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Όταν ένας λαός, ή έστω ένα μέρος αυτού νιώθει ότι αδικείται, αργά ή γρήγορα
αντιδρά. Στις 16 Δεκεμβρίου του 1773, μία ομάδα Αμερικανών πολιτών πέταξε
στο λιμάνι της Βοστώνης φορτία βρετανικού τσαγιού, ως ένδειξη αντίδρασης
κατά του μονοπωλίου στην μεταφορά τσαγιού από την εταιρία ανατολικών Ινδιών
και κατά της φορολόγησης του τσαγιού από την βρετανική κυβέρνηση. Η πράξη
αυτή αποτέλεσε καταλύτη για τη ζύμωση της αμερικανικής επανάστασης.
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΙΤΣΑ
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Η ΝΟΜΙΚΉ ΑΝAΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΟΘEΤΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΔΙΟΔIΩΝ
ΦΩΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΙΛΙΔΗΣ
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θεωρηθεί αντισυνταγματική και έχει προκαλέσει αντιδράσεις και
από κύκλους των αστυνομικών υπαλλήλων, οι οποίοι θεωρούν ότι
επιβαρύνονται με καθήκοντα φρούρησης ιδιωτικών συμφερόντων
σε μία εποχή που η εγκληματικότητα βρίσκεται σε έξαρση .

Σ

ήμερα βλέπουμε στην Ελλάδα ισχυρές αντιδράσεις
από μερίδα των πολιτών κατά των διοδίων, που αποτελούν αντικείμενο εξέτασης του παρόντος άρθρου,
κατά της κατασκευής ΧΥΤΑ στην Κερατέα κ.α. Το
αξιοσημείωτο σ’ αυτές τις αντιδράσεις είναι η δυναμικότητα και η συλλογικότητα που παρουσιάζουν. Παρατηρούμε
μεγάλες ομάδες πολιτών να επιδίδονται σε πράξεις που ξεφεύγουν
από τα όρια της απλής διαμαρτυρίας. Κάποιοι θεωρούν τις πράξεις αυτές παράνομες, άλλοι τις αντιμετωπίζουν ως μία έκφραση
πολιτικής διαμαρτυρίας, σαν μια ακόμη «καταστροφή τσαγιού».
Οι αλλεπάλληλες αυξήσεις των τιμών των διοδίων καθώς και η
τοποθέτηση σταθμών διοδίων δίπλα σε κατοικημένες περιοχές,
όπως οι Αφίδνες, προκάλεσαν την ζύμωση και οργάνωση του κινήματος «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ». Τα μέλη του κινήματος αρνούνταν την
πληρωμή διοδίων και συχνά προέβαιναν σε «άνοιγμα» σταθμών
διοδίων, επιτρέποντας την δωρεάν διέλευση οχημάτων. Η οικονομική κρίση που ξέσπασε στη χώρα μας το 2009 και η είσοδός

Στην παρούσα προσέγγιση δεν θα ασχοληθούμε με το κατά
πόσον έχει κάποιος δικαίωμα να μην πληρώσει διόδια. Αυτό που μας
ενδιαφέρει είναι με ποιόν τρόπο μπορούμε να εκσυγχρονίσουμε τα
ελληνικά διόδια ώστε να είναι και οι τρεις πλευρές (πολίτες - κατασκευαστές - κράτος), κερδισμένοι μακροπρόθεσμα. Η ανάλυσή
μας χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα προβούμε σε μία
συνοπτική παρουσίαση των προβλημάτων και των στρεβλώσεων
των διοδίων στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους (Ι), και στο
δεύτερο μέρος θα αναπτύξουμε ένα πλαίσιο επίλυσης των προβλημάτων αυτών και εκσυγχρονισμού του συστήματος οργάνωσης
και χρέωσης των διοδίων (ΙΙ).

