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ΗΑΤΤΑ : υπερβολικές οι αυξήσεις στα τιµολόγια των διοδίων
Ο ΗΑΤΤΑ διαµαρτύρεται έντονα, για τις υπερβολικές αυξήσεις στα τιµολόγια των διοδίων για τα τουριστικά
λεωφορεία, που ισχύουν αιφνιδιαστικά από την Τρίτη 1 Απριλίου, ηµέρα κατά την οποία η εκµετάλλευση των
σταθµών διοδίων εκχωρήθηκε στους κατασκευαστές των αυτοκινητοδρόµων.
Οι αυξήσεις αυτές στο κόστος µετακίνησης των τουριστικών λεωφορείων, στην έναρξη της τουριστικής θερινής
περιόδου, έχουν άµεσο αντίκτυπο στη διαµόρφωση του τελικού κόστους των τουριστικών πακέτων δηµιουργώντας
για τα τουριστικά γραφεία µια νέα επιβάρυνση µετά και την αύξηση στις τιµές των καυσίµων.
Βάσει της νέας τιµολογιακής κλίµακας τα τουριστικά λεωφορεία υπάγονται στην κατηγορία διαξονικών και
τριαξονικών φορτηγών και ισχύουν ενδεικτικά
•

για το τµήµα Κόρινθος - Τρίπολη του Αυτοκινητόδροµου Κόρινθος - Τρίπολη- Καλαµάτα - Λεύκτρο – Σπάρτη
για τα τουριστικά λεωφορεία (διαξονικά) και 7,20 ευρώ από 3 δηλ. αύξηση 240% και 7,20 ευρώ από 3,30
(τριαξονικά) δηλ. αύξηση

•

, ενώ για τα ΙΧ 2,90 ευρώ (από 2) δηλ. αύξηση 145%

για το τµήµα Αθήνα - Σκάρφεια, δηλαδή τους σταθµούς Αφιδνών, Σχηµαταρίου και Τραγάνας για τα
τουριστικά λεωφορεία (διαξονικά) 6,90 ευρώ από 3,30 δηλ. αύξηση 209,10% και 6,90% από 4,30%
(τριαξονικά) δηλ. αύξηση

•

%, ενώ για τα ΙΧ 2,75 ευρώ (από 2) δηλ. αύξηση 137,5% και

για το τµήµα Μαλιακός - Κλειδί, οι οδηγοί θα πληρώνουν πήγαινε-έλα και στους 4 σταθµούς (Πελασγία,
Μοσχοχώρι, Τέµπη και Λεπτοκαρυά), αντί για τους 2 που πλήρωναν

τα τουριστικά λεωφορεία θα

πληρώνουν 19,8 ευρώ, αντί για 8 ευρώ, δηλ. αύξηση 247,5% και τα ΙΧ θα πληρώνουν 7,9 ευρώ, αντί για 4
ευρώ, δηλ. αύξηση 197,5%
Παράλληλα ειδικά για την Νέα Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου, ο ΗΑΤΤΑ ενηµερώνει ότι, όπως έχει δηλώσει και
ο

Νοµάρχης Αχαΐας κος ∆.Κατσικόπουλος, βάσει της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας, οι τουρίστες από το εξωτερικό

που ταξιδεύουν από Πάτρα προς Αθήνα και αντίστροφα δεν πληρώνουν διόδια, επειδή δεν πληρούνται οι όροι
ασφάλειας που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και κατ’ επέκταση ο καθένας µπορεί να διέλθει τα
διόδια χωρίς να πληρώσει και χωρίς καµιά κύρωση, πράγµα το οποίο και γνωρίζουν οι υπάλληλοι των διοδίων και
έχει ήδη συµβεί αρκετές φορές.

Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό επικοινωνήστε µαζί µας στα γραφεία του ΗΑΤΤΑ
(τηλ. 210 - 9223522, fax. 210 - 9233307, e-mail hatta@hatta.gr ή στα κινητά 6932 454270 και 6973 043504.

