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Καλημέρα σας,

Παρακαλούμε για tΓ1νπρωτοκόλληοη του εισερχομένου.

Ευχαριστώ

Μανωλίδου Χρυσή
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From; ΦΟΠΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ& ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ[maίlt.ο~fοίtmeΙ@mίnedU.9Qν,ψ]
5ent: Wednesday, Januaιy 19, 2022 3:49 ΡΜ
Το: ~'.ψlam..@~9r; ~g[; Itol!Ql@centr<ιl.nt"",.g,; Q~~I?@_a~t>..gr; l)1i!ria.m@;tu.'h9[;
ma,iξll!i!R@~91; tzikos@pantelon.gc; nl<ibar@uniR!,g,; ~~@iιl!tΙ:ιgr; apro.lrdR!!@ad.auth.g[; menmna@uol.g!;
me,imna@uom.g[; I!rotoeoIIO@l!QI!!~u,gt; Ρfm.@μρ;ιtJ:aS.gι;~~Rl@i!dmln.dιrtl1.gc; glo~.!Qg;:!ι:jgιstak~@u.oc.gr;
ffiJdίe$@Ρ_~.JΙΩ.,g[; I!')'Ι:(Ιll..ίι@ρuas,gr; PJi!.I!:~@μt.l1.g[; JII?Γlmna@ioπίο.9[; roussino@joniq,gr; iI.kara,IΊ)@.!lua,9f;
foitmer@_l!i:lP..9r; Q~.IJiI!J;9'y@uowm.9r; mνool~rakj@ooc.9[; !!1fO@!I!U,~(J,g,;~rsP@teί~t.9r; 3dmin-
tpq@~~th.9r; asl!i!@ilSfa.g,; i'lC3dthem@ιιowm,gr; f.merlmna-her@.!!9mi.n.ιιoc.9!:; l'bΓ<lrν_@as~!; ;tdmj~:
t>!!!@oo.auth.\!!; !ηfQ@hmu.9r; lJ1Qufina@.adm'n.dut:!l.gr
Cς: EυγενrσΑμοξιδου;ΑναστασισΤσελlκο
Subject; ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΦΟΠΗΤΩΝ nA ΚΑΡΤΑΟΑΣΑ

Σας διαβιβάζουμε επιστολή τσυ ΟΑΣΑσχετικά με την κάρτα μειωμένσυ κομίστρου και
παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων Φοιτητών.

Με εκτίμηση,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ nAIdEIAI ΚΑΙΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ

([ΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ EKnAIdEVΣHr

rENIKH dlEyeYNIH ΑΝΩΤΑΤΗΣ εκΠAIΔEVΣHΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΗΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚIiΣ ΚΑΙAΚAlιIiMAΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜIiΜΑ Δ' ΦΟΓΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙΥηΟΤΡΟΦIΩΝ

i'lανωλtδoυ Χρυοή
Πανεπιστήμιο ΔυηKή~ i'ιακεδον'ί(l~
Διε~θυναη Ακσδημ(l~κώv θεμάτων & ΦoΙTηΤΙKή~ Mέριμνα~
Τμήμα AKαδημα~Kώνθεμάτων
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Αξιότιμη κυρία ΥπουργΙ,

Mi!i~.M@Qa~aΚΙ
Διαχείριση Δικαιώμιπoc; μπακίιιησης με μ..-ιωμfνoυς τυπους ""μΙιττρου
φσ,τ/τών ΑΕΙακαδημαικο':' έτους 20lι-,20.u

