
 

 

Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον κο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

 

 

Θέμα: «Ανάγκη ανοίγματος διόδου προς παλιά Εθνική Οδό, στο ύψος 

των διοδίων των Αφιδνών». 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

 Όπως είναι γνωστό, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης 

υπάρχουν διόδια στο ύψος των Αφιδνών (Κιούρκα), τα οποία δημιουργούν 

μεγάλο κόστος μετακίνησης για εκείνους που κατευθύνονται σε κοντινούς 

προορισμούς λίγο μετά τα διόδια, όπως το Καπανδρίτι, οι Αφίδνες, η 

Μαλακάσα και ο Ωρωπός. Για να αποφύγουν οι οδηγοί τα διόδια, 

χρησιμοποιούν τον παράλληλο δρόμο από την Εθνική. Όταν, όμως 

φτάσουν στα διόδια των Αφιδνών, δεν μπορούν πλέον να βγουν από την 

Εθνική, οπότε είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν διόδια. Για να 

αποφύγουν τη συγκεκριμένη συνθήκη, βγαίνουν από την Εθνική από τον 

κόμβο του Αγίου Στεφάνου (Λεωφόρος Κρυονερίου) ώστε να μπουν στον 

παράλληλο δρόμο, ή περνούν μέσα από τον Άγιο Στέφανο εξ αρχής, για 

να πλησιάσουν τον κόμβο και να συνεχίσουν στον παράλληλο δρόμο της 

Παλιάς Εθνικής. 

Κύριε Υπουργέ, ο κόμβος του Αγίου Στεφάνου στην Εθνική Οδό 

Αθηνών Θεσσαλονίκης, δέχεται καθημερινά μεγάλο όγκο οχημάτων, όχι 

μόνο των κατοίκων της περιοχής που κινούνται από και προς τον κόμβο, 

αλλά και όλων όσοι κατευθύνονται από και προς τον Ωρωπό, τις Αφίδνες, 

το Καπανδρίτι και την ευρύτερη περιοχή και εκείνων οι οποίοι δεν 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

5685

Ημερομ. Κατάθεσης:

5/4/2021



επιθυμούν να πληρώσουν διόδια στην Εθνική Οδό. Όπως γίνεται 

αντιληπτό, ο όγκος των οχημάτων είναι πολύ μεγάλος, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις, με συνέπεια να δυσκολεύεται 

πολύ η καθημερινότητά των εργαζόμενων και μη, κατοίκων. Αξίζει να 

σημειωθεί, ότι τα δρομολόγια του ΟΣΕ δεν βοηθούν τον εργαζόμενο, διότι 

υφίστανται ανά δύο ώρες. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,  

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο στη δημιουργία εξόδου οχημάτων, 

λίγο πριν τον υπάρχοντα σταθμό των διοδίων στο ύψος των 

Αφιδνών, στο σημείο όπου η Εθνική Οδός βρίσκεται δίπλα στον 

παράδρομο, όπως και από την απέναντι πλευρά για όλους όσοι 

έρχονται από τις γύρω περιοχές με κατεύθυνση προς Αθήνα, 

ώστε να αποσυμφορηθεί ο κόμβος του Αγίου Στεφάνου; 

 

 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη, 

 

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής  

 

ΜέΡΑ25 




