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Αφιέρωμα στη Συνεδριακή Εκδήλωση που έγινε στα Ιωάννινα με θέμα:
“ Πέντε χρόνια Εγνατία Οδός: Οι επιδράσεις στην κοινωνία,τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό”

« Έσπασε την απομόνωση»
* Η Ήπειρος θα βιώνει σταδιακά, όλο και πιο έντονα στο μέλλον, τα αναπτυξιακά οφέλη
Σημαντική προστιθέμενη αξία της προσδίδει και η Ιόνια Οδός. η οποία από μόνη της είναι επίσης ένα

* σπουδαίο έργο, στο σύγχρονο δίκτυο οδικών αξόνων

Ο

ι προσδοκίες, οι αγωνίες
και οι προτάσεις των τοπικών αρχών και φορέων της
Ηπείρου αναδείχθηκαν και
κατεγράφησαν, με κοινή συνισταμένη
να αποτελεί η παραδοχή ότι τα οφέλη
από την Εγνατία οδό θα πολλαπλασιαστούν με την ολοκλήρωση του νέου
οδικού χάρτη.
Ήδη βέβαια είναι ορατές οι θετικές επιδράσεις στις μετακινήσεις μεταξύ των
νομών της Ηπείρου,αλλά και στην τουριστική κίνηση, κυρίως προς τα παράλια, από ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα.
Ολα αυτά έδωσαν δυναμικό τόνο στη
διάρκεια της
Διαπεριφερειακής Επιχειρηματικής Συνάντησης με θέμα “5
χρόνια Εγνατία Οδός: Οι επιδράσεις
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στην κοινωνία,τις επιχειρήσεις και τον
τουρισμό”, που διοργάνωσε το Κέντρο
Επικοινωνίας και Προβολής στην πόλη
των Ιωαννίνων.
Εξ άλλου με “φουλ” τις μηχανές προχωρά και η Ιόνια Οδός, προκειμένου
να καλυφθεί ο χαμένος χρόνος και το
έργο, επίσης τεράστιας σημασίας για
ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα και κυρίως για την απομονωμένη Ήπειρο, να
ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Παρόλα αυτά, η Ιόνια Οδός προχωρά
με γοργούς ρυθμούς στο μεγαλύτερο
μήκος της και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα, που αναμένεται να
αλλάξει άρδην το τοπίο των μεταφορών .Με βασική βέβαια προϋπόθεση,

την παράλληλη προώθηση όλων των
υπολοίπων βασικών έργων υποδομών
μεταφορών , όπως οι οδικοί άξονες Κεντρικής Ελλάδος και Πελοποννήσου,
ο εκσυγχρονισμός των λιμανιών κυρίως της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας,
αλλά και η επέκταση της Ιόνιας μέχρι
την Κακκαβιά, στα σύνορα με την Αλβανία.
Στο μεταξύ και ενώ τα οφέλη από την
Εγνατία Οδό ,όπως όλοι συμφώνησαν,
θα είναι με το πέρασμα των χρόνων
όλο και πιο ορατά η Εταιρία αναβαθμίζει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους διερχόμενους χρήστες με
την υλοποίηση μεταξύ άλλων και ενός
πρωτοποριακού πληροφοριακού ηλεκτρονικού προγράμματος.

Αλέξανδρος
Καχριμάνης
Περιφερειάρχης Ηπείρου
“Τα πέντε χρόνια
λειτουργίας
της
Εγνατίας
Οδού,
δείχνουν τη μεγάλη διαφορά στον
τόπο μας. Έγινε μεγάλη δουλειά για
τον τουρισμό, αλλά
αν στα παράλια της
Ηπείρου σήμερα,
γιατί στα ορεινά δεν έχουν δει ακόμη
αυτή τη διαφορά, υπάρχει τόση τουριστική κίνηση, υπάρχει εξαιτίας της
Εγνατίας. Κάποτε, κάποιος για να πάει
από τα Γιάννενα στην Αλεξανδρούπο-
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λη, στη Κομοτηνή, έπρεπε να έχει δύο
ημέρες στη διάθεσή του. Σήμερα χρειάζεται πέντε ώρες”, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Ηπείρου
Αλέξανδρος Καχριμάνης κατά τον χαιρετισμό του.
Ο κ. Καχριμάνης παρακολούθησε το
έργο από την έναρξή του, ως Δήμαρχος Μετσόβου τότε και συνέβαλλε και
ως Νομάρχης Ιωαννίνων αργότερα
στην αντιμετώπιση δυσκολιών που παρουσιάζονταν.
“Τότε η απόφαση του Υπουργού Κ.
Λαλιώτη να ιδρύσει την Εγνατία Οδό
Α.Ε ήταν μια σπουδαία πρωτοβουλία,
γιατί αν δεν υπήρχε η εταιρία να δώσει αυτή τη τεχνογνωσία, πιστεύω δεν
θα είχαμε την υποδομή για αυτό το
έργο. Η Εγνατία τελείωσε, άλλαξε τα
πάντα, έσπασε η απομόνωση της Ηπείρου, τουλάχιστον από τη μια πλευρά.
Όπως και η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου,
τελείωσε. Από αυτά τα έργα πρέπει να
πάρουμε διδάγματα. Όλοι εμείς που
ασχολούμαστε με τα κοινά, όταν βρίσκουμε κοινή συνισταμένη, έχουμε
αποτελέσματα” σημείωσε.

Επιφυλάξεις για την
ολοκλήρωση της
Ιόνιας Οδού
Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για
την κατασκευή της Ιόνιας Οδού, στο
τμήμα που αφορά στο νομό Ιωαννίνων, με τις καθυστερήσεις τόσο στις

απαλλοτριώσεις όσο, κυρίως, στην παραχώρηση του στρατοπέδου Αβγού,
να δημιουργούν προβληματισμό.
“Έχω ακόμη πολλές επιφυλάξεις γιατί,
δυστυχώς, στην Ελλάδα του σήμερα,που δεν έχουμε δικαίωμα να καθυστερούμε τίποτα, δύο υπουργεία δημιουργούν προβλήματα. Καθημερινά
ενοχλώ για το θέμα του Στρατοπέδου
του Αβγού, που δεν έχει παραχωρηθεί
ακόμη από το Υπουργείο Άμυνας στο
Υπουργείο Υποδομών. Αυτά τα θέματα
θα πρέπει να τα λύνουμε όλοι μαζί. Αν
δεν συνταχθούμε όλοι ώστε να λύνουμε τα ζητήματα, δεν θα τελειώσει η Ιόνια Οδός και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που γίνονται από τις εταιρίες.
Αν θέλουμε να αλλάξουμε σελίδα, θα
πρέπει να δουλέψουμε όλοι δυνατά,
όχι όπως είχαμε μάθει μέχρι σήμερα.
Αν μπορέσουμε να τελειώσουμε και
την Ιόνια Οδό θα έχουμε βάλει πολύ
δουλειά στον τόπο” τόνισε.
Ο Περιφερειάρχης σημείωσε επίσης
την ανάγκη να φτάσει η Ιόνια Οδός
μέχρι την Κακκαβιά, αλλά και να συνδεθεί με την Γέφυρα Καλογήρου στην
περιοχή της Άρτας και κατέληξε ευχαριστώντας όσους εργάστηκαν για την
ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού.
“Θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όλους
από τους υπευθύνους μέχρι τον τελευταίο εργάτη γιατί άλλαξαν τη μοίρα αυτού του τόπου, έσπασαν την απομόνωση”, τόνισε καταλήγοντας.

