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Προς τους
Συλλόγους – Μέλη της ΟΤΟΕ

ΘΕΜΑ:

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΚΑΡΣΕ ΣΡΑΙΝΟΕ Απεριορίζηων Διαδρομών

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Πξνθεηκέλνπ νη ζπλάδειθνη λα ζπλερίζνπλ λα πξνκεζεύνληαη Κάξηεο Απεξηνξίζησλ
Δηαδξνκώλ ΣΡΑΙΝΟΕ με Έκπηωζη ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηα εμήο βήκαηα (παξαηίζεηαη
αθξηβέο πεξηερόκελν πκθσλεηηθνύ ΣΡΑΙΝΟΕ-ΟΣΟΕ:
πκθσλήζεθαλ ηα εμήο:
1. Η πξώηε ησλ ζπκβαιινκέλσλ ΣΡΑΙΝΟΕ αλαιακβάλεη λα ρνξεγήζεη ζηε δεύηεξε ησλ
ζπκβαιινκέλσλ ΟΣΟΕ:


Κάξηεο πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ, πνπ ηζρύνπλ γηα 1 έηνο (εηήζηεο), 6 κήλεο (εμακεληαίεο), 3
κήλεο (ηξηκεληαίεο), 1 κήλα (κεληαίεο), από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο, γηα
πξαγκαηνπνίεζε απεξηνξίζησλ αξηζκνύ δηαδξνκώλ ζηηο πξναζηηαθέο γξακκέο:
-

Αζήλαο – Χαιθίδαο - Αζήλαο

-

Πεηξαηά / Αεξνδξνκίνπ – Κηάηνπ

-

Θεζ/λίθεο – Λάξηζαο (Παιαηνθαξζάινπ) – Θεζ/λίθεο.

2. Οη ηηκέο ησλ πξναλαθεξόκελσλ θαξηώλ, ζα είλαη νη εθάζηνηε ηζρύνπζεο.
3. ηηο ηηκέο απηέο ζα εθαξκόδεηαη
3.1. πνζνζηό έθπησζεο 20% πεξίπνπ, εθόζνλ ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ θάζε κήλα
εθδνζέλησλ θαξηώλ ππεξβαίλεη ην 100.
3.2. πνζνζηό έθπησζεο 10% πεξίπνπ, εθόζνλ ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ θάζε κήλα
εθδνζέλησλ θαξηώλ ππεξβαίλεη ην 50 αιιά ππνιείπεηαη ηνπ 100.
3.3. Κακία έθπησζε αλ ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ εθδνζέλησλ θαξηώλ θάπνην κήλα ππνιείπεηαη
ηνπ 50.
Σν πνζνζηό έθπησζεο κπνξεί λα παξεθθιίλεη νξηαθά πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ γηα ηηο
αλάγθεο ζηξνγγπινπνίεζεο ησλ ηηκώλ.
4. Αλ δελ εμαζθαιίδεηαη γηα θάπνην κήλα ε ειάρηζηε απαηηνύκελε θαηά πεξίπησζε έθπησζεο
πνζόηεηα θαξηώλ, ηόηε γηα ηνλ επόκελν κήλα ζα νξίδεηαη ην πνζνζηό ηεο ρνξεγνύκελεο
έθπησζεο κε βάζε ηα εμήο:
4.1.

ζα ιακβάλεηαη ππόςε ν κέρξη ζηηγκήο κέζνο όξνο θαξηώλ πνπ έρνπλ εθδνζεί αλά
κήλα. Αλ απηόο ππεξβαίλεη ηα θαηά πεξίπησζε όξηα 3.1 θαη 3.2 ζα ρνξεγείηαη θαλνληθά
ε αληίζηνηρε έθπησζε.
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4.2.

Δηαθνξεηηθά, ζα αλαπξνζαξκόδεηαη γηα ην κήλα απηόλ, κε βάζε ηελ παξάγξαθν 3.3
παξαπάλσ θαη ηελ πνζόηεηα ησλ θαξηώλ πνπ εθδόζεθαλ ηνλ πξνεγνύκελν κήλα.

