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Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου
Γεωλογικά στοιχεία

θάλασσα (μεγάλη λίμνη) και η Πελοπόννησος συνδεόταν με τη Στερεά μέσω 
δύο ισθμών: ανατολικά, μέσω του ισθμού της Κορίνθου, όπου διανοίχτηκε η 
γνωστή διώρυγα, και δυτικά, μέσω του ισθμού του Ρίου - Αντιρρίου, στη θέση 
όπου κατασκευάζεται σήμερα η γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου. 

Οι τεκτονικές μετακινήσεις, που αποτελούν 
τη γενεσιουργό αιτία της έντονης σεισμικής 
δραστηριότητας στην περιοχή, προκαλούν  
την απομάκρυνση της νότιας ακτής (Ρίο) 
από τη βόρεια (Αντίρριο) κατά μερικά 
χιλιοστά κάθε χρόνο. Πριν από περίπου 
500.000 χρόνια ο Κορινθιακός Κόλπος 
φαίνεται ότι ήταν μάλλον μία εσωτερική



Η γέφυρα του Ρίο – Αντίρριο από το όραμα μέχρι και την 
υλοποίηση της:



Το ιστορικό του έργου

Το έργο της γέφυρας Ρίου -
Αντιρρίου υπήρξε πριν απ'όλα το 
όραμα ενός πολιτικού: του Χαρίλαου 
Τρικούπη, ο οποίος καταγόταν από 
το γειτονικό Μεσολόγγι και διετέλεσε 
επανειλημμένα πρωθυπουργός την 
τελευταία εικοσαετία του 19ου 
αιώνα. Εμπνευσμένος από ένα 
σχετικό δημοσίευμα του Εμίλ 
Μπυρνούφ, ο οποίος είχε διατελέσει 
Διευθυντής της Γαλλικής 
Αρχαιολογικής Σχολής της Αθήνας, 
αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της 
γεφύρωσης του Στενού κατά τη 
διάρκεια μιας αγόρευσής του στη 
Βουλή, στις αρχές του 1889.



Έπρεπε, όμως, να περάσουν εκατό ολόκληρα χρόνια για να καταστεί τεχνικά 
εφικτό το έργο και να δρομολογηθεί η κατασκευή του.
Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε το 1991 και οι προσφορές κατατέθηκαν την 1η 
Δεκεμβρίου του 1993. Έτσι, την 3η Ιανουαρίου 1996 το Ελληνικό Δημόσιο και η 
εταιρία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. υπέγραψαν τη Σύμβαση Παραχώρησης για τη Μελέτη, 
Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση και Εκμετάλλευση της γέφυρας Ρίου -
Αντιρρίου.



Η σύμβαση αυτή, όμως, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις παραχώρησης, τέθηκε 
σε ισχύ στις 24 Δεκεμβρίου 1997, μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση μετά από 
πολύμηνες και πολύπλευρες διαπραγματεύσεις του πλαισίου που εξασφάλιζε τη 
χρηματοδότηση του έργου, ενώ στις 25 Ιουλίου 1997 είχε υπογραφεί η κύρια 
σύμβαση δανειοδότησης. Η 24η Δεκεμβρίου 1997 λογίζεται ως εκ τούτου ως η 
Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ, που είναι και ημερομηνία αναφοράς για την έναρξη 
του έργου.



Στις 19 Ιουλίου 1998 ο 
Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, 
παρουσία του Προέδρου της 
Δημοκρατίας Κωνσταντίνου 
Στεφανόπουλου, έθεσε τον θεμέλιο 
λίθο του έργου.

Η περίοδος κατασκευής

Στην επταετή διάρκεια των εργασιών περιλαμβάνονται:
η διετής (1998 - 1999) προπαρασκευαστική περίοδος, με βασικές 

δραστηριότητες την ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης της γέφυρας και την 
κατασκευή των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, κυρίως δε της ξηράς δεξαμενής. 