Δυτικός Άξονας
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Αφιέρωμα στην συνεδριακή εκδήλωση με θέμα:
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Χρ. Παπαβρανούσης
Πρόεδρος Τμήματος Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

“Αναγκαία και
η σιδηροδρομική σύνδεση της
Ηπείρου”

Για ένα όραμα
που έγινε πραγματικότητα, μέσα
όμως από τεράστιες
δυσκολίες
και προβλήματα που δημιουργούν οι
παθογένειες του ελληνικού κράτους,
έκανε λόγο ο πρόεδρος του Τμήματος
Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας, Χρίστος Παπαβρανούσης,
αναφερόμενος στην Εγνατία Οδό, σημειώνοντας πως θα πρέπει να διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος,
στον σχεδιασμό του μέλλοντος και
στους οδικούς άξονες που σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη.
“Αν και αναγνωρίζεται η πλήρης αναγκαιότητα της Ιόνιας Οδού, η υλοποίησή της βρίσκεται εκτός χρονικών
ορίων που θα μεγιστοποιούσε την
απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων και θα επιδρούσε έγκαιρα σε κάθε
αναπτυξιακή προσπάθεια. Η προετοιμασία τέτοιων μεγάλων έργων πρέπει
να εξαντλείται σε όλες της τις πτυχές,
και να υπάρχουν έγκαιρα όλα τα αξιόπιστα στοιχεία και μελέτες ώστε το
στάδιο υλοποίησης να ελαχιστοποιείται χρονικά. Ο σχεδιασμός των έργων
να βασίζεται στην καινοτομία και τη
σύγχρονη τεχνολογία. Η παρατήρηση
αυτή περιλαμβάνει και μη τεχνικά θέματα, όπως είναι οι απαλλοτριώσεις, οι
οποίες ταλαιπωρούν τους δύο άξονες,
την Ολυμπία και ειδικά την Ιόνια οδό,
μέχρι σήμερα.
Μια άλλη κακοδαιμονία που ταλάνι-

σε της Εγνατία, ήταν η νοοτροπία που
με αφετηρία και επιχείρημα την κακώς
εννοούμενη οικονομία, στόχευε στον
περιορισμό του αντικειμένου, υποβαθμίζοντας την ποιότητά του. Δόθηκαν
αγώνες ώστε το έργο να υλοποιηθεί ως
τετράιχνος αυτοκινητόδρομος.
Τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε η Εγνατία στη διάρκεια της κατασκευής ήταν μεγάλα - πρόσθεσε. Σε
ένα περιβάλλον εχθρικό γεωγραφικά
και γεωλογικά, οι τεχνικοί – και εδώ ας
σημειωθεί, οι Έλληνες τεχνικοί - βρήκαν λύσεις, δημιούργησαν τεχνολογία
και αποκόμισαν τεχνογνωσία. Το ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό της
Ελλάδος αποδείχθηκε ικανό και αξιόπιστο. Η Εγνατία σήμερα είναι ολοκληρωμένη και υλοποιημένη ως Δημόσιο
Έργο, σημείωσε μεταξύ άλλων και
επεσήμανε την ανάγκη ολοκλήρωσης
και των υπολοίπων υποδομών, θέτοντας επί τάπητος και την σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου. “Η Ήπειρος
έχει αναγνωριστεί ότι είναι η περιοχή
που μπορεί να διαδραματίσει ρόλο πύλης της Ελλάδος προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας
αποτελεί την επαφή της χώρας στην
μεγάλη λεωφόρο της Αδριατικής. Είναι
λοιπόν επιβεβλημένο σ’ αυτό να καταλήγει σιδηροδρομική γραμμή. Το όραμα αυτό, η σιδηροδρομική σύνδεση
της Ηπείρου με το σιδηροδρομικό δίκτυο της υπόλοιπης Ελλάδος και μέσω
αυτών με τα δίκτυα των βαλκανικών
χωρών και της Ανατολής, ήταν στόχοι
και όραμα του ΤΕΕ/ΤΗ εδώ και δεκαετίες. Με όλους τους τρόπους προσπάθησε να πείσει ότι πρέπει να είναι επιδίωξη πρώτης προτεραιότητας η καταρχάς
ωρίμανση του έργου, με την σύνταξη
των απαραίτητων μελετών, αλλά και
την ένταξη της υλοποίησης του στον
άμεσο προγραμματισμό. Μέχρι στιγμής δεν εισακουστήκαμε. Ενθαρρυντικό ότι το θέμα τέθηκε πάλι, αυτή την
φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή”,
συμπλήρωσε με έμφαση.

Κ. Χατζής
Μέλος Δ.Σ “Εγνατία Οδός Α.Ε”

“Η μεγάλη δύναμη της εταιρίας είναι η
συγκροτημένη
δομή της”

Το όνομα του μεγάλου αυτοκινητόδρομου που ολοκληρώθηκε
πριν
από πέντε χρόνια
και η ιστορία του συνδέονται με τη μακραίωνη ιστορία αυτής της περιοχής
της Ελλάδος, όπως τόνισε στον χαιρετισμό του το μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εγνατίας Οδού Α.Ε,
Κώστας Χατζής.
Όπως τόνισε, η ρωμαϊκή Εγνατία είναι
ουσιαστικά η υλοποίηση, ως δημόσιο
έργο, μίας πιο αρχαίας διαδρομής, που
ένωνε την Ήπειρο με την Μακεδονία
και τη Θράκη. “Και τις ένωνε ουσιαστικά με άρρηκτους δεσμούς μεταξύ
τους. Θα σας θυμίσω ότι η Ολυμπιάδα,
η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου
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ήταν πριγκίπισσα των Μολοσσών. Η
Ήπειρος είχε πάντα σχέσεις με τη Μακεδονία. Πάρ΄όλα αυτά πέρασε πολύ
μεγάλο διάστημα απομονωμένη από
αυτές τις περιοχές. Αυτή η επικοινωνία αποκαταστάθηκε και είμαστε περήφανοι που συμμετείχαμε σε αυτό”,
σημείωσε ο κ. Χατζής για να συνεχίσει
τονίζοντας την αξία του έργου, αλλά
και τις δυνατότητες που έχει σήμερα η
εταιρία.
“Ξέρετε όλοι ότι είναι ένα τιτάνιο έργο,
ένα έργο πνοής και μία απόδειξη του
τι μπορεί να καταφέρει η έλλάδα και
οι Έλληνες τεχνικοί” και πρόσθεσε πως
η έγνατία οδός Α.έ ασχολείται και με
έργα στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια και κυρίως σε ΝΑ έυρώπη, Βόρεια
Αφρική και χώρες του Καυκάσου,
συμμετέχοντας σε διεθνείς διαγωνισμούς και αναλαμβάνοντας συμβάσεις
σύμβουλου διαχείρισης και επίβλεψης
μελετών και κατασκευής, κυρίως σε
μεγάλα έργα υποδομής.
οι χώρες στις οποίες η «έΓΝΑτΙΑ
οΔος Α.έ.» κυρίως δραστηριοποιείται
είναι η Αλβανία (με ένα υποκατάστημα) και πέντε έργα, η ςερβία (με ένα
υποκατάστημα και μία θυγατρική) και
ένα έργο και η Ρουμανία (με ένα υποκατάστημα και μία θυγατρική) και τρία
έργα καθώς και στον οργανισμό οικονομικής ςυνεργασίας των χωρών του
έυξείνου Πόντου (οςέΠ) που έχει έδρα
την Κωνσταντινούπολη (τουρκία), και
έχει την ευθύνη της μόνιμης τεχνικής
Γραμματείας για την ανάπτυξη του οδικού Δακτυλίου του έύξεινου Πόντου.
“Όλα τα παραπάνω δεν γίνονται τυχαία. Γίνονται επειδή η μεγάλη δύναμη της εταιρίας είναι η συγκροτημένη
δομή της. Μία δομή που της επιτρέπει
να προγραμματίζει και να υλοποιεί
σχεδόν κάθε είδους τεχνικό έργο, από
το επίπεδο της σύλληψης του ως ιδέα
έως την παράδοσή του σε χρήση. Μία
δομή που στηρίζεται στο πλήρες οργανόγραμμα, την ικανή στελέχωση όλων
των τμημάτων της και την εξειδίκευση
των στελεχών της.
Η δομή αυτή λοιπόν, η οποία ουσιαστικά στηρίζεται στο έμψυχο δυναμικό
της εταιρίας, το οποίο είναι και η μεγαλύτερη κατάκτηση και επίτευγμα της
εταιρίας, είναι αυτή που μας επιτρέπει
να σχεδιάζουμε το μέλλον της .