Ι. Το προβληματικό ελληνικό εθνικό οδικό δίκτυο
Τα προβλήματα των ελληνικών διοδίων μπορούμε να τα διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες -- λειτουργικά και οικονομικά. Το
βασικότερο λειτουργικό πρόβλημα είναι η ασφάλεια του οδικού
δικτύου. Ετησίως σημειώνονται χιλιάδες ατυχήματα, πολλά από
τα οποία είναι θανατηφόρα. Σημαντικό ρόλο στην πρόκληση των
ατυχημάτων αυτών, διαδραματίζει η κάκιστη ποιότητα των ελληνι-

μας στον μηχανισμό στήριξης υπό την επιτήρηση του ΔΝΤ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2010, με τον συνεπακόλουθο εκφυλισμό

κών αυτοκινητοδρόμων. Η χαμηλή αυτή ποιότητα δεν έγκειται σε
κακοτεχνίες του οδοστρώματος, αλλά στο γεγονός ότι οι δρόμοι

του βιοτικού επιπέδου του μέσου Έλληνα, έδωσαν μια νέα ώθηση
στο κίνημα αυτό, που σήμερα έχει γιγαντωθεί. Έρευνα έδειξε ότι
το 13% των οδηγών που χρησιμοποιούν οδικούς άξονες με διόδια αρνούνται να πληρώσουν. Η δυναμική του κινήματος αυτού
οδήγησε πρόσφατα σε νομοθετική τροπολογία, δια της οποίας η
μη πληρωμή διοδίων συνιστά παραβίαση του ΚΟΚ που επισύρει
διοικητικό πρόστιμο 200 ευρώ καθώς και δυνητική επιβολή των
διοικητικών μέτρων της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού,
της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων οχήματος για
20 ημέρες. Η τροποποίηση από αρκετούς νομικούς κύκλους έχει

αυτοί δεν έχουν τις τεχνικές εκείνες προδιαγραφές για να υποστηρίξουν την αυξημένη ροή των οχημάτων, με αποτέλεσμα να
σημειώνονται ατυχήματα που εκ πρώτης όψεως οφείλονται π.χ.
σε αντικανονικό προσπέρασμα. Όμως, ο λόγος που σημειώνονται
πολλές τέτοιου είδους παραβάσεις, είναι η αδυναμία μεγάλου
μέρους του εθνικού οδικού δικτύου να ανταπεξέλθει στον συνωστισμό των οχημάτων. Σύμφωνα με στοιχεία που είχε δώσει στην
δημοσιότητα το Υπουργείο Υποδομών, με αφορμή την παγκόσμια
ημέρα οδικής ασφάλειας και την κατάθεση του νομοσχεδίου για
την οδική ασφάλεια στη βουλή, στο 9μηνο του 2010, 2,9% επί του

Intellectum8_Victor's Corrections7.indd 62

11/18/11 1:25 PM

O8 | 2O11 intellectum

O63

Οι κυβερνώντες την Ελλάδα
παραχώρησαν σε μια ομάδα μεγαλοεργολάβων το δικαίωμα είσπραξης των διοδίων
με αντάλλαγμα την κατασκευή
και συντήρηση των δρόμων και εν συνεχεία
το κράτος περιορίστηκε σε ρόλο απλού
παρατηρητή.

συνόλου των θανατηφόρων τροχαίων έχει λάβει χώρα στη Νέα
Εθνική Οδό (ΝΕΟ) Αθηνών Θεσσαλονίκης, 1,8% στη ΝΕΟ Αθηνών
Πατρών ενώ στην Εγνατία Οδό, παρά το σημαντικά μεγαλύτερο
τμήμα της επικράτειας που καλύπτει, έχει λάβει χώρα μόλις το
1,4% των θανατηφόρων τροχαίων και στην Αττική Οδό παρά την
αυξημένη κίνηση οχημάτων, μόλις το 0,6%. Μάλιστα στο λοιπό
Εθνικό Οδικό Δίκτυο, δηλαδή εκτός της ΝΕΟ Αθηνών-Πατρών, της
ΝΕΟ Αθηνών Θεσσαλονίκης, της Εθνικής Οδού (ΕΟ) ΑντιρρίουΙωαννίνων, της Εγνατίας Οδού και της Αττικής Οδού το ποσοστό
των θανατηφόρων τροχαίων ανέρχεται σε 21,9% επί του συνολικού
αριθμού των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των τροχαίων ατυχημάτων λαμβάνει
χώρα στο λοιπό Ε.Ο. Δίκτυο και παράλληλα βλέπουμε ότι δρόμοι
όπως η ΝΕΟ Αθηνών Πατρών παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά
θανατηφόρων ατυχημάτων από την Εγνατία Οδό και την Αττική
Οδό. Επιπλέον, η οδική βοήθεια που προβλέπεται να παρέχεται
από τους αναδόχους των έργων, αφορά μόνο την αποκατάσταση
της κυκλοφορίας και την φροντίδα για αποφυγή δευτερογενούς
ατυχήματος.
Πέραν της ασφάλειας, λειτουργικό πρόβλημα αποτελεί και
η μη αποδοτικότητα των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων. Είναι
γεγονός ότι για κάποιους ανεξήγητους λόγους στις περισσότερες
περιπτώσεις, τα έργα κατασκευής των αυτοκινητόδρομων κωλυσιεργούν ανησυχητικά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο σ’ ένα μεγάλο τμήμα
των αυτοκινητοδρόμων, στα σημεία που τα έργα συνεχίζονται
το όριο ταχύτητας είναι πολύ χαμηλότερο από 90 χιλιόμετρα την
ώρα. Αυτό δεν καθιστά μόνο αργή και μη αποδοτική τη μεταφορά
προσώπων και αγαθών μέσω του οδικού δικτύου, αλλά έχει αντί-

και πολλούς άλλους παράγοντες που μπορούν να αποτελέσουν
αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης.
Οι χρήστες των αυτοκινητοδρόμων καλούνται να καταβάλουν
διόδια ακόμα και για τμήματα που τελούν υπό κατασκευή. Άρα
ενώ καταβάλλουμε το τίμημα για έναν ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο που θα έπρεπε να πληροί ορισμένες προδιαγραφές,
ταξιδεύουμε σ’ έναν υπό κατασκευή. Το οικονομικό αυτό χάσμα
που δημιουργείται, το προσπορίζονται φυσικά οι κατασκευαστές
των αυτοκινητοδρόμων. Η κατάσταση αυτή αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς οι οδηγίες 1999/62 και 2006/36, ορίζουν ότι
οι αυτοκινητόδρομοι πρέπει να καλύπτουν κάποιες προδιαγραφές,
όπως π.χ. δύο (2) λωρίδες ανά κατεύθυνση, αλλά και ότι η χρέωση
των διοδίων πρέπει να αντιπροσωπεύει την ανάκτηση του κατασκευαστικού κόστους. Είναι επομένως πασιφανές ότι όταν το έργο
κατασκευής δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε κατά το ήμισυ, η χρέωση
τόσο υψηλών τιμών στα διόδια συνιστά κερδοσκοπία. Βέβαια,
είναι γεγονός, ότι πολύ σημαντικό ρόλο στην καθυστέρηση της

κτυπο και στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας,
καθώς η μεταφορά προσώπων και αγαθών είναι αργή και ακριβή.

ολοκλήρωσης των έργων, διαδραματίζουν και προβλήματα που
ανακύπτουν σχετικά με τις απαλλοτριώσεις εκτάσεων απ’ όπου θα

Ενώ λοιπόν η ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς επιτυγχάνεται, όταν τα οχήματα κινούνται με σταθερή ταχύτητα 90-110
χλμ/ώρα, κάτι τέτοιο φαντάζει αδύνατο σε ένα μεγάλο μέρος του
ελληνικού οδικού δικτύου. Έτσι, πέραν των καταναλωτών που
επιβαρύνονται με αυξημένες τιμές λόγω του υψηλού κόστους
μεταφοράς, η προεκτεθείσα αναποτελεσματικότητα του ελληνικού
οδικού δικτύου αποτελεί αντικίνητρο για ξένες επενδύσεις και τη
δημιουργία μεγάλων οικονομικών-βιομηχανικών μονάδων στη
χώρα μας. Ένα αντικίνητρο φυσικά που έρχεται να προστεθεί στην
γραφειοκρατία, την έλλειψη σταθερής φορολογικής πολιτικής

