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ΕΣΗΙΕ ΚΑΡΣΕ ΣΟΤ ΟΑΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΗ ΟΛΜΕ 

 

Σαο θάλνπκε γλσζηό όηη ε Α.Γ.Δ.Γ.Υ. έρεη έξζεη ζε ζπκθσλία κε ηνλ Ο.Α.Σ.Α.  θαη 

έρεη ππνγξάςεη ζπκθσλεηηθό γηα έθπησζε θαηά 25% ζε εηήζηεο θάξηεο απεξηνξίζησλ 

δηαδξνκώλ κε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο εληόο ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο.  

*** Για θέηος η εηήζια κάρηα θα έτει ιζτύ από 1/2/2012 έως & 31/1/2013. 

Οη ηζρύνπζεο ηηκέο γη’ απηέο ηηο θάξηεο τωρίς ηην έκπηωζη είλαη: 

 

ΣΤΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΜΕ ΕΣΗΙΩΝ ΚΑΡΣΩΝ 

1. Εηήζια κάρηα απεριορίζηων διαδρομών για όλα ηα μέζα 

Ιζτύει: γηα Λεσθνξεία, Τξόιιεϋ, Ηιεθηξηθό Σηδεξόδξνκν, Τξακ, Μεηξό (κέρξη ην 

Κνξσπί) θαη Πξναζηηαθό (ζην ηκήκα ηεο γξακκήο ηνπ Μαγνύια - Πεηξαηάο - 

Κνξσπί) 

Σιμή: 450,00 εσρώ (πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 9%) 

 

2. Εηήζια κάρηα απεριορίζηων διαδρομών για Λεωθορεία, Σρόλλεϋ και Σραμ 

Ιζτύει: γηα Λεσθνξεία (εμαηξνύληαη νη γξακκέο express ηνπ Αεξνδξνκίνπ θαη ην 

ηκήκα Βάξθηδα – Σαξσλίδα ηεο γξακκήο Δ22), Τξόιιεϋ θαη Τξακ 

Σιμή: 200,00 εσρώ (πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 9%) 

 

Απ’ ασηές ηις ηιμές αθαιροσμένοσ ηοσ 25% ζύμθωνα με ηη ζσμθωνία ποσ 

έτοσμε κάνει με ηον ΟΑΑ, διαμορθώνονηαι οι παρακάηω ηιμές: 

 

1. Λεωθορεία – Σρόλεϋ – Σραμ: 200-25%   =     150€    

2. Για όλα ηα ζσγκοινωνιακά μέζα (Μεηρό, ΗΑΠ, Λεωθορεία, Σρόλεϋ, Σράμ 

κλπ) : 450-25% =  337,50 € 
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Η θάζε ΔΛΜΔ ελεκεξώλεη ηα μέλη ηης γηα ηηο θάξηεο απεξηνξίζησλ δηαδξνκώλ θαη 

θαιεί όζνπο/όζεο ελδηαθέξνληαη λα ηηο πξνκεζεπηνύλ, να προζκομίζοσν αποκλειζηικά 

ζηην ΕΛΜΕ ηα τρήμαηα ποσ ανηιζηοιτούν ζηην κάρηα ποσ επιθσμούν καθώς και μια 

θωηογραθία ηοσς. (Η ΔΛΜΔ νξίδεη ζε πόζεο θαη πνηεο κέξεο θαη ώξεο ζα πξνζθνκίδνληαη 

ηα παξαπάλσ ζηελ έδξα ηεο). 

Σηε ζπλέρεηα ε ΔΛΜΔ (πριν ηις 25/1/2012), κεηαηξέπεη ζε ενιαία ηραπεζική επιηαγή 

εις διαηαγήν ηης Α.Δ.Ε.Δ.Τ., ζπλνιηθά όια ηα κεηξεηά πνπ κάδεςε γηα ηηο θάξηεο. Τελ 

επηηαγή απηή καδί κε ηνλ αξηζκό ησλ κηθξώλ θαη ηνλ αξηζκό ησλ κεγάισλ θαξηώλ – ζηηο 

νπνίεο αληηζηνηρνύλ ηα ρξήκαηα ηεο επηηαγήο – προζκομίζονηαι ζηην Α.Δ.Ε.Δ.Τ. ζηις 26 & 

27/1/2012. 

Οη ΔΛΜΔ νξίδνπλ θαη δίλνπλ ζηελ Α.Γ.Δ.Γ.Υ. ην όλνκα θαη ην ηειέθσλν ηνπ 

ππεύζπλνπ πνπ ζα εηδνπνηεζεί γηα λα παξαιάβεη ηηο θάξηεο από ηα γξαθεία ηεο (γξαθεία 

ΑΓΔΓΥ: Φηιειιήλσλ & Ψύιια 2, ηει: 213 16 16 900). 

Παράκληζη: Να ηηρηθεί απόλσηα ηο παραπάνω τρονοδιάγραμμα. 

 

 

 

 

 

 


