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Υνξήγεζε ειεθηξνληθώλ θαξηώλ Ο.Α..Α. κέζσ Α.Γ.Δ.Γ.Τ. 
 

αο γλσζηνπνηνχκε φηη κε βάζε ηε λέα ζπκθσλία θαη ηε ζχκβαζε πνπ ζπλππέγξαςαλ (Α.Γ.Δ.Γ.Τ. 

– Ο.Α..Α.) γηα ην δηάζηεκα Φεβξνπάξηνο 2022 – Φεβξνπάξηνο 2023 γηα ηηο ειεθηξνληθέο θάξηεο 

απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ, ζα ρνξεγεζνχλ ζηα θπζηθά κέιε ηεο Α.Γ.Δ.Γ.Τ. (εγγεγξακκέλα  ζε 

πιιφγνπο – σκαηεία, Οκνζπνλδίεο), θαζψο θαη ζηα κέιε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο, 

νη θάξηεο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 
 

Όζνη γηα πξψηε θνξά ζέινπλ λα απνθηήζνπλ ηελ πξναλαθεξφκελε ειεθηξνληθή θάξηα, ζα πξέπεη 

λα πξνζέιζνπλ ζε θάπνην εθδνηήξην Ο.Α..Α., θαη λα δεηήζνπλ απφ ηνλ ππάιιειν λα ηνπο 

ρνξεγήζεη απηήλ ηελ θάξηα ρσξίο θφξηηζε, αθνχ πξψηα ελεκεξψζνπλ ηνλ ππάιιειν φηη ζα ηε 

ρξεζηκνπνηήζνπλ, σο εηήζηα ή εμακεληαία θάξηα απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ θαη φηη, κέζσ ηνπ 

ζπλδηθάηνπ ηνπο, ζα ηε θνξηψζνπλ κε επηδφηεζε, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε Α.Γ.Δ.Γ.Τ. – Ο.Α..Α. 
 

ηε ζπλέρεηα αθνχ επηδψζνπλ ζηνλ ππάιιειν ην ΑΜΚΑ ηνπο θαη ηνπ επηδείμνπλ ηελ αζηπλνκηθή 

ηνπο ηαπηφηεηα ή ην δηαβαηήξηφ ηνπο θαη ν ππάιιεινο αθνχ ζα ηνπο θσηνγξαθίζεη θαη ζα ηνπο 

δεηήζεη έλαλ νθηαςήθην αξηζκφ, σο pin, ζα ηνπο δψζεη, ρσξίο θακηά νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, ην 

έληππν ηεο ειεθηξνληθήο θάξηαο. 
 

Τπελζπκίδνπκε όηη επηβάιιεηαη νπσζδήπνηε λα ζπκνύληαη όινη απηό ην νθηαςήθην pin, δηόηη 

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

ΟΑΑ, ζε πεξίπησζε απώιεηαο. ε πεξίπησζε απώιεηαο ηεο  θάξηαο, γηα επαλέθδνζε, 

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

Έηζη κόλνλ ζα κπνξέζνπλ κε θόζηνο κόλνλ 2€, κέζσ ΟΑΑ, λα απνθηήζνπλ μαλά ηελ θάξηα 

ηνπο κε όζν ππόινηπν θόξηηζεο πεξηέρεη. 
 

Όινη όζνη αλήθνπλ ζηελ πξνεγνύκελε θαηεγνξία αιιά θαη όζνη είλαη ήδε θάηνρνη 

ειεθηξνληθήο θάξηαο πνπ ιήγεη ην επόκελν δηάζηεκα θαη επηζπκνύλ ηελ επαλαθόξηηζε ηεο, ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηνλ ππεύζπλν γηα ηηο θάξηεο πνπ έρεη νξίζεη ε δηνίθεζε ηνπ θάζε 

ζσκαηείνπ: 
 

 ηνλ αξηζκφ ηεο ειεθηξνληθήο ηνπο θάξηαο θαζψο θαη 

 ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ αλαινγεί γηα ην επφκελν δηάζηεκα πνπ επηζπκνχλ λα έρεη ηζρχ ε θάξηα 

ηνπο. 

 εκεηψλνπκε φηη ε θόξηηζε ηεο θάζε ειεθηξνληθήο θάξηαο γίλεηαη πάληα, ζε ρξόλν πξηλ ηε 

ιήμε ηεο πξνεγνύκελεο θόξηηζεο ηεο. Ζ λέα θφξηηζε ζα θάλεη απηφκαηα έλαξμε ηζρχνο ηεο, 

ακέζσο, κε ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο θφξηηζεο ηεο. 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαιχεηαη παξαθάησ, νη θάηνρνη φισλ ησλ θαξηψλ 

ζα κεηαβνχλ ζην πιεζηέζηεξν απηφκαην κεράλεκα έθδνζεο εηζηηεξίσλ θαη ζα πξνβνχλ ζηηο 

θηλήζεηο πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην ηέινο απηνχ ηνπ θεηκέλνπ. 
 

 

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


ΠΡΟΟΥΗ: Οη δηθαηνύρνη ησλ θαξηώλ γηα ην δηάζηεκα 11/03/2020 έσο 04/05/2020 πνπ είραλ 

ελεξγνπνηεκέλε θάξηα δηθαηνύηαη απνδεκίσζε covid θαη ΠΡΔΠΔΙ λα πξνζέιζνπλ ζην 

πιεζηέζηεξν ΑΜΔΚ (Απηόκαην πσιεηή) θαη λα επηιέμνπλ επηδόηεζε γηα λα πεξαζηεί ε 

απνδεκίσζε ζηελ ειεύζεξε ζέζε ζηελ θάξηα ηνπο. 

Έρνπλ πεξηζώξην επηδόηεζεο έσο 31.05.2022. 

Όηαλ πξαγκαηνπνηήζνπλ επηδόηεζε covid, θαη ηόηε κόλν, κπνξεί ν ΟΑΑ λα θνξηίζεη ηελ 

θάξηα κε θόκηζηξν ρξνληθήο δηάξθεηαο. 
 

Φόξηηζε θαη Δπαλαθόξηηζε Ηιεθηξνληθώλ Καξηώλ 

      

Α)  Οη ππεχζπλνη γηα ηηο πξναλαθεξφκελεο θάξηεο, ζα πξέπεη θαη’ αξρήλ λα ζπγθεληξψζνπλ ηα 

ρξήκαηα γηα ηε θφξηηζε θαη επαλαθφξηηζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαξηψλ απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέιε 

ηνπ ζπλδηθάηνπ ηνπο. χκθσλα κε ηε λέα ζχκβαζε Α.Γ.Δ.Γ.Τ. – Ο.Α..Α., νη ηηκέο επαλαθφξηηζεο 

αλαγξάθνληαη παξαθάησ: 
 

ΕΣΗΙΑ ΚΑΡΣΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ: 

ονομαστικήρ αξίαρ  300€ – έκπτωση 15% = 255 € 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΣΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ: 

ονομαστικήρ αξίαρ  155€ – έκπτωση 13% = 134,85 € 
 

Απηέο νη εληαίεο θάξηεο απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ ηζρχνπλ γηα φια ηα κέζα αξκνδηφηεηαο ηνπ 

ΟΑΑ: Λεσθνξεία, Σξφιιευ, Σξακ, Ζιεθηξηθφ ηδεξφδξνκν, Μεηξφ (κέρξη Κνξσπί), θαη ζηελ 

ΣΡΑΗΝΟΔ (ζην ηκήκα Πξναζηηαθνχ Μαγνχια-Πεηξαηάο-Κνξσπί). Γελ ηζρύνπλ ζηηο 

Λεσθνξεηαθέο γξακκέο EXPRESS ηνπ Αεξνδξνκίνπ, ζηε γξακκή Υ80 θαη ζην ηκήκα ηνπ 

Μεηξό Κνξσπί –Αεξνδξόκην. 
 

