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ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το αρικμ.7/15-5-2020   Πρακτικό υνεδρίαςθσ 

Σου Περιφερειακοφ υμβουλίου Θπείρου (άρκρου 113 Ν.3852/2010, φςτερα από τθν αρικμ. 95/2019 ανακιρυξθ του Πολυμελοφσ 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019 και 01/09/2019  πρωτόκολλα ορκωμοςίασ), το οποίο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του  
άρκρου 167 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α, όπωσ ιςχφουν και τθσ Πράξθσ νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ.Α), 
ςυνιλκε ςε τακτικι –μζςω τθλεδιάςκεψθσ- ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα (Διοικθτιριο), ςτισ δεκαπζντε (15) του μθνόσ Μαΐου του ζτουσ 
2020, θμζρα Παραςκευι και ϊρα12.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ. οικ. 52406/980/7-5-2020, ςε ορκι επανάλθψθ, Πρόςκλθςθσ του 
Προζδρου του 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν οι :  
Α.   Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Ρεριφερειάρχθσ Θπείρου  
Β.  1. Ραργανάσ Σταφροσ, Ρρόεδροσ του Ρ.Σ. 
      2. Σακαρζλθσ Δθμιτριοσ, Αντιπρόεδροσ του Ρ.Σ. 
      3. Γκαμπρζλασ Δθμιτριοσ, Γραμματζασ του Ρ.Σ. 
Γ.  1. Ψακάσ Βαςίλειοσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Ρ.Ε. Άρτασ 
     2. Ριτοφλθσ Κωμάσ,  Αντιπεριφερειάρχθσ Ρ.Ε. Κεπρωτίασ 
     3. Σιαράβασ Κωνςταντίνοσ,  Αντιπεριφερειάρχθσ Ρ.Ε. Λωαννίνων 
     4. Λωάννου Ευςτράτιοσ (Στράτοσ),  Αντιπεριφερειάρχθσ Ρ.Ε. Ρρζβεηασ 
 Δ.  1. Νάκου – Δαςοφλα Αγνι, Κεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      2. Ρότςθσ Οδυςςεφσ, Κεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      3. Μπραϊμθ – Μπότςθ Σταυροφλα, Κεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      4. Γοργόλθσ Βαςίλειοσ, Κεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      5. Ρατιλασ Κωνςταντίνοσ, Κεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      6. Γοφςθσ Χριςτοσ, Κεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
Ε. Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι: 
1.Κατζρθσ Λωάννθσ  2.Σίμου –Τάςιου Αναςταςία 3.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ  4.Δθλαβζρθ εγγίνα 5.Σπανοποφλου –Σάρρα Θλιάνα  
6.Ναυρόηογλου Ραναγιϊτα (Γιϊτα) 7.Γκαρτηονίκασ Θλίασ 8.Γαϊτανίδθσ Ρρόδρομοσ (Μάκθσ) 9.Μθτροκϊςτα Ραναγιϊτα (Γιοφλα) 
10.Ραπαχριςτου Βαςίλειοσ 11.Λαηάνθσ  Χαρίλαοσ (Χάρθσ) 12.Καλοφδθσ Βαςίλειοσ 13.Σπυρζλθσ Μιχαιλ  14.Ματςίρασ Χριςτοσ 
15.Γκοφμασ Αχιλλζασ 16.Τρομποφκθσ Δθμιτριοσ 17.Γκίηα Ουρανία (άνια) 18.Ηάψασ Γεϊργιοσ 19.Σπζγγοσ Αριςτείδθσ Δθμιτριοσ (Άρθσ ) 
20.Λζκκα Χριςτίνα 21.Κορωναίοσ Κεόδωροσ 22.Νάνοσ Ευςτάκιοσ 23.ιηόπουλοσ Σπυρίδων 24.Ραππάσ Δθμιτριοσ (Τάκθσ) 25.Δθμθτρίου 
Δθμιτριοσ  26.Λιοφρθσ Κεοχάρθσ (Χάρθσ) 27.Φραγκοφλθσ Ραφλοσ 28.Ρρζντηασ Γεϊργιοσ 29.Ηζκα – Ράςχου Κωνςταντίνα 30.Κωτςαντισ 
Κωνςταντίνοσ 31.Ηικοσ Νικόλαοσ 32.Νουτςόπουλοσ Κωνςταντίνοσ  33.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ  34.Βλζτςασ Ακανάςιοσ (Σάκθσ) 
Στθ ςυνεδρίαςθ δεν παραβρζκθκαν  οι  κ.κ.: 
1. Φϊτθσ Φϊτιοσ 2.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 3.Τςιάρα Σταυροφλα και  4.Κιτςανοφ Μαργαρίτα, τακτικά μζλθ του Ρ.Σ., αν και νόμιμα 
κλικθκαν         
Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου  Κεοδϊρα Μιτςιου και 
Αργυρϊ Ραππά 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω, Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

 
ΘΜΕΡΘΛΑ ΔΛΑΣΑΞΘ 
               Κζμα Β.4

ο 

                                 ======== 
υηιτθςθ για τθ ςιδθροδρομικι ςφνδεςθ τθσ Θπείρου 

 
Σο Περιφερειακό  υμβοφλιο Θπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 

 
1. Σισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

2. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Θπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ 

αρικμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Βϋ), αποφάςεισ του  

υντονιςτι Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Θπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

3. Σον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, που εξζδωςε ο Τπουργόσ 

Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 

661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  

4. Σο αίτθμα που τζκθκε από τθν παράταξθ «ΚΟΛΝΟ των ΘΠΕΛΡΩΣΩΝ»με κζμα «Τποβολι πρόταςθσ για τθ ιδθροδρομικι 

ςφνδεςθ τθσ Θπείρου»,  όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο, με τα ςυνθμμζνα του, (Α.Π./Π..: 51079/958/5-5-2020 

(ςυνθμμζνα με α/α: 35 ςτο φάκελο 1/2020 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..), και  ζγινε αποδεκτό από 

όλεσ τισ παρατάξεισ του υμβουλίου 
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5. Σθν από 15-5-2020 επί του κζματοσ ειςιγθςθ τθσ παράταξθσ «ΚΟΛΝΟ των ΘΠΕΛΡΩΣΩΝ», όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο 

(Α.Π./Π..:56374/1040/15-5-2020) (ςυνθμμζνα με α/α:36  ςτο φάκελο 1/2020 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λ.π. ςτα κζματα 

του Π., όπωσ αναλφκθκε από τον επικεφαλισ τθσ παράταξθσ κ. Γεϊργιο Ηάψα και  ςτθν οποία διαλαμβάνονται τα κάτωκι: 

« Θ ςθμερινι ςυνεδρίαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου τθσ 15
θσ

