
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 70 
Θέση σε λειτουργία και καθορισμός τελών διο-

δίων των Πλευρικών Σταθμών Διοδίων Ανατ. Σιά-

τιστας, Πολυκάστρου, Ασπροβάλτας και του Με-

τωπικών Σταθμών Σιάτιστας και Αρδανίου της 

Εγνατίας Οδού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4155/ 

2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 120), όπως τροποποιήθη-
καν από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4233/2014, 
Κεφάλαιο Β’ «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίων έργων» 
(Α’ 22).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α’ 98), η οποία παρέμεινε σε ισχύ με το άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) 
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

3. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 5 του 
ν. 2229/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του 
ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις» (Α’ 138), όπως η παρ. 6 
συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου τέταρτου 
ν. 2372/1996 «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της 
αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 29) 
και, όπως η παρ. 7 τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3212/2003 «Άδεια δόμησης, 
πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότη-
τας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» (Α’ 308).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). που κυρώθηκε με τον ν. 2696/1999 
(Α’ 57).

5. Τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 3  του άρθρου 9 
του ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το 

Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμ-
βάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (Α’ 162).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3769/2009 «Εφαρ-
μογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναι-
κών όσων αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 105).

7. Τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 
του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταρ-
γήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρε-
σιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74), 
καθώς και της παρ. 7 του ιδίου άρθρου.

8. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου δεύτερου «Σύ-
στημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών - 
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών» του 
ν. 4388/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 
πέμπτο «Τροποποίηση διατάξεων του ν.  4388/2016 
(Α’ 93)» του ν. 4393/2016 (Α’ 106).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 171).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020, «Διορισμός Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

12. Τις διατάξεις της υπ’  αρ. Δ14α/02/69/ΦΝ 380/ 
10.11.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωρο-
ταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) «Ίδρυση Εται-
ρίας Έργων Υποδομής με την επωνυμία Εγνατία Οδός 
Ανώνυμη Εταιρία» (Β’ 846).

13. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. ΔΜΕΟ/ε/0/568/4.6.2004 
απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία χαρακτη-
ρίστηκε ως αυτοκινητόδρομος η Εγνατία Οδός.

14. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. ΔΜΕΟ/ε/0/919/01.08.2000 
απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε 
η χωροθέτηση των σταθμών διοδίων της Εγνατίας Οδού.

15. Τις διατάξεις της Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

16. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 215/10.8.2012 απόφασης 
της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Απο-
κρατικοποιήσεων (Β’ 2316) «Μεταφορά στην εταιρεία 
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"Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημο-
σίου Α.Ε." περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά 
τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (Α’ 152)», όπως τροποποι-
ήθηκε από τις διατάξεις της υπ’ αρ. 241/27.8.2013 από-
φασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων 
και Αποκρατικοποιήσεων (Β’ 2221) «Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 215/10- 08-2012 απόφασης της Διυπουργικής 
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων» 
και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 264/14.6.2018 απόφασης 
της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Απο-
κρατικοποιήσεων (Β’ 2274) «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
215/10.08.2012 (Β’ 2316) απόφασης της Διυπουργικής 
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων 
με θέμα «Μεταφορά στην εταιρεία "Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου" περιουσιακών στοι-
χείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 
(Α’ 152) από τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων 
και Αποκρατικοποιήσεων», όπως έχει τροποποιηθεί από 
την υπ’ αρ. 241/27.08.2013 (Β’ 2221) όμοια απόφαση».

17. Την υπό στοιχεία ΔΝΣβ/οικ27840/ΦΝ393/ 
13.05.2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2018) 
περί καθορισμού συστήματος χρέωσης τελών διοδίων 
στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους άξονες (α) Α/Κ 
Σιάτιστας έως το Μεθοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής, 
(β) Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών έως το Μεθοριακό Σταθμό 
Προμαχώνα, (γ) Α/Κ Χαλάστρας έως τον Μεθοριακό 
Σταθμό Ευζώνων - Επαναχωροθέτηση Σταθμών Διοδίων.

18. Το με κωδ.: Χ50/012/ΙΙ/29583/ID138962/εμ/ 
13.01.2021 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

19. Την υπ’ αρ. 215/10.8.2012 (Β’ 2316) απόφαση «Με-
ταφορά στην εταιρεία "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 
Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε." περιουσιακών στοιχεί-
ων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011
(Α’ 152)» της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώ-
σεων και Αποκρατικοποιήσεων, όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αρ. 241/27.08.2013 (Β’ 2221) και 264/14.6.2018 
(Β’ 2274) όμοιες.