περάσουν οι αυτοκινητόδρομοι, κάτι για το οποίο δεν ευθύνονται
οι ανάδοχοι του έργου, αλλά οι ρυθμοί χελώνας με τους οποίους
κινείται ο κρατικός μηχανισμός.
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διοδίων, όρος που ως και σήμερα εφαρμόζεται με καταχρηστικό
τρόπο . Στην «Σύµβαση Παραχώρησης της Μελέτης, Κατασκευής,
Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης & Εκµετάλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ(Α/Κ Μεταμόρφωσης-Μαλιακός, και Συνδετηρίου του
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ται υποχρεωτικά που από την έναρξη λειτουργίας των παραπάνω
νομών και κοινοτήτων. Γι’ αυτό μεριμνούν από κοινού το Ταμείο
Εθνικής Οδοποιίας και οι υφιστάμενοι και λειτουργούντες έως
την 31η Δεκεμβρίου 1998 δήμοι ή κοινότητες στην περιφέρεια
των οποίων κατοικούν οι ενδιαφερόμενοι». Ο όρος αυτός όμως
ακόμη παραμένει ανεφάρμοστος, και οι κάτοικοι περιοχών δίπλα
σε σταθμούς διοδίων καλούνται να πληρώνουν διόδια για τις καθημερινές μετακινήσεις τους, κάτι που συνιστά παράβαση της αρχής
της αναλογικότητας.
Όλα τα παραπάνω προβλήματα οφείλονται εν μέρει στο γεγονός,
ότι οι αυτοκινητόδρομοι με διόδια αποτελούν ένα μονοπώλιο,

ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα») που υπογράφτηκε το 2006 µεταξύ
του ∆ηµοσίου και της εταιρείας« ΝΕΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ» και κυρώθηκε µε
το Ν3555/2007 θεσπίζεται η αρχή του καθορισμού των διοδίων
ανάλογα με την διανυόμενη από τον χρήστη απόσταση. Η ίδια
η σύμβαση έδινε την δυνατότητα στον παραχωρησιούχο να λειτουργήσει είτε ανοικτό(με μετωπικούς ή πλευρικούς σταθμούς)
είτε κλειστό σύστημα διοδίων. Στην περίπτωση χρήσης ανοικτού
συστήματος η σύμβαση εισήγαγε ειδικούς περιορισμούς και ως

καθώς δεν υπάρχει αξιόλογος εναλλακτικός τρόπος μεταφοράς
αγαθών και προσώπων στην ελληνική επικράτεια. Δεν είναι όμως
αυτή η κύρια πηγή των προαναφερθέντων προβλημάτων. Άλλωστε σχεδόν σε όλο τον κόσμο, οι αυτοκινητόδρομοι αποτελούν
ένα μονοπώλιο. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι τα μονοπώλια δεν
έχουν μόνο αρνητικά χαρακτηριστικά. Η οικονομική επιστήμη
μας διδάσκει ότι μια εταιρία που κατέχει μια μονοπωλιακή θέση
στην αγορά μπορεί μεν να λειτουργεί με υψηλότερα περιθώρια

προς τη θέση των μετωπικών σταθμών διοδίων αλλά και ως προς
τη χρέωση διοδίων σε αυτούς, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η
κατά το δυνατόν αναλογικότερη χρέωση του χρήστη σε σχέση με
τη διανυόμενη απόσταση. Φυσικά, ο παραχωρησιούχος επέλεξε
το ανοικτό σύστημα διοδίων, καθώς αυτό θα του επέφερε πολλαπλάσια κέρδη καταστρατηγώντας την αρχή της αναλογικότητας
και παρά τους «περιορισμούς» που προβλέπονταν βλέπουμε ότι
η αρχή του καθορισμού των διοδίων ανάλογα με την διανυόμενη
από τον χρήστη απόσταση δεν έχει λάβει σάρκα και οστά. Όσον
αφορά την τοποθέτηση διοδίων δίπλα σε κατοικημένες περιοχές, ο
νόμος 2539/1997, άρθρο 21 παρ. 6 προβλέπει: «Στις περιπτώσεις
που εντός της εδαφικής περιφέρειας δήμου ή κοινότητας που
συνιστάται με τον παρόντα νόμο λειτουργεί Σταθμός Διοδίων, οι
μόνιμοι κάτοικοι αυτού του νομού ή της κοινότητας δικαιούνται
να εφοδιαστούν με Κάρτα Ελεύθερης Διάβασης. Η Κάρτα παρέχε-

