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                                    Αθήνα   4.3.2019 

                        Αρ.Πρωτ.:111  

 
 

 
Θέμα: «Δυνατότητα 1) Έκδοσης νέων καρτών ΟΑΣΑ με ειδικές τιμές ή 

2) Επαναφόρτισης Υπάρχουσας κάρτας με ειδικές τιμές μέχρι 

την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019» 

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

Ο Σύλλογος μας, σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ και τον  ΟΑΣΑ, ανέλαβε την 

έκδοση ΕΤΗΣΙΑΣ/ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ 

ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (κατά το διάστημα: 1.4.2019 – 31.3.2020 και 1.4.2019 – 

30.9.2019 αντίστοιχα) με ειδική έκπτωση, σε όλους τους συναδέλφους. 

Οι προαναφερόμενες  ενιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών ισχύουν για όλα 

τα μέσα αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλλεϋ, Τραμ, Ηλεκτρικό 

Σιδηρόδρομο, Μετρό (μέχρι Κορωπί), και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα 

Προαστιακού Μαγούλας-Πειραιάς-Κορωπί), με επιλογή ετήσιας ή εξαμηνιαίας 

διάρκειας. 

(Δεν ισχύουν στις Λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του αεροδρομίου, στη 

γραμμή Χ80 και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί –Αεροδρόμιο.) 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΡΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 330,00€ 280,50€ 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

170,00€  147,90€ 
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Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει η κάθε Υπηρεσία να ορίσει ένα συνάδελφο ως 

«ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΡΤΩΝ» ο οποίος θα μεριμνήσει για τις παρακάτω 

απαιτούμενες ενέργειες και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών, στο 

email του Συλλόγου, από την Τρίτη 5 Μαρτίου και το αργότερο μέχρι την 

Παρασκευή  15 Μαρτίου 2019, προκειμένου να είναι δυνατή η ενεργοποίηση 

των ηλεκτρονικών καρτών από τους κατόχους τους από 1/4/2019 και μετά. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΩΣ 

«ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ», ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

 

Α. Επαναφόρτιση Ηλεκτρονικών Καρτών: 

 
  

1. Να μας αποσταλεί ο αριθμός της ηλεκτρονικής κάρτας  

2. Αντίγραφο του καταθετηρίου της  τράπεζας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

με ΙΒΑΝ GR87 0172 0510 0050 5107 0101 230 (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ) με το χρηματικό ποσό που αναλογεί 

για το επόμενο διάστημα που επιθυμούν να έχει ισχύ η κάρτα τους.  

 

3. Σημειώνουμε ότι η φόρτιση της κάθε ηλεκτρονικής κάρτας γίνεται πάντα, 

σε χρόνο πριν τη λήξη της προηγούμενης φόρτισης της. Η νέα φόρτιση θα 

κάνει αυτόματα έναρξη ισχύος της, αμέσως με τη λήξη της προηγούμενης 

φόρτισης της.  

4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αναλύεται παρακάτω, οι 

κάτοχοι όλων των καρτών θα μεταβούν στο πλησιέστερο αυτόματο 

μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων και θα προβούν στις κινήσεις που 

αναλυτικά περιγράφονται στο τέλος αυτού του κειμένου. 
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 Μετά απ’ όλα αυτά, οι υπεύθυνοι για τις κάρτες θα συντάξουν έναν πίνακα σε 

ένα φύλλο εργασίας του excel (μορφοποίηση κελιών σε κείμενο). Το όνομα 

του αρχείου θα είναι το όνομα της Υπηρεσίας – Δ.Ο.Υ. 

Στον πίνακα αυτόν, όπως φαίνεται και στο παρακάτω επισυναπτόμενο 

υπόδειγμα πίνακα, θα αναγράφεται στη μια στήλη ο αριθμός κάθε ηλεκτρονικής 

κάρτας και δίπλα στην άλλη στήλη θα αναγράφεται η διάρκεια της κάθε κάρτας 

(ετήσια, εξαμηνιαία). 

Αφού οι υπεύθυνοι των καρτών της Υπηρεσίας – Δ.Ο.Υ. συντάξουν αυτόν τον 

πίνακα και συγκεντρώσουν τα αντίστοιχα καταθετήρια της Τράπεζας με τα 

αντίστοιχα χρηματικά ποσά (ετήσια-εξαμηνιαία), θα τα στείλουν με email στο 

email του Συλλόγου μας sileforath@sileforath.gr . 

