
 

 

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2023 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

 

Θέμα: «Πολλά τα τροχαία ατυχήματα στη συνδετήρια οδό του οδικού 

άξονα Ε65 με την παλαιά Εθνική Οδό Λαμίας – Δομοκού» 

 

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχει καταγραφεί σημαντικός αριθμός 

ατυχημάτων τα οποία λαμβάνουν χώρα κατά μήκος του παραπλεύρου οδικού 

άξονα που συνδέει τον Ε65 με την παλαιά Εθνική Οδό Λαμίας – Δομοκού, 

γεγονός το οποίο έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία των κατοίκων των 

παρακείμενων τοπικών κοινοτήτων και περιοχών του Δήμου Δομοκού. 

 

Επιπροσθέτως, η αυξανόμενη ανησυχία ερείδεται και στο γεγονός ότι 

δεν είναι ξεκάθαρο το ποιος φορέας είναι αρμόδιος για τη συντήρηση και την 

εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ομαλή και εύρυθμη κίνηση των 

διερχόμενων από την εν λόγω συνδετήρια οδό οχημάτων. Χαρακτηριστική είναι 

η εκ μέρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, επίσημη απάντηση σε σχετικό 

ερώτημα που ετέθη κατά τη διάρκεια της 20ης Τακτικής Συνεδρίασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στις 6 Δεκεμβρίου 2022, ότι το εν 

θέματι τμήμα «δεν ανήκει στην αρμοδιότητα συντήρησης της Δ.Τ.Ε./Π.Σ.Ε.», 

αλλά και ότι «υπάρχει εκτενής σχετική αλληλογραφία μεταξύ του Αστυνομικού 

Τμήματος Δομοκού και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου και διεξάγεται 

έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας». 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα περιεχόμενα διαλαμβανόμενα στοιχεία στην 

ως άνω επίσημη απάντηση εκ μέρους της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής 

Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων 

που καταγράφονται σε όλο το οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας, όπως 
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προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν α) η παραβίαση 

προτεραιότητας, β) η απόσπαση προσοχής του οδηγού, γ) η υπερβολική 

ταχύτητα, δ) η μη τήρηση απόστασης ασφαλείας, ε) η κίνηση στο αντίθετο 

ρεύμα κυκλοφορίας και στ) η παραβίαση της σήμανσης. Κατά συνέπεια 

προκύπτει εκ των πραγμάτων η διαπιστούμενη αναγκαιότητα για την ένταση 

των σχετικών προσπαθειών, ιδίως, στα σημεία όπου καταγράφεται μεγαλύτερη 

συχνότητα ατυχημάτων. 

Επειδή, βάσει των ως άνω εκτιθέμενων στοιχείων υφίσταται μείζον 

ζήτημα σχετικά με την αρμοδιότητα συντήρησης και εξασφάλισης των δεουσών 

τεχνικών προϋποθέσεων για την ομαλή και εύρυθμη διέλευση των διερχόμενων 

οχημάτων από τη συνδετήρια οδό ανάμεσα στον Ε65 και την παλαιά Εθνική 

Οδό Λαμίας – Δομοκού. 

Επειδή, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας 

προσδιορίζει με σαφήνεια επιμέρους αιτίες για τις οποίες συμβαίνουν τροχαία 

ατυχήματα και οι οποίες πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψη εν όψει των 

επερχόμενων ημερών. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να καταστεί 

εφικτή ή ευκρινής η κατανομή των αρμοδιοτήτων συντήρησης και 

εξασφάλισης των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ομαλή και 

εύρυθμη διέλευση οχημάτων από την εν θέματι συνδετήρια οδό 

ανάμεσα στον Ε65 και την παλαιά Εθνική Οδό Λαμίας – Δομοκού; 

2. Λαμβανομένης υπ’ όψη της ως άνω εκτιθέμενης επίσημης 

τοποθέτησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ότι υπάρχει 

εκτενής σχετική αλληλογραφία μεταξύ του Αστυνομικού Τμήματος 

Δομοκού και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου για το 

συγκεκριμένο ζήτημα, ποιες είναι μέχρι σήμερα, κατά το λόγο της 

αρμοδιότητας του, πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει; 

3. Δεδομένων των ως άνω διαπιστούμενων αιτιών που προκαλούν 

τροχαία ατυχήματα κατά μήκος της συνδετήριας οδού του Ε65 και 

της παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας – Δομοκού, προτίθεται το 

αρμόδιο Υπουργείο να αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες, 



λαμβάνοντας υπ’ όψη πιθανές σχετικές επισημάνσεις του τοπικού 

Αστυνομικού Τμήματος καθώς και άλλων φορέων της περιοχής; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

Σαρακιώτης Ιωάννης 




