
 
 
 
 
 
 

 

ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ.  15200 

Αθήνα, 31 Ηανοςαπίος 2019 

Προς τους  

υλλόγους – Μέλη της ΟΣΟΕ 

 

ΘΕΜΑ: Ετήσιες Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών ΟΑΑ 2019 

(ΠΡΟΟΦΗ:  1/3/2019– 29/2/2020) 

 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Ζ νέα πεπίοδορ αναθέπεηαι ζηιρ ημεπομηνίερ από 1η ΜΑΡΣΗΟΤ 2019 έωρ 29η 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2020, με ηιρ παπακάηω καηηγοπίερ και ηιρ ανηίζηοισερ ηιμέρ: 

 

Α. ΣΤΠΟΙ ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ 

 

1. ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ: Ολνκαζηηθή αμία 330€ (πεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ 24%). 

Ηζσύει για όλα ηα μέζα απμοδιόηηηαρ ΟΑΑ:  

 Λεσθνξεία 

 Σξφιιευ 

 Ηιεθηξηθφο ηδεξφδξνκνο 

 Σξακ 

 Μεηξφ (κέρξη ην Κνξσπί) θαη  

 ΣΡΑΙΝΟΔ (ζην ηκήκα ηνπ Πξναζηηαθνχ  Μαγνχια – Πεηξαηάο – Κνξσπί).  

 

ΔΕΝ ιζχύουν : 

 ζηις λεωθορειακές γραμμές EXPRESS ηοσ Αεροδρομίοσ 

 ζηη γραμμή Χ80 και  

 ζηο Μεηρό ζηο ημήμα Κορωπί – Αεροδρόμιο.  

ΣΙΜΗ ΦΡΕΩΗ ΟΣΟΕ: 281   Ευρώ 
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2. ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ: Ολνκαζηηθή αμία 490€ (πεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ 24%). 

Ηζσύει για όλα ηα μέζα απμοδιόηηηαρ ΟΑΑ:  

 Λεσθνξεία  (ΚΑΙ ζηηο γξακκέο EXPRESS ηνπ Αεξνδξνκίνπ) 

 Σξφιιευ 

 Ηιεθηξηθφο ηδεξφδξνκνο 

 Σξακ 

 Μεηπό  (έωρ ηο Αεποδπόμιο) και  

 ΣΡΑΙΝΟΔ  (ζην ηκήκα ηνπ Πξναζηηαθνχ Μαγνχια –  Πεηξαηάο – Αεξνδξφκην).  

 

ΔΕΝ ιζχύουν ζηη γραμμή Χ80.  
 

ΣΙΜΗ ΦΡΕΩΗ ΟΣΟΕ: 417   Ευρώ 

 

 

Β. Ζ  Ο Σ Ο Δ  Κ Α Λ Δ Η  Σ Ο Τ    Τ Λ Λ Ο Γ Ο Τ   Ν Α  Π Ρ Ο Υ Ω Ρ Ζ  Ο Τ Ν   Σ Ζ  

 Τ Λ Λ Ο Γ Ζ  Σ Ω Ν  Υ Ρ Ζ Μ Α Σ Ω Ν  Μ Δ Υ Ρ Η  1 8  Φ Δ Β Ρ Ο Τ Α Ρ Η Ο Τ  2 0 1 9 .  

Οη ζπλάδειθνη δχλαληαη λα πξνκεζεπηνχλ εηήζηα πξνζσπνπνηεκέλε ειεθηξνληθή θάξηα 
θαη γηα ηα άκεζα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο (ζχδπγν θαη ηέθλα). 

 Οη ζπληαμηνχρνη, άλσ ησλ 65 εηψλ, ή πνπ ζα θιείζνπλ ηα 65 κέζα ζηελ πεξίνδν ηζρχνο 
ηνπ εηζηηεξίνπ, έρνπλ έθπησζε 50% θαη ΓΔΝ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΤΝ ΚΑΡΣΑ ΜΔΩ ΣΖ 
ΟΣΟΔ. 

 

Γ. ΟΗ ΤΛΛΟΓΟΗ ππέπει μ έ σ π ι  η η  Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Α  1 8  Φ ε β π ο ς α π ί ο ς  2 0 1 9  ΝΑ 

ΔΥΟΤΝ ΟΛΟΚΛΖΡΩΔΗ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΥΡΖΜΑΣΩΝ και να οπίζοςν έναν 
ζςνάδελθο ωρ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΩΖ πος θα έσει ηην επαθή με ηην ΟΣΟΔ.  

Απφ πιεπξάο ΟΣΟΔ ςπεύθςνορ διάθεζηρ και διασείπιζηρ είναι ο ζςνάδελθορ 
Παναγιώηηρ Ρούζζορ (ηηλ. 2103388290, θαξ 2103640429,  oasa@otoe.gr). 

Ζ ΔΠΗΓΟΖ ΚΑΣΑΘΔΣΖΡΗΩΝ Ή ΜΔΣΡΖΣΩΝ γίνεηαι ζε ΓΤΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΑ (ένα για ηην 
ΟΣΟΔ και ένα για ηο ύλλογο). 

Με λεφηεξε Αλαθνίλσζε ζα ζάο γλσξίζνπκε ηνπο Σξαπεδηθνχο Λνγαξηαζκνχο θαηάζεζεο 
ηνπ ηζφπνζνπ ηεο παξαγγειίαο εθάζηνπ πιιφγνπ. 

