Έναρξη λειτουργίας του Αυτοκινητόδρομου
Κόρινθος-Τρίπολη από την ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.
Σα μεσάνυχτα της Δευτέρας 17 Μαρτίου, η ΜΟΡΕΑ Α.Ε. ανέλαβε τη λειτουργία
αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος-Σρίπολη.

του

Βάσει του νόμου 3559/07, στην ΜΟΡΕΑ Α.Ε. έχει παραχωρηθεί η κατασκευή και λειτουργία
του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος-Σρίπολη-Καλαμάτα/πάρτη.
Με το πέρας της κατασκευής, η Περιφέρεια της Πελοποννήσου θα συνδέεται με την Αθήνα
με έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο υψηλών προδιαγραφών, με εξαιρετικά θετικές
επιπτώσεις αφενός στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής και αφετέρου σε επιμέρους τομείς
όπως η ασφάλεια, η εξυπηρέτηση των χρηστών και η εξοικονόμηση χρόνου.
το υφιστάμενο τμήμα του
αυτοκινητοδρόμου έχουν από καιρό ξεκινήσει εργασίες
βελτίωσης-διάνοιξης σηράγγων. Επίσης, σύντομα μετά την έναρξη λειτουργίας από πλευράς
της ΜΟΡΕΑ Α.Ε., στους οδηγούς θα παρέχονται και οι ακόλουθες νέες υπηρεσίες:
ΑΜΕΑ
- Λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας καθώς και κινητές μονάδες περιπολίας,
επέμβασης και συντήρησης σε 24ωρη βάση
ΤΝΣΟΜΑ
- Λειτουργία αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης για την επικοινωνία με το Κέντρο
Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ο τετραψήφιος 1866)
- Παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας σε συνεργασία με την εταιρεία Express Service
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα γραπτής επικοινωνίας με την ΜΟΡΕΑ Α.Ε.
o την ταχυδρομική διεύθυνση: Τψούντος 8, 22100 Σρίπολη
o τον αριθμό φαξ: 2710-562007
o το e-mail: info@moreas.com.gr
Μέρος των εργασιών βελτίωσης του αυτοκινητοδρόμου είναι και η αντικατάσταση του
συστήματος συλλογής διοδίων από ένα νέο σύστημα.
Ως εκ τούτου, τις προσεχείς εβδομάδες η καταβολή του αντιτίμου για τη διέλευση από τα
διόδια του αυτοκινητοδρόμου θα γίνεται μόνο με μετρητά, ενώ σύντομα το νέο σύστημα θα
εξασφαλίζει και δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω ειδικών λωρίδων. Μέχρι την
εγκατάστασή του, και για μικρό χρονικό διάστημα, θα παραμείνουν σε λειτουργία οι
υφιστάμενες ηλεκτρονικές λωρίδες του Σ.Ε.Ο.

Δεδομένων των εργασιών που λαμβάνουν χώρα στον αυτοκινητόδρομο, η ΜΟΡΕΑ Α.Ε.
παρακαλεί όλους τους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου:
να σέβονται τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.),
να τηρούν τα όρια ταχύτητας, να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας, να μειώνουν την
ταχύτητα τους όταν πλησιάζουν τα διόδια,
να ακολουθούν τις υποδείξεις της Σροχαίας και του προσωπικού της εταιρίας,
να συνεργάζονται με το προσωπικό της εταιρίας για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.
Τπενθυμίζεται επίσης, ότι σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. στον αυτοκινητόδρομο απαγορεύεται να
κυκλοφορούν πεζοί, έφιπποι, οχήματα χωρίς κινητήρα (π.χ. ποδήλατα) και οχήματα που δεν
μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων την ώρα (π.χ.
μοτοποδήλατα ή τρακτέρ).

