60 ΧΡΟΝΙΑ Ο.Α.Σ.Θ.
Τις Άγιες αυτές ημέρες όλοι
οι Χριστιανοί επικεντρωνόμαστε στην Ανάσταση του
Θεανθρώπου. Είναι καθήκον
μας όμως να μην ξεχνάμε και
το μαρτύριο της Σταύρωσης.
Να μην ξεχνάμε τα λόγια
του Ιησού στον Σταυρό όταν
πλέον οι διώκτες και οι δήμιοί Του πίστεψαν ότι είχαν
νικήσει. Αυτά τα τελευταία
λόγια πρέπει να θυμόμαστε
συχνά γιατί αποτελούν, τρόπον τινά, την Διαθήκη του,
την ανακεφαλαίωση όλης
της Διδασκαλίας Του.
«ΠΑΤΕΡ ΑΦΕΣ ΑΥΤΟΙΣ, ΟΥ
ΓΑΡ ΟΙΔΑΣΙ ΤΙ ΠΟΙΟΥΣΙ». Με
τα λόγια Του αυτά, στις πρώτες στιγμές της Σταύρωσης,
ο Αναμάρτητος εκδηλώνει
ανάμεσα στους φρικτούς
πόνους του σώματος και
της ψυχής Του την Υπέρτατη
Αγάπη Του για τους παραστρατημένους. Με αυτό τον
τρόπο απαντά στην ανθρώπινη κακία. Ήταν μια δέηση,
μια ικεσία, με επίκληση του
ελαφρυντικού της άγνοιας
για τους εκτροχιασμένους
διώκτες Του, για να αντηχεί
έκτοτε σε όλα τα πλάτη και
μήκη της Γης ο απόηχός της.
Πηγή έμπνευσης των απανταχού Χριστιανών που θα
ήθελαν να δείξουν πως μπορούν να νικήσουν το κακό με
το καλό, τη μοχθηρία με την
αγάπη, το συμφέρον με την
ανιδιοτέλεια.
«ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ». Αυτό δεν
σημαίνει ότι τελειώνει η ζωή.

ΟΧΙ. Τελειώνει η αποστολή,
η επικέντρωση στην Σωτηρία του ανθρώπινου γένους.
Ό,τι είχε να διδάξει και να
πει στους ανθρώπους το
είπε. Θυσιάστηκε για εμάς.
Μας άνοιξε το δρόμο για τον
Παράδεισο. Είναι η στιγμή
εκείνη που όποιος αγαπήσει
και ακολουθήσει τον Χριστό
βαδίζει σε μια νέα ζωή.
«ΠΑΤΕΡ, ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΣΟΥ
ΠΑΡΑΤΙΘΕΜΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΜΟΥ». Ο Χριστός ήρθε στη γη,
έγινε άνθρωπος, έκανε θαύματα, κήρυξε, υπηρέτησε το
θέλημα του Ουράνιου Πατέρα
Του. Μόνος Του με την ελεύθερη θέλησή Του παραδίδει
την ψυχή Του στον Πατέρα
Του. Ο θάνατος του Κυρίου
Ημών γίνεται Ζωή, γίνεται
Αγάπη. Δώρα που δόθηκαν σε
όλους μας και μας οπλίζουν
με δύναμη στις μάχες της καθημερινότητάς μας.
Για να έρθει η Αποκαθήλωση,
η Ταφή και τελικά η Ανάσταση.
Ο συμβολισμός της απόλυτης
διαβεβαίωσης, η σφραγίδα
όλων όσων ο Ιησούς κήρυξε
με τη διδασκαλία Του. Αν είχε
απλά πεθάνει με τον μαρτυρικό
τρόπο της Σταύρωσης και δεν
είχε αναστηθεί, θα είχε θεωρηθεί ως ένας ακόμη Δάσκαλος ή
Προφήτης.
Η Ανάστασή Του όμως
υπήρξε η τελειωτική και πλέον αδιάψευστη απόδειξη ότι
Αυτός ήταν ο μοναδικός Υιός
του Θεού και Αυτός που κατανίκησε το θάνατο εις τους

Αιώνες των Αιώνων.
Αγαπητοί κ. κ. Μέτοχοι,
Η Ανάσταση του Θεανθρώπου θα έρθει με βεγγαλικά και πυροτεχνήματα,
με κωδωνοκρουσίες, με δοξασίες, θα γιορταστεί όπως
κάθε χρόνο με σεβασμό και
ευγνωμοσύνη.
Σε όλη μας αυτή την πορεία,
όλα αυτά τα 60 χρόνια ζωής
του Οργανισμού αρκετές ήταν
οι φορές που θέλησαν να μας
σταυρώσουν, που ανεβήκαμε
μόνοι μας το δικό μας Γολγοθά. Από την άλλη ας αναλογιστούμε το μαρτυρικό δρόμο
που ανέβηκε Εκείνος φορτωμένος με τον Σταυρό του
μαρτυρίου Του. Ας δώσουμε
το χέρι ο ένας στον άλλο, ας
βρούμε την αγάπη, ας παλέψουμε με καθαρή καρδιά, καθαρή ματιά και καθαρή σκέψη
για την ευημερία και το αύριο
του Οργανισμού.
Εύχομαι σε όλους σας και
στις οικογένειές σας ευτυχία,
αγάπη, δύναμη και κουράγιο.
Ενωμένοι όπως πάντα θα
ανεβούμε και αυτόν το Γολγοθά. Θα γιορτάσουμε και
τη δική μας Ανάσταση με το
κεφάλι ψηλά, με βλέμμα καθάριο, περήφανοι που ανήκουμε στη μεγάλη οικογένεια
του Ο.Α.Σ.Θ..
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

1957. Γενέθλιο έτος του
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.
1957. Κατά τη σύστασή
του ο νεοσύστατος Ο.Α.Σ.Θ.
διέθετε 283 λεωφορεία των
60 και 80 θέσεων.
2017. Εξήντα χρόνια μετά
ο Ο.Α.Σ.Θ. διαθέτει 622 λεωφορεία 347 κανονικά και
249 αρθρωτά, 22 μικρά και
4 ειδικά διαμορφωμένα για
μετακίνηση Α.με.Α..
2017. Εξήντα χρόνια
Ο.Α.Σ.Θ.. Ένας Οργανισμός
ορόσημο. Ταυτόσημος με τη
Θεσσαλονίκη. Ομότιμος με
τον Λευκό Πύργο, τη Διεθνή
Έκθεση, την παλιά παραλία.
2017. Εξήντα χρόνια γεμάτα από καθημερινές ιστορίες
εκατομμυρίων επιβατών. Συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, μαθητές, φοιτητές, επισκέπτες
τουρίστες, όλοι έχουν ταξιδέψει την πόλη με ένα λεωφορείο του Ο.Α.Σ.Θ..
2017. Εξήντα χρόνια συ-

νεχούς ανάπτυξης, νεωτερισμών και πρωτοπορίας. Οι
πρώτες γυναίκες οδηγοί, οι
πρώτες γυναίκες εισπράκτορες, τα πρώτα αρθρωτά λεωφορεία 160 θέσεων, τα πρώτα λεωφορεία με κινητήρες
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας,
φιλικούς με το περιβάλλον, οι
πρώτες «έξυπνες στάσεις»,
εφαρμογή ελέγχου λεωφορείων και δρομολογίων με
το σύστημα της Τηλεματικής
και τόσα ακόμη καινοτόμα
μέτρα που αναδεικνύουν τον
Ο.Α.Σ.Θ. στην κορυφή της
πρωτοπορίας.
2017. Παγκόσμια αναγνώριση. Λονδίνο 2016. Ετήσιο
διεθνές συνέδριο με θέμα
«Ηλεκτρονικό κόμιστρο και
πληροφόρηση του επιβατικού
κοινού». Πρώτο βραβείο για
την πλέον καινοτόμο προτοβουλία και εφαρμογή στη
πληροφόρηση του επιβατικού
κοινού σε πραγματικό χρόνο.
2017. Εξήντα χρόνια μετά
η μάνα Θεσσαλονίκη θυμάται,
αναπολεί, χαμογελά και δακρύζει από περηφάνια.

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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Σελίδα 2η

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

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.

