
 

 

ATH.ENACard προσωποποιημένη κάρτα 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, 

σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα ανανέωσης ή προμήθειας της ετήσιας ηλεκτρονικής 

κάρτας του ΟΑΣΑ για το έτος 2020. 

Αθήνα 27.01.2020 

Ετήσιες Κάρτες ΟΑΣΑ 1/3 /20 20  -  28 /2 /202 1  

Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να προσέλθουν, μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020, στα γραφεία του Συλλόγου και να προσκομίσουν αντίγραφο 

καταθετηρίου με το ισόποσο: 

- 281,00€ - ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ 

- 417,00€ - ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

στο λογαριασμό του Συλλόγου: 

IBAN: GR72 0140 2260 2260 0200 2011 866 

- Στην αιτιολογία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κατόχου της ηλεκτρονικής κάρτας - 

Οι συνάδελφοι, μαζί με το αποδεικτικό της κατάθεσης, θα πρέπει να προσκομίσουν στο  

Σύλλογο τον ΑΜΚΑ τους και τον ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ. 

Η νέα περίοδος αφορά στις ημερομηνίες από 1η Μαρτίου 2020 έως 28η Φεβρουαρίου 

2021 με τις παρακάτω κατηγορίες και τις αντίστοιχες τιμές: 

1. Τιμή Χρέωσης ΟΤΟΕ : 281 ευρώ (Ονομαστική αξία 330€). 

Ισχύει για όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ: 

 • Λεωφορεία 



 

• Τρόλλεϋ 

• Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος 

• Τραμ 

• Μετρό (μέχρι το Κορωπί) 

• ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς - Κορωπί). 

 ΔΕΝ ισχύουν: 

• στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS TOU Αεροδρομίου 

• στη γραμμή Χ80 και 

• στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί - Αεροδρόμιο. 

2. Τιμή Χρέωσης ΟΤΟΕ : 417 ευρώ (Ονομαστική αξία 490€). 

Ισχύει για όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ: 

• Λεωφορεία (ΚΑΙ στις γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου) 

• Τρόλλεϋ 

• Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος 

• Τραμ 

• Μετρό (έως το Αεροδρόμιο) 

• ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς - Αεροδρόμιο).  

ΔΕΝ ισχύουν στη γραμμή Χ80. 

Όσοι έχουν ενεργοποιήσει την ηλεκτρονική τους κάρτα, σε μεταγενέστερη ημερομηνία 

(δηλαδή μετά την 1η Μαρτίου), για να τύχουν της έκπτωσης θα πρέπει να καταβάλουν το 

ισόποσο ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ και θα ενεργοποιούν το ηλεκτρονικό 

εισιτήριο έως 31 Μαρτίου.  Μετά το πέρας της 31 Μαρτίου το σύστημα του ΟΑΣΑ αυτομάτως 

ακυρώνει την επιδότηση. 

Οι συνάδελφοι που θα εκδώσουν για πρώτη φορά την ετήσια κάρτα, θα πρέπει να εκδώσουν 

οι ίδιοι την ηλεκτρονική κάρτα από τα εκδοτήρια του ΟΑΣΑ και στην συνέχεια να 

προσκομίσουν στο Σύλλογο τον ΑΜΚΑ και τον ΑΡΙΘΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ για να 

φορτιστεί για το έτος 2020. 

Οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών (ή που θα κλείσουν τα 65 μέσα στην περίοδο ισχύος του 

εισιτηρίου) έχουν έκπτωση 50% και ΔΕΝ μπορούν να βγάλουν κάρτα μέσω της ΟΤΟΕ.  

Οι συνάδελφοι δύνανται να προμηθευτούν ετήσια προσωποποιημένη ηλεκτρονική κάρτα και 

για τα άμεσα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγο και τέκνα). 



 

 

ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 

Μόλις ενημερωθείτε από τον Σύλλογο, ότι έχει ολοκληρωθεί η μαζική επαναφόρτιση, πρέπει 

να προσέλθετε σε ένα οποιοδήποτε Αυτόματο Μηχάνημα Επαναφόρτισες Καρτών (ΑΜΕΚ) σε 

οποιοδήποτε σταθμό του Μετρό ή του Τραμ και αφού τοποθετήσετε την κάρτα σας στη θήκη, 

επιλέγετε ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ και επαναφορτίζεται η κάρτα με το κόμιστρο. Το νέο προϊόν 

ενεργοποιείται μετά τη λήξη του ήδη υπάρχοντος ενεργοποιημένου.  

Βλέπε συνημμένο έγγραφο «ΟΔΗΓΙΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΚ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ».  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση απώλειας ή δυσλειτουργίας της ηλεκτρονικής κάρτας,  

μπορεί αυτή να αντικατασταθεί και το υπόλοιπο της χρηματικής αξίας που είναι 

αποθηκευμένο στην παλιά κάρτα θα μεταφερθεί στη νέα κάρτα, με την προσκόμιση των 

απαραίτητων δικαιολογητικών στον ΟΑΣΑ Μετσόβου 15 1ος όροφος, όπως η βεβαίωση της 

ΟΤΟΕ, ο ΑΜΚΑ της απολεσθείσας ηλεκτρονικής κάρτας και με την καταβολή δύο (2) ευρώ για 

την αντικατάστασή της. Τη βεβαίωση για την απώλεια της κάρτας που θα προσκομίζει ο 

ενδιαφερόμενος στον ΟΑΣΑ θα τη χορηγεί η ΟΤΟΕ  

  

.  

Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 
                                       
                                Χ. Τσιλώνης                  Π. Δερμενάκης 

 

Σε περίπτωση που γνωρίζετε το pin (8-ψήφιο) της απολεσθείσας ηλεκτρονικής κάρτας 

μπορείτε να την αντικαταστήσετε σε σταθμούς που λειτουργούν εκδοτήρια. 

 