 Μαΐου 2020 ίςωσ αποδειχκεί ιςτορικι για το κζμα τθσ 
«Σιδθροδρομικισ ςφνδεςθσ τθσ Θπείρου». 
Θ υποςτιριξθ του αιτιματοσ από τουσ επικεφαλισ των Ρεριφερειακϊν Ραρατάξεων τθσ Αντιπολίτευςθσ και θ αποδοχι του 
από το Ρροεδρείο μασ δίνει τθν ευκαιρία αυτισ τθσ ςυηιτθςθσ ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο. Ρριν αναπτφξω τθν ειςιγθςθ 
μου, ςασ καλϊ να κάνουμε ζνα χρονικό άλμα 15 ετϊν. 
Βριςκόμαςτε λοιπόν ςτο ζτοσ 2035: Τθν Ρεριφζρεια Θπείρου διατρζχoυν δυο μεγάλοι οδικοί άξονεσ, θ Εγνατία οδόσ και ο 
Δυτικόσ Άξονασ ι αλλιϊσ θ Λόνια οδόσ. Από 10ετίασ ζχει ολοκλθρωκεί το οδικό τμιμα Γιάννενα – Κακαβιά, με γεωμετρικά 
χαρακτθριςτικά τετράιχνου αυτοκινθτόδρομου, όπωσ και το βόρειο τμιμα του Ε65 (Κεντρικόσ οδικόσ Άξονασ). Θ νζα οδικι 
ςφνδεςθ περιόριςε τον χρόνο μετάβαςθσ από Καλπάκι ςτθν Κόνιτςα ςτα 10 λεπτά τθσ ϊρασ. Οι Κιποι Ηαγορίου ζχουν 
ςυνδεκεί με τουσ Μθλιωτάδεσ με νζο επαρχιακό δίκτυο. Τα Ρράμαντα αποτελοφν ςυγκοινωνιακό κόμβο, όπου ςυναντϊνται 
ςφγχρονοι επαρχιακοί δρόμοι από Μπαλντοφμα, από Τζροβο - Καλζντηι – Μονολίκι κ’ Μονολίκι – Ρλάκα και από Βουργαρζλι – 
άμια – Μικροςπθλιά - Καταράκτθ!  
Οι οδικζσ ςυνδζςεισ τθσ Άρτασ προσ Τρίκαλα και Καρδίτςα ζχουν αναβακμιςτεί και θ πρόςβαςθ ςτθν ενδοχϊρα είναι 
αςφαλισ. Πμοια βελτιϊκθκε και θ επικοινωνία με τα χωριά του Βάλτου, προσ Εμπεςό. Το ιςτορικό γεφφρι τθσ Ρλάκασ ςτον 
Άραχκο ορκϊνεται αγζρωχο ςτθ κζςθ του, κακϊσ και το μονότοξο γεφφρι του Κοράκου ςτον Αχελϊο, κάτω από τισ Ρθγζσ και 
τθ Μονι Σζλτςου. Το Διοικθτιριο τθσ Άρτασ ςτεγάηεται ςε ζνα ςφγχρονο οικοδόμθμα που δζνει με τα υφιςτάμενα κτίςματα 
και τον περιβάλλοντα χϊρο ανατολικά τθσ πόλθσ, ςτο πρϊθν ςτρ/δο Ραπακϊςτα. Ο 2

