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Οι αντιδράσεις στα διόδια αναγκάζουν την

κυβέρνηση να επανεξετάσει τις συµφωνίες

της µε τις διεθνείς κοινοπραξίες
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Εντείνονται οι διεργασίες µεταξύ του

υπουργείου Υποδοµών και των κοινοπραξιών που έχουν αναλάβει την κατασκευή των

πέντε νέων εθνικών οδών στη χώρα µας, καθώς το «κίνηµα των διοδίων» έχει

διογκωθεί και η κυβέρνηση έχει καλέσει τους εργολάβους για επαναδιαπραγµάτευση

των συµβάσεων µε βασικό άξονα τη µείωση του κόστους των διοδίων µε αντάλλαγµα

την επέκταση της σύµβασης εκµετάλλευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής του τµήµατος έργων παραχώρησης της γαλλικής Vinci

κ. Louis Roch Βurgard µε δηλώσεις του σε ξένο ειδησεογραφικό πρακτορείο

παραδέχθηκε ότι η εταιρεία του, η οποία συµµετέχει στα υπό κατασκευή τµήµατα του

εθνικού οδικού δικτύου Ελευσίνα- Τσακώνα (Ολυµπία οδός) και Μαλιακός - Κλειδί

(αυτοκινητόδροµος Αιγαίου), βρίσκεται σε συζητήσεις µε την πολιτική ηγεσία για

επαναδιαπραγµάτευση των όρων των σχετικών συµβάσεων.

Στη διαπραγµάτευση αναµένεται να µπει ακόµη και σύµβαση παραχώρησης για τη

γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου, όπου το κόστος θεωρείται υπερβολικό, αφού το τέλος

διέλευσης για τα ΙΧ αυτοκίνητα υπερβαίνει τα 12 ευρώ. Οι συµβάσεις παραχώρησης

για οδοποιίες που υπεγράφησαν το 2007 µε στόχο να αλλάξουν τον οδικό χάρτη της

Ελλάδας και να δώσουν ανάπτυξη στην οικονοµία έχουν συγκεντρώσει την µήνιν των

πολιτών, αφού τα έσοδα από τα διόδια που εκµεταλλεύονται οι ιδιωτικές κοινοπραξίες

ώστε και να προχωρούν τα αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα και οι τράπεζες να έχουν

«κάλυµµα» για να τα στηρίζουν µε ενέσεις ρευστότητας θεωρούνται από όλο και

περισσότερους συµπολίτες µας υπέρογκα, µε αποτέλεσµα να αρνούνται να

καταβάλουν το τίµηµα.

Για έναν οδηγό το κόστος των διοδίων Αθήνα- Θεσσαλονίκη µε επιστροφή

χρησιµοποιώντας και την Αττική οδό ξεπερνά τα 50 ευρώ. Υψηλά ποσά πληρώνουν οι

οδηγοί και για τους άξονες Αθήνα- Πάτρα (17 ευρώ) ή ΑθήναΤρίπολη (24 ευρώ). Οι

επικεφαλής των κοινοπραξιών µιλάνε για παράνοµη συµπεριφορά και υπεραµύνονται

της πρακτικής των διοδίων, αφού µόνο έτσι σε ένα κράτος µε σοβαρά οικονοµικά

προβλήµατα όπως η Ελλάδα θα µπορέσουν να γίνουν έργα υποδοµής που θα αλλάξουν

στο µέλλον το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, αναφέροντας χαρακτηριστικά τα

παραδείγµατα του «Ελευθέριος Βενιζέλος», της Αττικής οδού και της γέφυρας

ΡίουΑντιρρίου.

Επισηµαίνουν ότι η πρακτική του «δεν πληρώνω» θέτει σε κίνδυνο τα

αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα, αφού η κρίση έχει πλήξει και τη διελευσιµότητα, µε

αποτέλεσµα τα αρχικά πλάνα να αποκλίνουν και οι τράπεζες να βρίσκονται µε το

δάχτυλο στη σκανδάλη απειλώντας να σταµατήσουν τον δανεισµό. Οπως

χαρακτηριστικά επισηµαίνουν, για κάθε ένα ευρώ που πληρώνει ο χρήστης γίνεται

έργο αξίας πέντε ευρώ.
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READABILITY — An Arc90 Laboratory Experiment 

Α πό την άλλη πλευρά, η προείσπραξη των διοδίων για οδοποιίες που σήµερα είναι

καρµανιόλες και ο αποκλεισµός παράπλευρων δρόµων οδήγησαν σε κοινωνική έκρηξη

(τελευταίο παράδειγµα η πρωτοβουλία Γκλέτσου στη Στυλίδα), µε αποτέλεσµα

κυβέρνηση και εργολάβοι να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι και µε τις «ευλογίες» των

τραπεζών να βρουν τη χρυσή τοµή ώστε και τα έργα να γίνουν και οι πολίτες να µην

επιβαρύνονται υπέρογκα. Πολλοί κατηγορούν το υπουργείο για ολιγωρία στο φλέγον

αυτό ζήτηµα και επισηµαίνουν ότι η ολιγωρία αυτή συνδέεται και µε το γεγονός ότι

πάνω από το 60% του αντιτίµου του διοδίου επιστρέφεται στο κράτος.

Αποκτήστε πρόσβαση στο Ιστορικό Αρχείο

του ∆ΟΛ από το 1922 έως σήµερα:

Το ΒΗΜΑ 1922-2006 (2.500.000 άρθρα)

ΤΑ ΝΕΑ 1931-2006 (3.000.000 άρθρα)

Οικονοµικός Ταχυδρόµος 1926-2004 (330.000

άρθρα)

µε πλήρη αναζήτηση

µε πλοήγηση σε ένα ή περισσότερα φύλλα όπως στο χαρτί

και δυνατότητα εκτύπωσης

Για να κάνετε χρήση του Ιστορικού Αρχείου ∆ΟΛ είναι απαραίτητη η εφαρµογή

Silverlight που µπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από εδώ
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