η πενταετής (2000 - 2004) περίοδος κατασκευής της γέφυρας. 



Η περίοδος λειτουργίας
• Η λειτουργία της γέφυρας 

από την ανάδοχο 
(παραχωρησιούχο) 
εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. θα 
ξεκινήσει από τη στιγμή 
που θα ολοκληρωθεί η 
κατασκευή τον Δεκέμβριο 
του 2004, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα.



Το 1995 η κίνηση μεταξύ Ρίου και Αντιρρίου με τις υφιστάμενες πορθμειακές 
γραμμές, ήταν κατά μέσο όρο 7.000 οχήματα την ημέρα. Προβλέπεται ότι κατά 
την παράδοση της γέφυρας στην κυκλοφορία η ημερήσια κίνηση θα έχει 
αυξηθεί σε 10.000 οχήματα. Σύμφωνα δε με μελέτες που έχουν καταρτισθεί, η 
αύξηση της κίνησης σε σύγκριση με το 1995, θα ενισχυθεί από την ανεξάρτητη 
ανάπτυξη τοπικής κίνησης ως άμεσο επακόλουθο της λειτουργίας της 
γέφυρας.



Η Σύμβαση Παραχώρησης προβλέπει ανώτατα όρια των διοδίων, τα οποία έχει 
δικαίωμα να καθορίσει ο Παραχωρησιούχος. Πέραν τούτου ο Παραχωρησιούχος 
έχει την απόλυτη ευχέρεια να καταστρώσει δική του πολιτική διοδίων, ευνοώντας τη 
χρήση της γέφυρας για τοπικές μετακινήσεις με κάρτες εποχικού ή τακτικού χρήστη. 

Η Περίοδος Λειτουργίας της γέφυρας από τον Παραχωρησιούχο δεν θα ξεπεράσει 
τα 42 χρόνια από την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ της Σύμβασης Παραχώρησης, 
δηλαδή τις 24 Δεκεμβρίου 2039. Μετά, το έργο θα παραδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο 
για να αναλάβει αυτό τη λειτουργία του. 



Τιμές για το 2008
ΤΙΜΕΣ ΑΠΛΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ
Μοτοσικλέτες € 1,80
Επιβατικά αυτοκίνητα € 11,20
Φορτηγά
2 άξονες € 17,30
3 άξονες € 28,10
4+ άξονες € 38,00
Λεωφορεία
μέχρι 20 θέσεις € 26,20
20-40 θέσεις € 36,90
Άνω των 40 θέσεων € 56,50



Οικονομικά-Νομικά
Το συνολικό κόστος του 
έργου, με τη συνεκτίμηση των 
χρηματοοικονομικών εξόδων 
κατά τη διάρκεια της 
κατασκευαστικής περιόδου, 
ανέρχεται σε περίπου 800 
εκατομμύρια ευρώ.
Η χρηματοδότηση προέρχεται 
από τις παρακάτω πηγές:
• 10% Μετοχικό κεφάλαιο 
• 45% Χρηματοδοτική 
συμβολή του Δημοσίου 
• 45% Δάνειο της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, με την εγγύηση 
ομίλου εμπορικών τραπεζών.



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004
Έφτασε η ώρα του εορτασμού για την ολοκλήρωση 
και την παράδοση της γέφυρας στην κυκλοφορία.

Στον εορτασμό πήραν μέρος πολλοί κάτοικοι και τουρίστες. 
Συναντήσαμε ακόμη, πολλά αξιέπαινα πρόσωπα της 
πολιτικής και όχι μόνο.



Η τεχνολογία πρόσφερε, προσφέρει και θα συνεχίσει να 
προσφέρει πολλά στον άνθρωπο. Ένα από τα 
αποτελέσματα της είναι η γέφυρα του Ρίου – Αντιρρίου, η 
οποία είναι ένα έργο της Δυτικής Ελλάδος, που εξυπηρετεί 
όλη την περιοχή.
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