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
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Σελίδα 3η

ΕΦΚΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με την ίδρυση του ΕΦΚΑ, από 1/1/2017, οι παλιοί ασφαλιστικοί φορείς παύουν να υφίστανται. Ενοποιούνται όλοι σε έναν, νέο,
σύγχρονο, αποτελεσματικό, Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Από 1/1/2017, το σύστημα ασφαλιστικών κλάσεων – κατηγοριών
παύει να ισχύει. Βάση υπολογισμού για τις ασφαλιστικές εισφορές
είναι το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση της δραστηριότητας, που δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής
στην ασφάλιση, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
Κατά τη πρώτη εξαμηνιαία περίοδο του έτους 2017, ως βάση
υπολογισμού λαμβάνεται το εισόδημα του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου έτους (δηλαδή εν προκειμένω του 2015). Θα ακολουθήσει
οριστικοποίηση των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών κατόπιν συμψηφισμού των εισφορών που προκύπτουν από τα καθαρά εισοδήματα του έτους 2016, που θα εκκαθαριστούν κατά το Β΄εξάμηνο
του 2017.
Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, από 01/01/2017, επέρχονται
μεταβολές στο καθεστώς υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων
και των αγροτών που υπάγονται στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), βάσει των γενικών, ειδικών ή
καταστατικών διατάξεων του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ, όπως
αυτές ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του νέου ασφαλιστικού νόμου
(ν. 4387/2016), ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση (ασφαλισμένοι πριν και μετά την 01/01/1993).
Βασικό γνώρισμα του νέου καθεστώτος είναι η μετάβαση για τον
υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών από το τεκμαρτό εισόδημα (ασφαλιστικές κατηγορίες για ΟΑΕΕ και ΟΓΑ και νέους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ) και τις σταθερές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (για τους παλαιούς ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ) στο πραγματικό
εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των εισφορών, αφορά δύο μήνες,
δηλαδή στο ειδοποιητήριο ο ασφαλισμένος έχει να πληρώσει ένα
ποσό εισφορά για τον Ιανουάριο και άλλο για τον Φεβρουάριο. Τα
ειδοποιητήρια εφ εξής θα εκδίδονται για τον τρέχοντα μήνα με ημερομηνία εξόφλησης την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα.
Σημειώνεται ότι για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
του ΕΦΚΑ απαιτείται πιστοποίηση, μέσω του συστήματος TAXIS
ΝΕΤ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Απαραίτητοι δηλαδή είναι ο ΑΜΚΑ και οι κωδικοί εισόδου στο
TAXIS NET για την πρόσβαση των ασφαλισμένων των ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ
και ΟΓΑ.
Η εισφορά είναι μηνιαία και υπολογίζεται επί του μηνιαίου ΚΦΑ.
Θεσπίζονται από 1/1/2017 ενιαία ποσοστά εισφορών, ως εξής:
Κλάδος Σύνταξης 20%
Κλάδος Περίθαλψης 6,95%
Πάγια εισφορά ΟΑΕΔ 10 ΕΥΡΩ
Όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων έχουν οποιαδήποτε απορία επί των
ανωτέρω μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά από τις 08.00 έως
14.00 με το μέλος του Δ.Σ Κον Χαράλαμπο Δράκο ή με τον κον
Ελευθέριο Αθηναίο (2310981230 – 2310948064).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Σας γνωρίζουμε ότι οι φορολογικές δηλώσεις για το Οικονομικό Έτος 2017 (Χρήση 1/1/2016
– 31/12/2016) 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,
σε συνεργασία με τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. του Οργανισμού κ. Χρήστο Στεφανίδη, στο γραφείο του
Αντιπροέδρου και Συμβούλων
του Οργανισμού (Αλεξ. Παπαναστασίου 90 / 6ος όροφος). Επειδή η ημερομηνία υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων δεν έχει
έως σήμερα ανακοινωθεί επισήμως θα σας παρακαλούσαμε να
επικοινωνείτε ανά τακτά χρονικά
διαστήματα για την ενημέρωση
σας. Οι φορολογικές δηλώσεις
θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά
μέσω διαδικτύου. Κάθε φορολογούμενος θα πρέπει να έχει στην
κατοχή του τον ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ και τους ΚΩΔΙΚΟΥΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ στο TAXISNET.
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 (δικής τους και
του /της συζύγου) ΑΜΚΑ και
Αριθμό Μητρώου ΟΑΕΕ-ΙΚΑΟΓΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΔΙΑΣ ΙΚΑ κάθε υπόχρεου. Για
τα προστατευόμενα μέλη ανήλικα
- ενήλικα τέκνα ΑΜΚΑ και ΑΦΜ
(υποχρεωτικό).
2. Άδεια Κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτου εφόσον υπάρχει ή πιστοποιητικό ακινητοποίησης του

