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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλέφωνο: 2106508120
Τηλεομοιότυπο: 2106508299
Δ/νση ηλεκτρον. ταχυδρ.: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 23/03/2021
Αρ. Πρωτ:    78178

Προς 
τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

Κοινοποίηση
1. Βουλευτή κ. Χρήστο Γκόκα
2. Υπουργείο Οικονομικών
3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Δια της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: «Διέλευση του Στρατιωτικού Προσωπικού από τα Διόδια Ακτίου»

Σχετ: Η Αναφορά 1314/03.02.2021 του Βουλευτή κ. Χρήστου Γκόκα 

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς, σας γνωρίζουμε ότι με το ΦΕΚ 74Α/26 Μαρτίου 
2014 καταργήθηκε η «Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Ανώνυμη Εταιρεία (ΤΕΟ ΑΕ)» και μεταβιβάστηκε 
η αρμοδιότητα είσπραξης διοδίων τελών των σταθμών διοδίων Μαλγάρων και Ακτίου, στην 
«Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία». 

Με το ΦΕΚ 919Β/19 Ιουλίου 2002, είχε αρχίσει η  λειτουργία του Σταθμού Διοδίων Ακτίου, δώδεκα 
(12) χρόνια πριν αναλάβει η «Εγνατία Οδός ΑΕ». Στην  παράγραφο 4, σελίδα 12501, του ΦΕΚ 
λειτουργίας του Σ.Δ. Ακτίου, έγινε πρόβλεψη για κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη της σήραγγας, ο 
οποίος είναι κάτοχος Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) και εφόσον είναι μόνιμος κάτοικος 
Πρέβεζας, Λευκάδας και Βόνιτσας, να έχει το δικαίωμα χρήσης  μηνιαίας κάρτας  απεριορίστων  
διελεύσεων έναντι μηνιαίου τιμήματος 80 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Όσον αφορά στο αίτημά σας, για την επίλυση του προβλήματος, διέλευση των στρατιωτικών που 
υπηρετούν στο Άκτιο, σας ενημερώνουμε ότι, περισσότεροι από είκοσι (20) στρατιωτικοί είναι 
εγγεγραμμένοι στην παραπάνω ευνοϊκή ρύθμιση και κάνουν χρήση της μηνιαίας κάρτας 
απεριορίστων  διελεύσεων έναντι μηνιαίου τιμήματος 80 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Επί πλέον σας ενημερώνουμε ότι, το κόστος διέλευσης της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου των 
Ε.Ι.Χ., ακόμα σήμερα μετά δέκα οκτώ (18) χρόνια λειτουργίας  είναι 3,00 ευρώ, όσο ήταν και το 
2002 το κόστος με τα καραβάκια (1000 Δρχ.) μόνον για το επιβατικό όχημα, ο  κάθε επιβάτης του 
οχήματος, πλήρωνε (120 Δρχ.).
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Από το 2002, έναρξη λειτουργίας του Σταθμού Διοδίων Ακτίου, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία 
τιμαριθμική αναπροσαρμογή και ούτε αναπροσαρμογή με τις κατά καιρούς αυξήσεις του ΦΠΑ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η απαλλαγή κοινωνικών ομάδων από την καταβολή τελών 
διοδίων δεν δύναται να υποστηριχθεί από τους αρμόδιους Φορείς, ώστε να καταστεί εφικτό η 
έκδοση ανάλογης Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Εσωτερική διανομή:
Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής
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