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  EΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Λευκάδα, 7/4/2016 

                                                                                                       Αρ. Πρωτ: 1036 
                                                                                                        

 

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 

            κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο            

           2. Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας 

            κ. Θεόδωρο Χαλικιά 

           3.  Δήμαρχο Λευκάδας  

           κ. Κων/νο Δρακονταειδή   

  ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή Λευκάδας 

             κ. Αθανάσιο Καββαδά  

            

Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών από το σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2016 και αποζημίωση 

επιχειρήσεων  

Με τη παρούσα επιστολή η διοίκηση του φορέα μας θα ήθελε να επιστήσει τη προσοχή σας 

στο θέμα της αποκατάστασης των πάσης φύσεως ζημιών αλλά και προβλημάτων, που 

προκλήθηκαν από το σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015 στο νησί της Λευκάδας.  

Πιο συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο μας γίνεται καθημερινά δέκτης έντονων παραπόνων 

τόσο από φορείς όσο και από επαγγελματίες – μέλη του, που αγωνιούν για τη καθυστέρηση 

που παρατηρείται σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν σημειωθεί, 

απόψεις που συμμεριζόμαστε απόλυτα.  
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Επιγραμματικά αναφέρουμε την αναγκαιότητα της αμεσότατης επισκευής όλων των οδικών 

δικτύων του Νομού, ώστε να διευκολύνονται τόσο οι ίδιοι οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες 

του τόπου. Περιττεύει να αναφερθεί ότι η κατάσταση του οδικού δικτύου στη δυτική 

Λευκάδα (Άγιος Νικήτας, Αθάνι, Δράγανο, κτλ) εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους για 

τους διερχόμενους.  

Εκτός, όμως από το οδικό δίκτυο άμεση πρέπει να είναι και η αποκατάσταση των ζημιών σε 

περιοχές που υπήρξαν στο επίκεντρο της σεισμικής δόνησης και δεν έχουν αποκατασταθεί. 

Χαρακτηριστικά, αναφέρουμε το Αθάνι, ένα κατεξοχήν τουριστικό προορισμό, που 

παρουσιάζει εικόνα διάλυσης, αφού αυτό που αντικρίζει κανείς εισερχόμενος στο χωριό 

είναι το κατεδαφισμένο νεκροταφείο, αλλά και δρόμους κλειστούς, αφού δεν έχουν 

προχωρήσει οι εργασίες επισκευής.  

Επιπρόσθετα, επιβάλλεται τάχιστα να προχωρήσουν οι εργασίες επισκευής στις πλέον 

τουριστικές παραλίες της Νοτιοδυτικής Λευκάδας (Εγκρεμνοί, Γιαλός, κτλ). Είναι φυσικά 

αυτονόητη η σημασία της αποκατάστασης των παραπάνω ζημιών δεδομένου ότι 

αποτελούν βασικό πόλο έλξης των επισκεπτών, όμως στη παρούσα φάση δεν έχουν 

τοποθετηθεί ούτε καν πινακίδες που να ενημερώνουν τους επισκέπτες ότι δεν υπάρχει 

πρόσβαση στις περιοχές αυτές.  

Ωστόσο, πέρα από την αποκατάσταση των ζημιών στο Νομό άμεση και ολοσχερής πρέπει 

να είναι και η αποζημίωση των πληγεισών επιχειρήσεων. Η οικονομική συγκυρία που 

διανύουμε είναι εξαιρετικά κρίσιμη και οι επαγγελματίες που υπέστησαν ζημιές καλούνται 

να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τις δυσβάσταχτες φορολογικές – ασφαλιστικές τους 

υποχρεώσεις, αλλά και τα κόστη που απαιτούνται για την επισκευή των ζημιών 

προκειμένου να είναι σε θέση να λειτουργήσουν τη τουριστική περίοδο, που αρχίζει το 

αμέσως προσεχές διάστημα. Ως εκ τούτου, καθίσταται απολύτως σαφής η αναγκαιότητα 

της επείγουσας αποζημίωσης τους, για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.  

Τέλος, ένα θέμα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι αυτό της επισκευής των κτιρίων που 

υπέστησαν ζημιές και οι μηχανικοί των αρμοδίων υπηρεσιών μετά από επιτόπιο έλεγχο 

έκριναν ότι προκειμένου να λειτουργήσουν έπρεπε να γίνουν οι απαραίτητες 

επισκευαστικές εργασίες. Πολλοί επαγγελματίες εξαιτίας της καθυστέρησης της 

ενεργοποίησης του κρατικού μηχανισμού προέβησαν σε επισκευές των κτιρίων που 

λειτουργούν ως επαγγελματικοί χώροι, ώστε να προλάβουν να λειτουργήσουν την προσεχή 

τουριστική περίοδο, η οποία ξεκινά σε σύντομο χρονικό διάστημα (Πάσχα έχουμε σε 15 
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περίπου μέρες!), τώρα κινδυνεύουν να στερηθούν τις αποζημιώσεις για τις ζημιές που 

εξακριβωμένα έχουν υποστεί. Φρονούμε ότι επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί και αυτή η 

περίπτωση, αφού αφενός μεν δεν φέρουν ευθύνη για την καθυστέρηση των 

δευτεροβάθμιων επιτροπών ελέγχου, αφετέρου δε, αν περίμεναν και δεν προχωρούσαν σε 

επισκευαστικές εργασίες, τα καταστήματά τους θα παρέμεναν κλειστά κατά τη προσεχή 

τουριστική περίοδο.  

Ύστερα από τα παραπάνω η διοίκηση του φορέα μας έχει την πεποίθηση ότι τα 

προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν τάχιστα, αφού είμαστε λίγες μέρες πριν την 

έναρξη της τουριστικής περιόδου και ο τουρισμός αποτελεί τη κύρια πλουτοπαραγωγική 

πηγή του τόπου μας.  

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.    

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ  
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