ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΝΔΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΟΑΑ
Τίζεηαη ζε εθαξκνγή από ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2016, ε Νέα Τηκνινγηαθή Πνιηηηθή ησλ
Σπγθνηλσληώλ Αζελώλ.
A. ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Με ηε λέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηξνπνπνηείηαη ε ηηκνιόγεζε ησλ ηύπσλ θνκίζηξνπ, κε άμνλα ηελ
πξνζθνξά ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ κε ην ρακειόηεξν δπλαηό θόζηνο γηα ηνπο επηβάηεο θαη ηνλ
εθζπγρξνληζκό ηνπ Δεκόζηνπ Σπζηήκαηνο Αζηηθώλ Σπγθνηλσληώλ, δεδνκέλεο ηεο επηβιεζείζαο
από ην θαινθαίξη αύμεζεο ηνπ ΦΠΑ ζην 23%.
Η λέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ζρεδηάζηεθε ζηνρεπκέλα, δηαηεξώληαο ζηαζεξέο είηε κεηώλνληαο ηηο
ηηκέο πνπ αθνξνύλ ζηα βαζηθά πξντόληα θνκίζηξνπ, πνπ αθνξνύλ ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία
ησλ ζπκπνιηηώλ καο πνπ κεηαθηλνύληαη κε ηε δεκόζηα ζπγθνηλσλία. Παξάιιεια νη λέεο ηηκέο ζηηο
εηδηθέο θαηεγνξίεο πνιηηώλ, πνπ νξίδνληαη κε θνηλσληθά θξηηήξηα, νπζηαζηηθά κεηώλνληαη.
Παξάιιεια κε ηελ πξνζηαζία ησλ εηδηθώλ νκάδσλ πιεζπζκνύ, πνπ ηνπο παξέρεηαη ρακεινύ
θόζηνπο κεηαθίλεζε, κε ηε λέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή νη κόληκνη ρξήζηεο ησλ κέζσλ, πνπ σο ηώξα
επέιεγαλ λα κεηαθηλεζνύλ κε εηζηηήξην, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζηξαθνύλ ζηελ αγνξά κεληαίαο
θάξηαο απεξηνξίζηωλ δηαδξνκώλ, ε νπνία παξέρεη απεξηόξηζηεο κεηαθηλήζεηο κε 1 επξώ ηελ
εκέξα ή 0,5 επξώ ηελ εκέξα, θαζώο ε ηηκή ηνπ βαζηθνύ απηνύ πξνϊόληνο παξακέλεη
ακεηάβιεηε ζηα 30 / 15 επξώ θαη αθνξά ην 97% ηωλ θαξηώλ.
Η λέα πνιηηηθή θνκίζηξνπ εμεηδηθεύεηαη σο εμήο:
Β. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Σηκή βαζηθνύ εηζηηεξίνπ 1,40 επξώ θαη κεηωκέλνπ εηζηηεξίνπ 0,60 επξώ.
Η ηηκή ηνπ βαζηθνύ εηζηηεξίνπ ηξνπνπνηείηαη από 1,20 επξώ ζε 1,40 επξώ κε παξάιιειε όκσο
αύμεζε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηνπ ζηα 90 ι. Η απνηίκεζε ηεο αύμεζεο ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ζε αμία δελ
ελζσκαηώλεηαη εμνινθιήξνπ ζηελ λέα ηηκή, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηνπο πνιίηεο λα
πξαγκαηνπνηνύλ πεξηζζόηεξεο ζπλδπαζκέλεο κεηαθηλήζεηο. Σπγθεθξηκέλα ελώ ε απνηίκεζε ηεο
αύμεζεο ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο αληηζηνηρεί ζε ηηκή εηζηηεξίνπ 1,54 επξώ, ε λέα ηηκή θαζνξίζηεθε πξνο
όθεινο ησλ επηβαηώλ ζε 1,40 επξώ.
Η ηηκή ηνπ βαζηθνύ κεησκέλνπ εηζηηεξίνπ παξακέλεη 0,60 επξώ, ελώ ν ρξόλνο ηζρύνο ηνπ
απμάλεηαη από 70 ζε 90 ιεπηά. Η απνηίκεζε ηεο αύμεζεο ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο δελ ελζσκαηώλεηαη
θαζόινπ ζηελ λέα ηηκή, ε νπνία παξακέλεη ακεηάβιεηε πξνο όθεινο ησλ πνιηηώλ δίλνληαο ηνπο ηε
δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηνύλ πεξηζζόηεξεο ζπλδπαζκέλεο κεηαθηλήζεηο. Σπγθεθξηκέλα ελώ ε
απνηίκεζε ηεο αύμεζεο ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο αληηζηνηρεί ζε ηηκή εηζηηεξίνπ 0,77 επξώ, ε λέα ηηκή
παξέκεηλε πξνο όθεινο ησλ επηβαηώλ ζε 0,60 επξώ.
Σπλεπώο γηα ηηο νκάδεο πνπ κεηαθηλνύληαη κε κεησκέλν εηζηηήξην έρνπκε νπζηαζηηθά κείσζε.
Σεκεηώλεηαη όηη νη άλεξγνη ζπκπνιίηεο κεηαθηλνύληαη από ην θαινθαίξη ηνπ 2015 δωξεάλ.

Σηκέο ηεο βαζηθήο κεληαίαο / ηξηκεληαίαο θάξηαο θαη ηωλ αληίζηνηρωλ κεηωκέλωλ (αθνξνύλ
πεξίπνπ ην 98,32 % ηωλ θαξηώλ) : Παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο ζηα 30 θαη 15 επξώ νη
κεληαίεο θαη ζηα 85 θαη 43 νη ηξηκεληαίεο.
Η ηηκή ηεο βαζηθήο κεληαίαο θάξηαο απεξηνξίζησλ δηαδξνκώλ θαη ηεο αληίζηνηρεο κεησκέλεο ηηκήο
πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ην 97,97% ηνπ ζπλόινπ ησλ θαξηώλ πνπ πσινύληαη ζε εηήζηα βάζε θαη
απεπζύλνληαη ζηελ κεγάιε θαηεγνξία ησλ ηαθηηθώλ ρξεζηώλ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη ηζρύνπλ
γηα ζπλδπαζκέλεο κεηαθηλήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ελόο κήλα, παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο ζηηο
πξνλνκηαθέο ηηκέο ηωλ 30 επξώ θαη 15 επξώ αληίζηνηρα, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηνπο
επηβάηεο λα κεηαθηλνύληαη κε όια ηα Μέζα (κεηξό, ειεθηξηθόο, ηξακ, ιεσθνξεία θαη ηξόιετ) κε 1
επξώ θαη 0,50 επξώ ηελ εκέξα. Οη κεληαίεο θάξηεο αμίαο 30 επξώ αθνξνύλ θπξίσο ηνπο
εξγαδόκελνπο θαη νη κεληαίεο θάξηεο κεησκέλεο ηηκήο αμίαο 15 επξώ αθνξνύλ θαηά θύξην ιόγν
ηδηαίηεξεο θαηεγνξίεο πνιηηώλ, όπσο νη θνηηεηέο, ηα άηνκα θάησ ησλ 18 θαη άλσ ησλ 65 εηώλ θαη
νη πνιύηεθλνη. Αληίζηνηρα δηαηεξνύληαη νη ηξηκεληαίεο θάξηεο.
Τν πνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ ησλ θαξηώλ ησλ πξντόλησλ απηώλ αλέξρεηαη ζε 98,32%, ζε εηήζηα
βάζε.
Κάξηεο θαη εηζηηήξηα Αεξνδξνκίνπ
Οη ηηκέο γηα ηηο θάξηεο αεξνδξνκίνπ θαη ηα εηζηηήξηα πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ην 1,68 % θαη ην
2,82% αληίζηνηρα, δηακνξθώλνληαη ζε 49 επξώ ε κεληαία θάξηα (όια ηα κέζα) θαη ζε 10 επξώ/ 5
επξώ ην απιό εηζηηήξην ηνπ κεηξό θαη ζε 6 /3 επξώ ηα εηζηηήξηα ησλ ιεσθνξείσλ ηνπ Αεξνδξνκίνπ.
Δηήζηεο / εηήζηεο κεηωκέλεο θάξηεο
Οη εηήζηεο θάξηεο γηα όια ηα κέζα δηακνξθώλνληαη ζηα 330 / 165 επξώ, αληίζηνηρα, ελώ νη
αληίζηνηρεο ηνπ αεξνδξνκίνπ ζε 490 / 245 επξώ .
Δμακεληαίεο / κεηωκέλεο εμακεληαίεο θάξηεο
Οη εμακεληαίεο θάξηεο γηα όια ηα κέζα δηακνξθώλνληαη ζηα 170 / 85 επξώ, , ελώ νη αληίζηνηρεο ηνπ
αεξνδξνκίνπ ζε 250 / 125 επξώ αληίζηνηρα.
Σε πεξηπηώζεηο καδηθώλ πσιήζεσλ εηεζίσλ ή εμακεληαίσλ θαξηώλ πξνο δεκόζηνπο ή ηδησηηθνύο
θνξείο, αθνινπζείηαη ζπγθεθξηκέλε εθπησηηθή πνιηηηθή.
Σνπξηζηηθά/ εκεξήζηα/ εηζηηήξην πέληε εκεξώλ
Τα εηδηθά απηά εηζηηήξηα απεπζύλνληαη θπξίσο ζε πεξηπησζηαθνύο ρξήζηεο θαη δηακνξθώλνληαη σο
εμήο: Τν ηνπξηζηηθό ηξηώλ εκεξώλ 22 επξώ, ην εκεξήζην ζε 4,5 επξώ θαη ην εβδνκαδηαίν (πέληε
εκεξώλ) κεηώλεηαη ε ηηκή ηνπ ζηα 9 επξώ.
Τέινο ηα εηζηηήξηα κεηαμύ ησλ ζηαζκώλ Παιιήλε – Κάληδα – Κνξωπί – Αεξνδξόκην ηνπ κεηξό
πνπ εμππεξεηνύλ ηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρώλ απηώλ, παξακέλνπλ ακεηάβιεηα (6 / 3 επξώ).
Γηα δηεπθόιπλζε ησλ ζπκπνιηηώλ καο επηζπλάπηεηαη πηλάθαο κε ηηο λέεο ηηκέο θνκίζηξνπ.
ΑΠΟ ΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΤ ΟΑΑ