Λόγω των Ειδικών σtJVΘηKών"ου .~QKOλoUθoUVοο ισχύουν, εξαιτίας της πoνδημlας. α OAtA σε
ουΥΕΡΥοοία με την ΕΔΥΤΕκαι την tlCIlP(ia υλoιtoίηoης ΤΟυΑυτόμαιου Συοτήμαιο( Συλλογή, ΚομίσΙΡου,
π.ρoσπαθωνtας \/11εναρμον,στιί με την ΠΡO(ΠIόOEIOπου καπιβόλλεται γ'ιΖ τη λήψη μ,τρων Ι,l,οσ<αnίας
των πολΙ1ών, ο,λλι'ικο,ιγιο.νο, κατο,σ,εί δυναιή η εξΙΙΙΙ'lρέ1ηοη ,ων ΦσΙ1ητών και η διαοΦάλιοη ιιαροχή<
ιοιι δικαιώματος μΕπι:κίνησης μΕ μΗwμf.νσυς Τύποιις KoIlimpou, προχώρησαν ιπην πρσσαρμογή 16σο
του φόπου έκδοση, προσωποποιημένωο καρ,ώο οε viou< Φοι.ηΗ'<; ΑΕΙ όοο κ'" !<Ι<;δυναιόιηια<;
οιέκlαση, lσχύο, του δικα,ώματος ΙΠ"'Jς κατόχου, προαωπσπOlημένων .αρτών 11£ ΦOΙ1ηrικά
χαρ""τ/ριιπ,κά. Με την εφσρμΟΥήlwV ρυ~μίσ[ων που αναΦέρονι:αι σιη συνέΧΕια, ελαχιιπσπο",ίιαι η
μαζ,κή ιιροοΕλειισ'l ιων δι.αωύχων ιπ:α εκδοτήρ!ο TOΙVOΙVκαι ΙΤΑ)γ

1. I.ΛΟΟ'Lνiων]ιρ_ο_σ_ω[!.οΠΟII)μΙ~αR.ών σε Φοιτ/άς ΑΕΙ
ΗρύΟμιση ο,φσρά υλorιo(ηoη διο.διπιιακής εΦαρμογι\ς η σποία .!ναι ινσωμ"τωμένη ιπον ιοτότοιιο
httos:llwww.oa!a.grlatb-ena.cardl. Ο δικοlούχσς Φοιτη.ής:
•. Επιλεγει .nATHH[ [ΔΩ γω την Εκδ"ση της κόρια< οα<"
•. EπιλΙyfι .νπο(\ολη αίτησης_ ATHENACard και οuμπληρώvει την ηλεκτρονι<ή φόρμο. αίτησης
Εκδασης πpoσωπoιωιημίνrι< κάριος με ψο"ητικό ΙΙΡοΦίλ

•. 110πεδίο .~oτη~opία δΙΚQιούχOl!',{πιλΕν'-' .Τριτοβάθμιο Ε.πο.ίδεuοη {ΑΕι/η Ι)". Μόλ'ς επιλέξη
Η)ν πιιραπάνω Kατη~oρία πρoβiιλλεται το νΕο πεδίο "Αριθμός ΦOιlη".ής το.ιιτότηια<;_ unou ο
δl~αιοίιχο~ πρέπει να κατο.χωρ(οει lον ~νιίoloιxo αριθμό.

"" Μπά τη σuμπλήρωoη των αιιαριιίlηιΙΙ, ιιεδίων, ~ο.νΦάiΗ~ Φω1o~pιι:Φίαπροοώπου ~α, ε'Kόνrι
τΟυ εy~ράΦoυ πιοιο",οίησης lης Φοιτητικής lδιό1ητας lοι<"δημιιj<ή τιιυιότητο} και fnIλiyf_L
.AnoθrJHιJo<j" ν!ο. την ιιπσσroλή 1ης "ίτηrιη,

ΜΗά την υποβολή της αΙτ/οη, κο.ιαφ"ύ ι:λενχθοόν lα rιXflΙΙ<ιIδ,"uιολο~ηllκά 11,""τους xnριrιΙές
1ης εΦο.ρμονής, ο.<ολουθεί η διαδικασία ηλnΤΡΟΥικής έ.δorιης ΠΡΟΙΙWFlοιιοιlιμένης.άρια, με
Φοιιηnκό πρ"Φίλ, Εν σuvfXfla η _άρτο. ΕμΦΟΗλ~!VΗΙΙI"αl αποστέλλΗαι στον δΙΚQιο;,χσ με
Ταxσδρoμι<t,!.συσιημEνηαποστολή_

