
 

Παναγή Τσαλδάρη (Πειραιώς) 9-11,  TK 105 52, Αθήνα 

Τηλ. 210-3390581, 210-3390582, 210-3390642, 211-4112829 φαξ. 210 -3390641 

 

Αθήνα  19/01/2015 

(ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 01/03/2015 – 29/02/2016) 

Συνάδελφοι, 

Η Ομοσπονδία μας επαναλαμβάνει την πρωτοβουλία και την συνεργασία της 

με τον ΟΑΣΑ για την ειδική έκπτωση στην ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ του 2015. 

Ο Σύλλογός μας συμμετέχει σε αυτήν την συνεργασία για τα μέλη του στον 

νομό Αττικής. 

Υπενθυμίζουμε, ότι με την επιστολή μας ΑΠ 14228/15-10-14 σάς ενημερώσαμε ότι: 

Α) Οι ετήσιες κάρτες με έναρξη ισχύος μέχρι και 1/3/2014,  παρατείνονται 

κατά ΕΝΑ ΜΗΝΑ (δηλ. οι κάρτες που εξέδωσε η ΟΤΟΕ με έναρξη ισχύος 1/2/14 – 

λήξης 31/1/15 ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 28/2/15, με το κουπόνι του Ιανουαρίου). 

Β) Οι ετήσιες κάρτες Λεωφορείων-Τρόλλεϋ ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ. Έτσι, οι 

κάτοχοι των καρτών αυτών, εφόσον θέλουν να προμηθευτούν κάρτες απεριορίστων 

διαδρομών αξίας 273€, θα πρέπει για το μήνα Φεβρουάριο είτε να προμηθευτούν 

μηνιαία κάρτα, είτε ημερήσια εισιτήρια. 

Η νέα περίοδος αναφέρεται στις ημερομηνίες από 1
η
 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 έως 29

η
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016, με τις παρακάτω κατηγορίες και αντίστοιχες τιμές: 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: Ονομαστική αξία 320€ 

(περιλαμβανομένου ΦΠΑ 13%). 

Ισχύει για όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ:  



 Λεωφορεία 

 Τρόλλεϋ 

 Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος 

 Τραμ 

 Μετρό (μέχρι το Κορωπί) και  

 ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού  Μαγούλα – Πειραιάς – 

Κορωπί).  

 

ΔΕΝ ισχύουν : 

 στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου 

 στη γραμμή Χ80 και  

 στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί – Αεροδρόμιο.  

              ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΟΕ: 273 Ευρώ 

 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: Ονομαστική αξία 450€ 

περιλαμβανομένου ΦΠΑ 13%). 

Ισχύει για όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ:  

 Λεωφορεία  (ΚΑΙ στις γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου) 

 Τρόλλεϋ 

 Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος 

 Τραμ 

 Μετρό  (έως το Αεροδρόμιο) και  

 ΤΡΑΙΝΟΣΕ  (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα –  Πειραιάς – 

Αεροδρόμιο).  

ΔΕΝ ισχύουν στη γραμμή Χ80.  

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΟΕ: 383 Ευρώ 

Οι συνάδελφοι μπορούν να προμηθευτούν ετήσια κάρτα και για τα άμεσα 

μέλη της οικογένειας τους (σύζυγο και τέκνα). 

Οι Συνάδελφοι και οι Συναδέλφισσες πρέπει : 

1. Να συμπληρώσουν την συνημμένη Αίτηση, και να καταβάλουν το 

αντίστοιχο ποσό μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 11 Φεβρουαρίου  2015. 

2. Να γνωρίζουν, ότι σε περίπτωση ΑΠΩΛΕΙΑΣ των κουπονιών αυτά ΔΕΝ 

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ, γι αυτό ο καθένας πρέπει να φέρει μαζί του μόνο το 

κουπόνι του τρέχοντος μηνός!!! 

Για το σκοπό αυτό ο Σύλλογός μας όρισε υπεύθυνους διεκπεραίωσης και 

συνεννόησης τους συνάδελφους κ.κ. Χατζημαλιάκα Γεώργιο τηλ. 210-

3390582 και Δημουλά Κώστα  τηλ. 211-4112829   



Προϋποθέσεις για την παραλαβή των καρτών : 

Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, η οποία 

επισυνάπτεται. 

Απαραίτητη είναι μία πρόσφατη φωτογραφία του ενδιαφερόμενου. 

Όλες οι κάρτες θα διατεθούν μόνο με την καταβολή μετρητοίς του αντιτίμου 

της κάθε κάρτας. 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι οφείλουν να καταθέσουν το αντίτιμο 

στον λογ. του Συλλόγου και να στείλουν με ΦΑΞ στο 210 3390641 την αίτηση 

και να έχουν αποστείλει την αίτησή.  

Η πρωτότυπη αίτηση  με φωτογραφία και φωτοτυπία της κατάθεσης  να 

αποσταλούν  μέχρι την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου  2015 στους υπεύθυνους που 

έχει ορίσει ο Σύλλογος στην  Δ/ΝΣΗ Παναγή Τσαλδάρη 9-11 (Ομόνοια) Τ.Κ 

105 52, Αθήνα.  

Ο Αριθμός λογαριασμού κατάθεσης είναι: 0026.0748.83.0200106832 επ’ 

ονόματι του Συλλόγου.  

Απαραίτητη προϋπόθεση στην αιτιολογία της κατάθεσης να 

αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

          

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο Γ.      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

     N. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ                                               Α. ΜΕΤΣΙΟΣ 

 

Επισυνάπτεται η αίτηση 

 


