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Προς
- Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
α. Υπουργό κ. Νικόλαο ∆ένδια
β. Υφυπουργό κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο
- Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων
α. Υπουργό κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδη
β. Υφυπουργό κ. Μιχ. Παπαδόπουλο
- Γεν. Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων
κ. Ευστρ. Σιµόπουλο

ΘΕΜΑ: 5η Προγραµµατική Περίοδος και Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών &
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» - ∆ιαβούλευση.

Είναι γνωστό σε όλους, ότι στην ΕΥΒΟΙΑ µε το ιδιαίτερα µεγάλο µήκος που διαθέτει,
µεγαλύτερο από κάθε άλλο νοµό της χώρας, (Λιχάδα–Αµυγδαλιά 371 χιλ.) και το
µικρότερο πλάτος, τα πάντα εξαρτώνται από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται
ο διαµήκης άξονας και ιδιαίτερα το τµήµα από Λ. Αιδηψού-Χαλκίδα µέχρι Κάρυστο
και το τµήµα , Λέπουρα –Κύµη.
Βρισκόµαστε ήδη στην

5η Προγραµµατική Περίοδο και στον διαµήκη άξονα από

Λ. Αιδηψού µέχρι Λέπουρα που µέχρι πρόσφατα ήταν ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ δεν
έχει γίνει τίποτε ουσιαστικό.
Ακόµα και για την χρηµατοδότηση των µελετών, χρειάστηκε η κινητοποίηση των
φορέων της Εύβοιας, την περίοδο 2005-2006.
Το

Τµήµα

Σχηµατάρι-Χαλκίδα

κατασκευάστηκε

ως

∆ηµόσιο

Έργο

µε

χρηµατοδότηση του ΠΕΠ Στερεάς και δεν διέθεσε κανένας ιδιώτης το παραµικρό ποσό
για την κατασκευή του. Και ενώ η πολιτεία δεν έκανε τίποτε για το Εθνικό οδικό δίκτυο
της Εύβοιας, φρόντισε να µας επιβάλλει ∆ιόδια στο Σχηµατάρι-Χαλκίδα για 30 χρόνια,
όχι για την κατασκευή του δικού µας δικτύου, που είναι δίκτυο επικίνδυνο και

ξεπερασµένο από πολλές δεκαετίες, αλλά για την κατασκευή της ΙΟΝΙΑΣ Ο∆ΟΥ στη
∆υτική Ελλάδα.
Αυτές οι αποφάσεις είναι ακατανόητες, προσβλητικές για τους πολίτες της Εύβοιας
και είναι αδιανόητο να εφαρµοστούν.
Να ληφθεί υπόψη ότι σύµφωνα µε τον από 19/11/2013 Εγκεκριµένο Κανονισµό της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης

(COM(2011)0650/3

–

C7-0375/2012

–

2011/0294(COD))

«∆ιευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών», ο ∆ιαµήκης Άξονας της Εύβοιας ανήκει στο εκτεταµένο
(αναλυτικό) ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα χρηµατοδότησής του
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όµως, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη
2014 – 2020» της 5ης Προγραµµατικής Περιόδου, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση
(http://www.epep.gr/content/diavouleusi_2014_2020), και παρότι υπάρχουν έτοιµες
µελέτες, η Εύβοια απουσιάζει παντελώς.
Οι ολοκληρωµένες µελέτες είναι οι εξής:
•

Παράκαµψη Χαλκίδας (ολοκληρωµένη)

•

Παράκαµψη Βασιλικού (Έχει υπογραφεί η σύµβαση κατασκευής και το έργο δεν
προχώρησε λόγω έλλειψης πιστώσεων)

•

Παράκαµψη Αµαρύνθου (ολοκληρώθηκε µαζί µε την παράκαµψη Βασιλικού και
πρέπει να προγραµµατιστεί αντίστοιχο έργο)

•

Παράκαµψη Αλιβερίου (Η µελέτη είναι ολοκληρωµένη)

•

Παράκαµψη Αγίας Άννας. Έχει ελάχιστες ελλείψεις

•

Ψαχνά – Κυπαρίσσι (8 χιλ). Έχει ολοκληρωθεί

•

Οδός Ροβιές – Ήλια – Λ. Αιδηψού. (Ολοκληρωµένη µελέτη).Πρόκειται για έργο
οδικής

ασφάλειας,

λόγω

των

συνεχών

κατολισθητικών

φαινοµένων

και

καταπτώσεων.
•

Είναι

επίσης

απόλυτη

ανάγκη

να

ενταχθούν

και

να

ολοκληρωθούν

οι

υπολειπόµενες µελέτες, κυρίως του Βόρειου άξονα.

∆υστυχώς,

όπως

προαναφέρθηκε

στο

Επιχειρησιακό

Πρόγραµµα

«Υποδοµές

Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» δεν υπάρχει καµία επώνυµη αναφορά
για έργα – παρεµβάσεις βελτίωσης του οδικού δικτύου της Εύβοιας αποκλείοντας
ουσιαστικά την οποιαδήποτε χρηµατοδότηση από αυτό.
∆εν είναι λογικό να ανεχόµαστε µια απαράδεκτη κατάσταση η οποία δυστυχώς έρχεται
από το παρελθόν και να πληρώνουµε για 30 χρόνια την κατασκευή οδικών αξόνων
που δεν έχουν καµιά σχέση µε το Νοµό (ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ). Την ίδια στιγµή έχουµε
πληρώσει πάνω από 200 εκ. € από το 1992, µέχρι το 2009, όταν καταργήθηκαν τα

διόδια Σχηµαταρίου, ενώ τα ποσά έχουν διατεθεί

για άλλους σκοπούς εκτός

Νοµού, και όχι για το οδικό δίκτυο της Εύβοιας που

παραµένει στην ίδια περίπου

κατάσταση όπως ήταν τη δεκαετία του 1950 και αποτελεί τον κυριότερο εµπόδιο στην
οικονοµική ανάπτυξη του τόπου.
Όλοι οι φορείς της Εύβοιας και οι πολίτες απαιτούµε το αυτονόητο: Βελτίωση
του οδικού δικτύου του Νοµού, ώστε να αποκτήσουµε δίκτυο σύγχρονο και
ασφαλές, να σταµατήσουν οι θάνατοι και οι τραυµατισµοί και να αναπτυχθεί ο
τόπος σύµφωνα µε τις δυνατότητές του.
Πρέπει επιτέλους να κατασκευαστεί το βασικό οδικό δίκτυο της Εύβοιας, γιατί
και η Εύβοια αποτελεί τµήµα της Χώρας και δεν µπορεί να έχει µόνο υποχρεώσεις
και µάλιστα πέρα από κάθε λογική.

Τέλος Απαιτούµε
Την κατάργηση των σχεδιαζόµενων διοδίων και την ένταξη των παραπάνω έργων στο
Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» της 5ης Προγραµµατικής
Περιόδου και τον άµεσο προγραµµατισµό υλοποίησής των.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Αθανάσιος Μπουραντάς

Κοινοποίηση:
-

Βουλευτές Ν. Ευβοίας

-

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
- κ. Κλέαρχο Περγαντά
- κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη

