
Υπηρεσίες λειτουργίας: 
24 ώρες πλάι στον οδηγό

Ένας χρόνος    
Ολυμπία Οδός
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Ολοκληρώθηκαν
οι πρώτες εργασίες
βαριάς συντήρησης

ΟΛΥΜΠΙΑ PASS: 
η νέα υπηρεσία
ηλεκτρονικών
διοδίων



Με το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, τον 
ηλεκτρονικό πομποδέκτη της 
Ολυμπίας Οδού, ο οδηγός μπορεί 
να περάσει τα διόδια εύκολα χωρίς 
να χάνει χρόνο ακολουθώντας τη 
συνήθη διαδικασία πληρωμής με 
μετρητά. Λειτουργεί με έναν μικρό 
πομποδέκτη ο οποίος τοποθετείται 
στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου. 
Περνώντας από την ειδική λωρίδα 
  τηλεδιοδίου, ο πομποδέκτης 
  αναγνωρίζεται από την
  κεραία του συστήματος 
και η διέλευσή του καταγράφεται 
αφαιρώντας το αντίτιμο των διοδίων 
αυτόματα από το λογαριασμό του 
συνδρομητή. 

Οι πομποδέκτες του ΟΛΥΜΠΙΑ PASS 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 
στις χειροκίνητες λωρίδες τόσο για τη 
χρέωση της συγκεκριμένης διέλευσης 
όσο και για τη φόρτιση/ανανέωση 
του λογαριασμού. Η ανανέωση του 
λογαριασμού του ΟΛΥΜΠΙΑ PASS 
μπορεί να γίνεται επίσης και στα 3 
Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών.

  Από τον Ιούλιο 2009 
  λειτουργούν και οι νέες 
  ειδικές ηλεκτρονικές λωρίδες 
για τα λεωφορεία και φορτηγά. 
Η διέλευση των οχημάτων κατηγορίας 
3 & 4 γίνεται στις λωρίδες που 
φέρουν την ειδική σήμανση και δεν 
έχουν μπάρα περιορισμού ύψους.
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Στοιχεία και αριθμοί
Η Ολυμπία Οδός είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
και πιο απαιτητικά έργα σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πρόκειται για ένα έργο παραχώρησης 
διάρκειας 30 χρόνων, το οποίο περιλαμβάνει 
τη χρηματοδότηση, λειτουργία, κατασκευή και 
συντήρηση 365 χλμ. αυτοκινητοδρόμου από 
την Ελευσίνα στην Κόρινθο, την Πάτρα, τον 
Πύργο και την Τσακώνα Μεσσηνίας.

Το κατασκευαστικό αντικείμενο περιλαμβάνει 
284 χλμ. νέου αυτοκινητοδρόμου (Κόρινθος-
Πάτρα και Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα) και 
σημαντικές παρεμβάσεις και βελτιώσεις σε 81 
χλμ. υφιστάμενων τμημάτων αυτοκινητοδρόμου 
(Ελευσίνα-Κόρινθος και Ευρεία Παράκαμψη 
Πάτρας).

Το έργο χρηματοδοτείται από τα διόδια, 
τραπεζικό δανεισμό, επενδύσεις του ιδιωτικού 
τομέα και από το κράτος. 

Γνωρίζετε ότι...

ΟΛΥΜΠΙΑ PASS
Μπορείτε να περνάτε από τις ηλεκτρονικές 
λωρίδες της Ολυμπίας Οδού εύκολα και άνετα 
χωρίς να χάνετε χρόνο ή να ψάχνετε για χρήματα 
και να ανανεώνετε το λογαριασμό σας ακόμη 
και στις λωρίδες με εισπράκτορα; Επίσης, από 
τις ίδιες λωρίδες του ΟΛΥΜΠΙΑ PASS μπορείτε 
να περνάτε και όσοι διαθέτετε την ηλεκτρονική 
συσκευή e-pass της Αττικής Οδού. Καλέστε 
την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση (22960-95555) 
για περισσότερες πληροφορίες.

