
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ)  
ΤΗΣ 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
198/2017 

 
          Στη Λαμία, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας (Αινιάνων 6-8 Λαμία),  κατόπιν της υπ’ αρίθμ. πρωτ. οικ.204915/507/19-9-2017 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 8η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, 
στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας 
διάταξης:       
 

Θέμα 29ο  

H.Δ. 
Ανακατάταξη της ΝΕΟ Αθηνών –Λαμίας στην περιοχή των Θερμοπυλών. 

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
είναι:  
 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κυρίτσης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευάγγελος Κατσαγούνος, Φανή 

Παπαθωμά  Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός  
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
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Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος  √ 1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Ζαννιάς Αθανάσιος  √ 
4 Αργύρης Δημήτριος  √  4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος   √ 6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας √  8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Γιαννάκης Μιχαήλ √  
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη  √ 16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος  √  «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων   √ «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης   √  «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Γιανναράκης Ιωάννης √  
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 26 5 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 18 2 
 
 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα τέσσερις (44), ο Πρόεδρος 
του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Χρέη Υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπηρεσιακή Γραμματέας κ. Μαρούλα Ξηρού, 
υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στη Συνεδρίαση ήταν παρών κι ο 
Αναπληρωτής υπηρεσιακός γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου. 
 
      Ο    Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο 
στον εισηγητή του 29ου θέματος  ημερήσιας διάταξης Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. 
Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
167599/4606/11-9-2017 εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα : 
   
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Για την υπόψη ανακατάταξη έχει ληφθεί ήδη η αρίθ.11/13-2-2017 Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (1ης Τακτική Συνεδρίαση της 
13ης Φεβρουαρίου 2017), αφορώσα την υποβάθμιση σε Δευτερεύων Εθνικό Οδικό 
Δίκτυο, του τμήματος της ΝΕΟ Αθηνών – Λαμίας, μήκους 7χλμ., το οποίο άρχεται από 
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το σημείο που η ΝΕΟ διέρχεται κάτω από την ΠΑΘΕ στην περιοχή των διοδίων της 
Αγίας Τριάδας και τελειώνει στο σημείο που επίσης διέρχεται κάτω από την ΠΑΘΕ 
πλησίον των διοδίων Θερμοπυλών (ανατολικά του Α/Κόμβου προς Μπράλο) 

2. Με το αρίθμ.πρωτ.ΔΟΥ/3353/10.7.2017 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του 
ΥΠΟΜΕΔΙ, ζητήθηκε η υπόψη ανακατάταξη να αφορά το συνολικό τμήμα της ΝΕΟ.1 
από την Χ.Θ.188+070 (νέος ισόπεδος κόμβος Μώλου) έως την Χ.Θ.201+150 (νέος 
ισόπεδος κόμβος Μπράλου) με σκοπό να εξασφαλίζεται η αυτοτέλεια του τμήματος με 
την προς και από όλες τις κατευθύνσεις, σύνδεση του τμήματος με τον αυτοκινητόδρομο 
ΠΑΘΕ. 

3. Με την παρούσα επανερχόμαστε με σκοπό την συμπερίληψη στην ως άνω Απόφαση 
του υπόψη συνολικού οδικού τμήματος της ΝΕΟ.1 

4. Ο υπόψη αποχαρακτηρισμός αφορά το τμήμα της ΝΕΟ.1 από την Χ.Θ.188+070 (νέος 
ισόπεδος κόμβος Μώλου) έως την Χ.Θ.201+150 (νέος ισόπεδος κόμβος Μπράλου) 
μήκους 13,08χλμ. 

5. Στην ευρύτερη περιοχή του υπόψη τμήματος, τα έργα οδοποιίας έχουν ολοκληρωθεί. 
Συγκεκριμένα έχει κατασκευασθεί ο ΠΑΘΕ στο σύνολό του ο οποίος παραλαμβάνει 
ολόκληρη την υπεραστική κυκλοφορία. Η ΝΕΟ.1, τμήματα της οποίας 
χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του ΠΑΘΕ, αποκαταστάθηκε πλήρως με την 
κατασκευή νέων τμημάτων σύνδεσης των εγκαταλελειμμένων τμημάτων με σκοπό την 
επικοινωνία των μικρών οικισμών που παρακάμφθηκαν όπως των Θερμοπυλών και του 
Μώλου. Τέλος, έχει κατασκευασθεί παράπλευρο δίκτυο του ΠΑΘΕ με σκοπό την 
επικοινωνία μεταξύ των άλλοτε διασταυρούμενων αγροτικών οδών. Η επικοινωνία των 
μικρότερων οικισμών καθώς επίσης και η σύνδεση με την Ε.Ο. Λαμίας – Ναυπάκτου 
γίνεται πλέον με ανισόπεδους κόμβους.  

