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ΕΣΗΘΕ ΙΑΡΣΕ ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΩΜ ΔΘΑΔΡΟΛΩΜ Ο.Α..Α. 2017 

1/3/2017 – 28/2/2018 

(Κεωθνξεία-Σξόιιεϋ-Λεηξό–Ηιεθηξηθόο-Σξακ-Πξναζηηαθόο) 

 

ΠΡΟΟΥΗ ! πξνζεζκία θαηάζεζεο κέρξη  ηελ   ΔΕΤΣΕΡΑ  13/2/2017             

 

σναδέλθιζζες, σνάδελθοι, 
Η Ομοζπονδία επαναλαμβάνει ηε ζσνεργαζία ΟΑΑ-ΟΣΟΕ για ηεν έκδοζε εηήζιων 

καρηών για ηα Μέζα Μαδικής Μεηαθοράς. 

Η λέα πεξίνδνο αλαθέξεηαη ζηηο εκεξνκελίεο από 1ε Λαξηίνπ  2017 έωο 28  

Φεβξνπαξίνπ 2018, κε ηηο παξαθάηω θαηεγνξίεο θαη αληίζηνηρεο ηηκέο: 

 

1.- ΓΘΑ ΟΚΑ ΣΑ ΛΕΑ ΛΑΖΘΙΗ ΛΕΣΑΦΟΡΑ:  

      ΣΘΛΗ ΔΘΑΘΕΗ  278 €    (αληί  330 €) 

 
Θζρύεη γηα όια ηα κέζα αξκνδηόηεηαο ΟΑΑ:  

1. Λεωθορεία 

2. Σρόλλεϋ 

3. Ηλεκηρικός ιδερόδρομος 

4. Σραμ 

5. Μεηρό (μέτρι ηο Κορωπί) και  

             6. ΣΡΑΙΝΟΕ (ζηο ημήμα ηοσ Προαζηιακού  Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί).  

ΔΕΝ ιζτύοσν : 

 ζηις λεωθορειακές γραμμές EXPRESS ηοσ Αεροδρομίοσ 

 ζηη γραμμή Χ80 και  

 ζηο Μεηρό ζηο ημήμα Κορωπί – Αεροδρόμιο.  

 

2.- ΓΘΑ ΟΚΑ ΣΑ ΛΕΑ ΛΑΖΘΙΗ ΛΕΣΑΦΟΡΑ:  

     ΣΘΛΗ ΔΘΑΘΕΗ  414 €  (αληί 490€) 

 

Θζρύεη γηα όια ηα κέζα αξκνδηόηεηαο ΟΑΑ:  

1.Λεωθορεία  (ΚΑΙ ζηις γραμμές EXPRESS ηοσ Αεροδρομίοσ) 

2.Σρόλλεϋ 

3.Ηλεκηρικός ιδερόδρομος 

4.Σραμ 

5.Λεηξό  (έωο ην Αεξνδξόκην) και  

6.ΣΡΑΙΝΟΕ (ζην ηκήκα ηνπ Πξναζηηαθνύ Λαγνύια –  Πεηξαηάο – 
Αεξνδξόκην).  

     ΔΕΝ ιζτύοσν ζηη γραμμή Χ80.  

 



 

Οη ζπλάδειθνη κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ εηήζηα θάξηα θαη γηα ηα άκεζα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο (ζύδπγν θαη ηέθλα). Οη ζπληαμηνύρνη άλω ηωλ 65 

έρνπλ έθπηωζε 50% θαη δελ ηζρύνπλ γη απηνύο νη παξαπάλω ηηκέο. 

ΟΘ ΤΝΑΔΕΛΦΟΘ  ΠΡΕΠΕΘ ΕΦΟΟΝ  ΕΘΝΑΘ ΜΕΛΗ ΣΟΤ .Τ.Ε.Σ.Ε. :  

1. Ν α  κ ά νο ς ν  ξ εσ ω πι ζ η ή  κ αη άθ εζ η  με  η ο  α νη ί ζ η ο ι σ ο  π ο ζ ό κ άθε  
κ ά π η αρ  π ος  θ α  ζ η η ήζ ο ς ν  (π . σ .  2  κ άπ ηε ρ  ά π α  2  κ αηαθέ ζε ι ρ  
ό π ος  θ α  θα ί νε ηα ι  η ο  ο νο μαη επώ νςμ ο η ος  δ ι κ α ι ού σ ο ς) .          

2.  Να γνωπίζοςν, όηι ζε πεπίπηωζη ΑΠΩΛΕΘΑ ηων κοςπονιών αςηά ΔΕΝ 

ΑΝΣΘΚΑΘΘΣΑΝΣΑΘ, γι’ αςηό ο καθέναρ ππέπει να θέπει μαζί ηος μόνο ηο 

κοςπόνι ηος ηπέσονηορ μηνόρ!! 

 

Η αμία ηεο θάξηαο πξέπεη λα θαηαβιεζεί ΕΛΠΡΟΘΕΛΑ ζην ινγαξηαζκό ηνπ 

πιιόγνπ 040/482998-06  (αλαγξάθνληαο νπωζδήπνηε ζηελ θαηάζεζε ην 

νλνκαηεπώλπκν).     ΑΤΣΗΡΑ ΛΕΥΡΘ ΣΗΜ ΔΕΤΣΕΡΑ   13 /2/2017.

   

H ΙΑΣΑΘΕΗ ΛΠΟΡΕΘ ΜΑ ΓΘΜΕΘ ΙΑΘ ΛΕ E-BANKING ΑΡΙΕΘ ΣΗ ΘΕΗ 

ΑΘΣΘΟΚΟΓΘΑ ΜΑ ΦΑΘΜΕΣΑΘ ΟΠΩΔΗΠΟΣΕ ΠΡΩΣΑ ΣΟ ΕΠΩΜΤΛΟ Α ΙΑΘ ΛΕΣΑ ΣΟ 

ΟΜΟΛΑ Α ΣΑ ΕΚΚΗΜΘΙΑ. 

Η παξαιαβή ηωλ θαξηώλ ζα γίλεηαη  από ηα γξαθεία ηνπ .Τ.Ε.Σ.Ε. ζηε 

Γξακκαηεία (ηει. 210-3349999, δηεπ. 19925, 19927, 19928) θαη 

ΠΡΟΙΟΜΘΖΟΝΣΑ ΑΠΑΡΑΘΣΗΣΑ ΣΟ ΑΠΟΔΕΘΙΣΘΙΟ ΙΑΣΑΘΕΗ ΙΑΘ ΜΘΑ 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΘΑ Α  (πρόζθαηη).  

ΠΡΟΟΥΗ !! Η ΙΑΣΑΘΕΗ ΔΕΜ ΠΡΕΠΕΘ ΜΑ  ΓΘΜΕΘ ΑΠΟ ΑΣΛ ΓΘΑΣΘ ΔΕΜ      

        ΕΛΦΑΜΘΖΕΣΑΘ ΣΟ ΟΜΟΛΑ ΣΟΤ ΙΑΣΑΘΕΣΗ. 

 

*** Όηαλ ζα εθδώζεη ν ΟΑΑ ηα ειεθηξνληθά εηζηηήξηα, ζα 

επαλέξζνπκε κε λέα  αλαθνίλωζε  πωο ζα γίλεη ε αληηθαηάζηαζε 

ηωλ θνππνληώλ κε ηα λέα. 

ΓΘΑ ΣΟ Δ.. ΣΟΤ .Τ.Ε.Σ.Ε. 

 