Ι.Χ.ΕΑ.
3. Βεβαίωση στρατολογικού γραφείου εφόσον υπάρχουν τέκνα που
υπηρετούν την στρατιωτική τους
θητεία και βαρύνουν τον φορολογούμενο ή υπηρετεί ο ίδιος την 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 2016
ή φορολογικού έτους 2015
(1.1.2015-31.12.2015).
6. Εκκαθαριστικό Εφορίας του
Οικονομικού Έτους 2016 ή φορολογικού έτους 2015 (1.1.201531.12.2015).
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 για όσους δηλώνουν
αγροτικά εισοδήματα για το φορολογικό έτος 2016 για τη χρήση
1.1.2016 – 31.12.2016 και αριθμό
τραπέζης IBAN για έκδοση βεβαίωσης ΟΠΕΚΕΠΕ (αγροτικών ενισχύσεων).
9. Βεβαιώσεις τόκων καταθέσεων (εσωτερικού και εξωτερικού) και
αριθμό τραπέζης IBAN.
10. Κατάσταση Εισοδημάτων
από ενοίκια (ακριβή ποσά, στοιχεία
ενοικιαστών – ονοματεπώνυμο,
ΑΦΜ, αριθμοί παροχής ρεύματος)
και δικαιολογητικά για ανείσπρακτα
ενοίκια φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες), δικαστικών αποφάσεων που
έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν
ασκηθεί.
11. Δικαιολογητικά για αγορές

όπως: (αυτοκίνητα, σκάφη, λοιπά
οχήματα, αγορές επιχειρήσεωνχρεογράφων-εταιρικών μεριδίων), συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου, αγορά ακινήτων, ανέγερση
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
– ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ο.Α.Σ.Θ.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ)
που έχουν στην κατοχή τους.
Απαραίτητο ενημερωτικό σημείωμα τριμήνου συντάξεων ΙΚΑ,
ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.τ.λ.
14. Όσοι έχουν αλλαγές στο
έντυπο Ε9 σε ακίνητα-αγροτεμάχια από (γονική παροχή, δωρεές,
πώληση, αγορά) να προσκομίσουν τα συμβόλαια για το έτος
2016-2017.
15. Όσοι μισθωτοί ή συνταξιούχοι έχουν καταβάλλει σε
ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης εξαγορά
χρόνου ασφάλισης, όπως χρόνου
στρατιωτικής θητείας, βεβαίωση για μείωση του εισοδήματος.
Σας επισημαίνουμε για μία
ακόμη φορά ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και
λόγω του ότι η υποβολή γίνεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, να μεριμνήσετε για την ΕΓΚΑΙΡΗ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΑΣ.
Θεσσαλονίκη 05/04/2017
Με συναδελφικούς
xαιρετισμούς
Χρήστος Απ. Στεφανίδης
Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Θα ήθελα να εκφράσω την ευαρέσκειά μου για υπάλληλο του Οργανισμού σας. Συγκεκριμένα θα ήθελα
να σας αναφέρω ότι την 15/2/2017
κατά τη διάρκεια της διαδρομής με
λεωφορείο της γραμμής 24 προς το
κέντρο της Θεσσαλονίκης; και ενώ
είχα αποβιβαστεί στη στάση «ΑΓΙΑΣ
ΣΟΦΙΑΣ», διαπίστωσα ότι ξέχασα την
τσάντα μου που περιείχε σημαντικά
έγγραφα και μεγάλο χρηματικό ποσό
εντός του λεωφορείου. Ο οδηγός επικοινώνησε αμέσως μαζί μου και μου
είπε να μην ανησυχώ γιατί έχει στην
κατοχή του την τσάντα μου και θα με
περιμένει στο τέρμα της Πλ. Ελευθερίας προκειμένου να μου την παραδώσει όπως και έγινε.
Μετά τα παραπάνω, θεωρώ υποχρέωσή μου να εκφράσω τα θερμά
μου συγχαρητήρια στον εν λόγω
οδηγό που με την πράξη του τιμά τον
ΟΑΣΘ.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ιωαννίδου Δόμνα
«Χθες 7/3/2017 σε λεωφορείο
της γραμμής 4 έχασα το πορτοφόλι
μου. Μέσα υπήρχε ένα μεγάλο ποσό
σε μετρητά, οι πιστωτικές μου κάρτες

