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Σήµερα 11/12/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική
συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα
µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’
αριθµ. πρωτ. οικ.241742/05-12-2014 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Θεόδωρου
Σχινά καθώς και της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 242745/08-12-2014 συµπληρωµατικής
της, που κοινοποιήθηκαν νόµιµα στις 05-12-2014 και 08-12-2014 αντίστοιχα στην
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε
καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 7ο
Συζήτηση λήψης απόφασης για την κατασκευή και λειτουργία πλευρικών διοδίων
στους κόµβους Βαρυµπόµπης, Αγ. Στεφάνου και Μαλακάσας Περιφέρειας Αττικής.
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα τριών (83) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Καραµέρος Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος,
Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος,
Βασιλείου Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη,
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος,
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη,
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη,
Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα
Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης,
Γάκης Αντώνιος, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης),
∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµοπούλου Ελένη,
∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης,
Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου
Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος,
Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός,
Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα,
Κουµουτσάκος Γεώργιος, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα),
Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική,
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος,
Μαυρίκος Γεώργιος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας
Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρµπούρης
Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία
(Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας,
Πάντζας Σπυρίδων,
Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός
Παναγιώτης, Παφίλης Αθανάσιος, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης,
Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη,
Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ,
Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα,
Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Απόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Τζόκας Σπυρίδων.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, Καλογεράκος
Κυριάκος, Καστανιάς Νικόλαος, Κωστόπουλος Νικόλαος, Μαραβέλιας ∆ηµήτριος,
Μπαλού Αλεξάνδρα, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός
Ιωάννης, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιµιλία.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Σταυρούλα Καπελούζου και Ευανθία Ζαλοκώστα.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στην Περιφερειακή Σύµβουλο κ.
Ιωάννα Στεργίου, η οποία θέτει υπόψη του Σώµατος την από 05-12-2014 εισήγηση
της που έχει ως εξής:
«Το 2007 κυρώθηκαν µε νόµο που ψηφίστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από
την Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ οι πέντε συµβάσεις παραχώρησης του
εθνικού οδικού δικτύου σε πολυεθνικές κοινοπραξίες τεχνικών εταιρειών
(ελληνικές, ισπανικές, γαλλικές και γερµανικές).
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Με τις συµβάσεις αυτές ανατέθηκε στους εργολάβους η εκµετάλλευση,
λειτουργία και συντήρηση του µεγαλύτερου µέρους των ελληνικών
αυτοκινητοδρόµων για τριάντα περίπου χρόνια, καθώς και η κατασκευή νέων
τµηµάτων.
Οι συµβάσεις παραχώρησης ήταν το πρώτο µικρό «µνηµόνιο» , προάγγελος
των µνηµονίων που ακολούθησαν µε την εφαρµογή του δόγµατος του σοκ
στην πατρίδα µας.
Με τις συµβάσεις αυτές δικαιώθηκε για άλλη µια φορά ο χαρακτηρισµός για τη
χώρα µας, ως ο παράδεισος των µεγαλοεργολάβων τεχνικών έργων.
Μελετώντας τα προβλεπόµενα, αλλά και βιώνοντας τα αποτελέσµατα της
εφαρµογής αυτών, µπορούµε να τις χαρακτηρίσουµε ληστρικές και
αποικιοκρατικές
Από το 2009 στο εθνικό οδικό µας δίκτυο οι σταθµοί είσπραξης διοδίων
άρχισαν να ξεφυτρώνουν σαν τα µανιτάρια και τα τέλη διοδίων να αυξάνονται
έως και 300%.
Ιδιαίτερα στη Β.Α.Αττική, που παραµένει κυριολεκτικά αποκλεισµένη µε το
∆ήµο Ωρωπού να έχει µέσα στα όρια του , 8 σταθµούς διοδίων(!), οι κάτοικοι,
οι εργαζόµενοι κι οι επισκέπτες, υποχρεώνονται για την καθηµερινή τους
µετακίνηση, είτε να πληρώνουν 2 µισθούς το χρόνο σε διόδια, είτε να
ταλαιπωρούνται εξωφρενικά και να ρισκάρουν τις ζωές τους κυριολεκτικά
στους επικίνδυνους καρόδροµους-παράδροµους.