Η συνεργασία “κλειδί”
για το μέλλον
την ανάγκη συνέχισης της συνεργασίας
όλων των φορέων με την εταιρία, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια της νέας προγραμματικής
περιόδου, ζήτησε επίσης ο κ. Χατζής,
με δεδομένο πως ήδη έχουν αρχίσει οι
συζητήσεις για το μέλλον της εταιρίας
που οδεύει προς ιδιωτικοποίηση.
“τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προβλέπονται με τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι πολλά, οι ευκαιρίες
που αυτά παρέχουν μπορεί να είναι
συγκεκαλυμμένες, αλλά υπάρχουν
και εμείς ως έγνατία οδός είμαστε πάντα εδώ για να τις αξιοποιήσουμε για
το καλό όλων μας, σε συνεργασία με
όλους τους φορείς.
Ήδη ολοκληρώνουμε τον προγραμμα-
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τισμό μας για το ποια έργα και δράσεις
έχουν πιθανότητες ένταξης σε χρηματοδότηση και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να γνωστοποιήσουμε τον προγραμματισμό αυτό.
ςυνεπώς είμαστε σίγουροι ότι η συνεργασία που είχαμε και θα συνεχίσουμε
να έχουμε με όλες τις περιφέρειες και
τους Δήμους στη ζώνη της οδού θα
συνεχιστεί και θα αποδώσει τους καρπούς που πρέπει”, κατέληξε.

Αθανάσιος Μπέλλας
Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου
Πατρών, πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδος
και Πελοποννήσου

Άξονας ανάπτυξης η Ιόνια οδός

Η έγνατία οδός
ήταν μόνο το πρώτο βήμα για την
άρση της απομόνωσης της Ηπείρου
και πλέον οι προσδοκίες
μεγαλώνουν ενόψει της κατασκευής της Ιόνιας
οδού, αλλά και όλων των μεγάλων
οδικών έργων που ολοκληρώνουν τον
δυτικό άξονα.
ςημαντικά είναι τα ευρήματα της μελέτης εκτίμησης χωρικών επιπτώσεων
του οδικού Άξονα της Δυτικής Χώρας
στον Κοινωνικό και οικονομικό τομέα
της Περιφέρειας Ηπείρου, που ανατέθηκε από Διοικητική Περιφέρεια Ηπείρου σε επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και δύο
μελετών για τις επιπτώσεις της Γέφυρας
Ρίου – Αντιρρίου.
ςε αυτά αλλά και στις προσδοκίες που
δημιουργεί η Ιόνια οδός αναφέρθηκε
ο ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου
Πατρών και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου οδικών Αξόνων Δυτικής έλλάδας και Πελοποννήσου, Αθανάσιος
Μπέλλας.

ςύμφωνα με τα αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας με ερωτηματολόγια, οι
ερωτηθέντες, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, θεωρούν ότι οι μετακινήσεις ανάμεσα στην Ήπειρο και την υπόλοιπη Δυτική έλλάδα και την Αθήνα
θα αυξηθούν μετά την ολοκλήρωση
της Ιόνιας οδού.
Η ολοκλήρωση της Ιόνιας οδού θα
συμβάλει στην ενίσχυση των μετακινήσεων από αρκετά έως πολύ.
Θετική είναι και η άποψη για την επίδραση που προκάλεσε η λειτουργία
της έγνατίας οδού στις μετακινήσεις
των πολιτών. ςυγκεκριμένα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε όλους
τους νομούς απάντησε πως η έγνατία
οδός επηρέασε από αρκετά έως πολύ
την κινητικότητα προς και από τη Μακεδονία και τη Θράκη.
ςτις αμεσότερες επιδράσεις, όσον αφορά στις χρήσεις γης περιλαμβάνεται η
αύξηση των αξιών γης σε περιοχές που
γειτνιάζουν με τη χάραξη του έργου και
στις μακροχρονιότερες η κατασκευή
οδικών κέντρων υποδοχής και εξυπηρέτησης μεταφορικών μέσων και ταξιδιωτών, η βελτίωση των υπαρχόντων
λιμένων του Δυτικού Άξονα, η ίδρυση
βιοτεχνικών και συσκευαστικών μονάδων αξιοποίησης τοπικών προϊόντων
των γύρω περιοχών και η επέκταση
των αστικών περιοχών των πλησιέστερων προς τον Άξονα μεγάλων αστικών
κέντρων, λόγω έλξης πληθυσμών από
τις περιβάλλουσες περιοχές.
“τα αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας δεν έδειξαν ιδιαίτερες αποκλίσεις.
ςτους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, υπάρχει μεγαλύτερη συνειδητοποιήση της αξίας του άξονα για την
τοπική οικονομία, ενώ στους Νομούς
Άρτας και Πρέβεζας ακόμη δεν το
έχουν δει και αυτό είναι φυσιολογικό
γιατί οι δύο πρώτοι νομοί έχουν την
εμπειρία της έγνατίας οδού”, σημείωσε ο κ. Μπέλλας και πρόσθεσε πως μεγάλη σημασία έχουν οι κάθετοι άξονες
και η Παραϊόνια οδός, ιδιαίτερα για τον

τουρισμό.
“Μπορεί κανείς να φανταστεί τι αποτελέσματα θα υπάρξουν στις τοπικές
οικονομίες όταν θα έχουμε
ένα ολοκληρωμένο, συνεχές οδικό δίκτυο που θα περιλαμβάνει όλους αυτούς τους δρόμους,εκ των οποίων δύο
βρίσκονται υπό κατασκευή, η Ιόνια και
η ολυμπία οδός”, τόνισε.
ο κ. Μπέλλας υπογράμμισε πως στις
μελέτες των επιπτώσεων είναι αναγκαία η προσθήκη κοινωνικοοικονομικών δεικτών, όπως οι δείκτες κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας
του πληθυσμού και κατέληξε λέγοντας
πως τα μεγάλα συγκοινωνιακά έργα
μπορούν να αποτελέσουν μια θετική
βάση για την έξοδο από την ύφεση, όχι
όμως με αυτοματισμούς. “Χρειάζεται
ισχυρή, συνεπής και μακροχρόνια περιφερειακή πολιτική”, κατέληξε.

