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Χοπήγηζη ηλεκηπονικών καπηών ΟΑΣΑ μέζω ΑΔΕΔΥ 

 

ρεηηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο θάξηεο απεξηόξηζησλ δηαδξνκώλ ηνπ ΟΑΑ, ζαο ελεκεξώλνπκε 

όηη κε βάζε ηε λέα ζπκθσλία θαη ηε ζύκβαζε πνπ ζπλππνγξάςαλε (Α.Γ.Δ.Γ.Τ. – Ο.Α..Α.) γηα 

ην δηάζηεκα Ηαλνπάξηνο 2020 – Ηαλνπάξηνο 2021, ζα ρνξεγεζνύλ ζηα θπζηθά κέιε ηεο 

Α.Γ.Δ.Γ.Τ. (εγγεγξακκέλα ζε πιιόγνπο – σκαηεία, Οκνζπνλδίεο), θαζώο θαη ζηα κέιε ηνπ 

νηθνγελεηαθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο, νη θάξηεο ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

 

ΕΣΗΙΑ ΚΑΡΣΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ: 

ονομαστικήρ αξίαρ 330€ - έκπτωση 15% = 280,50 € 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΣΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ: 

ονομαστικήρ αξίαρ 170€ - έκπτωση 13% = 147,90 € 

 

Απηέο νη εληαίεο θάξηεο απεξηνξίζησλ δηαδξνκώλ ηζρύνπλ γηα όια ηα κέζα αξκνδηόηεηαο ηνπ 

ΟΑΑ: Λεσθνξεία, Σξόιετ, Σξακ, Ζιεθηξηθό ηδεξόδξνκν, Μεηξό (κέρξη Κνξσπί), θαη ζηελ 

ΣΡΑΗΝΟΔ (ζην ηκήκα Πξναζηηαθνύ Μαγνύια-Πεηξαηάο-Κνξσπί). Δεν ιζσύοςν ζηιρ 

Λεωθοπειακέρ γπαμμέρ EXPRESS ηος Αεποδπομίος, ζηη γπαμμή Χ80 και ζηο ημήμα ηος 

Μεηπό Κοπωπί –Αεποδπόμιο. 

 

ΕΣΗΙΑ ΚΑΡΣΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΤ ονομαστικήρ αξίαρ 

490€ - έκπτωση 15% = 416,50 € 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΣΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΤ ονομαστικήρ 

αξίαρ 250€ - έκπτωση 13% = 217,50 € 
 

Απηέο νη εληαίεο θάξηεο απεξηνξίζησλ δηαδξνκώλ ηζρύνπλ ζε όια ηα κέζα αξκνδηόηεηαο 

Ο.Α..Α., Λεσθνξεία (θαη ζηηο ιεσθνξεηαθέο γξακκέο EXPRESS ηνπ Αεξνδξνκίνπ), Σξόιετ, 

Σξακ, Ζιεθηξηθό ηδεξόδξνκν, Μεηξό έσο ην Αεξνδξόκην θαη ζηελ ΣΡΑΗΝΟΔ (ζην ηκήκα ηνπ 

Πξναζηηαθνύ Μαγνύια – Πεηξαηάο – Αεξνδξόκην). Δεν ιζσύοςν ζηη γπαμμή Χ80. 

 

Όζνη, γηα πξώηε θνξά, ζέινπλ λα απνθηήζνπλ ηελ πξναλαθεξόκελε ειεθηξνληθή θάξηα, ζα 

πξέπεη λα πξνζέιζνπλ ζε θάπνην εθδνηήξην Ο.Α..Α. θαη λα δεηήζνπλ από ηνλ ππάιιειν λα ηνπο 

ρνξεγήζεη απηήλ ηελ θάξηα ρσξίο θόξηηζε, αθνύ πξώηα ελεκεξώζνπλ ηνλ ππάιιειν όηη ζα ηε 

ρξεζηκνπνηήζνπλ, σο εηήζηα ή εμακεληαία θάξηα απεξηνξίζησλ δηαδξνκώλ θαη όηη, κέζσ ηνπ 

ζπλδηθάηνπ ηνπο, ζα ηε θνξηώζνπλ κε επηδόηεζε, ζύκθσλα κε ηε ζύκβαζε Α.Γ.Δ.Γ.Τ. – 

Ο.Α..Α. ηε ζπλέρεηα, αθνύ επηδώζνπλ ζηνλ ππάιιειν ηνλ Α.Μ.Κ.Α. ηνπο θαη ηνπ επηδείμνπλ 

ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα ή ην δηαβαηήξηό ηνπο θαη ν ππάιιεινο, αθνύ ηνπο θσηνγξαθίζεη 

θαη ηνπο δεηήζεη έλαλ νθηαςήθην αξηζκό, σο pin, ζα ηνπο δώζεη, ρσξίο θακηά νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε, ην έληππν ηεο ειεθηξνληθήο θάξηαο. 

