
• Σε λωρίδα µε εισπράκτορα στην Αττική Οδό
• Σε Σηµεία Εξυπηρέτησης Συνδροµητών (ΣΕΣ) στην Αττική Οδό
• Σε Σηµεία Εξυπηρέτησης Συνδροµητών (ΣΕΣ) στον Μορέα
• Τηλεφωνικά στο 210-6682222 µε χρέωση τραπεζικής κάρτας
• Μέσω δικτύου συνεργαζόµενων Τραπεζών/επιχειρήσεων (ALPHA BANK, 
  GENIKI Bank, Millennium Bank, Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, επιλεγµένα 
  πρατήρια µε το σήµα Shell)
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Μάθετε
περισσότερα

www.olympiaodos.gr
22960 95555

www.gefyra.gr 
26340 39010 - 11 

www.aegeanmotorway.gr
2410 741440

www.aodos.gr
210 6682222

∆ιαλειτουργικότητα 
Ταξιδέψτε άνετα µε έναν ποµποδέκτη
σε πολλούς αυτοκινητόδροµους

Greek Interoperable Tolling Systems (GRITS)

• Σε λωρίδα µε εισπράκτορα στον Αυτοκινητόδροµο Αιγαίου
• Σε Σηµεία Εξυπηρέτησης Πελατών (ΣΕΠ) στον Αυτοκινητόδροµο Αιγαίου
• Με κατάθεση σε λογαριασµό της «Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου Α.Ε.» 
 στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (για ελεύθερους επαγγελµατίες & εταιρίες)

• Σε λωρίδα µε εισπράκτορα στην Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου
• Στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών (ΤΕΠ) της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου
• Με κατάθεση σε λογαριασµό της «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.» στην ALPHA BANK

• Σε λωρίδα µε εισπράκτορα στην Ολυµπία Οδό
• Σε Σηµεία Εξυπηρέτησης Πελατών (ΣΕΠ) στην Ολυµπία Οδό
• Με κατάθεση σε λογαριασµό της «Ολυµπία Οδός Α.Ε.» στην ALPHA BANK

Θυµηθείτε:

Η ανανέωση σε σταθµό διοδίων (µε µετρητά) ή σε Σηµείο Εξυπηρέτησης (µε µετρητά ή τραπεζική 
κάρτα) πραγµατοποιείται µόνο στο οδικό δίκτυο από το οποίο διατέθηκε ο ποµποδέκτης, ενώ 
ανανέωση σε συνεργάτη (τράπεζα/ επιχείρηση) κάθε οδικού δικτύου γίνεται µόνο για τους 
ποµποδέκτες που το κάθε δίκτυο έχει διαθέσει.

Η ενηµέρωση του ηλεκτρονικού συστήµατος µε το νέο χρηµατικό σας υπόλοιπο πραγµατοποιείται:

• σε 1 ώρα µετά από πληρωµή σε εισπράκτορα στο οδικό δίκτυο από το οποίο 
 διατέθηκε ο ποµποδέκτης

• σε λίγες ώρες για πληρωµές µέσω εµπορικών συνεργατών 

• σε 1 εργάσιµη ηµέρα µετά από πληρωµή µέσω του δικτύου πληρωµών των 
συνεργαζόµενων τραπεζών.

www.moreas.com.gr
2710 562020

         Πώς φορτίζω τον ποµποδέκτη µου;

Φροντίστε να έχετε επαρκές χρηµατικό υπόλοιπο στο συνδροµητικό σας 
λογαριασµό, πριν ξεκινήσετε για ταξίδι κατά το οποίο θα κάνετε χρήση 
της διαλειτουργικότητας. 

Για κάθε ποµποδέκτη προσφέρονται διαφορετικοί τρόποι ανανέωσης:
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         Πώς επιλέγω ποµποδέκτη;

Επιλέξτε έναν ποµποδέκτη που σας εξυπηρετεί καλύτερα, µε βάση 
τον τόπο διαµονής σας, το οδικό δίκτυο που χρησιµοποιείτε πιο συχνά 
και τις τυχόν εκπτώσεις που αυτό σας προσφέρει. 
 

                                  (από 1ο τρίµηνο 2013)

Θυµηθείτε:

Κάθε οδικό δίκτυο εφαρµόζει τη δική του εµπορική πολιτική και τυχόν εκπτωτικά πακέτα 
ισχύουν µόνο στο συγκεκριµένο δίκτυο και µόνο µε τη χρήση του αντίστοιχου ποµποδέκτη.

