ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΚΑ 23 -25 – 105 62 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ. 210 36.28.168
Αθήνα, 04/02/2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Ο Σύλλογός μας επαναλαμβάνει τη συνεργασία με τηνΟΣΤΟΕ για την έκδοση/επαναφόρτιση ετήσιων
προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε προνομιακή τιμή για τους
συνταξιούχους μας κάτω των 65 ετών και τα άμεσα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγο και
τέκνα).
H νέα περίοδος αναφέρεται στις ημερομηνίες από 1η Μαρτίου 2019 έως την 28η Φεβρουαρίου 2020, με
τις παρακάτω κατηγορίες και τις αντίστοιχες τιμές:

Νο 1  ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 281 €

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ

(ονομαστικής αξίας 330€) Λεωφορεία - Τρόλεϊ – Τραμ – Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο – Μετρό (μέχρι το Κορωπί)
και ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί)

Δεν ισχύουν:




Στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου
Στη γραμμή Χ80 και
Στο μετρό στο τμήμα Κορωπί – Αεροδρόμιο

Νο 2 

ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 417 € ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ

(ονομαστικής αξίας 490€) Λεωφορεία (ΚΑΙ στις γραμμές EXPRESS ΤΟΥ Αεροδρομίου)- Τρόλεϊ – Τραμ –
Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο – Μετρό (έως το Αεροδρόμιο) και ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού
Μαγούλα – Πειραιάς – Αεροδρόμιο)
Δεν ισχύουν:
 Στη γραμμή Χ80

Οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, έχουν έκπτωση 50% και
ΔΕΝ ισχύουν για αυτούς οι παραπάνω ρυθμίσεις.
 Οι συνάδελφοι προκειμένου να επαναφορτίσουν τις κάρτες τους πρέπει να ακολουθήσουν
την εξής διαδικασία (μέχρι την Τετάρτη 13/2/2019):
Α). Να καταθέσουν τα χρήματα στον λογαριασμό του ΣΣΤΕ στην Τράπεζα Ελλάδος (Τμήμα
Δημόσιων Οργανισμών) 612032
(IBAN: GR 8601000240000000000612032).
Β). Στη συνέχεια θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία του ΣΣΤΕ (Λέκκα 23-25 β’ όροφος)
μέχρι την Τετάρτη 13/2/2019 και ώρες 10:00-12:00:
1. φωτοτυπία της ηλεκτρονικής κάρτας,
2. το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού για τη νέα περίοδο (1/3/2019 – 28/2/2020),
ούτως ώστε να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς της ετήσιας έκπτωσης.
Το ίδιο ισχύει και για όσους επιθυμούν να εκδώσουν ΝΕΑ κάρτα και οι οποίοι, πέραν των παραπάνω θα
πρέπει να προσκομίσουν τον ΑΜΚΑ. Οι συνάδελφοι αυτοί θα εκδώσουν την κάρτα στα εκδοτήρια
του ΟΑΣΑ δίχως να την φορτίσουν.
Προκειμένου να ενημερωθείτε για το πότε θα πρέπει να προσέλθετε σε ένα οποιοδήποτε
«Αυτόματο Μηχάνημα Επαναφόρτισης Καρτών» (ΑΜΕΚ) στους σταθμούς του Μετρό ή του Τραμ,
για να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρονική κάρτα για τη νέα περίοδο χρήσης (1/3/2019 – 28/2/2020) θα
επικοινωνήσετε με το Σύλλογο μετά το πέρας της διαδικασίας συγκέντρωσης των δικαιολογητικών.

Υ.Γ.
ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕΤΡΗΤΑ
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Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο

