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Γενική ∆ιεύθυνση Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Λειτουργίας 

∆ιεύθυνση Λειτουργίας ∆ιοδίων  

1. Υπόψη ∆ιευθυντή Λειτουργίας ∆ιοδίων κύριο Κουτσούκο 

2. Νοµική Υπηρεσία 

Τ.Θ. 60030, 570 01, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Θέµα: Υπενθύµιση αναπάντητου εγγράφου 

 

Αξιότιµοι κύριοι,  

 

  Στο υπ΄ αριθµ. 25***6/18191/10-4-2019 προηγούµενο έγγραφό µας διατυπώθηκε αναλυτικά η 

άποψη της Αρχής όσον αφορά στο ζήτηµα της ελεύθερης διέλευσης των ανέργων από τους σταθµούς 

διοδίων της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.», δυνάµει του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου και 

συγκεκριµένα της υπ΄ αριθµ. ∆ΝΣ/οικ.84646/ΦΝ393/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και 

Μεταφορών. 

        Μολονότι έχει παρέλθει ικανός, κατά την άποψή µας, χρόνος για την εξέταση του εν λόγω 

θέµατος, δεν έχει ληφθεί καµία απάντηση εκ µέρους σας, λόγο για τον οποίο αποστέλλουµε το παρόν. 

        Προς επίρρωση της άποψης της Αρχής, όπως διατυπώθηκε στο προαναφερόµενο έγγραφο, 

επικαλούµαστε το περιεχόµενο του υπ΄ αριθµ. πρωτ.∆ΝΣ/20685/Φ.Ν.393/29-03-2019 

απαντητικού εγγράφου του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Νοµοθετικού Συντονισµού του Υπουργείου 

Υποδοµών και Μεταφορών στο υπ΄ αριθµ. ΝΟ/ΟΛ/00/07/59/02/οικ. 8654/7-3-2019 ερώτηµα, για 

το ανωτέρω θέµα, της αρµόδιας ∆/νσης ∆17 της Γενικής ∆/νσης Συγκ/κών Υποδοµών του 

Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.  

        Σύµφωνα µε το περιεχόµενο του εν λόγω εγγράφου: «.....Παρόλο που η διάταξη της παρ. 1 του 
άρθρου 2 της παραπάνω απόφασης αναφέρεται σε «ανωτέρω δικαιούχους», δηλαδή στους 
δικαιούχους απαλλαγής οι οποίοι περιγράφονται στο προηγούµενο άρθρο 1, µεταξύ των οποίων 
περιλαµβάνονται και οι άνεργοι, θεωρούµε ότι η περίπτωση των ανέργων ρυθµίζεται απευθείας, ως 
προς τη διαδικασία πιστοποίησης, από τις ρυθµίσεις της παρ. 4 του άρθρου 1 οι οποίες προβλέπουν 
επίδειξη κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Άλλωστε και η συνολική διατύπωση του άρθρου 2 παραπέµπει στις 
άλλες, πλην ανέργων, περιπτώσεις δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη διοδίων ενώ στην ίδια λογική 
λειτουργεί η σχετική ηλεκτρονική εφαρµογή του Υπουργείου».  

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούµε να εξετάσετε, το συντοµότερο δυνατό, το ζήτηµα της 

διέλευσης των ανέργων από τους σταθµούς διοδίων της εταιρείας και να µας ενηµερώσετε σχετικά. 

         Σας ευχαριστούµε για την µέχρι σήµερα συνεργασία.  

 

Με εκτίµηση  

Ευανθία Σαββίδη 

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 



 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών 

∆ιεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης (∆17) 

Υπόψη Προϊσταµένης 

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 70, ΤΚ: 11523 

 

2. Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών 

∆ιεύθυνση Νοµοθετικού Συντονισµού-Τµήµα Β΄  

Χαρ. Τρικούπη 182, ΤΚ: 101 78  

 

3. ΚΥΡΙΑ …… 

 

4. ΚΥΡΙΟ….. 

 

 

 

 


