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Προς: 

Τις Ομοσπονδίες – μέλη της ΑΔΕΔΥ 

(με την παράκληση να ενημερωθούν οπωσδήποτε και τα 

πρωτοβάθμια σωματεία του Δημοσίου) 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΟΑΣΑ 

 

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΟΑΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΩΝ ΣΠΑΤΩΝ 

 

Συμπληρωματικά στην από 12/1/2015 ανακοίνωση μας που αφορά στην παροχή 

καρτών απεριορίστων διαδρομών για τα μέσα μεταφοράς, αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ, 

σας κάνουμε γνωστό, ότι με βάση τις ίδιες διαδικασίες που αναφέρονται στην 

προαναφερόμενη ανακοίνωσή μας, που είναι αναρτημένη στο site της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., 
παρέχονται και οι παρακάτω κάρτες: 

 

Ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών Αεροδρομίου ονομαστικής αξίας 

450€ - 15% = 382,50 €. Ισχύουν σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, Λεωφορεία 

(και στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου), Τρόλλεϋ, Τραμ, 

Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό έως το Αεροδρόμιο και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα 

του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Αεροδρόμιο), για τους μήνες που 

αναγράφονται στα αντίστοιχα κουπόνια. Δεν ισχύουν στη γραμμή Χ80. 

 

Εξαμηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών Αεροδρομίου ονομαστικής 

αξίας 230€ - 15% = 200,10 €. Ισχύουν σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, 

Λεωφορεία (και στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου), Τρόλλεϋ, 

Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό έως το Αεροδρόμιο και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο 

τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Αεροδρόμιο), για τους μήνες που 

αναγράφονται στα αντίστοιχα κουπόνια. Δεν ισχύουν στη γραμμή Χ80. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Στο από 12/1/2015 έγγραφό μας, το σχετικό με τις κάρτες του ΟΑΣΑ, είχαμε 

αναφέρει ότι θα γίνει τη Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015, η συνολική διευθέτηση για 

όσους συλλόγους έχουν κάτω από 20 ενδιαφερόμενους για κάρτες απεριορίστων 

διαδρομών του ΟΑΣΑ. Επειδή όμως η μέρα αυτή συμπίπτει με την αργία της 

Καθαράς Δευτέρας, η διευθέτηση αυτή θα γίνει την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015, 

στα γραφεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
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