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ΠΑΡΑΣΑΗ ΚΑΡΣΩΝ ΟΑΑ 

<<ΤΠΕΝΘΤΜΙΗ>> 

υναδζλφιςςεσ, υνάδελφοι, 

Μετά από επικοινωνία με την ΟΣΟΕ ςχετικά με τησ ετήςιεσ κάρτεσ ΟΑΑ , ςασ ενημερώνουμε ότι ςφμφωνα 
με το Δελτίο Σφπου του ΟΑΑ από το Μάιο του 2020 προσ το επιβατικό κοινό ,ζχει ενεργοποιηθεί η 
χρονική επζκταςη ςε όλουσ τουσ κατόχουσ προςωποποιημζνων καρτών ATH.ENA Card, οι οποίοι 
προπλήρωςαν αλλά δεν εξάντληςαν την αξία των ενεργοποιημζνων καρτών τουσ λόγω περιοριςτικών 
μζτρων μετακίνηςησ. 

Για το λόγο αυτό θα πρζπει οι ςυνάδελφοι που είναι  κάτοχοι καρτών  να μεταβοφν  ςτα αυτόματα 
μηχανήματα πώληςησ του δικτφου του ΟΑΑ και να πραγματοποιήςουν  τη διαδικαςία τησ ΕΠΙΔΟΣΗΗ .  

υγκεκριμζνα, οι κάτοχοι προςωποποιημζνων καρτών ATH.ENA Card που είχαν υπόλοιπο μικρότερο των 
30 ημερών θα λάβουν πίςτωςη αξίασ ενόσ μήνα, οι δε κάτοχοι καρτών που είχαν υπόλοιπο μεγαλφτερο 
των 30 ημερών θα λάβουν πίςτωςη αντίςτοιχη με το χρόνο που διήρκεςαν τα μζτρα περιοριςμοφ των 
μετακινήςεων λόγω των περιοριςμών που τζθηκαν ςτισ μετακινήςεισ των πολιτών από τισ 11 Μαρτίου ζωσ 
τισ 4 Μαΐου του 2020. 

 ΠΡΟΟΧΗ: το νζο υπόλοιπο ςτην κάρτα ςασ θα εμφανιςτεί  μετά την λήξη του τρζχοντοσ. 

Προσ διευκόλυνςη ςασ , επιςυνάπτουμε την ανακοίνωςη τησ ΟΤΟΕ η οποία περιζχει το Δελτίο Τφπου του 
ΟΑΣΑ. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηςη ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήςετε με τον Σφλλογο. 

 

 
ΓΙΑ ΣΟ Γ. 

 

     Ο Πρόεδρος                         ο Γεν. Γραμματέας 

 
                          ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΟΤΛΗ                          ΒΛΑΥΟ ΒΑΙΛΔΙΟ             
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Αθήνα, 22 Μαΐοσ 2020 

Προς τους  

Συλλόγους – Μέλη της ΟΤΟΕ 

 

ΘΕΜΑ:  Αποζημιώσεις για κατότοσς προσωποποιημένων καρτών ATH.ENA Card  λόγω των 

περιορισμών στις μετακινήσεις των πολιτών 
 

Σςναδέλθιζζερ, Σςνάδελθοι, 

ας ζηέλνοσμε για ενημέρωζή ζας ηο Δεληίο Σύποσ ηοσ ΟΑΑ ζτεηικά με ηις αποζημιώζεις λόγω ηων 

περιοριζμών ζηις μεηακινήζεις  ηων πολιηών: 

__________________________ 

O ΟΑΣΑ ελεκεξώλεη ην επηβαηηθό θνηλό όηη ηελ 1
ε
 Ινπλίνπ ζα ελεξγνπνηεζεί ε δηαδηθαζία απνδεκίωζεο κε ηε κνξθή 

ρξνληθήο επέθηαζεο ζε όινπο ηνπο θαηόρνπο πξνζωπνπνηεκέλωλ θαξηώλ ATH.ENA Card, νη νπνίνη πξνπιήξωζαλ αιιά 

δελ εμάληιεζαλ ηελ αμία ηωλ ελεξγνπνηεκέλωλ θαξηώλ ηνπο, ιόγω ηωλ πεξηνξηζκώλ πνπ ηέζεθαλ ζηηο κεηαθηλήζεηο ηωλ 

πνιηηώλ από ηηο 11 Μαξηίνπ έωο ηηο 4 Μαΐνπ.  

