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1 ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

• Η Ε.Ο είναι ο κύριος οδικός άξονας για τις µετακινήσεις των κατοίκων της 

ΒΑ Αττικής εντός των ορίων του νέου δήµου Ωρωπού, προς/και από το 

κέντρο των Αθηνών και προς/από του όµορους δήµους (πχ δήµος ∆ιονύσου. 

• Εναλλακτική διαδροµή πρακτικά δεν υφίσταται γιατί η παράπλευρος οδός έχει 

προδιαγραφές εργοταξιακού δρόµου ,παρέχει κακές συνθήκες ασφάλειας και 

έχει υπερβολική κίνηση, 16000 οχήµατα/ηµέρα εκ των οποίων το 44% 

φορτηγά (1). Ουσιαστικά παρότι δεν θα έπρεπε χρησιµοποιείται σαν 

παράλληλη ΕΟ. 

• Μέχρι τον 10
ο
/2009 η ΕΟ δεν είχε σταθµούς διοδίων προς Αθήνα (µετωπικά 

διόδια Αφιδνών) και ελάχιστους πλευρικούς. Στη συνέχεια ενεργοποιήθηκαν 

σταθµοί προς Αθήνα και πλευρικοί. Σήµερα µέσα στα όρια του δήµου 

Ωρωπού λειτουργούν σε 8 διαφορετικές θέσεις σταθµοί διοδίων. 

• Το κόστος των διοδίων είναι πολύ υψηλό γιατί  

1. Το 85% του τέλους εισπράττεται για τη µελλοντική κατασκευή του 

αυτοκινητόδροµου της δ Ελλάδας (Ιονία Οδός). 

2. Το σύστηµα τιµολόγησης είναι τέτοιο που οι οδηγοί χρεώνονται χρήση ΕΟ 

πολύ µεγαλύτερη από τη χρήση που πραγµατοποιούν. Για παράδειγµα στα 

µετωπικά διόδια Αφιδνών χρεώνεται χρήση 51 χλµ ενώ οι κάτοικοι της ΒΑ 

Αττικής διανύουν ανά διαδροµή κατά ΜΟ 10χλµ. (2) 

• Η παραχωρησιούχος εταιρία (ΝΕΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε) δεν έχει ολοκληρώσει τις 

κατασκευές επί της ΕΟ οι οποίες είχαν συµβατικές ηµεροµηνίες πέρατος τον 

Αύγουστο του 2009 για ένα µέρος εξ αυτών και τον Αύγουστο 2010 για τις 

υπόλοιπες.(3),(4), ενώ έχει σταµατήσει µ ευθύνη της πλήρως τις κατασκευές 

από 27-01-2011. (5) Για τις παραβάσεις αυτές δεν έχουν επιβληθεί οι 

προβλεπόµενες ρήτρες, η εταιρία έχει εισπράξει ως µη όφειλε τη 

χρηµατοδοτική συµβολή του δηµοσίου, ενώ παρανόµως αύξησε τα τέλη 

διοδίων τον 10
ο
 /2009. 

• Οι κάτοικοι της ΒΑ Αττικής για να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα έχουν 

οργανωθεί σε κίνηµα που αποκαλείται «συντονιστικό φορέων και κατοίκων 

της ΒΑ Αττικής ενάντια στα διόδια». Το σύνολο σχεδόν των κατοίκων της 

περιοχής έχει ενηµερωθεί για την αδικία που υφίστανται, για τη µη τήρηση 

της σύµβασης από την εταιρία ενώ οργανώνονται συστηµατικά δράσεις όπως 

διαµαρτυρίες στα διόδια των Αφιδνών, µε συχνότητα  µία εκδήλωση κατά 

ΜΟ τον µήνα και παρέχεται συνδροµή και πληροφόρηση στο σύνολο των 

χρηστών της ΕΟ για θέµατα που αφορούν απαιτήσεις της εταιρίας, 

δικαστικούς αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη κλπ. 

• Η σηµερινή τιµή διοδίων σύµφωνα µε τις προβλέψεις της σύµβασης είναι µια 

ενδιάµεση τιµή. Αυτή τη περίοδο στα διόδια Αφιδνών ανέρχεται στα 2,10
Ε
 

(1,62 Ε προ ΦΠΑ), ενώ η τελική τιµή σε συνθήκες 2012  έπρεπε να ήταν 3,35 

Ε (2,58 Ε προ ΦΠΑ). Οι αυξήσεις δεν έχουν επιβληθεί επειδή η εταιρία δεν 

έχει ολοκληρώσει τις συµβατικές της υποχρεώσεις που πηγάζουν από την 



τρίτη αποκλειστική προθεσµία. Η ετήσια επιβάρυνση ενός κατοίκου της 

περιοχής για καταβολή διοδίων ανέρχεται µε τη σηµερινή τιµή σε 3000,00Ε 

ενώ µε τη τελική τιµή σε 4500,00Ε (τιµές 2012,χρήση της ΕΟ 2 φορές την 

ηµέρα). 