Θάλεια Βαλκούμα
Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος,
Τομέα Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης και
Συντήρησης της Εγνατίας Οδού

Καινοτόμα και Βιώσιμη Διαχείριση

Η έγνατία οδός
είναι
εντυπωσιακή και από την
πλευρά των αριθμών. έκτείνεται σε
περίπου 1000 χιλιόμετρα, μαζί με
τους κάθετους άξονες, συνδέοντας την
Ήπειρο με την Βόρεια έλλάδα και μειώνοντας δραματικά τις αποστάσεις ενώ
αποτελεί ένα έργο με μεγάλη στρατηγική σημασία για τα Βαλκάνια και την
Νοτιοανατολική έυρώπη.
Ως εκ τούτου έχει ιδιαίτερες κατασκευαστικές δυσκολίες και απαιτήσεις συντήρησης. Υπάρχουν 177 μεγάλες γέφυρες με συνολικό μήκος 40χλμ, από
τις κυριότερες στην περιοχή της Ηπεί-
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*** Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο δημοσιογράφος Ανδρέας Αλεξ. Βρής ο οποίος στο πάνελ ήταν πλαισιωμένος
από τους κύριους Χρίστο Παπαβρανούση και Κώστα Χατζή

ρου, 73 δίδυμες σήραγγες, περιέχει 70
ανισόπεδους κόμβους και διέρχεται
από πάρα πολλές περιοχές.
“Η υλοποίηση της Εγνατίας Οδού ειδικά για την Ήπειρο, δημιούργησε πρόσβαση και αναπτυξιακές ευκαιρίες οι
οποίες ανέτρεψαν ριζικά τη σχέση της
Περιφέρειας με το εγγύς περιβάλλον”,
ανέφερε η κ. Βαλκούμα, δίνοντας ενα
ολοκληρωμένο κατατοπιστικό προφίλ
του οδικού άξονα και τονίζοντας τη
σχέση της Εγνατίας με το φυσικό περιβάλλον, καθώς διέρχεται από περιοχές
ιδιαίτερου κάλους αλλά και προστασίας.
Η διέλευση της Εγνατίας οδού από την
Πίνδο και άλλους ορεινούς όγκους της
Ελλάδος, αποκαλύπτει μία ποικιλία
από εξαιρετικά ενδιαφέροντες γεωλογικούς σχηματισμούς, κοιλάδες και
φαράγγια. Κατά μήκος του άξονα εντοπίζονται 17 περιοχές Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού
Δικτύου ‘’Φύση 2000,4 υγροβιότοποι
προστατευόμενοι από τη Διεθνή Συνθήκη Ramsar, 70 περιοχές προστασίας
άγριας ζωής, 270 αρχαιολογικοί χώροι
και μνημεία ιστορικού ενδιαφέροντος,
τα περισσότερα από τα μεγαλύτερα
ποτάμια της χώρας.
Η Εγνατία Οδός είναι ένα από τα πρώτα
μεγάλα δημόσια έργα στο οποίο εφαρμόζονται οι αρχές της περιβαλλοντικής
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διαχείρισης με χρήση μεθόδων οργάνωσης και εφαρμογής των μέτρων
προστασίας του περιβάλλοντος, κατά
τη διάρκεια της μελέτης, της κατασκευής και της λειτουργίας του έργου.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προστασία των επιφανειακών και υπόγειων
υδάτων καθώς η εταιρία εκπονεί πρόγραμμα παρακολούθησης και εκτίμησης της ποιότητας των νερών απορροής του αυτοκινητοδρόμου στα σημεία
εκφόρτισης σε παρακείμενους αποδέκτες.
“Η εταιρία κατέχει ιδιαίτερη τεχνογνωσία και θα μπορούσε να προσφέρει τις
γνώσεις της μέσα από τη συνεργασία
με τους τοπικούς φορείς ώστε να επιτευχθεί η περιβαλλοντική θωράκιση
των περιοχών αυτών, από τις διαρροές
των ομβρίων, διαφορετικά θα υπάρχει
υποβάθμιση των περιοχών αυτών”,
σημείωσε.
Μέσω των Μονάδων Ελέγχου,εκπονείται πρόγραμμα παρακολούθησης
και ελέγχου του Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου, της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης, της ρύπανσης των υδάτων
και διαχείρισης των απορριμμάτων και
αποβλήτων που προέρχονται από τον
αυτοκινητόδρομο. Ενδεικτικά αναφέρθηκε πως η εταιρία απομακρύνει ετησίως 500 τόνους υγρών επικίνδυνων
αποβλήτων και 3 τόνους επικίνδυνης

λάσπης, 20 τόνους ηλεκτρονικού και
ηλεκτρολογικού υλικού, 1000 τόνους
μετάλλων και άλλα υλικά προς ανακύκλωση.
Μάλιστα, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας
πρόκειται να υποβληθεί πρόταση στο
πρόγραμμα Orizon 2020 με στόχο την
παρακολούθηση της ρύπανσης των
υδάτων και την αντιμετώπιση του πολύ
σοβαρού ζητήματος των πλημμυρών,
όπως αυτές που έπληξαν το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων το 2010.

Βασίλης Φούρκας

Πολ. Μηχανικός (ΑΠΘ), Τμηματάρχης
Παρατηρητηρίου ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ

Βελτίωση προσπελασιμότητας
και οικονομικών δεικτών

Οι επιδράσεις της Εγνατίας Οδού, πέρα
από την εικόνα που ο καθένας μπορεί
να διαπιστώσει στην
καθημερινότητα και
στις
μετακινήσεις
του, αποτυπώνονται στα στοιχεία
που συγκεντρώνει
το Παρατηρητήριο
της, ένα εξαιρετικά
χρήσιμο εργαλείο
για την εταιρία,

αλλά κυρίως για την Πολιτεία, στο
πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού
για την αναπτυξιακή προοπτική κάθε
περιοχής και της χώρας εν γένει.
Συνολικά, και βάσει των δεικτών που
παρακολουθεί το Παρατηρητήριο της
Εγνατίας Οδού, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο κ. Βασίλης
Φούρκας, για την Περιφέρεια Ηπείρου
η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού
εκτιμάται πως σηματοδοτεί:
•Αναβάθμιση της υφιστάμενης δικτύωσης και σχέσης με τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και την αγορά
της Θεσσαλονίκης.
•Δυναμική προοπτική της, ελλιπούς
πριν την Εγνατία Οδό, δικτύωσης και
συνεργασίας με την Δυτική Μακεδονία, αλλά και τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδος.
•Βελτίωση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων για την προσέλκυση επενδύσεων και δραστηριοτήτων βιομηχανίας-βιοτεχνίας, διαμετακομιστικών
υπηρεσιών και τουρισμού, που δύναται να συγκρατήσουν αλλά και να προσελκύσουν πληθυσμό.
•Προοπτική βελτίωσης της διασύνδεσης με τις αγορές των πόλεων στις γειτονικές χώρες.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας του Παρατηρητηρίου που
πραγματοποιήθηκε το 2009, οι εμπορευματικές μετακινήσεις επί της Εγνατίας Οδού στην Περιφέρεια Ηπείρου
είναι κατά ποσοστό 45% ενδοπεριφερειακές, ενώ πρώτη σε κατάταξη προέλευση των μετακινήσεων είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας(38%).
Όσον αφορά στις διακρατικές μετακινήσεις, ως προορισμός εμφανίζουν ποσοστό12% και ως προέλευση ποσοστό
17%, και τα δύο κυρίως προς-και-από
τις Βαλκανικές χώρες.
Όπως αναφέρεται στο κείμενο του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Περιφέρειας Ηπείρου, η εικόνα των
μεταφορικών υποδομών της Ηπείρου αναβαθμίστηκε σημαντικά με
την έναρξη λειτουργίας της Εγνατίας
Οδού, αφού η τελευταία συνέβαλλε
στην άρση της χωρικής και λειτουργικής απομόνωσης της Περιφέρειας από
την υπόλοιπη χώρα. Το βόρειο τμήμα
της Ηπείρου ωφελήθηκε περισσότερο
από τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Η
λειτουργία της Εγνατίας, που αναδεικνύεται σε βασικό αναπτυξιακό άξονα,
φαίνεται να αποτελεί τη σημαντικότερη διαφοροποίηση σε σχέση με την
ελκυστικότητα εγκατάστασης επιχειρήσεων. Επιπλέον, η λειτουργία της
Εγνατίας Οδού και η εξέλιξη των λιμενικών έργων–ειδικά σε σχέση με την
καθυστέρηση των υπολοίπων έργων
μεταφορών-ενισχύει το βόρειο δίπολο
Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας. Συνολικά
η τουριστική δραστηριότητα της Ηπείρου έχει ενισχυθεί και από τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού και τη βελτίωση
της προσβασιμότητας των τουριστικών
προορισμών της Περιφέρειας από τη
Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα
Μια εξαιρετικά σημαντική παράμετρος,
που συχνά παραγνωρίζεται αφορά
στο θλιβερό φαινόμενο των θανάτων
στην άσφαλτο. Είναι χαρακτηριστικό
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πως πριν την κατασκευή της έγνατίας
οδού (1999) καταγράφονταν ανά έτος
123 θανατηφόρα τροχαία στο παλαιό
εθνικό δίκτυο Ηγουμενίτσας – Κήπων. Μετά την κατασκευή της έγνατίας
οδού (2012) καταγράφονται ετησίως
επτά θανατηφόρα ατυχήματα στο ίδιο
εθνικό δίκτυο και 10 στον αυτοκινητόδρομο.

