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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Βελτίωση 

οδικού άξονα Λαµία – Ιτέα – Αντίρριο, τµήµα Μπράλος – Άµφισσα» από την 

Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 

                            

 

Το τµήµα «Μπράλος – Άµφισσα» αποτελεί µέρος του άξονα της Ε.Ο. Λαµία – 

Ιτέα – Αντίρριο. Ο οδικός αυτός άξονας αποτελεί τµήµα του διεθνούς οδικού 

δικτύου «Ε» (Ε65) και αφορά 30,71 χλµ. του συγκεκριµένου οδικού δικτύου. 

 Η υφιστάµενη οδός εµφανίζει φτωχά γεωµετρικά χαρακτηριστικά που την 

καθιστούν ανεπαρκή να εξυπηρετήσει τους υπάρχοντες και προβλεπόµενους στο 

µέλλον κυκλοφοριακούς φόρτους. Η οδός εξυπηρετεί σηµαντικό ποσοστό βαρέων 

οχηµάτων λόγω της έντονης εξορυκτικής και µεταλλευτικής δραστηριότητας στην 

περιοχή, αλλά και µεγάλο φόρτο διερχόµενων µετακινήσεων της Κεντρικής και 

Βόρειας Ελλάδας µε περιοχές της Νότιας και ∆υτικής χώρας, καθώς αποτελεί 

συνδετήριο άξονα των αυτοκινητοδρόµων ΠΑΘΕ και Ιόνιας Οδού. 

 Η σκοπιµότητα της βελτίωσης των τµηµάτων του οδικού άξονα «Λαµία – 

Ιτέα – Αντίρριο» και ιδιαίτερα του τµήµατος από το Μπράλο µέχρι την Άµφισσα 

καθίσταται προφανής εφόσον από αυτή αναµένονται: 

• Βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του υφιστάµενου οδικού 

δικτύου, 

• Εξυπηρέτηση της σηµερινής και µελλοντικής κυκλοφορίας 

• Βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

• Μείωση του απαιτούµενου χρόνου της διαδροµής από Πάτρα και Αντίρριο 

έως Λαµία 

• Τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής από την οποία διέρχεται ο 

άξονας 

• Παράκαµψη των υφιστάµενων πόλεων και οικισµών 



 

                                                      

 

• Αύξηση της λειτουργικότητας και αποδοτικότητας του αυτοκινητοδρόµου 

ΠΑΘΕ, της Ιόνιας Οδού και της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου 

• Σηµαντική µείωση της απόστασης και του χρόνου διαδροµής ιδιαίτερα για 

τους χρήστες µε προέλευση τη Νότιο – ∆υτική Ελλάδα και προορισµό την 

Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα (Κεντρική Στερεά, Θεσσαλία, Κεντρική 

Μακεδονία) και αντίστροφα. 

Οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν έχουν ως στόχο τη βελτίωση της 

οικονοµικής και κοινωνικής ευηµερίας των ανθρώπων. Η αύξηση της 

χωρητικότητας των οδών και η βελτίωση των οδοστρωµάτων µειώνουν τη 

διάρκεια µετακίνησης και το κόστος του χρήστη, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν την 

πρόσβαση σε αγορές, εργασία, εκπαίδευση και υπηρεσίες. 

Το συγκεκριµένο θέµα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Αρνητικά ψήφισε η 

Περιφερειακή Σύµβουλος Ντούρου Σοφία  - Ιωάννα. 
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