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6ν ρικ Θεζζαινλίθεο – Θέξκεο, 57001 Θέξκε.    

Σει : +030 2310 470200 

 
Θεζζαινλίθε, 22.03.2021 

 
ΠΡΟ:  Πεπιθέπειερ, Δήμοςρ και Επιμεληηήπια πος ανήκοςν ζηη ζώνη διέλεςζηρ ηηρ 

Εγναηίαρ Οδού   
 
ΘΕΜΑ:  ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ 

 

 
Αμηόηηκνη Κπξίεο θαη Κύξηνη, 

 

ηηο 01.04.2021 παξαρσξείηαη ν κεγαιύηεξνο απηνθηλεηόδξνκνο ηεο ρώξαο, ε Εγλαηία Οδόο θαη 

νη Κάζεηνη Άμνλεο, έξγν ηεξάζηηαο γεσπνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, πνπ θόζηηζε ζηνπο 

Έιιελεο θαη Επξσπαίνπο πνιίηεο 7 δηο. €. 

Η παξαρώξεζε απηή είλαη ελάληηα ζην Δεκόζην ζπκθέξνλ γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: 

1. Σν έξγν είλαη πιήξσο θαηαζθεπαζκέλν θαη ιεηηνπξγηθό ήδε από ην 2010 θαη απνπιεξώλεη 

ηκήκα ηνπ Δεκόζηνπ Χξένπο. 

2. Παξά ην ρακειόηεξν ηίκεκα δηνδίσλ από όινπο ηνπο άιινπο απηνθηλεηνδξόκνπο, παξάγεη 

έζνδα ηα νπνία θαιύπηνπλ πιήξσο ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζήο ηνπ, ελώ 

εμαζθαιίδεη θαη ππεξβάιινλ θεθάιαην πνπ κπνξεί λα δηαηεζεί ζε άιια έξγα ή επελδύζεηο. 

Αλαξσηηόκαζηε, ζε έλα έξγν πνπ έρεη ήδε νινθιεξσζεί, πνην ζα ήηαλ ην εύινγν ηίκεκα 

παξαρώξεζεο, ώζηε λα κελ ζεσξεζεί "μεπνύιεκα" δεκόζηαο πεξηνπζίαο.  

Αλαξσηηόκαζηε ηέινο, πνηνο λνήκσλ άλζξσπνο κπνξεί λα πεη όηη νη ζπλζήθεο ηεο ζηαζεξά 

κεησκέλεο θπθινθνξίαο πνπ θηάλνπλ ζην 50% θαη ησλ αληίζηνηρα κεησκέλσλ εζόδσλ δηνδίσλ, 

απνηεινύλ θαηάιιειε ζηηγκή γηα ηε δηακόξθσζε νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ νη νπνίεο βαζίδνληαη 

ζηελ πξόβιεςε κειινληηθώλ εζόδσλ. 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ απόςεώλ καο, ζαο θαηαζέηνπκε Μειέηε πνπ εθπόλεζε ν ύιινγνο 

Εξγαδνκέλσλ ηεο "Εγλαηία Οδόο Α.Ε." (ΕΣΕΟ) ζε ζπλεξγαζία κε έγθξηηνπο νηθνλνκνιόγνπο θαη 

ε νπνία απνδεηθλύεη όηη η παπούζα δημόζια διασείπιζη ηος αςηοκινηηόδπομος είναι 

αςηή πος εξςπηπεηεί με ηον καλύηεπο ηπόπο ηο δημόζιο ζςμθέπον. 

Η παξαρώξεζε ηεο Εγλαηίαο νδνύ θαη ησλ θαζέησλ αμόλσλ ζα επεξεάζεη θπξίσο ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο από ηηο νπνίεο δηέξρεηαη ν απηνθηλεηόδξνκνο, απμάλνληαο πνιύ ην θόζηνο ησλ 

κεηαθνξώλ θαη ηεο κεηαθίλεζεο ησλ πνιηηώλ. ήκεξα ε ρξέσζε ησλ δηνδίσλ είλαη  0,03€/ρικ,  

θαη  ππάξρνπλ αξθεηέο απαιιαγέο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαζώο θαη δπλαηόηεηα δηεύξπλζήο 

ηνπο. Μεηά ηελ παξαρώξεζε ε ρξέσζε ζα είλαη πεξίπνπ 0,07€/ρικ, δειαδή ζα 
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ππεξδηπιαζηαζηεί ην θόκηζηξν όισλ ησλ δηνδίσλ, όπσο κπνξείηε λα δηαπηζηώζηε εύθνια από 

ηνλ επηζπλαπηόκελν πίλαθα. 

Πηζηεύνπκε όηη κία ζπδήηεζε ζηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ησλ ζπκβνπιίσλ ζαο, ζα ήηαλ ρξήζηκε 

γηα λα ζαο παξνπζηάζνπκε ηηο απόςεηο ηνπ ζπιιόγνπ καο αιιά θαη λα δηεξεπλήζνπκε θνηλέο 

δξάζεηο γηα λα δηαζθαιηζζεί ην δεκόζην ζπκθέξνλ.   

