
 Σύλλογος Εργαζομένων  
Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 

 

 

 1  Σύλλογος Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου – www.sett.gr – email: syllogos@sett.gr – 211 411 4001-5 fax 211 40 300 20  

 

Αθήνα 28/02/2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 04 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Παναγή Τσαλδάρη 9-11, 

Αθήνα, ΤΚ 10552 (1ος Ορ.)  

Τηλ;    211 411 4001-5 

Fax:    211 40 300 20 

Email :syllogos@sett.gr 

URL:   www.sett.gr 

 

 Ετήσιες Κάρτες Απεριορίστων 
Διαδρομών ΟΑΣΑ 2018-2019   

 

Φόρτιση Ετήσιας Ηλεκτρονικής Κάρτας 

 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Σας ενημερώνουμε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία της μαζικής επαναφόρτισης της 

Ετήσιας Ηλεκτρονικής Κάρτας ΟΑΣΑ. Για το σκοπό αυτό, η ΟΤΟΕ σήμερα απέστειλε επιστολή προς τον 

ΟΑΣΑ ζητώντας να συνεχίσουν οι ενδιαφερόμενοι να χρησιμοποιούν (να φέρουν μαζί τους) τις 

χάρτινες κάρτες λήξης 28/2/18 και τις ηλεκτρονικές, μέχρι τη διαβεβαίωση ότι έχει ολοκληρωθεί η 

φόρτισή τους. 

Μέχρι τότε συστήνουμε να επισκέπτεστε τα μηχανήματα ΑΜΕΚ ώστε να βεβαιωθείτε αν έχει φορτιστεί 

η κάρτα σας. Επισκεφθείτε ένα Αυτόματο Μηχάνημα Εκδοσης Καρτων σε οποιοδήποτε σταθμό του 

Μετρό ή του Τραμ και αφού τοποθετήσετε την κάρτα σας στη θήκη, επιλέξτε τη γλώσσα,  ύστερα την 

επιλογή ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ (επαναφόρτιση προσωποιημένης κάρτας  με προιόν ή αποθηκευμένη αξία  έχει 

αντιστχοιθεί στον αριθμό αυτής της κάρτας) και αυτομάτως (εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

από τον ΟΑΣΑ) επαναφορτίζεται η κάρτα σας με το ετήσιο κόμιστρο που έχετε ήδη πληρώσει. Το 

νέο προϊόν ενεργοποιείται μετά τη λήξη του ήδη υπάρχοντος ενεργοποιημένου.  

Περαιτέρω, ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση απώλειας της ηλεκτρονικής κάρτας αυτή μπορεί να 

αντικατασταθεί μεταφέροντας το υπόλοιπο της στην νέα ηλεκτρονική κάρτα, με την προσκόμιση των 

απαραίτητων δικαιολογητικών ΣΤΟΝ ΟΑΣΑ, όπως βεβαίωση της ΟΤΟΕ, τον ΑΜΚΑ, το pin (8-ψήφιο) της 

απολεσθείσας ηλεκτρονικής κάρτας και με την καταβολή δύο (2) ευρώ για την αντικατάστασή της. Η 
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ΟΤΟΕ θα χορηγεί σχετική βεβαίωση, την οποία θα προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος απώλειας της 

κάρτας στον ΟΑΣΑ. 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 

  

 