• Ελάχιστοι κάτοικοι της ΒΑ Αττικής καταβάλλουν πλέον τέλη διοδίων για τις 

καθηµερινές τους µετακινήσεις. Χρησιµοποιούν είτε τον επικίνδυνο 

παράδροµο ή την ΕΟ χωρίς να πληρώνουν διόδια. 

• Η ΝΕΑ Ο∆ΟΣ χρησιµοποιεί προβλέψεις της σύµβασης (2) για είσπραξη των 

οφειλοµένων τελών, αρχικά µε την αποστολή ειδοποιητηρίου και στη 

συνέχεια µε την έκδοση διαταγής πληρωµής. Έτσι µια οφειλή 1000,00Ε 

µετατρέπεται σε απαίτηση 21000,00Ε. 

• Με βάση στοιχεία του 2005 καταγράφονται κατά ΜΟ ηµερησίως 15490 

διελεύσεις οχηµάτων στην ΕΟ που αφορούν την ΒΑ Αττική (1). ∆ηλαδή 

αθροιστικά οχήµατα που εισέρχονται στην ΕΟ µετά τα τέως διόδια 

Σχηµαταρίου κα διασχίζουν τα διόδια Αφιδνών προς Αθήνα και οχήµατα µε 

κατεύθυνση προς Λαµία που διασχίζουν τα διόδια Αφιδνών και εξέρχονται 

της ΕΟ πριν από τα τέως διόδια Σχηµαταρίου. Οι µετακινήσεις αυτές αφορούν 

τις καθηµερινές ανάγκες των κατοίκων της ΒΑ Αττικής και εργαζόµενους στη 

περιοχή που κατοικούν στη ευρύτερη περιοχή των Αθηνών. 

• Μέχρι τον 10
ο
/2009 τα οχήµατα που κινούνταν προς Αθήνα περνούσαν 

ελεύθερα από τα διόδια Αφιδνών ενώ κατέβαλλαν διόδια τέλη µόνο στην 

κατεύθυνση προς Λαµία. 

2 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

• Με βάση τη κυκλοφορική µελέτη της εταιρίας εκτιµάται ότι το 2005 5300 

οχήµατα κατοίκων της ΒΑ Αττικής χρησιµοποιούσαν την ΕΟ για τις 

καθηµερινές τους µετακινήσεις. Σήµερα ο αριθµός αυτός έχει µειωθεί 

δραστικά λόγω οικονοµικής κρίσης, κόστους καυσίµων (εγκατάλειψη της 

κίνησης µε ΙΧ, δραµατική αύξηση της πληρότητας του ΟΣΕ), ανεργίας (δεν 

υφίσταται πλέον ανάγκη µετακίνησης), κόστους διοδίων (χρήση 

παράδροµου). 

• Εκτιµάται ότι µε τις σηµερινές συνθήκες όχι παραπάνω από 1500 οχήµατα 

κατοίκων της Β.Α Αττικής χρησιµοποιούν καθηµερινά της Ε.Ο 

καταβάλλοντας τέλη διοδίων. Αν αυξηθούν δε περαιτέρω τα διόδια ο αριθµός 

αυτός θα µειωθεί ακόµα περισσότερο. Εποµένως οι καθαρές εισπράξεις 

διοδίων από τους κατοίκους της περιοχής δεν υπερβαίνουν καθηµερινά τα 

4.860,00Ε (1,62Ε * 2 διαδροµές *1500 οχήµατα) δηλαδή σε ετήσια βάση 

1.283.000Ε ή ποσοστό 1,72% επί των ετήσιων εισπράξεων διοδίων της 

εταιρίας. 

• Οι απώλειες σε διόδια τέλη από τις κινητοποιήσεις των κατοίκων της περιοχής 

εκτιµάται ότι ανέρχονται σε ετήσια βάση στα 272.000Ε (κινητοποίηση 2 

ωρών κατά την οποία διέρχονται ελεύθερα 8.100 ελαφρά οχήµατα * 2,10Ε + 

900 βαρέα οχήµατα* 6.30Ε * 12 κινητοποιήσεις τον χρόνο. Με δε την τελική 

τιµή διοδίων (+60%) οι απώλειες αυτές θα ανέρθουν στα 435.000Ε. 