 

 

 

Για ηο Δ ΕΣΕΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ       Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

   

ηαύξνο άθθνο  Πεηξνύια Μεληίδε 
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ΣΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ 

ΥΡΕΩΕΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ 
 

ΣΑΘΜΟ 

ΧΡΕΩΗ ΜΕ 
ΔΗΜΟΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ 
ΚΑΣ. 2 

ΧΡΕΩΗ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ 

ΚΑΣ. 2 
ΦΕΚ 

2018/25.05.2020 

Ποσοστό 
αφξησης 

κομίστρου 

ΣΤΡΙΑ 2,10 € 4,33 € 106% 

ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ 1,20 € 2,51 € 109% 

ΜΑΛΑΚΑΙΟΤ 1,40 € 3,04 € 117% 

ΙΑΣΙΣΑ 1,50 € 3,07 € 105% 

ΠΟΛΤΜΤΛΟΤ 1,40 € 3,05 € 118% 

ΠΛΑΣΑΝΟΤ 
 

2,28 € 
215% 

ΜΑΛΓΑΡΩΝ 1,20 € 1,50 € 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 0,50 € 0,87 € 75% 

ΑΝΑΛΗΨΗ 1,80 € 3,72 € 107% 

ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ 0,90 € 1,80 € 100% 

ΜΟΤΘΕΝΗ 2,40 € 1,80 € 
99% 

ΚΑΒΑΛΑ 
 

2,98 € 

ΙΑΜΟΤ 1,90 € 2,92 € 54% 

ΜΕΣΗ 1,70 € 3,52 € 107% 

ΑΡΔΑΝΙΟΤ 1,20 € 2,56 € 113% 

    
ΣΙΜΕ ΣΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΚΑΘΕΣΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 

ΣΑΘΜΟ 

ΧΡΕΩΗ ΜΕ 
ΔΗΜΟΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ 
ΚΑΣ. 2 

ΧΡΕΩΗ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ 

ΚΑΣ. 2 
ΦΕΚ 

2018/25.05.2020 

Ποσοστό 
αφξησης 

κομίστρου 

ΙΕΡΟΠΗΓΗ 1,40 € 2,98 € 113% 

ΕΤΖΩΝΩΝ 1,80 € 3,79 € 111% 

ΣΡΤΜΟΝΙΚΟΤ 1,00 € 3,04 € 204% 

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ 2,00 € 3,00 € 50% 

    ΣΙΜΕ ΠΛΕΤΡΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ 
 

    

ΣΑΘΜΟ 

ΧΡΕΩΗ ΜΕ 
ΔΗΜΟΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ 
ΚΑΣ. 2 

ΧΡΕΩΗ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ 

ΚΑΣ. 2 ΦΕΚ 
2018/25.05.2020 

Ποσοστό 
αφξησης 

κομίστρου 

ΠΑΝΑΓΙΑ 1,00 € 2,24 € 124% 

ΑΝΑΣ.ΙΑΣΙΣΑ 0,70 € 1,57 € 125% 

ΚΑΛΑΜΙΑ 0,40 € 0,77 € 93% 

ΜΑΛΓΑΡΩΝ 
Δεν έχει τεθεί σε 

λειτουργία 0,53 € 
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ΣΑΘΜΟ 

ΧΡΕΩΗ ΜΕ 
ΔΗΜΟΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ 
ΚΑΣ. 2 

ΧΡΕΩΗ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ 

ΚΑΣ. 2 ΦΕΚ 
2018/25.05.2020 

Ποσοστό 
αφξησης 

κομίστρου 

ΑΞΙΟΤ(ΗΜΙΚΟΜΒΟ 
ΧΑΛΑΣΡΑ) 

Δεν έχει τεθεί σε 
λειτουργία 0,58 € 

 ΛΑΓΚΑΔΑ/ΕΡΡΩΝ 
Δεν έχει τεθεί σε 

λειτουργία 0,47 € 
 ΠΡΟΦΗΣΗ 0,90 € 1,83 € 104% 

ΒΑΓΙΟΧΩΡΙΟΤ 0,60 € 1,21 € 102% 

ΒΡΑΝΩΝ/ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ 0,30 € 0,59 € 96% 

ΓΑΛΗΨΟΤ/ΟΡΦΑΝΙΟΤ 0,30 € 0,61 € 104% 

ΜΟΤΘΕΝΗ 
Δεν έχει τεθεί σε 

λειτουργία 1,58 € 
 ΕΛΕΤΘΕΡΟΤΠΟΛΗ 

Δεν έχει τεθεί σε 
λειτουργία 1,13 € 

 ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 
Δεν έχει τεθεί σε 

λειτουργία 0,75 € 
 ΑΠΡΑ ΧΩΜΑΣΑ 

Δεν έχει τεθεί σε 
λειτουργία 0,65 € 

 ΒΑΦΕΪΚΑ 
Δεν έχει τεθεί σε 

λειτουργία 0,59 € 
 ΙΑΜΟ 

Δεν έχει τεθεί σε 
λειτουργία 1,01 € 

 ΒΙΠΕ 
ΚΟΜΟΣΗΝΗ/ΦΤΛΑΚΑ 

Δεν έχει τεθεί σε 
λειτουργία 0,73 € 

 ΜΕΣΗ 0,80 € 1,61 € 102% 

ΚΑΘΕΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 

ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ 1,30 € 2,79 € 115% 

 


