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ΘΕΜΑ:  «Νέα είσοδο - Ζεύξη Λευκάδας» 

 
Κύριε Υπουργέ,  

 Η Λευκάδα ως τουριστικός προορισμός, ύστερα από την κατασκευή των οδικών 
αξόνων της Εγνατίας και της Ιονίας οδού, την επικείμενη ολοκλήρωση της παρα-Ιονίας οδού 
και την απόφασή σας για κατασκευή των δρόμων Βόνιτσα – Λευκάδα και Άκτιο – Άγιος 
Νικόλαος, είναι φανερό ότι θα επιταχύνει την πορεία της ήδη αλματώδους ανάπτυξής της.  

            Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2017 την τουριστική περίοδο των πέντε μηνών, στο Δήμο 
μας που έχει μόνιμο πληθυσμό 25.000 κατοίκων, είχαμε ημερησίως από 100.000 έως 
180.000 επισκέπτες - τουρίστες. 

 Επομένως, το πάγιο αίτημά μας για δημιουργία νέας εισόδου, καθίσταται άμεσο και 
επιτακτικό, δεδομένου ότι ο μοναδικός δρόμος που υποδέχεται τους εποχούμενους σε αυτό, 
περνά μέσα από την πόλη της Λευκάδας, και δημιουργεί τεράστια συγκοινωνιακά 
προβλήματα στη λειτουργία της πόλης αλλά και του νησιού. 

Ύστερα από αλλεπάλληλες συζητήσεις μαζί σας, αλλά και με το Γ.Γ. του 
Υπουργείου, καθώς και την ανακοίνωση - δέσμευση του κ. Πρωθυπουργού στο 
Περιφερειακό Συνέδριο των Ιονίων νήσων ότι θα δρομολογηθεί η κατασκευή της μέσα 
στο 2018, υπάρχει η ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών ενεργειών.  

Σας αναφέρουμε ότι με αποφάσεις του το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, 
καθώς και το προηγούμενο, απέρριψαν παλαιότερη πρόταση για κατασκευή υποθαλάσσιας 
ζεύξης του νησιού, για τους παρακάτω βασικούς λόγους: 

        1. Υπερβολικά υψηλό κόστος κατασκευής (Προϋπολογισμός 80.000.000,00 €).  

        2. Περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής, επειδή προέβλεπε κατασκευή μαρίνας      

            μεγάλων σκαφών στο λιμάνι της Λευκάδας και μάλιστα σε περιοχή NATURA.  

        3. Ύπαρξης διοδίων.  

Παρακαλούμε λοιπόν, για την άμεση επιτάχυνση όλων εκείνων των διαδικασιών 
που απαιτούνται, για την κατασκευή νέας εισόδου – ζεύξης, με σαφώς μικρότερο 
κόστος, μιας και δεν θα περιλαμβάνει την κατασκευή μαρίνας μεγάλων σκαφών.  

Παράλληλα θέλουμε να επισημάνουμε ότι, για κοινωνικούς λόγους, η λειτουργία της 
νέας ζεύξης δεν πρέπει να επιβαρύνει με διόδια, τουλάχιστον, τους κατοίκους του 
νησιού αλλά και όλους όσους έχουν καθημερινή επαγγελματική συναλλαγή από 
παρακείμενες περιοχές.  

Ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα στο αίτημά μας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.                                                                                             
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