ΟΡ'ι"'ν,αμός Λα"."'" [.ν"",νων,ών Αθηνώο, ΟΑ[Α Α.Ε.
M"σό!JαJ 15,10682 A~ Τ210820 α/j99 Φ,10 8,12219 Εο.'" ό"",.~,

http://httos:llwww.oa!a.grlatb-ena.cardl.
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2. Ειι£κταση ισχύος lIρoσωπoπo-'ημ£.y'ω."-.Kαρτ~νσεΦοιτητΕς ΑΕΙ
Η ρύθ"ιο'ι "φορά ιην ~1(i~IαOll ωΧVΟζ lου ιιροφίλ Φοιτητικήζ ιδιότητα, στου, καιόχους
'ιΡοοωΜιιοιη"Ινων ATHENACdrd, η σllοία ~ίoαι tvowItatWI1'.VIJ στον ιστότοΠο
https:ll_w.o~ •••.grI3th'c"3-<3rd/. Ο δι.α,οvχος Φοιτηη\, .οι κάτοχο, τη, ,άρτος:

,. Επιλέγει ~Online Αγορά - E!!aν{H~όρησηΙ Τραπεζικό ~ίJστημα•.
,. lυVΔ'Hαι με το λογαριασμό του σιιμιιληρωνσνιος \0 ιιιδίο στο ονοδυόl1ινο ποράΟορο κα,

ε .lιλΕνει _Εwaδoc;•.
,. Μπά την επιτυχή σύνδεση στσν λσγαριασμό, oιιλι'γ~ι .Χρήστης. > "A,axtiPtOIj Χρήστη. Ι

"ΛσvιφlοσI10;' _
,. Στην ο(λiοο .Διαx~ίp'01] Λογιψιασμού., εoτιλΙ:ν~1.Ηε\'Χος- (δίπλα στο πεδία _Ιπί«οση

προφίλ.l.
,. Καιαχωρίζη lα ςIlolxria ΙΟΙΙσια αντίοτο,χα οτεδία,«" (ιιιλ'νιι "γποβολή_
,. Με την ολοκλήρωση τ/ζ διαδικοσίας εμφανίζεται μήνυμα 10σιιοίο ιν'l"ερΏVε, 10" κάιοχο όll νια

να σλοκληρωθεί η nιέκιαοη ιιρσΦίλ, lιρ,ιιιιι vcrε'ηoιu:φOι:! έναν aurDItato Πωλητή πρo'ίόνtων
ηλΕΚτΡσνικού ι:ισιτηρίσυ (ΛΜ[Κ), ωστι να ολοκληρωοιι lη δ!Ωδικασία ε",κταΟ'1ς το"
δ,καιώ"ατaς 1",ωμένης μno"ίν~σ'K

8' 8ήμα: !!",ν ουιόμοτο ιιωλητή ,φoϊόvτων ηλE.-τρaνικO"Hottfjpl'!-~..lAMrn

,. lισ AMFK,σ κάιοχοι; τ<)1ι00"ι! την κάρτα του στον αναγοωστη "ο, πιιλέγΗ το μΕνού ~Enil<toOIj
πρσφiλ~ κοι ,φοβάλ/υνια, σι lιλ'lρσΦσριεζ ιης κίΙΡΤΟζ.

" ΕηιλΙ:γε, το ι:ικονΙδlο ~nλη'Tρoλόy'O" δiπλο στο ΠΕδίοΛΜΚΑ,αικαιαχωρεί tOvΑΜΚΑ.
" ΜΕανιΙΟΤοιχ'l δ,αδ,κασία ."ταχωρίζε, 10 ΡΙΝ
" ΙυμπληρώνΕΙ ΑΜΚΝμlΝκαι επιλεΥΕΙ~tλεyxoς προΦίλ_,
,. Προβάλλειαι η νέα ημεΡο"ηνία λήξ~ς (εΦόσοll ο κάιοχος δ••ιιιο;'ιο\ ειιι'«οοη προΦίλ).
" Επιλέγει«Ενημέρωση».
,. Λf.IIω",l,οφίΙνει την κιιρτο από rov ovayvWoτIj .ως ότου ολοκληρωθεί η διοδικασίο και

προβληθΕί στην οθόνη το τνημφωτικ6 μήνuι.ια; .Ειιιωχ!\ς Ενημίρωσ,ι η,,<ρoμ~νίOζ λήξης~.
«AφrιιρEoτι την Kάρτo~.

