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ΚΑΡΤΕΣ ΟΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ 

ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

Σας κάνουμε γνωστό ότι μετά την απόφαση του ΟΑΣΑ να μειώσει 

τις τιμές των εισιτηρίων στα υπό τη δικαιοδοσία του Μέσα Μαζικής 

Μετακίνησης στην Αθήνα, ήρθαμε σε συνεννόηση με το Διοικητικό 

Συμβούλιο του προαναφερόμενου οργανισμού και συμφωνήσαμε τα εξής: 

 

1. Για τις ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών για όλα τα 

συγκοινωνιακά μέσα που μας έχει χορηγήσει ο ΟΑΣΑ και τις έχετε 

σήμερα στα χέρια, με έναρξη ισχύος από την 1/10/2013 έως και την 

1/3/2014, η ισχύς τους παρατείνεται κατά ένα μήνα. Για όσες απ’ 

αυτές τις κάρτες, η έναρξη ισχύος  τους είναι από την 1/4/2014 έως και 

την 1/8/2014, η ισχύς τους παρατείνεται κατά δύο μήνες. Αυτό γίνεται 

αυτόματα και δεν απαιτεί καμιά απολύτως διαδικασία. Απλά, στο 

διάστημα παράτασης της κάρτας, σε τυχόν έλεγχο, η κάρτα θα 

επιδεικνύεται με το τελευταίο κουπόνι της.  

2. Για όσους έχουν ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών μόνο 

για λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ τους δίνεται η δυνατότητα ή να τις 

διατηρήσουν μέχρι τη λήξη τους με τους όρους που τις πήραν ή να τις 

αναβαθμίσουν άμεσα με τη νέα ενιαία ετήσια κάρτα για όλα τα 

μεταφορικά μέσα του ΟΑΣΑ. Το κόστος αυτής της αναβάθμισης είναι 

320€ αφαιρουμένου του 15% (τόση πλέον θα είναι η νέα έκπτωση που 

μας δίνει το ΔΣ του ΟΑΣΑ) και από το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί και το 

ποσό στο οποίο αντιστοιχούν και οι εναπομείναντες μήνες μέχρι τη 

λήξη της ισχύουσας κάρτας. (Με βάση το ποσό των 154 € που 

αγοράστηκαν αυτές οι κάρτες, διαιρώντας δια 12 μήνες, στον κάθε μήνα 

αντιστοιχούν 13€). Αυτές οι ετήσιες πλέον κάρτες θα έχουν ισχύ για όλα 

τα μέσα και για έναν χρόνο από το μήνα έκδοσή τους. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν, άμεσα, να προσέρχονται μόνοι τους στα γραφεία του ΟΑΣΑ, 

Μετσόβου 15 για να κάνουν την αναβάθμιση. 
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3. Για όσους για πρώτη φορά θέλουν να τους χορηγηθεί κάρτα 

απεριορίστων διαδρομών, θα απευθυνθούν στα σωματεία τους και με 

τη γνωστή περσινή διαδικασία, όπως αναγράφεται στο περσινό σχετικό 

μας έγγραφο, θα προμηθευτούν κάρτες, μετά από συνεννόηση σωματείου 

– Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  

4. Για όσους έχουν κάρτες που τους τις χορηγήσαμε ως Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

και εμπίπτουν στην περίπτωση (1) της παράτασης και θέλουν να 

προμηθευτούν μετά την παράτασή τους, νέα κάρτα απεριορίστων 

διαδρομών, με βάση τη νέα συμφωνία ΟΑΣΑ – ΑΔΕΔΥ, θα 

ακολουθηθεί η γνωστή διαδικασία, μετά από συνεννόηση ΑΔΕΔΥ – 

Σωματείου. Σχετική ανακοίνωση θα εκδώσει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έγκαιρα. 

 

Σας κάνουμε γνωστό ότι με τη νέα συμφωνία ΟΑΣΑ – ΑΔΕΔΥ η 

έκπτωση που μας χορηγείται είναι 15% στις ενιαίες ετήσιες κάρτες 

απεριορίστων διαδρομών ονομαστικής αξίας 320€ και 13% για τις 

εξαμηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών, ονομαστικής αξίας 

165€. Υπενθυμίζουμε ότι με απόφαση του ΟΑΣΑ, μετά την ενιαία κάρτα 

απεριορίστων διαδρομών, καταργήθηκε η γνωστή (μικρή) κάρτα για 

λεωφορεία – τρόλεϊ – τραμ. Έτσι τώρα αυτή η ενιαία ετήσια και η 

εξαμηνιαία κάρτα ισχύουν για απεριόριστες διαδρομές με όλα τα μέσα 

αρμοδιότητας ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλλεϋ, Τραμ, Ηλεκτρικό 

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

Προαστιακού Μαγούλα-Πειραιάς-Κορωπί), για τους μήνες που 

αναγράφονται στα αντίστοιχα κουπόνια. Δεν ισχύουν στις λεωφορειακές 

γραμμές EXPRESS του αεροδρομίου, στη γραμμή Χ80 και στο Μετρό 

στο τμήμα Κορωπί-Αεροδρόμιο.   

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 