Στο τµήµα της Ε.Ο από Μεταµόρφωση µέχρι τα όρια του Νοµού Αττικής η
σύµβαση παραχώρησης προβλέπει εκτός από τους ήδη εγκατεστηµένους σε
Αφίδνες, Καπανδρίτι, Μαλακάσα ,Αυλώνα, την εγκατάσταση άλλων 8 σταθµών
διοδίων σε Μεταµόρφωση, κόµβο Καλυφτάκη, Βαρυπόµπη και Αγ.Στέφανο.
Είναι προφανής ο στόχος των εταιρειών να εκµεταλλευτούν τις αναγκαστικές
µέσω του αυτοκινητόδροµου τοπικές µετακινήσεις.
Είναι δε σήµερα µετά και τις τελευταίες κατά 60% αυξήσεις στις τιµές των
διοδίων ,αφόρητη και άκρως επικίνδυνη µε καθηµερινά ατυχήµατα , η
κυκλοφορία στον ηµιτελή και ακατάλληλο παράδροµο, όπου συνωστίζονται
φορτηγά και νταλίκες για να αποφύγουν τα διόδια.
Οι ελληνικοί αυτοκινητόδροµοι έχουν µετατραπεί από δηµόσιο κοινωνικό
αγαθό στρατηγικής σηµασίας σε εµπόρευµα-µέσο κερδοσκοπίας εργολάβων
και τραπεζών.
Πρέπει δε να σηµειωθεί ότι ταυτόχρονα, µε την παραχώρηση των εθνικών
δρόµων, υλοποιείται το σχέδιο απαξίωσης του σιδηροδρόµου, µε υποβάθµιση
των υπηρεσιών και κατάργηση δροµολογίων και γραµµών που
εξυπηρετούσαν τη Β.Α.Αττική.
Είµαστε η µόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου -κατά παράβαση και των κοινοτικών
οδηγιών- επιβάλλονται διόδια προκαταβολικά σε υπό κατασκευή
αυτοκινητόδροµους, δηλαδή επικίνδυνους δρόµους-εργοτάξια, µε µία λωρίδα
κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση (βλ. δρόµος Κορίνθου – Πατρών, Τέµπη
Θεσσαλίας, κ.λπ.).
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Είµαστε η µόνη χώρα που οι πολίτες καλούνται να πληρώνουν διόδια για τις
καθηµερινές τους µετακινήσεις µε ετήσια επιβάρυνση τουλάχιστον 2 µισθούς
όταν µάλιστα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική λύση.
Οι εθνικοί δρόµοι είναι δηµόσιο κοινωνικό αγαθό και όχι αντικείµενο
κερδοσκοπίας
Είµαστε η µόνη χώρα όπου επιβάλλονται διόδια σε έτοιµους δρόµους που
τους πληρώναµε
επί χρόνια, µε σκοπό να κατασκευαστούν άλλοι
αυτοκινητόδροµοι, σε άλλη περιοχή της χώρας.
Είµαστε η χώρα µε το ήδη ακριβότερο κόστος κατασκευής αυτοκινητόδροµου
ανά χιλιόµετρο και µε τις συµβάσεις αυτές καλούµαστε να πληρώσουµε κόστος
πολλαπλάσιο από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.
Είµαστε η χώρα όπου οι εργολάβοι αναλαµβάνουν τα έργα µε ίδια κεφάλαια
χρηµατοδότησης που δεν ξεπερνούν το 10% του προϋπολογισµού και τα έργα
πληρώνονται από την προείσπραξη των διοδίων, τα δάνεια και το ∆ηµόσιο.
Σύµφωνα µε αυτές τις συµβάσεις, τα έργα δεν ελέγχονται από υπηρεσίες
επίβλεψης του ∆ηµοσίου, αλλά καθήκοντα ελέγχου, επίβλεψης πιστοποιήσεων
και αδειοδοτήσεων αναλαµβάνει ο “ανεξάρτητος µηχανικός”, δηλαδή άλλη µια
τεχνική εταιρεία, της οποίας τα συµφέροντα θα µπορούσαν -χωρίς
αντικειµενική δέσµευση- να ταυτίζονται µε αυτά της ελεγχόµενης εταιρείας
Για την κάµψη των αντιστάσεων και των δίκαιων αγώνων των πολιτών ενάντια
σε αυτήν τη ζοφερή πραγµατικότητα, οι εταιρείες µε τη συνδροµή των
µνηµονιακών κυβερνήσεων, συνεχίζουν τις διώξεις εναντίον εκατοντάδων
πολιτών που συµµετείχαν στο κίνηµα ενάντια στα διόδια, µέσω εξοντωτικών
προστίµων, διαταγών πληρωµής, αγωγών και ποινικών διώξεων.
Το πρόβληµα αναµένεται να επιδεινωθεί ακόµα περισσότερο από την
προγραµµατισµένη κατασκευή νέων σταθµών διοδίων στη Βαρυµπόµπη και
τον Άγιο Στέφανο
Μετά την κατάθεση στην Περιφέρεια των ΜΠΕ για την κατασκευή των
πλευρικών διοδίων σε Βαρυπόµπη και Αγ.Στέφανο ,που και το 2009 είχε
επιχειρηθεί να γίνει, αλλά κάτω από τη λαική αντίδραση και την ανάπτυξη του
κινήµατος κατά των διοδίων, δεν προχώρησε, οι ∆ήµαρχοι και τα ∆ηµοτικά
Συµβούλια των τριών δήµων Κηφισιάς, ∆ιονύσου και Ωρωπού και η
Συντονιστική Επιτροπή κατοίκων και φορέων Β.Α.Αττικής ενάντια στα διόδια,
προχώρησαν σε κοινό µέτωπο αγώνα.
Ως εκ τούτου το Περιφερειακό Συµβούλιο συντάσσεται στο πλευρό των
δηµοτικών Αρχών, των κατοίκων και του κινήµατος για την αποµάκρυνση των
διοδίων από την Αττική.
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-Λέµε όχι στην τοποθέτηση νέων πλευρικών διοδίων στους κόµβους
Βαρυπόµπης και Αγ.Στεφάνου, αλλά και σε κάθε προσπάθεια για νέα διόδια
στο Εθνικό δίκτυο που είναι στην Περιφέρεια Αττικής.
-Ζητάµε την αποµάκρυνση των ήδη εγκαταστηµένων διοδίων εντός του Νοµού
Αττικής
καθώς η µη ύπαρξη ασφαλούς και ολοκληρωµένου δικτύου
παραδρόµων καθιστά τη χρήση της Εθνικής οδού υποχρεωτική για τις αστικές
µετακινήσεις των κατοίκων και εργαζοµένων της Αττικής.
-Απαιτούµε την ριζική αναθεώρηση ή κατάργηση των συµβάσεων
παραχώρησης των εθνικών µας δρόµων διότι και οι δρόµοι είναι και πρέπει
να παραµείνουν δηµόσιο κοινωνικό αγαθό.
-Απαιτούµε να σταµατήσουν όλες οι ποινικές και οικονοµικές διώξεις που
έχουν ασκηθεί εναντίον πολιτών και αιρετών δηµάρχων, δηµοτικών
συµβούλων κλπ, που συµµετέχουν στα κινήµατα ενάντια στα διόδια και
τασσόµαστε στο πλευρό τους.
-Αναλαµβάνουµε την πρωτοβουλία για τη δηµιουργία µιας Παναττικής
Συντονιστικής Επιτροπής αγώνα για να φύγουν τα διόδια από την Αττική.»

