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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέση του Επιμελητηρίου Εύβοιας για την επιβολή διοδίων και προτάσεις για την άρση του μέτρου

Το Επιμελητήριο Εύβοιας θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας για την προστασία και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, εκπροσωπώντας και προασπιζόμενο τα χιλιάδες μέλη του και το Νομό Ευβοίας, επανερχόμενο στο φλέγον θέμα που αφορά την επιβολή διοδίων στο ύψος του Βαθέως Αυλίδας, δηλώνει και πάλι ότι θα σταθεί αντιμέτωπο στην επιβολή του μέτρου. Θα σταθεί αντιμέτωπο στην επιβολή μιας ακόμη αδικίας για το Νομό η οποία έρχεται να προστεθεί σε όλες αυτές που δημιούργησαν έναν τόπο εντελώς παραμελημένο από την Πολιτεία, αποβιομηχανοποιημένο, χωρίς οδικό δίκτυο και στοιχειώδεις υποδομές για τουριστικές μεταποιητικές και λοιπές επενδύσεις. Ένα τόπο με ποσοστό ανεργίας που ξεπερνά το 30% και με κατοίκους τώρα πιά απόλυτα φτωχοποιημένους. 

Το Επιμελητήριο είναι κάθετα αντίθετο με την επιβολή διοδίων διότι είναι προφανές  ότι το μέτρο αυτό θα μεγιστοποιήσει περαιτέρω την διαφυγή και συρρίκνωση του ευβοϊκού κεφαλαίου, την αφάνιση των ευβοϊκών επιχειρήσεων, την υποβάθμιση του τόπου και την εξαθλίωση των κατοίκων του, κυρίως δε, όσων εργάζονται στην πρωτεύουσα και στις γύρω βιομηχανίες. Επιπλέον θα καταστρέψει ολοσχερώς την επισκεψιμότητα του Νομού και τον εσωτερικό τουρισμό του, ο οποίος αποτελεί σωσίβιο σε όποια προσπάθεια επιβίωσης του, αφού με το απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο που του διέθεσαν - με τους ανασφαλείς, φονικούς και ανεπαρκούς βατότητας δρόμους - δυστυχώς, ο τόπος αν και πανέμορφο νησί δίπλα στο αεροδρόμιο, αδυνατεί να προσελκύσει επενδύσεις και να προσελκύσει εξωτερικό τουρισμό. 

Το Επιμελητήριο διαβλέποντας την απροθυμία δίκαιης λύσης που επιδεικνύει η Πολιτεία, θεωρώντας το θέμα κρίσιμο και τις στιγμές πραγματικά οριακές, γνωρίζοντας την πλήρη σύμπλευση των Φορέων του τόπου και εκτιμώντας τις πρόσφατες τοποθετήσεις των Βουλευτών του Νομού (κυρίως των κυβερνητικών που αποτελούν και την πλειοψηφία αυτών), ζητά την άμεση αποκατάσταση της αδικίας, που συντελείται όχι μόνο σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας αλλά και σε επίπεδο ηθικό και νομικό. 

Ταυτόχρονα προτείνει :  

Την άμεση και μαζική κινητοποίηση - με την φυσική παρουσία όλων των ευβοέων - για την παρεμπόδιση της λειτουργίας των διοδίων. 

Παράλληλα δε, την ανάληψη πρωτοβουλίας Νομοθετικής Διεκδίκησης, για την αλλαγή του συγκεκριμένου Νόμου,  καταγγέλλοντας ότι : 

	Ο δρόμος Σχηματαρίου – Χαλκίδας δεν αποτελεί τμήμα του Εθνικού Οδικού Δικτύου και δεν έχει κατασκευαστεί με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, ως δημόσιο έργο. Κατά συνέπεια η συμπερίληψή του στη σύμβαση παραχώρησης για την κατασκευή της Ιωνίας Οδού είναι άδικη και κυρίως καταχρηστική.  


	Παραβιάζεται η Αρχή της Ισονομίας, αφού με την εγκατάσταση των αμφίπλευρων μετωπικών σταθμών διοδίων καλούνται οι πολίτες να καταβάλουν χρήματα όχι με βάση την δυνατότητα που απορρέει λόγω εισοδήματος αλλά με βάση τον γεωγραφικό τόπο που κατοικούν. 


	Αποτελεί παραλογισμό και κατάφορη αδικία οι ευβοιείς να πληρώνουν χρήματα  - αντισταθμιστικά  - για ένα έργο το οποίο θα εκτελεστεί σε ένα άλλο σημείο της Ελλάδας (Ιωνία Οδός).  


Ωστόσο το Επιμελητήριο Εύβοιας, σε κάθε περίπτωση που τα ανωτέρω δεν εισακουστούν και δεν βρουν ανταπόκριση που αξίζουν, θεωρώντας χρέος του την μέχρι τέλους διεκδίκηση και εφαρμογή πολιτικών και μέτρων στήριξης και ανάπτυξης του τόπου μας, προτείνει ως έσχατη ενέργεια την Νομική Προσβολή του Νόμου, σύμφωνα με τις συνέπειες που θα επιφέρει η εφαρμογή του.
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