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Αθήνα 11 /3 /2021
ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΚΑΡΣΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2021
υναδϋλφιςςεσ, ςυνϊδελφοι,
ασ ενημερώνουμε, ότι λόγοι αντικειμενικού, που ϋχουν ςχϋςη με τα ςυνεχιζόμενα απαγορευτικϊ
μϋτρα τησ Πανδημύασ Covid-19, τα αυξανόμενα κρούςματα των τελευταύων εβδομϊδων, την
τηλεργαςύα που μπόκε πλϋον ςτη ζωό των εργαζόμενων, την ελεύθερη κυκλοφορύα των Ι.Φ.
καθημερινϊ ςτο κϋντρο, με την προςωρινό ϊρςη των μονών-ζυγών και το φόβο του ςυνωςτιςμού,
ςτα Μϋςα Μεταφορϊσ (ΗΑΠ, ΜΕΣΡΟ, ΗΛΠΑΠ, ΣΡΑΜ, ΛΕΩΥΟΡΕΙΑ), ϋχουν ανατρϋψει την ετόςια
διαδικαςύα ανανϋωςησ των ηλεκτρονικών καρτών «ATH.ENA» απεριορύςτων διαδρομών.
Για το τρϋχον ϋτοσ η ΟΣΟΕ προςανατολύζεται ςτην υπογραφό ύμβαςησ με τον ΟΑΑ ΓΙΑ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΚΑΡΣΕ ΑΠΟ 1Η ΙΟΤΝΙΟΤ 2021 με τισ παρακϊτω κλύμακεσ
ϋκπτωςησ:
- 7% για 51 – 500 κϊρτεσ
- 10% για 501 – 1500 κϊρτεσ
- 13% για 1501 και ϊνω κϊρτεσ
χωρύσ όμωσ να ϋχουμε τη δυνατότητα ταυτόχρονησ χρόςησ – επιλογόσ πλϋον τησ μύασ κλύμακασ.
ΣΙΜΕ ΜΕ ΕΚΠΣΩΗ
1) Εξαμηνιαίερ (Αθήνα, 180 ημεπών) ονομαζηικήρ αξίαρ ΠΡΟ ΕΚΠΣΩΗ, ΦΠΑ 13%:155,00
ΕΤΡΩ,
144,15
139,50
134,85
2) Εξαμηνιαίερ (Αθήνα και Αεποδπόμιο 180 ημεπών) ονομαζηικήρ αξίαρ ΠΡΟ ΕΚΠΣΩΗ
228,00 ΕΤΡΩ, ΦΠΑ 13%:
212,04
205,20
198,36
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Επειδό ο χρόνοσ πιϋζει, παρακαλούμε, όςοι ςυνϊδελφοι ενδιαφϋρονται να αποκτόςουν 6μηνησ
διϊρκειασ κϊρτα (για την κλύμακα 1.501 και ϊνω, με ϋκπτωςη 13%), να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
μέχρι την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021, αποςτϋλλοντασ email ςτο ύλλογο (info@pansype.gr )
αναφϋροντασ το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου τησ κϊρτασ.
Αν ςυγκεντρωθεύ ο ωσ ϊνω αριθμόσ, η ΟΣΟΕ θα προχωρόςει ςτην υπογραφό ύμβαςησ με τον ΟΑΑ.
Αυτό η επιλογό, κρύθηκε από την ΟΣΟΕ και τουσ υλλόγουσ, ωσ η καλύτερη δυνατό για να «κλεύςει»
το 2021 και από το 2022 να «τρϋξει» η ςύμβαςη από 1/1/2022, εφόςον όπωσ πιςτεύουμε θα ϋχει
ομαλοποιηθεύ η κατϊςταςη. Σην απόφαςη θα πϊρουν οι ύλλογοι και οι ςυνϊδελφοι.
Από τον ΟΑΑ δεν ϋχουμε πληροφόρηςη τυχόν μεύωςησ των τιμών ό του ΥΠΑ ςτο ϊμεςο μϋλλον,
ούτε αν θα επιδοτηθούν οι κϊρτεσ λόγω πανδημύασ.

ΓΙΑ ΣΟ Γ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
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