Σπγθεθξηκέλα, νη θάηνρνη πξνζωπνπνηεκέλωλ θαξηώλ ATH.ENA Card πνπ είραλ ππόινηπν κηθξόηεξν ηωλ 30 εκεξώλ 

ζα ιάβνπλ πίζηωζε αμίαο ελόο κήλα, νη δε θάηνρνη θαξηώλ πνπ είραλ ππόινηπν κεγαιύηεξν ηωλ 30 εκεξώλ ζα ιάβνπλ 

πίζηωζε αληίζηνηρε κε ην ρξόλν πνπ δηήξθεζαλ ηα κέηξα πεξηνξηζκνύ ηωλ κεηαθηλήζεωλ.  

Οη απνδεκηώζεηο ζα πηζηωζνύλ απηνκαηνπνηεκέλα, από ηελ 1 Ινπλίνπ, ζηα απηόκαηα κεραλήκαηα πώιεζεο ηνπ δηθηύνπ 

ηνπ ΟΑΣΑ θαη ζα είλαη δηαζέζηκεο πξνο ρξήζε από ηνπο δηθαηνύρνπο, όπνηε ην επηζπκήζνπλ εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 

24 κελώλ.  

Επηπιένλ, γηα ηηο αγνξέο εηήζηωλ θαξηώλ ζα παξέρεηαη πξόζζεηε έθπηωζε 10%, πάιη κε ηε κνξθή ρξνληθήο επέθηαζεο.  

Με ηα κέηξα απηά, ην ππνπξγείν Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ θαη ν ΟΑΣΑ ζηεξίδνπλ έκπξαθηα ηνπο ηαθηηθνύο ρξήζηεο 

ηωλ Μέζωλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο, επραξηζηώληαο ηνπο γηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ επηδεηθλύνπλ ζηνπο ζπγθνηλωληαθνύο 

θνξείο ηνπ Οξγαληζκνύ.  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ην επηβαηηθό θνηλό κπνξεί λα απεπζύλεηαη ζην θέληξν εμππεξέηεζεο επηβαηηθνύ θνηλνύ 

ηνπ ΟΑΣΑ θαη ζην ηειεθωληθό θέληξν 11185.  

Μεηαθοπά ηος κένηπος εξςπηπέηηζηρ επιβαηικού κοινού ηος ΟΑΣΑ 

Υπελζπκίδεηαη όηη ην θέληξν εμππεξέηεζεο επηβαηηθνύ θνηλνύ ηνπ ΟΑΣΑ έρεη κεηαθεξζεί ζε λέν ρώξν ζηα γξαθεία ηνπ 

Οξγαληζκνύ πνπ βξίζθνληαη ζην Ιζόγεην ηεο νδνύ Ρεθύμνος 16, 106 82, Αθήνα, ιόγω ηεο εθαξκνγήο πξνιεπηηθώλ 

κέηξωλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ηωλ επηβαηώλ θαη ηωλ εξγαδνκέλωλ ηνπ ΟΑΣΑ.  

Σην πιαίζην ηωλ κέηξωλ απηώλ, έρνπλ ηνπνζεηεζεί παινπίλαθεο κεηαμύ επηβαηώλ θαη εξγαδνκέλωλ.  
 

Ημέπερ και ώπερ εξςπηπέηηζηρ επιβαηικού κοινού:  

Δεςηέπα 10:00 - 14:00 

Τεηάπηη 10:00 - 14:00 

Παρασκεσή 10:00 - 14:00 
 

Συναδελφικά, 

ΥΡΗΣΟ ΚΑΣΟΡΙΝΗ 

Δ/ΝΣΗ ΟΣΟΕ 

       


