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∆ιεύθυνση Λειτουργίας ∆ιοδίων  
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2. Νοµική Υπηρεσία 

Τ.Θ. 60030, 570 01 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Θέµα: Ελεύθερη διέλευση ανέργων από σταθµούς διοδίων της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ Α.Ε.»  

 

Αξιότιµοι κύριοι, 

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, κατά το άρ. 103 § 9 του 

Συντάγµατος και το Ν. 3094/2003, αποστέλλει το παρόν στο πλαίσιο εξέτασης των υπ΄ 

αριθµ. 258…./14-3-2019 & 258…../19-3-2019 αναφορών της κυρίας ……. και του κυρίου 

……… αντίστοιχα, σχετικά µε την υπηρεσία σας. 

Ειδικότερα, µε τις αναφορές τους οι πολίτες µας ενηµερώνουν ότι είναι άνεργοι,  

κάτοικοι …….. η πρώτη εξ΄ αυτών και …….. (περιοχής ……..) ο δεύτερος, οι οποίοι κατέχουν 

∆ελτίο Ανεργίας σε ισχύ. 

Ο λόγος για τον οποίο οι πολίτες προσέφυγαν στο Συνήγορο του Πολίτη αφορά στην 

αδυναµία άσκησης του δικαιώµατός τους που αφορά στη δωρεάν διέλευσή τους από τους 

σταθµούς διοδίων της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ Α.Ε.», σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. ∆ΝΣ/οικ. 

84646/ΦΝ 393/29-11-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, κατά 

εξουσιοδότηση της παρ. 9 του άρθρου δευτέρου ¨Σύστηµα Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης 

Οδικών Υποδοµών-Υπηρεσία Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης Οδικών Τελών¨ του Ν. 4388/2016 

¨Συµφωνία Συνεργασίας µε Ιράκ – Επιδόµατα και αµοιβές µη συνυπολογιζόµενο στο 

ανώτατο όριο αποδοχών». 

Στην προσπάθεια των ενδιαφερόµενων να πληροφορηθούν τους λόγους για τη µη 

εφαρµογή  της ανωτέρω ΥΑ στην περίπτωσή τους, οι ίδιοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά τόσο 

µε την υπεύθυνη της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων 

Παραχώρησης του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, όσο και µε αρµόδιους 

υπαλλήλους της εταιρείας. Η ενηµέρωση που έλαβαν αφορά σε απόψεις που διίστανται όσον 

αφορά στη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την άσκηση του δικαιώµατός τους, 

λόγο για τον οποίο άλλωστε προσέφυγαν στην Αρχή.  

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την ενηµέρωση που έλαβαν οι ενδιαφερόµενοι προφορικά από 

την εταιρεία, για την δωρεάν διέλευσή τους από τους σταθµούς διοδίων θα πρέπει αρχικά να 

υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση σε συγκεκριµένη πλατφόρµα του Υπουργείου Υποδοµών και 



 
 
 

Μεταφορών προκειµένου η αίτησή τους να εγκριθεί. ∆ηλαδή ενηµερώθηκαν να προβούν στη 

διαδικασία στην οποία από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω ΥΑ προβαίνουν µόνο οι µόνιµοι 

κάτοικοι συγκεκριµένων όµορων στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες αυτής, 

απαλλασσόµενων γεωγραφικών περιοχών, σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου δευτέρου του 

Ν. 4388/2016. 

Περαιτέρω και σύµφωνα µε ενηµέρωση που είχαν οι ενδιαφερόµενοι από αρµόδιους της 

προαναφερόµενης ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, για την ελεύθερη 

διέλευση των ιδίων αρκεί µόνο η επίδειξη κάρτας ανεργίας σε ισχύ, σύµφωνα µε την παρ. 3 

του άρθρου 1 της ΥΑ. 

Κατόπιν των ανωτέρω και στο πλαίσιο εξέτασης των εν λόγω αναφορών καθώς και της 

αγαστής συνεργασίας µας, ο Συνήγορος του Πολίτη θα ήθελε να θέσει υπόψη σας τα κάτωθι: 

Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 1 της ανωτέρω ΥΑ:  

«Καθορίζουµε την απαλλαγή των ανέργων από τη υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων 

στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες αυτής, σύµφωνα µε τν παράγραφο 9 του άρθρου 

δεύτερου του Ν. 4388/2016 (Α93) όπως ισχύει. Η απαλλαγή από την υποχρέωση 

καταβολής τελών διοδίων ισχύει µε την επίδειξη της κάρτας ανεργίας η οποία θα πρέπει να 

βρίσκεται σε ισχύ».  

Από το περιεχόµενο του ανωτέρω άρθρου θεωρούµε ότι καθίσταται σαφές ότι η 

απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων ισχύει µόνο µε την επίδειξη της 

κάρτας ανεργίας. 

Περαιτέρω και σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ανωτέρω ΥΑ ¨∆ιαδικασία¨ ορίζεται ότι: 

«1. Για την πιστοποίηση των ανωτέρω δικαιούχων και των οχηµάτων αυτών, 

δηµιουργείται ηλεκτρονικός κατάλογος µονίµων κατοίκων και δικαιούχων απαλλαγής. 

