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Ο Γ. Σουφλιάς εγκαινίασε τμήμα της Εγνατίας Οδού 
 
   Με αιχμές για τις προηγούμενες διοικήσεις της Εγνατίας Οδού, ο υπουργός 
ΥΠΕΧΩΔΕ, κ. Σουφλιάς, εγκαινίασε σήμερα τμήμα της Εγνατίας Οδού (18 χιλιόμετρα 
από τα 32), "Νυμφόπετρα, Ρεντίνα, Ασπροβάλτα", το οποίο περιλαμβάνει τρεις 
ανισόπεδους κόμβους, μία σήραγγα και μία γέφυρα και έχει προϋπολογισμό 80 
εκατομμύρια ευρώ. 

Απαντώντας ο υπουργός σε ισχυρισμούς για την καθυστέρηση του υπολοίπου 
τμήματος του έργου, απέδωσε τις καθυστερήσεις σε ελλιπείς μελέτες που είχε 
εκπονήσει η προηγούμενη διοίκηση της Εγνατίας Οδού και σε αρχαιολογικές 
ανασκαφές στην περιοχή, ενώ τόνισε ότι μία από τις δύο κατασκευαστικές εταιρείες 
(ΒΙΟΤΕΡ) ήταν δεσμευμένη προ-Ολυμπιακά στην κατασκευή του κόμβου του 
Κηφισού. 

Κατά τη διάρκεια του διήμερου οδοιπορικού που ξεκίνησε σήμερα ο υπουργός 
ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιάς στη Βόρειο Ελλάδα με σκοπό να επιθεωρήσει τα έργα της 
Εγνατίας Οδού, δεσμεύτηκε ότι θα παραδοθούν στην κυκλοφορία και τα υπόλοιπα 
δεκατέσσερα χιλιόμετρα της Εγνατίας μέχρι το Σεπτέμβριο του 2007. Η οδός 
διέρχεται από ημιορεινό έδαφος και διασχίζει περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 
Στο τμήμα μήκους 32 χιλιομέτρων προβλέπεται η κατασκευή τριών ανισόπεδων 
κόμβων (Βαιοχωρίου, Ρεντίνας και Ασπροβάλτας) και μιας σήραγγας μήκους 160 
μέτρων. 

Το συνολικό κόστος της Εγνατίας Οδού, περιλαμβανομένων και των καθέτων 
οδικών αξόνων, ανέρχεται στα 6.5 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 2,5 δημοπρατήθηκαν 
και ξεκίνησαν την τελευταία διετία. 

"Ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος διεθνών προδιαγραφών μήκους 670 
χιλιομέτρων, που διασχίζει οριζόντια τη Βόρεια Ελλάδα από την Ηγουμενίτσα μέχρι 
τους Κήπους Έβρου, στον οποίο κατασκευάζονται τρεις κάθετοι άξονες μήκους 300 
χιλιομέτρων, Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας και Αρδάνιο-
Ορμένιο θα παραδοθούν το 2008. Η Εγνατία μαζί με τους κάθετους άξονες δημιουργεί 
ένα οδικό έργο υψηλής ποιότητας που διασχίζει την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη 
Θράκη και συνδέει ταχύτατα και με ασφάλεια την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη με τις 
γειτονικές χώρες", σημείωσε ο κ. Σουφλιάς. Το τελευταίο τμήμα της Ανατολικής 
Μακεδονίας, η μεσόγεια χάραξη της Εγνατίας οδού στην περιοχή του νομού 
Καβάλας, θα δοθεί στην κυκλοφορία τον Οκτώβριο του 2008, καθώς το έργο αυτό 
μέχρι το 2004 δεν είχε ενταχθεί στο Γ΄ Κ.Π.Σ. Το τμήμα Χρυσούπολης - Βανιάνο 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2007. 

Τέλος, αναφερόμενος ο κ. Σουφλιάς στα έργα, δήλωσε ότι δεν έχουν χρώμα και 
ανήκουν στο λαό.  
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