κέρδους, όμως είναι σε θέση να λειτουργεί με χαμηλότερο κόστος
και αποδοτικότερα απ’ ότι μια εταιρία που λειτουργεί στα πλαίσια ανταγωνιστικής αγοράς. Εξάλλου, η τεχνολογική πρόοδος
σημειώνεται κατά κύριο λόγο μέσω των μονοπωλίων, καθώς για
να διατηρήσουν οι επιχειρήσεις την μονοπωλιακή τους θέση στην
αγορά χρειάζονται να επενδύουν χρήματα σε έρευνα και ανάπτυξη
(Mankiw and Taylor, σ. 348-350).
Αυτή η στρέβλωση που παρατηρείται εδώ, οφείλεται, όπως και
τα περισσότερα προβλήματα της χώρας μας, στη διαπλοκή και
το νεποτισμό. Οι κυβερνώντες την Ελλάδα παραχώρησαν σε μια
ομάδα μεγαλοεργολάβων το δικαίωμα είσπραξης των διοδίων με
αντάλλαγμα την κατασκευή και συντήρηση των δρόμων και εν
συνεχεία το κράτος περιορίστηκε σε ρόλο απλού παρατηρητή. Έτσι
οι εργολάβοι, ενώ εισπράττουν κανονικά τα διόδια, κατασκευάζουν
τους δρόμους με τους δικούς τους εξαιρετικά αργούς ρυθμούς
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και υπό τους δικούς τους όρους, εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο
τον Έλληνα πολίτη.

II. Τρόποι εξυγίανσης του οδικού δικτύου

O65

Για κάποιους ανεξήγητους λόγους
στις περισσότερες περιπτώσεις, τα έργα
κατασκευής των αυτοκινητόδρομων κωλυσιεργούν ανησυχητικά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο
σ’ ένα μεγάλο τμήμα των αυτοκινητοδρόμων,
στα σημεία που τα έργα συνεχίζονται το όριο
ταχύτητας είναι πολύ χαμηλότερο από 90
χιλιόμετρα την ώρα.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι το σύστημα των ελληνικών διοδίων
είναι αναποτελεσματικό, άδικο και αντιπαραγωγικό. Όμως, με τις
κατάλληλες ρυθμίσεις η κατάσταση αυτή μπορεί να αντιστραφεί
και μάλιστα άμεσα ώστε να απολαμβάνουμε ως κοινωνία ασφαλείς και υψηλής ποιότητας δρόμους σε εύλογη και δίκαιη τιμή,
αποφεύγοντας τις προαναφερθείσες στρεβλώσεις
Πρώτα απ’ όλα, οι κάτοικοι περιοχών γύρω από τους σταθμούς
διοδίων πρέπει να απολαμβάνουν δωρεάν διέλευσης από τους
σταθμούς αυτούς, ενδεχομένως με κάποια ειδική κάρτα, όπως
άλλωστε ορίζει και ο νόμος 2539/1997. Επιπλέον, θα μπορούσε
να οργανωθεί ένα πληρέστερο σύστημα οδικής βοήθειας που να
καλύπτει και την πρωτογενή φροντίδα σοβαρών ατυχημάτων π.χ.

