
Κοινή Ανακοίνωση Φορέων της Εύβοιας για το θέμα των Διοδίων 

 

 

Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε, ύστερα από πρόσκληση του 

Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Εύβοιας Φάνη Σπανού, σύσκεψη φορέων της Εύβοιας με θέμα την 

επικείμενη επιβολή διοδίων στην Ε.Ο. Χαλκίδας - Σχηματαρίου και αφορμή την έναρξη των 

εργασιών εγκατάστασης του σταθμού. 

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδας κ. Χρυσόστομος, 

οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ευβοίας κκ Γιώργος Ακριώτης και Τάσος Πρατσόλης, ο 

Δήμαρχος Χαλκιδέων κ. Χρήστος Παγώνης, η Δήμαρχος Ερέτριας κ. Αμφιτρίτη Αλημπατέ, ο 

Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων κ. Γιώργος Ψαθάς, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Κύμης - 

Αλιβέρίου κκ Γιώργος Μπόκαρης και Νίκος Μπαράκος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

Εύβοιας κ. Γιάννης Λιονάκης, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ν. Εύβοιας κ. Στέφανος 

Μπασινάς, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας κ. Λάμπρος Γκάνης, 

εκπρόσωπος της Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ευβοίας κ. Ζωής Λιβανίου και η Νομική Σύμβουλος της 

ΠΕ Εύβοιας κ. Ελένη Θαλασσινού. Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Νίκος 

Μαυραγάνης, η κ. Λιβανίου και ο Βουλευτής ΝΔ κ. Σίμος Κεδίκογλου, κωλυόμενοι να 

παραστούν, απέστειλαν επιστολές με τις θέσεις τους και την έκφραση συμπαράστασής τους 

στο ζήτημα των διοδίων. Στη συνάντηση είχε προσκληθεί και ο Υπουργός Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου. 

Στη συνάντηση επικαιροποιήθηκε η απόλυτη εναντίωση όλων των παρευρισκομένων και 

των φορέων που αυτοί εκπροσωπούν, στην επιβολή διοδίων στην Εθνική Οδό Χαλκίδας - 

Σχηματαρίου. Ειδικότερα επισημάνθηκε ότι η εγκατάσταση σταθμού διοδίων σε εκτέλεση 

όρου της σύμβασης παραχώρησης της οδού στην "Ιονία Οδό", συνιστά κατάφωρη αδικία σε 

βάρος των πολιτών και των επισκεπτών της Εύβοιας. Επιτονίστηκε δε, ότι εφόσον αυτή η 

εξέλιξη δεν αποτραπεί, οι Ευβοείς θα πληρώνουν εκατομμύρια ευρώ ετησίως στην 

παραχωρησιούχο ως "αμοιβή" για έργα που αυτή εκτέλεσε πιθανώς στη Δυτική Ελλάδα, 

αλλά σε κάθε περίπτωση όχι στην Εύβοια, καθώς η ΕΟ Χαλκίδας - Σχηματαρίου 

κατασκευάστηκε μέσα από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Γ' ΚΠΣ. 

Με βάση τα παραπάνω και ύστερα από εκτενή ανταλλαγή απόψεων, συμφωνήθηκε το 

ακόλουθο πλαίσιο ενεργειών για την αποτροπή της επιβολής διοδίων στην ΕΟ Χαλκίδας - 

Σχηματαρίου. 

1. Διενέργεια άμεσης συνάντησης των φορέων με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών, με αίτημα την τροποποίηση των επίμαχων όρων της 

σύμβασης παραχώρησης με νομοθετική ρύθμιση. 

2. Φυσική παρουσία των φορέων στο σημείο της επικείμενης εγκατάστασης του 

σταθμού διοδίων, σε περίπτωση επανέναρξης των εργασιών. 

3. Εξέταση της σύμβασης και των συνοδών κειμένων από το Δικηγορικό Σύλλογο 

Χαλκίδας και τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με στόχο την 

ανάδειξη τυχόν νομικών πλημμελειών και τη μέσω αυτών αποτροπή ή αναστολή 

της εγκατάστασης σταθμού διοδίων. 

4. Ανοιχτή πρόσκληση στους φορείς και πολίτες της Εύβοιας για εγρήγορση και 

συμμετοχή σε κινητοποιήσεις που θα λάβουν χώρα το αμέσως επόμενο διάστημα, 

ενάντια στην επιβολή διοδίων. 

 

Η παρούσα υπογράφεται από το σύνολο των ως άνω φορέων και θεσμικών εκπροσώπων. 