20. Την από 7.12.2020 εισηγητική έκθεση της ΓΔΟΥ 
και την υπ’ αρ. 6005/12.1.2021 συμπληρωματική του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποφασί-
ζουμε:

Άρθρο 1
Επιβολή τελών διοδίων στο μετωπικούς 
σταθμούς διοδίων Σιάτιστας και Αρδανίου, 
και στους πλευρικούς σταθμούς διοδίων Ανατ. 
Σιάτιστας, Πολυκάστρου και Ασπροβάλτας

1. Με την παρούσα καθορίζεται το ύψος των τελών 
διοδίων, που θα εισπράττονται στους μετωπικούς και 
πλευρικούς σταθμούς διοδίων του άρθρου 2 κατά το 
μεταβατικό διάστημα μέχρι την πλήρη θέση σε λειτουρ-
γία του συνόλου των μετωπικών και πλευρικών σταθμών 
διοδίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της υπό 
στοιχεία ΔΝΣβ/οικ27840/ΦΝ393/13.05.2020 κοινής από-
φασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και 
Μεταφορών (Β’ 2018).

2. Επί των πάσης φύσεως οχημάτων, που επιτρέπεται 
από τον Κ.Ο.Κ. να κινηθούν επί των τμημάτων του αυ-
τοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού, επιβάλλονται τέλη 
διοδίων. Τα τέλη διοδίων επιβάλλονται υπέρ του, κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις, φορέα εκμετάλλευσης των τμημά-
των της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, και εισπράττονται 
για λογαριασμό αυτού, από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

3. Το τέλος διοδίων επιβάλλεται για τα τμήματα που 
περιγράφονται στον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της 
υπό στοιχεία ΔΝΣβ/οικ27840/ΦΝ393/13.05.2020 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών 
και Μεταφορών (Β’ 2018).

4. Το ύψος του τέλους διοδίων καθορίζεται ανάλογα με 
την κατηγορία του οχήματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 2 κατωτέρω.

Άρθρο 2
Τέλος διοδίων ανά κατηγορία οχήματος
και ανά πλευρικό σταθμό διοδίων

1. Το τέλος διοδίων (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
ανά κατηγορία οχήματος για τους πλευρικούς σταθμούς 
Ανατ. Σιάτιστας, Πολυκάστρου, Ασπροβάλτας του Άξονα 
της Εγνατίας Οδού καθορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Σταθμός 
Διοδίων

Διόδιο τέλος 
Ευρώ (€)

Κατηγορία 
1

Κατηγορία 
2

Κατηγορία 
3

Κατηγορία 
4

Δίκυκλα,
 τρίκυκλα

Ελαφρά 
οχήματα

Φορτηγά, λεωφορεία 
και άλλα οχήματα 
με λιγότερους από 
τέσσερις (4) άξονες

Φορτηγά και άλλα 
οχήματα με τέσσερις 
(4) ή περισσότερους 

άξονες

ΑΝΑΤ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 0.50 0.70 1.80 2.50

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 0.90 1.30 3.30 4.60

ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 0.20 0.30 0.80 1.10

2. Το ειδικό τέλος (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανά κατηγορία οχήματος για τους μετωπικούς Σταθμούς Δι-
οδίων (ΣΔ) Σιάτιστας και Αρδανίου, καθώς και η αναπροσαρμογή στους Σταθμούς Διοδίων (ΣΔ) Μαλακασίου και 
Πολυμύλου του Άξονα της Εγνατίας Οδού και του Σταθμού Διοδίων (ΣΔ) Ιεροπηγής του κάθετου Άξονα Ιεροπηγής - 
Κρυσταλλοπηγής, καθορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:
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Σταθμός 
Διοδίων

Διόδιο τέλος 
Ευρώ (€)

Κατηγορία 
1

Κατηγορία 
2

Κατηγορία 
3

Κατηγορία 
4

Δίκυκλα,
 τρίκυκλα

Ελαφρά 
οχήματα

Φορτηγά, λεωφορεία 
και άλλα οχήματα 
με λιγότερους από 
τέσσερις (4) άξονες

Φορτηγά και άλλα 
οχήματα με τέσσερις 
(4) ή περισσότερους 

άξονες

ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ 1.00 1.40 3.50 4.90

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 1.10 1.50 3.80 5.30

ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ 1.00 1.40 3.50 4.90

ΙΕΡΟΠΗΓΗ 1.00 1.40 3.50 4.90

ΑΡΔΑΝΙΟ 0.80 1.20 3.00 4.20

Άρθρο 3
Χρόνος έναρξης είσπραξης τελών διοδίων 
στους σταθμούς διοδίων

1. Ως χρόνος έναρξης της είσπραξης των τελών διο-
δίων για τον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Σιάτιστας και τον 
Πλευρικό Σταθμό Διοδίων Ανατολικής Σιάτιστας, ορίζεται 
η 20η Ιανουαρίου 2021.

