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 Η επηβνιή θαη δηαηήξεζε 

δηνδίσλ ζε κηα πεξηθεξεηαθή (δειαδή απνκαθξπζκέλε) πεξηνρή ζέηεη 

αληηαλαπηπμηαθά εκπόδηα. Σηόρνο καο, είλαη ε δεκηνπξγία απηήο ηεο 
απηνδίθαηα εληαίαο νηθνλνκηθήο δώλεο Πξέβεδαο, Λεπθάδαο θαη 

Αηησιναθαξλαλίαο, ε νπνία πξέπεη  λα ιεηηνπξγεί αλεκπόδηζηα ζε 
όια ηα επίπεδα αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο όπσο πεξηεγήζεηο, 

επηζθέςεηο αξραηνινγηθώλ ρώξσλ, δηαζθέδαζε, παξαιίεο, θαγεηό, 
εθδξνκέο, ηαβέξλεο, πξνκήζεηεο, εκπόξην, εθπαίδεπζε θιπ. Σε βάξνο 

όισλ απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ην ειιεληθό θξάηνο 
κέζσ ηνπ ΤΔΟ Α.Δ., πξνηηκά ην εηζηηήξην αθξηβνύο δηέιεπζεο 

επηζθεπηώλ-ηνπξηζηώλ ηεο πεξηνρήο. Καη δελ μερλνύκε θπζηθά ηνπο 
άκεζα ζηγόκελνπο 1.500 πεξίπνπ εξγαδόκελνπο, δεκόζηνπο 

ππάιιεινπο επί ην πιείζηνλ, νη νπνίνη ζαλ πνιίηεο Β΄ θαηεγνξίαο 
πνπ θαηαζέηνπλ  ηνλ (πξώελ) 14ν κηζζό ηνπο ζηε ζήξαγγα, αληί λα  

θαιύπηνπλ κε απηόλ νηθνγελεηαθέο αλάγθεο, αγνξέο, δηαθνπέο  θιπ,  

όπσο ζπκβαίλεη κε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ηεο ρώξαο. 
Γηεθδηθνύκε 

• ηε  δίθαηε θαη ρακεινύ θόζηνπο δηέιεπζε ησλ θαηνίθσλ κε έλα 
κόλν εηζηηήξην γηα απζεκεξόλ κεηαθηλήζεηο θαη θπζηθά ηελ 

δηαηήξεζε ηεο πξνλνκηαθήο εθπησηηθήο θάξηαο καθξάο δηάξθεηαο γηα 
ηνπο εξγαδόκελνπο θαη θαηνίθνπο ζηνπο γεηηνληθνύο λνκνύο 

Πξέβεδαο, Αηησιναθαξλαλίαο θαη Λεπθάδαο, κε θόζηνο πνπ ζα 
πξνθύπηεη  κεηά από δηαβνύιεπζε, ζύκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο 

δπλαηόηεηεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο  θαη όρη κε απζαίξεηε 
θνζηνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ  ηνπ ΤΔΟ ΑΔ. 

• ηελ θαηαζθεπή ηεο νδνύ ζύλδεζεο ηεο δεύμεο ηνπ Αθηίνπ κε 
ηνλ δπηηθό Άμνλα (Ιόληα Οδό).  



• ηε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζηνλ θόκβν ηνπ Παληνθξάηνξα κε 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ «ηξνκπέηνπ εμόδνπ» ηνπ ηνύλει πξνο ηελ 
θαηεύζπλζε ηεο πόιεο, όπσο έρνπλ ζρεδηαζηεί. 

Δπίζεο, επεηδή ζεσξνύκε όηη ε ζέζε ησλ δηνδίσλ κάιινλ ζα 
δεκηνπξγεί πάληα πξνβιήκαηα ζηε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο αιιά θαη ζηε πξόζβαζε ηεο Ηπείξνπ ζην δηεζλέο 
αεξνδξόκην ηνπ Αθηίνπ, θαηά  ηε θαηαζθεπή ηνπ λένπ άμνλα Αθηίνπ -

Ακβξαθίαο ζα πξέπεη λα κειεηεζεί ε κεηαθνξά ησλ δηνδίσλ κεηά ηνλ 
θόκβν ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ώζηε λα απειεπζεξσζεί ε δώλε 

Πξέβεδαο, Λεπθάδαο, Γήκνπ Αλαθηνξίνπ από ηα ηέιε δηέιεπζεο ησλ 
θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηώλ ηνπο. Δμάιινπ, ηα δηόδηα ζα πξέπεη λα 

αθνξνύλ ηελ νδό πιένλ θαη όρη κεκνλσκέλα ηε ζήξαγγα.  
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