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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΟΑΣΑ 2021
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία, και καθώς η διάρκεια ισχύος των περσινών
ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών έχει παραταθεί από τον ΟΑΣΑ, δεν ενεργοποιήθηκε για το τρέχον
έτος η διαδικασία έκδοσης νέων ετήσιων καρτών μέσω της ΟΤΟΕ.
Για το 2021, και χωρίς να είναι ακόμα γνωστό αν θα δοθεί επιπλέον παράταση στις περσινές κάρτες ‐
δεδομένου ότι εξακολουθούν οι δυσκολίες στις μετακινήσεις με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ‐ η Ομοσπονδία
προτίθεται να υπογράψει σύμβαση με τον ΟΑΣΑ για ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ κάρτες απεριορίστων διαδρομών με
ημερομηνία έναρξης ισχύος (περίοδος χρήσης) από την 1η Ιουνίου 2021.
Με βάση τη μέχρι σήμερα γνωστή τιμολογιακή πολιτική του ΟΑΣΑ και τον ισχύοντα ΦΠΑ 13%, η τελική
ονομαστική ‐ προ έκπτωσης ‐ τιμή για τις κάρτες διάρκειας 180 ημερών είναι:
→ 155€ για Μετακίνηση στην Αστική Ζώνη. Ισχύει για Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο,
Τραμ, Μετρό μέχρι το Κορωπί και Προαστιακό για το τμήμα Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί. Δεν
ισχύει για τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και Χ80 και για το τμήμα Κορωπί –
Αεροδρόμιο της γραμμής του Μετρό.
→ 228€ για Μετακίνηση στην Αστική Ζώνη και από/προς το Αεροδρόμιο. Ισχύει για Λεωφορεία
συμπεριλαμβανομένων των γραμμών EXPRESS του Αεροδρομίου, Τρόλεϊ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο,
Τραμ, Μετρό μέχρι το Αεροδρόμιο και Προαστιακό για το τμήμα Μαγούλα – Πειραιάς – Αεροδρόμιο.
Δεν ισχύει για τη λεωφορειακή γραμμή Χ80.
Οι παραπάνω τιμές, κατόπιν της έκπτωσης που θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον αριθμό των καρτών που θα
εκδοθούν συνολικά από τους Συλλόγους – μέλη της ΟΤΟΕ, θα είναι οι ακόλουθες:
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Τυχόν μεταβολή του συντελεστή ΦΠΑ – για την οποία ο ΟΑΣΑ δεν είναι σε θέση να παρέχει ενημέρωση πριν
τις 1/5/2021 – θα μεταβάλει ανάλογα την ονομαστική τιμή για τις ανωτέρω δύο κατηγορίες καρτών.
Ενδεικτικά, με συντελεστή ΦΠΑ 24% που ίσχυε πριν την τελευταία αναπροσαρμογή, η ονομαστική τιμή θα
είναι αντίστοιχα 170€ και 250€ και ανάλογα θα διαμορφωθούν και οι τιμές κατόπιν έκπτωσης (τα ποσοστά
έκπτωσης 7%, 10%και 13% δεν μεταβάλλονται).
Καλούμε τα μέλη του ΣΥΕΤΕ που ενδιαφέρονται για την εξαμηνιαία κάρτα να αποστείλουν, μέχρι τις
26/3/2021, e‐mail προς το syete2@nbg.gr με θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Κάρτα Απεριορίστων
Διαδρομών 2021 – Ονοματεπώνυμο – Αριθμός Μητρώου υπαλλήλου ΕΤΕ.Όσοι συνάδελφοι έχουν ήδη
εκδηλώσει ενδιαφέρον ανταποκρινόμενοι σε σχετική ανακοίνωση της ΟΤΟΕ, δεν απαιτείται να
επαναλάβουν την παραπάνω διαδικασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Μότσιος

Θύμιος Παπαγιάννης
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