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Δευτζρα, 29 Αυγοφςτου 2016 

 

Δελτίο Σφπου 

 

Αναςτολή ιςχφοσ απαγόρευςησ χρήςησ παράπλευρου οδικοφ δικτφου από 

φορτηγάοχήματα άνω των 3,5 τόνων 

  

Επιςτολι-παρζμβαςθ προσ τον Τπουργό Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, κ. Χ. 

πίρτηθ, απζςτειλε ο Ελλθνικόσ ΕΠιμελθτθριακόσ φνδεςμοσ Μεταφορϊν, με κζμα τθν 

πρόςφατθ ψιφιςθ και κζςθ ςε ιςχφ του Ν. 4388/2016  με τον οποίο επιβάλλεται 

απαγόρευςθ κυκλοφορίασ φορτθγϊν οχθμάτων άνω των 3,5 τόνων ςτο παράπλευρο οδικό. 

τθν επιςτολι τονίηεται πωσ ο ςχετικόσ Νόμοσ δθμιουργεί ςειρά ςθμαντικϊν προβλθμάτων 

ςτθν ορκι λειτουργία του ελλθνικοφ μεταφορικοφ ςυςτιματοσ και χριηει άμεςθσ διακοπισ 

τθσ εφαρμογισ και επανεξζταςθσ ςτο πλαίςιο διαβοφλευςθσ με τουσ εμπλεκόμενουσ. 

 Σα κυριότερα προβλιματα ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 

 Περιορίηεται ςθμαντικά ο ωφζλιμοσ χρόνοσ μεταφοράσ εμπορευμάτων, κακϊσ 

φορτθγά οχιματα άνω των 3,5 τόνων κα μποροφν πλζον να χρθςιμοποιοφν το εκνικό 

οδικό δίκτυο μόνο μεταξφ Δευτζρασ και Πζμπτθσ, κακϊσ απαγορεφεται θ κίνθςι τουσ 

τισ θμζρεσ Παραςκευι, άββατο και Κυριακι, και  

 Αυξάνεται εξαιρετικά το κόςτοσ μεταφοράσ όχι μόνο από τθν υποχρεωτικι πλζον 

καταβολι υψθλϊν διοδίων αλλά και εκ του εξαναγκαςμοφ πλζον, ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ, των οδικϊν μεταφορζων να διανφουν πολφ μεγαλφτερεσ αποςτάςεισ για 

τθ μεταφορά εμπορευμάτων μεταξφ πόλεων.  

Επίςθσ, κεωρείται πρωτόγνωρο ςε μια ευνομοφμενθ κοινωνία, αντί τθσ αυτονόθτθσ 

δυνατότθτασ επιλογισ από τουσ χριςτεσ μιασ υποδομισ που παρζχεται από το κράτοσ, 

μεταξφ Εκνικοφ επαρχιακοφ οδικοφ δικτφου (παλαιά Εκνικι Οδόσ) ι αυτοκινθτοδρόμων με 

διόδια, να επιβάλλεται δια Νόμου αυτι με διόδια.  
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Επιπλζον, κεωρείται δεδομζνο πωσ το ςυγκεκριμζνο μζτρο κα καταςτιςει πιο 

δφςκολθ τθ λειτουργία των μεταφορικϊν επιχειριςεων, λόγω του ιδθ βεβαρυμμζνου 

λειτουργικοφ κόςτουσ ςε ςχζςθ και με τα χαμθλά κόμιςτρα, αλλά και του εξαιρετικά 

ςυμπιεςμζνου μεταφορικοφ ζργου που ζχει μειωκεί δραματικά, ςαν αποτζλεςμα τθσ 

ςυνεχιηόμενθσ οικονομικισ κρίςθσ αλλά και τθσ αδυναμίασ των αρχϊν να ελζγξουν τθ 

νομιμότθτα των κινοφμενων φορτθγϊν οχθμάτων, ελλθνικϊν και αλλοδαπϊν.    

 Παράλλθλα, δεν λανκάνει τθσ προςοχισ του Ε.Ε.Τ.Μ. και των παραγωγικϊν τάξεων 

που εκπροςωπεί ότι υπάρχουν ςοβαρά κζματα οδικισ αςφάλειασ και κυκλοφορίασ 

φορτθγϊν οχθμάτων μζςω κατοικθμζνων περιοχϊν που κζτουν ςε κίνδυνο τθν ηωι των 

τοπικϊν κοινωνιϊν - χρθςτϊν των οδϊν αυτϊν και επιβαρφνουν, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ  

αςφυκτικά, τθν κυκλοφορία ςε κάποιεσ περιοχζσ. Σαυτόχρονα, όμωσ, για λόγουσ οδικισ 

αςφάλειασ, διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ εξαναγκάηουν τον επαγγελματία μεταφορζα να 

εξζρχεται υποχρεωτικά από τθν Εκνικι Οδό ςε δευτερεφουςεσ αρτθρίεσ και ςυνδετιριεσ οδοφσ κατά 

τθ διάρκεια μιασ (ενιαίασ) διαδρομισ. Σα δφο παραπάνω ςθμεία είναι αλλθλοςυγκρουόμενα και 

αποδεικνφουν τθν ανάγκθ επανεξζταςθσ τουσ. 

 ε αυτό το πλαίςιο, ο Ε.Ε.Τ.Μ. και τα Ελλθνικά Επιμελθτιρια μζλθ του, απθφκυναν 

κάλεςμα προσ τθν Κυβζρνθςθ και ειδικότερα προσ το αρμόδιο Τπουργείο Τποδομϊν, 

Μεταφορϊν και Δικτφων όπωσ αναβλθκεί θ ιςχφσ του μζτρου, προκειμζνου να υπάρξει ο 

κατάλλθλοσ και απαραίτθτοσ χρόνοσ για διαβοφλευςθ μεταξφ των εμπλεκομζνων μερϊν, 

ϊςτε να ευρεκοφν οι πλζον ενδεδειγμζνεσ βζλτιςτεσ κατά περίπτωςθ λφςεισ και θ αποφυγι 

ςε κάκε περίπτωςθ τζτοιων οριηόντιων και πρωτόγνωρων απαγορευτικϊν μζτρων 

κυκλοφορίασ των φορτθγϊν οχθμάτων. Διευκρινίςτθκε, δε, ο Ε.Ε.Τ.Μ. και τα Ελλθνικά 

Επιμελθτιρια παραμζνουν ςτθ διάκεςθ των Αρχϊν, προκειμζνου για τθ διερεφνθςθ καλϊν πρακτικϊν 

άλλεσ χϊρεσ, ϊςτε να βρεκεί θ βζλτιςτθ λφςθ ςτο ςοβαρό αυτό κζμα. 


