
33844 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

κε η χωροθέτηση των σταθμών διοδίων της Εγνατίας 
Οδού.

13. Την υπ’ αριθμ. Δ17α/011/109/ΦΝ 393/11.7.2012 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2125/12.07.2012) περί καθορι−
σμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό.

14. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ1/809/4.4.2011 Υπουργικής 
Απόφασης «Ανάθεση στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» των 
αρμοδιοτήτων της λειτουργίας, συντήρησης και εκμε−
τάλλευσης των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού: α) 
Αυτοκινητόδρομος Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτιστας) − Α/Κ 
Κορομηλιάς − Α/Κ Ιεροπηγής − Μεθοριακός Σταθμός 
Κρυσταλλοπηγής, β) Αυτοκινητόδρομος Α/Κ Λαγκαδά/
Σερρών − Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα» (ΦΕΚ Β΄ 
936/24.05.2011).

15. Το αριθμ. πρωτ. Α370584/κωδ.εγγρ.Χ00/014.2/
ΜΜ/1130/κφ/06.05.2014 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
Α.Ε.», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Επιβολή τελών διοδίων επί της Εγνατίας Οδού και της 
Υποθαλάσσιας Σήραγγας Ακτίου − Πρεβέζης

1. Για τη λειτουργία, τη συντήρηση, τη βελτίωση και 
την επέκταση του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» 
και τη λειτουργία και συντήρηση της υποθαλάσσιας 
σήραγγας Ακτίου − Πρεβέζης επιβάλλεται επί των πάσης 
φύσεως επιτρεπόμενων από τον Κ.Ο.Κ. να κινηθούν επ’ 
αυτών οχημάτων, ειδικό τέλος κυκλοφορίας (διόδια) 
υπέρ της εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

2. Το τέλος διοδίων επιβάλλεται για τα τμήματα:
2.1 Α/Κ Ηγουμενίτσας − Α/Κ Αράχθου
2.2 Α/Κ Αράχθου − Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτιστας)
2.3 Α/Κ Καστοριάς − Α/Κ Βέροιας
2.4 Α/Κ Κλειδiου – Α/Κ Καλοχωρίου
2.5 Α/Κ Λαγκαδά – Α/Κ Στρυμόνα
2.6 Α/Κ Στρυμόνα – Α/Κ Χρυσούπολης
2.7 Α/Κ Χρυσούπολης − Α/Κ Ανατ. Κομοτηνής
2.8 Υποθαλάσσια Σήραγγα Ακτίου – Πρεβέζης
3. Το ύψος του τέλους διοδίων καθορίζεται ανάλογα 

με την κατηγορία του οχήματος και για κάθε σταθμό 
διοδίων χωριστά.

Άρθρο 2
Ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος

Το ειδικό τέλος (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανά 
κατηγορία οχήματος για όλους τους σταθμούς διοδίων 
της Εγνατίας Οδού και της Υποθαλάσσιας Σήραγγας 
Ακτίου – Πρεβέζης καθορίζεται στους ακόλουθους πί−
νακες: 

Πίνακας Καθορισμού Τελών Διοδίων Εγνατίας Οδού (ευρώ) 
Κατηγορία 
οχήματος

Ονομασία Περιγραφή Μετωπικοί 
Σταθμοί 

Πλην
Μαλγάρων

Μετωπικός 
Σταθμός 

Μαλγάρων

1 Δίκυκλα, 
τρίκυκλα

1,70 0,80

2 Ελαφρά 
οχήματα

Οχήματα 
με ή χωρίς 
ρυμουλ−
κούμενο 
και ύψος 

μέχρι 
2,70μ.

2,40 1,20

3 Φορτηγά, 
λεωφορεία 
και άλλα 
οχήματα 

με λιγότε−
ρους από 
τέσσερις 
(4) άξονες

Οχήματα 
με ή χωρίς 
ρυμουλ−
κούμενο 
με δύο 
ή τρεις 

άξονες και 
ύψος με−
γαλύτερο 
από 2,70 μ.

6,00 3,00

4 Φορτηγά 
και άλλα 
οχήματα 
με τέσ−
σερις (4) 
ή περισ−
σότερους 
άξονες

Οχήματα 
με ή χωρίς 
ρυμουλ−

κούμενο με 
τέσσερις 
ή περισ−
σότερους 
άξονες και 
ύψος με−
γαλύτερο 
από 2,70 μ.

8,40 4,20

Πίνακας Καθορισμού Τελών Διοδίων Υποθαλάσσιας Σήραγ−
γας Ακτίου − Πρεβέζης (ευρώ)

Κατηγορία 
Οχήματος

Ονομασία Περιγραφή Σταθμός 
Ακτίου

1 Δίκυκλα, 
τρίκυκλα

0,70 €

2 Ελαφρά 
οχήματα

Επιβατικά ΙΧ με ύψος 
οχήματος στον εμπρό−
σθιο άξονα μικρότερο ή 
ίσο του 1.30μ. Επιβατικά 
ως άνω με μπαγαζιέρα 
ή με ρυμουλκό, μικρού 
σκάφους (βάρκας, φου−
σκωτού) μέγιστου ύψους 
μικρότερα των 2 μέτρων 

3,00 €

3 Φορτηγά, 
λεωφο−
ρεία και 

άλλα 
οχήματα

Φορτηγά, λεωφορεία ή 
άλλα οχήματα με 2 άξο−
νες και ύψος οχήματος 
στον εμπρόσθιο άξονα 
μεγαλύτερο του 1.30μ, 

αυτοκινούμενα τροχόσπι−
τα, οχήματα με ρυμουλ−
κούμενο τροχόσπιτο, με−
γάλου σκάφους (βάρκας, 
φουσκωτού) μεγαλύτερα 

των 2 μέτρων 

5,00 €

4 Φορτηγά 
λεωφο−

ρεία

Φορτηγά λεωφορεία με 
3 άξονες

8,00 €

5 Φορτηγά 
λεωφο−

ρεία

Φορτηγά λεωφορεία με 4 
άξονες και ρυμουλκούμε−

να φορτηγά 

14,00 €

Άρθρο 3
Υπόχρεος καταβολής ειδικού τέλους κυκλοφορίας

 (διοδίων), επιβολή προστίμων και 
τρόπος είσπραξης αυτών

1. Υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού τέλους κυ−
κλοφορίας (διοδίων) είναι ο οδηγός και σε περίπτωση 
μη καταβολής του από αυτόν, ο ιδιοκτήτης του οχή−
ματος. Η καταβολή των διοδίων αποδεικνύεται με την 
απόδειξη πληρωμής, την οποία ο οδηγός έχει υποχρέ−
ωση να φυλάσσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να 
επιδεικνύει στα εντεταλμένα όργανα ελέγχου.


