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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΟΑΣΑ – 2023 
 

 

Συνάδελφοι, 

 

Η ΟΤΟΕ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον ΟΑΣΑ, για την αγορά με έκπτωση των Ετήσιων 

Καρτών Απεριορίστων Διαδρομών.  

Η νέα περίοδος αναφέρεται στις ημερομηνίες από 1η Ιανουαρίου 2023 έως και την 31 

Δεκεμβρίου 2023.  

 

Οι κατηγορίες και οι αντίστοιχες τιμές με έκπτωση, είναι οι εξής: 

 

1. Η Κάρτα με Ονομαστική αξία € 300 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 13%).   

 

ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΤΟΕ: € 255   

Ισχύει για όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ:  

 Λεωφορεία 

 Τρόλεϊ 

 Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος 

 Τραμ 

 Μετρό (μέχρι το Κορωπί) και  

 ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού  Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί).  
 

ΔΕΝ ισχύει: 

 στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου 

 στη γραμμή Χ80 και  

 στο Μετρό για το τμήμα Κορωπί – Αεροδρόμιο. 
 

 

2. Η Κάρτα με Ονομαστική αξία € 446 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 13%).    

 

ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΤΟΕ: € 379 

Ισχύει για όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ:  

 Λεωφορεία  (και στις γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου) 

 Τρόλεϊ 

 Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος 

 Τραμ 

 Μετρό  (έως το Αεροδρόμιο) και  

 ΤΡΑΙΝΟΣΕ  (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα –  Πειραιάς – 

Αεροδρόμιο).  

 

ΔΕΝ ισχύει για τη γραμμή Χ80.      

 

  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

(ΣΥΤΑΤΕ) 
      Αιόλου 86 - 3ος Όροφος - Τ.Κ. 105 59 

Τηλ. 210 3342768 - 9, 210 3342771 - 4, Fax: 210 3342767 
Web Site: www.sytate.gr  Email:  sytate@nbg.gr, sytate@otenet.gr 

 

http://www.sytate.gr/
mailto:sytate@nbg.gr
mailto:sytate@otenet.gr
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Συνάδελφοι, 

Όσοι επιθυμείτε να κάνετε χρήση της έκπτωσης θα πρέπει, έως την Τετάρτη, 08 Δεκεμβρίου 

2022 
 

  

 Να επιλέξετε την κατηγορία διαδρομής που θέλετε και να καταθέσετε το αντίστοιχο 

ποσό στο λογαριασμό 040/482968-93. 

Στο παραστατικό κατάθεσης θα αναγράφεται ΜΟΝΟ το ονοματεπώνυμο του 

αιτούντος. Οι καταθέσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν ΜΟΝΟ μέσω παραδοσιακού 

ταμείου ή από το Internet Banking και όχι από μηχάνημα ΑΤΜ. 
 

 Να αποστείλετε στο mail (sytate@nbg.gr) συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση 

και το παραστατικό κατάθεσης, μέχρι την Τετάρτη, 08 Δεκεμβρίου 2021.  
  

Σημειώστε, ότι η έκπτωση ισχύει (με τους ίδιους όρους) και για τα άμεσα μέλη των 

οικογενειών σας (σύζυγο και παιδιά).   

Οι συνταξιούχοι, όμως, άνω των 65 ετών, ή που θα κλείσουν τα 65 μέσα στην περίοδο ισχύος 

του εισιτηρίου, καθώς και οι φοιτητές δικαιούνται ήδη έκπτωση 50%  από τον ΟΑΣΑ και 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΣΩ 

ΤΗΣ ΟΤΟΕ. 

 

ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 
Αφού ενημερωθεί ο κάτοχος της κάρτας από το Σύλλογο, ότι έχει ολοκληρωθεί η μαζική 

επαναφόρτιση, πρέπει να προσέλθει σε ένα ΑΜΕΚ, σε οποιοδήποτε σταθμό του Μετρό ή του 

Τραμ και αφού τοποθετήσει την κάρτα του στην ειδική θέση, επιλέγει ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ και την 

επαναφορτίζεται με το νέο κόμιστρο.  

 

Όσοι συνάδελφοι  δεν διαθέτουν ήδη και θα εκδώσουν τώρα για πρώτη φορά  

προσωποποιημένη κάρτα, πρέπει ν’ απευθυνθούν προσωπικά σε οποιοδήποτε εκδοτήριο του 

Ο.Α.Σ.Α. Μετά την έκδοση της ηλεκτρονικής προσωποποιημένης κάρτας  πρέπει ΝΑ 

ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ., ΤΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ 

ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ, ΤΟΝ  ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 
  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση απώλειας, η ηλεκτρονική κάρτα μπορεί να αντικατασταθεί, 

μεταφέροντας το υπόλοιπο της στην νέα, με την προσκόμιση των απαραίτητων 

δικαιολογητικών στον ΟΑΣΑ, (Μετσόβου 15 - 1ος όροφος ),  όπως βεβαίωση από την ΟΤΟΕ, 

τον ΑΜΚΑ, το pin (8-ψήφιο) της απολεσθείσας ηλεκτρονικής κάρτας, ενώ απαιτείται και η 

καταβολή δύο (2) ευρώ για την αντικατάστασή της. Η ΟΤΟΕ θα χορηγεί τη σχετική 

βεβαίωση, την οποία θα προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος στον ΟΑΣΑ. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το  Σύλλογό μας στα τηλέφωνα:  

12842, 12772, 12774, 12771 και 12769.- 

 
 

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2022 

 

                                                           Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                   Ο  Γενικός Γραμματέας 

 

 

              Νίκος Παπαϊωάννου                                                      Νίκος Καρζής  
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Α Ι Τ Η Σ Η  
 

ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΟΑΣΑ 2023 
 

 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑ :______________________________________ 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ : ___________________________________ 

 

 

 

ΑΜΚΑ: ________________________________________          

 

          

             ΑΡΙΘΜ. ΗΛ/ΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ: ______________________ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΡΤΑΣ: (Σημειώστε την επιλογή σας με  ) 

 

1. Πρώτη Κατηγορία  (255 €)  

2. Δεύτερη Κατηγορία  (379 €)  

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 


