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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)
Αρθ. Ιδρ. Απόφασης Πρωτοδ. Αθηνών 20376/58
Χαλκοκονδύλη 13, 104-32, Αθήνα
Τηλ: 5238148, 5230819
Fax: 5230819
e-mail: oiele@ath.forthnet.gr
 site:          www.oiele.gr
___________________________________________________________________
                                                                                                            Αθήνα, 09/12/2014   
ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΟΑΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ

     Σας κάνουμε γνωστό ότι η ΟΙΕΛΕ έχει έρθει σε συμφωνία με τον ΟΑΣΑ   προκειμένου να υπογράψει συμφωνητικό για έκπτωση στις Εξαμηνιαίες και Ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών για τα μέλη της.
    Η κλίμακα εκπτώσεων του ΟΑΣΑ αλλάζει με τον αριθμό των καρτών που πρόκειται να εκδοθούν. Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να δηλώσετε άμεσα ενδιαφέρον στα γραφεία της ΟΙΕΛΕ για την έκδοση των καρτών σας προκειμένου να τις αγοράσουμε μαζικά για να έχουμε την καλύτερη έκπτωση. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την έκδοση των καρτών μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ στα γραφεία της Ομοσπονδίας και όχι με την επίδειξη της εκπτωτικής κάρτας της ΟΙΕΛΕ στα γραφεία του ΟΑΣΑ.  

            Τεμάχια Καρτών                            Αρχική τιμή         Ποσοστό έκπτωσης

            Εξαμηνιαία κάρτα                               165€                 
απεριορίστων διαδρομών  (50-500)                                                 9%  (165€ - 9% = 150,15€)          
                                                (501-1500)                                             12%  (165€ - 12% = 145,20€)                     
                                            (1501 και πάνω)                                      15%  (165€ - 15% = 140,25€)                     
Ετήσια κάρτα                                        320€  
απεριορίστων διαδρομών  (50-500)                                                9%  (320€ - 9% = 291,20€)                  
                                                              (501-1500)                                           12%  (320€ - 12% = 281,60€)                            
                                                          (1501 και πάνω)                                   15%  (320€ - 15% = 272€)                  




Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών 
Τιμές καρτών
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Σημ.: 
Τα ενιαία εισιτήρια και οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών, ισχύουν στο τμήμα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί. (Τα εισιτήρια Αεροδρομίου του ΜΕΤΡΟ, ισχύουν και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.) Για πληροφορίες που αφορούν εισιτήρια και κάρτες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της, www.trainose.gr ή καλέστε στο τηλ. 1110. 
Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών
Οι Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών ισχύουν για απεριόριστο αριθμό διαδρομών, με τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α., για τον ημερολογιακό μήνα που αναγράφεται στο κουπόνι που συνοδεύει την κάρτα. 
Οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών με τα αντίστοιχα μηνιαία κουπόνια διακινούνται και διατίθενται αποκλειστικά από τα εκδοτήρια του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών. Η διακίνηση και η διάθεση των κουπονιών μηνιαίων καρτών μέσω τρίτων δεν επιτρέπεται. 
Μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών
Κανονική 30,00 ευρώ / μειωμένη 15,00 ευρώ
Η μηνιαία κάρτα ισχύει για απεριόριστες διαδρομές με όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλλεϋ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό (μέχρι Κορωπί) και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα-Πειραιάς-Κορωπί), για το μήνα που αναγράφεται στο κουπόνι. Δεν ισχύει στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου, στη γραμμή Χ80 και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί-Αεροδρόμιο.
Μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών Αεροδρομίου
Κανονική 45,00 ευρώ / μειωμένη 23,00 ευρώ
Ισχύει 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).  Δεν ισχύει στη γραμμή Χ80. 
Τριμηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών
Κανονική 85,00 ευρώ / μειωμένη 43,00 ευρώ
Η τριμηνιαία κάρτα ισχύει για απεριόριστες διαδρομές με όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλλεϋ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό (μέχρι Κορωπί) και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα-Πειραιάς-Κορωπί), για τους μήνες που αναγράφονται στα αντίστοιχα κουπόνια. Δεν ισχύει στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου, στη γραμμή Χ80 και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί-Αεροδρόμιο.
Τριμηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών Αεροδρομίου
Κανονική 130,00 ευρώ / μειωμένη 65,00 ευρώ
Ισχύει 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 ισχύει στη γραμμή Χ80.
 
Εξαμηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών
Κανονική 165,00 ευρώ / μειωμένη 83,00 ευρώ
Η εξαμηναία κάρτα ισχύει για απεριόριστες διαδρομές με όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλλεϋ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό (μέχρι Κορωπί) και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα-Πειραιάς-Κορωπί),  για τους μήνες που αναγράφονται στα αντίστοιχα κουπόνια. Δεν ισχύει στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου, στη γραμμή Χ80 και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί-Αεροδρόμιο.
Εξαμηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών Αεροδρομίου
Κανονική 230,00 ευρώ / μειωμένη 115,00 ευρώ
Ισχύει 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 ισχύει στη γραμμή Χ80.
Ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών
Κανονική 320,00 ευρώ / μειωμένη 160,00 ευρώ
Η ετήσια κάρτα ισχύει για απεριόριστες διαδρομές με όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλλεϋ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό (μέχρι Κορωπί) και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα-Πειραιάς-Κορωπί), για τους μήνες που αναγράφονται στα αντίστοιχα κουπόνια. Δεν ισχύει στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου, στη γραμμή Χ80 και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί-Αεροδρόμιο.
Ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών Αεροδρομίου
Κανονική 450,00 ευρώ / μειωμένη 230,00 ευρώ
Ισχύει 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 ισχύει στη γραμμή Χ80.
Διαδικασία Έκδοσης Μηνιαίων / Τριμηνιαίων  Καρτών
	Για την έκδοση μηνιαίας / τριμηνιαίας κάρτας απαιτείται μία φωτογραφία και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας. Στις περιπτώσεις των δικαιούχων μειωμένου κομίστρου (φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές, πολύτεκνοι κλπ) απαιτείται επιπλέον η επίδειξη του αντίστοιχου δικαιολογητικού που πιστοποιεί το δικαίωμα μειωμένου κομίστρου.

Η μηνιαία / τριμηνιαία κάρτα αποτελείται από το στέλεχος που εκδίδεται μία φορά και φέρει τα πλήρη στοιχεία του κατόχου, τη φωτογραφία του κατόχου, τη σφραγίδα του Φορέα και το κουπόνι του τρέχοντος μηνός, ή τα 3 κουπόνια του τριμήνου, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν απαραιτήτως το στέλεχος. Στα κουπόνια αναγράφεται από τον εκδότη ο αριθμός της κάρτας και στην πίσω πλευρά του σημειώνεται με σφραγίδα η ημερομηνία πώλησής τους.
Οι τρίμηνες κάρτες ισχύουν για 3 μήνες από το μήνα αγοράς και μπορούν να αγοραστούν κατά τη διάρκεια όλου του έτους. 
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι κάτοχοι τριμηνιαίων καρτών θα πρέπει να φέρουν κατά τις μετακινήσεις τους με τα Μ.Μ.Μ. το στέλεχος της κάρτας και αποκλειστικά και μόνο το κουπόνι του τρέχοντος μηνός, καθώς σε περίπτωση απώλειας τα κουπόνια δεν αντικαθίστανται.
Τα κουπόνια των μηνιαίων / τριμηνιαίων καρτών διατίθενται από τα εκδοτήρια της ΟΣΥ (Λεωφορεία & Τρόλλεϋ) και τα εκδοτήρια ΣΤΑ.ΣΥ. στους σταθμούς Ηλεκτρικού, Τραμ, Μετρό., τις τελευταίες πέντε ημέρες του προηγούμενου μήνα και τις πρώτες οκτώ με δέκα ημέρες του μήνα για τον οποίο ισχύουν, ανάλογα με το σημείο πώλησης. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού η διάθεση μηνιαίων καρτών & τριμηνιαίων καρτών πραγματοποιείται έως τις 15 κάθε μήνα από το εκδοτήριο της Ο.ΣΥ. στην Ακαδημίας (Ακαδημίας & Γρ. Πατριάρχου).  
Διαδικασία Έκδοσης Εξαμηνιαίων / Ετησίων  Καρτών
	Για την έκδοση εξαμηνιαίων / ετησίων καρτών απαιτείται μία φωτογραφία και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