ΗΕ/Iέκιαοη τσυ δι"αιώμα\ος θα 1ίθΙΊΙΙ, Εωζ "ιν 30'" Ηπ lεμβρίου 20η.λήξη φεχονιος ακαδημαϊκού
fIO!!,. ενώ 'Ι ωχύζ τo~ φ,"lηlι"ού δlκοιώμοroς ελι'.ΥΧΠΟΙκαι πισroπoιείτo, από tfjv ΕΔΥΤΕ.αι το
δικαίωμα οποδίδnα, σΙΟν Φοιτηιή εΦ' όσον δ,οπισιωθεi η ισχ;'ς lου.

Οι ονω,ι'ρω ρυθμίσΗ, rivut "ιδη διαθι'οψΕς ν,α lους δι.ιιι06χους φοιιητ,ς ΑΕΙ,Εv'" η διαδ,καοία
πιφιγράΦποι στον οδηνό που βρΙοοιτα, στην ιστοσελίδα ΟΑΙΑ(www.o<1sa.BrIOΤIjδιοδρομή .ΑΡχIΚΗ_
ΕΞΥΠΗΡΠΗΣΗεΠΙI\AΠJN» «,NHMEPorH~ fAQS "α, συν'ικΡΨΙ:VO στην καlηΥορία A!.oιouxot
μειωμένου .ο"ίοτρου ή Δωρεάν μετο,iνησης, οτσ ιρωτημα 'ΈΙμαιΦοιτηlής. Τι πρΕ"" v" Kάνω;~

Tiλu,. ιωράλλιιλιι '!οραμiνt, σΕ ισχύ ,α, η δ,αδ,<αοί(l Προοίλευαηζ του Φοιτητή σε ένο από Τα
•• δοτήρια που λειΤουΡνοuν σε σταθμους του Μηρό, νια tfjv Εκδοση νίος προσωποnο"lμΙνης _όριας
ATΉfNACMd μι: προφiλ φοιτηηΙ 11~την ιπiδειξη OσruνOμΙKήςtouTόtηta, "αι τη, ιrKαδημOίKής
ωιιlόl~1"'; (1\ενuλλοκ"κά μι lην E1ιίδfιξ~ηλΙOlρoν,.ής oi~lloης ηρoεVΝραΦή~ή βεβοiωαης f.γγrοΦή~
στο οικιίο Ιδρυμα] αλλά και η διαδικαοΙα νια την EJIiΚTooIjΦοιτητ,"σ"; δικαιώματος.



Σας tUXαpIoτol)μI':VIΔ 1,1νσυνεpγασkι, παpαμlvoνtας στην διάθεαή σας VU':tκ(Η!επρ6σθετ,Ι πλ,lρσφορία
και παρακαλοόμε VIΔ τ/V ΕVΗμέpωσητων δucαιοiJχων Φottηtών.

Η Δ.εuθόllOtJoO'lΙ Σl)μβoιιλQ( ΟΑΣΑ

Eσωrεpuol\ Alg!l9ud;
• ΓΙνι"'" Δι.f.ύθννση ΣU'(ΙWI""""lIIκ~ς & Eμnoριιcής IΙ'ΙΤΟΟl7\'lας
• Δ\I'ύ9νΝCΗ EμΠOΡIK~ς !lεIΤOUΡv[ας
• Tμ~ιι.αnιιΡα..σ~σύθησης tα/ Eπcm:elιι<;AII~
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