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής συντάσσεται στο πλευρό των ∆ηµοτικών
Αρχών, των κατοίκων και του κινήµατος για την αποµάκρυνση των διοδίων
από την Αττική.
-

-

-

Λέµε «όχι» στην τοποθέτηση νέων πλευρικών διοδίων στους κόµβους
Βαρυµπόµπης και Αγ. Στεφάνου, αλλά και σε κάθε προσπάθεια για νέα
διόδια στο εθνικό δίκτυο που είναι στην Περιφέρεια Αττικής.
Ζητάµε την αποµάκρυνση των ήδη εγκαταστηµένων διοδίων εντός του
Νοµού Αττικής, καθώς η µη ύπαρξη ασφαλούς και ολοκληρωµένου
δικτύου παραδρόµων καθιστά τη χρήση των εθνικών οδών
υποχρεωτική για τις αστικές µετακινήσεις των κατοίκων και
εργαζοµένων της Αττικής.
Απαιτούµε τη ριζική αναθεώρηση ή κατάργηση των συµβάσεων
παραχώρησης των εθνικών µας δρόµων, διότι και οι δρόµοι είναι και
πρέπει να παραµείνουν δηµόσιο κοινωνικό αγαθό χωρίς διόδια.
Στο πλαίσιο εφαρµογής του κράτους δικαίου ζητάµε να σταµατήσουν
όλες οι ποινικές και οικονοµικές διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον
πολιτών και αιρετών δηµάρχων, δηµοτικών συµβούλων κλπ, που
συµµετέχουν στα κινήµατα ενάντια στα διόδια και τασσόµαστε στο
πλευρό τους.
Αναλαµβάνουµε την πρωτοβουλία για τη δηµιουργία µιας Παναττικής
Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα για να φύγουν τα διόδια από την
Αττική. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουµε την πραγµατοποίηση
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συνάντησης µεταξύ της πολιτικής ηγεσίας, του αρµόδιου Υπουργείου
µε εκπροσώπους διαπαραταξιακής επιτροπής του Περιφερειακού
Συµβουλίου και των ∆ηµοτικών Αρχών της Βορειοανατολικής Αττικής.
Υποστηρίζουµε τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης για τη µέτρηση
των ατµοσφαιρικών ρύπων στις περιοχές που σχεδιάζεται η
εγκατάσταση σταθµών διοδίων.
Συµµετέχουµε σε όλες τις κινητοποιήσεις των ∆ήµων, των κατοίκων και
των φορέων της Αττικής.

Οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι των παρατάξεων «Αττική» και «180ο Η Αττική
αλλάζει πρόσωπο» υπερψήφισαν πρόταση ψηφίσµατος- απόφαση για τα
διόδια που κατέθεσαν από κοινού, η οποία έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά.
Οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι των παρατάξεων «Ελληνική Αυγή για την
Αττική», «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής», «Αττική Συµµέτοχοι στο ΑύριοΠαύλος Χαϊκάλης» και «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική, Ανταρσία
σε Κυβέρνηση- ΕΕ-∆.Ν.Τ» υπερψήφισαν ψήφισµα για την κατάργηση διοδίων
που κατέθεσε η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» και το οποίο έχει
καταχωρηθεί στα πρακτικά.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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