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8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

Στην Πάτρα, σήμερα στις 07/04/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση δια ζώσης στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 

32 & Αμερικής), και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), το 

Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. 

ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/92027/115/29-03-2022 (ορθή επανάληψη στις 30-03-2022) γραπτή πρόσκληση 

της Προέδρου του, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς 

Συμβούλους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των 167 παρ. 1 & 2 και 168 του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως ισχύουν. 

Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου πενήντα ενός (51) μελών, τα παρακάτω μέλη: 

1. ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ - Πρόεδρος 
2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ – Αντιπρόεδρος (τηλεδιάσκεψη) 
3. ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας  
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη) 
5. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
6. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ (τηλεδιάσκεψη) 
7. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ (τηλεδιάσκεψη) 
8. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
9. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
10. ΒΟΥΛΓΑΡΗ -  ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ (τηλεδιάσκεψη) 
11. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη) 
12. ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
13. ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  
14. ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη) 
15. ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ (τηλεδιάσκεψη) 
16. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη) 
17. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη) 
18. ΚΑΤΣΑΡΗ-ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ (τηλεδιάσκεψη) 
19. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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20. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
21. ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη) 
22. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
23. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη) 
24. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη) 
25. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (τηλεδιάσκεψη) 
26. ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη) 
27. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
28. ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
29. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
30. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη) 
31. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη) 
32. ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τηλεδιάσκεψη) 
33. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
34. ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (τηλεδιάσκεψη) 
35. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη) 
36. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (τηλεδιάσκεψη) 
37. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη) 
38. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
39. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη) 
40. ΡΟΥΣΗ- ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
41. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (τηλεδιάσκεψη) 
42. ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ  
43. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
44. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
45. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη) 
46. ΣΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
47. ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (τηλεδιάσκεψη) 
48. ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (τηλεδιάσκεψη) 
49. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη) 
50. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου 

κ. Κοσίνας Χρήστος (δικαιολογημένα απών).  

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο 

Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Τελώνης Γεώργιος, ο 

Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σύρμος Γεώργιος 

(τηλεδιάσκεψη), ο Δ/ντης Γραφείου Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Μάκκας Ιωάννης 

(τηλεδιάσκεψη). 

 

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου 

Γεωργία, Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Τσούμα Βασιλική.  
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Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης με 

τίτλο: «Κατασκευή οδικού άξονα Πλατυγιάλι-Αγρίνιο-Καρπενήσι-Λαμία», κατόπιν του 

αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/100501/132/06-04-2022 αιτήματος των παρατάξεων «Δυτική Ελλάδα 

– Δικαίωμα στην Πρόοδο» και «Δυτική Ελλάδα Μπροστά!» και πρότεινε να συζητηθεί ως 

κατεπείγον, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής 

Ελλάδας, πριν την αναμενόμενη συνάντηση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.  

 

Τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να τεθεί προς συζήτηση, παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται 

στην ημερήσια διάταξη και η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου παρέθεσε το ως άνω 

αίτημα, το οποίο έχει ως εξής: 