και άλλα σημαντικά χαρτιά. Ο οδηγός
βρήκε το πορτοφόλι μου, επικοινώνησε μαζί μου και μου το παρέδωσε στο
σταθμαρχείο της Μίκρας. Συνεχίζοντας
την άψογη επαγγελματική του συμπεριφορά αρνήθηκε να πάρει το οποιοδήποτε φιλοδώρημα που προσφέρθηκα να του δώσω.
Για άλλη μια φορά ακόμα συγχαρητήρια.
Μαρμαράς Κώστας
Στις 28 Δεκεμβρίου 2016 στις
13:00 μ.μ. αναχώρησε λεωφορείο με
νούμερο 81 από ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης,
έχοντας προορισμό ΚΟΥΦΑΛΙΑ Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, στις 13:30΄
στην περιοχή ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ έπαθα λιποθυμικό επεισόδιο. Ο οδηγός σταμάτησε το λεωφορείο, κάλεσε το ΕΚΑΒ κι
ενημέρωνε την υπηρεσία του για την
εξέλιξη της κατάστασης.
Ο χρόνος πίεζε, εγώ δεν έδειχνα σημάδια βελτίωσης, το ασθενοφόρο δεν
έφτασε. Έκρινε ο οδηγός πως έπρεπε
να μεταφερθώ στο ΕΣΥ Κουφαλίων,
βοήθησε στην άμεση μεταφορά μου,
με ανέθεσε στους γιατρούς, συνεργάστηκε μαζί τους ως προς τη μετακίνησή
μου σε φορείο κι εφόσον ολοκλήρωσε

το ανθρώπινο αυτό καθήκον του, αναχώρησε.
Χρειάστηκε επειγόντως να πάω με
ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, για περαιτέρω εξετάσεις.
Κυριολεκτικά, ο οδηγός έχει συμβάλλει
στην άμεση μεταφορά μου, κέρδισα
πολύτιμο χρόνο κι έτσι με έσωσε.
Ο Θεός να του το ανταποδώσει το
καλό που έκανε!
Ελπίζω να αναγνωριστεί αυτή η
καλή του πράξη απ’ όλους.
Συγχαρητήρια για το ήθος που διαθέτει! Και εκ μέρους της οικογένειάς
μου και προσωπικά, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!»
Κεχαγιά Ανθούσα του Γεωργίου
«Αξιότιμε κύριε Στεφανίδη
Εκ μέρους του Δ.Σ. και των μελών
του Συλλόγου με Καρκίνο Μαστού
«ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Νομού Θεσσαλονίκης,
θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε
θερμά για την πολύτιμη υποστήριξή
σας, παραχωρώντας στα μέλη του Δ.Σ.
ετήσιες κάρτες μετακίνησης, διευκολύνοντας έτσι το έργο μας.
Η παρουσία σας κοντά μας, πέρα
από την πολύτιμη πρακτική βοήθεια
και τη συναισθηματική υποστήριξη που

μας παρέχει, συμβάλλει ενθαρρυντικά
και ουσιαστικά σε όλο τον αγώνα μας
για τον καρκίνο του μαστού.
Η προσφορά σας μας είναι πολύτιμη.
Ευχόμαστε να είστε πάντα καλά και
να συνεχίσουμε να σας έχουμε δίπλα
μας».
Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος
Κυριακούλα Δερεκενάρη
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 τριών ετήσιων μαθητικών καρτών απεριορίστων διαδρομών
για τα παιδιά που διαμένουν στο Σπίτι
του Οργανισμού στο 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, Πρόεδρος

Σελίδα 4η

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΜΕΤΟΧΟΥΣ
Αγαπητοί Μέτοχοι,
Πέρα από τις ευχές μου για τις Άγιες
Ημέρες του Πάσχα,
θα ήθελα να κάνω μια
μικρή αναφορά στο οικονομικό σκέλος που
– χωρίς αμφιβολία
– επηρεάζει τις ζωές
όλων μας. Ο καθένας
αντιλαμβάνεται
ότι
η πατρίδα μας περνά στιγμές δύσκολες.
Επιλογή του Κράτους
– λανθασμένη κατά
τη γνώμη μου – είναι
η ασυνέπεια στις πληρωμές στον ιδιωτικό
τομέα. Ειδικότερα για
τον Ο.Α.Σ.Θ. παραμελεί
τις – από τους νόμους
και συμβάσεις απορρέουσες – υποχρεώσεις
του και δεν καταβάλλει
τα οφειλόμενα. Πολλοί
δίνουν συνεντεύξεις
και διαστρεβλώνουν
την αλήθεια, άλλοι αρθρογραφούν καθ’ υπό-