2. Ως χρόνος έναρξης της είσπραξης των τελών διοδί-
ων για τους Πλευρικούς Σταθμούς Διοδίων Ασπροβάλτας 
και Πολυκάστρου ορίζεται η 22η Ιανουαρίου 2021.

3. Ως χρόνος έναρξης της είσπραξης του αναπροσαρ-
μοσμένου τιμήματος για το τμήμα Α/Κ Μετσόβου - Α/Κ 
Δυτ. Γρεβενών, Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Μαλακα-
σίου, ορίζεται η 20η Ιανουαρίου 2021.

4. Ως χρόνος έναρξης της είσπραξης του αναπροσαρ-
μοσμένου τιμήματος για το τμήμα Α/Κ Δυτικής Σιάτι-
στας - Κρυσταλλοπηγής, Μετωπικός Σταθμός Διοδίων 
Ιεροπηγής, ορίζεται η 20η Ιανουαρίου 2021.

5. Ως χρόνος έναρξης της είσπραξης του αναπροσαρ-
μοσμένου τιμήματος για το τμήμα Α/Κ Κοζάνης - Α/Κ Βέ-
ροιας, Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Πολυμύλου, ορίζεται 
η 20η Ιανουαρίου 2021.

6. Ως χρόνος έναρξης της είσπραξης του τιμήματος για το 
τμήμα Α/Κ Αλεξανδρούπολης - Α/Κ Κήποι, Μετωπικός Σταθ-
μός Διοδίων Αρδανίου, ορίζεται η 28η Ιανουαρίου 2021.

Άρθρο 4
Υπόχρεος καταβολής ειδικού τέλους 
κυκλοφορίας (διοδίων), επιβολή προστίμων 
και τρόπος είσπραξης αυτών

Ως προς τον υπόχρεο καταβολής των τελών διοδίων, 
την επιβολή προστίμων και τον τρόπο είσπραξης ισχύ-
ουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία 
ΔΝΣβ/οικ27840/ΦΝ393/13.05.2020 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μετα-
φορών (Β’ 2018).

Άρθρο 5
Συνδρομητικά Προγράμματα Εκπτώσεων 
επί των Τελών Διοδίων

Τα εκπτωτικά προγράμματα του παρόντος άρθρου 
έχουν ισχύ μέχρι την Ημερομηνία Έναρξης της Σύμβασης 

Παραχώρησης που θα συναφθεί μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και 
του Αναδόχου του διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη. Τα 
συνδρομητικά προγράμματα εκπτώσεων επί των τιμών 
των τελών διοδίων ή συστήματα ειδικών μειωμένων τε-
λών για συχνή ή καθημερινή χρήση διαμορφώνονται 
ως εξής:

1. Συνδρομητικό πρόγραμμα εκπτώσεων με την ονο-
μασία «Smart»:

Στο συνδρομητικό πρόγραμμα εκπτώσεων «Smart» 
μπορούν να εγγραφούν όλοι οι χρήστες της Εγνατίας 
Οδού που διαθέτουν οχήματα κατηγορίας 2, 3 και 4. 
Οι συνδρομητές αυτού του εκπτωτικού προγράμματος 
επωφελούνται έκπτωσης επί της ονομαστικής τιμής τέ-
λους διοδίου που ισχύει για κάθε σταθμό, ανάλογα με 
τον αριθμό των διελεύσεων που πραγματοποιούν στο 
σταθμό αυτό σε μηνιαία βάση (από την πρώτη μέχρι την 
τελευταία ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα).

Τα προσφερόμενα ποσοστά των εκπτώσεων επί της 
ονομαστικής τιμής διοδίου του κάθε σταθμού διαμορ-
φώνονται ως εξής:

α) Από την 1η έως και την 5η Διέλευση που πραγ-
ματοποιεί ο συνδρομητής της υπηρεσίας κάθε ημε-
ρολογιακό μήνα σε κάθε έναν από τους σταθμούς 
διοδίων της Ε.Ο. Α.Ε., δεν παρέχεται κάποια έκπτωση 
(0% έκπτωση).

β) Από την 6η έως και την 10η Διέλευση που πραγματο-
ποιεί ο συνδρομητής της υπηρεσίας κάθε ημερολογιακό 
μήνα σε κάθε έναν από τους σταθμούς διοδίων της Ε.Ο. 
Α.Ε., παρέχεται έκπτωση 5%.

