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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΘΕΜΑ:  Προτάσεις της Π.Ε Φωκίδας, για το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων- 
Εθνικοί πόροι, ύψους 4.800.00€ για τα έτη 2015-2016-2017. 

 

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 

ύστερα από την ψήφιση του προγράµµατος από το Περιφερειακό συµβούλιο Στερεάς 

Ελλάδας, η Π.Ε Φωκίδας απέστειλε Τεχνικό ∆ελτίο για την συντήρηση του οδικού 

δικτύου Φωκίδας για τα έτη 2015,2016 και 2017. 

Το µήκος της επέµβασης υπολογίζεται σε 800 km περίπου. Οι εργασίες που 

θα γίνουν, αφορούν την αποκατάσταση του υφισταµένου ασφαλτοτάπητα, της 

υφιστάµενης σήµανσης, βελτίωση των συναρµογών στους κόµβους χωρίς νέα 

χάραξη, επισκευή- αποκατάσταση των τεχνικών έργων, καθαρισµοί φρεατίων και 

οχετών, άρση καταπτώσεων και άρση επικινδυνότητας από µελλοντικές 

καταπτώσεις- ολισθήσεις. 

Σκοπός του έργου µέσω των επιµέρους µελετών που ήδη υπάρχουν είναι ο 

περιορισµός των προβληµάτων και η µείωση των ατυχηµάτων από τη δυσµενή 

κατάσταση του οδοστρώµατος του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου. 

Στο υφιστάµενο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο του νοµού υπάρχουν µεγάλες 

ανάγκες λόγω της ελλιπούς συντηρήσεως λόγω έλλειψης πόρων ή περιορισµένου 

ύψους (προϋπολογισµού ) αυτών. 

 

     Σε αυτήν την κακή κατάσταση συνεισέφερε µε αρνητικά αποτελέσµατα 

επιπλέον τόσο η κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων , οι άσχηµες καιρικές συνθήκες 



(ύπαρξη νερού στο κατάστρωµα και στα ρείθρα της οδού, παγετός, µεγάλες 

θερµοκρασιακές µεταβολές , ύπαρξη χηµικών καταλοίπων) , η δραστηριότητα 

µεγάλων βιοµηχανιών και βιοτεχνιών ( ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΕ, ∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟ ΑΕ, 

S&B ΒΩΞΙΤΕΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ) και το 

γεγονός ότι µεγάλο τµήµα του εθνικού οδικού δικτύου είναι ορεινό. 

 

   Ιδιαίτερα, το Εθνικό δίκτυο , διέρχεται από αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους 

(∆ΕΛΦΟΙ, ΕΥΠΑΛΙΟ, ΛΙ∆ΩΡΙΚΙ, ΧΡΙΣΣΟ, κλπ) , µε ειδικό καθεστώς προστασίας 

(NATURA) τουριστικά αξιοθέατα (ΓΑΛΑΞΙ∆Ι, ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΝΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

∆ΙΑΚΟΣ, ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ κλπ), εµπορικούς τόπους µε πυκνή ροή διερχοµένων 

φορτηγών και λεωφορείων µεγάλου µεγέθους και µεγάλου βάρους ανά τροχό µε 

αποτέλεσµα το κατάστρωµα των οδών να καταπονείται και καθολικά και σηµειακά. 

 

Στο δε Επαρχιακό δίκτυο επειδή κατά κύριο µέρος αναπτύσσεται σε περιοχές µε 

ισχυρό ανάγλυφο , µε απότοµους ελιγµούς , από την κυκλοφορία οχηµάτων , το 

κατάστρωµα της οδού καταπονείται καθ' όλο το πλάτος και µήκος του.  

 

Για την αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων και την ασφαλέστερη παροχέτευση της 

κυκλοφορίας επί του οδικού δικτύου, προτείνονται έργα στους εξής κόµβους : α) της 

Εθ.οδού Ιτέας - Ναυπάκτου µε το Τ.∆. Μαλάµατα του ∆ήµου ∆ωρίδας β) της 

Εθ.οδού Ιτέας - Ναυπάκτου µε το Τ.∆. Γλυφάδα του ∆ήµου ∆ωρίδας , γ) της Εθ. 

οδού 48 µε το Τ.∆. Αγίου Κων/νου του ∆ήµου ∆ελφών, δ) της Εθ. οδού 27 µε το 

Τ.∆. Βάριανη του ∆ήµου ∆ελφών ε) της Εθν. οδού 48 µε το Τ.∆. Αγίου Γεωργίου 

του ∆ήµου ∆ελφών, , και στ) της Επ. οδού 4 το Τ.∆. ∆εσφίνας του ∆ήµου ∆ελφών. 

Οι κόµβοι είναι εξαιρετικά απαραίτητοι για την επικοινωνία των αστικών κέντρων µε 

τα ανωτέρω Τ.∆. επειδή αυτά βρίσκονται είτε σε περιοχές µε εξαιρετικά µεγάλη 

εµπορική - βιοτεχνική δραστηριότητα είτε σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

είτε σε περιοχές µε ιδιαίτερο φυσικό κάλλος µε αποτέλεσµα να υπάρχει µεγάλος 

κυκλοφοριακός φόρτος και ως εκ τούτου αυξηµένος κίνδυνος πρόκλησης 

ατυχηµάτων. Οι βελτιώσεις στους ανωτέρω κόµβους κρίνονται ως το µόνο 

αποτελεσµατικό µέτρο αποφυγής ατυχηµάτων επειδή οι υφιστάµενοι κόµβοι είναι 

εκτός σύγχρονων προδιαγραφών, δεν επαρκούν για την παροχέτευση της 

κυκλοφορίας ενώ ήδη έχει εξαντληθεί κάθε άλλο τρόπος ασφάλειας µέσω της 

κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης. 



 

Σε περίπτωση της µη κατασκευής των ανωτέρω η κυκλοφορία επί του οδικού 

δικτύου, µε την πάροδο του χρόνου , θα γίνεται ολοένα και πιο επισφαλής. 

 

Σηµειώνουµε, ότι οι προτάσεις- καταγραφή της ∆/σης Τεχνικών Έργων της 

Π.Ε Φωκίδας, για αναγκαίες παρεµβάσεις ήταν 12.000.000€. 

  

 

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ 

 