δειξη και στάζουν χολή
για τον Οργανισμό. Σας
καλώ να μην ανησυχείτε,
η θέση του Ο.Α.Σ.Θ. είναι
σταθερή και τεκμηριωμένη νομικά. Η ένταση και
η φύση του πολέμου που
δεχόμαστε, δείχνει πόσο
πολύ μας υπολογίζουν.
Η λύση δεν είναι μακριά,
αντίθετα, είναι πολύ πιο
κοντά απ’ όσο νομίζουν
μερικοί. Κάνω ό,τι μπορώ
για να επιτύχω αυτή τη
λύση, υπερασπιζόμενος
ταυτόχρονα τα συμφέροντα των Μετόχων.
Για το ζήτημα του ΕΦΚΑ
και της γενικότερης
ασφάλισης των Μετόχων
θα βρείτε αναλυτικό άρθρο στην εφημερίδα, ενώ
το Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου κ. Χαράλαμπος Δράκος είναι στη διάθεσή σας να λύσει κάθε
απορία.
Οι δυσκολίες στην
ομαλή καταβολή του

μηνιαίου
μερίσματος,
οφείλονται αποκλειστικά
και μόνο στην μη τήρηση των υποχρεώσεων
του Ελληνικού Δημοσίου
προς τον Ο.Α.Σ.Θ.. Αν είχαμε λάβει τα χρωστούμενα, ο Οργανισμός δεν
θα όφειλε ούτε ένα ευρώ
σε Μετόχους, Εργαζομένους, Προμηθευτές και
αυτό δείχνει τη σωστή
οικονομική
διαχείριση
που γίνεται, η οποία επιβεβαιώθηκε από τους
πολλαπλούς ελέγχους
στους οποίους υποβλήθηκε ο Ο.Α.Σ.Θ. από τα
Ελεγκτικά Όργανα του
Δημοσίου, χωρίς να διαπιστωθεί το παραμικρό.

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΕ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ
Έχουν ήδη συμπληρωθεί
8 έτη λειτουργίας της πολιτιστικής γραμμής Νο 50 του
Ο.Α.Σ.Θ., η οποία έχει αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές, από τους επισκέπτες που
έχουν κάνει χρήση αυτής της
υπηρεσίας. Η διαδρομή με
θέμα η “Ιστορία της Θεσσαλονίκης” πραγματοποιεί στάσεις στα πολυάριθμα ιστορικά
της μνημεία, που αποτυπώνουν την μακραίωνη ιστορία
της, από τους αρχαίους, ελληνιστικούς, ρωμαϊκούς και
βυζαντινούς χρόνους μέχρι
σήμερα.
Συνοδοί που με προθυμία,
ευγένεια και άριστη κατάρτιση διανέμουν τα πληροφοριακά έντυπα και παρέχουν
πρόσθετες πληροφορίες σε
κάθε επιβάτη, συμβάλλουν
σημαντικά στις βέλτιστες δυνατές υπηρεσίες προς τους
πολίτες και τους επισκέπτες
της Θεσσαλονίκης.
Η διοίκηση του Οργανισμού
έχει δεχθεί πάρα πολλές ευχαριστήριες επιστολές από

ιδρύματα και φορείς από την
Ελλάδα και το εξωτερικό για
την ποιότητα της ξενάγησης.
Ευχαριστήριες επιστολές
έχουν αποσταλεί στον Οργανισμό από δημόσια και
ιδιωτικά σχολεία από κάθε
γωνιά της χώρας από Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, Μητροπόλεις, σωματεία
- συλλόγους επιστημονικών
και πολιτιστικών φορέων της
Ελλάδας.
Πιο συγκεκριμένα, 1.453
τμήματα διάφορων φορέων,
με περισσότερα από 40.000
άτομα, έχουν περιηγηθεί, έως
σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με
την πολιτιστική γραμμή Νο
50.
Το σύνολο των μεταφερθέντων επιβατών από το 2009
έως 28/2/2017 ανέρχονται
σε 284.188 επιβάτες (μ.ο.
103 επιβάτες ημερησίως).
Ο Ο.Α.Σ.Θ. συνεχίζει αδιάκοπα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη Θεσσαλονίκη
καταβάλλοντας κάθε δυνατή
προσπάθεια.

Με την πεποίθηση ότι
σύντομα θα έχουμε καλά
νέα, σας εύχομαι Υγεία
και Καλό Πάσχα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ & ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.
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»