ONLINE Ενημέρωση
Μπορείτε να λαμβάνετε με e-mail τα τελευταία 
νέα για την Ολυμπία Οδό, αν γραφτείτε στο 
mailing list μας; Επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
www.olympiaodos.gr

 
●

●

●

●

▶

Από τον Απρίλιο 2009 λειτουργεί με επιτυχία το νέο  
σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικών διοδίων της Ολυμπίας 
Οδού – ΟΛΥΜΠΙΑ PASS. Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει πιο 
άνετη και εύκολη τη διέλευση από τους σταθμούς διοδίων 
στο τμήμα Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα.
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Ένας χρόνος Ολυμπία Οδός!
Πέρασαν ήδη 12 μήνες από τότε που αναλάβαμε 
τη λειτουργία και συντήρηση του τμήματος 
Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα, καθώς και την 
κατασκευή νέων τμημάτων αυτοκινητοδρόμου 
από την Κόρινθο στην Πάτρα, τον Πύργο έως 
την Τσακώνα Μεσσηνίας. 

Όταν πριν από ένα χρόνο ξεκίνησε το έργο 
της Ολυμπίας Οδού, μια από τις βασικές 
προτεραιότητες ήταν η συντήρηση και η 
λήψη μέτρων οδικής ασφάλειας για την 
αποκατάσταση σοβαρών προβλημάτων στα 
υφιστάμενα τμήματα του δρόμου.

Στο 3ο τεύχος των νέων της Ολυμπίας Οδού 
θα βρείτε αναλυτικά στοιχεία για τις πρώτες 
εργασίες συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν 
τον τελευταίο χρόνο, οι οποίες έχουν βελτιώσει 
τις συνθήκες ασφάλειας και έδωσαν λύση σε 
μια σειρά χρόνιων προβλημάτων. 

Οι άνθρωποι της λειτουργίας βρίσκονται 
καθημερινά επί 24ωρου βάσεως δίπλα σας 
για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να 
βοηθήσουν όπου χρειασθεί.   
 
Το  νέο ηλεκτρονικό σύστημα της Ολυμπίας 
Οδού, το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, λειτουργεί από την 
περασμένη άνοιξη με επιτυχία προσφέροντας 
άνετες και εύκολες διελεύσεις. Με στόχο 
πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών, 
δημιουργήσαμε νέες ειδικές λωρίδες για τα 
λεωφορεία και φορτηγά και προσφέρουμε έως 
τα μέσα Σεπτεμβρίου την ειδική προσφορά σε 
ιδιώτες οδηγούς Ι.Χ. – δωρεάν αποστολή του 
ΟΛΥΜΠΙΑ PASS με courier στο χώρο σας.

Σας ευχόμαστε ευχάριστες διαδρομές. 

Η ομάδα της Ολυμπίας Οδού

Ειδική προσφορά 
προς ιδιώτες και Ι.Χ. 
επιβατικά οχήματα!
Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2009, 
με ένα μόνο τηλεφώνημα στο 
22960-95555 το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS 
έρχεται στο χώρο σας εντελώς 
δωρεάν με αποστολή courier.

Η ανάπτυξη ηλεκτρονικού 
συστήματος είσπραξης διοδίων 
είναι θεμελιώδης για την παροχή 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς 
τους χρήστες της οδού. Κάθε φορά 
που ένα αυτοκίνητο περνά από 
μια λωρίδα με εισπράκτορα, στον 
ίδιο χρόνο περισσότερα από δύο 
αυτοκίνητα μπορούν και περνούν 
από μια πλήρως εξοπλισμένη 
ηλεκτρονική λωρίδα. Έτσι, μειώνεται 
η κυκλοφοριακή συμφόρηση και 
οι ουρές στους σταθμούς διοδίων. 
Επομένως, είναι προς όφελος όλων 
να χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικούς 
πομποδέκτες για τη διέλευσή μας 
από τους σταθμούς διοδίων. 

•	 Εύκολες	και	άνετες	διελεύσεις	
 από τους σταθμούς διοδίων της
 Ολυμπίας Οδού

•	 «Γέμισμα»	του	λογαριασμού	σε		
 όλες τις λωρίδες με εισπράκτορα

•	 Ειδικές	ηλεκτρονικές	λωρίδες	για
 λεωφορεία και φορτηγά

•	 Διαχείριση	λογαριασμού	κίνησης	
 για εταιρίες και ελεύθερους
 επαγγελματίες

▶

ΟΛΥΜΠΙΑ PASS: 
εύκολα και άνετα
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Τον	Αύγουστο	του	2008,	η	ΟΛΥΜΠΙΑ	ΟΔΟΣ	Α.Ε.,	βάσει	της	
ειδικής μελέτης οδικής ασφάλειας και ενός προκαθορισμένου 
σχεδίου δράσης, ξεκίνησε με ταχείς ρυθμούς πολυάριθμες 
επεμβάσεις αποκατάστασης υφιστάμενων προβλημάτων και 
ενέργειες άρσης επικινδυνότητας.

Οι εργασίες ελαφριάς και βαριάς συντήρησης επί των 
υφισταμένων τμημάτων που υλοποιήθηκαν βελτίωσαν 
σημαντικά τις συνθήκες οδικής ασφάλειας και τα πρώτα 
συγκεντρωτικά στοιχεία είναι εντυπωσιακά:

Αντικατάσταση κατεστραμμένων 
και βελτίωση υφισταμένων 
στηθαίων ασφαλείας 
συνολικού μήκους 72 χλμ.,

Βελτίωση αντιολισθητικής 
ικανότητας οδοστρωμάτων 
συνολικής επιφάνειας 
1,4 εκατ. τ.μ.,

Τοπικές επισκευές 
οδοστρώματος συνολικής 
επιφάνειας 88.500 τ.μ.,

Εργασίες διαγράμμισης 
συνολικού μήκους 366 χλμ.,

Βελτίωση ορατότητας και 
αύξηση του ωφελίμου πλάτους 
της οδού με τον καθαρισμό/
κλάδεμα θάμνων και δέντρων 
παραπλεύρως της οδού 
συνολικού μήκους 300 χλμ.,

Καθαρισμός και αντικατάσταση 
φθαρμένων πινακίδων 
(1000 τμχ.),

Καθαρισμός/Αλλαγή 
ανακλαστήρων στηθαίων 
ασφαλείας (17.700 τμχ.),

Επιδιόρθωση οδοφωτισμού 
συνολικού μήκους 38 χλμ.,

Καθαρισμός των ερεισμάτων 
από φυτά, χώματα και 
απορρίμματα και διάνοιξη των 
ρείθρων απορροής υδάτων 
συνολικού μήκους 242 χλμ.,

Εγκατάσταση CATS EYES στις 
άκρες του δρόμου συνολικού 
μήκους 25 χλμ.

Μέσα σε δώδεκα μήνες 
ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των 
μέτρων συντήρησης και οδικής 
ασφάλειας στην Ν.Ε.Ο. Κορίνθου 
– Πατρών, καθώς και στα τμήματα 
που χρησιμοποιούνται για την 
υλοποίηση της νέας χάραξης του 
αυτοκινητόδρομου στο τμήμα Πάτρα 
– Πύργος – Τσακώνα (Πάτρα – Κάτω 
Αχαΐα, Κάτω Σαμικο – Καλό Νερό, 
Καλό Νερό – Τσακώνα). 

Το ολισθηρό οδόστρωμα υπήρξε 
ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα 
του τμήματος Κορίνθου – Πατρών. 
Ένα από τα πρώτα μέτρα συντήρησης

ήταν η βελτίωση της 
αντιολισθητικής ικανότητας του 
οδοστρώματος στα σημεία που 
εντόπισαν οι μετρήσεις με την 
εφαρμογή πρωτοποριακών 
μεθόδων ή τη διάστρωση νέου 
αντιολισθητικού τάπητα. 

Άλλες βελτιωτικές εργασίες 
περιλαμβάνουν την αποκατάσταση 
κατεστραμμένων στηθαίων 
ασφαλείας, την αποκατάσταση 
τοπικών φθορών του οδοστρώματος, 
βελτίωση σήμανσης και ορατότητας 
με τον καθαρισμό του πρασίνου και 
την αποκατάσταση του οδοφωτισμού.

Παράλληλα ξεκίνησε η κατασκευή 
των νέων σηράγγων του 
αυτοκινητόδρομου στις περιοχές 
Ακράτα,	Μαύρα	Λιθάρια,	Δερβένι	
και Πλάτανος του τμήματος 
Κορίνθου-Πατρών, όπου η διάνοιξη 
έχει προχωρήσει σε μήκος 550 
μέτρων περίπου. Επίσης, ξεκίνησαν 
οι προπαρασκευαστικές εργασίες 
διάνοιξης προσβάσεων για τη 
μεγαλύτερη σήραγγα του έργου 
στην περιοχή Παναγοπούλα κοντά 
στον Ψαθόπυργο. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η κατασκευή 
πολλών άλλων τεχνικών έργων 
όπως κάτω διαβάσεων, οχετών και 
αντιπλημμυρικών έργων.
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ΕΡΓΑ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης
για την άρση της επικινδυνότητας



Ολυμπία Οδός

Τον τελευταίο χρόνο το προσωπικό 
της εταιρείας λειτουργίας της 
Ολυμπίας Οδού βρίσκεται πλάι στον 
οδηγό επί 24ωρου βάσεως για την 
ενίσχυση της οδικής ασφάλειας 
και την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
οδηγών. 

Η εταιρία απασχολεί σήμερα 413 
εκπαιδευμένους επαγγελματίες σε 
διάφορους τομείς όπως στην οδική 
ασφάλεια, τη συντήρηση και την 
εξυπηρέτηση των οδηγών.

Στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας, 
δύο σύγχρονα Κέντρα Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας λειτουργούν επί 
24ωρου βάσεως, 7 ημέρες την 
εβδομάδα. Σε συνεργασία με τις 
ομάδες περιπολίας και επέμβασης, οι 
οποίες κυκλοφορούν κατά μήκος του 
δρόμου και ανιχνεύουν περιστατικά, 
λαμβάνουν πληροφορίες και 
συντονίζουν άμεσα την αντιμετώπιση 
και τις απαραίτητες ενέργειες.  

Οι ομάδες περιπολίας και 
επέμβασης αναλαμβάνουν την 
ασφαλή αντιμετώπιση περιστατικών 
με κατάλληλα μέσα σήμανσης 
και ασφαλείας και την ταχεία 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Κατά τους πρώτους 12 μήνες 
λειτουργίας του δικτύου 
σημειώθηκαν 17.741 συμβάντα, εκ 
των οποίων τα 9.662 ανιχνεύθηκαν 
από τις ομάδες περιπολίας/
επέμβασης και αντιμετωπίστηκαν 
σε χρόνο «0». 

Ειδικότερα, στα συμβάντα που 
ανιχνεύθηκαν με άλλο τρόπο 
(κάμερες, τηλέφωνα, τρίτους 
κλπ.) το προσωπικό της εταιρείας, 
ανταποκρίθηκε σε μέσο χρόνο 
~11 λεπτά.

Τα 38 οχήματα περιπολίας/
επέμβασης διέτρεξαν πάνω 
από 3.000.000 χλμ.

Στον τομέα της Οδικής Συντήρησης, 
τέσσερις εγκαταστάσεις της εταιρίας 
(Ν. Πέραμος, Κιάτο, Ακράτα, Πάτρα) 
αποτελούν τις βάσεις των ομάδων 
συντήρησης, οι οποίες αναλαμβάνουν 
μια σειρά δράσεων όπως τοποθέτηση 
προσωρινής σήμανσης έργων, 
εργασίες καθαρισμού τόσο της 
οδού όσο και των χώρων στάθμευσης 
καθώς και την αποκομιδή

απορριμμάτων, εργασίες 
πρασίνου όπως κλάδεμα θάμνων 
και δέντρων κατά μήκος του 
δρόμου για αποκάλυψη πινακίδων 
και πυροπροστασία και εργασίες 
ελαφριάς συντήρησης όπως 
αποκατάσταση μικρών λακκουβών 
με ψυχρή άσφαλτο, τοποθέτηση 
στηθαίων ασφαλείας σε σημεία 
συμβάντων, αποκατάσταση 
περιφράξεων, αποξηλώσεις 
επικίνδυνων διαφημιστικών 
πινακίδων κ.α. 

Στα τρία Σημεία Εξυπηρέτησης 
Πελατών (ΣΕΠ) της Ολυμπίας Οδού 
(στους	Σταθμούς	Διοδίων	Ελευσίνας,	
Ισθμού και Ρίου) οι Χρήστες μπορούν 
να εγγράφονται συνδρομητές, να 
προμηθεύονται τους πομποδέκτες 
ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, καθώς και να 
ανανεώνουν το λογαριασμό τους. 

Η Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
(Τηλ.: 22960-95555) βρίσκεται 
πάντα στη διάθεσή σας και απαντά 
στα ερωτήματά σας και καταγράφει 
τις υποδείξεις σας. 
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Παραχώρηση
περιπολικών
στην Ελληνική
Αστυνομία
Η	ΟΛΥΜΠΙΑ	ΟΔΟΣ	Α.Ε.
πρόσφατα παρέδωσε είκοσι
έξι αυτοκίνητα SKODA
OCTAVIA 5 1.8 TFSI Ambiente 
τα οποία παραχωρήθηκαν στην 
Ελληνική Αστυνομία προς χρήση 
αποκλειστικά για τις ανάγκες
της τροχαίας αστυνόμευσης 
του τμήματος Ελευσίνα – 
Κόρινθος – Πάτρα. 

Τα αυτοκίνητα περιλαμβάνουν 
είκοσι περιπολικά και έξι 
επιβατικά, τα οποία φέρουν 
φωτεινή και ηχητική σήμανση, 
καθώς και όλο τον απαραίτητο 
εξοπλισμό. 

Τα αυτοκίνητα στη συνέχεια 
παραδόθηκαν στο Α’ Τμήμα 
Τροχαίας Αττικής στη 
Ν. Πέραμο, στο Τμήμα Τροχαίας 
Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας
στο Κιάτο και στο Τμήμα 
Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων 
Αχαΐας στο Ρίο. 

Υπηρεσίες λειτουργίας: 
24 ώρες πλάι στον οδηγό
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Κατηγορίες συµβάντων 
 Ακινητοποιηµένο όχηµα

 Εµπόδιο στο οδόστρωµα

 Ατύχηµα µε υλικές ζηµιές

 Πρόβληµα µε χρήστη (πεζός, ποδηλάτης, υπερµεγέθη οχήµατα)

 Κυκλοφοριακή συµφόρηση

 Άλλο συµβάν (πυρκαγιά σε παρακείµενο αγρό, δυσµενείς καιρικές συνθήκες)

 Ατύχηµα µε παθόντες

 

Επεµβάσεις συντήρησης 
 Οδική συντήρηση

 Οδική ασφάλεια 

 ΗΗΜ συντήρηση

 Μηχανογράφηση

 Συντήρηση οχηµάτων
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64%24%

6%

3% 1% 1% 1%

39%

44%

4% 11%
2%

Photo: Kostas Tragoudas, Photo Enter
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ	ΕΝΤΥΠΟ	ΠΟΥ	ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ	ΤΗΣ	ΕΤΑΙΡΙΑΣ	«ΟΛΥΜΠΙΑ	ΟΔΟΣ	Α.Ε.»
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ	ΚΑΙ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΜΕ	ΤΟΝ	ΝΟΜΟ:	
ΟΛΥΜΠΙΑ	ΟΔΟΣ	Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΣΥΝΤΑΞΗΣ:	ΕΛΕΝΗ	ΤΟΝΤΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	ΕΝΤΥΠΟΥ:	www.themark.gr
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ

ΟΛΥΜΠΙΑ	ΟΔΟΣ	Α.Ε.
ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 4
152	33	ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛ: 210 68 43 041

Με χέρια ενωμένα και με σύνθημα 
«Η	γη	δε	μας	ανήκει,	εμείς	ανήκουμε	
σε	αυτή»	μαθητές	τεσσάρων	
δημοτικών σχολείων της Πάτρας 
έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα σε 
μικρούς και μεγάλους για τη 
διάσωση του περιβάλλοντος και 
του πλανήτη. 

