Αθήνα 29.9.2019
Αρ.Πρωτ.:374

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΟΑΣΑ
Θέμα:

«Δυνατότητα 1) Έκδοσης νέων καρτών ΟΑΣΑ με ειδικές τιμές ή 2)
Επαναφόρτισης

Υπάρχουσας

κάρτας

με

ειδικές

τιμές

μέχρι

την

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019»
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Ο Σύλλογος μας, σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ και τον

ΟΑΣΑ, ανέλαβε την

έκδοση ΕΤΗΣΙΑΣ/ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (για τις εξαμηνιαίες το διάστημα: 1.10.2019- 31.3.2020 και
για τις ετήσιες το διάστημα: 1.10.2019 – 30.9.2020 ) με ειδική έκπτωση,
σε όλους τους συναδέλφους. Για τους συναδέλφους που έχουν εκδώσει
ηλεκτρονική κάρτα απεριορίστων διαδρομών από τον Απρίλιο του 2019 θα
σταλεί νέα ανακοίνωση τον Μάρτιο του 2020.
Οι προαναφερόμενες ενιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών ισχύουν για όλα τα
μέσα αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο,
Μετρό (μέχρι Κορωπί), και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα Προαστιακού ΜαγούλαςΠειραιάς-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.)
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΡΤΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

330,00 €

280,50 €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ

170,00 €

147,90 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει η κάθε Υπηρεσία να ορίσει ένα συνάδελφο ως
«ΥΠΕΥΘΥΝΟ» ο οποίος θα μεριμνήσει για τις παρακάτω απαιτούμενες ενέργειες και
την αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών, στο email του Συλλόγου, από την
Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13
Σεπτεμβρίου

2019

προκειμένου

να

είναι

δυνατή

η

ενεργοποίηση

των

ηλεκτρονικών καρτών από τους κατόχους τους από 1/10/2019 και μετά.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΩΣ
«ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ», ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
1. Επαναφόρτιση ηλεκτρονικών καρτών:
I.

Συγκέντρωση

και

άθροιση

απαιτούμενων

χρηματικών

ποσών

χωριστά για ετήσιες και χωριστά για εξαμηνιαίες κάρτες.
II.

Κατάθεση των ως άνω ποσών στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

III.

Λήψη δύο ξεχωριστών καταθετηρίων από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

(IBAN: GR8701720510005051070101230), για ετήσιες και εξαμηνιαίες
κάρτες, αντίστοιχα ανά υπηρεσία και αποστολή στο email του Συλλόγου:
sileforath@sileforath.gr .
IV.

Σύνταξη δύο πινάκων σε ηλεκτρονική μορφή (excel) με το ποσό και

τους αριθμούς των καρτών (οι αριθμοί να είναι σε μορφή κειμένου) των
δικαιούχων για ετήσια και εξαμηνιαία συνδρομή, αντίστοιχα.
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Σχετικό υπόδειγμα:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΡΤΑΣ
1 300 101 000 770 9161
2 300 101 000 770 9163

ΠΟΣΟ
280,50
280,50

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΡΤΑΣ
1 300 101 000 770 9161
2 300 101 000 770 9163

ΠΟΣΟ
147,90
147,90

Α/Α

και αποστολή στο email του Συλλόγου: sileforath@sileforath.gr .

Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής κάρτας :
Στη συνέχεια ο

ΟΑΣΑ αναλαμβάνει την

ευθύνη ενημέρωσης του

συστήματος και ο κάθε κάτοχος ηλεκτρονικής κάρτας θα μεταβεί στα
εκδοτήρια από 1η Οκτωβρίου και μετά, προκειμένου να υπάρξει αυτόματη
ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής κάρτας, αφού την τοποθετήσει στο
εκδοτικό μηχάνημα και πατήσει το κουμπί : «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ». Το χρονικό
περιθώριο για «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ», ώστε να περαστεί το κόμιστρο στην κάρτα
τους, είναι εντός ενός μηνός από την επαναφόρτιση. Σύμφωνα με τον
ΟΑΣΑ 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.
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2. Έκδοση Κάρτας ΟΑΣΑ για πρώτη φορά:
Οι εκδόσεις των καρτών για πρώτη φορά θα πραγματοποιούνται στο πλησιέστερο
εκδοτήριο της περιοχής σας και στη συνέχεια θα δίνεται τον αριθμό της κάρτας σας
στον υπεύθυνο της Υπηρεσίας για τις κάρτες για να την καταχωρήσει στο excel.
Απαιτούμενα στοιχεία:
α) Πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας
β) Εκτυπωμένο έντυπο Προσωποποίησης με QR Code από το Athens Card
(απαιτείται επίσκεψη στο site: www.athenacard.gr και συμπλήρωση των στοιχείων
που ζητούνται).
Οι καταστάσεις θα γίνονται δεκτές ανά υπηρεσία και όχι μεμονωμένες.
Παρακάτω σας στέλνουμε τις οδηγίες επιδότησης κομίστρου από τα
Αυτόματα Μηχανήματα Καρτών ΟΑΣΑ.
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Οδηγίες επιδότησης κομίστρου από τα Αυτόματα Μηχανήματα Καρτών ΟΑΣΑ.
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