 

Δ. Όζνη ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο έρνπλ ελεξγνπνηήζεη ηελ ειεθηξνληθή ηνπο θάξηα, 

ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία (δειαδή κεηά ηελ 1ε Μαξηίνπ), γηα λα ηχρνπλ ηεο έθπησζεο ζα 
πξέπεη λα θαηαβάινπλ ην ηζφπνζν ΔΝΣΟ ΣΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΩΝ θαη ζα 
ελεξγνπνηνχλ ην ειεθηξνληθφ εηζηηήξην κεηά ηε ιήμε ηνπ. 

Έθδνζε ΜΟΝΟ ΝΔΩΝ ειεθηξνληθψλ ΜΔΜΟΝΟΜΔΝΩΝ θαξηψλ ζα γίλεηαη ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΟ 
ΜΗΝΑ (κέρξη ηελ 26ε εθάζηνπ κελφο), κε δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο – θφξηηζεο ηεο 
ειεθηξνληθήο θάξηαο απφ ηελ 1ε ηνπ επφκελνπ κήλα, ΜΔ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΝ 
31.5.2019. 
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ΠΡΟΟΦΗ: ε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο ειεθηξνληθήο θάξηαο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί 

κεηαθέξνληαο ην ππφινηπν ηεο ζηελ λέα ειεθηξνληθή θάξηα, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ΣΟΝ ΟΑΑ, φπσο βεβαίσζε ηεο ΟΣΟΔ, ηνλ ΑΜΚΑ, ην pin (8-

ςήθην) ηεο απνιεζζείζαο ειεθηξνληθήο θάξηαο θαη κε ηελ θαηαβνιή δχν (2) επξψ γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηεο. Η ΟΣΟΔ ζα ρνξεγεί ζσεηική βεβαίωζη, ηελ νπνία ζα πξνζθνκίδεη ν 

ελδηαθεξφκελνο απψιεηαο ηεο θάξηαο ζηνλ ΟΑΑ. 

 

Ε. ΥΟΡΣΙΗ ΕΣΗΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΣΑ 

Αθνχ ελεκεξσζεί ν θάηνρνο ηεο θάξηαο απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηνπ πιιφγνπ ηνπ, φηη 

έρεη νινθιεξσζεί ε καδηθή επαλαθφξηηζε, πξέπεη λα πξνζέιζεη ζε έλα νπνηνδήπνηε ΑΜΔΚ ζε 

νπνηνδήπνηε ζηαζκφ ηνπ Μεηξφ ή ηνπ Σξακ θαη αθνχ ηνπνζεηήζεη ηελ θάξηα ηνπ ζηε ζήθε, 

επηιέγεη ΔΠΙΓΟΣΗΗ θαη επαλαθνξηίδεηαη ε θάξηα ηνπ κε ην θφκηζηξν. Σν λέν πξντφλ 

ελεξγνπνηείηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ήδε ππάξρνληνο ελεξγνπνηεκέλνπ. εκεηψλεηαη, φηη ε ίδηα απηή 

δηαδηθαζία ζα επαλαιακβάλεηαη θάζε θνξά πνπ πξέπεη λα γίλεη καδηθή επαλαθφξηηζε κέζσ 

online πιεξσκήο (βιέπε ζπλεκκέλν έγγξαθν «ΟΓΗΓΙΔ: ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΚ ΓΙΑ ΣΟΤ 

ΔΠΙΒΑΣΔ»). 

Σ. Οη χιινγνη ππνρξενχληαη ΜΔΣΑ ηο πέπαρ ηηρ ζςλλογήρ ηων σπημάηων, λα 

ζηείινπλ ή λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ ΟΣΟΔ αληίγξαθν θαηαζεηεξίνπ κε ην ηζφπνζν ζηνπο 

Λνγαξηαζκνχο ηεο ΟΣΟΔ, πνπ ζα ζαο αλαθνηλψζνπκε πξνζερψο. Μαδί κε ην θαηαζεηήξην, ζα 

πξέπεη λα απνζηαινχλ κε email ζηελ ΟΣΟΔ ειεκηπονικά απσεία ηύπος excel με ηα ζηοισεία: 

ΔΠΩΝΤΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΑΜΚΑ, ΑΡΗΘΜΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΡΣΑ και ΣΤΠΟΗ ΔΗΗΣΖΡΗΩΝ 

(1 ή 2). 

Ζ. Παξαθαινχκε ζςμπληπώζηε ηο ζςνημμένο απσείο κε ηα ζηνηρεία ησλ ζπλαδέιθσλ. Oη 

αξηζκνί ησλ θαξηψλ πξέπεη λα εηζαρζνχλ απηνχζηνη σωπίρ ζημεία ζηίξεωρ (απνζηξφθνπο θιπ). 
Δίλαη κνξθνπνηεκέλν θαηάιιεια ψζηε λα πάξεη απηνχζην ην λνχκεξν. Γηα ηνλ ηύπο ησλ 
εηζηηεξίσλ ζςμπληπώζηε ηο ανηίζηοισο νούμεπο, ήηνη: 

 1 ΌΛΑ ΣΑ ΜΔΑ    365 ΗΜΔΡΩΝ 281,00€ 

 2 ΌΛΑ ΣΑ ΜΔΑ ΚΑΗ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ  365 ΗΜΔΡΩΝ  417,00€  

 

  Με ζςναδελθικούρ σαιπεηιζμούρ, 

           Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                         Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

                                   ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ          ΑΥΗΛΛΔΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 
 

ςν. : 1 απσείο excel 