 

http://www.syllogosmakrygiannis.gr/
mailto:mail:%20syllogosmakrygiannis@gmail.com
mailto:e-mail:%20takisroumpis@yahoo.gr


Τπελζπκίδνπκε όηη επηβάιιεηαη νπσζδήπνηε λα ζπκνύληαη όινη απηόλ ηνλ νθηαςήθην pin, 

δηόηη κόλνλ κε απηόλ ηνλ νθηαςήθην αξηζκό ζα κπνξνύλ λα επαλαθηήζνπλ ηελ θάξηα ηνπο, από 

ηνλ Ο.Α..Α., ζε πεξίπησζε απώιεηαο. ε πεξίπησζε απώιεηαο ηεο θάξηαο, γηα επαλέθδνζε, 

ρξεηάδνληαη όια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, θαζώο θαη ν νθηαςήθηνο pin ηεο πξνεγνύκελεο θάξηαο. 

Έηζη, κόλν, ζα κπνξέζνπλ κε θόζηνο 2€, κέζσ Ο.Α..Α., λα απνθηήζνπλ μαλά ηελ θάξηα ηνπο κε 

όζν ππόινηπν θόξηηζεο πεξηέρεη. 

 

Όλοι όζοι ανήκοςν ζηην πποηγούμενη καηηγοπία, αλλά και όζοι είναι ήδη κάηοσοι 

ηλεκηπονικήρ κάπηαρ πος λήγει ηο επόμενο διάζηημα και επιθςμούν ηην επαναθόπηιζη ηηρ, 

θα ππέπει να πποζκομίζοςν ζηην ςπεύθςνη για ηιρ κάπηερ, Γενική Γπαμμαηέα ηνπ ζπιιόγνπ, 

Ελιζάβεη Σπςπιδάκη ηον απιθμό ηηρ ηλεκηπονικήρ ηοςρ κάπηαρ, θαζώο θαη ηο σπημαηικό 

ποζό πος αναλογεί για ηο επόμενο διάζηημα πος επιθςμούν να έσει ιζσύ η κάπηα ηοςρ, ηο 

απγόηεπο μέσπι ηη Δ ε ς η έ π α  2 7  Ι α ν ο ς α π ί ο ς  2 0 2 0 . 

 

 Σημειώνοςμε όηι η θόπηιζη ηηρ κάθε ηλεκηπονικήρ κάπηαρ γίνεηαι πάνηα, ζε σπόνο ππιν 

ηη λήξη ηηρ πποηγούμενηρ θόπηιζηρ ηηρ. Η νέα θόπηιζη θα κάνει αςηόμαηα έναπξη 

ιζσύορ ηηρ, αμέζωρ με ηη λήξη ηηρ πποηγούμενηρ θόπηιζηρ ηηρ. 

 

 Μεηά ηην ολοκλήπωζη ηηρ διαδικαζίαρ, οι κάηοσοι όλων ηων καπηών θα ππέπει να 

μεηαβούν ζηο πληζιέζηεπο αςηόμαηο μησάνημα έκδοζηρ ειζιηηπίων Μεηπό (μέσα σε ένα 

μήνα από την ημεπομηνία υόπτισηρ ή επαναυόπτισηρ των καπτών τοςρ) και να πποβούν 

ζηα παπακάηω βήμαηα:  

 

Βήκα 1ν: Παηάκε ηελ επηινγή: Διιεληθή ζεκαία.  

Βήκα 2ν: Μεηά παηάκε ηελ επηινγή: «Δπηδόηεζε».  

Βήκα 3ν: Σνπνζεηνύκε ηελ ειεθηξνληθή θάξηα ζηελ κπξνζηηλή ζήθε ηνπ ειεθηξνληθνύ 

κεραλήκαηνο θαη παηάκε ηελ επηινγή: «ΟΚ». 

Βήκα 4ν: Ξεθηλάεη ε δηαδηθαζία θόξηηζεο, βγαίλεη πξώηα ε απόδεημε θαη ζπλερίδεη λα θνξηίδεη ε 

θάξηα. 

Βήκα 5ν: Αθαηξνύκε ηελ θάξηα, όηαλ καο ελεκεξώζεη ην κεράλεκα, θαη θξαηάκε ηελ απόδεημε. 

 

Οι ζςνάδελθοι πος ενδιαθέπονηαι μποπούν να επικοινωνούν, με ηη Γενική Γπαμμαηέα 

ηος ζςλλόγος Ελιζάβεη Σπςπιδάκη, ζηο ηηλέθωνο 6932625075. 

 

 

     Γηα ην Γ.. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

Ζ Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Διηζάβεη ππξηδάθε 

 

 