 
Με την κατασκευή των μεγάλων οδικών αξόνων στην Ανατολική και Δυτική πλευρά της χώρας, δηλαδή της 
Ιόνιας Οδού Δυτικά και της Νέας Οδού Ανατολικά, σε συνδυασμό με το βόρειο άξονα της Εγνατίας οδού και τον 
εγκάρσιο Ε65, ένα μεγάλο μέρος της οδικής σύνδεσης του κορμού της χώρας ολοκληρώθηκε. 
Για να υπάρξει όμως πλήρης ολοκλήρωση του εθνικού οδικού δικτύου της χώρας, απαιτείται και η κατασκευή 
του εγκάρσιου άξονα που θα συνδέει τη Δυτική με την Ανατολική πλευρά, στο μέσον περίπου του κορμού της 
χώρας μας. 
Και αυτός δεν  είναι παρά ο άξονας Πλατυγιάλι - Αγρίνιο - Καρπενήσι - Λαμία, που θα συνδέσει σημαντικά 
αστικά, οικονομικά και τουριστικά κέντρα και θα εξασφαλίσει την επικοινωνία   της Ανατολικής με τη Δυτική 
πλευρά της χώρας. 
 Που θα συνδέσει Εμπορικά, Βιομηχανικά και Τουριστικά τα Λιμάνια του Βόλου, της Στυλίδας, των Καμένων 
Βούρλων, με το Πλατυγιάλι Αστακού, το Λιμάνι του Μεσολογγίου και της Αμφιλοχίας και ταυτόχρονα θα 
συνδεθεί στο πιο Κεντρικό Τμήμα της Χώρας , η Ιόνια Οδός με την Αθηνών Θεσσαλονίκης. 
Έργο μείζονος αναπτυξιακής σημασίας,  γι' αυτό άλλωστε έχει ενταχθεί  στα Διευρωπαϊκά δίκτυα εδώ και πάρα 
πολλά χρόνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
Η υλοποίηση του  άξονα αυτού, αποτελεί δεκαετίες κοινό  στόχο και όραμα των φορέων και των κατοίκων της 
Αιτωλοακαρνανίας, της Ευρυτανίας και της Φθιώτιδας. 
Μέχρι σήμερα όμως, μόνο αποσπασματικά, μικρά τμήματα κατασκευάζονται, τα οποία αποτελούν μικρό μέρος 
του συνολικού έργου, χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό και μελέτη, χωρίς χρονικό ορίζοντα για την υλοποίηση 
ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου άξονα.  
Δυστυχώς ποτέ ως σήμερα, η Πολιτεία  δεν έθεσε αυτόν τον άξονα σε προτεραιότητα, αλλά και  οι Περιφέρειες 
Δυτικής Ελλάδος και Στερεάς Ελλάδας δεν συν διαμόρφωσαν  ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διεκδίκησης, 
τεκμηριωμένο και πειστικό, πάνω στο οποίο να συνταχθούν οι δυνάμεις και των δύο Περιφερειών, αλλά και 
φορείς από ολόκληρη τη χώρα. 
Δυστυχώς μέχρι στιγμής είμαστε θεατές στην  εξαγγελία και την χρηματοδότηση διάφορων άλλων αξόνων (του  
«Μπράλος -Άμφισσα» και του διαγώνιου άξονα Λαμία-Ιτέα-Αντίρριο) και βεβαία του γεγονότος ότι ο άξονας 
Πλατυγιάλι -Λαμία δεν συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. 
Κύριε πρόεδρε, δεδομένων όλων των ανωτέρω καταθέτουμε το αίτημα της 
εισαγωγής προς συζήτηση, με την έννοια του επείγοντος του συγκεκριμένου θέματος. 
Ταυτόχρονα ζητούμε  από το σύνολο των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου 
-πολιτική απόφαση για την ανάδειξη  της προτεραιότητας και της αναγκαιότητας  υλοποίησης του άξονα 
Πλατυγιάλι- Αγρίνιο-Καρπενήσι-Λαμία. 
-το σχεδιασμό ενός πλαισίου δράσης για την ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ : 

·         της ολοκλήρωσης των υπάρχοντος τμήματος  7 χλμ. Αγρίνιο-Καρπενήσι που είναι υπό 
κατασκευή 
·         την ολοκλήρωση των μελετών για τα 21 χλμ. από την περιοχή της Καμαρούλας έως την Τσάκλα 
Αγίου Βλασίου 
·         την δέσμευση της πολιτείας ότι ο συγκεκριμένος άξονας θα αποτελέσει Εθνική προτεραιότητα 
·         την άμεση έναρξη  σχεδιασμού των υπολειπόμενων μελετών για το σύνολο του έργου 
·         την άμεση έναρξη διαδικασιών για την ένταξη του έργου  σε χρηματοδοτικό πλαίσιο  
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·         την δέσμευση της Πολιτείας για χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 
·         την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας να προβεί στις ανάλογες ενέργειες για 
την υλοποίηση του σχεδίου δράσης. 

 

Στη συζήτηση του θέματος συμμετείχε ο κ. Υφαντής Ηλίας – Λίνος, εκπρόσωπος της 

«Συντονιστικής Επιτροπής για το δρόμο Πλατυγιάλι – Αγρίνιο – Καρπενήσι – Λαμία», ο οποίος 

ζήτησε και έλαβε το λόγο. 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, 

τους εισηγητές, τους ειδικούς αγορητές και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις 

τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Είναι φανερός ο σκοπός και η σπουδαιότητα ενός σύγχρονου οδικού άξονα που θα συνδέει το 

λιμάνι του Πλατυγιαλίου με το Αγρίνιο και την Ανατολική Ελλάδα. Για να υλοποιηθεί αυτός ο 

στρατηγικός στόχος απαιτείται μια σειρά συγκεκριμένων ενεργειών που πρέπει να γίνουν:  

• Τροποποίηση του ΦΕΚ 2631/Β΄/2008 έτσι ώστε ο άξονας Ιόνια οδός – Αγρίνιο - 

Καρπενήσι – Λαμία να επεκταθεί δυτικά μέχρι το λιμάνι του Αστακού με την προσθήκη 

του τμήματος Πλατυγιάλι – Ιόνια οδός και ο οριζόντιος άξονας [Α14] να συνδέει το Ιόνιο 

με το Αιγαίο Πέλαγος. Να σημειωθεί η δυνατότητα που υπάρχει χρηματοδότησης της 

κατασκευής του τμήματος αυτού με πόρους του ΕΣΠΑ μέσω του Π.Ε.Π. Δυτικής 

Ελλάδας. 

• Ανάθεση των περιβαλλοντικών μελετών και εντολή κτηματογράφησης για την κάθετη 

σύνδεση του Αγρινίου, που είναι απαραίτητες έτσι και αλλιώς όποια και αν είναι η 

διαδικασία και ο τρόπος χρηματοδότησης και κατασκευής του έργου. 

• Προκαταρτική συνολική μελέτη για το Αγρίνιο – Λαμία, εκτός βέβαια των τμημάτων 

που έχουν κατασκευασθεί ή μελετηθεί ήδη. 

Είναι γεγονός ότι ακόμα μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένας ολοκληρωμένος οδικός άξονας που να 

συνδέει οριζόντια την Δυτική Ελλάδα με την Ανατολική. Η κάθετη σύνδεση του Αγρινίου μαζί 

με την συνέχιση του τμήματος Αγρίνιο – Καρπενήσι θα δώσει οριστική λύση σε αυτή τη βασική 

έλλειψη. 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας θεωρεί την κατασκευή του οδικού άξονα 

Αστακός – Αγρίνιο – Καρπενήσι – Λαμία έργο προτεραιότητας για την οικονομική και 

παραγωγική ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διεκδικεί μαζί με τους φορείς:  

• Την ολοκλήρωση του υπάρχοντος τμήματος 7 χλμ. Αγρίνιο-Καρπενήσι που είναι υπό 

κατασκευή. 

• Την ολοκλήρωση των μελετών για τα 21 χλμ. από την περιοχή της Καμαρούλας έως την 

Τσάκλα Αγίου Βλασίου. 

• Την δέσμευση της πολιτείας ότι ο συγκεκριμένος άξονας θα αποτελέσει Εθνική 

προτεραιότητα. 

• Την άμεση έναρξη σχεδιασμού των υπολειπόμενων μελετών για το σύνολο του έργου. 

• Την άμεση έναρξη διαδικασιών για την ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πλαίσιο.  

• Την δέσμευση της Πολιτείας για την υλοποίηση και τον οδικό χάρτη αυτής. 

• Εξουσιοδοτούμε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας να προβεί μαζί με τους φορείς 

στις ανάλογες ενέργειες για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης. 

 

Κατά της απόφασης ψήφισαν η Επικεφαλής και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης 

«Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Αγγελοπούλου Αναστασία, Μωραΐτης Νικόλαος, 

Συμεωνίδης Γρηγόριος και Αθανασόπουλος Τρύφωνας και ο Επικεφαλής της παράταξης 

«Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος. 

 

Παρών δήλωσε ο Επικεφαλής της παράταξης «Πατριωτική Αυγή για την Δυτική Ελλάδα» κ. 

Νικολακόπουλος Ανδρέας. 

 

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 

ακολούθως: 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑ  

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΙΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΔΑ: Ψ7ΧΖ7Λ6-82Π
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