ΘΕΜΑ: Ετήσιες κάρτες ΟΑΣΑ 2017
Σας γνωστοποιούμε ότι με βάση τη νέα συμφωνία και τη σύμβαση που
συνυπογράψαμε (ΑΔΕΔΥ-ΟΑΣΑ) για το διάστημα 20.01.2017 – 19.01.2018 για την
κάρτα απεριορίστων διαδρομών, θα χορηγηθούν στα φυσικά μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
(εγγεγραμμένα σε Συλλόγους – Σωματεία, Ομοσπονδίες) οι κάρτες σύμφωνα με τα
παρακάτω:
Σας κάνουμε γνωστό ότι οι κάρτες που λήγουν Ιανουάριο – Φεβρουάριο – Μάρτιο
του 2017, θα ανανεωθούν αρχικά με χάρτινες (στέλεχος – κουπόνια) και στην πορεία
(από Απρίλιο έως 31.12.2017) θα αντικατασταθούν με ηλεκτρονικές κάρτες. Για την
έκδοσή τους απαιτούνται -σύμφωνα και με την ανακοίνωση του ΟΑΣΑ- στοιχεία όπως
αυτά αναγράφονται στην επισυναπτόμενη φόρμα (Πίνακας Περιγραφής Υποχρεωτικών
Πληροφοριών Προσωποποίησης), με την επιφύλαξη στο ποια από αυτά θα
χρησιμοποιηθούν ή όχι, αν θα αλλάξουν ή αν θα ζητηθούν περισσότερα στοιχεία.
Η χορήγηση των προαναφερόμενων καρτών γίνεται μόνο μαζικά – συλλογικά
από τα Σωματεία – Συλλόγους, Ομοσπονδίες και όχι ατομικά.
Στην περίπτωση που γίνει ατομική κατάθεση φυσικού μέλους τα χρήματα
χάνονται.
Τα πρωτοβάθμια σωματεία καλούν τα μέλη τους που θέλουν κάρτες, να
προσκομίσουν στον υπεύθυνο του Δ.Σ. του Σωματείου το χρηματικό ποσό της κάρτας
που επιθυμούν καθώς δύο (2) φωτογραφίες και τα στοιχεία τους όπως αναφέρεται στη
σύμβαση. Ο υπεύθυνος για τις κάρτες του κάθε σωματείου αφού συλλέξει συνολικά τα
χρήματα (μετρητά) και τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων (φόρμα) για όλες τις κάρτες,
καταθέτει το συνολικό χρηματικό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του Ο.Α.Σ.Α. στην
ALPHA και ακολουθεί την καθορισμένη διαδικασία για την έκδοση των καρτών.

Όλη αυτή η διαδικασία, για δική σας διευκόλυνση, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί:


Έως και Τετάρτη 22/2/2017 για να μπορούν να κάνουν χρήση της κάρτας οι
δικαιούχοι από 1/3/2017. Αυτό σημαίνει ότι τα ενδιαφερόμενα φυσικά μέλη θα
πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους και να έχουν έρθει σε επαφή
με τον υπεύθυνο του Δ.Σ. του σωματείου τους έως τις 17/2/2017.



Έως και Τρίτη 21/3/2017 για να μπορούν να κάνουν χρήση της κάρτας οι
δικαιούχοι από 1/4/2017. Αυτό σημαίνει ότι τα ενδιαφερόμενα φυσικά μέλη θα
πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους και να έχουν έρθει σε επαφή
με τον υπεύθυνο του Δ.Σ. του σωματείου τους έως τις 17/3/2017.

Όσον αφορά στους κατόχους καρτών που λήγουν 31/01/2017, επισημαίνουμε ότι
ισχύουν όλα όσα περιέχονται στην ανακοίνωση. Επειδή ο χρόνος έγινε πιεστικός λόγω μη
έγκαιρης ενημέρωσης από τον ΟΑΣΑ για τα στοιχεία που χρειάζονται (φόρμα),
παρακαλούμε, να γίνεται άμεση επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
(τηλ. 213.16.16.950).
Όποιος/α συνάδελφος/φισσα επιθυμεί να λάβει κάρτα απεριορίστων
διαδρομών του Ο.Α.Σ.Α. παρακαλούμε να επικοινωνήσει άμεσα με τα μέλη του Δ.Σ.
Γεωργόπουλο Σωτήρη (τηλ.6973256860) και Μπέλεση Γιάννη (τηλ.6946958204)

