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       ΠΡΟΣ: 

     τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ του  
     Λεκανοπεδίου Αττικής 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Ετήσιες Κάρτες ΟΑΣΑ 

 
 

 Συνάδελφοι / - ισσες,  
 
 Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέχρι και την Παρασκευή, 18/12/09 για τον 
αριθμό των ενδιαφερόμενων μελών σας και το είδος της κάρτας για την οποία  
επιθυμούν να έχουν την έκπτωση. 
 Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν συνεννόησης της ΑΔΕΔΥ με τον ΟΑΣΑ, η 
έκπτωση θα είναι 25%.  
 Ακολουθεί το έγγραφο που εστάλη από τον ΟΑΣΑ και η αίτηση που πρέπει να 
συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους. Μαζί με την αίτηση είναι 
απαραίτητη και μια φωτογραφία του συναδέλφου με το όνομά του στην πίσω όψη της 
ή συραμμένη πάνω στην αίτηση. 
 
 Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους: 
 

1. Δημήτρη Γεώργα, Ταμία του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ στο τηλέφωνο 6945755576 
 

2. Ελένη Ζωγραφάκη, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ στο τηλέφωνο 6945286388.  
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ΘΕΜΑ:  Ε ν η μ έ ρ ω σ η  γ ι α  τ η ν  π ρ ομ ή θ ε ι α  Ε τ η σ ί ω ν  Κα ρ τώ ν  Απ ε ρ ι ο ρ ί σ τ ω ν  
Δ ι α δ ρ ομ ώ ν .  
 
Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι ο Ο.Α.Σ.Α. παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα, συλλόγους, ενώσεις εργαζομένων και φορείς του δημόσιου τομέα που επι-
θυμούν να προμηθευτούν ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών για τους υπαλλήλους τους, 
να τις αγοράσουν μαζικά και με έκπτωση ανάλογη της ζητούμενης ποσότητας από τα γραφεία 
του Οργανισμού μας. 
 
Οι ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών διακρίνονται σε; 
1. Ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών για όλα τα μέσα 
Χρήση: ισχύει για Λεωφορεία, Τρόλλεϋ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Τραμ, Μετρό (μέχρι το 
Κορωπί) και Προαστιακό (στο τμήμα της γραμμής του Μαγούλα - Πειραιάς -Κορωπί) 
Τιμή: 350.00 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 9%) 
 
2. Ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών για Λεωφορεία, Τρόλλεϋ και Τραμ 
Χρήση: ισχύει για Λεωφορεία (εξαιρούνται οι γραμμές Express του Αεροδρομίου και το τμήμα 
Βάρκιζα - Σαρωνίδα της γραμμής Ε22), Τρόλλεϋ και Τραμ 
Τιμή: 150.00 ευοώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 9%) 
3. Ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών για αποκλειστική χρήση στο Μετρό 
Χρήση: ισχύει αποκλειστικά για χρήση στο δίκτυο του Μετρό μέχρι το Κορωπί Τιμή: 300.00 
ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 9%) 
4. Ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών για αποκλειστική χρήση στους ΗΣΑΠ 
Χρήση: ισχύει αποκλειστικά για χρήση στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο Τιμή: 250.00 ευρώ 
(περιλαμβανομένου Φ,Π Α 9%) 
 

Η διάθεση των ετησίων καρτών γίνεται μαζικά στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της 
Ομοσπονδίας σας, ο οποίος θα πρέπει να προσκομίσει μια αίτηση της Ομοσπονδίας που θα 
αναφέρει τις ζητούμενες ποσότητες ανά τύπο κάρτας, τα στοιχεία της Ομοσπονδίας και το ΑΦΜ 
και τη ΔΟΥ για την έκδοση του τιμολογίου. 

Η εξόφληση της αξίας του σχετικού τιμολογίου γίνεται ταυτόχρονα με την παραλαβή 
των καρτών είτε με ΜΕΤΡΗΤΑ είτε με ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ (ημέρας, εκδόσεως Τραπέζης) 
σε διαταγή ΟΑΣΑ,  είτε με ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ στον τραπεζικό 
λογαριασμό του Ο.Α.Σ.Α. στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υποκ/μα Εξαρχείων: 
Νο GR 150172026000-5026-008672-498 (απαιτείται η προσκόμιση του πρωτότυπου 
καταθετηρίου). 

Σε περίπτωση που στη συνέχεια ενδιαφερθούν και άλλα μέλη σας για την ετήσια κάρτα, 
έχετε τη δυνατότητα να κάνετε συμπληρωματική παραγγελία, ακολουθώντας την παραπάνω 
διαδικασία.. 

Οι κάρτες θα παραδίδονται πάντα στον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας και όχι μεμο-
νωμένα σε μέλη σας. 
 

 
 
 
 
 

(Ακολουθεί η αίτηση) 
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ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
 
 
 

 
ΑΙΤΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΑΣΑ 

 

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………(του αιτούντος συναδέλφου) 

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………..(του αιτούντος συναδέλφου) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:…………………………………………………………………………. 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:……………................(που θα αναγράφεται στην κάρτα) 

ΟΝΟΜΑ:………………………………………...(που θα αναγράφεται στην κάρτα) 

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………….(που θα αναγράφεται στην κάρτα) 

ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤ/ΤΑΣ:…………………….(που θα αναγράφεται στην κάρτα) 

 

ΚΑΡΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ (σημειώστε την επιλογή σας) 

1. Λεωφορεία – Τρόλεϋ – Τραμ (από 150€) 113 €   

2. Ετήσια κάρτα ΗΣΑΠ (νέο προϊόν) (από 250 €) 188 €   

3. Ετήσια κάρτα ΜΕΤΡΟ (από 300 €) 225 €   

4. Για όλα τα συγκοινωνιακά μέσα (από 350 €) 263 €   

Καταβλητέο ποσό………………………..€ 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

 
 

ΘΕΣΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
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