το «αντάλλαγμα» για την μείωση της τιμής των διοδίων, αποτελούν
οι κρατικές εγγυήσεις υπέρ των έργων. Τα διόδια δηλαδή μειώνονται, με επιβάρυνση όμως του κράτους, δηλαδή των Ελλήνων
πολιτών. Αυτό φυσικά καταδεικνύει την πριμοδότηση του ιδιωτικού
επιχειρηματικού κεφαλαίου από το κράτος. Περαιτέρω ,ενώ το

ασθενοφόρα για διακομιδή τραυματιών στο πλησιέστερο νοσοκομείο, και σε περίπτωση οδικών ατυχημάτων λόγω κακοτεχνιών
του δρόμου οφείλουν να αποζημιώνουν άμεσα τους ζημιωθέντες.
Περαιτέρω όσο διαρκεί η κατασκευή του δρόμου η χρέωση των
διοδίων θα πρέπει να είναι εξαιρετικά χαμηλή, ώστε να είναι ανάλογη της προσφερόμενης υπηρεσίας. Η Ελλάδα οφείλει μάλιστα
να εφαρμόσει, αναθεωρώντας τις συμβάσεις παραχώρησης, σε
ολόκληρο το εθνικό οδικό της δίκτυο την χιλιομετρική χρέωση

κράτος έχει ήδη προσφέρει πακέτα στήριξης πολλών δις ευρώ στα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με την ως άνω εγγύηση προβαίνει
σε περαιτέρω ενίσχυση των τραπεζών. Βέβαια είναι γεγονός ότι οι
τράπεζες ακολουθούν μια πιο σφιχτή πιστωτική πολιτική ένεκα της
αδυναμίας χρηματοδότησής τους από τις διεθνείς αγορές. Όμως,
αυτό δεν δικαιολογεί την θέση του κράτους ως εγγυητή. Σε κάθε
περίπτωση τόσο οι τράπεζες όσο και οι κατασκευαστικές εταιρίες,
οφείλουν να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα, ενώ το κράτος απ’ τη

διοδίων, με ανοικτό σύστημα ώστε ο κάθε χρήστης του δρόμου
να πληρώνει αντίτιμο ανάλογο με την απόσταση που διένυσε.
Πρόσφατα (τον Απρίλιο του 2011) το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ανακοίνωσε πρόταση για μείωση της τιμής
όλων των διοδίων, κατά 30% και κατά 50% στα υπό κατασκευή
τμήματα. Χαρακτηριστικά ο τότε υφυπουργός Υποδομών Γιάννης
Μαγκριώτης δήλωσε στο ρ/σ Ράδιο 98,9 : «...θα υπάρχει μια δραστική μείωση εκεί που είναι υπό κατασκευή, όπου πράγματι είναι
αδιανόητο να πληρώνεις πιο πολλά διόδια από ό,τι στο παρελθόν
ενώ η υπηρεσία που σου προσφέρουν είναι χειρότερη από ό,τι
στο παρελθόν...» Παράλληλα όμως η κυβέρνηση προτείνει την
δημιουργία ενός ειδικού εγγυητικού λογαριασμού στην Τράπεζα
της Ελλάδας, διά του οποίου το κράτος θα εγγυάται απέναντι στις
τράπεζες, ώστε οι τελευταίες να ξαναρχίσουν την χρηματοδότηση
των έργων που τον τελευταίο καιρό είχαν παγώσει. Άρα, πρακτικά,

μεριά του οφείλει να επιταχύνει τις διαδικασίες απαλλοτριώσεων.
Όπως προαναφέρθηκε οι αυτοκινητόδρομοι έχουν εξαιρετικά
μεγάλη σημασία, καθώς επιτρέπουν την μεταφορά προσώπων και
αγαθών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Προς την βελτίωση
της κατάστασης αναφορικά με την κατασκευή και λειτουργία των
αυτοκινητοδρόμων είναι αναγκαίο ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο
διά της σύστασης μιας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής στελεχωμένης από έμπειρους επιστήμονες, μηχανικούς, νομικούς και
οικονομολόγους. Η πιο κατάλληλη νομική φύση του φορέα αυτού
θεωρούμε ότι είναι αυτή της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής. Η
εν λόγω ανεξάρτητη αρχή θα είναι αρμόδια για την εποπτεία των
αυτοκινητοδρόμων και για τον καθορισμό της τιμής των διοδίων
και μια πιθανή ονομασία της θα μπορούσε να είναι «Επιτροπή
Αυτοκινητοδρόμων».
Για να είναι αποτελεσματική η Αρχή αυτή θα πρέπει να απο-
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Οι κάτοικοι περιοχών γύρω από τους
σταθμούς διοδίων πρέπει να απολαμβάνουν
δωρεάν διέλευσης από τους σταθμούς αυτούς,
ενδεχομένως με κάποια ειδική κάρτα, όπως
άλλωστε ορίζει και ο νόμος 2539/1997.