Όλγα Μαυρίδου

Προϊσταμένη του τμήματος GIS Τομέα
Έργων και Ανάπτυξης

Η έγνατία οδός Α.έ καινοτομεί
για ακόμη μια φορά με την δημιουργία της “Γεωπύλης”

έίναι ενα έργο που
υλοποιείται
για
πρώτη φορά στην
έλλάδα και το σημαντικότερο έργο
γεωπληροφορικής
που
υλοποιείται
στην «έγνατία οδό
Α.έ.».
Κύριος
στόχος
του είναι η ανάπτυξη μιας γεωγραφικής πύλης (Geoportal) για πρόσβαση
μέσω διαδικτύου σε πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της “έγνατία οδός
Αέ” και η συσχέτιση αυτών με άλλα
πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας, όπως και με άλλους φορείς του
Δημοσίου αλλά και το ευρύ κοινό.
το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2015 προσφέροντας μοναδικές δυνατότητες και
πρόσβαση σε ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών στους χρήστες του αυτοκινητόδρομου αλλά και στο προσωπικό
της εταιρίας, καθώς και άλλων φορέων
και οργανισμών.
Όλοι οι χρήστες του GEOPortal έγνατία

οδός, θα είναι σε θέση να βλέπουν, να
αναζητούν, να βρίσκουν, να τυπώνουν
γεωγραφικές πληροφορίες, χάρτες,
διαδρομές κτλ. που σχετίζονται με τη
χρήση της έγνατίας οδού και των κάθετων αξόνων.
οι χρήστες ατομικών πλοηγών (iphone,
androide, GPS Mobile κ.λ.π.) θα είναι
σε θέση να συνδέονται και να κατεβάζουν δεδομένα του συστήματος.
οι συνεργαζόμενοι φορείς θα μπορούν
να εισάγουν και να επικαιροποιούν τα
δεδομένα που χειρίζονται.
Η Προϊσταμένη του τμήματος GIS τομέα Έργων και Ανάπτυξης Όλγα Μαυρίδου, παρουσιάζοντας για πρώτη
φορά δημόσια αυτό το πρωτοποριακό
το έργο, σημείωσε πως μεταξύ άλλων
οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα μπορούν
να λαμβάνουν στο κινητό τους τηλέφωνο μήνυμα σχετικά με έκτακτα και-

ρικά φαινόμενα ή προειδοποιήσεις για
εργασίες στο αυτοκινητόδρομο, ενώ
ταυτόχρονα θα μπορούν και οι ίδιοι
να αναφέρουν προβλήματα όπως π.χ
αντικείμενα επί του οδοστρώματος.
έπίσης, στο πλαίσιο του έργου “Mobile
έγνατία” που επίσης βρίσκεται σε πιλοτική εφαρμογή, δίνεται η δυνατότητα
προβολής όλων των σημείων ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος, έως
και ξενοδοχείων και καταλυμάτων, με
τη συνεργασία όλων των Περιφερειών, από τις οποίες διέρχεται η έγνατία
οδός. Με την εφαρμογή αυτή, κάθε
φορά που ο χρήστης επιλέγει, για παράδειγμα, ένα Μουσείο, θα μπορεί να
βλέπει στο κινητό του όλες τις σχετικές
πληροφορίες ή ακόμη, το σύστημα θα
μπορεί να ενημερώνει τον χρήστη όταν
πλησιάζει σε σημεία ενδιαφέροντος,
όπως π.χ σε αρχαιολογικούς χώρους.

“Προσπαθούμε να πάμε ένα βήμα παραπάνω το θέμα της πληροφόρησης
του χρήστη του δρόμου”, σημείωσε,
καταλήγοντας, η κ. Μαυρίδου.

Βασιλική Βουλγαράκη

Μηχανικός Χρονικού Προγραμματισμού Έργων, Τεχνικής Διεύθυνσης της
Νέας Οδού ΑΕ

Χρονιά- “σταθμός” για τις μεταφορές το2016

Μέσα στο 2016 θα έχει ολοκληρωθεί
στο σύνολό της η
Ιόνια οδός, μαζί
με την κατασκευή
της σήραγγας της
Κλόκοβας, αλλάζοντας τα δεδομένα
για ολόκληρη τη
Δυτική έλλάδα και

Τιμητική διάκριση στην Αικατερίνη Στεφοπούλου

Έ

να ακόμη πρόσωπο της τοπικής κοινωνίας της Ηπείρου τίμησαν οι
διοργανωτές στη φετινή εκδήλωση. Η επιλογή είχε άμεση σχέση με
το θέμα της Διαπεριφερειακής ςυνάντησης, δηλαδή την έγνατία οδό.
την τιμητική διάκριση παρέλαβε η πολιτικός μηχανικός, στέλεχος διευθύνσεων τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών Αικατερίνη ςτεφοπούλου, που συνταξιοδοτήθηκε από την θέση της διευθύντριας του Περιφερειακού Γραφείου της “έγνατία οδός Α.έ”, την οποία κατείχε για επτά χρόνια.
τη διάκριση απένειμαν από κοινού οι κύριοι Αλ. Καχριμάνης, Χρ. Παπαβρανούσης και Κ. Χατζής.
Η κ. ςτεφοπούλου συγκινημένη αναφέρθηκε στο μεγάλο αυτό έργο και εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τους διοργανωτές.
“Ευχαριστώ πολύ τους οργανωτές της εκδήλωσης και το ΤΕΕ/ΤΗ για την διάκριση , δεν ξέρω αν την αξίζω γιατί θεωρώ ότι έκανα το καθήκον μου. Τη δέχομαι
όμως με μεγάλη χαρά γιατί κολακεύομαι και γιατί θεωρώ ότι στό πρόσωπό
μου τιμάται όλος ο κόσμος που δούλεψε στην περιοχή μας για την πραγμάτωση του έργου. Η αλήθεια είναι ότι πολλά περισσότερα χρωστώ στο έργο, παρά
μου οφείλει αυτό . Τις εμπειρίες που πήρα, γιατί ως μηχανικός είχα την τύχη να
αντιμετωπίσω τα δυσκολότερα τεχνικά προβλήματα που μπορούν να υπάρξουν
σε ένα έργο οδοποιίας και να συμβάλω στην αντιμετώπισή τους, να συνεργαστώ
με πραγματικά πανάξιους μηχανικούς παγκοσμίου κύρους, να συνεργαστώ με
εξαίρετους μηχανικούς και είναι χρέος μου να αναφερθώ στις υπηρεσίες του δημοσίου. Εκεί θεμελιώθηκε η Εγνατία. Αν δεν είχαν γίνει τα πρώτα βήματα με τα
ελάχιστα μέσα που είχαμε, δεν θα μπορούσε να γίνει το έργο. Πέντε χρόνια μετά
την αφυπηρέτησή μου, έχω ξεχάσει και την κούραση και τα ξενύχτια και μου
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έμεινε μόνο η ικανοποίηση του έργου. Κάθε φορά που περνώ αυτό το δρόμο, η
χαρά ξανάρχεται και χαίρομαι περισσότερο όταν ακούω τον κόσμο να μακαρίζει
αυτό το έργο. Η Εγνατία ήταν όνειρο γενεών και ευτυχώς που εμείς κατορθώσαμε να το δούμε να υλοποιείται”, κατέληξε η κ. ςτεφοπούλου.
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όχι μόνο. Πρόκειται για το πλέον αναμενόμενο έργο στην περιοχή της Ηπείρου και παρά τις καθυστερήσεις που
υπήρξαν όλα τα προηγούμενα χρόνια
και αυτές που ακόμη και σήμερα υπάρχουν, φορείς, κάτοικοι και επαγγελματικοί κλάδοι, στηρίζουν τις ελπίδες τους
για ανάπτυξη σε αυτόν τον αυτοκινητόδρομο. Είναι χαρακτηριστικό ότι με την
ολοκλήρωση του άξονα η απόσταση
Αντίρριο – Ιωαννίνων θα διανύεται σε
1 ώρα και 40 λεπτά.
Μετά την επανεκκίνηση του άξονα,
οι εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στο μεγαλύτερο μήκος του υπό
κατασκευή άξονα και έχει υλοποιηθεί
το 42% του έργου, σύμφωνα με την
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μηχανικό χρονικού προγραμματισμού
έργων, τεχνικής διεύθυνσης της εταιρίας Νέα Οδός, που έχει αναλάβει την
Ιόνια Οδό.
Το έργο,μήκους 196 χλμ, έχει ενταχθεί
στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών
και εξυπηρετεί την διαπεριφερειακή
κυκλοφορία και διεθνείς πύλες μεταφορών διερχόμενες από την Πάτρα,
τον Αστακό και την Ηγουμενίτσα.
Διασχίζει τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Πρέβεζας και Ιωαννίνων
και αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι
του “παζλ” των στρατηγικών οδικών
αξόνων ανάπτυξης της χώρας, μαζί με
την Εγνατία οδό, την ΠΑΘΕ, τον Ε65
και την Ολυμπία Οδό.