        2. ∆ιατίθεται διαδικτυακή εφαρµογή στην οποία οι δικαιούχοι συµπληρώνουν σχετική 

αίτηση απαλλαγής η οποία θα περιλαµβάνει ονοµατεπώνυµο και αριθµό δελτίου αστυνοµικής 

ταυτότητας ή διαβατηρίου του φυσικού προσώπου που καταθέτει την αίτηση, επωνυµία 

επιχείρησης εφόσον πρόκειται για εταιρικό όχηµα, στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας ή 

επαγγελµατικής δραστηριότητας, στοιχεία επικοινωνίας, γεωγραφική περιοχή κατοικίας ή 

επαγγελµατικής εγκατάστασης, αριθµοί κυκλοφορίας των οχηµάτων για τα οποία ζητείται η 

χορήγηση διέλευσης από τα διόδια και τα οποία πρέπει να ανήκουν στην ιδιοκτησία του 

ανωτέρω φυσικού ή νοµικού προσώπου. 

    3. H αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 α) ∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο του ενδιαφερόµενου. 

 β) ∆ήλωση φορολογίας εισοδήµατος ή/και άλλα φορολογικά στοιχεία µητρώου της αρµόδιας 

∆ΟΥ, διά των οποίων θα αποδεικνύεται η κύρια κατοικία ή η επαγγελµατική εγκατάσταση 

του ενδιαφερόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου. 

 γ) Άδεια κυκλοφορίας των οχηµάτων που ανήκουν στο ανωτέρω φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 

και για τα οποία ζητείται η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων». 

Είναι αλήθεια ότι η αναφορά στο προαναφερόµενο άρθρο γενικά σε «κατηγορίες 

δικαιούχων απαλλαγής» εύλογα δηµιουργεί σύγχυση για την υποχρέωση υποβολής 

ηλεκτρονικής αίτησης σε ειδική διαδικτυακή εφαρµογή του Υπουργείου Υποδοµών και 



 
 
 

Μεταφορών από όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων (µόνιµοι κάτοικοι, ΑµεΑ, και άνεργοι 

κά).  

Ωστόσο, ανατρέχοντας στο περιεχόµενο της παρ. 2 και πολύ περισσότερο στο 

περιεχόµενο της παρ. 3 του ίδιου άρθρου τελούµε σε πεποίθηση ότι αίρεται η σύγχυση που 

µπορεί να έχει δηµιουργηθεί, καθώς γίνεται αναφορά στη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής 

αίτησης και στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να τη συνοδεύουν προκειµένου το αίτηµα να 

εγκριθεί. Έτσι γίνεται αναφορά, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, µόνο στο δικαιολογητικό 

της ∆ήλωσης φορολογίας εισοδήµατος ή/και άλλα φορολογικά στοιχεία µητρώου της 

αρµόδιας ∆.Ο.Υ., διά των οποίων θα αποδεικνύεται η κύρια κατοικία του ενδιαφερόµενου ή η 

επαγγελµατική εγκατάσταση του ενδιαφερόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου.  

Ως εκ τούτου, θεωρούµε ότι στην περίπτωση που ο νοµοθέτης είχε τη βούληση 

υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης σε ειδική διαδικτυακή εφαρµογής και από τους ανέργους,  

θα έπρεπε να είχε συµπεριληφθεί στην εν λόγω ΥΑ και το δικαιολογητικό απόδειξης της 

ιδιότητας του ανέργου ήτοι το ∆ελτίου Ανεργίας σε ισχύ. 

Στο βαθµό που εν προκειµένω κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει έχουµε την άποψη ότι στην 

περίπτωση των ανέργων η βούληση του νοµοθέτη περιορίζεται στην επίδειξη της κάρτας 

ανεργίας. 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας λάβει γνώση των ενεργειών της αρµόδιας 

διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδοµών µε την υποβολή σχετικού µε τα ανωτέρω ερωτήµατος 

(υπ΄ αριθµ. οικ. 86…./7-3-2019) προς τη ∆ιεύθυνση Νοµοθετικού Συντονισµού του 

Υπουργείου, το οποίο σας έχει ήδη κοινοποιηθεί, θα θέλαµε να εξετάσετε τα 

διαλαµβανόµενα στο παρόν και να µας ενηµερώσετε σχετικά. 

Τέλος, στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να θέσουµε υπόψη σας ότι ο Συνήγορος του Πολίτη 

από την ηµεροµηνία εφαρµογής της σχετικής ∆ΝΣ/οικ. 84646/ΦΝ 393/29-11-2017 

Απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών εξέτασε περί τις 10 αναφορές πολιτών 

(κατοίκων µε κύρια κατοικία εντός των ορίων των απαλλασσόµενων γεωγραφικών 

περιοχών) µε αίτηµα τη µεσολάβηση της Αρχής προς την ανωτέρω αρµόδια διεύθυνση του 

Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών για την έγκριση της αίτησής τους που αφορούσε στην 

ελεύτερη διέλευσή τους από συγκεκριµένους σταθµούς της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ Α.Ε.».  

Ωστόσο, πέραν των δύο αναφορών πολιτών, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των 

ανέργων και για τους οποίους αποστέλλεται το παρόν, ο Συνήγορος του Πολίτης δεν είχε 

λάβει παρόµοια αναφορά γεγονός που µας δηµιουργεί απορία για την µέχρι σήµερα εφαρµογή 

του περιεχοµένου της σχετικής ΥΑ στην κατηγορία των ανέργων. 

Αναµένοντας την ανταπόκρισή σας στο παρόν σας ευχαριστούµε για την µέχρι σήµερα 

συνεργασία σας.        

    Με εκτίµηση 

 

Ευανθία Σαββίδη 

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 
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