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Η εφαρμογή της υπουργικής απόφασης και η δημοσίευση της σε ΦΕΚ για νέο σταθμό σ
διοδίων στο Δροσοχώρι δημιούργησε καθολική έντονη αντίδραση.

Δήμος περιφέρεια βουλευτές κάνουν λόγο για διαχρονικό «εμπαιγμό» εκ μέρους της
κυβέρνησης και ζητούν να ακυρωθεί η απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών.

Η απόφαση της κυβέρνησης επιβαρύνει τους χρήστες της Εγνατίας με επιπλέον διόδια
εντάσσεται στο σχέδιο να γίνει ποιο θελκτική η ανάληψη της διαχείρισης των διοδίων και
της συντήρησης της Εγνατίας από ιδιωτικές εταιρείες.

Η Εγνατία ένας εθνικής σημασίας αυτοκινητόδρομος και ιδιαίτερα σημαντικός για την
Ήπειρο. Το κόστος της συντήρησης είναι δεδομένο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί τα
διόδια να αυξάνουν όταν πέφτει η κίνηση για να πληρώνεται η συντήρηση. Η να
προστίθενται περισσότεροι σταθμοί αναζητώντας έσοδα.

Όσο αυξάνεται το κόστος για την χρήση της Εγνατίας τόσο θα μειώνεται η κίνηση. Με
άμεσο αρνητικό αποτέλεσμα για την Ήπειρο που δεν έχει άλλες δυνατότητες πρόσβασης.

Η κυβέρνηση από τέτοιες ενέργειες φτιάχνει συνεχώς αρνητικό κλίμα και δείχνει
προχειρότητα στις αποφάσεις της.

Τα επιπλέον διόδια στην περιφέρεια ηπείρου τα είχαν απορρίψει όλες οι προηγούμενες
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κυβερνήσεις ως πολύ μεγάλη επιβάρυνση για τα 120 χιλιόμετρα της Εγνατίας στην Ήπειρο
παρόλο που προβλέπονταν και είχαν κατασκευαστεί.

Οι τοπικοί φορείς θα πρέπει επιμείνουν σε αλλαγή της υπουργικής απόφασης, και να
δείξουν ενωμένοι ότι δεν θα είναι εύκολη υπόθεση το άνοιγμα των διοδίων και να κερδίσουν
μια πολιτική λύση για το ζήτημα .

Η παράταξη «Ήπειρος Ανατροπής» με ανακοίνωσή της καλεί τους φορείς της Ηπείρου να
«ακυρώσουν στην πράξη την απόφαση της Κυβέρνησης για το σταθμό διοδίων στο
Δροσοχώρι».Τι σημαίνει αυτή η ανακοίνωση να εφαρμόσουμε το σύστημα «δεν πληρώνω»;

Η απόφαση του υπουργείου πρέπει να αλλάξει πριν να ολοκληρωθεί η διαδικασία
μεταβίβασης των διοδίων της Εγνατίας. Η αντιπαράθεση με την οποία εταιρεία αναλάβει το
έργο δεν θα έχει καμία τύχη, όσες καταλήψεις και εάν γίνουν και όποια πολιτική
εκμετάλλευση θα έχει το θέαμα. Τα διόδια θα μείνουν και θα επιβαρύνουν τους Ηπειρώτες
και όσους επιθυμούν να έρθουν στη Ήπειρο.

Η λύση είναι πολιτική λύση τώρα πριν την ανάθεση.
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