  

Στη συνέχεια o Σύλλογος προωθεί όλα τα σχετικά στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ., και 

εκείνη στον Ο.Α.Σ.Α., ο οποίος πλέον, αναλαμβάνει να ενημερώσει το 

σύστημα και αφότου ενημερωθεί το σύστημα, ο κάθε κάτοχος 

ηλεκτρονικής κάρτας, θα πρέπει να μεταβεί στα εκδοτήρια εισιτηρίων των 

σταθμών Μετρό, Τραμ κ.τ.λ. και αφού τοποθετήσει την κάρτα του στο εκδοτικό 

μηχάνημα, θα πατήσει την επιλογή «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ» και θα ενεργοποιηθεί 

αυτόματα η κάθε ηλεκτρονική κάρτα. Το χρονικό περιθώριο για 

«ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ», ώστε να περαστεί το κόμιστρο στην κάρτα, είναι ένας μήνας 

από την φόρτιση ή επαναφόρτιση της. Σύμφωνα με τον Ο.Α.Σ.Α., σε 

περίπτωση που ο κάτοχος δεν έχει προλάβει να κάνει «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ» και χάσει 

την κάρτα του χάνει το κόμιστρο. Μεταβιβάσεις και αναβαθμίσεις καρτών δεν 

μπορούν να πραγματοποιηθούν.  

Σημείωση: μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας όλοι οι 

κάτοχοι ηλεκτρονικών καρτών θα πρέπει να μεταβούν στο πλησιέστερο 

μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων των σταθμών Μετρό (μέσα σε ένα μήνα από 

την ημερομηνία φόρτισης ή επαναφόρτισης των καρτών τους) και θα 

προβούν στα παρακάτω βήματα:  

Βήμα 1ο: Πατάμε την επιλογή: Ελληνική σημαία.  

Βήμα 2ο: Μετά πατάμε την επιλογή: «Επιδότηση».  

mailto:sileforath@sileforath.gr
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Βήμα 3ο: Τοποθετούμε την ηλεκτρονική κάρτα στην μπροστινή θήκη του 

ηλεκτρονικού μηχανήματος και πατάμε την επιλογή: «ΟΚ».  

Βήμα 4ο: Ξεκινάει η διαδικασία φόρτισης, βγαίνει πρώτα η απόδειξη και συνεχίζει 

να φορτίζει η κάρτα.  

Βήμα 5ο: Αφαιρούμε την κάρτα όταν μας ενημερώσει το μηχάνημα και κρατάμε 

 

 

Β. Έκδοση Κάρτας ΟΑΣΑ για πρώτη φορά: 

 

 Όσοι για πρώτη φορά θέλουν να αποκτήσουν την προαναφερόμενη ηλεκτρονική 

κάρτα, θα πρέπει να προσέλθουν σε κάποιο εκδοτήριο Ο.Α.Σ.Α., και να ζητήσουν 

από τον υπάλληλο να τους χορηγήσει αυτήν την κάρτα χωρίς φόρτιση, αφού 

πρώτα ενημερώσουν τον υπάλληλο ότι θα τη χρησιμοποιήσουν, ως ετήσια ή 

εξαμηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών και ότι, μέσω του Συλλόγου μας, θα 

τη φορτώσουν με επιδότηση, σύμφωνα με τη σύμβαση Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – Ο.Α.Σ.Α. 

Στη συνέχεια αφού επιδώσουν στον υπάλληλο το ΑΜΚΑ τους και του επιδείξουν 

την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και ο υπάλληλος αφού θα 

τους φωτογραφίσει και θα τους ζητήσει έναν οκταψήφιο αριθμό, ως pin, θα τους 

δώσει, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση, το έντυπο της ηλεκτρονικής κάρτας. 

Υπενθυμίζουμε ότι επιβάλλεται οπωσδήποτε να θυμούνται όλοι αυτό το 

οκταψήφιο pin, διότι μόνον με αυτόν τον οκταψήφιο αριθμό θα μπορούν 

να επανακτήσουν την κάρτα τους, από τον ΟΑΣΑ, σε περίπτωση 

απώλειας. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, για επανέκδοση, 

χρειάζονται όλα τα ανωτέρω στοιχεία καθώς και ο οκταψήφιος pin της 

προηγούμενης κάρτας. Έτσι μόνον θα μπορέσουν με κόστος μόνον 2€, 

μέσω ΟΑΣΑ, να αποκτήσουν ξανά την κάρτα τους με όσο υπόλοιπο 

φόρτισης περιέχει.  

 

Σημείωση: Δικαίωμα καρτών ΟΑΣΑ, έχουν και τα πρόσωπα του οικογενειακού 

περιβάλλοντος των μελών του Συλλόγου. 
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Οι καταστάσεις μέσω των emails θα γίνονται δεκτές ανά υπηρεσία και όχι 

μεμονωμένες. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Για όσους συναδέλφους πρόκειται να κλείσουν το 65ο έτος της  ηλικίας 

τους από 1/4/2019-30/3/2020 (για όσους επιθυμούν ετήσια κάρτα) και από 

1/4/2019-30/9/2019 (για όσους επιθυμούν εξαμηνιαία κάρτα) με βάση τις 

οδηγίες του ΟΑΣΑ δεν προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης κάρτας, 

δεδομένου ότι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι υπάγονται σε ευνοϊκότερες 

(της επιδότησης) ρυθμίσεις (δηλαδή έκδοση μισού εισιτηρίου).  

 

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος       Ο Γεν.Γραμματέας 

 

Σπανάκης Βασίλειος Πέτρος              Μέρκος Δημήτριος 
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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1 3001010000000000 365 ΗΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

2

3

4

5

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:


