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ΓΡΑΦΕιΟ :rmOy

ΔΕΛΠΟΤΥπον

π(φοχή εκπτtbαεωV στους εΠιβάτες νια τις βουλευτικές εκλογές τ/ς
25ΙΚ ΙαvoυαρΙoυ 2015

Αθήνα, 13/1/2015

'ΆΉ1PAzNO~E αρoΙ<ειμΈVoι.i'νό' διέΥκολόνει το επιβατικό κοινό που πΡOτlθετα ι
να:π:;ιξ!δέψεi01δηρoδρoμ.l.!cόγί\3'την'όί:rΚηση Τόυ Εκλογlκο{ι του δικαιώματος
στις, βpuλέuηκές εκλογές' της 25ης, Ιανουαρlου 2015, χορηγεl έκπτωση
300/0 'στις τιμές των, ειΟ1τήρlων για 'ταξΙδι απλής μετόβασης ή μετ'
'έπίίΠροφιΊ'ςαπό ταν τό\:10 διαμονής στον τόπο όσκησης του εκλογικου
,δικοιωμστος;' ' '. ,

'Eκnτωση. 30%' επl των κανονικών τιμών των είσιτηρlων θα χορηγεΙται και
στους ;'εκriροσώποuς τη'ς δικαστικής αρχής, εφόρων και δικαστικών
αντι.προσώηφν για εΚτέλεση υπηρεσlας, από1;Ον τόπο διαμονής τους στον
τόποόσκησηςτων καθηκόντων τους .. ' . .

., ' •• 0. •

Σημειώνεται ότι για roυς επιβότες που θό αγορόσουν εγκαlρως τα εισιτήρια
τΟυς θα πσρέχεroι και η έΚπτωση προσγορός,15%.

Η προσναφερQμενη έκπτωση 30% θα XOρηγε!τa1 μόνο για την αγορό
εlσιτηρΙων σπό φυσικό σημεΙα' έκδοσης' ΤΙτλων' μετοφορός της ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
δηλαδή~ δεν θα lσχυει για εκδόσεις ειΟ1τηρ)ων μέσω Internet.

Η παρσ.n6ΥωΌ έκπτωση 3()Ο./ο θα παρέχεται αποκλειστικό για ταξ!δια που
πρoγμστόπσιoύνroιαπό 2.2. έως ι<αl 2.8 ΙανΟ,υαρlου 2015.
, .~' •. ". Ι.. , : ι ο.. ο , .0.. . ". .. ο ,

Η,σμγlCεκριμένrlΌέκητωσηi αναλογικό και κστό 'προσέγγιση, θα παρέχεται και
, στόί.ιςεΚλoγεlς-επιβόfες του ΠρoαaτιOKoύ'Σlδηpoζ)ρόμoυ για ταξΙδια που θα

nPQyμαTonproQVΤOI κατά το lδιο χρονικό διόστημα"
Ι' , ο ο. ' ..

Για ,~/βότές; οι οποlοι, λόγω ιδιότητας, δlκαιουνται έκπτωση (πχ. φοπητές,
πoλίirε,κνoι;' ΑΜΕΑ, κλπ)- εφαρμόζεται κστό περΙπτωση η ευνοϊκότερη
Τιμολ6γήσή. ' : ' ,

Για <;:ηΥ.' x~ρήγηόη των': εK~ω~IKώνει~;ηριων oπαrrεlτσl η εnΙδειξη,
AστυνίΨIi<ής ταυτότητας ή δισβατηρΙου ιi άλλου οχετικοιΊ εγγρόφου με το
οποΙό απoδεΙ~,εται η ταυτοπροσωπlσ του επιβότη.. ., ~., ' . ~,

.•._- ~ -'---

'..Για' πέρ;σσότερες πληροφορΙες το επιβίπικό κοινό μπορεΙ νσ καλεl στον
αριθμό 14511 και στο ww.w.traJnόse.gr .
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Από το ΓραφεΙο Τύπου