Τα	παιδιά	του	39ου	Δημοτικού	
Σχολείου,	του	45ου	Δημοτικού	
Σχολείου, του 2ου Ειδικού 
Δημοτικού	Σχολείου	και	του	
Ειδικού	Δημοτικού	Σχολείου	Κωφών	
και Βαρήκοων συνεργάστηκαν σε 
μια σειρά δράσεων που ανέπτυξαν 
κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς σε μια προσπάθεια να 
ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία 
στέλνοντας το δικό τους μήνυμα. 
Επιστέγασμα αυτών των δράσεων 
ήταν	η	«γιορτή	χαράς»	που	
πραγματοποίησαν	τη	Δευτέρα	25	
Μαΐου 2009 στο κλειστό γήπεδο 
μπάσκετ	«Απόλλων»	της	Πάτρας.	

Τα παιδιά χόρεψαν παραδοσιακούς 
και μοντέρνους χορούς, έπαιξαν 
παιχνίδια και πήραν μέρος σε 
αθλητικούς αγώνες, ενώ μαζί τους 
ήταν και η μουσικός-ερμηνεύτρια 
και στέλεχος της Εκπαιδευτικής 
Τηλεόρασης του Υπουργείου 
Παιδείας, Άννα Κωσταρά. 

Συμπαραστάτες σε αυτή την 
προσπάθεια ήταν η Αντινομαρχία 
Περιβάλλοντος Αχαΐας και 
η	Δημοτική	Επιτροπή	Παιδείας	
Πατρέων. 

Τα παιδιά είναι οι καλύτεροι 
πρεσβευτές για την προστασία του 
περιβάλλοντος γιατί μας θυμίζουν 
ότι η υγεία και η ευημερία τους, 
το ίδιο τους το μέλλον εξαρτάται 
από τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι 
μεγάλοι σήμερα, όπως επίσης ότι η 
προστασία του περιβάλλοντος είναι 
προσωπική ευθύνη του καθ’ ενός 
και ότι απλές καθημερινές συνήθειες 
μπορούν να ωφελήσουν ή να 
βλάψουν σημαντικά τη φύση. 

Η	ΟΛΥΜΠΙΑ	ΟΔΟΣ	αναγνωρίζοντας	
τη δική της ευθύνη και τον κρίσιμο 
ρόλο των νέων έργων υποδομής σε 
θέματα αειφόρου ανάπτυξης στήριξε 
τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία και 
έγινε	χορηγός	της	«γιορτής	χαράς»	
που πραγματοποίησαν τα σχολεία. 

Την εκδήλωση στήριξαν επίσης 
με χορηγίες τους το Επιμελητήριο 
Αχαΐας, η WIND, και η Coca Cola - 
Τρία Έψιλον.

« Η γη δε μας ανήκει,
 εμείς ανήκουμε σ’ αυτή»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΕΛΑΤΩΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΤΟ	ΣΤΑΘΜΟ	ΔΙΟΔΙΩΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (29ο χλμ)
ΣΤΗΝ	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΑ

ΙΣΘΜΟΣ
ΣΤΟ	ΣΤΑΘΜΟ	ΔΙΟΔΙΩΝ	
ΙΣΘΜΟΥ	(77ο	χλμ)	
ΣΤΗΝ	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ	
ΠΡΟΣ	ΑΘΗΝΑ

ΡΙΟ
ΣΤΟ	ΣΤΑΘΜΟ	ΔΙΟΔΙΩΝ	
ΡΙΟΥ (204ο χλμ) 
ΣΤΗΝ	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣ	ΑΘΗΝΑ

Τηλεφωνική 
Εξυπηρέτηση 

22960 95555