οσ
 κόμβοσ τθσ Λονίασ οδοφ ςτα δυτικά 

διευκολφνει τθν επικοινωνία με το Βιοτεχνικό Ράρκο τθσ Άρτασ και τθν ευρφτερθ περιοχι. Οι δυο θμικόμβοι Αμοτόπου και 
Μενιδίου ανακαταςκευάςτθκαν ςε πλιρεισ και ζνα ολοκλθρωμζνο δίκτυο  αρδευτικϊν και αντιπλθμμυρικϊν ζργων επζτρεψε 
τθν αναδιάταξθ των καλλιεργειϊν ςτθν πεδιάδα τθσ Άρτασ. Ζγινε οριοκζτθςθ τθσ κοίτθσ του Αράχκου και μετά από ςυμφωνία 
με τθν ΔΕΘ διαςφαλίςτθκε θ ικανι και αναγκαία ροι  νεροφ για τθν διατιρθςθ του οικοςυςτιματοσ! 
Θ πόλθ τθσ Ρρζβεηασ απζκτθςε Διοικθτιριο εντόσ των εγκαταςτάςεων του ςτρ/δου του Αγίου Ανδρζα και ςυνδζεται με τον 
Δυτικό οδικό Άξονα ςε δυο κατευκφνςεισ και διαδρομζσ: μζςω του αυτοκινθτοδρόμου Ακτίου – Αμβρακίασ και δια τθσ 
ςφνδεςθσ Ρρζβεηασ – Γζφυρασ Καλογιρου (ζχει προθγθκεί θ καταςκευι του τμιματοσ Λόνια οδόσ – Γζφυρα Καλογιρου ι 
αλλιϊσ «παράκαμψθ Φιλιππιάδοσ», από 12ετίασ). Θ παραλιακι οδόσ Ρρζβεηα – Ράργα ζχει αναβακμιςτεί και διακζτει 
ποδθλατόδρομο. Υλοποιικθκαν και οι ςυνδζςεισ με τθν Εγνατία οδό, από Μεςοπόταμο ςε Ραραμυκιά και από Λοφρο ζωσ 
Τφρια Λωαννίνων. Επιτεφχκθκε ςυμφωνία του επιχειρθματικοφ κόςμου με τισ τοπικζσ αρχζσ και τθν κυβζρνθςθ για τθν 
επιχοριγθςθ μετεγκατάςταςθσ των ιχκυοκαλλιεργειϊν εκτόσ του Αμβρακικοφ κόλπου και απομακρφνκθκαν οι εγκαταςτάςεισ 
καυςίμων, οι οποίεσ ςυνιςτοφςαν διαρκι απειλι για τον κλειςτό κόλπο. Στο παράκτιο μζτωπο από Ρρζβεηα μζχρι Θγουμενίτςα 
λειτουργοφν μαρίνεσ ελλιμενιςμοφ ςκαφϊν αναψυχισ και καταφφγια αλιευτικϊν ςκαφϊν που καλφπτουν τθ ηιτθςθ! 
Θ παράκαμψθ τθσ πόλεωσ τθσ Θγουμενίτςασ είναι γεγονόσ και θ οδικι ςφνδεςθ με το τελωνείο Μαυροματίου είναι 
αποτελεςματικι και αςφαλισ με το νζο οδικό δίκτυο. Το μεγάλο λιμάνι ςφφηει από ηωι. Επιβατικά και εμπορικά πλοία δζνουν 
και αποπλζουν κακθμερινά και ο ςιδθροδρομικόσ ςτακμόσ Θγουμενίτςασ δεςπόηει ςτο χϊρο με ζνα εμβλθματικό κτίριο που 
φζρει τθν επιγραφι “ΣΛΔΘΟΔΟΜΛΚΘ ΕΓΝΑΤΛΑ - ΤΕΜΑΤΛΚΟΣ ΣΤΑΚΜΟΣ ΘΓΟΥΜΕΝΛΤΣΑΣ” και ςτο πλάι υπάρχει κάκετθ 
ςιμανςθ με τθν ζνδειξθ: “Ρροσ ΛΩΑΝΝΛΝΑ – ΚΑΛΑΜΜΡΑΚΑ”! Κακ’ οδόν προσ τα Λωάννινα και πριν τθν Ραραμυκιά, ςτθν 
Γκρίκα, ςυναντάσ το Βιοτεχνικό κ’ Επιχειρθματικό Ράρκο ςε πλιρθ λειτουργία! 
Επανερχόμαςτε ςε πραγματικό χρόνο: Πλα είναι ανζφικτο να υλοποιθκοφν ςε ορατό χρονικό ορίηοντα. Τι απομζνει; Θ 
ιεράρχθςθ των προτεραιοτιτων και ζνα οραματικό ςχζδιο για τθν Ιπειρο! Θ ςιδθροδρομικι ςφνδεςθ τθσ Θπείρου προθγείται, 
