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Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες,

Όσοι συνάδελφοι είναι κάτοχοι ετησίων καρτών με ισχύ από 1/3/2017 έως 28/2/2018 και
προκειμένου να συνεχίσουν να προμηθεύονται Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών με Έκπτωση θα
πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
1. Εκτύπωση QR Code από το https://www.athenacard.gr/request.dev (βλ. αναλυτικές οδηγίες
στην επόμενη σελίδα).
2. Αποστολή Φακέλου (εσωτερική αλληλογραφία) ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ (Εμμ. Μπενάκη 32, Αθήνα).
Μέσα στον φάκελο θα περιέχεται ένας ανοικτός φάκελος όπου θα αναγράφεται το
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ δικαιούχου, η μονάδα και η διεύθυνση εργασίας του, το υπηρεσιακό του
email, τηλέφωνο επικοινωνίας και ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ της ετήσιας κάρτας του.
Όσοι συνάδελφοι έχουν προμηθευτεί κάρτες και για μέλη των οικογενειών τους, θα αποστέλλουν
έναν ξεχωριστό φάκελο για κάθε κάρτα.
Ο φάκελος θα περιλαμβάνει:
α. Εκτύπωση του QR Code
β. Φωτογραφία Ταυτότητας
γ. Εκτύπωση αποδεικτικού ΑΜΚΑ (https://www.amka.gr/AMKAGR/)
δ. Φωτοτυπία Στελέχους Ετήσιας Κάρτας 2017-2018 (1/3/17-28/2/18).
Κατόπιν, θα παραδίδονται από τον Σύλλογο στην Ομοσπονδία για την αποστολή τους στον
ΟΑΣΑ. Η αντικατάστασή τους θα γίνει σταδιακά.
Με την παραλαβή της νέας προσωποποιημένης κάρτας που θα σας έρθει πάλι με την
εσωτερική συστημένη αλληλογραφία, αυτόματα θα μας επιστρέψετε με τον ίδιο τρόπο το παλιό
στέλεχος της κάρτας και τα υπόλοιπα κουπόνια, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η νέα κάρτα.
Πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι οι χάρτινες κάρτες ισχύουν κανονικά μέχρι την αντικατάσταση
τους από την προσωποποιημένη κάρτα.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. του Union Eurobank
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Στάθης Χαρίτος
Γιάννης Σιδεράτος
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Εκτύπωση QR Code

https://www.athenacard.gr/request.de
v

Προσοχή όταν
πατήσετε
Δημιουργία Κωδικού
QR να έχετε
διαθέσιμο εκτυπωτή

Προσοχή το pin είναι προσωπικό και θα
πρέπει να το φυλάξετε γιατί χρειάζεται
σε περίπτωση απώλειας

Αναζήτηση ΑΜΚΑ
https://www.amka.gr/AMKAGR
/

Μετά την Αναζήτηση πατάμε
Εκτύπωση και εμφανίζετε σε
νέα σελίδα, αν δεν ξεκινήσει
αυτόματα η εκτύπωση πατάμε
Αρχείο -> Εκτύπωση ή ctrl+P
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