γ) Από την 11η έως και την 30η Διέλευση που πραγμα-
τοποιεί ο συνδρομητής της υπηρεσίας κάθε ημερολογι-
ακό μήνα σε κάθε έναν από τους σταθμούς διοδίων της 
Ε.Ο. Α.Ε., παρέχεται έκπτωση 20%.

δ) Από την 31η έως και την 45η Διέλευση που πραγμα-
τοποιεί ο συνδρομητής της υπηρεσίας κάθε ημερολογι-
ακό μήνα σε κάθε έναν από τους σταθμούς διοδίων της 
Ε.Ο. Α.Ε., παρέχεται έκπτωση 25%.

ε) Από την 46η και πάνω Διελεύσεις που πραγματοποιεί 
ο συνδρομητής της υπηρεσίας κάθε ημερολογιακό μήνα 
σε κάθε έναν από τους σταθμούς διοδίων της Ε.Ο. Α.Ε., 
παρέχεται έκπτωση 30%.
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Οι προσφερόμενες εκπτώσεις υπολογίζονται ξεχωρι-
στά για κάθε έναν: ηλεκτρονικό πομποδέκτη που έχει 
συνδεθεί στον λογαριασμό του συνδρομητή, για κάθε 
σταθμό διοδίων και κάθε ημερολογιακό μήνα.

2. Συνδρομητικό πρόγραμμα εκπτώσεων με την ονο-
μασία «Citizen»

Στο συνδρομητικό πρόγραμμα εκπτώσεων «Citizen» 
μπορούν να εγγραφούν όλοι οι χρήστες της Εγνατίας 
Οδού που διαθέτουν αποκλειστικά και μόνο οχήματα κα-
τηγορίας 2 (Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος 
μέχρι 2,70 μέτρα). Οι συνδρομητές αυτού του εκπτωτικού 
προγράμματος επωφελούνται έκπτωσης επί της ονομα-
στικής τιμής τέλους διοδίου που ισχύει για κάθε σταθμό, 
ανάλογα με τον αριθμό των διελεύσεων που πραγματο-
ποιούν στο σταθμό αυτό σε μηνιαία βάση (από την πρώτη 
μέχρι την τελευταία ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα).

Τα προσφερόμενα ποσοστά των εκπτώσεων επί της 
ονομαστικής τιμής διοδίου του κάθε σταθμού διαμορ-
φώνονται ως εξής:

α) Από την 1η έως και την 27η Διέλευση που πραγμα-
τοποιεί ο συνδρομητής της υπηρεσίας κάθε ημερολογι-
ακό μήνα σε κάθε έναν από τους σταθμούς διοδίων της 
Ε.Ο. Α.Ε., παρέχεται έκπτωση 5%.

β) Από την 28η έως και την 50η Διέλευση που πραγ-
ματοποιεί ο συνδρομητής της υπηρεσίας κάθε ημερο-
λογιακό μήνα σε κάθε έναν από τους σταθμούς διοδίων 
της Ε.Ο. Α.Ε., παρέχεται έκπτωση 100%.

γ) Από την 51η έως και την 50η Διέλευση που πραγμα-
τοποιεί ο συνδρομητής της υπηρεσίας κάθε ημερολογι-
ακό μήνα σε κάθε έναν από τους σταθμούς διοδίων της 
Ε.Ο. Α.Ε., δεν παρέχεται κάποια έκπτωση (Έκπτωση 0%).

Οι προσφερόμενες εκπτώσεις υπολογίζονται ξεχωρι-
στά για κάθε έναν: ηλεκτρονικό πομποδέκτη που έχει 
συνδεθεί στον λογαριασμό του συνδρομητή, για κάθε 
σταθμό διοδίων και κάθε ημερολογιακό μήνα.

Άρθρο 6
Χρήση εσόδων Μετωπικών 
και Πλευρικών Σταθμών Διοδίων

Τα εισπραττόμενα από την εταιρία με την επωνυμία 
«Εγνατία Οδός Α.Ε.» τέλη διοδίων στους Πλευρικούς 
Σταθμούς Αν. Σιάτιστας, Πολυκάστρου και Ασπροβάλ-
τας, καθώς και των Μετωπικών Σταθμών Σιάτιστας και 
Αρδανίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 
στην παρούσα, χρησιμοποιούνται από αυτήν αποκλει-
στικώς για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρ. 1 του 
άρθρου  4 της υπό στοιχεία ΔΝΣβ/οικ27840/ΦΝ393/ 
13.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2018).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών 
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