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Θέμα: Εύβοια: εγκαηαλελειμμένη από κσβέρνηζη και περιθέρεια ζηον 

γεωγραθικό ηης καηακερμαηιζμό 

 
Η Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα (Π.Ε.) Εύβνηαο είλαη κνλαδηθή ζηελ ρώξα καο ιόγσ ησλ 

γεσγξαθηθώλ ηεο ραξαθηεξηζηηθώλ. Τν ηδηαίηεξα κεγάιν κήθνο πνπ δηαζέηεη, 

κεγαιύηεξν από θάζε άιιε Π.Ε. ηεο ρώξαο, θαη ην κηθξόηεξν πιάηνο, θαζηζηά ηελ 

κεηαθίλεζε θαη θαη’ επέθηαζε όιεο ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο πνιύ πην 

δύζθνιεο απ’ όηη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο. Σε αληίζηνηρεο πεξηπηώζεηο 

γεσγξαθηθήο ηδηνκνξθίαο, όπσο ε Κξήηε,  ην λεζί ρσξίδεηαη ζε 4 Π.Ε. Όκσο ην λεζί 

ηεο Εύβνηαο απνηειεί κηα Π.Ε. Γη’ απηόλ αθξηβώο ην ιόγν ε Εύβνηα βξίζθεηαη 

παξαγθσληζκέλε, θαζώο νη ζρεδηαζκνί ησλ ππνπξγείσλ δελ ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο 

ηηο πξαγκαηηθέο ηεο αλάγθεο.  

Η Εύβνηα δηαζέηεη νδηθό δίθηπν πνιύ παιηό –ζρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν κε 

πξνδηαγξαθέο πεξαζκέλσλ δεθαεηηώλ- κε  απνπζία ζηεζαίσλ, κε ζπλερείο 

δηειεύζεηο κέζα από νηθηζκνύο θαη θαηά ζπλέπεηα κε ρακειό επίπεδν νδηθήο 

αζθάιεηαο. Σε πνιιά ηκήκαηα ηνπ δηθηύνπ όπσο γηα παξάδεηγκα ζην ηκήκα 

Φαιθίδα-Εξέηξηα νη παξαζύξζεηο πεδώλ - ηδίσο ηνπο ζεξηλνύο κήλεο- είλαη ζπρλό 

θαηλόκελν. Τν ίδην θαη νη κεησπηθέο ζπγθξνύζεηο νρεκάησλ. Η ζπκθόξεζε πνπ 

πξνθαιείηαη ζηνπο δξόκνπο από ην ηνπξηζηηθό θνξηίν ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο, 

ηνπο θαζηζηά απαγνξεπκέλνπο γηα ηνπο κόληκνπο θαηνίθνπο. Εθηόο ησλ αλσηέξσ, ε 

επαισηόηεηα ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ζηηο ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

(εληαηηθνπνίεζε ησλ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ, πιεκκύξεο, αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

θιπ.) –όπσο θαη ζε άιια κέξε ηεο ρώξαο- είλαη πςειή.  

Επηπιένλ, αξθεηέο δεκόζηεο ππεξεζίεο έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηελ πξσηεύνπζα 

Φαιθίδα. Τν απνηέιεζκα είλαη ε απίζηεπηε ηαιαηπσξία ησλ θαηνίθσλ πνπ πξέπεη λα 

ηαμηδέςνπλ πνιιέο θνξέο σο θαη 130 ρικκ έσο ηελ Φαιθίδα γηα λα λα 

δηεθπεξαηώζνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο κε ηελ πνιηηεία. Έρνληαο θαηαξγήζεη ην 

Μεηαβαηηθό Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν, 80 πεξίπνπ άλζξσπνη αλαγθάδνληαη λα 

κεηαθηλεζνύλ γηα κηα ππόζεζε ζηε Φαιθίδα. Καηαξγεκέλεο είλαη θαη πνιιέο από ηηο 

ππεξεζίεο ησλ ππνζεθνθπιαθείσλ, πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, ιηκεληθνί ζηαζκνί, 

ηνπηθέο ππεξεζίεο αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ θαη ΔΟΥ. 

Ερωηούνηαι οι κκ. Υποσργοί: 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

3180

Ημερομ. Κατάθεσης:

12/1/2021



1. Τη κέηξα έρνπλ ιεθζεί, αλαθνηλσζεί ή ζρεδηάδνληαη από ηελ θπβέξλεζε θαη 
ηελ πεξηθέξεηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θαζεκεξηλώλ αληημννηήησλ πνπ 
βηώλνπλ νη θάηνηθνη ηεο Εύβνηαο ιόγσ ησλ γεσγξαθηθώλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο;  

2. Πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηε βειηίσζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ 
ηεο ΠΕ Επβνίαο θαη ζε πνηα ηκήκαηα; Πόζα ρξήκαηα έρνπλ δεζκεπηεί γηα ηελ 
ζπληήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη δεκηνπξγία λέσλ ζύγρξνλσλ νδηθώλ αμόλσλ 
ηεο ΠΕ Επβνίαο; 

3. Πνηα έξγα ππνδνκώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ ΠΕ Επβνίαο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί 
ζηνλ ηξέρνληα ζρεδηαζκό ΕΣΠΑ θαη ζην Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 2021-
2027;  

4. Πσο κπνξεί έλαο αζθαιηζκέλνο /ζπληαμηνύρνο ΟΓΑ από ηελ Κάξπζην λα 
εμππεξεηεζεί όηαλ ε ππεξεζία βξίζθεηαη 4 ώξεο/289 ρικ. καθξηά, ζηε Λακία; 

Ο ερωηών Βοσλεσηής 

 
Κρίηων Αρζένης 

 