Σε περίπτωση που έχετε περισσότερους από έναν ποµποδέκτες στο ίδιο όχηµα, 
τοποθετήστε στο παρµπρίζ του οχήµατός σας έναν για την ηλεκτρονική σας 
διέλευση µε βάση τα παραπάνω. 

         Πώς χρεώνεται η ηλεκτρονική µου διέλευση;

Η χρέωση της διέλευσής σας εξαρτάται από την κατηγορία του οχήµατός σας, 
όπως αυτή καθορίζεται από κάθε οδικό δίκτυο στο οποίο ταξιδεύετε, βάσει του 
ύψους του οχήµατος και του αριθµού των αξόνων του.  

Θυµηθείτε:

Σε περίπτωση µεταβολής του ύψους του οχήµατος (π.χ. µε φορτίο στη σχάρα):

•  Για να αποφύγετε τυχόν προβλήµατα στη συναλλαγή σας, περάστε σε λωρίδα µε 
εισπράκτορα για χρέωση βάσει της σωστής κατηγορίας του οχήµατός σας.

•  Αν περάσετε από ηλεκτρονική λωρίδα χωρίς υψοµετρική πινακίδα, θα χρεωθείτε 
 αντίτιµο µεγαλύτερης κατηγορίας οχήµατος, όπως αυτή θα καταγραφεί αυτόµατα 
 από το ηλεκτρονικό σύστηµα.

•  ∆εν µπορείτε να περάσετε από τις ηλεκτρονικές λωρίδες µε υψοµετρική πινακίδα 
 (δεν το επιτρέπει ο υψοµετρικός περιορισµός). 

(Για τους υψοµετρικούς περιορισµούς κάθε δικτύου, συµβουλευτείτε τον πίνακα 
σηµάνσεων που ακολουθεί) 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις χρεώσεις, συµβουλευτείτε τις ιστοσελίδες 
των οδικών δικτύων.

Η διαλειτουργικότητα σε 4 βήµατα

         Πώς θα αναγνωρίσω τις ηλεκτρονικές λωρίδες;

Πλησιάζοντας στο σταθµό διοδίων 

Ακολουθήστε τη σήµανση των ηλεκτρονικών λωρίδων ανάλογα µε την 
κατηγορία και το ύψος του οχήµατός σας.

Για ΙΧ µόνο Για φορτηγά και 
λεωφορεία µόνο 

Για όλα τα οχήµατα
 

Αττική Οδός    Ύψος ≤ 2,70 µ  
   

(∆ιόδια Ρουπακίου µόνο)
Χωρίς περιορισµό ύψους -

Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου - - Χωρίς περιορισµό ύψους

Γέφυρα  Ύψος ≤ 2,00 µ   (Μόνο φορτηγά)
Χωρίς περιορισµό ύψους -

Μορέας      - - Χωρίς περιορισµό ύψους

Ολυµπία Οδός Ύψος ≤ 2,20 µ Χωρίς περιορισµό ύψους Χωρίς περιορισµό ύψους

Θυµηθείτε:

Η θέση των ηλεκτρονικών λωρίδων είναι διαφορετική σε κάθε σταθµό διοδίων, κάτι που απαιτεί 
την έγκαιρη προσοχή σας στη σήµανση, για να πάρετε την κατάλληλη θέση στο οδόστρωµα.  

Μπαίνοντας στην ηλεκτρονική λωρίδα 

Ειδική σήµανση πληροφορεί τους οδηγούς 
για τους ποµποδέκτες που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν στις αντίστοιχες 
ηλεκτρονικές λωρίδες. 

SUBSCRIBERS
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
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Η υπηρεσία που εξασφαλίζει άνετες διελεύσεις 
µε έναν ποµποδέκτη στις ηλεκτρονικές λωρίδες 
των ελληνικών αυτοκινητοδρόµων
Χάρη στη διαλειτουργικότητα (GRITS/Greek Interoperable Tolling Systems), 
την υπηρεσία που προσφέρουν δωρεάν τα συνεργαζόµενα οδικά δίκτυα της 
Αττικής Οδού, της Ολυµπίας Οδού, του Μορέα, του Αυτοκινητόδροµου 
Αιγαίου και (από το 1ο τρίµηνο 2013) της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, µπορείτε 
πλέον να ταξιδεύετε άνετα στη Νότια, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα µε έναν 
και µόνο ποµποδέκτη περνώντας από τις ηλεκτρονικές λωρίδες των 
αντίστοιχων αυτοκινητοδρόµων.

Η υπηρεσία ενδέχεται να επεκταθεί και στους υπόλοιπους αυτοκινητόδροµους.

∆ίκτυο
∆ιαλειτουργικότητας
(GRITS)

∆ίκτυο ∆ιαλειτουργικότητας (GRITS)