Α. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
Ιστύοσσα τιμή

Τύπος Κομίστροσ
Ενιαίο ειζιηήπιο
Μειωμένο ενιαίο ειζιηήπιο
Ημεπήζιο ειζιηήπιο / X80
Πενθήμεπο ειζιηήπιο
Τοςπιζηικό ειζιηήπιο 3 ημεπών
Ειζιηήπιο Λεωθοπείων Express
Express Μειωμένο
Μεηπό - Αεποδπόμιο
Μεηπό - Αεποδπόμιο μειωμένο
Μεηπό - Αεποδπόμιο μεη'επιζηποθήρ
Μεηπό - Αεποδπόμιο 2 αηόμων
Μεηπό - Αεποδπόμιο 3 αηόμων
Μεηπό Παλλήνη-Κάνηζα-Κοπωπί-ΔΑΑ
Μεηπό Παλλήνη-Κάνηζα-Κοπωπί ΔΑΑ μειωμ.

1,20 €
0,60 €
4,00 €
10,00 €
20,00 €
5,00 €
2,50 €
8,00 €
4,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €
6,00 €
3,00 €

Νέα Τιμή
1,40 €
0,60 €
4,50 €
9,00 €
22,00 €
6,00 €
3,00 €
10,00 €
5,00 €
18,00 €
18,00 €
24,00 €
6,00 €
3,00 €

Β. ΚΑΡΤΕΣ
Ιστύοσσα τιμή
Τύπος Κομίστροσ
Μηνιαία
Μηνιαία μειωμένη
Μηνιαία Αεποδπομίος
Μηνιαία Αεποδπομίος μειωμένη
Τπιμηνιαία
Τπιμηνιαία μειωμένη
Τπιμηνιαία Αεποδπομίος
Τπιμηνιαία Αεποδπομίος μειωμένη
Εξαμηνιαία
Εξαμηνιαία μειωμένη
Εξαμηνιαία Αεποδπομίος
Εξαμηνιαία Αεποδπομίος μειωμένη
Εηήζια
Εηήζια μειωμένη
Εηήζια Αεποδπομίος
Εηήζια Αεποδπομίος μειωμένη

30,00 €
15,00 €
45,00 €
23,00 €
85,00 €
43,00 €
130,00 €
65,00 €
165,00 €
83,00 €
230,00 €
115,00 €
320,00 €
160,00 €
450,00 €
230,00 €

Νέα Τιμή
30,00 €
15,00 €
49,00 €
25,00 €
85,00 €
43,00 €
142,00 €
71,00 €
170,00 €
85,00 €
250,00 €
125,00 €
330,00 €
165,00 €
490,00 €
245,00 €

Α. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Ιστύοσσα τιμή
Τύπος Κομίστροσ
Ενιαίο ειζιηήπιο
Μειωμένο ενιαίο ειζιηήπιο
Ημεπήζιο ειζιηήπιο / X80
Πενθήμεπο ειζιηήπιο
Τοςπιζηικό ειζιηήπιο 3 ημεπών
Ειζιηήπιο Λεωθοπείων Express
Express Μειωμένο
Μεηπό - Αεποδπόμιο
Μεηπό - Αεποδπόμιο μειωμένο
Μεηπό - Αεποδπόμιο μεη'επιζηποθήρ
Μεηπό - Αεποδπόμιο 2 αηόμων
Μεηπό - Αεποδπόμιο 3 αηόμων
Μεηπό Παλλήνη-Κάνηζα-Κοπωπί-ΔΑΑ
Μεηπό Παλλήνη-Κάνηζα-Κοπωπί ΔΑΑ μειωμ.

1,20 €
0,60 €
4,00 €
10,00 €
20,00 €
5,00 €
2,50 €
8,00 €
4,00 €
14,00 €
14,00 €
20,00 €
6,00 €
3,00 €

Νέα Τιμή
1,40 €
0,60 €
4,50 €
9,00 €
22,00 €
6,00 €
3,00 €
10,00 €
5,00 €
18,00 €
18,00 €
24,00 €
6,00 €
3,00 €

Β. ΚΑΡΤΕΣ
Ιστύοσσα τιμή
Τύπος Κομίστροσ
Μηνιαία
Μηνιαία μειωμένη
Μηνιαία Αεποδπομίος
Μηνιαία Αεποδπομίος μειωμένη

30,00 €
15,00 €
45,00 €
23,00 €

Νέα Τιμή
30,00 €
15,00 €
49,00 €
25,00 €

