ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ»
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015

Θέμα: Ετήσια Κάρτα ΟΑΣΑ 2015
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ : 1/3/2015 – 29/2/2016
Συνάδελφοι,

Η Ομοσπονδία από κοινού με την Ο.Τ.Ο.Ε. συνεργάζεται και φέτος με τον ΟΑΣΑ
(Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών), προκειμένου οι συνάδελφοι ασφαλιστικοί
υπάλληλοι, τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους και οι συνταξιούχοι μας
να τύχουν της ειδικής έκπτωσης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με την
αγορά Ετήσιας Κάρτας (Με ισχύ 1/3/2015 - 29/2/2016).

Οι ετήσιες κάρτες θα είναι δύο τύπων:
1. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Τραμ,
Μετρό (μέχρι το Κορωπί) και Προαστιακό (Μαγούλα - Πειραιάς - Κορωπί). Με
τιμή 273 € (αντί 320 €)
2. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ: Λεωφορεία (και στις γραμμές express του
Αεροδρομίου) Τρόλεϊ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Τραμ, Μετρό (έως το
Αεροδρόμιο) και Προαστιακό (στο τμήμα του προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς
- Αεροδρόμιο). Με τιμή 383 € (αντί 450 €)
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι όπως καταθέσουν το χρηματικό αντίτιμο της
κάρτας που επιθυμούν στον λογαριασμό του Συλλόγου στην ΕΤΕ με
αριθμό: 891/480000-14 σημειώνοντας απαραιτήτως το ονοματεπώνυμό
τους και στην αιτιολογία μέχρι τη Δευτέρα 09/02/2015.
Στη συνέχεια θα πρέπει:
1. να επισυνάπτεται φωτοτυπία του αποδεικτικού της κατάθεσης
στην αίτηση και
2. μαζί με τη φωτογραφία να κατατίθεται στα γραφεία του Συλλόγου.

Προσοχή!


Η Γραμματεία του Συλλόγου δεν θα δέχεται μετρητά για τις
κάρτες.



Απαραίτητη είναι η ιδιότητα του μέλους του πρωτοβάθμιου
σωματείου για το άτομο που θα προσκομίσει την αίτηση.



Οι συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζουν ότι, σε περίπτωση ΑΠΩΛΕΙΑΣ
των κουπονιών, αυτά ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ (αντικαθίσταται
μόνο η κάρτα).



Υπενθυμίζουμε ότι οι κάτοχοι της παλαιάς κάρτας για όλα τα μέσα
(347€) έχουν πρόσβαση με το κουπόνι του Ιανουαρίου 2015 και
για τον Φεβρουάριο, ενώ όσοι συνάδελφοι είχαν εκδώσει κάρτα
για λεωφορεία,

τρόλεϊ & τραμ (154€), η οποία λήγει τον

Ιανουάριο 2015, θα πρέπει να βγάλουν μηνιαία κάρτα για τον
Φεβρουάριο.

Συναδελφικά,
Το Προσωρινό Δ.Σ. του Συλλόγου

Συνημμένα: 1 αίτηση

Α Ι Τ Η Σ Η
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ – ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΑΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ Ο.Α.Σ.Α.

ΟΝΟΜΑ:

__________________________________________________________

ΕΠΩΝΥΜΟ: _________________________________________________________
ΣΥΛΛΟΓΟΣ:_________________________________________________________
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:_______________________________________________________
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:________________________________________
ΚΑΡΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΩ: (Σημειώστε την επιλογή σας με x )
1.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ

(273 €)



2.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ (& ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)

(383 €)



ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟ ΠΟΣΟ : _________________

€

ΠΡΟΣΟΧΗ :
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

