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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

 

  

 

 

 

 

 

Αθήνα, 23 Μαΐου 2022  
Α.Π.: 129  

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Επαναφόρτιση και Έκδοση Προσωποποιημένων  
Ηλεκτρονικών Καρτών ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Για επαναφόρτιση & έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών ΟΑΣΑ για εσάς και 

τις οικογένειες σας, τα γραφεία του συλλόγου θα λειτουργήσουν: 

Πέμπτη 26 & Παρασκευή 27 Mαΐου 2022 

από τις 09:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ.  

 Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται πρέπει να γνωρίζουν ότι, οι τιμές επαναφόρτισης των 

καρτών μετά από την επιδότηση του Συλλόγου, καθορίζονται ως εξής: 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ: 235,00 (255,00 € για τα μη μέλη) 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ: 124,85  (134,85€ για τα μη μέλη) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε μαζί σας τον αριθμό της κάρτας σας 

 

 Οι συνάδελφοι μέλη του συλλόγου μας που κατοικούν στη Θεσσαλονίκη, μπορούν να μας 

ζητούν  «Βεβαίωση μέλους του συλλόγου» για χρήση στον ΟΑΣΘ και να επιχορηγούνται με το ποσό 

των είκοσι (20) ευρώ για τις ετήσιες κάρτες και δέκα (10) ευρώ για τις εξαμηνιαίες. Η κατάθεση της 

επιδότησης θα πραγματοποιείται στο λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος θα μας αποστέλλεται 
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ηλεκτρονικά στο e-mail του συλλόγου syllogosypen@gmail.com μαζί με το αποδεικτικό 

επαναφόρτισης. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Έκδοση για πρώτη φορά κάρτας ΟΑΣΑ: Τα μέλη του Συλλόγου που δεν είχαν το προηγούμενο 
διάστημα Προσωποποιημένη Ηλεκτρονική κάρτα ΟΑΣΑ και τώρα επιθυμούν να αποκτήσουν, καθώς 

και για τα μέλη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος θα πρέπει με δικές τους ενέργειες να 
προβούν στην έκδοσή της και κατόπιν καταθέτοντας το αντίστοιχο χρηματικό ποσό στις παραπάνω 

ημερομηνίες ο σύλλογος θα αναλάβει την φόρτισή τους.  

(Πληροφορίες και διαδικασία έκδοσης Προσωποποιημένης ηλεκτρονικής κάρτας στο site 
www.athenacard.gr) 

 

Για το Δ.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
 

 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 
 

 
 

ΝΕΣΤΩΡ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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