6. Σε όλες τις περιπτώσεις που κάποιο τμήμα της ΠΑΘΕ κατασκευάσθηκε αντικαθιστώντας 
την ΝΕΟ.1, κατασκευάσθηκαν παράλληλα, οδοί σύνδεσης των εγκαταλειμμένων 
τμημάτων με σκοπό την αποκατάσταση της κυκλοφορίας επί της ΝΕΟ.1  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Την έγκριση υποβάθμισης σε Δευτερεύων Εθνικό Οδικό Δίκτυο, του τμήματος της ΝΕΟ.1 
από την Χ.Θ.188+070 (νέος ισόπεδος κόμβος Μώλου) έως την Χ.Θ.201+150 (νέος 
ισόπεδος κόμβος Μπράλου) μήκους 13,08χλμ καθόσον το εν λόγω τμήμα της 
εναπομείνασας ΝΕΟ έχει αντικατασταθεί από τον Αυτοκινητόδρομο και επιπλέον συνδέεται 
εκατέρωθεν με ανισόπεδους κόμβους με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ. 
 
 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Ομόφωνα, εγκρίνει την  υποβάθμιση σε Δευτερεύων Εθνικό Οδικό Δίκτυο, του 
τμήματος της ΝΕΟ.1 από την Χ.Θ.188+070 (νέος ισόπεδος κόμβος Μώλου) έως την 
Χ.Θ.201+150 (νέος ισόπεδος κόμβος Μπράλου) μήκους 13,08χλμ καθόσον το εν 
λόγω τμήμα της εναπομείνασας ΝΕΟ έχει αντικατασταθεί από τον Αυτοκινητόδρομο 
και επιπλέον συνδέεται εκατέρωθεν με ανισόπεδους κόμβους με τον 
αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ. 
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 
            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 

 
 

ΑΔΑ: 73ΩΙ7ΛΗ-ΝΚΩ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ο υπόψη αποχαρακτηρισμός αφορά το τμήμα της ΝΕΟ.1 από την Χ.Θ.188+070 (νέος ισόπεδος 

κόμβος Μώλου) έως την Χ.Θ.201+150 (νέος ισόπεδος κόμβος Μπράλου) 

Στο υπόψη τμήμα από τον Μώλο μέχρι και την συμβολή με την Ε.Ο. Λαμίας – Ναυπάκτου έχει 

κατασκευασθεί και παραδοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ ο οποίος σε 

κάποια τμήματά του κατασκευάσθηκε στην θέση της ΝΕΟ.1 και σε κάποια τμήματα σε νέα 

χάραξη. 

Στην ευρύτερη περιοχή τα έργα οδοποιίας έχουν ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα έχει 

κατασκευασθεί ο ΠΑΘΕ στο σύνολό του ο οποίος παραλαμβάνει ολόκληρη την υπεραστική 

κυκλοφορία. Η ΝΕΟ.1, τμήματα της οποίας χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του ΠΑΘΕ, 

αποκαταστάθηκε πλήρως με την κατασκευή νέων τμημάτων σύνδεσης των εγκαταλελειμμένων 

τμημάτων με σκοπό την επικοινωνία των μικρών οικισμών που παρακάμφθηκαν όπως των 

Θερμοπυλών και του Μώλου. Τέλος, έχει κατασκευασθεί παράπλευρο δίκτυο του ΠΑΘΕ με 

σκοπό την επικοινωνία μεταξύ των άλλοτε διασταυρούμενων αγροτικών οδών. Η επικοινωνία 

των μικρότερων οικισμών καθώς επίσης και η σύνδεση με την Ε.Ο. Λαμίας – Ναυπάκτου γίνεται 

πλέον με ανισόπεδους κόμβους.  