• Αν η εταιρεία εξακολουθήσει την διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωµής 

που θα έχει σαν συνέπεια την πλήρη οικονοµική καταστροφή των θυµάτων 

αυτής της τακτικής θα προκληθεί κοινωνική εξέγερση στην περιοχή µε 

φαινόµενα ανάλογα της Κερατέας µε ότι αυτό συνεπάγεται ιδιαίτερα σ’ αυτήν 

την κρίσιµη καµπή που τα έργα των αυτοκινητόδροµων βρίσκονται στον αέρα 

και η κοινωνία γενικότερα «βράζει». Η πιθανότητα της κοινωνικής εξέγερσης 

αυξάνεται περαιτέρω µετά την πρόσφατη ψήφιση νόµου  µε τον οποίο 



θεωρούνται ποινικό αδίκηµα οι εκδηλώσεις των κατοίκων στα διόδια που 

αγωνίζονται για το δίκιο τους 

3.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Α ΛΥΣΗ 

   Βέλτιστη επιλογή είναι η ελεύθερη διέλευση των κατοίκων της ΒΑ Αττικής από τα 

διόδια της περιοχής. Μ’ αυτόν  τον τρόπο εξασφαλίζονται τα εισοδήµατα και η 

ασφαλής και άνετη µετακίνηση  για τις καθηµερινές τους ανάγκες. Είναι ένα µέτρο 

έµπρακτης απόδοσης δικαιοσύνης και βήµα αποκατάστασης της εµπιστοσύνης του 

λαού προς τις πολιτικές ηγεσίες. Μετά απ’ αυτή τη λύση καταργούνται οι 

κινητοποιήσεις των κατοίκων στα διόδια της ΒΑ Αττικής και οι εξ’ αυτόν απώλειες 

διοδίων τελών.. 

  Οι απώλειες διοδίων τελών εξαιτίας της λύσης αυτής θεωρούνται ελάχιστες  σε 

σχέση µε τα οφέλη και εκτιµώνται σε ετήσια βάση στα 584.000Ε (750 οχήµατα * 

5,15Ε για δυο µετακινήσεις * 264 εργάσιµες ήµερες – κόστος κινητοποιήσεων 

{435.000Ε}). 

   Η ΛΥΣΗ ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ 

ΜΟΝΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. ∆ΗΛΑ∆Η ΑΝ Η ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΡΤΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΥΡΙΟ ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ (ΣΤΥΛΙ∆Α). Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

ΤΗΣ ΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΕΙ ΩΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 

Β ΛΥΣΗ  

  Η αµέσως επόµενη επιλογή που θα µπορούσε ενδεχοµένως να γίνει αποδεκτή 

συνοψίζεται ως ακολούθως:  

• Ελεύθερη διέλευση προς Αθήνα των κατοίκων της ΒΑ Αττικής στα µετωπικά 

διόδια Αφιδνών. Έτσι η πρωινή µετακίνηση προς την εργασία γίνεται 

ασφαλής και σε µικρό χρόνο. 

• Ελεύθερη διέλευση των κατοίκων της ΒΑ Αττικής από τα πλευρικά διόδια. Οι 

διελεύσεις αυτές αφορούν µετακινήσεις εντός των ορίων του δήµου. ∆εν 

µπορεί αυτές να γίνονται µε κόστος. 

• Καταβολή τµήµατος διοδίων 0,60Ε (0,50Ε προ ΦΠΑ) από τους κατοίκους της 

ΒΑ Αττικής στα µετωπικά διόδια Αφιδνών µε κατεύθυνση προς Λαµία. Με 

τον τρόπο αυτό εκτιµάται ότι πολλοί κάτοικοι που σήµερα χρησιµοποιούν τον 

παράδροµο αύριο θα προτιµήσουν την χρήση της Ε.Ο λόγω του χαµηλού 

κόστους διοδίων λαµβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και την µείωση του 

χρόνου διαδροµής που προσφέρει. Εκτιµάται ότι µπορεί και 3000 οχήµατα 

κατοίκων της ΒΑ Αττικής να περνούν καθηµερινά από τα διόδια αυτά 

καταβάλλοντας σε ετήσια βάση 540.000Ε. Αυτό είναι και προς το συµφέρον 

του δηµοσίου (αύξηση εσόδων ΦΠΑ άµεσα και µελλοντικά του ποσοστού 

των διοδίων τελών που θα του αποδίδονται) Το µειονέκτηµα της λύσης αυτής 

είναι ότι αντιµετωπίζει κατά λιγότερο δίκαιο τρόπο το πρόβληµα της 

καθηµερινής µετακίνησης των κατοίκων της ΒΑ Αττικής. Αυτό θα µπορούσε 

να έχει σαν συνέπεια την συνέχιση των κινητοποιήσεων των κατοίκων της 

περιοχής στα διόδια Αφιδνών και της γενικότερης κοινωνικής αναταραχής εξ 

αιτίας του προβλήµατος.  
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