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υναδέλφισσες, υνάδελφοι, 
 
  Οι ετήσιες κάρτες θα διατίθενται για τους εργαζόμενους στην Σράπεζα και τις 
θυγατρικές εταιρείες καθώς και για τα άμεσα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγο-
τέκνα) με έκπτωση και θα έχουν ισχύ από 01/03/2018 έως 28/02/2019. 
 
 
     Οι τιμές διάθεσης ανάλογα με την κατηγορία διαμορφώνονται εξής : 
 
 
     Α. ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΑ                                                            € 281 (αντί 330) 
          (Λεωφορεία-Σρόλεϊ-Σραμ-Ηλεκτρικός-Μετρό-Προαστιακός από Μαγούλα έως 
Κορωπί) 
         Δεν ισχύει στις γραμμές express του Αεροδρομίου, στη γραμμή Φ80 και στο 
Μετρό για το τμήμα Κορωπί-Αεροδρόμιο. 
 
     Β. ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΑ                                                            € 417 (αντί 490) 
           (Λεωφορεία-Σρόλεϊ-Σραμ-Ηλεκτρικός-Μετρό-Προαστιακός έως και το 
Αεροδρόμιο). 
             Δεν ισχύει για τη γραμμή Φ80. 
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Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει: 
     α) Ή να έχουν αντικαταστάσει τις παλαιές κάρτες με νέες προσωποποιημένες μέσω 
του ωματείου, ή να έχουν βγάλει μόνοι τους καινούργια ή να φροντίσουν να 
αποκτήσουν νέα κάρτα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο site: athenacard.gr 
 

     β) Να καταθέσουν το αντίστοιχο ποσό στον λογαριασμό του ωματείου μας Νο 
0026.0104.91.0200.112900  (ΙΒΑΝ: GR5302601040000910200112900) πληκτρολογώντας 
το ονοματεπώνυμό τους σαν αιτιολογία.  
 

     γ) Να αποστείλουν  με εσωτερική αλληλογραφία, fax ή e-mail συμπληρωμένη την 
αίτηση και το καταθετήριο, στα γραφεία του ωματείου. Η συμπλήρωση ΟΛΩΝ των 
πεδίων της αίτησης είναι υποχρεωτική και βοηθά στην γρηγορότερη διεκπεραίωση. 
ΠΡΟΟΧΗ: για κάθε κάρτα θα πρέπει να συμπληρώνεται νέα φόρμα. 
 
     Η φόρτιση με το κόμιστρο θα γίνει από το ωματείο μαζικά. Κατόπιν, ο κάτοχος 
της κάρτας θα πρέπει να προσέλθει σε ένα οποιοδήποτε ΑΜΕΚ σε οποιοδήποτε σταθμό 
του Μετρό ή του Σραμ και αφού τοποθετήσει την κάρτα του στη θήκη, επιλέγει 
ΕΠΙΔΟΣΗΗ και επαναφορτίζεται η κάρτα του με το κόμιστρο. Σο νέο προϊόν 
ενεργοποιείται μετά τη λήξη του ήδη υπάρχοντος ενεργοποιημένου. ημειώνεται, ότι 
η ίδια αυτή διαδικασία θα επαναλαμβάνεται κάθε φορά που πρέπει να γίνει μαζική 
επαναφόρτιση μέσω online πληρωμής (βλέπε συνημμένο έγγραφο «ΟΔΗΓΙΕ: 
ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΚ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΠΙΒΑΣΕ»). 
 

Καταληκτική ημερομηνία : Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 
 

Προσοχή!!!! Σε περίπηωζη απώλειας ηης ηλεκηρονικής κάρηας μπορεί να 
ανηικαηαζηαθεί μεηαθέρονηας ηο σπόλοιπο ηης ζηην νέα ηλεκηρονική κάρηα, με ηην 

προζκόμιζη ηων απαραίηηηων δικαιολογηηικών ΣΤΟΝ ΟΑΣΑ, όπως βεβαίωζη από ηο 
Σωμαηείο, ηον ΑΜΚΑ, ηο pin (8-ψήθιο) ηης απολεζθείζας ηλεκηρονικής κάρηας και με 

ηην καηαβολή δύο (2) εσρώ για ηην ανηικαηάζηαζή ηης.  

 
Οι κάρτες που έχουμε παραλάβει για αντικατάσταση θα παραδοθούν στους 
δικαιούχους –σύμφωνα με τον ΟΑΑ- εντός των προσεχών 10 ημερών. 

 

 
 
 

Για το Δ.. του ωματείου (Union) Eurobank 

O Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας 

                               τάθης Φαρίτος                           Γιάννης ιδεράτος  

 
                             



         

 
 

 
ΑΙΣΗΗ  

ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΤΝΑΓΔΛΦΟΤ-ΤΝΑΓΔΛΦΙΑ 

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΗΙΑ ΚΑΡΣΑ Ο.Α..Α. 

 
 
ΟΝΟΜΑ : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΕΠΩΝΤΜΟ : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΑΝΗΚΕΙ : …………………………………………………………. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΤΠΗΡΕΙΑ : …………………………………………………………………......……………. 
Σατσδροκηθή Γηεύζσλζε Τπερεζίας: 
Οδός – Αρηζκός - όροθος:……………………………………………………………………………………. 
 

ΣΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : ζηαζ: ………………………………………………………………… 

                                                   Κηλ: ……………………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΔΙΚΑΙΟΤΥΟΤ ΚΑΡΣΑ (εάλ είλαη δηαθορεηηθό) :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………….. 

AMKA: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Αριθμός ηλεκτρονικής κάρτας: ………………………………………………………………………. 

 

ΚΑΡΣΑ ΠΟΤ ΕΠΙΘΤΜΕΙ : (εκεηώζηε ηελ επηιογή ζας κε Υ) 

Α. ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΑ (εθηός γρακκώλ Αεροδροκίοσ)                         (281 €)   .......... 

Β. ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΑ (κέτρη θαη ηο Αεροδρόκηο & ΣΡΑΙΝΟΔ)             (417 €)   ..........   

  

ΚΑΣΑΒΛΗΣΔΟ ΠΟΟ : ………………………………………. € 

Ηκεροκελία θαηάζεζες:……………………………………. 

 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΣΟΤΝΣΟ 

 
 
 
 

……………………………………………….. 
 