ΕΣΗΙΑ ΚΑΡΣΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΤ ονομαστικήρ αξίαρ 446€ – 

έκπτωση 15% = 379,10 € 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΣΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΤ ονομαστικήρ αξίαρ 

228€ – έκπτωση 13% = 198,36 € 
 

Απηέο νη εληαίεο θάξηεο απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ ηζρχνπλ ζε φια ηα κέζα αξκνδηφηεηαο Ο.Α..Α., 

Λεσθνξεία (θαη ζηηο ιεσθνξεηαθέο γξακκέο EXPRESS ηνπ Αεξνδξνκίνπ), Σξφιιευ, Σξακ, 

Ζιεθηξηθφ ηδεξφδξνκν, Μεηξφ έσο ην Αεξνδξφκην θαη ζηελ ΣΡΑΗΝΟΔ (ζην ηκήκα ηνπ 

Πξναζηηαθνχ Μαγνχια – Πεηξαηάο – Αεξνδξφκην). Γελ ηζρύνπλ ζηε γξακκή Υ80. 

  

Β)    Μεηά απ’ φια απηά, νη ππεχζπλνη ησλ Γ.. ησλ πιιφγσλ γηα ηηο θάξηεο ζα ζπληάμνπλ έλαλ 

πίλαθα ζε έλα θύιιν εξγαζίαο ηνπ excel (μορυοποίηση κελιών σε κείμενο). Σν όλνκα ηνπ αξρείνπ 

ζα είλαη ην όλνκα ηνπ πιιόγνπ ή ηνπ σκαηείνπ. ηνλ πίλαθα απηφλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

παξαθάησ επηζπλαπηφκελν ππφδεηγκα πίλαθα, ζα αλαγξάθεηαη ζηε κηα ζηήιε ν αξηζκφο θάζε 

ειεθηξνληθήο θάξηαο θαη δίπια ζηελ άιιε ζηήιε ζα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο θάζε θάξηαο 

(εηήζηα, εμακεληαία – εηήζηα κε αεξνδξφκηα, εμακεληαία κε αεξνδξφκην). ΓΔΝ ΘΑ 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΑ. 
 

Αθνχ νη ππεχζπλνη ησλ θαξηψλ ηεο θάζε ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ζπληάμνπλ απηφλ ηνλ πίλαθα 

θαη ζπγθεληξψζνπλ ηα αληίζηνηρα ρξεκαηηθά πνζά, ζα κεηαβνχλ θαη ζα ηα θαηαζέζνπλ ζηελ 

ηξάπεδα ALPHA BANK  (αξ. ινγαξηαζκνχ ΟΑΑ ALPHA BANK  Νν GR91 0140 3580 3580 

0200 2000 717), από όπνπ ζα ιάβνπλ ην ζρεηηθό ζπλνιηθό θαηαζεηήξην. Σν όλνκα ηνπ 

θαηαζεηεξίνπ ζηελ αηηηνινγία ζα είλαη ην όλνκα ηνπ πιιόγνπ ή ηνπ σκαηείνπ. 

ηε ζπλέρεηα o Ο.Α..Α. αλαιακβάλεη λα ελεκεξώζεη ην ζύζηεκα θαη αθόηνπ ελεκεξσζεί ην 

ζύζηεκα, ν θάζε θάηνρνο ειεθηξνληθήο θάξηαο, ζα πξέπεη λα κεηαβεί ζηα εθδνηήξηα εηζηηεξίσλ 

ησλ ζηαζκψλ Μεηξφ, Σξακ θ.η.ι. θαη αθνχ ηνπνζεηήζεη ηελ θάξηα ηνπ ζην εθδνηηθφ κεράλεκα, ζα 

παηήζεη ηελ επηινγή «ΔΠΙΓΟΣΗΗ» θαη ζα πεξαζηεί ην θφκηζηξν απηφκαηα ζηελ ειεχζεξε ζέζε 

ζηελ θάξηα ηνπ. 



Σο σπονικό πεπιθώπιο για «ΕΠΙΔΟΣΗΗ», ώστε να περαστεί το κόμιστρο στην κάρτα, είναι έναρ 

μήναρ από την υόπτιση ή επαναυόπτιση τηρ. χκθσλα κε ηνλ Ο.Α..Α., ζε πεξίπησζε πνπ ν 

θάηνρνο δελ έρεη πξνιάβεη λα θάλεη «ΔΠΗΓΟΣΖΖ» θαη ράζεη ηελ θάξηα ηνπ, ράλεη ην θφκηζηξν. 

Μεηαβηβάζεηο θαη αλαβαζκίζεηο θαξηψλ δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

εκείσζε: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο όινη νη θάηνρνη ειεθηξνληθώλ 

θαξηώλ ζα πξέπεη λα κεηαβνύλ ζην πιεζηέζηεξν κεράλεκα έθδνζεο εηζηηεξίσλ ησλ ζηαζκώλ 

Μεηξό (μέσα σε ένα μήνα από την ημεπομηνία υόπτισηρ ή επαναυόπτισηρ των καπτών τοςρ) θαη 

ζα πξνβνύλ ζηα παξαθάησ βήκαηα: 
 

Βήκα 1
ν
: Παηάκε ηελ επηινγή: Διιεληθή ζεκαία. 

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

Βήκα 3
ν
: Σνπνζεηνχκε ηελ ειεθηξνληθή θάξηα ζηελ κπξνζηηλή ζήθε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

κεραλήκαηνο θαη παηάκε ηελ επηινγή: «ΟΚ». 

Βήκα 4
ν
: Ξεθηλάεη ε δηαδηθαζία θφξηηζεο, βγαίλεη πξψηα ε απφδεημε θαη ζπλερίδεη λα θνξηίδεη ε 

θάξηα. 

Βήκα 5
ν
: Αθαηξνχκε ηελ θάξηα φηαλ καο ελεκεξψζεη ην κεράλεκα θαη θξαηάκε ηελ απφδεημε. 

 

Κάζε πξνζσπνπνηεκέλε θάξηα έρεη 2 ζέζεηο γηα πξντφληα ρξνληθήο δηάξθεηαο έλα πνπ ηξέρεη 

(θάλνπλ ρξήζε) θαη έλα πνπ είλαη ζηελ αλακνλή. Γηα λα πιεξνθνξεζνχλ ηη πεξηέρεη κέζα ε θάξηα 

ηνπο κπνξνχλ ζε ΑΜΔΚ (Απηφκαην εθδνηήξην κεραλήκαηνο) λα επηιέμνπλ «Πιεξνθνξίεο θάξηαο» 

θαη λα ελεκεξσζνχλ ηη ππάξρεη ζηελ 1ε θαη 2ε ζέζε. 

Οη ζπλάδειθνη πνπ ελδηαθέξνληαη κπνξνύλ λα θαηαζέηνπλ ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ πιιόγνπ 

Μαθξπγηάλλεο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο: GR60 0172 0220 0050 2209 1673 420 ην αθξηβέο 

πνζό ηεο θάξηαο πνπ επηζπκνύλ κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 25 Φεβξνπαξίνπ. 

ηε ζπλέρεηα απνζηέιινπλ ζην e-mail: elisavetsp@gmail.com 

1. Σν νλνκαηεπψλπκφ ηνπο 

2. Σν απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο 

3. Σνλ αξηζκφ ηεο πξνζσπνπνηεκέλεο θάξηαο ΟΑΑ 

4. Σνλ αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ επηθνηλσλίαο 

5. Καη αλακέλνπλ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ ζπιιφγνπ Διηζάβεη ππξηδάθε (ηει.: 

6932625075) λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπο, κε ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο δηακεζνιάβεζεο ηνπ 

πιιφγνπ κε ηνλ ΟΑΑ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηε δηαδηθαζία θφξηηζεο. 

 

Γηα ην Γ.. 
 

 

Ο Πξφεδξνο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

Ζ Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Διηζάβεη ππξηδάθε 
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