χωρίσ να αποτελεί εμπόδιο για τισ άλλεσ ςθμαντικζσ υποδομζσ: οδικζσ ςυνδζςεισ, αντιπλθμμυρικά ζργα, λιμενικζσ 
εγκαταςτάςεισ, αφοφ υπάρχει θ δυνατότθτα να χρθματοδοτθκεί από κοινοτικό πρόγραμμα αποκλειςτικά για ςιδθροδρόμουσ, 
ςτο πλαίςιο ολοκλιρωςθσ των Διευρωπαϊκϊν και Ευραςιατικϊν Αξόνων. Θ γραμμι “ΘΓΟΥΜΕΝΛΤΣΑ – ΛΩΑΝΝΛΝΑ – 
ΚΑΛΑΜΡΑΚΑ/ ΚΟΗΑΝΘ” (αναβακμιςμζνθ μονι γραμμι με θλεκτροκίνθςθ), μικουσ 147 km, είναι ζργο περιβαλλοντικά 
αδειοδοτθμζνο. Συμπεριλιφκθκε ςτθν απόφαςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου Νο 1692/96/EC και αποτελεί δικαιολογθμζνθ 
επζκταςθ του διαδρόμου τθσ Αδριατικισ Λονίου. Ρρογραμματιηόταν για τθν περίοδο 2005–2018, ωσ υπολειπόμενο τμιμα τθσ 
«Σιδθροδρομικισ Εγνατίασ», αλλά για ανεξιγθτουσ(!) λόγουσ δεν προκρίκθκε από όλεσ τισ Ελλθνικζσ κυβερνιςεισ. Ζτςι ο 
ςιδθροδρομικόσ άξονασ ανατολισ – δφςθσ (ο «δρόμοσ του μεταξιοφ»), από Θγουμενίτςα μζχρι Λατάκια τθσ Συρίασ, μζςω 
Βόλου,  ζμεινε ςτα χαρτιά. 
Εδϊ είμαςτε λοιπόν. Στισ 31 Μαΐου θ Ομάδα Εργαςίασ του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν, που ςυγκροτικθκε 
ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Σχεδίου Μεταφορϊν (Τελικι ζκκεςθ, Λοφλιοσ 2019) κα κάνει τθν 
πρόταςθ τθσ για τισ ςιδθροδρομικζσ ςυνδζςεισ που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτον κατάλογο των ζργων του επόμενου ΕΣΡΑ 2021-
2030. Επιβάλλεται να μθν είμαςτε απόντεσ ς’ αυτι τθν κρίςιμθ ςυγκυρία. Ξεκινάμε τθ διεκδίκθςθ με αρχι τθν ομόφωνθ 
απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου! Υποβάλουμε τθν πρόταςθ μζχρι 31/5/2020 και ακολουκοφν οι αποφάςεισ 
υποςτιριξθσ των δεκαοκτϊ Διμων τθσ Θπείρου, οι αποφάςεισ τθσ Θπειρωτικισ αποδθμίασ ςτο εςωτερικό (ΡΣΕ) και ςτο 
εξωτερικό (ΡΣΘ) και όλων των φορζων, Επιμελθτθρίων και Επαγγελματικϊν Ενϊςεων τθσ Θπείρου. Δρομολογοφμε τισ εξελίξεισ 
και δθμιουργοφμε κίνθμα διεκδίκθςθσ με επικεφαλισ τον Ρεριφερειάρχθ Θπείρου. Ηθτάμε τθν υποςτιριξθ του πολιτικοφ 
κόςμου, βουλευτϊν, ευρωβουλευτϊν και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν.  
Συγκροτοφμε Επιτροπι Διεκδίκθςθσ και απευκυνόμαςτε ςε Τεχνικό Σφμβουλο για τθν προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ τθσ 
ωρίμανςθσ του ζργου. Ραράλλθλα, αναηθτοφμε χρθματοδότθςθ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, τθν Επιτροπι των Ρεριφερειϊν, 