Για την καλύτερη διαχείριση της Κατασκευής του αυτοκινητόδρομου το
έργο έχει χωριστεί σε 3 τμήματα. Το
πρώτο, μήκους 55,6 χλμ, με επίκεντρο
το εργοτάξιο του Ευήνου, το δεύτερο
μήκους 79,6 χλμ, με τα εργοτάξια Αμβρακίας, Μενιδίου, Συκούλας και Τούμπανου και το τρίτο, μήκους 60,8 χλμ,
με τα εργοτάξια του Γυμνότοπου και
της Πέρδικας.
Η Νέα Οδός εκτός από την κατασκευή
αναλαμβάνει την διαχείριση (διόδια,
περιβαλλοντική διαχείριση και εκμετάλλευση Σ.Ε.Α) και συντήρηση του
αυτοκινητοδρόμου για την περίοδο
παραχώρησης.
“Συνδυάζουμε τεχνογνωσία, εμπειρία

και εξειδίκευση με απόλυτη γνώση της
ελληνικής πραγματικότητας. Θέτουμε
τα standards στις ελληνικές μεταφορές. Δημιουργούμε και κυρίως συντηρούμε και λειτουργούμε σύγχρονους,
υψηλών προδιαγραφών αυτοκινητοδρόμους που λειτουργούν σε πλήρη
αρμονία με το περιβάλλον. Συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και πρόοδο της
χώρας. Πρωταρχικός στόχος μας είναι
η ασφαλής και ταχύτατη μετάβαση
όλων των χρηστών, σε συνδυασμό
με την παροχή ποιοτικών, καινοτόμων
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Δίνουμε νέα διάσταση στην οδική ασφάλεια
και στην εξυπηρέτηση”, ανέφερε η εκπρόσωπος της εταιρίας.

“Έργα που δίνουν αναπτυξιακή ώθηση”
Του Στράτου Σιμόπουλου Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων (*)
“ Όπως όλοι γνωρίζουμε, από το 1997 έως το 2009, σε διάστημα δηλαδή μόλις δώδεκα ετών, η Εγνατία Οδός Α.Ε. κατασκεύασε τον μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της
Ελλάδας και έναν από τους πλέον σύγχρονους αυτοκινητοδρόμους της Ευρώπης.
Ο δρόμος αυτός αποτελεί την πύλη της Ελλάδας προς το εξωτερικό, καθόσον συνδέει:
* την Ανατολή με τη Δύση, από τους Κήπους του Έβρου μέχρι την Ηγουμενίτσα,
* όλους τους κύριους διευρωπαϊκούς άξονες που καταλήγουν κάθετα σε αυτόν
μέσω των συνοριακών διαβάσεων της Κρυσταλλοπηγής, της Νίκης, των Ευζώνων,
του Προμαχώνα και του Ορμενίου,
* τις υπόλοιπες συνοριακές διαβάσεις της χώρας που εξυπηρετούν χιλιάδες ταξιδιώτες καθημερινά, όπως ο κάθετος άξονας Κομοτηνή – Νυμφαία και στον Εχίνο στην
Ξάνθη.
Η Εγνατία οδός αποτελεί και την κύρια δίοδο προς τις χώρες του Εύξεινου Πόντου,
αφού αποτελεί τμήμα του Περιφερειακού Δικτύου του Οδικού Δακτυλίου της Μαύρης Θάλασσας.
Δεν θα σταθώ στα μεγέθη του έργου, τα οποία είναι όντως πολύ εντυπωσιακά. Θα
επικεντρωθώ, όμως, στην σημασία τόσο του άξονα, όσο και των έργων που θα τον
συμπληρώσουν και θα του αποδώσουν το στρατηγικό πλεονέκτημα το οποίο δικαιούται.
Η Εγνατία Οδός κατασκευάστηκε με σκοπό να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις κοινωνίες της Βόρειας Ελλάδας, δίνοντάς τους μία σύγχρονη αρτηρία με
πολλούς ανισόπεδους κόμβους.
Διευκολύνοντας πραγματικά, εκτός από τους ταξιδιώτες, τους αγρότες, τους επιχειρηματίες και τους εμπόρους να μεταφέρουν προϊόντα και να προσφέρουν υπηρεσίες
γρήγορα και με ασφάλεια, σε πολλά, μάλιστα, δύσβατα έως τότε σημεία της επικράτειας.
Στα 5 χρόνια λειτουργίας της Εγνατίας οι κοινωνίες από τις οποίες διέρχεται έχουν συ-
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νειδητοποιήσει την αξία της και την μεγάλη αλλαγή που έχει επιφέρει στην ζωή τους.
Σημαντικό δε έργο αποδεικνύεται, ιδιαίτερα για την περιοχή της Ηπείρου, όπου η
προσπέλαση της Πίνδου ήταν πάντα μία πρόκληση, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές
συνθήκες δεν ήταν καλές .
Σήμερα πλέον το σπουδαίο αυτό τεχνικό έργο, με τις σήραγγες και τις κοιλαδογέφυρες, αφαίρεσε το άγχος από τους οδηγούς. Αισθάνονται ασφαλείς και διανύουν τις
αποστάσεις αυτές ξεκούραστα και γρήγορα.
Μία τέτοια αρτηρία οπωσδήποτε ανοίγει νέους ορίζοντες και για την τουριστική ανάπτυξη όλων των περιοχών με τους τουρίστες να επισκέπτονται πλέον τις όμορφες
περιοχές της Βόρειας Ελλάδας πολύ πιο εύκολα και φυσιολογικά συχνότερα.
Τα έργα που πλαισιώνουν και συμπληρώνουν την μεγάλη αυτή αρτηρία, στην περιοχή της Ηπείρου είναι σε εξέλιξη, μετά από στασιμότητα ετών. Μετά από μεγάλη
προσπάθεια ολοκληρώνεται η Β’ Φάση του Λιμανιού της Ηγουμενίτσας, έχει ενεργοποιηθεί η Γ’ Φάση και προωθούνται παράλληλα οι μελέτες για τον Εμπορευματικό
σταθμό, ώστε το λιμάνι να ενταχθεί στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών, σαν πρωτεύον κόμβος.
Τα έργα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, εντάσσονται στα πλαίσια των συνδυασμένων
μεταφορών και της αναβάθμισης των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές προς αυτή χώρες, μίας αναβάθμισης που στηρίζεται στην ποιότητα των υπηρεσιών, αλλά κυρίως στην ασφάλεια του χρήστη, μέσω της διαλειτουργικότητας των
συστημάτων.
Τα παραπάνω έργα σε συνδυασμό με τον οδικό άξονα Ιωαννίνων-Κακαβιάς του οποίου ολοκληρώνονται οι μελέτες και είμαστε στη φάση εξεύρεσης χρηματοδότησης
καθώς και ο υπό κατασκευή κάθετος άξονας στην Κρυσταλλοπηγή, θα δώσουν στην
Ήπειρο αλλά και τη Δυτική Μακεδονία την απαραίτητη αναπτυξιακή ώθηση”.
(*) Χαιρετισμός που αναγνώστηκε στη διάρκεια της εκδήλωσης.
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“Τα θετικά αποτελέσματα, τα βιώνουμε καθημερινά”
Επιστολή Στ. Καλογιάννη Βουλευτή Ιωαννίνων και πρώην Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ *
Στις άμεσες και έμμεσες επιδράσεις
της λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου στην ανάπτυξη και τη χωροταξική οργάνωση της Βόρειο – Δυτικής
Ελλάδας , ανέφερε σε επιστολή του ο
Βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ Σταύρος
Καλογιάννης, ένας από εκείνους, που
από τη θέση ευθύνης που κατείχε στο
Υπουργείο Υποδομών, συνέβαλε στην
ολοκλήρωση και λειτουργία αυτού του
σπουδαίου έργου υποδομής και ανάπτυξης της χώρας
“Τα πολύ θετικά αποτελέσματα για
την Ήπειρο, από την ολοκλήρωση και
απόδοση στην κυκλοφορία του μεγά-

