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ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΟΑΣΑ 2020

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

έκδοση

ΕΤΗΣΙΑΣ/ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΡΤΑΣ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (για τις εξαμηνιαίες το διάστημα: 1.4.202030.9.2020 και για τις ετήσιες το διάστημα: 1.4.2020 – 31.3.2021 ) με
ειδική έκπτωση, σε όλους τους συναδέλφους.
Οι προαναφερόμενες ενιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομώ έχουν επαναφορτιστεί
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής κάρτας :
Ο ΟΑΣΑ ενημέρωσε το σύστημα και ο κάθε κάτοχος ηλεκτρονικής κάρτας
μπορεί να μεταβεί στα εκδοτήρια από 1η Απριλίου 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 είναι έως 31/5/2020 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.
Σελίδα 1 από 5

Η αναλυτική διαδικασία για την επαναφόρτιση κάρτας Online από την
εφαρμογή του κινητού εφόσον διαθέτει λειτουργία NFC έχει ως εξής:
Βήμα 1ο:Αρχικά πρέπει να κάνετε εγγραφή στο παρακάτω Link για δημιουργία
λογαριασμού
https://athenacard.gr/smartafc/sysadmin/user/signup/InitSignUpLoad.dev
συμπληρώνοντας τον 16ψηφιο της κάρτας και έναν κωδικό από 8 ψηφία και πάνω
με αριθμούς, γράμματα και σύμβολα (επιτρεπόμενα σύμβολα : $@!%*#?&_-+)
Βήμα 2ο : Αν η συσκευή του κινητού σας είναι Android και υποστηρίζει την
λειτουργία του NFC μέσω της εφαρμογής (την κατεβάζετε από το Google Play
Store) κάνετε Log in, επιλέγετε η κάρτα μου και λήψη προϊόντος στην κάρτα –
ενεργοποιείται το NFC – τοποθετείτε την κάρτα κοντά στην κεραία NFC της
συσκευής και δεν την μετακινείται, αναμένεται μέχρι η οθόνη να εμφανίσει τα
δεδομένα της κάρτας, επιλέγεται το προϊόν που βρίσκεται σε αναμονή και
περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί το 100% της λήψης. Βασική προϋπόθεση να έχει
το κινητό ισχυρό σήμα WiFi.
Από την καρτέλα «ο λογαριασμός μου» μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες της
κάρτας ή τοποθετώντας την κάρτα στην κεραία του NFC θα σας εμφανίσει τα
δεδομένα (προϊόντα που βρίσκονται σε αναμονή, προϊόντα που είναι σε ισχύ).
Παρακάτω σας στέλνουμε τις οδηγίες επιδότησης κομίστρου από τα
Αυτόματα Μηχανήματα Καρτών ΟΑΣΑ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Γεωργιόπουλος Διονύσης
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Ο Γεν. Γραμματέας
Μέρκος Δημήτριος

Οδηγίες επιδότησης κομίστρου από τα Αυτόματα Μηχανήματα Καρτών ΟΑΣΑ.
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