικού σας, βοήθησαν το παιδί μας
σε δύσκολες στιγμές που το είχε πραγματικά ανάγκη.
Σας ευχαριστούμε όλους».
Με εκτίμηση,
Αντώνης και Ξανθή Χαρίση

Σελίδα 4η

Ε.Μ.Σ. και Ο.Α.Σ.Θ. διδάσκουν την ιστορία
της πόλης μας σε φοιτητές της Π.Γ.Δ.Μ.

Η Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών φιλοξένησε στη Θεσσαλονίκη,
από τη Δευτέρα 7 Μαρτίου έως και την Τετάρτη
9 Μαρτίου, εκατό (100)
φοιτητές και καθηγητές
του Πανεπιστημίου Άγιος
Κύριλλος και Μεθόδιος
των Σκοπίων.
Το έναυσμα της πρωτοβουλίας έδωσε ο
Υπουργός Εξωτερικών
της Π.Γ.Δ.Μ. Νίκολα ΠΟΠΟΦΣΚΙ, όταν δήλωσε
πρόσφατα ότι «οι δύο
λαοί έχουμε πολλά κοινά
σημεία, είμαστε ξαδέλφια». Καιρός, λοιπόν, να
γνωριστούμε.
Τους υποδέχτηκαν οι
Πρυτάνεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συναντήθηκαν

με συναδέλφους τους Μακεδόνες Έλληνες φοιτητές.
Ξεναγήθηκαν στην πόλη,
στην Εταιρία Μακεδονικών
Σπουδών, στο Αρχαιολογικό
και στο Βυζαντινό Μουσείο,
στο Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης, τη Ροτόντα, την Καμάρα και σε
κορυφαίους
βυζαντινούς
ναούς.
Κάθε ανάμειξη των Κυβερνήσεων και κάθε αναφορά στο Μακεδονικό ζήτημα είχε αποκλεισθεί.
Η επίσκεψη καλύφθηκε
από τα Μ.Μ.Ε. και των δύο
χωρών με μεγάλη δημοσιότητα.
Η φιλοξενία των φοιτητών και των συνοδών καθηγητών τους χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από
Θεσσαλονικείς χορηγούς.
Επίσης, ενισχύθηκε εθελο-

ντικά από αρχαιολόγους,
ξεναγούς και επιστήμονες
μέλη της Εταιρίας.
Μεταξύ άλλων οκτώ (8)
ξενοδοχεία
προσέφεραν
πενήντα (50) δίκλινα δωμάτια με πρωινό. Τα Μουσεία
προσέφεραν δωρεάν είσοδο και ξενάγηση.
Ο Ο.Α.Σ.Θ. διέθεσε τα
δύο (2) λεωφορεία της πολιτιστικής γραμμής και ξενάγησε τους επισκέπτες σε
όλα τα ιστορικά μνημεία της
πόλης μας. Οι εντυπώσεις
τους από την άψογη ξενάγηση ήταν καταπληκτικές.
Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει
έμπρακτα στους γείτονές
μας ένα άδολο μήνυμα φιλίας και γνωριμίας σε χαλεπούς καιρούς. Ενώνει, διδάσκει, ευεργετεί, πρωτοπορεί.
Ενθουσίασε ήδη τους αποδέκτες του μηνύματός της.

Για τη συμμετοχή του
Ο.Α.Σ.Θ., η Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών απέστειλε την
ακόλουθη επιστολή:
«Οι φιλοξενούμενοί μας,
εκατό φοιτητές και καθηγητές
του Πανεπιστημίου Άγιος Κύριλλος και Μεθόδιος, επέστρεψαν στα Σκόπια την Τετάρτη.
Κομίζουν στη χώρα τους άριστες εντυπώσεις και τις διαδίδουν στο Διαδίκτυο. Η τηλεόραση και ο τύπος των Σκοπίων
μετέδωσε τη θερμή φιλοξενία
και εικόνες της Θεσσαλονίκης.
Καθηγητές των δύο πλευρών
αποκατέστησαν μονιμότερη
συνεργασία σε θέματα της
ειδικότητάς τους. Κοινή επιθυμία η στενή φιλία.
Η Εταιρία Μακεδονικών
Σπουδών σας ευχαριστεί
θερμά για τη γενναιόδωρη
συνεισφορά σας. Σεις οι ευγενείς χορηγοί αναδείξατε τη

Θεσσαλονίκη μας όπως
πράγματι είναι και όχι όπως
την παρουσιάζουν άλλοι
στην Ελλάδα και αλλού.
Πόλη ανοικτή στον κόσμο
και φιλόξενη, εξωστρεφής
και αυτάρκης, σύγχρονη και
σφριγηλή, εστία πολιτισμού
και θεματοφύλακας σεβασμίων μνημείων. Ζωντανή
ιστορία. Κεντρική πύλη των
Βαλκανίων και πυλώνας
της σταθερότητάς της.
Σας αρμόζει η ευγνωμοσύνη ότι έτσι υπηρετήσατε
την Πατρίδα μας. Η Εταιρία
Μακεδονικών
Σπουδών
αισθάνεται υπερήφανη ότι
έχει την εμπιστοσύνη σας.
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Καραθανάσης
Ο Συντονιστής
Νικόλαος Ι. Μέρτζος

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»