λου αυτού οδικού άξονα, τα βιώνουμε
καθημερινά: θεαματική βελτίωση της
προσπελασιμότητας, άμβλυνση των
περιφερειακών ανισοτήτων, ανάδειξη
ενός νέου πολυκεντρικού προτύπου
χωρικής ανάπτυξης, όπως το δίπολο
Ηγουμενίτσα-Ιωάννινα και η λειτουργική σύνδεση Ιωαννίνων – Γρεβενών
– Κοζάνης, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού.
Παράλληλα, άνοιξαν νέοι δρόμοι επικοινωνίας με τις γειτονικές χώρες και
ενισχύθηκε σημαντικότατα η τουριστική
ανάπτυξη της Ηπείρου, με αξιοποίηση

των μεγάλων πλεονεκτημάτων που διαθέτει.
Οι έμμεσες επιδράσεις αφορούν τις διεθνείς διασυνδέσεις της Ελλάδος στον
ευρύτερο χώρο της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς η Εγνατία
συνδέει τη χώρα μας με τον Ευρωπαϊκό
χώρο και μέσω των κάθετων αξόνων
λειτουργεί ως συλλεκτήριος άξονας
των πανευρωπαϊκών οδικών διαδρόμων που διατρέχουν τη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, από Βορρά προς Νότο.
Δημιουργούνται συνεπώς νέες ευκαιρίες για διακρατικές σχέσεις που αφορούν χώρες της Ανατολικής Ευρώπης

και του Ευξείνου Πόντου, καθώς και τις,
εκτός ΕΕ, βαλκανικές χώρες (Αλβανία,
πΓΔΜ, Σερβία).
Εκτιμώ ότι η Εγνατία Οδός ΑΕ, εκμεταλλευόμενη την συσσωρευμένη τεχνογνωσία της και την εμπειρία του
προσωπικού της, πρέπει να συνεχίσει
να υλοποιεί απρόσκοπτα τις δραστηριότητές της, στην Ελλάδα. Οφείλει, όμως,
παράλληλα να επεκταθεί και στο εξωτερικό, όπου ανοίγονται μεγάλες προοπτικές γι’ αυτήν”, καταλήγει ο κ. Καλογιάννης.
*(η ανωτέρω επιστολή αναγνώστηκε
στην διάρκεια της δήλωσης)

***Η συνεδριακή εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και συνδιοργανώθηκε από το ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου και
την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου. Υποστηρικτές ήταν η Εγνατία Οδός ΑΕ, Η
Νέα Οδός (Ιόνια), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος και
το Hotel Du Lac ενώ χορηγοί η εταιρεία Δωδώνη και η Digiland-ψηφιακές εκτυπώσεις.
*** Η εκδήλωση διεξήχθη στην αίθουσα Δωδώνη του ξενοδοχείου Du Lac, στον προθάλαμο της οποίας υπήρχε έκθεση φωτογραφιών της Εγνατίας Οδού αλλά αλλά και
της Ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου με ειδικό τίτλο η Γέφυρα αφ’ υψηλού.

ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ

50 χρόνια προσφοράς
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΕΘΝΩΣ ΦΗΜΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
Η ηπειρωτική γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε είναι
ο νο1 παραγωγός φέτας ΠΟΠ στην Ελλάδα.
Λειτουργεί εδώ και 50 χρόνια, έχει καταξιωθεί στο
καταναλωτικό κοινό και παράγει τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα.
Εξάγει σε 35 χώρες του κόσμου και είναι πρώτη σε
πωλήσεις στη φέτα χύμα και υποσυσκευασμένη στην
Ελλάδα.
Η εταιρία φημίζεται για την άριστη ποιότητα των προϊόντων της.
Η πρώτη ύλη, το γάλα, προέρχεται από την ευρύτερη
περιοχή της Ηπείρου.
Η εταιρία συνεργάζεται με περισσότερους από 5.000 κτηνοτρόφους οι οποίοι
της προμηθεύουν το καλύτερο σε ποιοτικά χαρακτηριστικά γάλα.
Το φυσικό τοπίο της περιοχής είναι μοναδικό σε βιοποικιλότητα με πάνω από
2.000 εξαιρετικά και μοναδικά βότανα που φύονται στην περιοχή και από τα
οποία τρέφονται τα ζώα.
Η ΔΩΔΩΝΗ είναι ηγέτης στη φέτα εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα, στόχος της Διοίκησης είναι η ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της διανομής των προϊόντων της.
Προτεραιότητα αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη της εταιρίας με
σχέδιο και επενδύσεις, ήδη έχει εγκριθεί το ποσό των 3,5 εκατ ευρώ για
επενδύσεις μεγάλο μέρος του οποίου αφορά στη γραμμή παραγωγής στο
γιαούρτι, με στόχο να αυξηθεί η παραγωγή και κατά συνέπεια οι πωλήσεις.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τομέα των εξαγωγών με στόχο να φτάσει η
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ΔΩΔΩΝΗ στα πέρατα της οικουμένης.
Είναι γνωστό άλλωστε ότι στην Αυστραλία η ηπειρωτική γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ κατέχει το 85%
του μεριδίου στις πωλήσεις φέτας.
Επιπροσθέτως είναι δυνατή η αύξηση του αριθμού
των χωρών που εξάγει όπως έγινε πρόσφατα με τη
Νορβηγία, τη Σερβία και τη Χιλή, όπου η ελληνική
φέτα εισήχθη για πρώτη φορά.
Η ΔΩΔΩΝΗ επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της
και για αυτό έχει ιδρύσει την «Ακαδημία ΔΩΔΩΝΗ»
που αποσκοπεί στην συνεχή ενημέρωση και εξέλιξη
των στελεχών και των εργαζομένων της, που αφορούν στην παραγωγική
διαδικασία αλλά και στη διαχείριση των νέων τεχνολογιών.
Η καινοτομία και η δημιουργία νέων προϊόντων είναι πολύ σημαντικός τομέας και ήδη συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.
Μάλιστα πρόσφατα υπεγράφη πρωτόκολλο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Γάλακτος που εδρεύει στα Ιωάννινα, καταδεικνύοντας την απόφαση της
ΔΩΔΩΝΗ να κάνει πράξη την καινοτομία και να στηρίξει τοπικά ερευνητικά
ιδρύματα.
Τέλος προτεραιότητα της Διοίκησης της ΔΩΔΩΝΗ είναι με τα φημισμένα της
διεθνώς προϊόντα να αποτελέσει τον καλύτερο πρεσβευτή της Ελλάδος και
της Ηπείρου σε όλο τον κόσμο.
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Ιόνια Οδός:196 χιλιόμετρα άξονα ανάπτυξης
μεταξύ Δυτικής Ελλάδος και Ηπείρου

