
 
 
 
 
 
 

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  15376 

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2020 

Προς τους  

Συλλόγους – Μέλη της ΟΤΟΕ 

 

ΘΕΜΑ: Ετήσιες Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών ΟΑΣΑ 2020 

(ΠΡΟΣΟΧΗ:  1/3/2020– 29/2/2021) 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Η νέα περίοδος αναφέρεται στις ημερομηνίες από  

1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 έως 29η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021, 

με τις παρακάτω κατηγορίες και τις αντίστοιχες τιμές: 

 
Α. ΤΥΠΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
 
1. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: Ονομαστική αξία 330€ (περιλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%). 
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).  
 
∆ΕΝ ισχύουν : 

 στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου 
 στη γραμμή Χ80 και  
 στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί – Αεροδρόμιο.  

ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΟΤΟΕ: 281   Ευρώ 
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2. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: Ονομαστική αξία 490€ (περιλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%). 
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).  
 
∆ΕΝ ισχύουν στη γραμμή Χ80.  
 

ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΟΤΟΕ: 417   Ευρώ 
 

 
Β. Η  ΟΤΟΕ  Κ ΑΛΕ Ι  ΤΟΥ Σ  Σ ΥΛ ΛΟ ΓΟΥΣ  Ν Α  ΠΡΟΧΩΡΗ ΣΟΥΝ  Σ Τ Η  
Σ ΥΛ ΛΟ ΓΗ  ΤΩΝ  Χ ΡΗΜΑΤΩΝ  ΜΕΧΡ Ι  1 8  ΦΕΒΡΟΥΑΡ Ι Ο Υ  2 0 1 9 .  

Οι συνάδελφοι δύνανται να προμηθευτούν ετήσια προσωποποιημένη ηλεκτρονική κάρτα 
και για τα άμεσα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγο και τέκνα). 

 Οι συνταξιούχοι, άνω των 65 ετών, ή που θα κλείσουν τα 65 μέσα στην περίοδο ισχύος 
του εισιτηρίου, έχουν έκπτωση 50% και ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΟΤΟΕ. 

 

Γ. ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ πρέπει μέ χρ ι  τ η  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  2 1  Φεβρουαρ ί ο υ  2 0 2 0  ΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ και να ορίσουν έναν 
συνάδελφο ως ΥΠΕΥΘΥΝΟ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ που θα έχει την επαφή με την ΟΤΟΕ.  

Από πλευράς ΟΤΟΕ υπεύθυνος διάθεσης και διαχείρισης είναι ο συνάδελφος 
Παναγιώτης Ρούσσος (τηλ. 2103388290, φαξ 2103640429,  oasa@otoe.gr ). 

Η ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΩΝ Ή ΜΕΤΡΗΤΩΝ γίνεται σε ENA ΑΝΤΙΓΡΑΦO (για την 
ΟΤΟΕ) μαζί με το αρχείο excel. 

Με νεότερη Ανακοίνωση θα σάς γνωρίσουμε τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς κατάθεσης 
του ισόποσου της παραγγελίας εκάστου Συλλόγου. 

 

Δ. Όσοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες έχουν ενεργοποιήσει την ηλεκτρονική τους κάρτα, 
σε μεταγενέστερη ημερομηνία (δηλαδή μετά την 1η Μαρτίου), για να τύχουν της έκπτωσης θα 
πρέπει να καταβάλουν το ισόποσο ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ και θα 
ενεργοποιούν το ηλεκτρονικό εισιτήριο έως 31 Μαρτίου. Μετά το πέρας της 31 Μαρτίου το 
σύστημα του ΟΑΣΑ αυτομάτως ακυρώνει την επιδότηση. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση απώλειας της ηλεκτρονικής κάρτας μπορεί να 

αντικατασταθεί μεταφέροντας το υπόλοιπο της στην νέα ηλεκτρονική κάρτα, με την προσκόμιση 

των απαραίτητων δικαιολογητικών ΣΤΟΝ ΟΑΣΑ Μετσόβου 15 1ος όροφος, όπως βεβαίωση της 

ΟΤΟΕ και τον ΑΜΚΑ. Η ΟΤΟΕ θα χορηγεί σχετική βεβαίωση, την οποία θα προσκομίζει ο 

ενδιαφερόμενος απώλειας της κάρτας στον ΟΑΣΑ. Σε περίπτωση που γνωρίζετε το pin (8-ψήφιο) 

της απολεσθείσας ηλεκτρονικής κάρτας μπορείτε να την αντικαταστήσετε και σταθμούς που 

λειτουργούν εκδοτήρια. Το κόστος είναι (2) ευρώ για την αντικατάστασή της.  

Ε. ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 

Αφού ενημερωθεί ο κάτοχος της κάρτας από τον αρμόδιο υπάλληλο του Συλλόγου του, ότι 

έχει ολοκληρωθεί η μαζική επαναφόρτιση, πρέπει να προσέλθει σε ένα οποιοδήποτε ΑΜΕΚ σε 

οποιοδήποτε σταθμό του Μετρό ή του Τραμ και αφού τοποθετήσει την κάρτα του στη θήκη, 

επιλέγει ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ και επαναφορτίζεται η κάρτα του με το κόμιστρο. Το νέο προϊόν 

ενεργοποιείται μετά τη λήξη του ήδη υπάρχοντος ενεργοποιημένου. Σημειώνεται, ότι η ίδια αυτή 

διαδικασία θα επαναλαμβάνεται κάθε φορά που πρέπει να γίνει μαζική επαναφόρτιση μέσω 

online πληρωμής (βλέπε συνημμένο έγγραφο «Ο∆ΗΓΙΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΚ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΠΙΒΑΤΕΣ»). 

ΣΤ. Οι Σύλλογοι υποχρεούνται ΜΕΤΑ το πέρας της συλλογής των χρημάτων, να 

στείλουν ή να προσκομίσουν στην ΟΤΟΕ το αργότερο 21 Φεβρουαρίου αντίγραφο 

κατασχετηρίου με το ισόποσο στους Λογαριασμούς της ΟΤΟΕ, που θα σας ανακοινώσουμε 

προσεχώς. Μαζί με το καταθετήριο, θα πρέπει να αποσταλούν με email στην ΟΤΟΕ 

ηλεκτρονικά αρχεία τύπου excel με τα στοιχεία: ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΑΜΚΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ και ΤΥΠΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (1 ή 2). 

Ζ. Παρακαλούμε συμπληρώστε το συνημμένο αρχείο με τα στοιχεία των συναδέλφων. Oι 
αριθμοί των καρτών πρέπει να εισαχθούν ΑΥΤΟΥΣΙΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΕΩΣ 
(αποστρόφους κλπ), Η ΚΕΝΑ. Είναι μορφοποιημένο κατάλληλα ώστε να πάρει αυτούσιο το 
νούμερο. Για τον τύπο των εισιτηρίων συμπληρώστε το αντίστοιχο νούμερο, ήτοι: 

 1 ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ    365 ΗΜΕΡΩΝ 281,00€ 

 2 ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ  365 ΗΜΕΡΩΝ  417,00€  
 

  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ          ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 
Συν. : 1 αρχείο excel 


