Αυτές είναι οι τιμές των διοδίων στο τμήμα Ξυνιάδα - Τρίκαλα του Ε65

Σε πλήρη λειτουργία από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης το νέο τμήμα του Ε65
Ξυνιάδα - Τρίκαλα, που δόθηκε στην κυκλο-φορία τις παραμονές των γιορτών. ...

Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας και δείτε τις τιμές των διοδίων.
Η «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Α.Ε.» (Κεντρική Οδός), ανακοινώνει ότι
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3597/ 2007 (όπως αυτός τροποποιήθηκε με το
Ν.4219/2013) που διέπουν τη Σύμβαση Παραχώρησης του έργου «Αυτοκινητόδρομος
Κεντρικής Ελλάδος – Ε65», τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 17 προς Πέμπτη 18
Ιανουαρίου, θα ξεκινήσει η λειτουργία των σταθμών διοδίων του τμήματος Α/Κ
Ξυνιάδας – Α/Κ Τρικάλων, του αυτοκινητόδρομου Ε65.
Οι ζώνες χρέωσης που τίθενται σε εφαρμογή στο συγκεκριμένο τμήμα είναι οι
παρακάτω δυο:
α) Η πρώτη ζώνη αποτελείται από το τμήμα Α/Κ Ξυνιάδας - Α/Κ Καρδίτσας, το
οποίο έχει συνολικό μήκος 47,012 χλμ. και περιλαμβάνει το μετωπικό σταθμό
Σοφάδων και τον πλευρικό Ανάβρας.
β) Η δεύτερη ζώνη αποτελείται από το τμήμα Α/Κ Καρδίτσας έως ΑΚ Τρικάλων, το
οποίο έχει συνολικό μήκος 30,535 χλμ. και περιλαμβάνει το μετωπικό σταθμό
Τρικάλων και τον πλευρικό Προαστίου.
Οι τιμές διοδίων τελών ανά σταθμό και κατηγορία οχήματος είναι οι ακόλουθες:

Υπενθυμίζουμε ότι η τιμή διοδίου τέλους καθορίζεται:
o Σε κάθε μετωπικό σταθμό, βάσει του συνολικού μήκους της ζώνης στην οποία
ανήκει αυτός ο σταθμός.
o Στους πλευρικούς σταθμούς εξόδου, ανάλογα με το μήκος που διένυσε ο οδηγός
από την αρχή της ζώνης στην οποία ανήκει ο πλευρικός σταθμός εξόδου μέχρι την
έξοδό του από τον αυτοκινητόδρομο.
o Στους πλευρικούς σταθμούς εισόδου, ανάλογα με το μήκος που διένυσε ο οδηγός
από την είσοδό του στον αυτοκινητόδρομο έως το τέλος της ζώνης στην ανήκει ο
πλευρικός σταθμός εισόδου.
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Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν, χρήστης που πληρώνει διόδιο τέλος σε
μετωπικό σταθμό να πληρώσει ξανά σε πλευρικό σταθμό της ίδιας ζώνης, στο ίδιο
ταξίδι. Αντιστοίχως, σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν χρήστης που
πληρώνει διόδιο τέλος σε πλευρικό σταθμό να πληρώσει και σε μετωπικό ή άλλον
πλευρικό σταθμό της ίδιας ζώνης, στο ίδιο ταξίδι.
Την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου ξεκινά τη λειτουργία του και το Σημείο Εξυπηρέτησης
Πελατών (Σ.Ε.Π.) του Ε65, που βρίσκεται στο 105ο χλμ. μετά το μετωπικό σταθμό
διοδίων Τρικάλων, στο ρεύμα προς Λαμία. Το Σ.Ε.Π. θα βρίσκεται στη διάθεση κάθε
οδηγού που επιθυμεί να ενημερωθεί για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών,
να προμηθευτεί το Kentriki Pass, να αναζητήσει πληροφορίες αναφορικά με τη
διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσει, αλλά και να προχωρήσει σε υποδείξεις,
συμβάλλοντας στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών μας. Το Σ.Ε.Π. θα λειτουργεί
Δευτέρα έως Σάββατο 08:00 έως 16:00 και Κυριακή 10:00 έως 18:00.
Κλείνοντας, υπενθυμίζουμε ότι, εξαρχής η Κεντρική Οδός προσφέρει σε κάθε
οδηγό, σε όλο το μήκος του τμήματος Ξυνιάδα - Τρίκαλα, μια σειρά υπηρεσιών
οδικής ασφάλειας και εξυπηρέτησης όπως:
Α) 24ωρα Περίπολα Οδικής Ασφάλειας
Β) 4ψήφιο αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 24ωρης λειτουργίας, 1075
Γ) Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών στον αριθμό 801 700 7000 και email
επικοινωνίας customercare@kentrikiodos.gr
Δ) Δωρεάν Οδική Βοήθεια σε περιπτώσεις ακινητοποίησης
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