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Από την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου θα πραγματοποιείται η διέλευση των οδηγών
από όλα τα διόδια της χώρας με ένα μόνο e-pass.
Με ενιαίο
e-pass θα μπορούν να κινούνται σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας από αύριο οι
οδηγοί, καθώς τίθεται σε παραγωγική λειτουργία ο ενιαίος πομποδέκτης. Έτσι, από 4
Νοεμβρίου οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να περνούν από οποιοδήποτε σταθμό διοδίων
χρησιμοποιώντας τον πομποδέκτη που ήδη διαθέτουν, ανεξαρτήτως παραχωρησιούχου και
χωρίς να προβούν σε καμία επιπλέον ενέργεια, επισημαίνουν σε κοινή ανακοίνωσή τους τα
υπουργεία Υποδομών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με το ισχύον καθεστώς, οι οδηγοί έπρεπε να διαθέτουν τρεις διαφορετικές συσκευές –
πομποδέκτες για όλους τους αυτοκινητοδρόμους. Με τη διαλειτουργικότητα των διοδίων
δίνεται η δυνατότητα διέλευσης με οποιονδήποτε από τους υφιστάμενους πομποδέκτες. Με
αυτό τον τρόπο οι μετακινήσεις θα γίνονται ευκολότερα, με μικρότερες ουρές στους
σταθμούς διοδίων, λιγότερη ταλαιπωρία και μεγαλύτερη ταχύτητα σε όλη την επικράτεια.

Πλέον οι οδηγοί θα μπορούν να ταξιδεύουν με τον πομποδέκτη που ήδη διαθέτουν
πραγματοποιώντας διελεύσεις από την Αττική Οδό, τη Νέα Οδό, τη Κεντρική Οδό, τον
Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, την Εγνατία Οδό, τη Γέφυρα, την Ολυμπία Οδό και τον Μορέα
χωρίς να αναγκάζονται να προμηθεύονται και να δεσμεύουν χρηματικά ποσά σε
διαφορετικές συσκευές.

Ουσιαστικά μπαίνει σε εφαρμογή η διαλειτουργικότητα των διοδίων, η οποία ωστόσο δε
θα είναι πλήρης καθώς θα δίνει μεν τη δυνατότητα στον οδηγό να ταξιδεύει από άκρη σε
άκρη σε όλη τη χώρα με τον ίδιο πομποδέκτη και χωρίς να αναγκάζεται να αλλάζει έως και
τρεις διαφορετικούς για ένα ταξίδι, αλλά θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι ο πομποδέκτης του
είναι «φορτισμένος» με το απαραίτητο ποσό. Κι αυτό γιατί η φόρτωση του πομποδέκτη με
περισσότερα χρήματα θα μπορεί να γίνεται από όπου κι αν βρίσκεται μόνο ηλεκτρονικά
μέσω της σελίδας του αυτοκινητοδρόμου, από τον οποίο τον έχει προμηθευτεί
πληρώνοντας με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Ο χρήστης με φυσική παρουσία θα μπορεί να φορτίσει τον πομποδέκτη του με όσα
χρήματα επιθυμεί, μόνο στα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών του δικού του παρόχου. Δεν θα
μπορεί όμως να φορτίσει τον πομποδέκτη του παρόχου του σε Σημεία Εξυπηρέτησης

1/2

Ενιαίο e-pass για όλα τα διόδια
Τετάρτη, 04 Νοεμβρίου 2020 00:00

Πελατών άλλου παρόχου. Σήμερα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περί τους 940.000
πομποδέκτες ενεργοί σε όλη τη χώρα με την πλειονότητα αυτών (περίπου 70%) να ανήκει
στην Αττική Οδό.

Πηγή: ethnos.gr
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