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Σρίπολη, 6 Αυγοφςτου 2010 

 

 
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 
ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΟΤ "ΜΟΡΕΑ" ΚΑΙ ΣΙΜΕ ΔΙΟΔΙΩΝ  

 
Οι εργαςίεσ καταςκευήσ του αυτοκινητόδρομου "Κόρινθοσ – Σρίπολη – Καλαμάτα και κλάδοσ Λεφκτρο – 

πάρτη",  προχωροφν με ταχείσ ρυθμοφσ.  

 

τον αυτοκινητόδρομο, μετά και τισ εργαςίεσ που ολοκληρϊνονται εντόσ των επόμενων ημερϊν και την 

παράδοςη ςε λειτουργία τησ ςήραγγασ τζρνασ (κλάδοσ προσ Αθήνα) καθϊσ και των ενδιάμεςων τμημάτων 

μεταξφ των ςηράγγων, θα λειτουργοφν πλζον τζςςερισ ςήραγγεσ με διαχωριςμζνη κυκλοφορία (τζρνασ, 

Νεοχωρίου, Αρτεμιςίου και Ραψομάτη), μζςω των οποίων εξυπηρετείται αποτελεςματικότερα και με 

μεγαλφτερη αςφάλεια η κυκλοφορία ςτο ορεινό τμήμα του Ζργου.  

 

Σα τμήματα αυτά παραδίδονται ςε κυκλοφορία μετά την πρόςφατη ολοκλήρωςη του μεγαλφτερου μζρουσ 

των εργαςιϊν βελτίωςησ και εκςυγχρονιςμοφ του υφιςτάμενου τμήματοσ Κορίνθου – Σρίπολησ και θα 

επιτρζπουν ςτουσ οδηγοφσ να απολαμβάνουν πλζον ζνα ςφγχρονο αυτοκινητόδρομο με αναβαθμιςμζνη 

αςφάλεια και εξυπηρζτηςη. 

 

Επίςησ, πρόςφατα παραδόθηκε ςτην κυκλοφορία το νζο τμήμα αυτοκινητοδρόμου από το Αθήναιο ζωσ 

το Λεφκτρο, το οποίο παρακάμπτει τισ επικίνδυνεσ ςτροφζσ τησ Μεγαλόπολησ και ςυντομεφει ςημαντικά το 

ταξίδι προσ την Καλαμάτα.  

 

Επιπλζον, λειτουργοφν τζςςερισ ςταθμοί εξυπηρζτηςησ αυτοκινητιςτών (ΕΑ) – δφο προσ Καλαμάτα (ο 

προχπάρχων ςταθμόσ "Αλζα" και ο νζοσ ςτο παθοβοφνι) και δφο προσ Αθήνα (Νεςτάνη και παθοβοφνι).  

 

ε όλα τα νζα τμήματα ιςχφουν οι υπηρεςίεσ που παρζχει ο "ΜΟΡΕΑ" από το 2008: 

 24ωρη διαχείριςη κυκλοφορίασ (Κζντρο Διαχείριςησ Κυκλοφορίασ και κινητζσ μονάδεσ περιπολίασ, 

ςυντήρηςησ-επζμβαςησ) 

 Αριθμόσ ζκτακτησ ανάγκησ "1866" και τηλεφωνική εξυπηρζτηςη 

 Οδική βοήθεια 

 Ηλεκτρονικά διόδια / Εξυπηρζτηςη ςυνδρομητϊν Αττικήσ Οδοφ (ςτο παθοβοφνι και τη Νεςτάνη) 

 

Σζλοσ, για την αςφάλεια των μετακινουμζνων ο "ΜΟΡΕΑ" παρζχει κτιριακή υποδομή και οχήματα ςτην 

Ελληνική Αςτυνομία και το Πυροςβεςτικό ώμα. Ήδη λειτουργεί το Σμήμα Σροχαίασ Αυτοκινητοδρόμων 

Ανατολικήσ Πελοποννήςου με ζδρα τη Νεςτάνη, ενϊ προβλζπεται η δημιουργία ενόσ ακόμη Σμήματοσ 

Σροχαίασ και τριϊν Πυροςβεςτικϊν Κλιμακίων.  

 

Η υλοποίηςη του Αυτοκινητοδρόμου γίνεται ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τησ φμβαςησ Παραχϊρηςησ, που 

κυρϊθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων (Ν. 3559/2007). Σα ζςοδα από τα διόδια αποτελοφν βαςικό πόρο 

χρηματοδότηςησ του Ζργου.  
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Με βάςη τα προβλεπόμενα από τη φμβαςη Παραχϊρηςησ, μετά τισ 6/9/2010 οι τιμζσ διοδίων, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 23% θα διαμορφωθοφν ωσ εξήσ: 

 

ΣΑΘΜΟ ΠΑΘΟΒΟΤΝΙ ΝΕΣΑΝΗ 

Κατηγορία Προσ Αθήνα Προσ Καλαμάτα Προσ Αθήνα Προσ Καλαμάτα 

1 - Δίκυκλα, τρίκυκλα 1,60 € 1,60 € 1,50 € 1,50 € 

2 - Οχήματα με φψοσ ζωσ 2,20 μ. 2,30 € 2,30 € 2,20 € 2,20 € 

3 - Οχήματα με 2 ή 3 άξονεσ και 
φψοσ μεγαλφτερο από 2,20μ. 

5,90 € 5,90 € 5,60 € 5,60 € 

4 - Οχήματα με 4 ή 
περιςςότερουσ άξονεσ και φψοσ 
μεγαλφτερο από 2,20μ. 

8,20 € 8,20 € 7,80 € 7,80 € 

 
Ο νζοσ τιμοκατάλογοσ θα ιςχφει για όλουσ τουσ μετακινοφμενουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
ςυνδρομητϊν τησ Αττικήσ Οδοφ (e-PASS). 
 
Η ακριβήσ ημερομηνία μεταβολήσ θα γίνει γνωςτή με νεότερη ανακοίνωςη. 