Σε όλες τις περιπτώσεις που κάποιο τμήμα της ΠΑΘΕ κατασκευάσθηκε αντικαθιστώντας την 

ΝΕΟ.1, κατασκευάσθηκαν παράλληλα, οδοί σύνδεσης των εγκαταλειμμένων τμημάτων με 

σκοπό την αποκατάσταση της κυκλοφορίας επί της ΝΕΟ.1 

Τα διατηρούμενα τμήματα της ΝΕΟ.1 καθώς επίσης και τα τμήματα που αντικαταστάθηκαν από 

νέα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Από Χ.Θ. Έως Χ.Θ. Νέο Τμήμα/Διατήσηση 

188+070 191+700 Διατήρηση 

191+700 195+000 Νέο Τμήμα 

195+000 199+900 Διατήρηση 

199+900 201+150 Νέο Τμήμα 

 

Στο 1ο τμήμα από Χ.Θ.188+070 μέχρι και Χ.Θ.191+700 μήκους 3,63χλμ., αφορά διατήρηση της 

ΝΕΟ.1. Οι ελάχιστες οριζοντιογραφικές ακτίνες της ΝΕΟ 1 εντοπίζονται στην περιοχή πλησίον 

του οικισμού Μώλου και ανέρχονται σε 350μ. και 450μ. ενώ στο υπόλοιπο τμήμα οι καμπύλες 

ανέρχονται σε μεγαλύτερες των 800μ. 

Το 2ο τμήμα από Χ.Θ.191+700 έως Χ.Θ.195+000 μήκους 3,3χλμ. το οποίο ουσιαστικά αποτελεί 

νέα χάραξη της ΝΕΟ.1, έχει κατασκευασθεί με μειωμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, τόσο από 

πλευράς τυπικής διατομής όσο και οριζοντιογραφικών καμπυλών οι οποίες ανέρχονται σε 200 

έως  και 350μ. 
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Στο 3ο τμήμα από Χ.Θ.195+000 έως Χ.Θ.199+900 μήκους 4,9χλμ., διατηρείται η ΝΕΟ.1 χωρίς 

οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές επεμβάσεις. Οι οριζοντιογραφικές ακτίνες ανέρχονται σε 

600μ. η ελάχιστη και στη συνέχεια 700μ., 800 καθώς επίσης και άνω 1000μ. 

Το 4ο τμήμα από Χ.Θ.199+900 έως Χ.Θ.201+150 μήκους 1,25χλμ. αποτελεί παραλλαγή της 

ΝΕΟ.1 αφενός λόγω της κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ καθώς επίσης και της 

κατασκευής του νέου ανισόπεδου κόμβου Μπράλλου και των διοδίων. Οι χρησιμοποιούμενες 

οριζοντιογραφικές ακτίνες ανέρχονται σε 300μ. 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι η ΝΕΟ.1 πριν την κατασκευή της ΠΑΘΕ, από την 

περιοχή του Μώλου (Χ.Θ.188+070) μέχρι και τον ισόπεδο κόμβο του Μπράλου (Χ.Θ.201+150) 

είχε στο μεγαλύτερο μήκος της ευθυτενή χάραξη και ο μέσος όρος των οριζοντιογραφικών 

καμπυλών που χρησιμοποιούνταν ανέρχονταν σε 800-1000μ με εξαίρεση πλησίον του οικισμού 

Μώλου όπου λόγω στενότητας χώρου, είχαν εφαρμοσθεί καμπύλες της τάξης των 350 και 

450μ. 

Η γεωμετρία των νέων τμημάτων που κατασκευάσθηκαν με σκοπό την σύνδεση των 

εγκαταλειμμένων τμημάτων μετά την κατασκευή του ΠΑΘΕ, ουσιαστικά καθορίζουν την 

συνολική γεωμετρία της οδού. Η τυπική διατομή που χρησιμοποιήθηκε καθώς επίσης και το 

μέγεθος των οριζοντιογραφικών καμπυλών που το μεγαλύτερο πλήθος τους αφορά μικρές 

ακτίνες της τάξης των 300μ. κατατάσσουν την οδό στην κατηγορία ΑΙΙ με βάση τις ΟΜΟΕ. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η υπόψη ανακατάταξη είναι επιβεβλημένη καθόσον τόσο η 

γεωμετρία της οδού με χαρακτηριστικά κατηγορίας ΑΙΙ σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ, όσο και ο 

λειτουργικός σχεδιασμός με βάση τον τρόπο εξυπηρέτησης δεν συνάδει με χαρακτηριστικά 

πρωτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου. 

Ο Πρ/νος του Τμήματος 

ΤΣΕ/ΔΤΕ 

Ο αναπληρωτής Πρ/νος 
ΔΤΕ/ΠΣΕ 

Ο αναπληρωτής Πρ/νος 

Γεν.Δ/νσης ΑΠΠΥ 

   

Μιχάλης Βλαχάκης 

Πολιτικός Μηχανικός 

Σπυρίδων Παλαιοπάνος 

Πολιτικός Μηχανικός 

Αναστάσιος Παπαναστασίου 

Τοπογράφος Μηχανικός 
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