τθν Τράπεηα Επενδφςεων και αλλοφ. Ραρεμβαίνουμε ςε όλα τα επίπεδα ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό. Διεκδικοφμε τθν 
ζγκριςθ του ζργου από τθν παροφςα κυβζρνθςθ και από τισ επόμενεσ.  
Είναι θ ϊρα, κάκε Θπειρϊτθσ και Θπειρϊτιςςα, κάκε ςυλλογικότθτα να ςυμβάλει με τθν ευκφνθ που φζρει και από τθν κζςθ 
που υπθρετεί και εκπροςωπεί αυτόν τον τόπο. Πλοι αναγνωρίηουν πωσ θ εξαίρεςθ τθσ Θπείρου από τθν ςιδθροδρομικι 
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ςφνδεςθ τθσ με το εκνικό δίκτυο ςτακερισ τροχιάσ είναι ο βαςικόσ λόγοσ τθσ ομολογθμζνθσ υςτζρθςθσ τθσ ζναντι των άλλων 
περιφερειϊν τθσ χϊρασ, αν όχι ο ςθμαντικότεροσ μαηί με το φυςικό αζριο. Το τρζνο ςτθν Ιπειρο είναι το οραματικόσ ςτόχοσ, 
τον οποίο δεν εγκαταλείπουμε μζχρι να επιτευχκεί. Ο ςιδθρόδρομοσ είναι πολιτιςμόσ! 
Ο Βρετανόσ ιςτορικόσ και δοκιμιογράφοσ TONYJUDT (1948-2010) ςτο δοκίμιο «Θ ΔΟΞΑ ΤΩΝ ΣΛΔΘΟΔΟΜΩΝ» αναφζρει 
ειςαγωγικά: «Κανζνασ άλλοσ τεχνολογικόσ ςχεδιαςμόσ ι κοινωνικόσ κεςμόσ δεν αντιπροςωπεφει τθ νεωτερικότθτα όςο ο 
ςιδθρόδρομοσ. Κανζνα άλλο ανταγωνιςτικό μζςο μεταφοράσ, καμιά κατοπινι τεχνολογικι καινοτομία, καμιά άλλθ βιομθχανία 
δεν ζχει επιφζρει αλλαγζσ ςε τζτοια κλίμακα, ι δεν τισ ζχει διευκολφνει τόςο, όςο θ εφεφρεςθ και θ κακιζρωςθ του 
ςιδθροδρόμου..».  
Αν ςε κάποιουσ το ζργο αυτό φαντάηει ουτοπικό, ιςτορικά πλζον παραδείγματα είναι τα μεγάλα επιτεφγματα τθσ τεχνολογίασ, 
όπωσ οι ςφγχρονοι αυτοκινθτόδρομοι - ζργα μυκικά και αςφλλθπτα για τισ προθγοφμενεσ γενιζσ και μαρτυροφν το αντίκετο. 
Πταν ο Χαρίλαοσ Τρικοφπθσ ανακοίνωςε τθν ρθξικζλευκθ ςφλλθψθ του για τθν ηεφξθ ίου – Αντιρίου χλευάςτθκε από 
οριςμζνουσ κφκλουσ του «κράτουσ των Ακθνϊν». Σιμερα, που θ πολυκρφλθτθ γζφυρα κατζλυςε τα δεςμά τθσ απομόνωςθσ 
τθσ ΒΔ Ελλάδασ, άπαντεσ καυμάηουν τθν τολμθρι ιδζα και εξαίρουν τθν διορατικότθτα του ευπατρίδθ πολιτικοφ. 
Οι καιροί λοιπόν «ου μενετοί». Σ’ αυτό το Ρανθπειρωτικό προςκλθτιριο διεκδίκθςθσ κανζνασ δεν δικαιοφται και δεν πρζπει να 
απουςιάςει. Θ ιςτορία, ο χρόνοσ, οι επερχόμενεσ γενιζσ Θπειρωτϊν κα μασ κρίνουν όλουσ μασ. Κατά τον κωμωδιογράφο 
Μζνανδρο (342-291 π.Χ.) «αλωτά γίνεται επιμελεία και πόνω άπαντα, εκφεφγουςιν τ’ αμελοφμενα: τα πάντα κατορκϊνονται 
με ενδιαφζρον και μόχκο, ματαιϊνονται όςα παραμελοφνται» 

6. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ , των παρατάξεων και μελϊν του Π.., ςχετικά με τθ ςπουδαιότθτα και χρθςιμότθτα 

του ζργου ςτθν ανάπτυξθ τθσ Θπείρου 

 & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 

 
Αποφαςίηει ομόφωνα 

(απόφαςθ  7/27/15-5-2020 ) 

Σθν αποςτολι πρόταςθσ ςτο αρμόδιο Τπουργείο Τποδομϊν, για τθ ςιδθροδρομικι ςφνδεςθ τθσ Θπείρου, ςτο πλαίςιο τθσ 

διαμόρφωςθσ τθσ λίςτασ ζργων που κα υλοποιθκοφν ςτο διάςτθμα 2020-2023 και 2021-2030, και ειδικότερα: 

« Θ ανάπτυξθ τθσ Θπείρου ςυνδζεται  και με το «τρζνο», όςο κι αν μζχρι ςιμερα δεν ζχουμε πετφχει κάτι με τον προγραμματιςμό 

αυτοφ του ζργου. 

Θ εκατονταετισ και πλζον εξαίρεςθ τθσ Θπείρου από τθν ςιδθροδρομικι ςφνδεςι τθσ με το εκνικό δίκτυο ςτακερισ τροχιάσ 

αναγνωρίηεται ωσ ζνασ από τουσ βαςικότερουσ λόγουσ τθσ ομολογθμζνθσ υςτζρθςισ τθσ ζναντι των άλλων Περιφερειϊν τθσ χϊρασ, 

αν όχι ο ςθμαντικότεροσ μαηί με το φυςικό αζριο!  

Θ άποψθ αυτι διατρζχει ολόκλθρθ τθν Θπειρϊτικθ κοινωνία και άπαντεσ ςυμφωνοφν ςε αυτι τθν αναγκαιότθτα ςυμπλιρωςθσ των 

υποδομϊν. 

 Θ γραμμι «ΘΓΟΤΜΕΝΛΣΑ - ΓΛΑΝΝΕΝΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ/ ΚΟΗΑΝΘ», φζρνει το «τρζνο ςτθν Ιπειρο» και αποτελεί το κρίςιμο τμιμα 

που ςυμπλθρϊνει τθν ιδθροδρομικι Εγνατία (αναβακμιςμζνθ μονι γραμμι με θλεκτροκίνθςθ, μικουσ 147 km).  

Σο αίτθμα ζχει τεκεί και επανζρχεται από Επιςτθμονικοφσ Φορείσ τθσ Θπείρου, από Επιμελθτιρια και Επαγγελματικζσ Ενϊςεισ, από 

τθν Πανθπειρωτικι .Ε. και άλλουσ, αλλά δυςτυχϊσ για τθν Ιπειρο και προσ απογοιτευςθ των ςυμπατριωτϊν μασ, δεν προχϊρθςε 

μζχρι ςιμερα.  

Σα ςυμπεράςματα από τθν θμερίδα που πραγματοποίθςε το ΣΕΕ/ Σμ. Θπείρου το 2006 ςτα Λωάννινα, με κζμα «ιδθροδρομικι 

ςφνδεςθ Θπείρου» και άλλθσ ςτθ Κεςςαλονίκθ για τθν «ιδθροδρομικι Εγνατία», είναι πολφτιμο υλικό προσ αξιοποίθςθ (Σεχνικά 

χαρακτθριςτικά του ζργου, προ-εκτιμϊμενο κόςτοσ, οφζλθ από τθν αφξθςθ του ΑΕΠ τθσ Περιφζρειασ, τθν υπεραξία του λιμζνοσ 

Θγουμενίτςασ κ.α.). 

Απευκυνόμαςτε ςε όλουσ.! 

Πιςτεφουμε ςτουσ ανκρϊπουσ και ςτισ δυνατότθτεσ του τόπου μασ και  διεκδικοφμε  αυτά που ςτερικθκε θ Ιπειροσ.  

Κζλουμε να αξιοποιιςουμε αυτι τθν ευκαιρία για να ζχουμε το «Σρζνο ςτθν Ιπειρο». 

Αυτι θ  Προγραμματικι Περίοδοσ κζλουμε να είναι ιςτορικι για τθν Ιπειρο. 

Ζχουμε ανοιχτά κζματα με τθν ολοκλιρωςθ των αυτοκινθτοδρόμων που διατρζχουν τθν Περιφζρεια μασ (α/δ Γιάννινα - Κακαβιά, τθ 

ςφνδεςθ τθσ πόλθσ τθσ Πρζβεηασ με τθν Λόνια οδό (Δυτικόσ Άξονασ) ςτον Α/Κ Φιλιππιάδασ, τθν παράκαμψθ Θγουμενίτςασ κ.α.) (ι 

γειτνιάηουν και γιϋ αυτό μασ ενδιαφζρουν (α/δ Ε65), τθν αναβάκμιςθ τθσ εςωτερικισ οδοποιίασ του εκνικοφ κ’ επαρχιακοφ δικτφου, 

όπωσ και με άλλα ζργα υποδομισ που ζχουν προγραμματιςτεί ι εκκρεμεί θ ωρίμανςθ τουσ.  
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ε κάκε περίπτωςθ, όμωσ, θ διεκδίκθςθ τθσ ςιδθροδρομικισ ςφνδεςθσ τθσ Θπείρου δεν αποτελεί εμπόδιο ςτθν εξζλιξθ των 

υπολοίπων ζργων τθσ Περιφζρειασ μασ αφοφ θ χρθματοδότθςθ αυτοφ του ζργου κα προζλκει από το κοινοτικό πρόγραμμα που 

αφορά αποκλειςτικά για ςιδθροδρόμουσ, ςτο πλαίςιο ολοκλιρωςθσ των Διευρωπαϊκϊν και Ευραςιατικϊν Αξόνων. 

 Θ καταςκευι τθσ ςιδθροδρομικισ ςφνδεςθσ Καλαμπάκα – Θγουμενίτςα είναι το μοναδικό ςιδθροδρομικό ζργο που 

ςυμπεριλιφκθκε ςτθν απόφαςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου Νο 1692/96/EC και αποτελεί δικαιολογθμζνθ επζκταςθ του 

διαδρόμου τθσ Αδριατικισ Λονίου.  

Προγραμματίηονταν για τθν περίοδο 2005–2018, ωσ υπολειπόμενο τμιμα τθσ «ιδθροδρομικισ Εγνατίασ» και είναι ζργο 

περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνο! 

Θ πραγματικότθτα τθσ δεινισ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ μεταμνθμονιακισ Ελλάδασ, που επιτείνεται από τθν παροφςα 

υγειονομικι κρίςθ τθσ πανδθμίασ του «κορονοϊοφ», δεν μπορεί και δεν πρζπει να ακυρϊςει τθν προοπτικι τθσ Θπείρου.  

Με ομόφωνθ απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου διεκδικοφμε από το αρμόδιο Τπουργείο,  να ςυμπεριλθφκεί ςτον κατάλογο 

των ζργων του επόμενου ΕΠΑ 2021-2027 θ ςιδθροδρομικι ςφνδεςθ τθσ Θπείρου.  

Είναι αίτθμα κάκε Θπειρϊτθ και Θπειρϊτιςςασ και  κάκε ςυλλογικότθτασ που ζχει  ευκφνθ, υπθρετεί και εκπροςωπεί αυτόν τον 

τόπο. 

 

……………….……………………………………………….…………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………  
       Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
 
Θ Πρακτικογράφοσ       Ο Πρόεδροσ του Π..   
Κεοδϊρα Κ. Μιτςιου        ταφροσ Παργανάσ 
       
     

Ο Αντιπρόεδροσ του  Π. 
ακαρζλθσ Δθμιτριοσ 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Θ Γραμματζασ του Ρ.Σ. 
Αργυρϊ Ραππά        Ο Γραμματζασ του Π.. 
         Γκαμπρζλασ Δθμιτριοσ             
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