Η ΝΟΜΙΚΉ ΑΝAΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΟΘEΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΔIΩΝ
λαμβάνει πλήρους ανεξαρτησίας ώστε να αποφευχθούν τυχόν
ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων. Η χρηματοδότηση της
μπορεί να λαμβάνει χώρα μέσω κάποιας κράτησης υπέρ της Επιτροπής επί των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων, τα οποία τέλη
κυκλοφορίας καθορίζονται ως γνωστόν κατόπιν απόφασης του
Υπουργείου Οικονομικών.
Ενδεικτικά αναφέρουμε πως ο ρόλος της Επιτροπής αυτής θα
συνίσταται στην επεξεργασία των συμβάσεων παραχώρησης (χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, ποινικές ρήτρες σε περίπτωση
μη τήρησης του χρονοδιαγράμματος, τεχνικά χαρακτηριστικά,
διάρκεια παραχώρησης είσπραξης των διοδίων), στην επιλογή
των αναδόχων κατασκευαστικών εταιριών, καθώς και στην ετήσια
δειγματοληπτική επιθεώρηση τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων. Η
Επιτροπή θα εξετάζει κατά πόσον οι δρόμοι που επιθεωρεί τηρούν
τα ευρωπαϊκά πρότυπα και θα αξιολογεί τους δρόμους, σε κλίμακα
από το ένα (1) έως το δέκα( 10). Η τιμή των διοδίων του εκάστοτε
αυτοκινητοδρόμου θα καθορίζεται από την βαθμολογία αυτή.
Δηλαδή, ένας αυτοκινητόδρομος που έχει αξιολογηθεί με βαθμολογία εννέα (9) θα χρεώνει αρκετά υψηλότερα διόδια, σε σχέση μ’ έναν

που αξιολογήθηκε με βαθμολογία έξι (6). Σε περίπτωση μάλιστα
που ένας δρόμος λάβει εξαιρετικά χαμηλή βαθμολογία, η Επιτροπή
θα κηρύσσει την ανάδοχη εταιρία έκπτωτη από τη σύμβαση λόγω
πλημμελούς εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων.
Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα επιδράσουν καταλυτικά στην κατασκευή και διαχείριση των αυτοκινητοδρόμων, γιατί θα δώσουν
κίνητρα στις ανάδοχες εταιρίες για την γρήγορη κατασκευή ασφαλών αυτοκινητοδρόμων, καθώς έτσι θα μπορούν να χρεώνουν
ακριβότερα διόδια. Κατ’ επέκταση οι κατασκευαστές θα αναγκαστούν να βρουν τρόπους ώστε να κατασκευάζουν γρήγορα και με
χαμηλό κόστος ασφαλείς αυτοκινητόδρομους. Για όσους κατασκευαστές δεν έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, εμπειρία και
τα κατάλληλα μέσα, θα κρίνεται ασύμφορη η αναδοχή τέτοιων
έργων και αναγκαστικά θα οδηγηθούν είτε εκτός αγοράς είτε στην
παροχή παρεπόμενων και όχι κύριων υπηρεσιών(συντήρηση και
όχι κατασκευή του δρόμου). Κατά τον τρόπο αυτό θα αναδειχτούν
οι αποτελεσματικότερες κατασκευαστικές εταιρίες, που μπορούν
να κατασκευάσουν και να διαχειριστούν υψηλής ποιότητας αυτοκινητοδρόμους σε χαμηλό κόστος.
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