Η εξαμηνιαία / ετήσια κάρτα αποτελείται από το στέλεχος που φέρει τα πλήρη στοιχεία του κατόχου, τη φωτογραφία του κατόχου, τη σφραγίδα του Ο.Α.Σ.Α. και από 6 ή 12 μηνιαία κουπόνια, ένα για κάθε μήνα. 
Η διάθεση των εξαμηνιαίων / ετησίων καρτών διενεργείται από :
- τη Δ/νση Κομίστρου Ο.Α.Σ.Α. - Τμήμα Καρτών (Μετσόβου 15, α΄ όροφος, ώρες 8:00-14:15, τηλ. 210-8200921), 
- το σταθμό ΜΕΤΡΟ ‘’ΟΜΟΝΟΙΑ’’, ώρες 6:00-22:15 (όλες τις ημέρες της εβδομάδας)
- τα γραφεία της Ο.ΣΥ., Παρνασσού 6, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, ώρες 8:00-14:15 (Δευτέρα έως Παρασκευή).  
	Η εξαμηνιαία κάρτα ισχύει για 6 μήνες από το μήνα αγοράς και μπορεί να αγοραστεί κατά τη διάρκεια όλου του έτους. 

Η ετήσια κάρτα ισχύει για 12 μήνες από το μήνα αγοράς και μπορεί να αγοραστεί κατά τη διάρκεια όλου του έτους. 
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι κάτοχοι εξαμηνιαίων /ετησίων καρτών θα πρέπει να φέρουν κατά τις μετακινήσεις τους με τα Μ.Μ.Μ. το στέλεχος της κάρτας και αποκλειστικά και μόνο το κουπόνι του τρέχοντος μηνός, καθώς σε περίπτωση απώλειας τα κουπόνια δεν αντικαθίστανται.
Για να αντικατασταθεί το στέλεχος της κάρτας όταν αυτό χαθεί αλλά υπάρχουν τα υπόλοιπα κουπόνια, ο κάτοχος, στην περίπτωση που έχει προμηθευτεί την κάρτα του από το σύλλογο ή την εταιρεία του με έκπτωση μέσω μαζικής πώλησης, οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση από το σύλλογο/εταιρεία, τα υπόλοιπα κουπόνια, μια φωτογραφία και την Αστυνομική του Ταυτότητα.
Με τη βεβαίωση πρέπει να πιστοποιείται ότι το συγκεκριμένο νούμερο της ετήσιας κάρτας (που αναγράφεται και πάνω στα κουπόνια) είχε δοθεί από το σύλλογο/εταιρεία στον αιτούντα.
Η αντικατάσταση του στελέχους της ετήσιας κάρτας, πραγματοποιείται στα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, 1ος όροφος, ώρες 8.00-14.45, εργάσιμες ήμερες. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 8000921, 210 8200830, 210 8200908, 210 8200932 . 
Μαζική αγορά καρτών απεριορίστων διαδρομών
	Ο Ο.Α.Σ.Α. παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συλλόγους, ενώσεις εργαζομένων και φορείς του δημόσιου τομέα να προμηθευτούν μαζικά εξαμηνιαίες και ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών για τους υπαλλήλους τους, χορηγώντας επιπρόσθετη έκπτωση ανάλογη της ζητούμενης ποσότητας. 
Οι αντίστοιχες κάρτες μειωμένης τιμής δεν διατίθενται με επιπλέον έκπτωση σε περιπτώσεις μαζικής πώλησης.

	Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Δ/νση Κομίστρου Ο.Α.Σ.Α.                                        στα τηλ. 210-8200897 και 210-8200932.








Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΡΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ

Η εξαμηνιαία κάρτα ισχύει για 6 μήνες από το μήνα αγοράς και μπορεί να αγοραστεί κατά τη διάρκεια όλου του έτους. 
Η ετήσια κάρτα ισχύει για 12 μήνες από το μήνα αγοράς και μπορεί να αγοραστεί κατά τη διάρκεια όλου του έτους. 
Κάθε Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται να προμηθευτεί την εξαμηνιαία κάρτα ή την ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών  θα πρέπει να προσκομίσει  αποκλειστικά και μόνο στα γραφεία της ΟΙΕΛΕ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

          ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
ΑΙΤΗΣΗ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, που θα αναγράφεται στην κάρτα) - θα δίνεται στα γραφεία της ΟΙΕΛΕ
ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ(που θα αναγράφεται στην στην κάρτα)

      Η ΟΙΕΛΕ μόλις συγκεντρώσει τα χρήματα συνολικά τα καταθέτει ως μετρητά στην Τράπεζα Alpha Bank στο λογαριασμό του ΟΑΣΑ με αριθμό: GR17 0140 1010 3580 0200 2000 717 για την αγορά καρτών από τον ΟΑΣΑ παίρνοντας την αντίστοιχη απόδειξη κατάθεσης από την τράπεζα.
      Στη συνέχεια Εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ θα πάει στον ΟΑΣΑ(Μετσόβου 15, 1ος  όροφος), όπου αφού δώσει:
Την απόδειξη κατάθεσης της Τράπεζας
Τη Βεβαίωση της ΟΙΕΛΕ και
Τον αριθμό των Εξαμηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών και τον αριθμό των Ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών , που αντιστοιχούν στα χρήματα που κατέθεσε στην Τράπεζα,
              
          θα πάρει τις αντίστοιχες κάρτες. Στις κάρτες αυτές επικολλά τις φωτογραφίες, γράφει το όνομα και τα στοιχεία του κατόχου και κατόπιν τις σφραγίζει από τον ΟΑΣΑ και μετά τις αποδίδει στους κατόχους οι οποίοι ενημερώνονται και τις παραλαμβάνουν από τα γραφεία της ΟΙΕΛΕ.
     Αυτή  η διαδικασία θα πρέπει να έχει τελειώσει έως την Τρίτη 31-12-2014 για να μπορούν να κάνουν
χρήση της κάρτας οι δικαιούχοι από την 01-01-2015.
Αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει την ετήσια συνδρομή τους στο ΣΙΕΛ.  
  
    Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση  επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη επικοινωνίας κ. Τζένη Κωστούση 6936890020 – email: tzenikostousi@gmail.com και με τη Γραμματεία της Ομοσπονδίας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 				                 Ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ			                                           ΑΛΕΚΟΣ ΓΟΥΛΑΣ	

_______________________________________________________________________
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		ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ	


                                             Α Ι Τ Η Σ Η


                       ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ - ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ Ο.Α.Σ.Α.

         ΟΝΟΜΑ : ………………………………………….. (του αιτούντος συναδέλφου)

         ΕΠΩΝΥΜΟ : ………………………………………. (του αιτούντος συναδέλφου)

         ΣΧΟΛΕΙΟ : ………………………………………………………………………………………

         ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : …………………………………. (του αιτούντος συναδέλφου)

         ΟΝΟΜΑ : ………………………………………….. (που θα αναγράφεται στην κάρτα)

         ΕΠΩΝΥΜΟ : ………………………………………. (που θα αναγράφεται στην κάρτα)

         ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ …………........... (που θα αναγράφεται στην  κάρτα)

         ΚΑΡΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ : (σημειώστε την επιλογή σας)

         1. Εξαμηνιαία κάρτα   (50-500):   9%  (165€ - 9% = 150,15€)           [          ]                                                                            
     απεριορίστων διαδρομών  


         2. Ετήσια κάρτα            (50-500) :   9%  (320€ - 9% = 291,20€)           [          ]
     απεριορίστων διαδρομών   

           Καταβλητέο ποσό …………….€
        
                                                                                             Υπογραφή αιτούντος

                                                                                                 Ονοματεπώνυμο


