ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ. 15376
Αζήλα, 21 Ηαλνπαξίνπ 2020
Προς τους
υλλόγους – Μέλη της ΟΣΟΕ

ΘΕΜΑ:

Ετήσιες Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών ΟΑΑ 2020

(ΠΡΟΟΦΗ: 1/3/2020– 28/2/2021)
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Ζ λέα πεξίνδνο αλαθέξεηαη ζηηο εκεξνκελίεο από

1ε ΜΑΡΣΗΟΤ 2020 έωο 29ε ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2021,
κε ηηο παξαθάηω θαηεγνξίεο θαη ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο:

Α. ΣΤΠΟΙ ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ
1. ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ: Ολνκαζηηθή αμία 330€ (πεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ 24%).
Ηζρύεη γηα όια ηα κέζα αξκνδηόηεηαο 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%).
Ηζρύεη γηα όια ηα κέζα αξκνδηόηεηαο ΟΑΑ:
 Λεσθνξεία (ΚΑΙ ζηηο γξακκέο EXPRESS ηνπ Αεξνδξνκίνπ)
 Σξφιιευ
 Ηιεθηξηθφο ηδεξφδξνκνο
 Σξακ
 Μεηξό (έωο ην Αεξνδξόκην) θαη
 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
ΤΛΛΟΓΖ ΣΩΝ ΥΡΖΜΑΣΩΝ ΜΔΥΡΗ 21 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2020.
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 πξέπεη κ έ ρ ξ η η ε Π Α Ρ Α  Κ Δ Τ Ζ 2 1 Φ ε β ξ ν π α ξ ί ν π 2 0 2 0 ΝΑ
ΔΥΟΤΝ ΟΛΟΚΛΖΡΩΔΗ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΥΡΖΜΑΣΩΝ θαη λα νξίζνπλ έλαλ
ζπλάδειθν ωο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΩΖ πνπ ζα έρεη ηελ επαθή κε ηελ ΟΣΟΔ.
Απφ πιεπξάο ΟΣΟΔ ππεύζπλνο δηάζεζεο θαη δηαρείξηζεο είλαη ν ζπλάδειθνο
Παλαγηώηεο Ρνύζζνο (ηει. 2103388290, θαμ 2103640429, oasa@otoe.gr ).
Ζ ΔΠΗΓΟΖ ΚΑΣΑΘΔΣΖΡΗΩΝ Ή ΜΔΣΡΖΣΩΝ γίλεηαη ζε ENA ΑΝΣΗΓΡΑΦO (γηα ηελ
ΟΣΟΔ) καδί κε ην αξρείν excel.
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 έσο 31 Μαξηίνπ. Μεηά ην πέξαο ηεο 31 Μαξηίνπ ην
ζχζηεκα ηνπ ΟΑΑ απηνκάησο αθπξψλεη ηελ επηδφηεζε.


3

ΠΡΟΟΦΗ: ε πεξίπηωζε απώιεηαο ηεο ειεθηξνληθήο θάξηαο κπνξεί λα
αληηθαηαζηαζεί κεηαθέξνληαο ην ππφινηπν ηεο ζηελ λέα ειεθηξνληθή θάξηα, κε ηελ πξνζθφκηζε
ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ΣΟΝ ΟΑΑ Μεηζόβνπ 15 1νο όξνθνο, φπσο βεβαίσζε ηεο
ΟΣΟΔ θαη ηνλ ΑΜΚΑ. Η ΟΣΟΔ ζα ρνξεγεί ζρεηηθή βεβαίωζε, ηελ νπνία ζα πξνζθνκίδεη ν
ελδηαθεξφκελνο απψιεηαο ηεο θάξηαο ζηνλ ΟΑΑ. ε πεξίπησζε πνπ γλσξίδεηε ην pin (8-ςήθην)
ηεο απνιεζζείζαο ειεθηξνληθήο θάξηαο κπνξείηε λα ηελ αληηθαηαζηήζεηε θαη ζηαζκνχο πνπ
ιεηηνπξγνχλ εθδνηήξηα. Σν θφζηνο είλαη (2) επξψ γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο.

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 ην πέξαο ηεο ζπιινγήο ηωλ ρξεκάηωλ, λα
ζηείινπλ ή λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ ΟΣΟΔ ην αξγόηεξν 21 Φεβξνπαξίνπ 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
ειεθηξνληθά αξρεία ηύπνπ excel κε ηα ζηνηρεία: ΔΠΩΝΤΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΑΜΚΑ, ΑΡΗΘΜΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΡΣΑ θαη ΣΤΠΟΗ ΔΗΗΣΖΡΗΩΝ (1 ή 2).

Ζ. Παξαθαινχκε ζπκπιεξώζηε ην ζπλεκκέλν αξρείν κε ηα ζηνηρεία ησλ ζπλαδέιθσλ. Oη
αξηζκνί ησλ θαξηψλ πξέπεη λα εηζαρζνχλ ΑΤΣΟΤΗΟΗ ΥΩΡΗ ΖΜΔΗΑ ΣΗΞΔΩ
(απνζηξόθνπο θιπ), Ζ ΚΔΝΑ. Δίλαη κνξθνπνηεκέλν θαηάιιεια ψζηε λα πάξεη απηνχζην ην
λνχκεξν. Γηα ηνλ ηύπν ησλ εηζηηεξίσλ ζπκπιεξώζηε ην αληίζηνηρν λνύκεξν, ήηνη:
 1

ΌΛΑ ΣΑ ΜΔΑ

365 ΗΜΔΡΩΝ

281,00€

 2

ΌΛΑ ΣΑ ΜΔΑ ΚΑΗ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ

365 ΗΜΔΡΩΝ

417,00€

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο,
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ
πλ. : 1 αξρείν excel

ΑΥΗΛΛΔΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ

