
 

Αζήλα 5/2/2019 

           Ετήςιεσ Κάρτεσ ΟΑΣΑ   1/3/2019– 29/2/2020  
 

 ΑΤΗ.ΕΝΑCard προςωποποιημένη κάρτα 

πλαδέιθηζζεο- πλάδειθνη, 

ζαο ελεκεξψλνπκε γηα ηε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή πξνκήζεηαο ηεο  εηήζηαο 

ειεθηξνληθήο θάξηαο  ηνπ ΟΑΑ γηα ην έηνο 2019. 

 

 

Όζνη ελδηαθέξνληαη παξαθαινχληαη λα πξνζέιζνπλ, κέρξη ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 15 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2019, ζηα γξαθεία ηνπ πιιφγνπ θαη λα πξνζθνκίζνπλ  αληίγξαθν 

θαηαζεηεξίνπ κε ην ηζφπνζν:                                                                                                                                                                                   

- 281,00€  - ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΑ                                                                                                                 

- 417,00€  - ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ                                                                             

ζην ινγαξηαζκφ ηνπ πιιφγνπ:                                                                                                           

IBAN: GR72 0140 2260 2260 0200 2011 866                                                                                

- ηελ αηηηνινγία λα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θαηφρνπ ηεο ειεθηξνληθήο θάξηαο - 

Οη ζπλάδειθνη, καδί κε ην απνδεηθηηθφ ηεο θαηάζεζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζην   

χιινγν ηνλ ΑΜΚΑ ηνπο θαη ηνλ ΑΡΙΘΜΟ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΣΑ.  

 

Η λέα πεξίνδνο αθοπά ζηιρ ημεπομηνίερ από 1η Μαπηίος 2019 έωρ 29η 

Φεβποςαπίος 2020  κε  ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο θαη ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο: 

1. Σιμή Υπέωζηρ  ΟΣΟΔ : 281 εςπώ   (Ονομαστική αξία 330€) . 

  

Ιζρχεη γηα φια ηα κέζα αξκνδηφηεηαο ΟΑΑ: 

 Λεσθνξεία 



 Σξφιιευ 

 Ηιεθηξηθφο ηδεξφδξνκνο 

 Σξακ 

 Μεηξφ (κέρξη ην Κνξσπί)  

 ΣΡΑΙΝΟΕ (ζην ηκήκα ηνπ Πξναζηηαθνχ Μαγνχια - Πεηξαηάο - Κνξσπί). 

ΓΔΝ ιζσύοςν: 

 ζηηο ιεσθνξεηαθέο γξακκέο EXPRESS ηνπ Αεξνδξνκίνπ 

 ζηε γξακκή Υ80 θαη 

 ζην Μεηξφ ζην ηκήκα Κνξσπί - Αεξνδξφκην. 

 

2. Σιμή Υπέωζηρ ΟΣΟΔ : 417 εςπώ   (Ονομαστική αξία 490€).  

            

Ιζρχεη γηα φια ηα κέζα αξκνδηφηεηαο ΟΑΑ: 

 Λεσθνξεία (ΚΑΙ ζηηο γξακκέο EXPRESS ηνπ Αεξνδξνκίνπ) 

 Σξφιιευ 

 Ηιεθηξηθφο ηδεξφδξνκνο 

 Σξακ 

 Μεηξφ (έωρ ηο Αεποδπόμιο)  

 ΣΡΑΙΝΟΕ (ζην ηκήκα ηνπ Πξναζηηαθνχ Μαγνχια - Πεηξαηάο - Αεποδπόμιο). 

ΓΔΝ ιζσύοςν ζηε γξακκή Υ80. 
 

Όζνη έρνπλ ελεξγνπνηήζεη ηελ ειεθηξνληθή ηνπο θάξηα, ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία 

(δειαδή κεηά ηελ 1ε Μαξηίνπ), γηα λα ηχρνπλ ηεο έθπησζεο ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ 

ην ηζφπνζν ΕΝΣΟ ΣΗ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. 

 

Έθδνζε ΜΟΝΟ ΝΕΩΝ ειεθηξνληθψλ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ θαξηψλ ζα γίλεηαη ΜΙΑ ΦΟΡΑ 

ΣΟ ΜΗΝΑ (κέρξη ηελ 26ε εθάζηνπ κελφο), κε δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο – θφξηηζεο 

ηεο ειεθηξνληθήο θάξηαο απφ ηελ 1ε ηνπ επφκελνπ κήλα, ΜΕ ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΝ 31.5.2019.  

 

Οη ζπλάδειθνη πνπ ζα εθδψζνπλ γηα πξψηε θνξά ηελ εηήζηα θάξηα, ζα πξέπεη λα 

εθδψζνπλ νη ίδηνη ηελ ειεθηξνληθή θάξηα απφ ηα εθδνηήξηα ηνπ ΟΑΑ θαη ζηελ ζπλέρεηα 

λα πξνζθνκίζνπλ ζην χιινγν ηνλ ΑΜΚΑ θαη ηνλ ΑΡΙΘΜΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΣΑ 

γηα λα θνξηηζηεί γηα ην έηνο 2019. 

 

Οι ζςνηαξιούσοι άνω ηων 65 εηών (ή πνπ ζα θιείζνπλ ηα 65 κέζα ζηελ πεξίνδν 

ηζρχνο ηνπ εηζηηεξίνπ) έσοςν έκπηωζη 50%  και ΓΔΝ μποπούν να βγάλοςν κάπηα 

μέζω ηηρ ΟΣΟΔ. 



Οη ζπλάδειθνη δχλαληαη λα πξνκεζεπηνχλ εηήζηα πξνζσπνπνηεκέλε ειεθηξνληθή 

θάξηα θαη γηα ηα άκεζα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο (ζχδπγν θαη ηέθλα).  

 

ΦΟΡΣΙΗ ΔΣΗΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΣΑ 

Μφιηο ελεκεξσζείηε απφ ηνλ χιινγν, φηη έρεη νινθιεξσζεί ε καδηθή επαλαθφξηηζε, 

πξέπεη λα πξνζέιζεηε ζε έλα νπνηνδήπνηε Απηφκαην Μεράλεκα Δπαλαθφξηηζεο 

Καξηψλ (ΑΜΕΚ) ζε νπνηνδήπνηε ζηαζκφ ηνπ Μεηξφ ή ηνπ Σξακ θαη αθνχ ηνπνζεηήζεηε 

ηελ θάξηα ζαο ζηε ζήθε, επηιέγεηε ΕΠΙΔΟΣΗΗ θαη επαλαθνξηίδεηαη ε θάξηα κε ην 

θφκηζηξν. Σν λέν πξντφλ ελεξγνπνηείηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ήδε ππάξρνληνο 

ελεξγνπνηεκέλνπ. 

Βλέπε ζςνημμένο έγγπαθο «ΟΓΗΓΙΔ: ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΚ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ». 

 

ΠΡΟΟΥΗ: ε πεξίπησζε απψιεηαο ή δπζιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο θάξηαο, κπνξεί 

απηή λα αληηθαηαζηαζεί θαη ην ππφινηπν ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο πνπ είλαη απνζεθεπκέλν 

ζηελ παιηά θάξηα ζα κεηαθεξζεί ζηε λέα θάξηα, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζηνλ ΟΑΑ, φπσο ε βεβαίσζε ηεο ΟΣΟΕ, ν ΑΜΚΑ, ην pin (8-ςήθην) 

ηεο απσιεζζείζαο ειεθηξνληθήο θάξηαο θαη κε ηελ θαηαβνιή δχν (2) επξψ γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηεο. Σε βεβαίσζε γηα ηελ απψιεηα ηεο θάξηαο πνπ ζα πξνζθνκίδεη ν 

ελδηαθεξφκελνο ζηνλ ΟΑΑ ζα ηε ρνξεγεί ε ΟΣΟΕ. 

 

 Ο Πξφεδξνο                Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

                                 
                                     Υξ. Σζηιψλεο                       Γ. Δέδεο 

 

 

ΟΓΗΓΙΔ : ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΚ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ εδώ 


