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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ 9-10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Από τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου εκδηλώθηκαν έντονες χιονοπτώσεις στην περιοχή του αυτοκινητοδρόμου
Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας, με αιχμή των φαινομένων κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.
Η ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ανταποκρίθηκε έγκαιρα και αποτελεσματικά, ενημερώνοντας τους οδηγούς με κάθε
διαθέσιμο τρόπο και πραγματοποιώντας τις απαιτούμενες ενέργειες αποχιονισμού και ρίψης άλατος σε όλο το
μήκος του αυτοκινητοδρόμου. Με τον τρόπο αυτό –και με τη συνδρομή της Τροχαίας σε θέματα διαχείρισης
κυκλοφορίας– η κυκλοφορία εξυπηρετήθηκε με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο σε όλη τη διάρκεια της
περιόδου επιφυλακής (η οποία ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής 8/2 και θα διατηρηθεί για όσο ακόμη
διαρκούν οι ασθενείς χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες).
Τα εκχιονιστικά του Μορέα (20 φορτηγά και μικρότερα υποστηρικτικά οχήματα και μηχανήματα)
κατανεμήθηκαν σε όλους τους τομείς σύμφωνα με το ισχύον και εγκεκριμένο σχέδιο αποχιονισμού,
εξασφαλίζοντας συχνές διελεύσεις ώστε να απομακρύνεται στο συντομότερο δυνατό χρόνο το χιόνι από το
οδόστρωμα. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι στις πιο απαιτητικές περιπτώσεις, όπως σε στιγμές πυκνής
χιονόπτωσης στις ορεινές διαβάσεις Αρτεμισίου και Καλογερικού, οι διελεύσεις των εκχιονιστικών
πραγματοποιούνται με συχνότητα ελάχιστων λεπτών της ώρας. Παράλληλα με τον αποχιονισμό
πραγματοποιείται ρίψη άλατος για αντιπαγετική προστασία. Έως το μεσημέρι της Τρίτης 10/2 στην παρούσα
κινητοποίηση είχαν χρησιμοποιηθεί περίπου 450 τόνοι άλατος.
Σε όλη τη διάρκεια των καιρικών φαινομένων ο αυτοκινητόδρομος παρέμεινε ανοικτός και ασφαλής. Το
προσωπικό της Τροχαίας και της εταιρείας και ιδίως οι χειριστές των εκχιονιστικών καταβάλλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια για να πραγματοποιήσουν αποτελεσματικά το έργο τους, ταυτόχρονα φροντίζοντας για
την ασφάλεια των ιδίων καθώς και όσων επιλέγουν ή υποχρεούνται να μετακινηθούν την ώρα της
χιονόπτωσης. Είναι σημαντικό και οι ίδιοι οι οδηγοί να κινούνται με προσοχή και τήρηση των κανόνων και
οδηγιών ασφαλείας, να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες και να ακολουθούν τις
οδηγίες/υποδείξεις της Τροχαίας και τις ανακοινώσεις/συμβουλές του προσωπικού της ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.
Χρήσιμες πληροφορίες για την κίνηση στο χιόνι βρίσκονται στον ιστότοπο της ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. και στον
ακόλουθο σύνδεσμο: http://goo.gl/LTsTAE