Η

Ιόνια Οδός αποτελεί το συνδετήριο άξονα µεταξύ της γέφυρας του Αντιρρίου
και του κόµβου της Εγνατίας Οδού στα Ιωάννινα. Ο δρόµος αυτός έχει τεράστια σηµασία- κοινωνική και αναπτυξιακή, αφού συνδέει όλη τη ∆υτική Ελλάδα αναβαθµίζοντας σηµαντικά αστικά και αγροτικά κέντρα όπως τα Ιωάννινα,
την Άρτα και το Αγρίνιο. Πρόκειται για ένα έργο που έρχεται να καλύψει µια απαίτηση
πολλών ετών και να δώσει νέα ώθηση σε όλους τους νοµούς της ευρύτερης περιοχής.
Η Ιόνια Οδός έχει ενταχθεί στο ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο Μεταφορών– ΤΕΝ, θα εξυπηρετεί
τη διαπεριφερειακή κυκλοφορία και τις διεθνείς πύλες µεταφορών από την Πάτρα, τον
Αστακό και την Ηγουµενίτσα, ενώ θα διασχίζει τέσσερις Νοµούς: Αιτωλ/νιας, Άρτας,
Πρέβεζας & Ιωαννίνων.
Το συνολικό µήκος του άξονα είναι 196 χιλιόµετρα και περιλαµβάνει και τις παρακάµψεις Αγρινίου και Άρτας. Πέραν αυτών των 196 χλµ. νέου αυτοκινητοδρόµου, θα
κατασκευαστούν ανάµεσα σε άλλα: 24 γέφυρες, 4 σήραγγες, 74 κάτω διαβάσεις και 36
άνω διαβάσεις και 5 Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών.
Η κατασκευή του έργου εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί τέλη ∆εκεµβρίου 2015 µε µόνη
εξαίρεση την ολοκλήρωση της κατασκευής της σήραγγας της Κλόκοβας, η οποία θα
ολοκληρωθεί το 2016.

Η Νέα Οδός Α.Ε. είναι η εταιρία που
έχει αναλάβει τη µελέτη, το σχεδιασµό, την κατασκευή, τη λειτουργία,
την εκµετάλλευση και τη συντήρηση του έργου Παραχώρησης «Ιόνια
Οδός». Πρωταρχικός της στόχος είναι
η δηµιουργία σύγχρονων, ευρωπαϊκών προδιαγραφών αυτοκινητοδρόµων που θα συµβάλλουν στη γενικότερη ανάπτυξη και πρόοδο της χώρας.
Κύριο και µόνο µέληµα, η ασφαλής
και ταχύτατη µετάβαση για όλους
τους Έλληνες πολίτες σε συνδυασµό
µε την παροχή υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας. Με την ολοκλήρωση της
κατασκευής της Ιόνιας Οδού, όλοι οι
οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους τις
εξής υπηρεσίες:
-Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας
Αυτοκινητοδρόµου πλήρως εξοπλισµένο µε ειδικά συστήµατα για την
ασφαλέστερη ρύθµιση της κυκλοφορίας και την ολοκληρωµένη κι έγκαιρη
αντιµετώπιση όλων των συµβάντων
καθώς και ειδικό Κέντρο ∆ιαχείρισης
Κυκλοφορίας Σηράγγων.
- 24ωρα Περίπολα Οδικής Ασφάλειας
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Στην παρούσα φάση, η συνολική πρόοδος των εργασιών ξεπερνά το 40%, ενώ τα εργοτάξια σε λειτουργία είναι ανά τµήµα τα εξής:
-0 χλµ.- 76,7 χλµ.: Εργοτάξιο Εύηνου
-76,6 χλµ. - 145,7 χλµ.: Εργοτάξιο Ανισοπέδου Κόµβου Αµβρακίας και εργοτάξια στην
περιοχή Γέφυρας Μενιδίου και στην περιοχή Συκουλα. Τέλος στο 96χλµ, περιοχή Τούµπανο, βρίσκεται και λατοµείο- συγκρότηµα παραγωγής ασφαλτικών και σκυροδέµατος.
-145,7 χλµ.– 170 χλµ: Εργοτάξιο Φιλιππιάδας
-170 χλµ.- 190 χλµ. : Εργοτάξιο Επισκοπικού
Αξίζει να αναφέρουµε ότι στα εργοτάξια της Ιόνιας οδού απασχολούνται περισσότερα
από 1.700 άτοµα, ενώ ο αριθµός αυτός αναµένεται να συνεχίσει να αυξάνεται έως τέλος
του έτους. Τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται είναι ιδιόκτητα, αλλά και µισθωµένα
από την τοπική αγορά και ξεπερνούν τα 1.100 συνολικά.
Τα οφέλη στην τοπική οικονοµία είναι πολλαπλά, ενώ µε την ολοκλήρωσή της η Ιόνια
Οδός θα προσφέρει σε όλους τους οδηγούς ασφάλεια, άνεση, ποιοτικές υπηρεσίες και
µειωµένη κατά µία ώρα διάρκεια διαδροµής στο ταξίδι Αντίρριο – Ιωάννινα.

τα οποία θα κινούνται διαρκώς σε όλο
το µήκος του αυτοκινητοδρόµου.
-4ψήφιο αριθµό έκτακτης ανάγκης τον
οποίο θα καλεί ο οδηγός είτε από το
κινητό του τηλέφωνο, είτε από τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης κατά µήκος
του αυτοκινητοδρόµου σε περίπτωση
που αντιµετωπίσει κάποιο σοβαρό περιστατικό όπως τροχαίο ατύχηµα, µηχανική βλάβη, µερική ή ολική ακινητοποίηση του οχήµατός του, έκτακτο
ιατρικό περιστατικό κ.α
-SOS τηλέφωνα καθ’ όλο το µήκος
του αυτοκινητοδρόµου, µέσω των
οποίων ο οδηγός θα µπορεί χωρίς καµία επιβάρυνση, να επικοινωνεί µε το
Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας.
-Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών
στη διάθεση κάθε χρήστη που θα
επιθυµεί να ενηµερωθεί για το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών, να
αναζητήσει πληροφορίες αναφορικά
µε τη διαδροµή που πρόκειται να ακολουθήσει, αλλά και να προχωρήσει
σε υποδείξεις ή σχόλια.
-Σταθµούς εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α), οι οποίοι θα λειτουργούν καθ’ όλο το µήκος του αυτοκινητοδρόµου και θα παρέχουν 24
ώρες το 24ωρο υπηρεσίες εστίασης
και ανεφοδιασµού καυσίµων, ενώ
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες θα
παρέχουν επιπρόσθετα εµπορικές και
άλλες υπηρεσίες.
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