5. Η ΟΣΟΕ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε:
Να απνζηείιεη ζηελ ΣΡΑΙΝΟΕ ιίζηα κε ηα ζηνηρεία (Ολνκαηεπώλπκν, επηζπκεηή δηαδξνκή,
Α.Δ.Σ., δηάξθεηα ηζρύνο, ζεκείν έθδνζεο) ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο νπνίνπο εθπξνζσπεί, νη
νπνίνη επηζπκνύλ λα εθνδηαζηνύλ κε ηηο πξναλαθεξόκελεο θάξηεο. Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη ε
ιίζηα απηή ζα θέξεη ηελ ππνγξαθή ελόο εθάζηνπ ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη επηζπκνύλ λα
εθνδηαζηνύλ κε ηηο πξναλαθεξόκελεο θάξηεο, κε ηε ξεηή θαη ρσξίο αίξεζε έγγξαθε
ζπλαίλεζε απηώλ γηα ηελ ηπρόλ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνπ
γλσζηνπνηνύληαη κέζσ ηεο ιίζηαο ζηελ ΣΡΑΙΝΟΕ ΑΕ. Η ιίζηα κε ηηο ππνγξαθέο ζα
δηαβηβάδεηαη κία θνξά θαη’ έηνο ζηελ ΣΡΑΙΝΟΕ ΑΕ κε ηελ ππνγξαθή αλαλέσζεο ηεο
ζπκθσλίαο, θαη ζε ειεθηξνληθή επεμεξγάζηκε κνξθή (pdf θαη excel).
Πξνζζήθε εγγεγξακκέλσλ ζηε ιίζηα κπνξεί λα γίλεη εγγξάθσο από ηελ ΟΣΟΕ κία θνξά θάζε
ηξίκελν, ε νπνία ζα ηελ δηαβηβάδεη ζε επεμεξγάζηκε ειεθηξνληθή κνξθή (excel), καδί κε
έγγξαθε βεβαίσζε όηη ηα λέα κέιε ζπλαηλνύλ ξεηώο θαη ρσξίο αίξεζε εγγξάθσο γηα ηελ
ηπρόλ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.
6 Η ΣΡΑΙΝΟΕ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε:
Να παξέρεη ζε θάζε εγγεγξακκέλν κέινο ζηε ιίζηα ησλ κειώλ πνπ ζα απνζηείιεη έγθαηξα, ζε
ζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίεο, ε ΟΣΟΕ ζηελ ΣΡΑΙΝΟΕ, ηηο πξναλαθεξόκελεο θάξηεο κε ην
πνζνζηό έθπησζεο όπσο εδώ νξίδεηαη. Σν θάζε εγγεγξακκέλν κέινο ζηε ιίζηα ΟΣΟΕ, ζα
πξέπεη λα απεπζύλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν πώιεζεο ηεο ΣΡΑΙΝΟΕ, ζην νπνίν έρεη
δειώζεη κε βάζε ηελ πξναλαθεξόκελε ιίζηα, όηη επηζπκεί λα απεπζπλζεί. Επίζεο ζα πξέπεη
λα επηδείμεη ηελ Αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηόηεηα όπσο ζηε ιίζηα έρεη δεισζεί.
7 Επηζηξνθή, αθύξσζε, θινπή, απώιεηα θαξηώλ:
(1) Ιζρύνπλ νη αθόινπζεο ξπζκίζεηο ζηηο πεξηπηώζεηο κε ρξεζηκνπνίεζεο (κεξηθήο ή νιηθήο)
ησλ θαξηώλ πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ κε ππαηηηόηεηα ηνπ επηβάηε:
 Εθόζνλ ε θάξηα πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ (ζπλερνύο δηάξθεηαο ηζρύνο) επηζηξαθεί ζηελ
ΣΡΑΙΝΟΕ πξηλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρύνο ηεο, επηζηξέθεηαη ην αληίηηκό
ηεο από ην ζεκείν έθδνζήο ηεο κε παξαθξάηεζε 10%.
 Γηα ηηο θάξηεο πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ δηάξθεηαο ηζρύνο 1 κήλα δελ γίλεηαη θακία
επηζηξνθή αληηηίκνπ κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπο.
 Γηα ηηο θάξηεο πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ δηάξθεηαο ηζρύνο 3 κελώλ, πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεξηθά, επηζηξέθεηαη κέξνο ηνπ αληηηίκνπ ηνπο σο εμήο: ζε θάζε
πεξίπησζε αθαηξείηαη από ην αληίηηκν ηεο κε ρξεζηκνπνηεζείζαο κεξηθά θάξηαο
πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ ην αληίηηκν κίαο θάξηαο πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ 1 κήλα γηα ηελ
ίδηα δηαδξνκή. Εθόζνλ νη εκέξεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ππεξβαίλνπλ ηνλ έλα
κήλα, αθαηξείηαη επηπιένλ από ην πξνο επηζηξνθή πνζό αληίηηκν ίζν κε ηελ ηηκή αλά
εκέξα ηεο ππόςε θάξηαο επί ηνλ αξηζκό ησλ επηπιένλ εκεξώλ.
 Γηα ηηο θάξηεο πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ ηζρύνο 6 κελώλ θαη 1 έηνπο, πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεξηθά, επηζηξέθεηαη κέξνο ηνπ αληηηίκνπ ηνπο σο εμήο: ζε θάζε
πεξίπησζε αθαηξείηαη από ην αληίηηκν ηεο κε ρξεζηκνπνηεζείζαο κεξηθά θάξηαο
πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ ην αληίηηκν κίαο θάξηαο πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ 3 κελώλ γηα
ηελ ίδηα δηαδξνκή. Εθόζνλ νη εκέξεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ππεξβαίλνπλ ηνπο 3
κήλεο αθαηξείηαη επηπιένλ από ην πξνο επηζηξνθή πνζό αληίηηκν ίζν κε ηελ ηηκή αλά
εκέξα ηεο ππόςε θάξηαο επί ηνλ αξηζκό ησλ επηπιένλ εκεξώλ.
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Οη πξναλαθεξζέληεο ππνινγηζκνί γίλνληαη κόλνλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο
έθδνζεο ησλ θαξηώλ πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ.
(2) Γηα ηηο θάξηεο πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ πνπ έρνπλ θιαπεί ή ραζεί, ηζρύνπλ νη αθόινπζεο
ξπζκίζεηο:
 Οη θάξηεο πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ δηάξθεηαο ηζρύνο 1 κήλα δελ αληηθαζίζηαληαη.
 Οη θάξηεο πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ δηάξθεηαο ηζρύνο 3 κελώλ, 6 κελώλ θαη 1 έηνπο είλαη
δπλαηόλ λα αληηθαηαζηαζνύλ κε αληίζηνηρε θάξηα ίδηαο δηάξθεηαο θαη δηαδξνκήο ζε
θάπνηεο πεξηπηώζεηο κε εηδηθή έγθξηζε ηεο Δηεύζπλζεο Επηβαηηθώλ Μεηαθνξώλ.
Οη σο άλσ αληηθαηαζηάζεηο γίλνληαη κόλνλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο έθδνζεο
ησλ θαξηώλ πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ.
(3) Γηα ηηο θάξηεο πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ πνπ θαηαζηξέθνληαη (πιαζηηθνπνίεζε) ή
μεζσξηάδνπλ, αιιά πξνζθνκίδεηαη ν ηίηινο κεηαθνξάο θαη ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα
ηαπηνπνηεζεί κε ηνλ αξρηθά εθδνζέληα ηίηιν, πξνβιέπεηαη ε επαλέθδνζή ηνπο από ην
ζύζηεκα έθδνζεο ησλ θαξηώλ πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ θαη κόλν, ελώ ν εθδόηεο
ππνρξενύηαη λα απνζηείιεη ζηελ ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε. ηνλ θαηεζηξακκέλν ηίηιν.
8 ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η δηάξθεηα ηεο παξνύζαο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο, γηα έλα (1) έηνο. Μπνξεί λα
παξαηαζεί κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ δύν κεξώλ.

Με ζσναδελθικούς ταιρεηιζμούς,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

ΑΥΙΛΛΕΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ

