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ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

Σκοπός της Στρατηγικής Μελέτης Υποδομών (ΣΜΥ) 
είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού μεταφορικού 
δικτύου αναβαθμισμένης προσβασιμότητας, με 
κορμό την αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του 
βασικού οδικού δικτύου, συμπληρωνόμενου, στο 
βαθμό του εφικτού και βιώσιμου από τα λοιπά 
μεταφορικά δίκτυα και από τις υδραυλικές υπο-
δομές, για τη διαμόρφωση του αναγκαίου υπόβα-
θρου ευνοϊκών προϋποθέσεων της αναπτυξιακής 
διαδικασίας και για την εξασφάλιση βελτιωμένων 
συνθηκών διαβίωσης και απασχόλησης των κα-
τοίκων, με κυρίαρχο στόχο την ανάσχεση της πλη-
θυσμιακής συρρίκνωσης που μαστίζει την περιοχή 
τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.  

Οι επιμέρους θεματικοί στόχοι της ΣΜΥ αφορούν 
έξι άξονες: 

Άξονας 1. Οδικές Υποδομές

Στόχος είναι η μεγιστοποίηση της οδικής προσβα-
σιμότητας ως προς τη μητρόπολη της Χαλκίδας, 
τη λοιπή Εύβοια, καθώς και το πολεοδομικό συ-
γκρότημα της Αθήνας και τη λοιπή ηπειρωτική 
χώρα, στο πλαίσιο της διαπιστωμένης, σχεδόν μο-
νοσήμαντης, εξάρτησης της Βόρειας Εύβοιας από 
το οδικό δίκτυο για τις υπερτοπικές μετακινήσεις 
προσώπων και τη μεταφορά αγαθών. Μετά από 
πολύπλευρη αξιολόγηση όλων των μέχρι σήμερα 
προγραμματισμών και σχεδιασμών ανάπτυξης ή 
αναβάθμισης κατά τμήματα του οδικού άξονα που 
διασυνδέει τη Βόρεια Εύβοια με τη Χαλκίδα και 
επέκεινα, η ΣΜΥ πρότεινε την ριζικά διαφορετική 
διάρθρωση, «δενδροειδούς μορφής», του βασι-
κού υπερτοπικού οδικού δικτύου της περιοχής με-
λέτης, με δεσπόζον στοιχείο τη διαμόρφωση ενός 
νέου αναβαθμισμένου οδικού άξονα - κορμού, 
κατ’ επέκταση του ήδη δημοπρατημένου έργου 
Παράκαμψης Χαλκίδας και Ψαχνών, που διατρέχει 
κεντροβαρικά την περιοχή μέχρι την Ιστιαία (το ση-
μαντικότερο αστικό κέντρο), συνδυαζόμενου κα-
τάλληλα με ιεραρχημένες οδικές διακλαδώσεις, 
αφενός λειτουργικά συμβατών οδικών τμημάτων 
του υφιστάμενου οδικού δικτύου και αφετέρου 
επιλεκτικά διαρθρωμένων νέων οδικών συνδέ-
σμων, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του στόχου με-
γιστοποίησης της προσβασιμότητας της Βόρειας 
Εύβοιας. Η δενδροειδής διάρθρωση του βασικού 
υπερτοπικού δικτύου προτείνεται επίσης και στην 
περίπτωση της Νοτιοκεντρικής Εύβοιας, στο πλαί-

σιο επαναπροσδιορισμού της όδευσης του διευ-
ρωπαϊκού άξονα ΤΕΝ-Τ, από Λουτρά Αιδηψού 
μέχρι Κάρυστο, στα τμήματά του που ταυτίζονται 
σήμερα με τις εθνικές οδούς υπ’ αριθμ. 77 και 44. 
Η προτεινόμενη δενδροειδής διάρθρωση θα έχει 
ως αποτέλεσμα τη δραστική βελτίωση του χρό-
νου και του μήκους διαδρομής του συνόλου των 
χερσαίων μετακινήσεων από / προς τη Βόρεια 
Εύβοια, ενώ παράλληλα θα εξασφαλισθεί θεα-
ματική αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και του 
επιπέδου εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας έναντι 
των εξαιρετικά πενιχρών επιδόσεων που χαρα-
κτηρίζουν τη χρήση της υφιστάμενης Ε.Ο. 77. 
Με αυτό το δεδομένο, η υλοποίηση του έργου 
θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια για 
την ανάταξη της καθημαγμένης Βόρειας Εύβοιας 
από την καταστροφή που υπέστη ο παραγωγικός 
ιστός της, λόγω της πυρκαγιάς του 2021, και θα 
αποτελέσει το αναγκαίο υπόβαθρο για την ανα-
συγκρότηση και την ανάπτυξή της, αλλά και για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση του δραματικού 
προβλήματος πληθυσμιακής συρρίκνωσης λόγω 
ισχνής οικονομικής δραστηριότητας και πενιχρών 
ευκαιριών απασχόλησης, που ήδη είχε παρατη-
ρηθεί τις προηγούμενες τρεις δεκαετίες, με ορατό 
κίνδυνο να επιταθεί δραματικά μετά τη μεγάλη 
πυρκαγιά.

Στα πλεονεκτήματα της νέας διάρθρωσης περι-
λαμβάνεται επίσης η μεγιστοποίηση της χρήσης 
του κεντροβαρικού άξονα-κορμού, με τον ενισχυ-
μένο συγκεντρωτικό ρόλο του στο πλαίσιο της 
δενδροειδούς διάρθρωσης που ενισχύει την σκο-
πιμότητά του, άρα και τις προοπτικές υλοποίησής 
του, καθώς και το μειωμένο κόστος ανάπτυξης του 
βασικού υπερτοπικού δικτύου έναντι της επιλογής 
αναβάθμισης της Ε.Ο. 77 και του λοιπού υφι-
στάμενου υπερτοπικού οδικού δικτύου, αφενός 
λόγω συντετμημένου αναπτύγματος του δικτύου 
και αφετέρου λόγω υποπολλαπλάσιου κόστους 
απαλλοτριώσεων, χάρη στη διέλευση εκτός αστι-
κοποιημένων περιοχών, με παράλληλη ελαχι-
στοποίηση των επιπτώσεων στο ανθρωπογενές 
περιβάλλον, και φυσικά η διασφάλιση σύμμετρης 
αναπτυξιακής προοπτικής στους δύο πληγέντες 
Δήμους της περιοχής.

Άξονας 2. Συγκοινωνιακές Συνδέσεις

Στόχος είναι η αναβάθμιση της συγκοινωνιακής 
εξυπηρέτησης της Βόρειας Εύβοιας με υπεραστικά 
λεωφορεία, μετά από την επισταμένη αξιολόγηση 

των όποιων δυνατοτήτων συμμετοχής εναλλακτι-
κών δημόσιων μεταφορικών μέσων, που οδήγησε 
στον αποκλεισμό τους λόγω των ιδιόμορφων χα-
ρακτηριστικών (πληθυσμιακών και γεωγραφικών) 
της συγκεκριμένης περιοχής. Η συγκοινωνιακή 
εξυπηρέτηση της Βόρειας Εύβοιας με υπεραστικά 
λεωφορεία είναι σήμερα εξαιρετικά χαμηλή, με 
το σύστημα να έχει εισέλθει στον φαύλο κύκλο 
αραίωσης ή/και κατάργησης δρομολογίων, λόγω 
προϊούσας μείωσης της ζήτησης. Η ΣΜΥ επικε-
ντρώνεται στην αναγκαιότητα πλήρους αναδιορ-
γάνωσης του συστήματος των ΚΤΕΛ, ώστε αφε-
νός να αντιμετωπιστεί η ραγδαία υποβάθμιση της 
συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης και να αποφευχθεί 
η ορατή προοπτική για ουσιαστική κατάργηση της 
συγκοινωνιακής λειτουργίας, με υπεραστικά λεω-
φορεία (πέραν των μαθητικών δρομολογίων) και 
αφετέρου να λειτουργήσει μια αναβαθμισμένη 
συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση ως κρίσιμος μοχλός 
στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της Βόρειας 
Εύβοιας. Προτείνεται η δρομολόγηση υπεραστι-
κών λεωφορείων με εφαρμογή του συστήματος 
“hub & spoke” (σύστημα κόμβων και ακτίνων), 
με δρομολόγια κορμού και τροφοδοτικά δρομο-
λόγια μικρών λεωφορείων, προκειμένου να δι-
ασφαλίζεται η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του 
πλείστου των οικισμών της Βόρειας Εύβοιας καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους καθώς και η αναδιάτα-
ξη του αστικού λεωφορειακού δικτύου της πόλης 
Χαλκίδος, προκειμένου να διασφαλίζεται ικανο-
ποιητικό επίπεδο συγκοινωνιακής διασύνδεσης 
μεταξύ του τερματικού σταθμού του προαστιακού 
σιδηρόδρομου και του τερματικού σταθμού λεω-
φορείων του ΚΤΕΛ. 

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της συνδεσιμότητας της 
Βόρειας Εύβοιας με την ηπειρωτική χώρα, προ-
τείνεται από τη ΣΜΥ η διερεύνηση των δυνατο-
τήτων επέκτασης του ωραρίου και της συχνότητας 
δρομολογίων των πορθμείων προς Αρκίτσα και 
Γλύφα, ενώ μέσω διεθνών πτήσεων προτείνεται η 
εξέταση της σκοπιμότητας/βιωσιμότητας δημιουρ-
γίας αεροδρομίου κατηγορίας στην προσφορότε-
ρη από τις εξετασθείσες δύο θέσεις χωροθέτησης.

Άξονας 3. Λιμενικές Υποδομές 

Στόχος είναι η αναβάθμιση των λιμενικών υπο-
δομών της Βόρειας Εύβοιας, με επιλεκτική επικέ-
ντρωση στη βελτίωση των αναγκαίων λιμενικών 
υποδομών για την υποστήριξη της εξωτερικής 
συνδεσιμότητάς της με την ευρύτερη περιοχή δι-

αμέσου θαλάσσιων συνδέσεων και για την ενί-
σχυση του θαλάσσιου τουρισμού ιδιαίτερα στον 
Βόρειο Ευβοϊκό, που διαθέτει μοναδικά πλεο-
νεκτήματα ευνοϊκών συνθηκών ναυσιπλοΐας και 
πλούσια σε ομορφιές ακτογραμμή. Με δεδομέ-
νο το εμπόδιο ναυσιπλοΐας της παλαιάς γέφυρας 
Χαλκίδας, που στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέ-
ρας παραμένει κλειστή, αποκλείοντας τη διέλευ-
ση του πλείστου των σκαφών αναψυχής, η ΣΜΥ, 
υπό το πρίσμα της  δραστικής αναβάθμισης της 
οδικής προσβασιμότητας της Βόρειας Εύβοιας ως 
προς το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας, 
προτείνει τη δημιουργία πλήρως εξοπλισμένης 
μαρίνας στην Αιδηψό, για τη φιλοξενία και τη δια-
χείμαση σκαφών αναψυχής, καθώς και αντίστοιχης 
μαρίνας παράπλευρα στο λιμάνι του Κυμασίου 
(Μαντούδι), για την εξυπηρέτηση του θαλάσσιου 
τουρισμού από την πλευρά του Αιγαίου. Επίσης, 
υιοθετεί τις προτάσεις του Υπουργείου Νησιωτικής 
Πολιτικής για τη λειτουργική και τεχνολογική ανα-
βάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται σε 15 
επιλεγμένους λιμένες θαλάσσιου τουρισμού κατά 
μήκος των ακτών της Βόρειας Εύβοιας, μέχρι και 
την Κύμη.

Άξονας 4. Υποδομές Αντιπλημμυρι-
κής Προστασίας

Στόχος είναι η διατύπωση των γενικών κατευθύν-
σεων μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
αναβάθμιση των υποδομών αντιπλημμυρικής 
προστασίας, στο πλαίσιο υποστήριξης της Περι-
φέρειας και των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ,  στο σύν-
θετο και κρίσιμο έργο που έχουν αναλάβει για 
την αντιπλημμυρική προστασία των ευαίσθητων 
περιοχών της Βόρειας Εύβοιας, ιδιαίτερα μετά την 
καταστροφική πυρκαγιά.

Άξονας 5. Υποδομές Διαχείρισης Υδα-
τικών Πόρων

Στόχος είναι η βελτιωμένη διαχείριση των υδα-
τικών πόρων με την ανάπτυξη των κατάλληλων 
εγκαταστάσεων και δικτύων προς διασφάλιση δια-
χρονικής επάρκειας κάλυψης των αιχμών ζήτησης 
και ποιότητας των υδατικών πόρων ανά υποπε-
ριοχή. Σε αυτό το πλαίσιο διατυπώθηκαν στρα-
τηγικές κατευθύνσεις και προτάσεις βελτιωτικών 
παρεμβάσεων στις κρίσιμες περιπτώσεις ποσοτι-
κής ή και ποιοτικής ανεπάρκειας υδατικού πόρου, 
περιλαμβανομένης της  προοπτικής περαιτέρω 
οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης, με πρόνοια 
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για εναλλακτικές πηγές υδροδότησης, διασφάλιση της ποιότητας αλλά 
και εξοικονόμηση υδατικών πόρων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα με 
εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου και με βάση τις αρχές της κυκλικής 
οικονομίας.

Άξονας 6. Υποδομές Διαχείρισης Λυμάτων

Στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της υγείας των κα-
τοίκων αλλά και του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος για τους 
Έλληνες και ξένους επισκέπτες ή τους εποχιακά διαβιούντες στη Βό-
ρεια Εύβοια, με στοχευμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης, αναβάθμισης 
ή/και επέκτασης των υφιστάμενων υποδομών διαχείρισης λυμάτων. 
Η ΣΜΥ επικεντρώνεται στην κάλυψη του μεγαλύτερου δυνατού πο-
σοστού πληθυσμού με δίκτυο αποχέτευσης, με συμπλήρωση/ επέ-
κταση των υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης ή και κατασκευή νέων, 
με βάση κριτήρια πληθυσμού, προοπτικών τουριστικής ανάπτυξης και 
προστασίας υπόγειου υδροφορέα και επιφανειακών υδάτων, την επε-
ξεργασία των αστικών λυμάτων και την αποτροπή της ανεξέλεγκτης 
διάθεσης ακατέργαστων λυμάτων σε φυσικούς αποδέκτες. Οι προ-
τάσεις που διατυπώνονται καλύπτουν την αναβάθμιση υφιστάμενων 
ή την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, μέσω 
σύγχρονων εναλλακτικών τεχνολογιών επεξεργασίας τους, με εξοικο-
νόμηση ενέργειας μέσω βελτιστοποίησης του συστήματος μεταφοράς 
- επεξεργασίας λυμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνεται, εκτός 
από προτάσεις για νέες ΕΕΛ,  η διερεύνηση δυνατότητας σύνδεσης 
οικισμών των Δήμων που δεν διαθέτουν αποχέτευση σε μια από τις 
τέσσερεις υφιστάμενες ΕΕΛ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2
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2.1 ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

2.1.1 Βόρειος Οδικός Άξονας Εύβοιας

Η ανάγκη αναβάθμισης του υφιστάμενου οδικού 
άξονα διασύνδεσης της Βόρειας Εύβοιας με την 
περιοχή της Χαλκίδας (Ε.Ο.77), υπήρξε ως ζη-
τούμενο τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια, με 
δεδομένη την ιδιαίτερα προβληματική λειτουργία 
του, αφενός στο τμήμα του διαμέσου των οικιστικά 
αναπτυγμένων τμημάτων του στην Χαλκίδα, στη 
Νέα Αρτάκη και στη συνοικία Καστέλα των Ψα-
χνών και αφετέρου στο ορεινό τμήμα μεταξύ Ψα-
χνών και Προκοπίου. Ειδικότερα στο ορεινό τμή-
μα, επί μήκους 20 περίπου χιλιομέτρων η χάραξη 
είναι εξαιρετικά φτωχή από πλευράς γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών, με 33 ανακάμπτοντες ελιγμούς 
ακτίνας καμπυλότητας μικρότερης των 30μ. και με 
έντονες κατά μήκος κλίσεις, προκειμένου να δι-
έλθει από τον αυχένα «Άγιος» σε στάθμη 615μ. 
περίπου, ενώ κάποιες μέρες του χειμώνα (περίπου 
10-15 ετησίως), η ομίχλη, τα χιόνια και ο παγετός 
καθιστούν τη διέλευση από πολύ δύσκολη έως 
απαγορευτική. Σχετικά πρόσφατα έχουν γίνει πα-
ρεμβάσεις αναβάθμισης των λειτουργικών χαρα-
κτηριστικών του ορεινού τμήματος, κυρίως με την 
κατά τμήματα πρόσθεση μίας επιπλέον λωρίδας 
κατά την κατεύθυνση της ανωφέρειας, προκειμέ-
νου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη υπέρβασης βρα-
δυπορούντων βαρέων οχημάτων. Παρόλα αυτά, 
ακόμα και με την συγκεκριμένη αναβάθμιση, οι 
συνθήκες διέλευσης, τόσο των εντός οικιστικά 
ανεπτυγμένων τμημάτων του, όσο και του ορεινού 
τμήματος είναι ιδιαίτερα δυσμενείς και απωθητικές 
όχι μόνο για τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας 
που αναγκάζονται να κάνουν επαναλαμβανόμε-
νη χρήση, αλλά και για τους επισκέπτες και τους 
εποχιακούς κατοίκους παραθερισμού της Βόρειας 
Εύβοιας.

Ήδη το προβληματικό τμήμα του Βόρειου Οδικού 
Άξονα από Χαλκίδα μέχρι Προκόπι από άποψη δι-
έλευσης διαμέσου οικιστικά ανεπτυγμένων τμημά-
των, προβλέπεται να αντιμετωπισθεί σύντομα με 
την υπό εξέλιξη δημοπράτηση του υποτμήματος 
παράκαμψης Χαλκίδας και Νέας Αρτάκης, ενώ πε-
ριλαμβάνεται στο δημοπρατημένο έργο η προαί-
ρεση για την επέκτασή του, ώστε να περιλαμβάνει 
και την Παράκαμψη Ψαχνών (Καστέλας). Αντίθετα 
παρέμεινε μέχρι πρόσφατα σε τελμάτωση η επί-
λυση του εξαιρετικά προβληματικού ορεινού τμή-
ματος, παρόλη την πρόσθεση της κατά τμήματα 
λωρίδας βραδυπορείας.

Από το 1982 μελετήθηκε εναλλακτική όδευση ως 
προς τον υφιστάμενο άξονα, προκειμένου να απο-
φύγει τη διέλευση διαμέσου του ορεινού όγκου με 
παράκτια χάραξη στις υπώρειες του Όρους Καν-
δηλίου. Η μελέτη αυτή ανατέθηκε από το Νομαρ-
χιακό Ταμείο Εύβοιας και προχώρησε μέχρι και 
το στάδιο της Οριστικής Μελέτης το 1989 και την 
εκπόνηση της αντίστοιχης Περιβαλλοντικής Μελέ-
της το 1998, η οποία όμως τελικά απορρίφθηκε 
από την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος του 
ΥΧΩΠ, καθώς και από το ΣτΕ κατόπιν σχετικής 
προσφυγής, λόγω προβληματικής διέλευσης από 
ιδιαίτερα απόκρημνη ζώνη με σημαντικά γεωλο-
γικά προβλήματα και σοβαρές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις στο εδαφικό ανάγλυφο και στο οικο-
σύστημα της περιοχής.

Το 2000 ανατέθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση 
Μελετών ‘Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) του ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ η εκ νέου διερεύνηση της παράκτιας όδευ-
σης σε στάδιο Προωθημένης Αναγνώρισης στο 
πλαίσιο εκπόνησης Μελέτης Σκοπιμότητας για τη 
σύνδεση του Δήμου Χαλκιδέων και του Δήμου 
Μεσσαπίων με τους απομακρυσμένους δήμους 
της Βόρειας Εύβοιας (Ιστιαίας και Αιδηψού). Στη 
συγκεκριμένη μελέτη εξετάστηκαν δύο βασικές 
εναλλακτικές οδεύσεις, εκ των οποίων η πρώτη 
με παράκτια χάραξη παρόμοια με την χάραξη που 
είχε μελετηθεί από το Νομαρχιακό Ταμείο Εύ-
βοιας, ενώ η δεύτερη ακολουθούσε όδευση κατ’ 
αρχήν επί των δυτικών κλιτύων της οροσειράς του 
Κανδήλιου Όρους και ακολούθως επί των ανατο-
λικών κλιτύων, διερχόμενη από τον αυχένα μετα-
ξύ των ορεινών εξάρσεων Πυργάκι και Οχυρό της 
κορυφογραμμής του Όρους Κανδήλι στα ανάντη 
του οικισμού Νεροτριβιάς. Η μελέτη αυτή τελικά 
δεν προχώρησε σε επόμενα στάδια και αρχειοθε-
τήθηκε για τους ίδιους λόγους που απορρίφθηκε 
και η αντίστοιχη Μελέτη του Νομαρχιακού Ταμεί-
ου, αλλά και για λόγους απαγορευτικού κόστους 
υλοποίησης για το τμήμα από Ψαχνά μέχρι Λίμνη, 
που υπολογίστηκε για τις δύο εξετασθείσες λύσεις 
σε €350εκ. και €780εκ. αντίστοιχα σε τιμές 2001.
Ακολούθησε από τις αρχές της δεκαετίας 2000 
- 2010, η επιλογή από τη ΔΜΕΟ του ΥΠΕΧΩΔΕ 
να διατηρηθεί της η γενική πορεία όδευσης του 
υφιστάμενου οδικού άξονα (Ε.Ο.77) και να ανα-
βαθμισθεί η γεωμετρία του οδικού έργου από τα 
Ψαχνά μέχρι τη Στροφυλιά με τοπικές παραλλα-
γές της υφιστάμενης όδευσης. Οι εν λόγω μελέτες 
αναβάθμισης της Ε.Ο.77 έχουν εκπονηθεί μέχρι 
το στάδιο της Οριστικής Μελέτης στο τμήμα από 
Ψαχνά μέχρι τον οικισμό Άκρες (περίπου στην 
είσοδο της μεγάλης σήραγγας) . Αντίστοιχα στο 

στάδιο της Προμελέτης έχει προχωρήσει η κυ-
ρίως διέλευση του ορεινού όγκου και η μεγάλη 
σήραγγα των 3.630μ. υπό τον αυχένα «Άγιος», 
ενώ έχει παραμείνει χωρίς περαιτέρω μελέτη μετά 
το στάδιο της Αναγνώρισης με διαδοχικές σήραγ-
γες και κοιλαδογέφυρες, το τμήμα από την έξο-
δο της μεγάλης σήραγγας του αυχένα «Άγιος» 
μέχρι την πεδινή λεκάνη του ποταμού Κηρέα στο 
ύψος του οικισμού Προκοπίου (περιοχή Δερβέ-
νι). Το παραπάνω ορεινό τμήμα παράκαμψης του 
αυχένα «Άγιος» μέσω μεγάλης σήραγγας, που 
απαιτεί ταυτόχρονα αντίστοιχου μήκους (3.630μ) 
παράλληλη βοηθητική σήραγγα διαφυγής εκτά-
κτων αναγκών, όπως και η συνέχεια του οδικού 
άξονα διαμέσου της γεωλογικά προβληματικής 
ζώνης διέλευσης στην περιοχή Δερβένι, κρίθηκαν 
ιδιαίτερα προβληματικές, λόγω του υπερβολικού 
κόστους των απαιτούμενων μεγάλων τεχνικών 
(σηράγγων και κοιλαδογεφυρών), γεγονός που 
τελικά οδήγησε σε τελμάτωση τη διαδικασία ολο-
κλήρωσης των αντίστοιχων μελετών αναβάθμισης 
στη διάρκεια της τελευταίας δεκαπενταετίας. 

Στη συνέχειά του, ο μελετημένος από τη ΔΜΕΟ 
οδικός άξονας συνεχίζει μέχρι τη Στροφυλιά με το-
πικές παρακάμψεις στα όρια ή στις παρυφές του 
οικισμού Προκοπίου από τα ανατολικά, του Μα-
ντουδίου από τα δυτικά και της Κηρίνθου από τα 
ανατολικά. Πέραν της Στροφυλιάς έχει προχωρή-
σει κατά τμήματα η εκπόνηση μελετών βελτίωσης 
και αναβάθμισης της Ε.Ο. 77 καθ’ όλο περίπου 
το μήκος της από τη Στροφυλιά μέχρι και τον οικι-
σμό Γούβες . Πιο συγκεκριμένα, έχει προωθηθεί η 
κατά τμήματα εκπόνηση μελετών αναβάθμισης της 
Ε.Ο.77 μέχρι και το στάδιο της Οριστικής Μελέτης 
στο τμήμα από τη Στροφυλιά (την οποία προβλέ-
πεται να παρακάμπτει από τα ανατολικά) μέχρι την 
αρχή της ανατολικής παράκαμψης Αγίας Άννας. 
Προηγουμένως είχε μελετηθεί ως μεμονωμένο 
έργο η ευρεία παράκαμψη Αγίας Άννας από τα 
ανατολικά. Πιο πρόσφατα μελετήθηκε μέχρι και το 
στάδιο της Οριστικής Μελέτης το τμήμα τέλος ανα-
τολικής παράκαμψης Αγίας Άννας – Πευκί (Γούβες) 
συνολικού μήκους 27χλμ. Στο τμήμα αυτό προ-
βλέπεται ανατολική παράκαμψη Παππάδων, δυτι-
κή παράκαμψη Βασιλικών, ανατολική παράκαμψη 
Ελληνικών και νότια παράκαμψη Αγριοβότανου, 
ενώ η μελέτη δεν εκτείνεται πέραν του ανατολικού 
ορίου του οικισμού Γούβες. Παραμένει επομένως 
χωρίς μελέτη το τμήμα Γούβες – Ιστιαία, το οποίο 
σήμερα διέρχεται διαμέσου των οικισμών Γούβες, 
Αρτεμίσιο, Πευκί, Ασμήνι, Νέα Σινασός και Ιστιαία. 
Στο τμήμα αυτό υπάρχουν μόνο οι προτάσεις του 
υπερκείμενου σχεδιασμού για τις παρακάμψεις 

των επιμέρους οικισμών. Πιο συγκεκριμένα, στη 
σχετική μελέτη ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Αρτεμισίου 
(2008) περιλαμβάνονται προτάσεις για νοτιοδυτι-
κή παράκαμψη του οικισμού Γούβες, παράκαμψη 
του οικισμού Αρτεμισίου, ευρεία παράκαμψη του 
οικισμού Ασμήνι, καθώς και τοπική παράκαμψη 
από τα νότια του παρεμβαλλόμενου οικισμού 
Κεφάλες. Ακόμη, στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
της Ιστιαίας (2015), προτείνεται ενδεικτικά, χωρίς 
όμως να υπάρχει αντίστοιχη μελέτη, συνέχιση της 
Ε.Ο. 77 με ευρεία παράκαμψη της Ιστιαίας, το-
ξωτής μορφής, με τα κοίλα στραμμένα προς την 
πόλη και με βόρεια παράκαμψη των περιαστικών 
οικισμών Νεοχωρίου, Νέας Συνασού και Αγίου 
Παντελεήμονα. Η Ε.Ο. 77 έχει ήδη αναβαθμιστεί 
εδώ και αρκετά χρόνια στο τμήμα της από την 
Ιστιαία μέχρι τα Λουτρά Αιδηψού, με νότια παρά-
καμψη των οικισμών Νέος Πύργος, δυτική παρά-
καμψη του οικισμού Άγιος και δυτική παράκαμψη 
του οικισμού Αιδηψός, ενώ σχετικά πρόσφατα έχει 
ολοκληρωθεί το έργο της ανατολικής παράκαμ-
ψης των Ωρεών και των Λουτρών Αιδηψού, μέχρι 
την κατάληξή της επί της παράκτιας επαρχιακής 
οδού προς ‘Ηλια/Ροβιές/Λίμνη.
Βορείως της Στροφυλιάς οι παραπάνω μελέτες 
αναβάθμισης της Ε.Ο. 77 (της οποίας κύριο χα-
ρακτηριστικό είναι το υπερβολικό ανάπτυγμα και 
περιπορεία της παράκτιας διαδρομής σε έντο-
να πτυχωμένο ανάγλυφο με πτωχά λειτουργι-
κά χαρακτηριστικά) αξιολογήθηκαν ως προς την 
επικαιρότητά τους και ελέγχθηκαν ως προς τη 
σκοπιμότητά τους, συνεκτιμωμένου του απαιτού-
μενου υψηλού κόστους για την υλοποίησή των 
διαδοχικών παρακάμψεων οικισμών αλλά και των 
προσφερόμενων τελικά υπηρεσιών ως προς την 
προσβασιμότητα της Βόρειας Εύβοιας και ιδιαίτε-
ρα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, αναφορικά με τη 
Χαλκίδα, την Κεντρική και Νότια Εύβοια καθώς 
και τη λοιπή ηπειρωτική Ελλάδα. Η αξιολόγηση 
έγινε σε σύγκριση με την εναλλακτική στρατηγι-
κή επιλογή ανάπτυξης κεντροβαρικού οδικού 
άξονα-κορμού, στο πλαίσιο δενδροειδούς διάρ-
θρωσης του πρωτεύοντος αρτηριακού δικτύου της 
Βόρειας Εύβοιας, όπως αναλύεται διεξοδικά στο 
κεφάλαιο της Στρατηγικής, που παρουσιάζεται στη 
συνέχεια του παρόντος.

2.1.2  Νότιος Οδικός Άξονας Εύβοιας

Ο Νότιος Οδικός Άξονας της Εύβοιας μαζί με τον 
Βόρειο Οδικό Άξονα έχουν ήδη συμπεριληφθεί 
στο αναλυτικό Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο, ως 
στοιχεία του διαμήκους βασικού οδικού άξονα 
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που διατρέχει την Π.Ε. Εύβοιας από την Αιδηψό 
μέχρι την Κάρυστο. Ήδη στο δημοπρατηθέν τμή-
μα του Βόρειου Οδικού Άξονα, (Παράκαμψη Χαλ-
κίδας / Ψαχνών), έχει περιληφθεί στο αντικείμενο 
δημοπράτησης με μορφή προαίρεσης η προς 
νότο επέκταση του οδικού άξονα Παράκαμψης 
Χαλκίδας μέχρι την Νέα Λάμψακο, προκειμένου 
να διασφαλισθεί η λειτουργική του συνέχεια με 
τον Νότιο Οδικό Άξονα Εύβοιας. Ο τελευταίος 
αντιμετωπίζει κατά κύριο λόγο σοβαρά προβλή-
ματα πλευρικών τριβών από την άναρχη παρό-
δια οικιστική ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας 
που είναι, συγκριτικά με τον Βόρειο Οδικό Άξονα, 
πολύ πιο έντονη, εξ’ αιτίας κυρίως της ενισχυμένης 
προσβασιμότητας της Νότιας Εύβοιας από / προς 
το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας, συνεκτιμω-
μένων των πορθμειακών συνδέσεων του Νότιου 
Ευβοϊκού.

Σύμφωνα με τους μέχρι σήμερα σχεδιασμούς της 
ΔΜΕΟ, ο Νότιος Οδικός Άξονας Εύβοιας προβλέ-
πεται να διατηρεί και στο μέλλον την σημερινή 
του όδευση, με εξαίρεση τις τοπικές παρακάμψεις 
των οικισμών Βασιλικού, Αμαρύνθου και Αλιβε-
ρίου. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός δεν προβλέ-
πει κάποια παρέμβαση στο υποτμήμα του άξονα 
μεταξύ των παρακάμψεων των οικισμών Βασιλι-
κό και Αμάρυνθος, που διέρχεται διαμέσου του 
σχεδίου πόλεως του οικισμού Ερέτριας, και των 
εκατέρωθεν αυτού άναρχα ανεπτυγμένων οικιστι-
κών περιοχών Σπηλιές, Αλκυονίδες, Παλίρροια, 
Μαλακόντα, Μαγούλα και Αγράμπελη, παρά τα 
σοβαρά προβλήματα λειτουργικής συνύπαρξης 
του υπερτοπικού οδικού άξονα με τη λειτουργία 
του οικισμού, τον οποίο διασχίζει διαμπερώς. 
Προβλήματα έντονων πλευρικών τριβών από την 
παρόδια οικιστική ανάπτυξη αντιμετωπίζει σχεδόν 
στο σύνολό του ο Νότιος Οδικός Άξονας Εύβοιας, 
τόσο μέχρι τα Λέπουρα όπου καταλήγει η ΕΟ44, 
όσο και κατά μήκος των δυο κυρίων διακλαδώ-
σεων του προς τις επαρχιακές οδούς Λέπουρων 
– Καρύστου (μέχρι τον οικισμό Κριεζά) και Λέ-
πουρων - Χανίων Αυλωναρίου - Κύμης

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο Νότιος Οδικός Άξο-
νας χαρακτηρίζεται σήμερα από ιδιαίτερα πενιχρή 
στάθμη εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας, όπου 
εκτός από τα αστικά και τα αστικοποιημένα του 
τμήματα διαμέσου των οποίων διέρχεται υπό 
συγκρουσιακές συνθήκες και σημαντικές τριβές, 
χαρακτηρίζεται από πληθώρα εγκάρσιων δια-
σταυρώσεων με τοπικούς δρομίσκους και ουσι-
αστική ανυπαρξία ελέγχου των προσβάσεων της 

διάσπαρτης πλην διαρκώς εντατικοποιούμενης 
παρόδιας δραστηριότητας / δόμησης, καθόλο 
σχεδόν το μήκος της Ε.Ο.44 μέχρι τα Λέπουρα και 
παραπέρα κατά μήκος των κλάδων προς Κάρυ-
στο (νότιος κλάδος) και προς Κύμη (βόρειος κλά-
δος) μέχρι και τους οικισμούς Κριεζών και Χανίων, 
που συνεπάγεται σοβαρά προ βλήματα οδικής 
ασφάλειας. Αλλά και στα περιορισμένου μήκους 
τμήματά του, εκτός σημαντικής παρόδιας δραστη-
ριότητας και εγκάρσιων διασταυρώσεων με το-
πικά δίκτυα, ο υφιστάμενος οδικός άξονας μέχρι 
τα Λέπουρα υποφέρει από την φτωχή γεωμετρία 
της από πολλού χρόνου ξεπερασμένης όδευσης, 
όπως αυτή έχει προκύψει λόγω των αυξημένων 
δεσμεύσεων του πτυχωμένου εδαφικού ανάγλυ-
φου του ορεινού όγκου Σερβοβούνι.

Ο νότιος κλάδος προς Κάρυστο προσφέρει σαφώς 
βελτιωμένες λειτουργικές συνθήκες εξυπηρέτησης 
της υπερτοπικής κυκλοφορίας σε σχέση με τον 
βόρειο κλάδο προς Κύμη (λόγω περιορισμένης 
παρόδιας δραστηριότητας στο τμήμα του νοτίως 
του οικισμού Κριεζά). Οι συνθήκες σε αυτόν τον 
νότιο κλάδο προβλέπεται να βελτιωθούν πολύ 
σημαντικά μετά και την προωθούμενη ολοκλή-
ρωση του υπό κατασκευή νέου οδικού τμήματος 
Ραπταίοι – Παράκαμψη Ν. Στύρων – Παράκαμψη 
Στύρων - Παράκαμψη Καψάλας, μέχρι τον αυχέ-
να των ορεινών εξάρσεων Μύτικα και Πύργου της 
λοφοσειράς Ντελίβια, από όπου και πέρα ο άξο-
νας φθάνει μέχρι την Κάρυστο με συγκριτικά πολύ 
καλύτερες συνθήκες ως προς τα προηγούμενα 
τμήματά του, κυριότερα από την άποψη των ελά-
χιστων πλευρικών τριβών και της περιορισμένης 
ανάγκης για τοπικές βελτιώσεις της γεωμετρίας του 
οδικού άξονα σε κάποια προβληματικά σημεία. 

Με εξαίρεση την παράκαμψη Βασιλικού, όπως 
αυτή έχει μελετηθεί παλαιότερα από τη ΔΜΕΟ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ και βρίσκεται σήμερα σε φάση επικαι-
ροποίησης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 
(με την οποία παράκαμψη διασυνδέεται άμεσα η 
ήδη δημοπρατηθείσα νότια επέκταση του οδικού 
άξονα παράκαμψης Χαλκίδας) η προγραμματιζό-
μενη κατά τμήματα αναβάθμιση του Νότιου Οδι-
κού Άξονα κατά μήκος της υφιστάμενης οδικής 
αρτηρίας (Ε.Ο.44) μέχρι τα Λέπουρα, με τις τοπικές 
παρακάμψεις Αμαρύνθου και Αλιβερίου, ελέγχε-
ται ως ανεπίκαιρη, δεδομένης της αποσπασματι-
κής αντιμετώπισης μόνο των έντονων προβλημά-
των με τοπικές παρακάμψεις αστικών περιοχών. Σε 
συνδυασμό με την παρέλευση υπερδεκαπενταε-
τίας από την εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών 

και της έντονης γραμμικής οικιστικής ανάπτυξης 
χωρίς κατάλληλες πολεοδομικές ρυθμίσεις, που 
έχει απλωθεί καθόλο το μήκος των πεδινών εκτά-
σεων της παράκτιας ζώνης των Δήμων Ερέτριας 
και Αλιβερίου – Κύμης, κρίνεται απρόσφορη η 
προγραμματιζόμενη τμηματική αναβάθμιση της 
Ε.Ο 44, και τούτο διότι η εν λόγω αναβάθμιση θα 
πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί με την παρά-
καμψη του οικιστικού πυρήνα Ερέτριας, καθώς και 
του εφαπτόμενου σε αυτόν μείζονος σημασίας αρ-
χαιολογικού χώρου Ερέτριας, μαζί με την απαραί-
τητη ανάπτυξη παράπλευρου οδικού δικτύου για 
τον διαχωρισμό της τοπικής από την υπερτοπική 
κυκλοφορία καθόλο σχεδόν το μήκος του κύριου 
οδικού άξονα, μέχρι τα Λέπουρα και παραπέρα 
μέχρι τα Κριεζά και τα Χάνια, με ταυτόχρονη βελ-
τίωση της γεωμετρίας του υφιστάμενου οδικού 
άξονα σε ορισμένα σημεία κυρίως στις πτυχωμέ-
νες εδαφικές ζώνες (π.χ. περιοχή πτυχώσεων εδα-
φικού ανάγλυφου στις υπώρειες του Σερβοβου-
νίου). 

Νοτίως του Βασιλικού, ο προτεινόμενος μέχρι σή-
μερα σχεδιασμός ανάπτυξης του οδικού άξονα 
ελέγχθηκε ως προς την σκοπιμότητά του έναντι 
της εναλλακτικής επιλογής ανάπτυξης κεντρικού 
οδικού άξονα – κορμού μακριά από οικιστικά ανε-
πτυγμένες περιοχές (υφιστάμενες ή και δυνητικά 
μελλοντικές), κατ΄ εφαρμογή του πρότυπου της 
δενδροειδούς διάρθρωσης του πρωτεύοντος αρ-
τηριακού δικτύου της Νότιας Εύβοιας, όπως ανα-
λύεται διεξοδικά στο κεφάλαιο της Στρατηγικής 
που παρουσιάζεται στη συνέχεια του παρόντος.

2.1.3 Λοιπό κύριο υπερτοπικό οδικό 
δίκτυο Βόρειας Εύβοιας

Στο λοιπό υπερτοπικό δίκτυο συγκαταλέγονται οι 
βασικοί οδικοί άξονες που κατά κύριο ποσοστό 
της κυκλοφοριακής τους φόρτισης αντιστοιχούν 
σε μεγάλου μήκους υπερτοπικές μετακινήσεις, 
οι οποίες κάνουν χρήση της Ε.Ο.77 στην Βόρεια 
Εύβοια, διακλαδιζόμενες στην συνέχεια προς τους 
εν λόγω βασικούς άξονες. Δεν εξετάζονται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος «Εύβοια Μετά» από 
την Στρατηγική Μελέτη Υποδομών οι αντίστοιχοι 
οδικοί άξονες της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας, 
στο μέτρο που δεν επηρεάζουν τον σχεδιασμό του 
Προγράμματος.

Στην Βόρεια Εύβοια ο σημαντικότερος από τους εν 
λόγω οδικούς άξονες είναι η επαρχιακή οδός 

Στροφυλιάς - Ροβιών που μεταξύ άλλων εξυπη-
ρετεί την πρόσβαση προς την παράκτια ζώνη του 
βόρειου Ευβοϊκού και τους σημαντικούς παρά-
κτιους οικισμούς Λίμνη και Ροβιές, καθώς σειρά 
μικρότερων παράκτιων και μεσογειακών οικισμών 
της λεκάνης απορροής του ποταμού Νηλέα. Ο συ-
γκεκριμένος οδικός άξονας έχει σχετικά πρόσφατα 
αναβαθμιστεί, εξασφαλίζοντας αφενός ικανοποιη-
τική γεωμετρία και μέση λειτουργική ταχύτητα 60 
χλμ/ώρα και αφετέρου απεμπλοκή από τις οικι-
στικά αναπτυγμένες περιοχές Λίμνης και Ροβιών, 
αλλά και γενικότερα με περιορισμένες τριβές από 
τις παρόδιες δραστηριότητες.

Ακολουθεί από πλευράς σημαντικότητας η επαρ-
χιακή οδός Ροβιών – Ιστιαίας, η οποία αποτελεί τη 
μια από τις δύο κύριες διακλαδώσεις της προηγού-
μενης και χρησιμοποιείται σήμερα κατά προτίμηση 
από τους οδηγούς στις μετακινήσεις προς την ευ-
ρύτερη περιοχή της Ιστιαίας, έναντι της Ε.Ο. 77 στο 
τμήμα της Στροφυλιά – Ιστιαία που υστερεί τόσο 
από την άποψη της λειτουργικότητας, της χρονο-
απόστασης και του μήκους διαδρομής, όσο και 
από την άποψη της οδικής ασφάλειας, λόγω των 
τριβών με την παρόδια δραστηριότητα. Η συγκε-
κριμένη διακλάδωση προς Ιστιαία χαρακτηρίζεται 
από μέτρια γεωμετρικά χαρακτηριστικά και έντονες 
κατά μήκος κλίσεις, ενώ οι παρακάμεις των οικι-
σμών Βουτά και Ιστιαίας έχουν μειώσει δραστικά 
το πρόβλημα εμπλοκής με την παρόδια οικιστική 
δραστηριότητα. Η δεύτερη από τις δύο διακλαδώ-
σεις αντιστοιχεί στην επαρχιακή οδό Λουτρών Αι-
δηψού - Ροβιών, η οποία σήμερα προσφέρεται ως 
η βέλτιστη χρονικά διαδρομή από Χαλκίδα μέχρι 
τα Λουτρά Αιδηψού και μέχρι την χερσόνησο Λι-
χάδας. Υφίσταται, παρόλα αυτά, σήμερα ο εξαιρε-
τικά ανασταλτικός λόγος μη χρησιμοποίησης της, 
λόγω των προβλημάτων βραχοκαταπτώσεων και 
αστοχιών των πρανών ορυγμάτων, γεγονός που 
καθιστά επικίνδυνη την διέλευση οχημάτων και 
για τον οποίο λόγο είναι από χρόνια τοποθετημέ-
νη σήμανση προειδοποίησης των οδηγών για την 
χρήση του δρόμου με δική τους ευθύνη, προτρέ-
ποντας έμμεσα στην χρησιμοποίηση της πρώτης 
ως άνω διακλάδωσης προς Ιστιαία και ακολού-
θως την Ε.Ο. 77.

Στο λοιπό υπερτοπικό δίκτυο στη Βορείας Ευβοί-
ας συγκαταλέγεται και η επαρχιακή οδός Αιδη-
ψού -Λιχάδας, κύριο πρόβλημα της οποίας είναι 
η άναρχη ανάπτυξη οικιστικής (παραθεριστικής) 
δραστηριότητας που προφανώς έρχεται σε σύ-
γκρουση με τον υπερτοπικό χαρακτήρα του οδι-
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κού άξονα που προβλέπεται να βαίνει επιδεινού-
μενο στο μέλλον ιδιαίτερα στο εγγύτερο προς 
την Ε.Ο. 77 τμήμα της. Παρόλη την πρόσφατη 
παράκαμψη του εφαπτόμενου στο παράκτιο μέτω-
πο τμήμα της επαρχιακής οδού προς Λιχάδα στη 
βόρεια παραλία Αγίου Νικολάου, το πρόβλημα 
διαφαίνεται να απλώνεται και σε αυτή την παρά-
καμψη. Αντίθετα, αποτελεσματική αποδείχτηκε η 
παράκαμψη της παραλιακής ζώνης των Γιάλτρων, 
που ταυτόχρονα παίζει και τον ρόλο της παράκαμ-
ψης του ομώνυμου οικισμού. 

2.2 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Η διακίνηση επιβατών και οχημάτων μέσω των 
πορθμειακών συνδέσεων που εξυπηρετούν το 
σύνολο του νησιού παρουσιάζονται στον Πίνακα 
που ακολουθεί για το 2019 (που θεωρείται αντι-
προσωπευτικότερο έτος σε σχέση με το 2020 και 
το 2021 που σημαδεύτηκαν τόσο από τον περιο-
ρισμό των μετακινήσεων λόγω πανδημίας όσο και 
από την μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου 2021), 
μαζί με τη μηνιαία πορθμειακή κίνηση στις γραμ-
μές που εξυπηρετούν τη Βόρεια Εύβοια (Αρκίτσα 
– Λουτρά Αιδηψού και Γλύφα – Αγιόκαμπος).

Από τον πίνακα κατωτέρω γίνεται φανερό ότι σε 
ετήσια βάση η γραμμή της Αρκίτσας μεταφέρει πε-
ρίπου 10% περισσότερους επιβάτες από αυτή της 
Γλύφας. Κατά τους χειμερινούς μήνες οι πορθμει-
ακές συνδέσεις εξυπηρετούν περίπου 500 επιβά-
τες / ημέρα από και προς τη Βόρεια Εύβοια, ενώ 
την καλοκαιρινή περίοδο οι μεταφερόμενοι επιβά-
τες είναι δεκαπλάσιοι.

Ο συσχετισμός της πορθμειακής εξυπηρέτησης 
με στοιχεία μετρήσεων οδικής κυκλοφορίας που 
πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2019, 

στο πλαίσιο της Μελέτης Σκοπιμότητας της Παρά-
καμψης Χαλκίδας, και παρουσιάζουν ημερήσια 
μετακίνηση επιβατών με επιβατικά οχήματα προς 
και από τη Βόρεια Εύβοια της τάξης των 4.000 
ατόμων / ημέρα (με μέση πληρότητα δύο ατόμων 
ανά όχημα), φανερώνουν πως, τουλάχιστον κατά 
τους χειμερινούς μήνες και παρά τις δυσκολίες 
που εμφανίζονται στο οδικό δίκτυο κατά την περί-
οδο αυτή, το 89% των μετακινούμενων προς και 
από την Βόρεια Εύβοια επιλέγει τη μετακίνηση με 
αυτοκίνητο, με τη πορθμειακή σύνδεση να εξυπη-
ρετεί μόνο το 11%. Ένα άλλο αξιοσημείωτο στοι-
χείο που προκύπτει για τον πληθυσμό της Βόρειας 
Εύβοιας είναι το σχετικά χαμηλό ποσοστό ημερή-
σιας γένεσης υπερτοπικών μετακινήσεων κατά την 
χειμερινή περίοδο που υπολογίσθηκε στην τάξη 
του 0,14, το οποίο προκύπτει ως ο λόγος των ημε-
ρήσιων υπερτοπικών μετακινήσεων προς το σύνο-
λο του πληθυσμού των δύο Δήμων.
Επιπλέον, η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της Βό-
ρειας Εύβοιας με υπεραστικά λεωφορεία είναι 
εξαιρετικά χαμηλή, με το σύστημα των δημοσίων 
συγκοινωνιών να έχει εισέλθει στον φαύλο κύκλο 
αραίωσης ή/και κατάργησης δρομολογίων, λόγω 
μικρής ζήτησης. Η μείωση των δρομολογίων συ-
νακόλουθα οδηγεί σε απαξίωση του συστήματος 
και αντίστοιχα μείωση της ζήτησης, γεγονός που 
με τη σειρά του προκαλεί περαιτέρω αραίωση των 
δρομολογίων λόγω της παραπέρα μείωσης ή/ και 
της τελικά ανύπαρκτης ζήτησης. Τα χειμερινά δρο-
μολόγια πραγματοποιούνται κυρίως επιδοτούμε-
να για λόγους μεταφοράς μαθητών προς και από 
τα λιγοστά χωριά των δύο Δήμων που διαθέτουν 
εκπαιδευτήρια, με ειδικά μαθητικά δελτία, ενώ το 
καλοκαίρι ορισμένα τοπικά δρομολόγια πραγμα-
τοποιούνται μόνο δύο φορές την εβδομάδα και 
αρκετοί οικισμοί απομένουν χωρίς καν συγκοινω-
νιακή εξυπηρέτηση.
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Όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, τα 
εισπρακτικά δεδομένα του 2010, σε σύγκριση με 
αυτά των τριών τελευταίων ετών (2019-2021), 
τα οποία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακο-
λουθεί, φανερώνουν ότι υπήρξε βεβαίως φθί-
νουσα πορεία των εσόδων κατά τη δεκαετία της 
οικονομικής κρίσης, πλην όμως η τελευταία διε-

τία, με την πανδημία και την καταστροφική πυρ-
καγιά, οδήγησε σε δραματική συρρίκνωση των 
εσόδων του ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ, της τάξης του 60% 
και μάλιστα πάνω σε κύριες διαδρομές, γεγονός 
που φανερώνει κρίσιμα θέματα βιωσιμότητας της 
συγκοινωνιακής λειτουργίας, που χρήζουν άμεσης 
αντιμετώπισης.

Η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της Εύβοιας πε-
ριλαμβάνει και την προαστιακή σιδηροδρομική 
γραμμή που διασυνδέει την πόλη της Χαλκίδας 
με το σιδηροδρομικό δίκτυο της υπόλοιπης ηπει-
ρωτικής Ελλάδας. Ο συνολικός αριθμός επιβατών 
που διακινούνται σε ετήσια βάση από και προς τον 
σιδηροδρομικό σταθμό της Χαλκίδας είναι περί 
τις 100.000 επιβάτες (στοιχεία 2012) με το 70% 
περίπου να αφορά στο ζεύγος Αθήνα – Χαλκίδα. 
Ωστόσο, η συγκεκριμένη συγκοινωνιακή υπηρε-
σία δεν φαίνεται να συνεισφέρει ουσιαστικά στην 
εξυπηρέτηση της Βόρειας Εύβοιας, καθώς ο σι-
δηροδρομικός σταθμός βρίσκεται στο ηπειρωτικό 
τμήμα της πόλης της Χαλκίδας και σε σημαντική 
απόσταση από τον σταθμό των ΚΤΕΛ (2,5 χλμ), 
χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη αστικής συγκοινωνίας 
μεταξύ των δύο τερματικών σταθμών, ούτε δρο-
μολόγια ΚΤΕΛ που να εκκινούν από τον σιδηρο-
δρομικό σταθμό. Η απαιτούμενη μετεπιβίβαση σε 
υπεραστικό λεωφορείο από και προς τον σταθμό 
του προαστιακού για την συνέχιση της διαδρομής 
προς και από την Βόρεια Εύβοια, σε συνδυασμό 
με την αναγκαιότητα μετακίνησης στον σταθμό 
του ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ με ταξί ή ίδιο μέσο, καθιστά 
μη πρόσφορη τη χρήση του προαστιακού σιδη-
ρόδρομου προς Βόρεια Εύβοια, με την αντίστοιχη 
διαδρομή με υπεραστικό λεωφορείο να φαίνεται 
περισσότερο ελκυστική, είτε από τον σταθμό των 
Αθηνών είτε από άλλο σταθμό ΚΤΕΛ, απευθείας 
προς Βόρεια Εύβοια.

Όσον αφορά στις αεροπορικές συγκοινωνίες, κα-
θώς η Εύβοια δεν διαθέτει αεροδρόμιο, το πλησι-
έστερο αεροδρόμιο εξυπηρέτησης είναι αυτό της 
Νέας Αγχιάλου. Το τελευταίο βρίσκεται σε από-
σταση περίπου 50χλμ από τη Γλύφα, με αποτέ-
λεσμα η μεταφορά των επιβατών από το αερο-
δρόμιο προς την Βόρεια Εύβοια να περιλαμβάνει 
τον χρόνο διαδρομής προς Γλύφα, την αναμονή 
στο λιμάνι της Γλύφας, τη διαπόρθμευση μέχρι 
τον Αγιόκαμπο και την εκείθεν διαδρομή των ξέ-
νων επισκεπτών μέχρι τον τελικό προορισμό. Εί-
ναι προφανές ότι χρονικά και από άποψη άνεσης 
των μεταφερόμενων επιβατών η συγκεκριμένη 
διαδρομή δεν παρουσιάζεται να είναι περισσότε-
ρο ελκυστική από την απευθείας μετακίνηση από 
και προς τον διεθνή αερολιμένα Αθηνών και στην 
συνέχεια με οδική διαδρομή, παρά την διέλευση 
από το προβληματικό ορεινό τμήμα μεταξύ Ψα-
χνών και Προκοπίου. Με βάση τα παραπάνω και 
δεδομένου ότι το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιά-
λου εξυπηρετεί κατά βάση ναυλωμένες πτήσεις 
(charter) για τη διασύνδεση με ευρωπαϊκά κυρί-
ως αεροδρόμια, οι αφίξεις των οποίων αρκετές 
φορές είναι εκτός του ωραρίου λειτουργίας των 
πορθμείων, η αντίστοιχη δυνατότητα εξυπηρέτη-
σης διαμέσου του εγγύτερου αεροδρομίου της 
Αγχιάλου κρίνεται πολύ περιορισμένη και σε κάθε 
περίπτωση μη ελκυστική και χωρίς προοπτικές να 
βελτιωθεί σημαντικά.

2.3 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η Βόρεια Εύβοια, με την πολύ εκτεταμένη ακτο-
γραμμή της, διαθέτει ικανό αριθμό μικρών λιμενι-
κών εγκαταστάσεων, που εξυπηρετούν κατά βάση 
τοπικές ανάγκες ελλιμενισμού αλιευτικών σκα-
φών, με μικρές δυνατότητες εξυπηρέτησης τουρι-
στικών σκαφών κατά τους θερινούς μήνες. 

Εκτός από την περιορισμένη χωρητικότητά τους, 
κάποιες από τις λιμενικές εγκαταστάσεις είναι εκτε-
θειμένες σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και δεν 
είναι αρκούντως προστατευμένες ως προς την κα-
τεύθυνση των ανέμων που προσβάλλει το στόμιο 
της λιμενολεκάνης, όπως πχ η λιμενική εγκατά-
σταση στη Λίμνη, στον Άγιο Γεώργιο Λιχάδας, στο 
Κυμάσι και μερικώς στο Πευκί. Ήδη στην περίπτω-
ση του Αγίου Γεωργίου προγραμματίζεται από την 
Περιφέρεια επέκταση του προσήνεμου μώλου και 
κατασκευή υπήνεμου μώλου, για την προστασία 
από τους κυματισμούς που αναπτύσσονται από τις 
κατευθύνσεις που σχετίζονται με μεγάλο ανάπτυγ-
μα κύματος. 

Από την άποψη των λιμενικών υποδομών της Βό-
ρειας Εύβοιας υπάρχει στην παρούσα φάση προ-
γραμματισμός της Περιφέρειας, πέραν του λιμένα 
Αγίου Γεωργίου, για επέκταση του προσήνεμου 
μώλου και κατασκευή υπήνεμου μώλου στο λι-
μάνι Κυμάσι του Μαντουδίου, καθώς και για κα-
τασκευή μικρού λιμενίσκου στην περιοχή Αγκάλη 
της παραλίας Αγίας Άννας. 

Έχει εκπονηθεί μελέτη αξιολόγησης και προτά-
σεων αναβάθμισης των υφιστάμενων λιμενικών 
εγκαταστάσεων της Βόρειας Εύβοιας, στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Ανάπτυξης Θαλάσσιου Τουρι-
σμού στην περιοχή, που εκπονήθηκε υπό την αιγί-
δα του Γ.Γ. Νησιωτικής Πολιτικής και του ΟΛΝΕ. Η 
πρόταση αφορά στην αναβάθμιση των λιμενικών 
και λοιπών υποδομών σε 15 λιμένες / αλιευτικά 
καταφύγια της Βόρειας Εύβοιας, η οποία, σε συ-
νέργεια με ψηφιακές δράσεις και κατάλληλο επι-
κοινωνιακό χειρισμό, θα μπορούσε να ενισχύσει 
άμεσα και ουσιαστικά την τοπική οικονομία των 
επιμέρους περιοχών, με την καλύτερη αξιοποίηση 
των προοπτικών που διανοίγονται για την ανάπτυ-
ξη του θαλάσσιου τουρισμού και των συνδεδεμέ-
νων με αυτόν δραστηριοτήτων. Με τα σημερινά 
δεδομένα ο θαλάσσιος τουρισμός παρουσιάζεται 
να έχει ισχνή παρουσία στον δίαυλο των Ωρεών 
και στον δίαυλο του Τρικερίου, με κυρίαρχο στοι-
χείο την διακίνηση μεταξύ της ηπειρωτικής Ελλά-

δας και των Σποράδων διαμέσου Αγίου Κωνστα-
ντίνου Φθιώτιδας και Βόλου, ενώ στον βόρειο 
Ευβοϊκό είναι σχεδόν ανύπαρκτος, με κύριο αίτιο 
την ιδιαίτερα ανασχετική επιρροή την οποία ασκεί 
η εξαρτώμενη από τον πολύ περιορισμένο χρό-
νο επιτρεπτής διέλευσης μεσαίων και μεγάλων 
σκαφών αναψυχής, στον πολύ μικρό χρόνο ανά 
24ωρο που η παλαιά γέφυρα του πορθμού Ευ-
ρίπου κλείνει για τα οχήματα και ανοίγει για τη 
διέλευση σκαφών με ύψος μεγαλύτερο από το 
ελεύθερο ύψος της γέφυρας. 

2.4 ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟ-
ΣΤΑΣΙΑΣ

Η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την αντι-
πλημμυρική προστασία των οικισμών της Βόρειας 
Εύβοιας έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

1. Το αστικό περιβάλλον έχει ήδη διαμορφωθεί 
χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό (ιδίως σε κάποιους 
παραλιακούς οικισμούς) ή με σχεδιασμό που επε-
δίωκε να αντιμετωπίσει μια ήδη διαμορφωμένη 
κατάσταση. Το αποτέλεσμα αυτού είναι η κοίτη 
των ρεμάτων να έχει περιοριστεί από παρακείμε-
νες κατασκευές είτε να έχει υποκατασταθεί από 
έργο διευθέτησης ή κλειστό αγωγό ανεπαρκούς 
διατομής. 

2. Το επίπεδο ανάγλυφο χωρίς εδαφικές κλίσεις 
σε ορισμένους παραλιακούς οικισμούς όπως η 
παραλία Αγίας Άννας, οδηγεί σε εντονότερα προ-
βλήματα. Αυτό, σε συνδυασμό με την πλήρη εξα-
φάνιση της κοίτης και την έλλειψη αντιπλημμυρι-
κών έργων λόγω της άναρχης οικοπεδοποίησης 
και δόμησης ή του προβληματικού πολεοδομικού 
σχεδιασμού έχει οδηγήσει σε στραγγαλισμό τις 
υδάτινες διόδους προς την θάλασσα και στην εμ-
φάνιση σημαντικών πλημμυρικών προβλημάτων.

3. Το πλείστο των ρεμάτων δεν έχει οριοθετηθεί, 
όπως επίσης δεν έχει γίνει προγραμματισμός έρ-
γων διευθέτησης, με αποτέλεσμα σημαντικά ρέ-
ματα να διέρχονται με ανεπαρκή κοίτη μέσα από 
παραλιακούς οικισμούς (π.χ. Ψαροπούλι, παρα-
λία Αχλαδίου).

4. Σε πολλούς οικισμούς δεν υφίσταται δίκτυο 
ομβρίων, ενώ ακόμα και στους μεγαλύτερους 
υπάρχει μερική μόνο κάλυψη του οικισμού, με 
αποτέλεσμα να καταγράφονται σημαντικές δυ-
σλειτουργίες, ακόμα και για επεισόδια βροχόπτω-
σης υψηλής συχνότητας. 
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5. Μικρά μόνο τμήματα των μεγάλων ποταμών ή 
ρεμάτων που διέρχονται κοντά στα όρια κατοικη-
μένων περιοχών έχουν οριοθετηθεί ή διευθετηθεί 
με επαρκή έργα, όπως τμήματα των ποταμών Νη-
λέας, Κηρέας, τμήμα του ρέματος Σηπιάδος κ.α. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη 
πιθανότητα υπερχειλίσεων και διαβρώσεων της 
κοίτης, με σημαντικό κίνδυνο για ιδιοκτησίες, οδι-
κό δίκτυο, λοιπές υποδομές, ακόμα και για την 
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.

Οι πρόσφατες πυρκαγιές αναμένεται να επιτείνουν 
τα προαναφερόμενα προβλήματα, λόγω:

• σημαντικής αύξησης της απορροής από τις ανά-
ντη λεκάνες,

• ταχύτερης συγκέντρωσης των πλημμυρικών 
απορροών (μείωση του χρόνου συρροής) των λε-
κανών, γεγονός που οδηγεί σε κατακόρυφη αύξη-
ση της μέγιστης παροχής της πλημμύρας, 

• κατακόρυφης αύξησης των λασποροών και των 
μεταφερόμενων φερτών υλικών εξαιτίας της διά-
βρωσης των ανάντη λεκανών.

2.5 ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

Βασικό χαρακτηριστικό της περιοχής μελέτης σε 
σχέση με την κατάσταση των υδατικών πόρων, 
είναι ότι υπάρχει πλούσια υπόγεια υδροφορία 
και δυναμικό πηγών λόγω της μεγάλης ποσότη-
τας κατακρημνισμάτων. Κατά συνέπεια η περιοχή 
χαρακτηρίζεται από επάρκεια υδατικών πόρων 
σε αντίθεση με την εικόνα που υπάρχει για άλλες 
παραθαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας. Μοναδική 
εξαίρεση αποτελεί το βορειοδυτικό άκρο της Εύ-
βοιας, όπου εντοπίζονται προβλήματα στην επάρ-
κεια νερού τους θερινούς μήνες αλλά και στα ποι-
οτικά χαρακτηριστικά των γεωτρήσεων, τόσο στην 
οικιστική ζώνη Αιδηψού – Λουτρών Αιδηψού όσο 
και στους μεγαλύτερους οικισμούς της χερσονή-
σου της Λιχάδας, που σε ένα βαθμό οφείλεται στις 
αυξημένες καταναλώσεις λόγω της τουριστικής 
δραστηριότητας.

Τα βασικότερα ζητήματα που εντοπίστηκαν και 
χρήζουν αντιμετώπισης, σε σχέση με τη διαχείρισή 
των υδατικών πόρων, είναι τα ακόλουθα:

• Μεμονωμένα προβλήματα επάρκειας των υδατι-
κών πόρων και της υδροδότησης στους οικισμούς 
της χερσονήσου της Λιχάδας (Άγιος Γεώργιος, Λι-

χάδα, Γιάλτρα), όπου δεν έχουν γίνει τα απαιτού-
μενα έργα αξιοποίησης των διαθέσιμων υδατικών 
πόρων της ευρύτερης περιοχής. 

• Προβλήματα επάρκειας νερού και υποβάθμισης 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του, κυρίως κατά 
τους θερινούς μήνες, εξαιτίας της υπεράντλησης 
στην ευρύτερη περιοχή των Λουτρών Αιδηψού, 
όπου καταγράφονται υψηλές καταναλώσεις λόγω 
του τουριστικού χαρακτήρα του οικισμού. 

• Σχεδόν όλα τα δίκτυα ύδρευσης έχουν εκσυγ-
χρονιστεί, όσον αφορά το υλικό των αγωγών, 
πλην όμως πάσχουν λειτουργικά, λόγω έλλειψης 
συστημάτων αυτοματισμού και διατάξεων ελέγ-
χου ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές. 

2.6 ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Η διαχείριση των λυμάτων, καθορίζεται σε μεγά-
λο βαθμό από τη λειτουργία των 3 υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) στις 
οικιστικές περιοχές Λίμνης, Μαντουδίου, Λουτρών 
Αιδηψού) και τη δρομολόγηση μίας ακόμα (ώριμο 
έργο, σε φάση δημοπράτησης, στην Ιστιαία), που 
εξυπηρετούν μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της 
περιοχής και μπορούν να αποτελέσουν τον πυρή-
να για την επέκταση του δικτύου σε γειτονικούς 
οικισμούς.

Τα βασικότερα ζητήματα που εντοπίστηκαν σε 
σχέση με τη διαχείρισή των λυμάτων και χρήζουν 
αντιμετώπισης είναι τα ακόλουθα:

• Σε αρκετούς οικισμούς, ακόμα και παραθαλάσ-
σιους, πραγματοποιείται ανεξέλεγκτη διάθεση 
λυμάτων σε ρέματα μέσω παντορροϊκών αγω-
γών (π.χ. Αγία Άννα) ή και χρήση απορροφητι-
κών βόθρων. Η κατάσταση αυτή επιτείνεται από 
τη μορφολογία της περιοχής και τη συνακόλου-
θη γεωγραφική απομόνωση ορισμένων οικισμών 
που καθιστά δυσχερή και δαπανηρή την μεταφο-
ρά των λυμάτων στις υφιστάμενες ΕΕΛ. Πάντως, 
έχουν προγραμματιστεί και ωριμάσει τα έργα με-
ταφοράς λυμάτων ορισμένων παραθαλάσσιων 
οικισμών στις υφιστάμενες ΕΕΛ (Ροβιές προς ΕΕΛ 
Λίμνης, παραλία Αγίας Άννας προς ΕΕΛ Μαντου-
δίου).

• Σημαντική διακύμανση της παραγωγής των λυ-
μάτων σε τουριστικούς οικισμούς κατά τη διάρκεια 
του έτους με αιχμές τους καλοκαιρινούς μήνες.
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4.1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σημαντικό ορόσημο στη διαμόρφωση της πολι-
τικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στον τομέα 
των μεταφορών αποτέλεσε η έκδοση της Λευκής 
Βίβλου του 2001 «Ευρωπαϊκή Πολιτική των Με-
ταφορών για το 2010: Ώρα για αποφάσεις». Ακο-
λούθησε το 2009 η δημοσίευση της Πράσινης 
Βίβλου «Αναθεώρηση της πολιτικής για το Διευ-
ρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) προς ένα 
καλύτερα ενοποιημένο ΔΕΔ-Μ στην υπηρεσία της 
κοινής πολιτικής μεταφορών».

Η νεότερη Λευκή Βίβλος του 2011 «Χάρτης πορεί-
ας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών 
– Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό 
σύστημα μεταφορών» εισήγαγε τον όρο «Ευρω-
παϊκή Περιοχή Μεταφορών», ο οποίος αναφέρε-
ται στην επίτευξη μιας πλήρους και ουσιαστικής 
ενοποίησης του συστήματος μεταφορών της Ε.Ε., 
στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, σε ένα πλήρως λει-
τουργικό πανευρωπαϊκό πολυτροπικό ΔΕΔ-Μ. 
Στην ίδια λογική, η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ 
«Ευρώπη 2020» θέτει ως γενικό στόχο την «έξυ-
πνη», βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, 
με επιμέρους στόχευση στην προώθηση των βι-
ώσιμων μεταφορών και στην απομάκρυνση των 
σημείων συμφόρησης από σημαντικά δίκτυα υπο-
δομών.

Η ανάπτυξη του ΔΕΔ-Μ αποτελεί σημαντική συνι-
στώσα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τομέα 
των μεταφορών, που αποβλέπει στην ομαλή λει-
τουργία της εσωτερικής αγοράς της Ε. Ε. και στην 
ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφι-
κής συνοχής. Ένα σύγχρονο, πολυτροπικό διευ-
ρωπαϊκό μεταφορικό δίκτυο διασφαλίζει την απο-
τελεσματική κινητικότητα προσώπων και αγαθών 
υπό τις βέλτιστες συνθήκες κοινωνικές, περιβαλ-
λοντικές και συνθήκες ασφάλειας, συμβάλλοντας 
στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας, για το σύνολο της Ε.Ε. 
Με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό (1315/2013), η 
ανάπτυξη του ΔΕΔ-Μ πραγματοποιείται με δομή 
δύο επιπέδων, που συνίσταται σε ένα εκτεταμένο 
δίκτυο και ένα κεντρικό δίκτυο, με το εκτεταμένο 
δίκτυο (αναλυτικό - comprehensive network) να 
αποτελείται από τις υφιστάμενες και προγραμμα-
τιζόμενες υποδομές μεταφορών, που εξασφαλί-
ζουν την προσβασιμότητα και συνδεσιμότητα με-
ταξύ όλων των περιοχών της ΕΕ και συνθέτουν τη 
βασική υποδομή για την ανάπτυξη πολυτροπικών 

επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, ενώ 
το κεντρικό (βασικό - core network) υπέρκειται, 
αποτελούμενο από τα σημαντικότερα από άπο-
ψη διευρωπαϊκού ενδιαφέροντος τμήματά του 
ΔΕΔ-Μ με την υψηλότερη προστιθέμενη αξία (πχ. 
διασυνοριακοί σύνδεσμοι, κύρια σημεία συμφό-
ρησης, κόμβοι πολλαπλών μεταφορικών μέσων, 
κλπ), περιλαμβάνοντας άξονες και κόμβους ζω-
τικής σημασίας για τις κυκλοφοριακές ροές στην 
εσωτερική αγορά της Ε.Ε. και των γειτονικών της 
χωρών. 

Ο διαμήκης οδικός άξονας που διατρέχει τη νήσο 
Εύβοια από το πορθμείο των Λουτρών Αιδηψού 
διαμέσου Ιστιαίας μέχρι την Κάρυστο εντάχθηκε 
πρόσφατα στο αναλυτικό ΔΕΔ-Μ, καλούμενος να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στη βελτίωση της προ-
σβασιμότητας της περιοχής σε ευρωπαϊκό, εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο, αλλά και να συμβάλλει 
στην άρση της απομόνωσης της Εύβοιας, υποστη-
ρίζοντας, μαζί με τις συνδέσεις του, την ισόρροπη 
ανάπτυξη της περιοχής και την ενίσχυση των ανα-
πτυξιακών της προοπτικών. 

4.2 ΕΘΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗ-
ΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟ-
ΡΩΝ

Σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο ικανοποίησης των 
απαιτήσεων της ΕΕ για τη θέσπιση ενός συνολικού 
σχεδίου/πλαισίου για τις επενδύσεις μεταφορών, 
το οποίο να καθορίζει τη συμβολή στον Ενιαίο Ευ-
ρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών και τις προτεραιότη-
τες για επενδύσεις στο βασικό και στο αναλυτικό 
ΔΕΔ-Μ και τις δευτερογενείς του συνδέσεις, δια-
μορφώθηκε το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων 
Μεταφορών (ΣΠΕΜ 2014-2025). Το ΣΠΕΜ καθο-
ρίζει τη στρατηγική ανάπτυξης των μεταφορών της 
χώρας για την περίοδο 2014 – 2025, παρέχοντας 
ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στο οποίο εντάσσο-
νται οι επενδύσεις στο σύστημα μεταφορών. Οι 
Στρατηγικοί Στόχοι της Εθνικής Πολιτικής Μεταφο-
ρών που διέπουν το ΣΠΕΜ με ορίζοντα το έτος 
2025 συνάδουν με τους αντίστοιχους στόχους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη δημιουργία ενός 
«συνεκτικού» συστήματος μεταφορών, το οποίο 
επιτυγχάνει συνολική βελτίωση της προσιτότητας 
των επί μέρους περιοχών / Περιφερειών και την 
άρση της απομόνωσής απομονωμένων τμημάτων 
τους, με εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και ασφά-
λειας υπηρεσιών στους χρήστες του συστήματος 
μεταφορών. 

Προς τον σκοπό αυτό, στις προτεραιότητες πολιτι-
κής του ΣΠΕΜ περιλαμβάνεται η στήριξη του Ενι-
αίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών με επενδύ-
σεις στα ΔΕΔ-Μ και η ενίσχυση της περιφερειακής 
προσβασιμότητας, μέσω της σύνδεσης δευτερευ-
όντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές 
ΔΕΔ-Μ. Δίνεται έμφαση στη λειτουργική ανα-
βάθμιση των ενδοπεριφερειακών και διαπερι-
φερειακών οδικών συνδέσεων, στην ανάπτυξη 
αναγκαίων υποδομών σε υφιστάμενους λιμένες 
και τη σύνδεση αυτών με το οδικό δίκτυο, στην 
αναβάθμιση των συνδέσεων οικιστικών κέντρων 
και τουριστικών, πολιτιστικών και παραγωγικών 
περιοχών με το κύριο οδικό δίκτυο και τους δι-
ευρωπαϊκούς άξονες, στην περιβαλλοντική βελτί-
ωση των λιμενικών υποδομών της χώρας, καθώς 
και στη διασφάλιση της χωρικής συνοχής μέσω 
της ενίσχυσης ισότιμης δυνατότητας για πρόσβα-
ση και μετακίνηση του συνόλου των πολιτών, για 
την άρση της απομόνωσης και την ενίσχυση της 
προσπελασιμότητας σε νησιωτικές περιοχές με τη 
δημιουργία κατάλληλων υποδομών. 

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η στοχοθεσία που 
διέπει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 
(ΕΣΣΜ 2017) που περιλαμβάνει μεταξύ των επεν-
δυτικών του πυλώνων, αφενός την υποστήριξη 
του τομέα του τουρισμού για τη βελτίωση της πε-
ριφερειακής συνδεσιμότητας και προσβασιμότη-
τας σε περιοχές που έχουν να επιδείξουν σημαντι-
κό τουριστικό προϊόν και αφετέρου την προώθηση 
της περιφερειακής κινητικότητας και ανάπτυξης, με 
δράσεις για τη βελτίωση των υποδομών μεταφο-
ρών και την ενίσχυση των επιπέδων κινητικότητας, 
προσβασιμότητας και οικονομικής ανάπτυξης σε 
πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί ότι τόσο 
το ΣΠΕΜ όσο κα το ΕΣΣΜ περιλαμβάνουν ονομα-
στικά στις προωθούμενες δράσεις/επενδύσεις τους 
την αναβάθμιση του Βόρειου και Νότιου Οδικού 
Άξονα της Εύβοιας, καθώς και την υλοποίηση της 
Παράκαμψης Χαλκίδας, ενώ το ΣΠΕΜ προωθεί 
και την αναβάθμιση του Λιμένα Κυμασίου.

Είναι προφανές ότι στη βάση των δύο αυτών στρα-
τηγικών εργαλείων, ΣΠΕΜ και ΕΣΣΜ, έχει οικοδο-
μηθεί και η στρατηγική του τομέα μεταφορών σε 
εθνικό επίπεδο για την προγραμματική περίοδο 
2021-2027, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει τη με-
γάλη υστέρηση στην ανάπτυξη του αναλυτικού 
οδικού ΔΕΔ-Μ και άλλων οδικών συνδέσεων 
σε μεγάλες νησιωτικές περιφέρειες, με στόχο τη 

βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας 
των χερσαίων μεταφορών και τη διασφάλιση της 
ενδονησιωτικής συνδεσιμότητας. Αντίστοιχα, σε 
περιφερειακό επίπεδο, η προώθηση της βιώσιμης 
ολοκληρωμένης ανάπτυξης αστικών, αγροτικών 
και παράκτιων περιοχών αποτελεί βασική προτε-
ραιότητα για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ιδι-
αίτερα σε περιοχές που εμφανίζουν αναπτυξιακή 
υστέρηση, περιβαλλοντική υποβάθμιση, αποσύν-
θεση του κοινωνικού ιστού ή/και σε περιοχές οι 
οποίες εμφανίζουν αναπτυξιακή προοπτική ή και 
δυναμική.

Με δεδομένη την κοινή στρατηγική στο τομέα 
των μεταφορών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περι-
φερειακό επίπεδο, η προσέγγιση της Στρατηγικής 
Μελέτης Υποδομών της νήσου Εύβοιας είναι εύ-
λογο ότι επικεντρώνεται κατά προτεραιότητα περί 
τον διευρωπαϊκό οδικό άξονα του νησιού και ειδι-
κότερα στο τμήμα του εντός της Βόρειας Εύβοιας 
που επλήγη από την καταστροφική πυρκαγιά του 
2021. Πιο συγκεκριμένα στοχεύει στην ανάπτυξή 
του κατά τρόπο που να μεγιστοποιεί την αναπτυ-
ξιακή δυναμική του, ώστε να αναδειχθεί ως κατα-
λύτης για την ανάταξη της περιοχής, προσδίδοντάς 
του την πραγματική διάσταση του ρόλου του ως 
στοιχείου των ΔΕΔ-Μ για την εξυπηρέτηση της 
προσβασιμότητας, την άρση της απομόνωσης και 
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής της καθη-
μαγμένης περιοχής με την παροχή ίσων ευκαιρι-
ών προσπελασιμότητας στο σύνολο των κατοίκων 
της.

Η επικέντρωση στον οδικό άξονα των ΔΕΔ-Μ προ-
κύπτει αναγκαστικά στην περίπτωση της Εύβοιας, 
παρά τη σαφή κατεύθυνση που έχει δοθεί από 
την Ε.Ε. για την κατά προτεραιότητα προώθηση 
περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον μετα-
φορικών μέσων, όπως ο σιδηρόδρομος, μετά από 
την αδιαμφισβήτητη διαπίστωση ότι η Εύβοια (πέ-
ραν Χαλκίδος) δεν προσφέρεται για την ανάπτυξη 
αυτού του εναλλακτικού μέσου μεταφοράς, λόγω 
κυρίως του πολύ μικρού πληθυσμιακού μεγέθους 
του νησιού και της μεγάλης διασποράς του πλη-
θυσμού στο εκτεταμένο αυτό νησί, που καθιστούν 
απαγορευτική και μη βιώσιμη τη λειτουργία σιδη-
ροδρομικής εξυπηρέτησης εξαιτίας της εξαιρετικά 
ισχνής ζήτησης για μετακίνηση προσώπων αλλά 
και για εμπορευματικό μεταφορικό έργο. 

Σε αυτό το πλαίσιο διατυπώθηκε το όραμα της 
Στρατηγικής Μελέτης Υποδομών για τη δημιουρ-
γία ενός συνεκτικού μεταφορικού δικτύου ανα-
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Η απάντηση στα προβλήματα που εντοπίσθηκαν 
στο Κεφάλαιο 1 στο πλαίσιο της αναλυτικής κρι-
τικής θεώρησης των μέχρι σήμερα σχεδιασμών 
αναβάθμισης κατά τμήματα της Ε.Ο.77, που απο-
τελεί τον υφιστάμενο κεντρικό οδικό άξονα εξυ-
πηρέτησης της Βόρειας Εύβοιας και έχει ενταχθεί 
στο αναλυτικό ΔΕΔ-Μ, καθώς και η ανάγκη για 
αντιμετώπιση της Βόρειας Εύβοιας ως ενιαίου συ-
νόλου για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης άρ-
σης της λειτουργικής της απομόνωσης, ιδιαίτερα 
μετά την καταστροφική περσινή πυρκαγιά, οδήγη-
σε τελικά στη διαμόρφωση μιας ριζικά διαφορετι-
κής διάρθρωσης του βασικού οδικού δικτύου της 
περιοχής μελέτης. Κύριο στοιχείο της νέας διάρ-
θρωσης είναι η διαμόρφωση ενός κεντροβαρικού 
οδικού άξονα - κορμού από τη Χαλκίδα μέχρι και 
την Αιδηψό, συνδυαζόμενου κατάλληλα με οδι-
κές διακλαδώσεις, αφενός επιλεγμένων νέων οδι-
κών συνδέσμων προς περιοχές με προβληματική 
προσβασιμότητα και αφετέρου με τη χρήση του 
ήδη υπάρχοντος οδικού δικτύου για την εξυπηρέ-
τηση όλων των υπερτοπικών μετακινήσεων προς 
και από τους επιμέρους προορισμούς της Βόρειας 
Εύβοιας. Στον Χάρτη 1 του Παραρτήματος Ι πα-
ρουσιάζεται στο σύνολό της η προτεινόμενη στο 
πλαίσιο της Στρατηγικής Μελέτης Υποδομών της 
Βόρειας Εύβοιας δενδροειδής διάταξη του βασι-
κού οδικού δικτύου, κατ’ επέκταση του αναπτύγ-
ματος του κεντρικού άξονα-κορμού από το τέλος 
της παράκαμψης Χαλκίδας – Ψαχνών μέχρι και την 
παράκαμψη των Λουτρών Αιδηψού.

Η ιεραρχική διάρθρωση του προτεινόμενου οδι-
κού δικτύου δενδροειδούς μορφής αποβλέπει 
στη μεγιστοποίηση της χρηστικότητας και της ακτι-
νοβολίας του κεντροβαρικού άξονα – κορμού, ο 
οποίος χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αναβαθμι-
σμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά και χρησιμο-
ποιείται στο μεγαλύτερο ποσοστό της διαδρομής 
όλων των υπερτοπικών μετακινήσεων προς / από 
Χαλκίδα και επέκεινα. Οι διακλαδώσεις του κε-
ντρικού κορμού αρθρώνονται κατά τρόπο που να 
ελαχιστοποιούν το τμήμα της διαδρομής πέραν 
του κεντρικού οδικού άξονα – κορμού, γεγονός 
που υπαγόρευσε και την ανάγκη συμπλήρωσης 
του υφιστάμενου οδικού δικτύου με πρόσθετες δι-
ακλαδώσεις, ώστε να διασφαλίζεται μεγιστοποίη-
ση του επιπέδου προσβασιμότητας διαμέσου του 
συνδυασμού σύντμησης του συνολικού μήκους 
των διαδρομών και δραστικού περιορισμού της 
χρονοαπόστασης από τη Χαλκίδα.

Ταυτόχρονα, με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η 
μεγιστοποίηση της χρήσης του κεντροβαρικού 

άξονα- κορμού, που συμβάλλει ουσιαστικά στη 
στοιχειοθέτηση της σκοπιμότητας άρα και στις προ-
οπτικές υλοποίησής του, όπως αυτές προκύπτουν 
από το μειωμένο κόστος ανάπτυξης λόγω μικρό-
τερου αναπτύγματος σε σχέση με την προγραμ-
ματιζόμενη αναβάθμιση της Ε.Ο. 77, σε συνδυα-
σμό με τον πολλαπλασιασμό του κυκλοφοριακού 
φόρτου της συγκεντρωτικής δενδροειδούς διάτα-
ξης έναντι της διάχυσης προς την οποία οδηγεί η 
υφιστάμενη δικτυωτή δομή του βασικού οδικού 
δικτύου της περιοχής εκείθεν της Στροφυλιάς. Πα-
ράλληλα, επιτυγχάνεται σύμμετρη αναπτυξιακή 
προοπτική των δύο πληγέντων Δήμων της περιο-
χής, ως προς τη χωρική κατανομή των ωφελειών 
από τη λειτουργία του νέου οδικού δικτύου και με 
τον τρόπο αυτό μεγιστοποίηση των αναπτυξιακών 
δυνατοτήτων του συνόλου της Βόρειας Εύβοιας. 
Η δενδροειδής διάταξη του βασικού οδικού δικτύ-
ου στο εσωτερικό της Βόρειας Εύβοιας περιορίζει 
δραστικά τις ανάγκες εκτεταμένων αναβαθμίσεων 
του υφιστάμενου οδικού δικτύου στο εσωτερικό 
της Βόρειας Εύβοιας, και ειδικότερα της Ε.Ο.77, 
στο τμήμα της από τη Στροφυλιά μέχρι και την 
Ιστιαία, όπως αυτές προγραμματίζονταν στις προ-
ηγούμενες μελέτες του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και τις 
ανάγκες παρακάμψεων των οικιστικών αναπτύξε-
ων της παράκτιας ζώνης, σύμφωνα με τις υφιστά-
μενες πολεοδομικές μελέτες, προκειμένου να εξυ-
πηρετούνται διαμέσου αυτών οι μεγάλου μήκους 
διαμπερώς διερχόμενες υπερτοπικές μετακινήσεις. 
Τυχόν υιοθέτηση αυτής της δομής του δικτύου θα 
οδηγούσε σε άσκοπη επιμήκυνση των διαδρομών 
και αυξημένο κόστος, τόσο λόγω της ανάγκης 
επάλληλων παρακάμψεων των οικισμών, όσο και 
της απαίτησης για σημαντικής έκτασης αποκατα-
στάσεις του τοπικού οδικού δικτύου, καθώς επί-
σης και της αυξημένης δαπάνης των απαιτούμε-
νων απαλλοτριώσεων λόγω των υπεραξιών των 
παράκτιων περιοχών.

Αντίθετα, η ανάπτυξη του κεντρικού οδικού άξονα 
κορμού προβλέπεται να διατρέχει κατά το πλείστο 
δημόσιες άγονες ή δασωμένες εκτάσεις μακριά 
από υπάρχουσες ή δυνητικά αξιοποιήσιμες εκτά-
σεις, πέραν του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, 
με συνέπεια το υποπολλαπλάσιο κόστος απαλλο-
τριώσεων και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσε-
ων στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Ταυτόχρονα, 
η προτεινόμενη δενδροειδής δομή προβλέπει την 
εξυπηρέτηση της πρόσβασης στις παράκτιες ζώνες 
με κατάλληλα επιλεγμένες νέες οδικές συνδέσεις, 
εγκάρσιες προς παράκτιο μέτωπο, ελαχιστοποιώ-
ντας την ανάγκη για μεγάλου μήκους παράλλη-
λες προς την ακτή διαδρομές, όπως συμβαίνει 

βαθμισμένης προσβασιμότητας, που θα αναδείξει 
και θα ενισχύσει τις αναπτυξιακές προοπτικές της 
Βόρειας Εύβοιας και θα τονώσει το ηθικό των κα-
τοίκων της, προσφέροντας το αναγκαίο υπόβαθρο 
για βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης και απασχό-
λησης συνοδευόμενο από δράσεις αναβάθμισης 
των λοιπών μεταφορικών συστημάτων αλλά και 
δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας και ανα-
βάθμισης, ώστε να προάγει σημαντικά την ποιότη-
τα ζωής των κατοίκων, εμποδίζοντας την συνέχιση 
της πληθυσμιακής συρρίκνωσης που μαστίζει την 
περιοχή τις τελευταίες τρεις δεκαετίες 

4.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟ-
ΔΟΜΕΣ

Η διαμόρφωση της στρατηγικής στον τομέα των 
οδικών υποδομών αλλά και της συνολικής στρα-
τηγικής του σχεδιασμού των δράσεων του Προ-
γράμματος «ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ» θεμελιώθηκε στην 
ανάγκη βελτίωσης της σημερινής προβληματικής 
προσβασιμότητας της Βόρειας Εύβοιας και στην 
εξασφάλιση ουσιαστικής λειτουργικής αναβάθμι-
σης της σημερινής ιδιαίτερα προβληματικής μονο-
σήμαντης οδικής διασύνδεσης της Βόρειας Εύβοιας 
με την περιοχή Ψαχνών, στην οποία καταλήγει το 
ήδη δημοπρατηθέν τμήμα του νέου οδικού άξονα 
(παράκαμψη Χαλκίδας / Ψαχνών), σε συμβατότη-
τα με τον Στρατηγικό Στόχο Β της εθνικής αναπτυ-
ξιακής στρατηγικής του Τομέα Μεταφορών για την 
Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, που επιδι-
ώκει την προώθηση της κατασκευής/αναβάθμισης 
του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ και των διασυνδέσεών 
του, καθώς και επιλεγμένες στρατηγικές παρεμβά-
σεις σε μεγάλες νησιωτικές περιφέρειες της χώρας.
Στο τμήμα του κεντροβαρικού άξονα από Ψαχνά 
μέχρι Στροφυλιά, αξιολογήθηκαν πολύπλευρα 
οι τρεις μελετηθείσες εναλλακτικές οδεύσεις που 
παρουσιάσθηκαν στο Κεφ.2 ανωτέρω, προκει-
μένου να επιλεγεί η πλέον πρόσφορη για έντα-
ξη στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης των οδικών 
υποδομών της Βόρειας Εύβοιας. Από αυτήν την 
αξιολόγηση επιβεβαιώθηκε η υπεροχή της λύσης 
αναβάθμισης της υφιστάμενης Ε.Ο.77, που έχει 
ήδη προχωρήσει μελετητικά από το Υπουργείο 
Υποδομών (κεντροβαρική όδευση), πλην όμως 
διαπιστώθηκε η ανάγκη αναζήτησης παραλλα-
γών όδευσης που θα περιορίσουν το υπερβολικό 
κόστος κατασκευής. Σε αυτό το πλαίσιο αναζητή-
θηκε νέα εναλλακτική όδευση στο τμήμα ορεινής 
διέλευσης του οδικού άξονα μεταξύ Ψαχνών και 
Στροφυλιάς, με κύριους στόχους την μείωση του 

κόστους, διαμέσου του περιορισμού των απαι-
τούμενων μεγάλων τεχνικών έργων (σήραγγες, 
κοιλαδογέφυρες) και ταυτόχρονα την αποφυγή 
διέλευσης από την γεωλογικά προβληματική πε-
ριοχή «Δερβένι». Από αυτήν την αναζήτηση εντο-
πίστηκε νέα ανατολικότερη όδευση, διαμέσου της 
κοιλάδας του ρέματος Αλεπότρυπα, με θεαματικά 
βελτιωμένα γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτη-
ριστικά και με υποδιπλασιασμό και πλέον του κό-
στους των μεγάλων τεχνικών έργων. 

Μετά την περιοχή Προκοπίου, η νέα όδευση 
συνεχίζει με ευρείες παρακάμψεις Μαντουδίου 
και Κηρίνθου από τα δυτικά, αποφεύγοντας την 
εμπλοκή της με τις αστικοποιημένες περιοχές των 
ως άνω οικισμών, τις οποίες δεν απέφυγε η με-
λετηθείσα αναβάθμιση της Ε.Ο.77 στο τμήμα της 
από Προκόπι μέχρι Στροφυλιά.

 Η νέα ανατολικότερη όδευση αξιολογήθηκε δι-
εξοδικά ως προς τις τρεις μελετηθείσες οδεύσεις 
και προέκυψε σαφέστατη υπεροχή της έναντι των 
λοιπών εναλλακτικών επιλογών, όπως αναλυτι-
κά παρουσιάστηκε στην Α΄ Φάση της Στρατηγικής 
Μελέτης Υποδομών.

Η νέα όδευση από τα Ψαχνά μέχρι τη Στροφυλιά, 
συνολικού μήκους 39χλμ., όπως αυτή προτάθηκε 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης 
ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ, έχει ήδη ελεγχθεί και προκριθεί 
προς περαιτέρω μελετητική ωρίμανση από το 
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών, όπως ανακοι-
νώθηκε στις 14-12-2021 από τον Πρωθυπουργό, 
με στόχο την κατά απόλυτη προτεραιότητα, προ-
ώθηση και ολοκλήρωση των απαιτούμενων δια-
δικασιών, που θα επιτρέψουν την δημοπράτησή 
του, σε συνέχεια του έργου παράκαμψης Χαλκί-
δας / Ψαχνών, που επίσης αποτελεί τμήμα του 
αναβαθμιζόμενου οδικού άξονα – κορμού της Βό-
ρειας Εύβοιας. Σημειώνεται ότι το εν λόγω τμήμα 
έχει ενταχθεί στο πρόσφατα εγκεκριμένο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027» 
υπό την Προτεραιότητα Π.06 «Κατασκευή/Ανα-
βάθμιση περιφερειακών τμημάτων αναλυτικού 
οδικού ΔΕΔ-Μ και συνδέσεων - Οδική ασφάλεια 
– ΕΤΠΑ», που έχει ως κύρια στόχευση τη βελτίω-
ση της προσπελασιμότητας και της διασύνδεσης 
μέσω του οδικού ΔΕΔ-Μ, την άρση της απομόνω-
σης, τη μείωση της επίδρασης της περιφερειακό-
τητας των γεωγραφικά απομονωμένων και απρό-
σιτων περιοχών και τη βελτίωση των επίπεδων 
οδικής ασφάλειας.



ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

34 35

σήμερα, και επιτυγχάνοντας, με τον τρόπο αυτό, 
εκτός από τη βελτιωμένη προσβασιμότητα των 
παράκτιων οικιστικών αναπτύξεων, τη βελτίωση 
της ποιότητας και της λειτουργικότητάς τους, χάρη 
στη δραστική μείωση της εντός οικισμών παράλ-
ληλης με την ακτή υπερτοπικής κυκλοφοριακής 
φόρτισης και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, 
λόγω των πολύ μικρότερων ταχυτήτων των τοπι-
κών μετακινήσεων.

Υπό το πρίσμα αυτό, η νέα δενδροειδής διάρ-
θρωση του οδικού δικτύου συνάδει με την σαφώς 
δηλωμένη πρόθεση αξιοποίησης των πόρων του 
Προγράμματος Μεταφορών της επόμενης Προ-
γραμματικής Περιόδου 2021-2027 σε παρεμβά-
σεις που εστιάζουν στην αύξηση της αποδοτικότη-
τας του συστήματος μεταφορών, καθώς και στην 
ενίσχυση της συνδεσιμότητας και της ασφάλειάς 
του, με επενδύσεις στοχευμένης περαιτέρω ανά-
πτυξης και διασύνδεσης του αναλυτικού ΔΟΔ, 
ενώ συνδέεται και με τις στρατηγικές κατευθύνσεις 
του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας για της περίοδο 2021-
2027, που υιοθετεί τον Στόχο Πολιτικής 3 (ΣΠ 3) 
της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για το ΕΣΠΑ 2021-2027 
«προς μια πιο συνδεδεμένη Ευρώπη». Σε αυτό το 
πλαίσιο θα πρέπει προφανώς να επαναπροσδιο-
ρισθεί ο χαρακτηρισμός της Ε.Ο. 77 ως στοιχείου 
του διευρωπαϊκού οδικού άξονα και αντίστοιχα 
να χαρακτηρισθεί ως τέτοιος ο κεντρικός άξονας 
– κορμός Χαλκίδας – Λουτρών Αιδηψού, στο μέ-
τρο που αυτός θα εξυπηρετεί πλέον το σύνολο 
των υπερτοπικών μετακινήσεων προς και από τη 
Βόρεια Εύβοια.

Ο μονοσήμαντος οδικός σύνδεσμος μεταξύ Χαλ-
κίδας και Στροφυλιάς, διακλαδίζεται σήμερα 
εκείθεν της Στροφυλιάς, ενώ στην προτεινόμενη 
δενδροειδή διάρθρωση συνεχίζει ως κεντροβαρι-
κός άξονας καθ’ όλο το ανάπτυγμα της Βόρειας 
Εύβοιας μέχρι την Αιδηψό, αξιοποιώντας την ήδη 
υφιστάμενη οδική υποδομή δυτικής παράκαμψης 
της Ιστιαίας και ακολούθως την Ε.Ο. 77 μεταξύ 
Ιστιαίας και Αιδηψού. Πιο συγκεκριμένα, εκείθεν 
Στροφυλιάς, ο προτεινόμενος νέος κεντρικός οδι-
κός άξονας της Βόρειας Εύβοιας επεκτείνεται κε-
ντροβαρικά σε νέα εντελώς ανεξάρτητη όδευση 
απευθείας διασύνδεσης μεταξύ Στροφυλιάς και 
Ιστιαίας, με συνολικό μήκος νέου τμήματος 25 
χλμ περίπου, πλέον του τμήματος των 3χλμ επί 
της υφιστάμενης Επαρχιακής Οδού Στροφυλιάς 
– Ροβιών, που επίσης εντάσσεται στον κεντρικό 
οδικό άξονα-κορμό με την αντίστοιχη λειτουργική 
του αναβάθμιση. Ο κεντρικός άξονας-κορμός συ-

νεχίζει παραπέρα προς Ιστιαία διαμέσου της υφι-
στάμενης νότιας παράκαμψης του οικισμού Ιστιαί-
ας (μέχρι τη διασταύρωση με την συνδετήρια οδό 
του οικισμού Ωρεών) και στη συνέχεια με χρήση 
της ήδη αναβαθμισμένης Ε.Ο.77 της μεταξύ Ιστιαί-
ας και Αιδηψού, μέχρι και το τέλος της πρόσφατα 
ολοκληρωθείσας ανατολικής παράκαμψης Λου-
τρών Αιδηψού, διατρέχοντας με τον τρόπο αυτό 
κατά μήκος το σύνολο της διαμήκους γεωγραφι-
κής διάταξης της Βόρειας Εύβοιας. 

Η νέα δομή του βασικού οδικού δικτύου της Βό-
ρειας Εύβοιας προτείνεται να καθορίσει πλέον από 
εδώ και πέρα την στρατηγική και τις προτεραιότη-
τες ανάπτυξης των οδικών υποδομών στο εσωτε-
ρικό των δύο Δήμων, στο πλαίσιο ενός ολοκλη-
ρωμένου και ριζικά διαφορετικού λειτουργικού 
μοντέλου, που στοχεύει στο δραστικό περιορισμό 
του κόστους υλοποίησης, στη μεγιστοποίηση και 
σύμμετρη αναβάθμιση της προσβασιμότητας του 
συνόλου των δύο Δήμων και στην ισότιμη μεταξύ 
τους διαμόρφωση των αναγκαίων προϋποθέσεων 
ανάταξης και ανάπτυξης της περιοχής.

Είναι προφανές ότι στο πλαίσιο της παραπάνω 
στρατηγικής της νέας δενδροειδούς δομής και δι-
άρθρωσης του υπερτοπικού οδικού δικτύου της 
περιοχής, θα ενσωματωθούν και οι αναγκαίες τμη-
ματικές / σημειακές παρεμβάσεις αναβάθμισης του 
υφιστάμενου οδικού δικτύου της Βόρειας Εύβοιας 
σε λειτουργικά κρίσιμα τμήματα με ουσιαστικό 
αντίκρισμα ως προς τη βελτίωση της προσβασι-
μότητας, όπως είναι το προβληματικό τμήμα της 
επαρχιακής οδού Λουτρών Αιδηψού – Ροβιών 
που χρήζουν αναβάθμισης και αντιμετώπισης των 
κατολισθητικών φαινομένων, ώστε να εξυπηρε-
τούνται ασφαλώς οι διαδημοτικές μετακινήσεις 
μεταξύ των δυο δήμων της Βόρειας Εύβοιας. Υπό 
αυτήν την έννοια προσυπογράφεται η ήδη υπάρ-
χουσα δραστηριοποίηση της Περιφέρειας για την 
εν λόγω σημαντική επαρχιακή οδό, ώστε αυτή να 
καταστεί πλήρως λειτουργική και ασφαλής, χωρίς 
να εξαναγκάζονται οι οδεύοντες μεταξύ Λίμνης και 
Λουτρών να επιλέγουν την διαδρομή περιπορείας 
μέσω Ιστιαίας.

Στον Χάρτη 1 του Παραρτήματος Ι απεικονίζεται 
ανάγλυφα η ιεραρχική κατάταξη του επιμέρους 
συνδέσμων του υφιστάμενου οδικού δικτύου 
των δύο Δήμων της Βόρειας Εύβοιας, στο πλαί-
σιο του νέου ρόλου τους εντός της δενδροειδούς 
διάρθρωσης, διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό 
και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων υλοποίη-

σης σημειακών βελτιωτικών παρεμβάσεων κατά 
μήκος τους, σε ευθεία συνάρτηση προς την νέα 
λειτουργική τους ιεράρχηση. Στον ίδιο Χάρτη πα-
ρουσιάζονται διακριτά οι νέες πρόσθετες διακλα-
δώσεις και διασυνδέσεις του κεντρικού κορμού, 
με την αντίστοιχη ιεράρχηση του ρόλου και της 
σημασίας τους, στη διασφάλιση της βελτιωμένης 
οδικής προσβασιμότητας του συνόλου των οικι-
σμών της από / προς τη Χαλκίδα, Νότια Εύβοια και 
λοιπή ηπειρωτική Ελλάδα. 

Ειδικότερα, η πρόταση νέας δομής και διάρθρωσης 
του κύριου οδικού δικτύου των δύο Δήμων περι-
λαμβάνει την συμπλήρωση του κεντρικού κορμού 
με στοχευμένες πρόσθετες νέες οδικές συνδέσεις 
/ διακλαδώσεις συνολικού μήκους 32,5 χλμ, πέ-
ραν της επέκτασης του κεντρικού άξονα – κορμού 
από τη Στροφυλιά προς Λίμνη, αφενός διαμέσου 
της υφιστάμενης επαρχιακής οδού προς Ροβιές επί 
μήκους 3 χλμ. και αφετέρου με νέο οδικό σύνδε-
σμο μήκους 25 χλμ. μέχρι την υφιστάμενη δυτική 
παράκαμψη του οικισμού Ιστιαίας. Οι νέες αυτές 
διακλαδώσεις αποβλέπουν στην ουσιαστική ανα-
βάθμιση της προσβασιμότητας :

- της ανατολικής παράκτιας ζώνης Αιγαίου Πελά-
γους από Στροφυλιά μέχρι Ελληνικά 

- της βόρειας παράκτιας ζώνης της Βόρειας Εύ-
βοιας στην νότια πλευρά του διαύλου Τρικερίου 
από Αγριοβότανο μέχρι Ασμήνι

- της χερσονήσου της Λιχάδας 

- της κεντρικής περιοχής των Λουτρών Αιδηψού 
διαμέσου βορειοστρεφούς σύνδεσης με την ανα-
τολική περιφερειακή οδό του οικισμού

Η στρατηγική ανάπτυξης των οδικών υποδομών 
της Βόρειας Εύβοιας καλείται να εξετάσει στο επί-
πεδο του διευρωπαϊκού άξονα από Αιδηψό μέχρι 
Κάρυστο το σύνολο της Π.Ε Εύβοιας στο πλαίσιο 
της διευρυμένης επιρροής και σημασίας που ενέ-
χουν οι οδικές υποδομές του συνόλου της Εύ-
βοιας στους στόχους του Προγράμματος ΕΥΒΟΙΑ 
ΜΕΤΑ. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε 
στην παράγραφο 2.1.2 η κριτική αξιολόγηση της 
υφιστάμενης κατάστασης και των προγραμματιζό-
μενων τοπικών παρακάμψεων οικισμών του υπό-
λοιπου τμήματος του διευρωπαϊκού οδικού άξο-
να της Εύβοιας διαμέσου της Κεντρικής και Νότιας 
Εύβοιας, πέραν του ήδη δημοπρατηθέντος οδικού 
τμήματος παράκαμψης Χαλκίδας και Ψαχνών, που 
περιλαμβάνει και την προς νότο επέκτασή της μή-
κους 2,5χλμ περίπου μέχρι τη σύνδεση με την 

υφιστάμενη Εθνική Οδό 44 στο τμήμα Νέα Λάμ-
ψακος - Βασιλικό, 

Στο πλαίσιο της κριτικής αξιολόγησης λήφθηκαν 
επίσης υπόψη τόσο η από το 2010 εκπονηθεί-
σα Μελέτη Μεσογειακής Χάραξης οδικού άξο-
να Χαλκίδας – Κύμης, με στόχο την αναβάθμιση 
του ρόλου του λιμανιού της, όσο και η από το 
2016 εκπονηθείσα Οριστική Μελέτη βελτίωσης 
της οδού Λέπουρα – Παραλία Οξυλίθου (Στόμιο), 
με κύριο στόχο την παράκαμψη της γραμμικά ανε-
πτυγμένης έντονης παρόδιας δραστηριότητας του 
υφιστάμενου οδικού άξονα, όχι μόνο στα εντός 
οικισμών τμήματά του, αλλά και στα ενδιάμεσα 
τμήματα μεταξύ των οικισμών. 

Καθένας από τους μελετηθέντες ως άνω νέους ή 
αναβαθμιζόμενους οδικούς άξονες χαρακτηρίζεται 
από αποσπασματική και όχι ολιστική θεώρηση, 
ενώ υπηρετεί διαφορετικές ή/και συγκρουόμενες 
μεταξύ τους λογικές, χωρίς την απαραίτητη εκλο-
γίκευση του κόστους συνολικής ανάπτυξης των 
οδικών υποδομών, (περιλαμβανομένων και των 
απαλλοτριώσεων), καθώς και τη βελτιστοποίηση 
της λειτουργικότητας του συνολικού δικτύου. 

Πιο συγκεκριμένα, η κατά τμήματα αναβάθμιση 
του νότιου τμήματος του διευρωπαϊκού άξονα 
μέχρι τα Λέπουρα, με επικαιροποίηση των παλαι-
ότερα εκπονηθεισών μελετών οικιστικών παρα-
κάμψεων (Βασιλικού, Αμαρύνθου και Αλιβερίου/
Βέλους/Λέπουρων) αντιμετωπίζει προφανώς το 
κρίσιμο πρόβλημα διέλευσης του υπερτοπικού 
οδικού άξονα διαμέσου έντονα αστικοποιημένων 
περιοχών, πλην όμως δεν δίνει λύση στο μεγάλο 
πρόβλημα της έντονης γραμμικής ανάπτυξης δρα-
στηριοτήτων καθ΄ όλο σχεδόν το μήκος της οδικής 
διαδρομής μεταξύ των ως άνω οικισμών και του 
πλήθους των εγκάρσιων οδικών συνδέσμων που 
συμβάλλουν σε αυτόν, δημιουργώντας σοβαρά 
προβλήματα οδικής ασφάλειας και γενικώς τριβών 
στη διαμήκη κυκλοφοριακή λειτουργία. Ιδιαίτερη 
μνεία χρήζει η περίπτωση της πόλης Ερέτριας, για 
την οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη παράκαμψης, 
παρά το γεγονός ότι ο υπεροπτικός άξονας διασχί-
ζει διαμπερώς τον οικισμό, κάνοντας χρήση του 
θεσμοθετημένου στο ρυμοτομικό σχέδιο αστικού 
οδικού δικτύου (οδός Ίσιδος).

Σε αντίθεση με το πνεύμα των τοπικών παρακάμ-
ψεων της Ε.Ο.44 μέχρι τα Λέπουρα και για το ίδιο 
πρόβλημα αποφυγής των τριβών της ήδη ανα-
πτυγμένης έντονης παρόδιας δραστηριότητας ο 
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μελετηθείς άξονας Λέπουρα – παραλία Οξυλίθου 
προβλέπεται να ακολουθήσει σχεδόν στο σύνολό 
του νέα ανεξάρτητη όδευση, προκειμένου να πα-
ρακάμψει τους οικισμούς Νεοχώρι, Δάφνη, Λοφί-
σκος και Χάνια Αυλωναρίου καθώς και την μεταξύ 
οικισμών γραμμική παρόδια οικιστική ανάπτυξη 
της υφιστάμενης επαρχιακής οδού από τα Λέπου-
ρα μέχρι το Οριό. 

Ανεξάρτητα από την ορθολογικότερη προσέγγι-
ση της εν λόγω νέας όδευσης, που είναι λιγότερο 
αποσπασματική από την προσέγγιση τμηματικής 
βελτίωσης της Ε.Ο.44, διαπιστώνονται τα ακόλου-
θα δυο κρίσιμα μειονεκτήματα :

(α) Ο νέος άξονας Λέπουρα – παραλία Οξυλίθου 
λύνει μόνο πρόσκαιρα το πρόβλημα των οικι-
στικών αναπτύξεων κατά μήκος της υφιστάμενης 
επαρχιακής οδού, μεταθέτοντας απλώς χρονικά 
το πρόβλημα των πλευρικών τριβών, που λόγω 
της άμεσης γειτνίασης με την υφιστάμενη οδό είναι 
βέβαιο ότι σε βάθος χρόνου θα επαναληφθεί το 
αντίστοιχο σημερινό πρόβλημα και στη νέα όδευ-
ση.

(β) Η νέα όδευση ξεκινάει από το τέλος της προ-
βλεπόμενης παράκαμψης Αλιβερίου / Βέλους / 
Λέπουρων, με συνέπεια να συναρτάται απόλυτα 
από την επισημανθείσα ως ιδιαίτερα προβλημα-
τική λύση αναβάθμισης κατά τμήματα της υφιστά-
μενης Ε.Ο.44. Επαναλαμβάνεται, επομένως, και 
στην περίπτωση του βασικού οδικού άξονα της 
νότιας Εύβοιας το ίδιο προβληματικό πρότυπο 
διάταξης δικτύου της Βόρειας Εύβοιας, οδεύοντας 
προς Κύμη διαμέσου της παράκτιας όδευσης της 
σημερινής Εθνικής Οδού 44 μέχρι τα Λέπουρα, 
καθώς η τελευταία παρουσιάζει ακόμη οξύτερο 
πρόβλημα ως προς τις παρόδιες δραστηριότητες.

Προκύπτει έτσι και στην περίπτωση της Νοτιοκε-
ντρικής Εύβοιας ανάλογη διαπίστωση και αντίστοι-
χα διατύπωση παρόμοιας πρότασης στην παρού-
σα Στρατηγική Μελέτη Υποδομών για την ανάγκη 
διαμόρφωσης ενός διαφορετικού πρότυπου διάρ-
θρωσης του βασικού οδικού δικτύου, αντίστοιχου 
με τη Βόρεια Εύβοια. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται 
στον συνημμένο στο Παράρτημα Ι Χάρτη 2 προτεί-
νεται η υιοθέτηση νέας διάρθρωσης του βασικού 
υπερτοπικού οδικού δικτύου «δενδροειδούς μορ-
φής», που θα συγκροτείται από έναν κεντρικό οδι-
κό άξονα – κορμό ο οποίος θα οδεύει κεντροβα-
ρικά και όχι παραλιακά, παρακάμπτοντας με τον 
τρόπο αυτό την έντονη ανάπτυξη παραθεριστικής 
κατοικίας που ήδη σήμερα έχει απλωθεί σε ικανό 

βάθος ως προς τις ακτές του νότιου Ευβοϊκού, πε-
ρίπου στο σύνολο της πεδινής έκτασης.

Πιο συγκεκριμένα, στον Χάρτη 2 του Παραρτή-
ματος Ι παρουσιάζεται η όδευση του προτεινόμε-
νου κεντροβαρικού οδικού άξονα – κορμού, στις 
υπώρειες του ορεινού όγκου Ολύμπου και εκτός 
της πεδινής έκτασης της Δ.Ε. Ερέτριας και της Δ.Κ. 
Γυμνού, που χαρακτηρίζεται από σημαντικότατη 
οικιστική ανάπτυξη (παραθεριστική κατοικία) σχε-
δόν στο σύνολό της. Εκείθεν της Δ.Κ. Γυμνού, ο 
κεντροβαρικός άξονας συνεχίζει με μεσογειακή 
όδευση διαμέσου των εξάρσεων του ορεινού 
όγκου Σερβοβούνι και καταλήγει στην κοιλάδα 
του Χόνδρου ποταμού. 

Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται ευρεία πα-
ράκαμψη των παράκτιων οικισμών Ερέτριας, Αμα-
ρύνθου και Αλιβερίου, πέραν της μελετώμενης 
παράκαμψης Βασιλικού, που υιοθετείται και στην 
όδευση του κεντροβαρικού άξονα – κορμού της 
«δενδροειδούς διάρθρωσης» του βασικού υπε-
τροπικού δικτύου της Νοτιοκεντρικής Εύβοιας. 
Είναι προφανές ότι και για τους τρεις ως άνω οικι-
σμούς η δενδροειδής διάρθρωση προσφέρει συ-
γκριτικό πλεονέκτημα ως προς τη χρονοαπόσταση 
σε σύγκριση με την προγραμματιζόμενη τμηματι-
κή αναβάθμιση της Ε.Ο 44, χάρη στην σημαντικά 
βελτιωμένη ταχύτητα κυκλοφορίας κατά μήκος 
του οδικού άξονα – κορμού, που διασφαλίζεται 
με την ελαχιστοποίηση των πλευρικών τριβών 
και των ισόπεδων διασταυρώσεων. Επιπρόσθετα, 
διασφαλίζονται ιδιαίτερα βελτιωμένες συνθήκες 
οδικής ασφάλειας, καθώς αποφεύγονται οι πολ-
λές δεκάδες διασταυρώσεων των εγκάρσιων το-
πικών οδών που ήδη λειτουργούν σήμερα στην 
προγραμματιζόμενη όδευση του διευρωπαϊκού 
άξονα μέχρι και τον οικισμό Κριεζά, καθεμιά από 
τις οποίες είναι μια κρυφή παγίδα ατυχημάτων 
λόγω σύμμειξης της υπερτοπικής με την τοπική 
κυκλοφορία.

Η εναλλακτική επιλογή ανάπτυξης παράπλευρου 
οδικού δικτύου κατά μήκος της Ε.Ο. 44 στις ζώνες 
πλην των παρακάμψεων Αμαρύνθου και Αλιβε-
ρίου / Βέλους / Λέπουρων, ώστε να ελεγχθεί η 
πληθώρα των παραπάνω προβληματικών εγκάρ-
σιων συνδέσεων / διασταυρώσεων, φαίνεται να 
είναι μάλλον απαγορευτική από την άποψη των 
επιπτώσεων στις σημαντικά αναπτυγμένες παρόδι-
ες δραστηριότητες, εντός και εκτός σχεδίου πόλης, 
αλλά και λόγω του υπερβολικού κόστους των 
αποζημιώσεων που θα απαιτηθούν τόσο ως προς 

την αυξημένη οικοπεδική άξια όσο και ως προς τις 
απαιτήσεις που θα εγερθούν έναντι των επιπτώσε-
ων περιορισμού της πρόσβασης απ’ ευθείας από 
την αρτηρία στις εν λειτουργία επιχειρήσεις.

Στο ύψος του οικισμού Αγ. Γεωργίου προβλέπε-
ται η σχάση του κεντροβαρικού άξονα–κορμού 
αφενός προς την Καρυστία με τον νότιο κλάδο και 
αφετέρου προς τις Δ.Ε Κονίστρων και Κύμης με 
τον βόρειο κλάδο. Ο νότιος κλάδος θα αποτελέσει 
σε αυτή την περίπτωση τη συνέχεια του διευρωπα-
ϊκού άξονα της νήσου Εύβοιας μέχρι την Κάρυστο, 
ακολουθώντας από το σημείο σχάσης όδευση 
εκτός οικιστικά αναπτυγμένων περιοχών, μέχρι και 
την παράκαμψη του οικισμού Κριεζά, εκείθεν της 
οποίας συμπίπτει με τον προβλεπόμενο διευρω-
παϊκό άξονα μέχρι την Κάρυστο. Αντίστοιχα, ο βό-
ρειος κλάδος οδεύει εκτός αστικοποιημένων περι-
οχών μέχρι την κοιλάδα του ποταμού Μανικίωτη, 
διαμέσου της οποίας σχάται επίσης προς Κονίστρες 
και προς Στόμιο και εκείθεν αυτών προς Κύμη και 
προς παραλία Κύμης. Η δενδροειδής διάρθρωση 
συμπληρώνεται με δευτερεύουσες διακλαδώσεις 
του κεντρικού άξονα–κορμού, κατά τρόπο που να 
διασφαλίζεται ικανοποιητική προσβασιμότητα στο 
σύνολο του Δ. Κύμης–Αλιβερίου. 

Επισημαίνεται ότι η δενδροειδής διάταξη του βα-
σικού υπερτοπικού οδικού δικτύου Κεντρικής και 
Νότιας Εύβοιας, περιλαμβανομένου του επανα-
προσδιορισμού της όδευσης του διευρωπαϊκού 
άξονα Χαλκίδα – Κάρυστος, πέραν της αδιαφιλο-
νίκητης υπεροχής της από την άποψη του επιπέ-
δου εξυπηρέτησης της υπερτοπικής κυκλοφορίας 
υπολογίζεται ότι θα είναι οικονομικότερη ως επι-
λογή έναντι της προγραμματιζόμενης δικτύωσης, 
παρά το γεγονός ότι οδεύει σε δυσμενέστερο εδα-
φικό ανάγλυφο, το οποίο συνεπάγεται αυξημένα 
τεχνικά έργα. Και τούτο διότι η όποια αναβάθμι-
ση της Ε.Ο 44 και της επαρχιακής οδού Λέπου-
ρα – Κάρυστος στο τμήμα της μέχρι τα νότια του 
οικισμού Κριεζά, συνεπάγεται υπερβολικό κόστος 
απαλλοτριώσεων, λόγω έντονης παρόδιας δρα-
στηριότητας που επιβάλλει τη διαμόρφωση πα-
ράπλευρου οδικού δικτύου σε μεγάλο ποσοστό 
του αναπτύγματος του άξονα, στο οποίο κόστος 
θα πρέπει να προστεθεί και η δαπάνη της επίσης 
προγραμματιζόμενης νέας όδευσης του τμήματος 
του οδικού άξονα Λέπουρα – Χάνια - Στόμιο. Αντί-
θετα, το πλείστο των διακλαδώσεων της δενδρο-
ειδούς διάταξης αξιοποιεί το υφιστάμενο οδικό 
δίκτυο, χωρίς μείζονες δαπάνες κατασκευής και 
απαλλοτριώσεων, ενώ ο υφιστάμενος παράκτιος 

άξονας της Ε.Ο.44 θα μπορούσε να παραμείνει 
ως έχει, χωρίς πρόσθετες δαπάνες παρακάμψεων, 
διαπλατύνσεων και κατασκευής παράπλευρων, 
εφόσον περιοριστεί ο ρόλος του σε συλλεκτήριο 
– κατενεμητήριο άξονα εξυπηρέτησης των τοπι-
κών δραστηριοτήτων έχοντας απαλλαγή από την 
υπερτοπική κυκλοφορία την οποία θα παραλάβει 
η νέα δενδροειδής διάταξη.

4.4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙ-
ΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Βασικός άξονας της στρατηγικής για την ανάπτυξη 
του τομέα των συγκοινωνιακών συνδέσεων είναι ο 
Στόχος Πολιτικής 5 (ΣΠ5) της Ευρωπαϊκής Πολιτι-
κής για το ΕΣΠΑ 2021-2027, που υιοθετείται από 
το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας για την προγραμματική 
Περίοδο 2021-2027, και επιδιώκει «μια Ευρώπη 
πιο κοντά στους πολίτες της», με στόχο την προ-
ώθηση της βιώσιμης ολοκληρωμένης ανάπτυξης 
αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, ενώ 
σχετίζεται και με τον Εθνικό Στρατηγικό Στόχο 3 
«Διασφάλιση Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας» 
που αποτυπώνεται στο εγκεκριμένο Ε.Π. Μεταφο-
ρές 2021-2027 στον Στρατηγικό Στόχο Α «Ανά-
πτυξη – αναβάθμιση των βιώσιμων αστικών μέ-
σων μεταφοράς» μέσω της αναδιοργάνωσης των 
αστικών οδικών μεταφορών σε περιφερειακούς 
Δήμους της χώρας.

Υπό το πρίσμα αυτό, η στρατηγική για τις συγκοι-
νωνιακές συνδέσεις της Βόρειας Εύβοιας στηρίζε-
ται στην αναγκαιότητα πλήρους αναδιοργάνωσης 
του συστήματος των ΚΤΕΛ, ώστε αφενός να απο-
φευχθεί η ορατή προοπτική για την επερχόμενη 
ουσιαστική εκμηδένιση της υπεραστικής συγκοι-
νωνιακής εξυπηρέτησης πέραν των μαθητικών 
δρομολογίων και αφετέρου να λειτουργήσει η 
αναβαθμισμένη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση ως 
κρίσιμος μοχλός στην προσπάθεια για την συγκρά-
τηση του πληθυσμού στις εστίες του και γενικότε-
ρα για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας.

Στο παραπάνω πλαίσιο προτείνεται αναθεώρηση 
της υφιστάμενης πολιτικής συγκοινωνιακής εξυ-
πηρέτησης της Βόρειας Εύβοιας με λεωφορεία 
του ΚΤΕΛ στο υπόλοιπο σύστημα, πέραν του συ-
στήματος εξυπηρέτησης της διακίνησης μαθητών 
προς τα σχολεία που γίνεται με μισθωμένα οχή-
ματα. Η αναθεώρηση αυτή περιλαμβάνει πλήρη 
επανασχεδιασμό, τόσο της δικτύωσης, όσο και 
του τρόπου δρομολόγησης των υπεραστικών 
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λεωφορείων διαμέσου της εφαρμογής του συ-
στήματος “hub & spoke” (σύστημα κόμβων και 
ακτίνων), προκειμένου να διασφαλίζεται η συγκοι-
νωνιακή εξυπηρέτηση του πλείστου των οικισμών 
της Βόρειας Εύβοιας με κατ’ ελάχιστον δυο ημε-
ρήσια δρομολόγια (πρωί και μεσημέρι), καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους, προς και από τα κομβικά 
σημεία των κεντρικών διαδρομών κορμού που 
ήδη λειτουργούν.

Για να είναι εφικτή και βιώσιμη, η αναδιοργάνωση 
αυτή θα πρέπει να συνδυασθεί με εισαγωγή του 
μηχανισμού χιλιομετρικής αποζημίωσης, κατά το 
ανάλογο της αποζημίωσης των μαθητικών δρο-
μολογίων, τουλάχιστον για τα πρόσθετα τοπικά 
δρομολόγια του συστήματος «hub & spoke” και 
τουλάχιστον για την πρώτη πενταετία του Προ-
γράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, 
με στόχο να αντιμετωπιστεί η προϊούσα ραγδαία 
υποβάθμιση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης 
και ο φαύλος κύκλος αραίωσης ή/και κατάργη-
σης δρομολογίων (όπως συμβαίνει σήμερα), που 
οδηγεί σε απαξίωση του συστήματος δημοσίων 
συγκοινωνιών και ακολούθως σε παραπέρα αραί-
ωση λόγω ισχνής ή/και αποσβενόμενης ζήτησης.
 
Με δεδομένη την υπαρκτή διαθεσιμότητα οχη-
μάτων και οδηγών του υπεραστικού ΚΤΕΛ ΕΥ-
ΒΟΙΑΣ για τον απαιτούμενο πολλαπλασιασμό 
της συχνότητας των δρομολογίων και γενικότερα 
του μεταφορικού έργου στη συγκεκριμένη κρίσι-
μη συγκυρία, διαφαίνεται η δυνατότητα άμεσης 
ενεργοποίησης της παραπάνω αναδιοργάνωσης 
της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης με λεωφορεία, 
υπό την προϋπόθεση στοχευμένης πολιτικής βού-
λησης για κατ’ εξαίρεση επιδότηση του συγκοι-
νωνιακού έργου λόγω των έκτακτων συνθηκών, 
γεγονός που θα μπορούσε να εντάξει το συγκεκρι-
μένο μέτρο στους ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ του Προγράμμα-
τος, με άμεσα, απτά και ουσιαστικά αποτελέσματα 
ως προς τους στόχους του και τα οφέλη του.

Στο ίδιο πλαίσιο προτείνεται επίσης η αναδιάταξη 
του αστικού λεωφορειακού δικτύου πόλης Χαλκί-
δος, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται ικανοποιη-
τικό επίπεδο συγκοινωνιακής διασύνδεσης μεταξύ 
του τερματικού σταθμού του προαστιακού σιδη-
ρόδρομου στην ηπειρωτική πλευρά της πόλης και 
του τερματικού σταθμού λεωφορείων του ΚΤΕΛ 
με δρομολόγιο διαμέσου της παλιάς γέφυρας 
του Ευρίπου και στη συνέχεια διασύνδεσης με το 
γειτνιάζον Νέο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.
Αναφορικά με τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση 
δια θαλάσσης, ο βασικός άξονας της στρατηγικής 

επικεντρώνεται στην αναβάθμιση των προσφε-
ρόμενων υπηρεσιών, με στόχο την ενίσχυση της 
ελκυστικότητας του συγκεκριμένου μέσου στο 
πλαίσιο και της ολοκλήρωσης της σύνδεσης του 
ΠΑΘΕ με τον αυτοκινητόδρομο Εγνατίας Οδού δι-
αμέσου του υπό ολοκλήρωση του νέου αυτοκινη-
τοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε65, καθώς και του 
ήδη δημοπρατηθέντος έργου αναβάθμισης του 
οδικού άξονα Θερμοπυλών - Ιτέας - Ναυπάκτου, 
που εξασφαλίζει απευθείας διασύνδεση της Βό-
ρειας Εύβοιας με την Πάτρα και την λοιπή δυτική 
Ελλάδα, διαμέσου της πορθμειακής γραμμής Αρ-
κίτσα – Αιδηψός. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η 
διερεύνηση των δυνατοτήτων επέκτασης του ωρα-
ρίου λειτουργίας των πορθμείων διασύνδεσης της 
Βόρειας Εύβοιας με Αρκίτσα και Γλύφα, που θα 
βελτιώσει καθοριστικά την ελκυστικότητα και αντί-
στοιχα τη χρήση του συγκεκριμένου μεταφορικού 
μέσου, δημιουργώντας πρόσθετη γενόμενη ζήτη-
ση μετακινήσεων πέραν της υφιστάμενης. 

Υπό τον Στρατηγικό Στόχο Δ του Ε.Π. Μεταφορές 
2021-2027, για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας 
της Βόρειας Εύβοιας με την ηπειρωτική χώρα, θα 
μπορούσε υπό προϋποθέσεις να καταστεί σκόπι-
μη η δρομολόγηση θαλάσσιας διασύνδεσης του 
λιμένα των Ωρεών με την απέναντι περιοχή του 
νότιου Πηλίου (Αγία Κυριακή) και στην συνέχεια 
με την πόλη του Βόλου για την εξυπηρέτηση, τόσο 
επιβατών όσο και εμπορευμάτων, σε σχέση με το 
σημαντικού μεγέθους αστικό κέντρο του Βόλου, 
που διαθέτει σημαντική ενδοχώρα με πρωτογενή 
και δευτερογενή δραστηριότητα, καθώς και σιδη-
ροδρομική διασύνδεση με την κεντρική και βόρεια 
ηπειρωτική Ελλάδα διαμέσου Λάρισας.

Παράλληλα, η αναβάθμιση του λιμένα Κυμα-
σίου, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της οδικής 
προσβασιμότητάς του μετά την ολοκλήρωση της 
κατασκευής του νέου οδικού άξονα - κορμού της 
Βόρειας Εύβοιας, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε 
ραγδαία ανάπτυξη της ήδη λειτουργούσας ακτο-
πλοϊκής γραμμής σύνδεσης με τις Βόρειες Σπο-
ράδες, χάρη στην αποκτηθεισόμενη εξαιρετική 
προσβασιμότητά του ως προς το πολεοδομικό 
συγκρότημα της Αθήνας, συμβάλλοντας παράλ-
ληλα στην επίτευξη του Στρατηγικού Στόχου Γ του 
Ε.Π. Μεταφορές 2021-2027 για την προώθηση 
των συνδυασμένων μεταφορών με αναβάθμιση 
των οδικών συνδέσεων με λιμάνια, ο οποίος βρί-
σκεται σε άμεση συσχέτιση με τους Στρατηγικούς 
Στόχους ΣΣ1 («Ενίσχυση Οικονομικής Ανάπτυξης 
και Αποδοτικότητας») και ΣΣ2 («Ενίσχυση Διαπε-

ριφερειακής και Διεθνούς Συνδεσιμότητας») του 
Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών. 

Κατ’ αντιστοιχία, στο πλαίσιο προώθησης του ως 
άνω ΣΣ 2,στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας προ-
τείνεται η διερεύνηση σκοπιμότητας δημιουργίας 
νέας πορθμειακής σύνδεσης από Αγία Μαρίνα 
προς Μακρυλαίμι Καρυστίας, σε αντικατάσταση 
της διαδρομής Αγία Μαρίνα - Νέα Στύρα, η οποία, 
πέρα από την ανακούφιση του οικισμού από την 
απομάκρυνση της υπερτοπικής κυκλοφορίας εντός 
του οικισμού, θα βελτιώσει σημαντικά τις συνθή-
κες διασύνδεσης Αττικής - Κύμης, σε συνδυασμό 
και με την πρόταση αναδιάρθρωσης του βασικού 
οδικού δικτύου της Νότιας Εύβοιας, διευρύνοντας 
με τον τρόπο αυτό τις προοπτικές ανάπτυξης ακτο-
πλοϊκών συνδέσεων του λιμένα Κύμης πέραν της 
υπάρχουσας διασύνδεσης με την νήσο Σκύρο. Η 
ως άνω διερεύνηση σκοπιμότητας θα πρέπει να 
συναξιολογηθεί απέναντι στην εναλλακτική δια-
δρομή σύνδεσης του λιμένα Κύμης διαμέσου της 
πορθμειακής γραμμής Ωρωπού – Ερέτριας, σε 
συνδυασμό με την προτεινόμενη υλοποίηση της 
δενδροειδούς διάταξης του βασικού υπερτοπικού 
οδικού δικτύου της Νοτιοκεντρικής Εύβοιας, όπως 
αυτή περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγρα-
φο, η οποία νέα διάταξη εξασφαλίζει εξαιρετικά 
βελτιωμένες συνθήκες προσβασιμότητας του λι-
μανιού της Κύμης τόσο από την άποψη της σύ-
ντμησης του μήκους διαδρομής όσο και από την 
άποψη της μέσης ταχύτητας κυκλοφορίας και των 
βελτιωμένων συνθηκών οδικής ασφάλειας, που 
διασφαλίζονται χάρη στην ελαχιστοποίηση των 
πλευρικών τριβών και των πολλαπλών ισόπεδων 
διασταυρώσεων.

Αναφορικά με την συζητούμενη στην δημόσια 
διαβούλευση πρόταση αεροπορικής συγκοινωνι-
ακής εξυπηρέτησης της Βόρειας Εύβοιας, επιση-
μαίνεται καταρχήν ότι ο νησιωτικός χαρακτήρας 
της Π.Ε. Εύβοιας και κυρίως της Βόρειας Εύβοιας, 
προσομοιάζει σημαντικά από πλευράς συνθηκών 
με την υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα. Το γεγονός 
αυτό, σε συνδυασμό με την καθοριστική για την 
οικονομία της περιοχής δραστηριοποίηση στον 
τουριστικό τομέα, που παρουσιάζει αξιοσημείωτες 
προοπτικές ανέλιξης, δικαιολογεί κατ΄ αρχήν τη δι-
ερεύνηση για την κατασκευή αεροδρομίου, λαμ-
βανομένου υπόψη ότι η αντίστοιχη δυνατότητα 
εξυπηρέτησης διαμέσου των εγγύτερων αεροδρο-
μίων, Αγχιάλου και Σκιάθου, είναι από ελάχιστη 
έως ανύπαρκτη. 
Υπό το πρίσμα αυτό, διερευνήθηκε η δυνατότη-
τα χωροθέτησης ενός αεροδρομίου κατηγορίας 3 

που θα έχει εποχιακό χαρακτήρα για την εξυπηρέ-
τηση κατά κύριο λόγο διεθνών ναυλωμένων πτή-
σεων αεροσκαφών μέσου μεγέθους (π.χ. Boeing 
737, Airbus 200 κλπ) (παρόμοιο μέγεθος με το 
αεροδρόμιο της Σκιάθου), για την εξυπηρέτηση 
διεθνών συνδέσεων μέσης αεροπορικής απόστα-
σης (κυρίως ευρωπαϊκά αεροδρόμια). Στο πλαίσιο 
αυτό, έχουν προσδιορισθεί δύο καταρχήν πρό-
σφορες θέσεις, μια στα υψίπεδα της περιοχής Μα-
κρύ Λιβάδι και η δεύτερη στην παράκτια ζώνη του 
κάμπου της Ιστιαίας. Αμφότερες έχουν ελεγχθεί 
από πλευράς απαιτούμενων προδιαγραφών κατά 
ICAO – Annex 14, ως προς τα ελεύθερα εμποδί-
ων τραπέζια και είναι κατά βάση υλοποιήσιμες. Θα 
απαιτηθεί, ωστόσο, λεπτομερέστερη διερεύνηση 
και αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονε-
κτημάτων εκάστης εξ’ αυτών, σε συνδυασμό και 
με το προκύπτον κόστος υλοποίησης (κατασκευή 
και απαλλοτριώσεις), προκειμένου να τεκμηριω-
θεί η σκοπιμότητα του έργου και ακολούθως να 
επιλεγεί η προς εφαρμογή βέλτιστη λύση, σε συν-
δυασμό με την εξασφάλιση ειδικής ρύθμισης για 
την εξαίρεση της Βόρειας Εύβοιας από τη ρήτρα 
της Σύμβασης Παραχώρησης των Περιφερειακών 
Αεροδρομίων ως προς την ελάχιστη επιτρεπτή 
απόσταση των 100χλμ για τη χωροθέτηση κάθε 
νέου αεροδρομίου πέριξ εκάστου των 14 αερο-
δρομίων της Παραχώρησης.

Σημειώνεται ότι παρέλκει οποιαδήποτε συζήτηση 
ή εξέταση ενδεχομένου δημιουργίας αεροδρομί-
ου στην Κεντρική ή στη Νότια Εύβοια, με δεδο-
μένη την εγγύτητά τους προς το αεροδρόμιο Ελ. 
Βενιζέλος, σε συνδυασμό και με τις ενισχυμένες / 
πολλαπλές πορθμειακές συνδέσεις με τον Νομό 
Αττικής, που δεν δικαιολογούν τέτοια ανάγκη. Επι-
πλέον, με δεδομένη τη θεαματική αναβάθμιση της 
προσβασιμότητας τόσο της Βόρειας όσο και της 
Νότιας Εύβοιας με χερσαία μεταφορικά μέσα, με 
την υλοποίηση του οδικού άξονα-κορμού, όπως 
αυτή περιγράφηκε παραπάνω, εκτιμάται ότι το 
προγραμματιζόμενο δίκτυο λειτουργίας υδατο-
δρομίων προς Λουτρά Αιδηψού, Κύμη, Κάρυστο 
και Αλιβέρι με βάση τη Χαλκίδα, θα προσφέρει 
υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών εξαρτώμενες από 
τη ζήτηση (on demand) και όχι με τη μορφή τακτι-
κών δρομολογίων σε συγκεκριμένα ωράρια, στην 
οποία περίπτωση το συγκεκριμένο δίκτυο συνεπι-
κουρεί μεν αλλά δεν εντάσσεται ουσιαστικά στο 
σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας του νησιού.



ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

40 41

4.5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
 
Βασικό πυλώνα της στρατηγικής για την ανάπτυξη 
των λιμενικών εγκαταστάσεων στη Βόρεια Εύβοια 
αποτέλεσε η προοπτική αξιοποίησης των μοναδι-
κών πλεονεκτημάτων και ιδιαίτερων χαρακτηριστι-
κών που προσφέρει ο Βόρειος Ευβοϊκός κόλπος, 
από τη σκοπιά του θαλάσσιου τουρισμού και 
των σκαφών αναψυχής, χάρη στην πλούσια σε 
ομορφιές ακτογραμμή του, περιλαμβανομένου 
του διαύλου των Ωρεών, καθώς και στις ιδιαίτε-
ρα ευνοϊκές συνθήκες ναυσιπλοΐας, κυρίως κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες, με πολύ ηπιότερο 
κυματισμό και ένταση ανέμων, σε σύγκριση με 
το ανοικτό πέλαγος του Αιγαίου, που είναι εκτε-
θειμένο στα μελτέμια, σε συμβατότητα αφενός με 
τον Πυλώνα 4 του ΕΣΣΜ για την υποστήριξη του 
Τουρισμού και αφετέρου με τον Πυλώνα 8 του 
ΕΣΣΜ για την προώθηση της περιφερειακής κινη-
τικότητας και ανάπτυξης.

Σοβαρό εμπόδιο στην προοπτική αυτή αποτελεί 
η ύπαρξη της παλαιάς γέφυρας Χαλκίδας στον 
πορθμό του Ευρίπου, που κατά το μεγαλύτερο 
μέρος του 24ώρου παραμένει κλειστή για τη ναυ-
σιπλοΐα, αποκλείοντας τη διέλευση του πλείστου 
των σκαφών αναψυχής, πέραν των μικρών σκα-
φών χωρίς κατάρτια που διέρχονται κάτω από την 
κλειστή γέφυρα. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο απο-
κλεισμός των σκαφών που προέρχονται από την 
μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, για τα οποία 
σκάφη η πρόσβαση στον βόρειο Ευβοϊκό καθί-
σταται προβληματική έως απαγορευτική, λαμβα-
νομένου υπόψη του μέσου χρόνου πλεύσης που 
απαιτείται μεταξύ των μαρίνων της Αττικής και της 
Χαλκίδας. Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό και 
με την πολύ συχνά προβληματική εναλλακτική δι-
έλευση των σκαφών αναψυχής από το ακρωτήριο 
Καφηρέα (πέρασμα Cavo d’Οro) και στη συνέχεια 
με την έκθεση των σκαφών στο ανοιχτό πέλαγος 
μέχρι τη Βόρεια Εύβοια, εξηγεί γιατί μέχρι σήμε-
ρα δεν έχει ουσιαστικά αναπτυχθεί κυρίως στον 
βόρειο Ευβοϊκό άξια λόγου δραστηριότητα στον 
τομέα του θαλάσσιου τουρισμού, παρά τις πολύ 
σημαντικές προϋποθέσεις ανάπτυξης τις οποίες δι-
αθέτει. 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται ως βασική στρατη-
γική κατεύθυνση η αναζήτηση του κατάλληλου 
τρόπου υπέρβασης του παραπάνω εμποδίου, δε-
δομένης της κρίσιμης συμβολής του τουριστικού 
τομέα και των πολλαπλών ωφελειών του θαλάσ-

σιου τουρισμού στην ανάταξη και την ανάπτυξη 
της Βόρειας Εύβοιας. Με δεδομένη την προδια-
γραφόμενη δραστική βελτίωση της χερσαίας προ-
σβασιμότητας του παράκτιου μετώπου της Βόρειας 
Εύβοιας ως προς το πολεοδομικό συγκρότημα της 
Αθήνας, μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμε-
νου νέου οδικού άξονα – κορμού, προτείνεται η 
δημιουργία δύο πλήρως εξοπλισμένων μαρινών 
για την φιλοξενία και τη διαχείμαση τουριστικών 
σκαφών, μιας στον βόρειο Ευβοϊκό και μιας από 
την πλευρά του Αιγαίου Πελάγους, ώστε να δι-
ασφαλισθούν όλες οι προϋποθέσεις αξιοποίησης 
του λανθάνοντος δυναμικού ανάπτυξης του θα-
λάσσιου τουρισμού στην περιοχή. 

Στην πλευρά του Ευβοϊκού κόλπου, προτείνεται 
η δημιουργία ολοκληρωμένης μαρίνας σκαφών 
αναψυχής στα Λουτρά Αιδηψού, τα οποία προ-
βλέπεται να αποκτήσουν, με την ολοκλήρωση 
των οδικών έργων εξαιρετική προσβασιμότητα 
από τη Χαλκίδα και από τη μητροπολιτική περιο-
χή της Αθήνας, αφού η χρονοαπόσταση της οδι-
κής διαδρομής θα είναι μόλις 76 λεπτά από τη 
Χαλκίδα και 105 λεπτά από τα διόδια Αφιδνών. 
Προτείνεται χωροθέτηση στην περιοχή του υφι-
στάμενου αλιευτικού καταφυγίου σε επαφή με 
το λιμάνι των Λουτρών Αιδηψού, διαμέσου του 
οποίου εκτελείται η πορθμειακή σύνδεση με το 
λιμάνι της Αρκίτσας, σε συμβατότητα με τις λοι-
πές αναβαθμίσεις/αναπλάσεις που θα προταθούν 
στο πλαίσιο της μελέτης «ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ: 
Στρατηγικό Masterplan ανάδειξης, προστασίας 
και ανασυγκρότησης» που εκπονείται σε παράλ-
ληλο χρόνο με τη Στρατηγική Μελέτη Υποδομών. 
Η γεωγραφική θέση του οικισμού των Λουτρών 
Αιδηψού επιτρέπει την πρόσβαση από το σύνολο 
της ηπειρωτικής Ελλάδας και διαθέτει το μεγάλο 
πλεονέκτημα της κατάλληλης ενδοχώρας της μα-
ρίνας, με σημαντικές αστικές υποδομές και υπη-
ρεσίες, που προσδίδει κρίσιμη υπεραξία στο εγ-
χείρημα ανάπτυξης της συγκεκριμένης μαρίνας. Η 
μαρίνα αυτή μπορεί να απευθύνεται, τόσο στους 
Έλληνες χρήστες και ιδιοκτήτες σκαφών όσο και 
στους ξένους ιδιοκτήτες, σε όλη τη διάρκεια του 
χρόνου, με δυνατότητα διαχείμασης των σκαφών 
κατά τη χειμερινή περίοδο, γεγονός που μπορεί να 
προσδώσει πολύ σημαντική ώθηση στην αναζω-
ογόνηση του οικισμού και στην ανάπτυξη του τρι-
τογενούς τομέα απασχόλησης των κατοίκων των 
Λουτρών Αιδηψού, σε συνδυασμό με το θερμαλι-
στικό τουριστικό προϊόν της περιοχής («γαλάζια» 
επαγγέλματα, κλπ). 

Αντίστοιχα, στην πλευρά του Αιγαίου Πελάγους, 
προτείνεται η συζυγής ανάπτυξη πλήρως οργα-
νωμένης μαρίνας για ελλιμενισμό και διαχείμαση 
σκαφών αναψυχής στο λιμάνι του Κυμασίου, πα-
ραπλεύρως και δυτικά του επιβατικού και εμπο-
ρικού λιμένα που περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο 
προγραμματικό σχέδιο ανάπτυξης. Πιο συγκεκρι-
μένα, προτείνεται η χωροθέτησή του νοτίως των 
βραχονησίδων και δυτικά του θαλάσσιου μετώ-
που της εγκατάστασης της υφιστάμενης ναυπηγο-
επισκευαστικής μονάδας, περιλαμβανομένου και 
του προγράμματος ανάπτυξής της (κλίνη καθέλκυ-
σης, γλίστρα ανέλκυσης/καθέλκυσης, νηοδόχος 
κλπ). Η προτεινόμενη χωροθέτηση της μαρίνας 
στη συγκεκριμένη θέση διασφαλίζει τις καλύτερες 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξή της, διαθέτοντας 
εξαιρετική προσβασιμότητα (47 λεπτά από Χαλ-
κίδα και 76 λεπτά από διόδια Αφιδνών) διαμέσου 
του μελλοντικού οδικού άξονα – κορμού, ευρι-
σκόμενη σε κεντροβαρική θέση ως προς τις ιδιαί-
τερα ενδιαφέρουσες ζώνες θαλάσσιου τουρισμού 
της Σκύρου, των Βόρειων Σποράδων, των ανατο-
λικών ακτών του Πηλίου, του διαύλου των Ωρεών 
και του Παγασητικού κόλπου. Όπως και στην περί-
πτωση των Λουτρών Αιδηψού, ιδιαίτερη υπεραξία 
προσδίδει στη συγκεκριμένη θέση χωροθέτησης η 
γειτνίαση με την πρωτεύουσα του Καλλικρατικού 
Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης – Αγίας Άννας, με 
σημαντικές αστικές υποδομές και υπηρεσίες. Πα-
ράλληλα, αξιοσημείωτη είναι και η γειτνίαση με το 
επιβατικό λιμάνι του Κυμασίου που διαθέτει ορ-
γανωμένο χώρο στάθμευσης οχημάτων, ενώ δεν 
είναι ευκαταφρόνητη, ιδιαίτερα για τη λειτουργία 
διαχείμασης των σκαφών, η άμεση γειτνίαση με 
την οργανωμένη ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα. 
Αυτή η τελευταία επισήμανση αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία και από την πλευρά της εξασφάλισης 
βιωσιμότητας και προοπτικών ανάπτυξης στην 
από 20-ετίας εγκατεστημένη και λειτουργούσα στο 
Κυμάσι ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα. 

Θα πρέπει ακόμα να τονιστεί αναφορικά με τον λι-
μένα του Κυμασίου ότι η δραστική βελτίωση της 
προσβασιμότητας του από την μητροπολιτική πε-
ριοχή της Αθήνας προβλέπεται να προσδώσει θε-
αματική αύξηση της ήδη αξιοσημείωτα αναπτυσ-
σόμενης επιβατικής κίνησης του λιμανιού προς τις 
Βόρειες Σποράδες, καθώς θα αποτελεί τον πλέον 
πρόσφορο τρόπο μετακίνησης από και προς τη 
μητροπολιτική Αθήνα, που ήδη σήμερα, παρά την 
εξαιρετικά προβληματική οδική διαδρομή διαμέ-
σου του ορεινού όγκου μεταξύ Ψαχνών και Προ-
κοπίου, παρατηρήθηκε τριπλασιασμός της επιβα-

τικής κίνησης στην 5-ετία 2015-2019. Προτείνεται, 
επομένως, πέραν της ήδη προγραμματιζόμενης 
Γ’ φάσης ανάπτυξης του λιμένα Μαντουδίου που 
υλοποιείται σήμερα, να προγραμματιστεί σύντομα 
η ολοκλήρωση των έργων ανάπτυξης του λιμένα 
με την κατασκευή του υπήνεμου μώλου, ο σχεδι-
ασμός και υλοποίηση της μαρίνας, καθώς και της 
χερσαίας ζώνης του λιμένα, ενώ προτείνεται, για 
λόγους καλύτερης οργάνωσης της χερσαίας ζώνης 
λιμένα (σε συνδυασμό και με την προτεινόμενη 
ανάπτυξη της μαρίνας διαχείμασης), η παραλλαγή 
της πρόσφατα κατασκευασθείσας παράκτιας οδι-
κής πρόσβασης στο λιμάνι με όδευση εφαπτομε-
νική προς την δημοτική έκταση που χρησιμοποι-
είται από τη ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα, κατ΄ 
επέκταση της ήδη δημοπρατημένης βελτίωσης της 
οδού Μαντουδίου – Κυμασίου, στην οποία περι-
λαμβάνεται και η κατασκευή γεφύρωσης του πο-
ταμού Κηρέα στη θέση «Πορτάρα» της σημερινής 
ιρλανδικής τάφρου που εξυπηρετεί τη διέλευση 
διαμέσου της κοίτης του ποταμού. 

Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι η ανάπτυξη 
των παραπάνω δύο λιμένων διαχείμασης σκαφών 
αναψυχής προκύπτει να είναι ακόμη περισσότερο 
σκόπιμη, αν συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι οι επικρα-
τούσες συνθήκες κορεσμού που παρατηρούνται 
στις μαρίνες της Αττικής και η τεράστια ζήτηση που 
υπερβαίνει κατά πολύ τη διαθέσιμη χωρητικότητά 
τους, έχουν οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση το 
κόστος ελλιμενισμού, γεγονός που θα μπορού-
σε να καταστήσει τις μαρίνες της Βόρειας Εύβοιας 
ιδιαίτερα ελκυστικές και για λόγους εύλογου κό-
στους, κατά το ανάλογο που συμβαίνει στα περι-
φερειακά αεροδρόμια για τη μακροχρόνια στάθ-
μευση των ιδιωτικών αεροσκαφών.

Η προταθείσα από την τοπική αυτοδιοίκηση μετα-
φορά του προβλήτα των πορθμείων στα Λουτρά 
Αιδηψού κατά 1,5χλμ βορειότερα, σε δημοτική 
έκταση πλησίον των δυο διαδοχικών κυκλικών 
κόμβων της Ε.Ο. 77 κινείται στο πλαίσιο του βασι-
κού άξονα της στρατηγικής για τις λιμενικές υπο-
δομές, καθώς θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά 
ως προς τις διανοιγόμενες προοπτικές τουριστικής 
ανάπτυξης της περιοχής των Λουτρών Αιδηψού, 
απομακρύνοντας την υπερτοπική κυκλοφορία 
από τον κεντρικό πυρήνα με ταυτόχρονη αξιο-
ποίηση του παράκτιου μετώπου για την ενίσχυση 
του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Χρήζουν, 
ωστόσο, περαιτέρω διερεύνησης αφενός η επάρ-
κεια του διαθέσιμου χώρου για την ανάπτυξη της 
νέας λιμενικής εγκατάστασης και των συνοδών της 
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δραστηριοτήτων και αφετέρου οι ως προς τις δια-
νοιγόμενες προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης της 
περιοχής των Λουτρών Αιδηψού, γεγονός που θα 
επηρεάσει αναμφίβολα το κόστος του εισιτηρίου 
και κατ’ ακολουθία θα καταστήσει ακόμη λιγότε-
ρο ελκυστική τη χρήση της πορθμειακής γραμμής 
έναντι της εναλλακτικής χερσαίας διαδρομής προς 
Βόρεια Εύβοια διαμέσου Χαλκίδας. 

Στον βασικό άξονα ανάπτυξης των λιμενικών εγκα-
ταστάσεων περιλαμβάνεται και η προσυπογραφή 
της πρότασης του Υπουργείου Νησιωτικής Πολι-
τικής για τη λειτουργική και τεχνολογική αναβάθ-
μιση των υπηρεσιών που προσφέρονται σε επι-
λεγμένους 15 λιμένες θαλάσσιου τουρισμού κατά 
μήκος των ακτών της Βόρειας Εύβοιας, καθώς και 
της Κύμης, σύμφωνα με σχετική πρόσφατη μελέ-
τη που συντάχθηκε από τον ΟΛΝΕ, με δεδομένη 
την ουσιαστική συνεισφορά της στην προσπάθεια 
ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας με την ενί-
σχυση τόσο του ποιοτικού τουρισμού της περι-
οχής όσο και των γαλάζιων επαγγελμάτων που 
υποστηρίζουν τη σχετική δραστηριότητα.

Σε αντίστοιχο πλαίσιο κινείται και η πρόταση για 
μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης των υφιστάμε-
νων αλιευτικών καταφυγίων, με αύξηση των θέσε-
ων ελλιμενισμού, ώστε να χρησιμοποιούνται και 
ως τουριστικοί λιμένες. Τέτοια δυνατότητα εντο-
πίζεται στα αλιευτικά καταφύγια σε Ωρεούς, Πήλι 
και Ψαροπούλι, οπού το διαθέσιμο πλάτος της 
λιμενολεκάνης επιτρέπει την προσθήκη πλωτών 
προβλητών μεταξύ των υφιστάμενων κρηπιδωμά-
των, διατηρώντας το απαιτούμενο εύρος για τους 
ελιγμούς εντός των λιμένων. Η τεχνική των πλω-
τών προβλητών θα μπορούσε να εφαρμοσθεί και 
για την εξασφάλιση θέσεων ελλιμενισμού σε κλει-
στούς κόλπους, προστατευμένους από τις καιρικές 
συνθήκες, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό μι-
κρά φυσικά λιμανάκια, όπως π.χ. στον κόλπο του 
Λουτρού Κοτσικιάς.

4.6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΕΡΟ

Βασικός άξονας της πολιτικής της ΕΕ για το περι-
βάλλον εν γένει αλλά και για το νερό ειδικότερα 
είναι η Πράσινη Συμφωνία της οποίας βασικός 
στόχος είναι να γίνει η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά 
ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο. Μέσω των δράσε-
ων που αναλαμβάνει η ΕΕ σε όλους τους τομείς 
της ανθρώπινης δραστηριότητας (π.χ. μεταφορές, 

παραγωγή ενέργειας, διαχείριση αποβλήτων) 
προσπαθεί μέσω νομοθεσίας (π.χ. Regulation 
(EU) 2021/1119: European Climate Law) και 
πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, να προστα-
τεύσει το περιβάλλον, δίνοντας την απαιτούμενη 
προτεραιότητα στη δημιουργία θέσεων εργασίας, 
στην προστασία ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και 
επενδύοντας στην καινοτομία προσπαθώντας να 
διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον 
για τις επιχειρήσεις.

Στην παραπάνω λογική η ΕΕ έχει διαμορφώσει ένα 
σημαντικό νομικό οπλοστάσιο στο οποίο περιγρά-
φονται οι βασικοί άξονες της πολιτικής της ΕΕ για 
το νερό. 

Η οδηγία 91/271/ΕΟΚ αποτελεί βασικό νομι-
κό εργαλείο, βάσει του οποίου προβλέπεται σε 
αδρές γραμμές για τις χώρες της ΕΕ:

• να συλλέγουν και να επεξεργάζονται λύματα σε 
αστικά κέντρα με πληθυσμό τουλάχιστον 2.000 
ατόμων, και να εφαρμόζουν δευτεροβάθμια επε-
ξεργασία στα λύματα που έχουν συλλεχθεί

• να εφαρμόζουν πιο προηγμένη επεξεργασία σε 
αστικά κέντρα με πληθυσμό πάνω από 10.000 
άτομα σε καθορισμένες ευαίσθητες περιοχές

• να διασφαλίζουν ότι οι σταθμοί επεξεργασί-
ας συντηρούνται σωστά ώστε να εξασφαλίζονται 
επαρκείς αποδόσεις και να μπορούν να λειτουρ-
γούν υπό όλες τις συνήθεις τοπικές κλιματικές 
συνθήκες

• να λάβουν μέτρα για τον περιορισμό της ρύ-
πανσης των υδάτων υποδοχής από υπερχειλίσεις 
ομβρίων υδάτων σε ακραίες καταστάσεις, όπως 
ασυνήθιστη καταρρακτώδης βροχή

• να παρακολουθούν τις επιδόσεις των σταθμών 
επεξεργασίας και των υδάτων υποδοχής

• να παρακολουθούν τη διάθεση και επαναχρησι-
μοποίηση της λυματολάσπης.

Η πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκθεση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής σχετικά με την παρούσα κατάσταση 
της εφαρμογής και τα προγράμματα για την εφαρ-
μογή, που δημοσιεύτηκε το 2016, επισημαίνει ότι 
η εν λόγω οδηγία έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη 
βελτίωση της ποιότητας των υδάτων της ΕΕ. 

Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ, γνωστή ως Οδηγία 
Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) διαμόρφωσε το 

πλαίσιο για την προστασία των εσωτερικών επιφα-
νειακών (ποταμών και λιμνών), υπογείων και πα-
ράκτιων/μεταβατικών υδάτων συνολικά σε επίπε-
δο Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ). Η Οδηγία 
2000/60/ΕΚ αποσκοπεί στην προστασία του νερού 
καθώς και στη βιώσιμη διαχείριση του. Συνδυάζει 
ποιοτικούς, οικολογικούς και ποσοτικούς στόχους 
για την προστασία των εσωτερικών επιφανειακών 
(ποταμών και λιμνών), των μεταβατικών, των πα-
ράκτιων και των υπόγειων υδάτων και θέτει ως 
κεντρική ιδέα την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους 
στη γεωγραφική κλίμακα των Λεκανών Απορρο-
ής Ποταμών. Επιπλέον, επαναπροσδιορίζει την 
έννοια της Λεκάνης Απορροής Ποταμού, η οποία 
περιλαμβάνει επίσης τα δέλτα, τις εκβολές ποτα-
μών και τα παράκτια οικοσυστήματα.

Η Οδηγία 98/83/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787, αφορά στην ποιότητα 
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Η Οδηγία 
έχει στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγεί-
ας από τις δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται 
στη ρύπανση ή/και μόλυνση του νερού ανθρώ-
πινης κατανάλωσης, εξασφαλίζοντας ότι το παρε-
χόμενο νερό είναι υγιεινό και καθαρό. Η εθνική 
νομοθεσία συμμορφώθηκε με τις διατάξεις της 
Οδηγίας 98/83/ΕΚ με την Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β΄ 
892) Υγειονομική Διάταξη και με την Γ1(δ) ΓΠ οικ. 
67322/06.09.2017, (ΦΕΚ Β’ 3282) Υπουργική 
Απόφαση (Υγειονομική Διάταξη).

Η Οδηγία 98/83/ΕΚ αντικαταστάθηκε πρόσφατα 
με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184, η οποία χαρά-
ζει μια ολοκληρωμένη πολιτική απέναντι στο νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης. Η νέα Οδηγία στοχεύ-
ει στην προστασία της ανθρώπινης υγείας από τις 
δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται στη μόλυν-
ση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, εξασφα-
λίζοντας ότι αυτό είναι υγιεινό και καθαρό, καθώς 
και στη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών 
σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Προκειμένου 
να γίνει αυτό, αλλάζει τα όρια των παραμέτρων 
ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 
χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες επιστημονικές 
μελέτες και εισάγει μεταξύ άλλων μέτρα για την 
εκτίμηση και τον περιορισμό των απωλειών νερού, 
για την πρόσβαση σε πόσιμο νερό όλων των πολι-
τών, για την πληροφόρηση του κοινού καθώς και 
για την εκτίμηση κινδύνου για την ασφάλεια του 
νερού. Η καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης 
των χωρών της ΕΕ είναι ο Ιανουάριος 2023.

4.7 ΕΘΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗ-
ΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

Βασικό εργαλείο της ΕΕ για τη διαχείριση των υδα-
τικών πόρων είναι η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ 
για τα νερά. Εκεί βρίσκονται και οι βασικοί άξονες 
της πολιτικής της ΕΕ μεταξύ άλλων και για την αντι-
πλημμυρική προστασία, οι οποίοι έχουν περάσει 
στην ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία Πλαίσιο 
2000/60/ΕΚ έγινε με το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α’ 
280) και το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α΄ 54). Με τις δια-
τάξεις αυτές ενσωματώνονται στην εθνική νομοθε-
σία οι βασικές έννοιες της Οδηγίας για τους υδα-
τικούς πόρους και ταυτόχρονα συγκροτείται η νέα 
διοικητική δομή και καθορίζονται οι αρμοδιότητες 
των επιμέρους φορέων, τόσο σε εθνικό όσο και 
σε περιφερειακό επίπεδο. Προκειμένου να εφαρ-
μοστεί η παραπάνω Οδηγία στην Ελλάδα, κα-
ταρτίστηκαν τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) των 14 Υδατι-
κών Διαμερισμάτων (ΥΔ) της χώρας, όπως αυτά 
έχουν καθορισθεί με την υπ’ αριθμ. οικ. 706/2010 
Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ Β΄ 
1383/02.09.2010 και ΦΕΚ Β΄ 1572/28.09.2010 
διόρθωσης του Παραρτήματος ΙΙ) και όπως αυτή 
ισχύει με την έγκριση των εκάστοτε Σχεδίων Δι-
αχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 
Υδατικών Διαμερισμάτων της Χώρας. Με βάση 
τα σχετικά αιτήματα των Γενικών Γραμματέων των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας μεταξύ 
των οποίων και αυτές των Αττικής και Ανατολικής 
Στερεάς Ελλάδας, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) 
ανέλαβε την εκπόνηση των Σχεδίων Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Ανατολικής 
Στερεάς Ελλάδας (ΥΔ 07). Τα Σχέδια Διαχείρισης 
αναθεωρούνται και ενημερώνονται ανά εξαετία.
 
Με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος & Ενέργειας και με εκπόνηση από επιχει-
ρησιακή Ομάδα Έργου της ΜΟΔ, ολοκληρώθηκε 
και εγκρίθηκε το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο 
(ΕΕΣ) για το Πόσιμο Νερό που περιλαμβάνει 
την εθνική πολιτική για το νερό ανθρώπινης κατα-
νάλωσης. Η κατάρτιση του Εθνικό Επιχειρησιακό 
Σχέδιο για το πόσιμο νερό, αποτελεί προϋπόθεση 
εκπλήρωσης του «αναγκαίου πρόσφορου όρου» 
για την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση 
του ειδικού στόχου 2.5 των αναπτυξιακών Προ-
γραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-
2027. Το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο πόσιμου 
νερού συμβάλει στην ολοκληρωμένη εφαρμογή 
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της Οδηγίας 98/83/ΕΚ (που πρόσφατα αναδιατυ-
πώθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184) με τεκμη-
ριωμένη παρουσίαση των αναγκαίων υποδομών 
που θα εξασφαλίσουν επάρκεια νερού εντός των 
προδιαγραφών της Οδηγίας για όλους τους κατοί-
κους της χώρας σε προσιτή τιμή.

Προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί με μεγα-
λύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις διε-
θνείς υποχρεώσεις της για τη διαχείριση των αστι-
κών λυμάτων που προκύπτουν από την Οδηγία 
91/271/ΕΟΚ, τα αρμόδια Υπουργεία - Περιβάλ-
λοντος & Ενέργειας, Οικονομίας & Ανάπτυξης και 
Εσωτερικών - σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (DG REGIO) προχώρησαν στον σχεδι-
ασμό ενός ενιαίου «Εθνικού Επιχειρησιακού 
Σχεδίου Υποδομών Λυμάτων» για τους οικι-
σμούς Γ’ προτεραιότητας (με ισοδύναμο πληθυ-
σμό άνω των 2.000 κατ.) σε όλη τη χώρα, το οποίο 
περιλαμβάνει 13 Περιφερειακά Σχέδια. Στόχος του 
επιχειρησιακού σχεδίου είναι η βελτίωση του προ-
γραμματισμού και της παρακολούθησης της εφαρ-
μογής των ενεργειών κατασκευής και λειτουργίας 
των αναγκαίων έργων με βέλτιστη αξιοποίηση των 
διαθέσιμων πόρων. Εν όψει της Προγραμματικής 
Περιόδου 2021 – 2027 και προκειμένου η χώρα 
να ανταποκριθεί στην κάλυψη του σχετικού θε-
ματικού αναγκαίου πρόσφορου όρου (Enabling 
Condition 6) σε ότι αφορά στον τομέα των λυμά-
των, τροποποιήθηκε από 01/12/2019 η Επιτελική 
Προγραμματική Σύμβαση για τη ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΔΑ ΨΟΦΧ4653Π8-ΓΓ2), μεταξύ 
των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Πε-
ριβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών καθώς 
και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), 
της Κεντρικής Ένωσης δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και 
της ένωσης δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) και ανατέθηκε στην Τεχνική 
Γραμματεία Λυμάτων να προβεί στην αναγκαία 
επικαιροποίηση των 13 Περιφερειακών Σχεδίων 
Λυμάτων ώστε να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις 
του αναγκαίου όρου.

Στα πλαίσια του παραπάνω, το Νοέμβριο του 
2020, δημοσιεύθηκε η αναθεώρηση που αφορά 
το Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αστι-
κών Λυμάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την εφαρ-
μογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ «για την επεξεργα-
σία των αστικών λυμάτων» έχουν χαρακτηριστεί :

•δύο (2) οικισμοί ως Α’ Προτεραιότητας,

• δύο (2) οικισμοί ως Β’ Προτεραιότητας και

• σαράντα εννέα (49) οικισμοί ως Γ’ Προτεραιό-
τητας.

Ο συνολικός ισοδύναμος πληθυσμός των πενήντα 
τριών (53) αυτών οικισμών είναι 421.615 κάτοικοι 
και αντιστοιχεί σε 3,5% του συνόλου του ισοδύ-
ναμου πληθυσμού των οικισμών προτεραιότητας 
της χώρας. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με 
βάση την αναθεωρημένη μεθοδολογία προσδι-
ορισμού νέων οικισμών Γ’ προτεραιότητας ένας 
από τους ανωτέρω οικισμούς, το Δίστομο έχει χα-
ρακτηρισθεί το 2019. 

Το ΠΕΠ 2021-2027, υλοποιώντας τις κατευθύν-
σεις του ΕΣΠΑ 2021-2027 και πιο συγκεκριμένα 
τον στόχο πολιτικής για μια πιο πράσινη Ευρώπη 
με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 
μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε 
καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και 
γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, 
της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων που 
εξειδικεύεται στον ειδικό στόχο V «Προαγωγή της 
βιώσιμης διαχείρισης του νερού» (στόχοι ταμείων 
ΕΤΠΑ/ΤΑ), θα αποτελέσει το όχημα υλοποίησης 
των έργων που προβλέπονται στα παραπάνω 
επιχειρησιακά σχέδια για το πόσιμο νερό και τα 
λύματα.

4.8 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙ-
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σε μια περιοχή, όπως η Βόρεια Εύβοια, που έχει 
υποστεί τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, 
ο σχεδιασμός αντιπλημμυρικής προστασίας είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμος, με δεδομένο ότι αφορά την 
ασφάλεια πολιτών, υποδομών και περιουσιακών 
στοιχείων και περιλαμβάνει τους ακόλουθους τύ-
πους παρεμβάσεων: 

1. Οριοθετήσεις ρεμάτων, οι οποίες είναι απαραί-
τητες για τη διασφάλιση των κοιτών των ρεμάτων 
καθώς και των παραρεμάτιων περιοχών από την 
ανεξέλεγκτη δόμηση. Οι οριοθετήσεις είναι απα-
ραίτητες για την σύνταξη και υλοποίηση των σχετι-
κών μελετών διευθέτησης. 

2. Μελέτες και έργα διευθέτησης για τα τμήματα 
των κοιτών τα οποία είναι ανεπαρκή. Οι παρεμ-
βάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν από διεύρυνση/

διάνοιξη της κοίτης με ανεπένδυτες επιφάνειες που 
είναι και οι πιο αποδεκτές περιβαλλοντικά λύσεις, 
μέχρι τη χρήση σκληρών υλικών (συρματοκιβώ-
τια, σκυρόδεμα)για τη διευθέτηση τμημάτων που 
είναι αδύνατη η διεύρυνση της κοίτης λόγω παρα-
κείμενων κατασκευών.

3. Μελέτες και έργα δικτύων συλλογής ομβρίων. 
Οι μελέτες αυτές αντιμετωπίζουν την αποστράγ-
γιση των επιφανειών του οικισμού, με στόχο τη 
συλλογή των διάσπαρτων ροών ομβρίων και την 
ασφαλή παροχέτευσή τους στον πλησιέστερο 
αποδέκτη (ρέμα, θάλασσα). Τα έργα αυτά αποτε-
λούνται από ένα δίκτυο φρεατίων υδροσυλλογής, 
αγωγών και άλλων διατάξεων που οδηγούν τα 
όμβρια με ασφάλεια στον τελικό αποδέκτη.

Προκειμένου να υλοποιηθούν τα παραπάνω προ-
έχει ο εντοπισμός των περιοχών με υψηλό κίνδυνο 
εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, μέσω των 
σχεδίων διαχείρισης πλημμυρικού κινδύνου, της 
μελέτης χαρτών της ΓΥΣ, αλλά και λαμβάνοντας 
υπόψη τις μαρτυρίες – απόψεις τοπικών παραγό-
ντων. 

Με δεδομένο ότι βασική προτεραιότητα των συ-
γκεκριμένων έργων είναι η προστασία της ανθρώ-
πινης ζωής, των υποδομών και των ιδιωτικών 
περιουσιών, προτείνονται έργα με βάση τις ακό-
λουθες παραμέτρους:

• Προγραμματισμός για οριοθετήσεις – παρεμβά-
σεις διευθετήσεων σε μεγάλα ρέματα – ποταμούς 
με σημαντική λεκάνη απορροής, με φιλοπεριβαλ-
λοντικό πρόσημο (πχ διάνοιξη – αποκατάσταση 
φυσικής κοίτης όπου υπάρχει τέτοια δυνατότητα), 
αλλά και εγκιβωτισμούς σε περιοχές με αναπό-
φευκτη στενότητα χώρου, εντός του αστικού ιστού 
ή κoντά στα όρια του. 

• Βασική επιδίωξη είναι η πρόταξη έργων που δι-
ατηρούν κατά το δυνατόν φυσική την κοίτη των 
ρεμάτων ή ενσωματώνουν στο έργο οικολογικά 
διαπερατά υλικά. Η χρήση σκληρών υλικών θα 
γίνεται μόνο όταν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική, 
ιδίως σε περιοχές όπου προκύπτουν σημαντικά 
κοινωνικά ζητήματα λόγω ύπαρξης οικιών ή άλ-
λων κατασκευών κοντά στην κοίτη και απαιτείται ο 
περιορισμός του εύρους της.

• Για ρέματα που έχουν εξαφανιστεί θα πρέπει να 
εξεταστεί η λύση σκεπασμένων αγωγών ομβρίων.

• Λόγω του υψηλού κόστους των έργων αντιπλημ-
μυρικής προστασίας, οι παρεμβάσεις θα πρέπει να 

γίνουν με επιλογή των τμημάτων που θα διευθε-
τηθούν σε κάθε ρέμα, στα πλαίσια βέβαια ολο-
κληρωμένης παρέμβασης που θα αντιμετωπίζει το 
πρόβλημα συνολικά και δεν θα το μεταθέτει σε 
άλλες περιοχές. 

• Άμεσες σημειακές παρεμβάσεις κατά μήκος των 
ρεμάτων (με καθαίρεση μαντρών – τοιχίων που 
στραγγαλίζουν τη ροή, καθαίρεση και αντικατά-
σταση ανεπαρκών τεχνικών). 

• Προώθηση άμεσων μελετητικών διαδικασιών 
για ρέματα που δημιουργούν έντονες οχλήσεις 
επειδή διέρχονται μέσα από οικισμούς ή ζώνες 
σημαντικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα και μέχρι την προώθηση και ολοκλή-
ρωση καίριων αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων, 
πρέπει να αναπτυχθεί και μια στρατηγική εκκένω-
σης ζωνών υψηλού κινδύνου με βάση τις μετεω-
ρολογικές προβλέψεις.

Για την υλοποίηση των παραπάνω πρέπει να αξι-
οποιηθεί η ευνοϊκή συγκυρία που έχει δημιουρ-
γηθεί για την προώθηση αντιπλημμυρικών έργων 
στις πληγείσες περιοχές και στα πλαίσια αυτά να 
γίνει αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών 
εργαλείων για τέτοιου είδους παρεμβάσεις.

Οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην περιοχή 
μελέτης αφορούν τα ποτάμια και τα ρέματα της 
περιοχής και καθορίζονται με την εξής διαδικασία:

- Με την εκπόνηση μελετών οριοθέτησης και διευ-
θέτησης που υλοποιούνται από την Περιφερειακή 
Ενότητα Εύβοιας κατά μήκος της κοίτης των σημα-
ντικότερων στοιχείων του υδρογραφικού δικτύου.

- Με την εκπόνηση μελετών οριοθέτησης και διευ-
θέτησης (σε περίπτωση ανεπάρκειας της υφιστά-
μενης κοίτης) κατά μήκος των ρεμάτων που διέρ-
χονται εντός του αστικού ιστού. Οι μελέτες αυτές 
συντάσσονται στο πλαίσιο των Ειδικών Πολεοδο-
μικών Μελετών των δύο Δήμων

Η στρατηγική διαχείρισης της αντιπλημμυρικής 
προστασίας στην περιοχή αναπτύσσεται κυρίως 
από την Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Εύβοιας, 
που έχει την ευθύνη για τα ρέματα και τα ποτά-
μια ολόκληρης της νήσου Εύβοιας. Ο αντιπλημ-
μυρικός σχεδιασμός των δύο δήμων της βόρειας 
Εύβοιας συνίσταται στην εκπόνηση μελετών οριο-
θέτησης από την Π.Ε., που αφορούν τα σημαντι-
κότερα ποτάμια και ρέματα της περιοχής, όπως ο 
Κηρέας, ο Βούδωρος, ο Ξηριάς, το ρέμα Σηπιά-
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δος και το ρέμα Βασιλικών. Μαζί με τον ποταμό 
Νηλέα, για τον οποίο δεν εκπονείται μελέτη οριο-
θέτησης από την Π.Ε., καθώς κρίνεται ότι δεν δι-
έρχεται από κατοικημένη περιοχή με αστικές δρα-
στηριότητες, πρόκειται για τους σημαντικότερους 
αποδέκτες της απορροής των ανάντη λεκανών και 
γι’ αυτό οι μελέτες οριοθέτησης πρέπει να συνο-
δεύονται από σχετικά πολύπλοκες αδειοδοτήσεις 
λόγω των απαιτήσεων της νομοθεσίας και της με-
γάλης σημασίας των ποταμών – ρεμάτων. Από τη 
διερεύνηση της ομάδας μελέτης, προέκυψε ότι η 
μελέτη οριοθέτησης του Κηρέα και του Βούδω-
ρου βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ωρίμασης, 
ενώ η μελέτη του ρέματος Σηπιάδος, όπως και οι 
μελέτες του ποταμού Ξηριά και του ρέματος Βασι-
λικών αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσχέρειες κατά 
τη διαδικασία ωρίμασης τους. 

Σε κάθε περίπτωση, η μελέτη οριοθέτησης θα 
καθορίσει τις ζώνες που η υφιστάμενη κοίτη ή 
τα τεχνικά έργα παρουσιάζουν ανεπάρκεια δια-
τομής και δημιουργούνται υπερχειλίσεις ή άλλοι 
κίνδυνοι αστοχίας, με αποτέλεσμα την εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων ή έντονων διαβρώσε-
ων. Ανάλογα με την επικινδυνότητα και τις συνέ-
πειες από την αστοχία στην παραρεμάτια περιοχή, 
κρίνεται η ανάγκη για έργα διευθέτησης της κοίτης 
και άλλες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις. Ο σχεδι-
ασμός και η διστασιολόγηση των έργων αυτών εκ-
πονείται στο πλαίσιο της διαδικασίας της οριοθέτη-
σης και θα καθορίσει τη μορφή και το κόστος των 
προτεινόμενων αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων, 
ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των πολιτών, 
των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Τα μικρότερα ρέματα της βόρειας Εύβοιας που δι-
έρχονται εντός αστικού ιστού ή από τα όρια αυτού 
θα οριοθετηθούν στο πλαίσιο των Ειδικών Πολεο-
δομικών Σχεδίων των δύο δήμων. Σε περιπτώσεις 
επάρκειας της υφιστάμενης κοίτης των ρεμάτων ή 
σε περιπτώσεις όπου η ανεπάρκεια και η συνεπα-
κόλουθη υπερχείλιση δεν επηρεάζουν αρνητικά 
τη λειτουργία της πόλης, οι γραμμές οριοθέτησης 
καθορίζονται χωρίς την πρόταση αντιπλημμυρι-
κών έργων, για την υφιστάμενη κατάσταση. Σε 
περιπτώσεις όπου η ανεπάρκεια της κοίτης δη-
μιουργεί σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία 
της πόλης ή κίνδυνο για τις ανθρώπινες ζωές και 
τις περιουσίες των πολιτών, προτείνονται παρεμ-
βάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, όπως η δι-
ευθέτηση της κοίτης των ρεμάτων και οι τελικές 
γραμμές πλημμύρας, όπως και οι τελικές γραμμές 
οριοθέτησης, καθορίζονται από τα προτεινόμενα 
έργα.

4.9 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Βασικός στόχος της διαχείρισης των υδατικών πό-
ρων της περιοχής πρέπει να είναι η διασφάλιση 
της επάρκειας νερού ακόμα κι αν αυξηθεί η ζήτη-
ση σε περίπτωση περαιτέρω οικιστικής και τουρι-
στικής ανάπτυξης της περιοχής. Η παραπάνω αρχή 
καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα του 
τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Πέρα από 
την επάρκεια και διαθεσιμότητα νερού, η ποιότητα 
ζωής των κατοίκων και η εξυπηρέτηση των επισκε-
πτών εξαρτώνται από την κατάσταση των δικτύων 
ύδρευσης (παλαιότητα, υλικό αγωγών, καταλλη-
λότητα διατομών και εξυπηρέτηση ολόκληρου 
του δικτύου με επαρκείς πιέσεις). Ταυτόχρονα λοι-
πόν με την εξασφάλιση της επάρκειας ποσοτήτων 
νερού, πρέπει να διασφαλίζεται η εξοικονόμηση 
υδατικών πόρων και ενέργειας μέσω της εξάλει-
ψης των διαρροών και του εν γένει εξορθολογι-
σμού της λειτουργίας των δικτύων. Η υλοποίηση 
των παραπάνω στόχων περνάει μέσα από την 
εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών που βασίζονται 
στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, όπως αυτή 
περιγράφεται στις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ. 

Με βάση τις παραπάνω αρχές προτείνονται οι ακό-
λουθες δράσεις, που πρέπει να εφαρμοστούν σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα στο σύνολο των οικι-
σμών της βόρειας Εύβοιας:

• Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενη αύ-
ξηση κατανάλωσης καθώς και το ενδεχόμενο λει-
ψυδρίας, σε οικισμούς όπου η υδροδότηση γίνε-
ται μόνο μέσω πηγών, πρέπει να ληφθεί πρόνοια
για εναλλακτικές πηγές υδροδότησης (π.χ. γεω-
τρήσεις).

• Βελτιστοποίηση των υποδομών και της λειτουρ-
γίας των δικτύων ύδρευσης ώστε να διασφαλίζε-
ται η εξοικονόμηση πόρων. Αυτό συνεπάγεται τις 
ακόλουθες δράσεις:

- Σημειακές παρεμβάσεις σε δίκτυα ύδρευσης 
για τον περιορισμό διαρροών

- Βελτιστοποίηση λειτουργίας αντλιοστασίων 
και συστημάτων μεταφοράς νερού

- Εκπαίδευση του προσωπικού των δήμων 
που εμπλέκεται στη λειτουργία των δικτύων 

• Αξιολόγηση της ωριμότητας των μελετών που 
αφορούν τους υδατικούς πόρους και τα δίκτυα 
της περιοχής και επικαιροποίηση – συμπλήρωση 
των πιο ώριμων (και κρίσιμων) από αυτές. Ταυτό-
χρονα, αναγνώριση αναγκών που δεν διαθέτουν 

μελετητική ωριμότητα και προώθηση των διαδι-
κασιών για την ταχύτερη δυνατή ωρίμαση των με-
λετών αυτών

• Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου για την αξι-
οποίηση υδατικών πόρων σε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα και με βάση τις αρχές της κυκλικής οι-
κονομίας που σημαίνει αξιοποίηση λύσεων όπως 
εμπλουτισμός υδροφόρου ορίζοντα (είτε με δέ-
σμευση ομβρίων είτε με ανακυκλωμένο νερό) και 
αξιοποίηση υδατικού δυναμικού, έργα μεταφοράς 
νερού προς περιοχές με υψηλές ανάγκες, επανα-
χρησιμοποίηση της εκροής των βιολογικών καθα-
ρισμών 

Εκτός από τις μακροπρόθεσμες κινήσεις στρατη-
γικού χαρακτήρα, πρέπει να δοθεί απόλυτη προ-
τεραιότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 
επάρκειας υδατικών πόρων σε ορισμένους οικι-
σμούς που δεν μπορούν σήμερα να καλύψουν τις 
ανάγκες τους με νερό ικανοποιητικής ποιότητας, 
κυρίως κατά τη θερινή περίοδο. Πρόκειται κατά 
κύριο λόγο για οικισμούς που έχουν αναπτυχθεί 
τουριστικά και η συνεχώς αυξανόμενη κατανά-
λωση νερού έχει περιορίσει την τροφοδοτική ικα-
νότητα του υδροφορέα, με αποτέλεσμα να δημι-
ουργούνται προβλήματα στην εξυπηρέτηση των 
καταναλωτών και κατά συνέπεια να υποβαθμίζε-
ται το τουριστικό προϊόν της περιοχής, όπως και η 
ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Οι άμεσες παρεμβάσεις που προσδιορίστηκαν 
μετά από διαβούλευση με αρμόδιους φορείς του 
δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, αφο-
ρούν την ανάγκη παρέμβασης στους παραθαλάσ-
σιους οικισμούς Παραλία Αγίας Άννας (Αγκάλη) 
και Παραλία Αχλαδίου (Φραγκάκη). Πρόκειται για 
ταχέως αναπτυσσόμενους τουριστικά οικισμούς 
που επιπλέον δέχονται σημαντικό αριθμό παραθε-
ριστών και το υφιστάμενο εξωτερικό υδραγωγείο 
είναι ανεπαρκές για την αντιμετώπιση τους. Σημα-
ντικά προβλήματα επάρκειας στην υδροδότηση 
καταγράφονται και στον οικισμό της Στροφυλιάς, 
παρόλο που δεν πρόκειται για τουριστική περιοχή. 
Οι γεωργικές δραστηριότητες της περιοχής και οι 
υψηλές ανάγκες αρδευτικού νερού, σε συνδυα-
σμό με τη ρύπανση του υπόγειου υδροφορέα που 
προκαλείται από την ανεξέλεγκτη διάθεση των 
αστικών λυμάτων της Αγίας Άννας, μέσω του πα-
ντορροϊκού της δικτύου, υποβαθμίζουν σημαντικά 
τον υδροφορέα στην περιοχή των υφιστάμενων 
γεωτρήσεων και καθιστούν υποχρεωτική την ενί-
σχυση του εξωτερικού υδραγωγείου της περιοχής.
Και στους τρεις παραπάνω οικισμούς ακολουθεί-

ται η ίδια στρατηγική για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων υδροδότησης. Εντοπίζεται αρχικά 
η περιοχή νέων γεωτρήσεων που θα αυξήσουν 
τους διαθέσιμους υδατικούς πόρους και στη συ-
νέχεια καταρτίζεται φάκελος έργου για την ένταξη 
των απαιτούμενων μελετών σε κατάλληλο χρη-
ματοδοτικό πρόγραμμα. Με την εκπόνηση και 
έγκριση των μελετών, τα ώριμα πλέον έργα είναι 
έτοιμα για χρηματοδότηση, δημοπράτηση και κα-
τασκευή, ώστε να επιλυθεί σε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα το σημερινό πρόβλημα της επάρκειας 
υδατικών πόρων, που αποτελεί σημαντικό μειονέ-
κτημα στην ορθή λειτουργία των οικισμών και στη 
βελτίωση της τουριστικής τους προοπτικής.

4.10 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Η διαχείριση λυμάτων είναι πλέον ο περιβαλλο-
ντικός «καθρέφτης» μιας περιοχής και επηρεάζει 
άμεσα τόσο την ποιότητα ζωής και υγεία των κα-
τοίκων όσο και τις προοπτικές μιας βιώσιμης του-
ριστικής ανάπτυξης. Οι βασικοί στόχοι για τα προ-
τεινόμενα έργα είναι:

• Η κάλυψη του μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού 
πληθυσμού με δίκτυο αποχέτευσης συμπλήρωση 
- επέκταση των υφιστάμενων δικτύων αποχέτευ-
σης ή με κατασκευή νέων.

• Η επεξεργασία των αστικών λυμάτων και η απο-
τροπή ανεξέλεγκτης διάθεσης μέσω εκσυγχρονι-
σμού – αναβάθμισης – επέκτασης ή και κατασκευ-
ής νέων ΕΕΛ, με τελικό στόχο τη βέλτιστη δυνατή 
αξιοποίηση των επεξεργασμένων εκροών. 

• Η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της βελτιστο-
ποίησης του συστήματος μεταφοράς - επεξεργασί-
ας λυμάτων, ώστε από τη μία να μην οδηγηθεί η 
περιοχή σε ένα εκτεταμένο δίκτυο ΕΕΛ που δεν θα 
λειτουργεί αποτελεσματικά και από την άλλη να 
αποφευχθεί η μεταφορά των λυμάτων σε μεγάλες 
αποστάσεις με σημαντικές υψομετρικές διαφορές, 
με συνέπεια την υψηλή κατανάλωση ενέργειας.

Οι δράσεις που αναλαμβάνονται προς αυτή την 
κατεύθυνση περιλαμβάνουν:

1. Ανάλυση του ποιοι οικισμοί πρέπει να καλυ-
φθούν από δίκτυο αποχέτευσης με βάση τα ακό-
λουθα κριτήρια: α) πληθυσμός, β) προοπτικές 
τουριστικής ανάπτυξης, γ) ανάγκη προστασίας
υπόγειου υδροφορέα/επιφανειακών υδάτων και 
δ) δυνατότητα σύνδεσης με υφιστάμενες ΕΕΛ.
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2. Διερεύνηση της δυνατότητας σύνδεσης των οι-
κισμών των δήμων που δεν διαθέτουν αποχέτευ-
ση σε μια από τις 4 υφιστάμενες ΕΕΛ, εφόσον η 
σύνδεση αυτή ευνοείται από το φυσικό ανάγλυφο
(π.χ. μεταφορά των λυμάτων με βαρύτητα, όχι με-
γάλες αποστάσεις).

3. Διερεύνηση χρήσης σύγχρονων εναλλακτικών 
τεχνολογιών επεξεργασίας λυμάτων, με μικρή 
κατάληψη γης, χαμηλή όχληση και δυνατότητα 
εύκολης επανεκκίνησης σε περίπτωση απενεργο-
ποίησής τους (π.χ σε περιόδους χωρίς τουριστική 
κίνηση).

4. Προώθηση τριτοβάθμιας επεξεργασίας για την 
επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμά-
των στη λογική της κυκλικής οικονομίας.

5. Αξιολόγηση της ωριμότητας των υπαρχουσών 
μελετών και επικαιροποίηση – συμπλήρωση των 
πιο ώριμων (και κρίσιμων) από αυτές. Ταυτό-
χρονα, αναγνώριση αναγκών που δεν διαθέτουν 
μελετητική ωριμότητα και προώθηση των διαδι-
κασιών για την ταχύτερη δυνατή ωρίμαση των με-
λετών αυτών.

Η υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής οδήγη-
σε στην επιλογή των έργων που παρουσιάζονται 
στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ. Η εφαρμογή των 
σύγχρονων τεχνολογιών με ευέλικτα compact συ-
στήματα επεξεργασίας των λυμάτων αναμένεται 
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της εποχικής διακύ-
μανσης σε παραθαλάσσιους οικισμούς με παρα-
θεριστικό ή τουριστικό χαρακτήρα, όπως Βασιλικά 
– Παραλία Βασιλικών, Παραλία Αχλαδίου, Πήλι, 
χωρίς σημαντική κατάληψη εδάφους. Επίσης, θα 
λυθεί το πρόβλημα της ρύπανσης του υπεδάφους 
και των ρεμάτων σε ημιορεινούς οικισμούς αγρο-
τικού χαρακτήρα, όπως Κεχριές, Κουρκουλοί, 
Μυρτιάς, Δάφνη, Σκεπαστή. Τα παραπάνω έργα 
πρέπει να σχεδιαστούν και μελετηθούν, ώστε να 
είναι εφικτή η ένταξη τους σε χρηματοδοτικό πρό-
γραμμα και στη συνέχεια η δημοπράτηση και η 
κατασκευή τους. Η μελέτη αφορά:

- στα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης των οι-
κισμών

- στα έργα μεταφοράς (αντλιοστάσια, καταθλι-
πτικοί αγωγοί και αγωγοί βαρύτητας) των λυ-
μάτων των οικισμών προς την ΕΕΛ

- στο λειτουργικό σχεδιασμό της ΕΕΛ

- στα έργα διάθεσης των λυμάτων προς τον τε-
λικό αποδέκτη.

Το όριο ισοδύναμου πληθυσμού για τη δυνατότη-
τα εφαρμογής τεχνολογιών compact συστημάτων, 
όπως έχει προκύψει από τη μέχρι σήμερα εμπει-
ρία, καθορίστηκε στους 3500 – 4000 Ισοδύνα-
μους Κατοίκους, κυρίως για λόγους λειτουργικού 
και κατασκευαστικού κόστους. Κατά συνέπεια, στη 
χερσόνησο της Λιχάδας, όπου ο Ισοδύναμος Πλη-
θυσμός της 20ετίας είναι μεγαλύτερος και φτάνει 
τους 6000 Ισοδύναμους Κατοίκους (για Άγιο Γε-
ώργιο, Λιχάδα, Γιάλτρα και Παραλία Γιάλτρων) 
επιλέγεται η λύση κλασικού συστήματος επεξερ-
γασίας, ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, 
ενώ υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να εφαρμο-
στεί και η επεξεργασία με χρήση μεμβρανών. 

Οι παραπάνω προτάσεις για αυτόνομη διαχείριση 
των λυμάτων ενός οικισμού ή μιας ομάδας γει-
τονικών οικισμών εφαρμόζονται στις περιπτώσεις 
οικισμών που βρίσκονται σε σχετική «γεωγραφική 
απομόνωση» από τις 4 μεγάλες μονάδες επεξερ-
γασίας της βόρειας Εύβοιας, που προκύπτει είτε 
λόγω μεγάλης απόστασης είτε λόγω υψομετρικών 
δεδομένων και σε κάθε περίπτωση οδηγεί στην 
εκτεταμένη χρήση πολλαπλών αντλιοστασίων. 
Ένα σημαντικό μέρος όμως των οικισμών που 
γειτνιάζουν με τις 4 κύριες μονάδες επεξεργασίας 
συνδέονται με το υφιστάμενο σύστημα αποχέτευ-
σης. Για τη σύνδεση αυτή απαιτείται ο σχεδιασμός 
και η μελέτη:

• εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων,

• έργων μεταφοράς προς τις εγκαταστάσεις επε-
ξεργασίας ή τα υφιστάμενα συνοδά έργα και 

• παρεμβάσεις αναβάθμισης της ικανότητας των 
υφιστάμενων συνοδών έργων, ώστε να είναι δυ-
νατή η διαχείριση των επιπρόσθετων παροχών

 Μετά την ωρίμαση των παραπάνω έργων, ακο-
λουθεί η χρηματοδότηση και η κατασκευή τους, 
ώστε να είναι εφικτή η λειτουργία ενός εκτεταμέ-
νου συστήματος διαχείρισης των λυμάτων της πε-
ριοχής.

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο στρατηγικό σχεδια-
σμό, τα λύματα που οδηγούνται στις νέες – προτει-
νόμενες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων (compact 
συστημάτων και συμβατικής τεχνολογίας στη χερ-
σόνησο της Λιχάδας), δέχονται επεξεργασία τρίτου 
βαθμού, ώστε η επαναχρησιμοποίηση τους να 
ακολουθεί τις απαιτήσεις του Πίνακα 2 της ΚΥΑ 
145116/2011 (ΦΕΚ 354/8-3-2011). Σύμφωνα με 
τους περιορισμούς του συγκεκριμένου πίνακα, θα 

είναι δυνατή η χρήση της επεξεργασμένης εκροής 
των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων για απεριό-
ριστη άρδευση καλλιεργειών, όπως οπωροφόρα 
δέντρα, λαχανικά, αμπέλια. Κατά τον τρόπο αυτό, 
προωθείται σε βέλτιστο βαθμό η κυκλικότητα στη 
διαχείριση των υδατικών πόρων μιας περιοχής.

Μετά τη σύνδεση των νέων οικισμών στις 4 υφι-
στάμενες ΕΕΛ, είναι δεδομένο ότι σε δεύτερη φάση 
θα παρουσιαστεί ανάγκη επέκτασης τους λόγω 
της αυξημένης εισερχόμενης ποσότητας λυμάτων. 
Κρίνεται σκόπιμο, εκτός από την επέκταση και τον 
εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, να γίνει και 
αναβάθμιση τους με δυνατότητα περαιτέρω επε-
ξεργασίας και απολύμανσης (τριτοβάθμια επεξερ-
γασία). Με αυτήν την αναβάθμιση θα είναι δυνατή 
η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυ-
μάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πίνακα 2 
της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/8-3-2011) και η 
αξιοποίηση των επεξεργασμένων εκροών σε κα-
τάλληλες γεωργικές χρήσεις μέσω άρδευσης χω-
ρίς περιορισμό, όπως ακριβώς θα συμβαίνει στις 
νέες μονάδες επεξεργασίας που προτείνονται στην 
παρούσα.

Με δεδομένο ότι σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της 
ΚΥΑ 145116/2011, τα επεξεργασμένα λύματα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απεριόριστη 
άρδευση, γίνεται προφανές ότι είναι εφικτή η χρή-
ση τους για σκοπούς πυροπροστασίας σε δασικές 
και εξωαστικές περιοχές. Κατά συνέπεια, η επεξερ-
γασμένη εκροή των μονάδων Επεξεργασίας Λυ-
μάτων θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο 
της διαχείρισης και προστασίας του νέου δάσους, 
όπως περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο.

 
4.11 ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η Στρατηγική Μελέτη Υποδομών, στοχεύοντας 
στο να αποτελέσουν οι βελτιωμένες υποδομές τον 
καταλύτη για την ανάταξη της Βόρειας Εύβοιας, 
δεν θα μπορούσε παρά να βρίσκεται σε αλληλε-
πίδραση με τον πυρήνα του Προγράμματος Ανα-
συγκρότησης, το «ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ». Η αλληλεπίδρα-
ση σχετίζεται κατά βάση με τις οδικές υποδομές 
και αρθρώνεται στους ακόλουθους τέσσερεις βα-
σικούς άξονες:

1. Περιβαλλοντική διαχείριση των υποδο-
μών σε σχέση με το δάσος
Ο νέος οδικός άξονας – κορμός και οι προτεινό-
μενες νέες διακλαδώσεις του προβλέπεται να 

διέρχονται σε εγγύτητα ή και κατά τμήματα εντός 
του νέου δάσους, με σεβασμό στην διατήρηση 
της μοναδικής βιοποικιλότητας της χλωρίδας στη 
Βόρεια Εύβοια, στην αρμονική ένταξή του στο φυ-
σικό περιβάλλον και στην αισθητική του τοπίου, 
υπηρετώντας ταυτόχρονα την έννοια της βιώσιμης 
ανάπτυξης. Θα ληφθεί ειδική μέριμνα στη φάση 
της κατασκευής ώστε το πλείστο των προϊόντων 
εκσκαφής να επαναχρησιμοποιηθεί στις επιχώσεις 
και  οι τυχόν αποθέσεις να μην υποβαθμίσουν την 
αισθητική του τοπίου. Σε αυτό το πλαίσιο δίνεται 
ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατήρηση ή και αποκα-
τάσταση του φυσικού ανάγλυφου και ιδιαίτερα 
στη διατήρηση του φυσικού υδρογραφικού δι-
κτύου με τις μισγάγκειες και τις αντίστοιχες λεκά-
νες απορροής τους, χωρίς αλλοιώσεις, ώστε να 
διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις διατήρησης του 
υποβάθρου πάνω στο οποίο αναπτύχθηκε ο δα-
σικός πλούτος της Βόρειας Εύβοιας και πάνω στο 
οποίο στοχεύουμε να αναγεννηθεί το Νέο Δάσος.
Στην προσπάθεια αποτελεσματικής προστασίας 
και διατήρησης της πανίδας του δάσους προτείνε-
ται να διαμορφωθούν κατάλληλα χωροθετημένοι 
μικροί τεχνητοί διάδρομοι απρόσκοπτης ανισό-
σταθμης εγκάρσιας διέλευσης κάτω από την επι-
φάνεια της οδικής κυκλοφορίας των θηλαστικών 
της άγριας πανίδας. 

Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την 
κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτροφωτισμό των 
κόμβων και των χώρων στάσης – ανάπαυσης, 
καθώς και σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των 
αυτοκινητιστών, όπως και σε διαδικασίες άντλη-
σης όπου απαιτείται αποτελεί κύριο μέλημα του 
σχεδιασμού των οδικών έργων εξυπηρέτησης των 
υπερτοπικών μετακινήσεων.

Η επιλογή των χώρων στάσης και ανάπαυσης 
καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την επιδίωξη 
προσέλκυσης της προσοχής και εξοικείωσης του 
εποχούμενου οδηγού ή επιβάτη προς το φυσικό 
τοπίο και προς τον πλούτο των ευκαιριών που 
προσφέρει το δάσος. Στο πλαίσιο αυτό αναδει-
κνύονται τα προσφορότερα σημεία θέασης του 
φυσικού τοπίου και τα σημεία συνάντησης με ση-
μαντικά μονοπάτια διαμέσου του δάσους. 

2. Προσβασιμότητα τους δάσους
Η νέα δενδροειδής διάρθρωση του βασικού 
υπερτοπικού οδικού δικτύου της Βόρειας Εύβοιας, 
εκτός από τη εννοιολογική και σημασιολογική 
συγγένεια με το Νέο Δάσος, θα παρέχει σε αυτό 
αναβαθμισμένη προσβασιμότητα, συνεισφέρο-
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ντας στην κεντρική στοχοθεσία του Προγράμματος 
ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ, που οραματίζεται «το ΝΕΟ ΔΑ-
ΣΟΣ να πάλλεται από ζωή, να αναγεννηθεί και να 
υιοθετηθεί από την τοπική κοινωνία», καθώς και 
από τους επισκέπτες της περιοχής. Η βελτιωμένη 
προσβασιμότητα που διασφαλίζεται, όχι μόνο των 
οικισμών αλλά και του ίδιου του δάσους, διαμέ-
σου της νέας διάρθρωσης του οδικού δικτύου, 
προσφέρει εύκολη και άνετη πρόσβαση στους 
διαμορφούμενους χώρους δασικής αναψυχής, τα 
πολλαπλά σημεία ενδιαφέροντος εντός του Νέου 
Δάσους, καθώς και τα πεζοπορικά μονοπάτια, με-
γιστοποιώντας την επισκεψιμότητα και συμβάλλο-
ντας στην πανελλαδική και διεθνή προβολή του 
Νέου Δάσους.

Πέραν της διέλευσης με σεβασμό στην περιβαλ-
λοντική ποιότητα και αισθητική του νέου δάσους, 
το οδικό δίκτυο προβλέπεται να συνδέεται με κα-
τάλληλες υποδομές στάθμευσης σε επιλεγμένα 
σημεία, ώστε να συμβάλει σε μια ολοκληρωμένη 
εμπειρία του χρήστη ή επισκέπτη, που θα αναδεί-
ξει το διαθέσιμο τουριστικό προϊόν, αυξάνοντας, 
μέσω της αναβαθμισμένης προσβασιμότητας, τη 
βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων εντός αυτού, 
και την διατηρησιμότητα των μνημείων φύσης και 
πολιτισμού που εμπεριέχονται σε αυτό. 

3. Προστασία του δάσους
Για την προστασία του νέου δάσους από τη ρύ-
πανση των πετρελαιοειδών καταλοίπων της οδι-
κής κυκλοφορίας, καθώς και από τη ρύπανση των 
σωματιδίων που παράγονται από την τριβή των 
ελαστικών επί των οδοστρωμάτων, προτείνεται η 
εγκατάσταση ελαιοδιαχωριστών σε κατάλληλα δι-
αμορφωμένα φρεάτια υδροσυλλογής, πρακτική η 
οποία έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται στη χώρα 
μας σε μεγάλα οδικά έργα. Η χρήση των ελαιοδι-
αχωριστών επιτρέπει τη συγκράτηση σημαντικού 
τμήματος των ρυπαρών συστατικών που περιέχο-
νται στα όμβρια ύδατα που συλλέγονται από το 
κατάστρωμα των οδικών αξόνων και τη διάθεση 
βελτιωμένης ποιότητας υδάτων προς το δάσος και 
τους τελικούς αποδέκτες, συμβάλλοντας στην πε-
ριβαλλοντική προστασία του οικοσυστήματος. 

Η προτεινόμενη στο πλαίσιο των υποδομών δια-
χείρισης λυμάτων τριτοβάθμια επεξεργασία έχει 
ως αποτέλεσμα τα επεξεργασμένα λύματα καθί-
στανται χρησιμοποιήσιμα για απεριόριστη άρδευ-
ση, και κατά συνέπεια να είναι δυνατή η χρήση 
τους για σκοπούς πυροπροστασίας σε δασικές και 
εξωαστικές περιοχές, με στόχο το Νέο Δάσος να 

αποτελέσει «ορόσημο καινοτομίας στο κρίσιμο 
πεδίο της ανθεκτικότητας σε μελλοντικές απει-
λές». Πιο συγκεκριμένα, κατά τη θερινή περίοδο 
που είναι αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιών, οι 
παροχές των επεξεργασμένων λυμάτων βρίσκο-
νται στην αιχμή τους, ιδιαίτερα στις παραθαλάσ-
σιες περιοχές, με αποτέλεσμα να είναι διαθέσιμος 
σημαντικός όγκος εκροής για επαναχρησιμοποί-
ηση. Ο αγωγός μεταφοράς των επεξεργασμένων 
λυμάτων, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 
καταθλιπτικός αγωγός και εκκινεί από μια δεξα-
μενή εξισορρόπησης μέσω αντλιοστασίου εντός 
της ΕΕΛ, κινείται προς μια δεξαμενή τροφοδοσίας 
των αρδευόμενων εκτάσεων. Είναι δυνατή η σύν-
δεση του με το δίκτυο πυροπροστασίας, κυρίως 
στην ευρύτερη περιοχή της ΕΕΛ και ο έλεγχος της 
κατεύθυνσης της ροής, μέσω χειροκίνητης ή αυ-
τόματης δικλείδας, ώστε σε περίπτωση που θα 
εκδηλωθεί έκτακτο γεγονός ή απειλή πυρκαγιάς, 
τα επεξεργασμένα λύματα να μην κατευθυνθούν 
προς τη δεξαμενή τροφοδοσίας των αρδευόμενων 
εκτάσεων, αλλά προς τις δεξαμενές και τους κρου-
νούς του συστήματος πυροπροστασίας. Η μεγάλη 
χρησιμότητα της παραπάνω πρακτικής γίνεται κα-
τανοητή από το γεγονός ότι συχνά καταστρέφονται 
ή γίνονται μη λειτουργικές στον κρίσιμο χρόνο της 
πυρκαγιάς οι υποδομές αντλιοστασίων που τρο-
φοδοτούν το σύστημα πυροπροστασίας, σε αντί-
θεση με την ΕΕΛ που βρίσκεται σε προστατευμένη 
έκταση και το αντλιοστάσιο της λειτουργεί συστη-
ματικά και απρόσκοπτα, ακόμα και σε περίπτωση 
διακοπής ρεύματος, με τη χρήση γεννήτριας.

4. Οικονομία του δάσους
Η εξυπηρέτηση του στόχου για την ανάπτυξη της 
οικονομίας του νέου δάσους επιτυγχάνεται με τις 
αναβαθμισμένες οδικές υποδομές του κεντρικού 
οδικού άξονα – κορμού με τις νέες διακλαδώσεις 
του, που διαμορφώνουν το αναγκαίο υπόβαθρο 
ευνοϊκών προϋποθέσεων της αναπτυξιακής δια-
δικασίας, χάρη στην αναβαθμισμένη προσβασι-
μότητα  και τις βελτιωμένες συνθήκες διακίνησης 
των προϊόντων του δάσους. Σε αυτό το πλαίσιο, 
υποστηρίζεται έμπρακτα η προοπτική βιώσιμης 
λειτουργίας της δασικής Κοιν.Σ.Επ της Βόρειας Εύ-
βοιας, που προτείνεται να ιδρυθεί στην κατεύθυν-
ση της αξιοποίησης προϊόντων και ευκαιριών του 
δάσους, του καθαρισμού και της προστασίας του, 
της παραγωγής και διάθεσης δασικών προϊόντων 
και της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικό-
τητας, της δασικής αναψυχής, των πεζοπορικών 
ορειβατικών μονοπατιών και του οικοτουρισμού.

4.12 ΔΙΠΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ - ΚΑΙΝΟΤΟ-
ΜΙΑ

4.12.1 Ψηφιακό κύμα

Το Ψηφιακό Κύμα φιλοδοξεί να αξιοποιήσει το 
πνευματικό υπόβαθρο των ολιστικών προγραμ-
μάτων συνδυαστικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις 
στον τομέα των υποδομών, προκειμένου να προ-
τείνει και να περιγράψει συγκεκριμένες δράσεις 
για την Βόρεια Εύβοια, με στόχο την ενίσχυση της 
Προσβασιμότητας και της Συνδεσιμότητας.

Το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη νέων και η βελ-
τίωση των υφιστάμενων ψηφιακών υποδομών, 
ώστε να αποτελέσουν το σημείο εκκίνησης και να 
δράσουν ως «επιταχυντές» για τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό του συνόλου της οικονομίας και κοι-
νωνίας της Βόρειας Εύβοιας, να επιφέρουν άμεσα 
οφέλη στην τοπική κοινωνία, και παράλληλα να 
δοθεί ώθηση στην τεχνολογική καινοτομία.
Οι δράσεις αυτές πρέπει: 

• να κατανοούν και να επιλύουν τα προβλήματα 
των πολιτών,

•  να χρησιμοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο τους διαθέσιμους πόρους,

• να συνδυάζονται και να αλληλεπιδρούν αρμονι-
κά και ιεραρχημένα μεταξύ τους (διαλειτουργικό-
τητα) στο τεχνικό και σημασιολογικό επίπεδο,

• να λειτουργούν συμπεριληπτικά για το σύνολο 
του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των ατό-
μων με οποιασδήποτε μορφής αναπηρία και των 
ηλικιωμένων.

• να είναι ολιστικές, δηλαδή να λαμβάνουν υπ’ 
όψιν τους όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν 
την βιωσιμότητά τους και τις επιπτώσεις τους στο 
περιβάλλον.

Στη νέα ψηφιακή εποχή, η συνδεσιμότητα αποτε-
λεί βασικό προαπαιτούμενο για τον ψηφιακό με-
τασχηματισμό των πόλεων και των κοινοτήτων, 
καθώς τα αναμενόμενα οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη θα επιτευχθούν μόνο εάν διασφαλίσουν 
την ευρεία εγκατάσταση δικτύων και την παρο-
χή υπηρεσιών υψηλής χωρητικότητας, αρχικά σε 
κεντρικές υποδομές και κοινόχρηστους χώρους. 
Ειδικότερα, η ευρυζωνικότητα θεωρείται ένα δη-
μόσιο αγαθό, το οποίο συμβάλλει σημαντικά στην 
οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία. H ενίσχυ-
ση της κινητής και σταθερής ευρυζωνικότητας και 
η επίτευξη υπερυψηλών ταχυτήτων πρόσβασης 
στο διαδίκτυο, αναμένεται να οδηγήσουν σε πε-

ραιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας της 
Βόρειας Εύβοιας. Τα δίκτυα οπτικών ινών και 5G 
αποτελούν τις κύριες προκλήσεις της επόμενης δε-
καετίας. Για αυτόν τον λόγο, πρωταρχικός στόχος 
της ψηφιακής στρατηγικής αποτελεί η ενθάρρυνση 
των επενδύσεων στα δίκτυα επόμενης γενιάς.

4.12.2 Πράσινη μετάβαση

Η Στρατηγική Μελέτη για τις Υποδομές προβλέπει 
έργα σχετικά με τους οδικούς  άξονες, τα λιμά-
νια, τις μαρίνες, τα τουριστικά καταφύγια και άλλα 
σημαντικά έργα υποδομών, που αναβαθμίζουν 
με έναν νέο, σύγχρονο τρόπο τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες προς όφελος των κατοίκων και των επι-
σκεπτών της Βόρειας Εύβοιας. 

Η μελέτη αυτή, όπως και όλες οι υπόλοιπες του 
Προγράμματος Ανασυγκρότησης, διαπνέεται από 
τις αρχές της Πράσινης Μετάβασης, που την δια-
περνούν οριζόντια σαν «πράσινο κύμα». Οραμα-
τιζόμαστε επομένως τα έργα αυτά, ως φορείς αει-
φορίας και βιωσιμότητας, βασιζόμενα παράλληλα 
στο τρίπτυχο Λειτουργικότητα – Προσβασιμότητα 
– Αισθητική. Συμπορευόμενα με τους 17 στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. και την Πράσινη 
Χάρτα  του Σωματείου Διάζωμα, τα έργα αυτά θα 
πρέπει να προωθούν, κατά το δυνατόν, την ενί-
σχυση του πρασίνου, την βελτίωση της αισθητικής 
του δομημένου περιβάλλοντος, την οικολογική 
δόμηση, τις καθαρές μορφές ενέργειας, την κυκλι-
κή οικονομία, τις «έξυπνες» τεχνολογικά λύσεις 
και φυσικά, την ασφαλή και ευχάριστη «ροή» των 
ανθρώπων στον αστικό χώρο, με λύσεις βιώσιμης 
κινητικότητας.

4.12.3 Χώρος Καινοτομίας

Οι προτάσεις Καινοτομίας έχουν σκοπό να ανα-
πτυχθεί μεσομακροπρόθεσμα ένα «βιώσιμο οι-
κοσύστημα καινοτομίας» (sustainable innovation 
ecosystem) στη Βόρεια Εύβοια, στο οποίο συμμε-
τέχουν πολίτες, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευ-
νητικά κέντρα και δημόσιοι φορείς.

Το βασικό υπερτοπικό οδικό δίκτυο της περιοχής 
μελέτης είναι η επιτομή της αναπτυξιακής προο-
πτικής, ο καταλύτης για το μέλλον, περικλείοντας 
το όραμα για την ολιστική ανάπτυξη της περιοχής, 
αποκλείοντας τυχόν πελατειακές εξυπηρετήσεις 
(στο σχεδιασμό συνεκτιμήθηκε κάθε ένας οικισμός 
που έχει πάνω από 50 μόνιμους κατοίκους.)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

5

Η πιο εμβληματική  καινοτομία στη Στρατηγική 
Μελέτη Υποδομών Νήσου Εύβοιας είναι η ριζι-
κά διαφορετική διάρθρωση «δενδροειδούς μορ-
φής», του βασικού υπερτοπικού οδικού δικτύου 
στο σύνολο του νησιού, με κυρίαρχο στοιχείο 
στην περίπτωση της Βόρειας Εύβοιας τη διαμόρ-
φωση ενός κεντροβαρικού οδικού άξονα - κορ-
μού από τη Χαλκίδα μέχρι και την Αιδηψό. Ο νέος 
σχεδιασμός προσφέρει θεαματική μείωση των 
χρόνων διαδρομής από και προς όλους τους οι-
κισμούς της περιοχής, δραστική μείωση του με-
ταφορικού έργου, ως αποτέλεσμα της σύντμηση 
του μήκους διαδρομών και αντίστοιχη μείωση των 
παραγόμενων ρύπων από την οδική κυκλοφορία. 
Μεσομακροπρόθεσμα, αναμένεται να συνεισφέ-
ρει σημαντικά στη συγκράτηση του πληθυσμού, 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, 
στην ανέλιξη των παραγωγικών δυνάμεων της 
περιοχής, καθώς και στον πολλαπλασιασμό των 
επενδύσεων και των τουριστικών δραστηριοτή-
των.

Τα αναπτυξιακά κριτήρια και η πρόβλεψη των 
μελλοντικών αναγκών σε βάθος δεκαετιών απο-
τέλεσαν τα κυρίαρχα στοιχεία που καθόρισαν τη 
στρατηγική και τον σχεδιασμό των υποδομών, με 
συνεκτίμηση των τεχνολογικών εξελίξεων  αιχμής. 
Παράλληλα με τη νέα διάρθρωση του βασικού 
οδικού δικτύου, η καινοτομία που περιλαμβάνεται 
στη Στρατηγική Μελέτη Υποδομών είναι η σύμμε-
τρη κάλυψη ολόκληρης της περιοχής αναφοράς, 
όπως π.χ. η κάλυψη του μεγαλύτερου δυνατού 
ποσοστού πληθυσμού με δίκτυο αποχέτευσης, με 
βάση κριτήρια πληθυσμού, προοπτικών τουριστι-
κής ανάπτυξης και προστασίας υπόγειου υδροφο-
ρέα.
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Στο παρόν κεφάλαιο συνοψίζονται ως Κατηγορία Ι 
τα προτεινόμενα από τη Στρατηγική Μελέτη Υπο-
δομών νέα έργα και δράσεις, που προκύπτουν ως 
απόρροια της Στρατηγικής Μελέτης Υποδομών και 
των θεωρήσεων / συμπερασμάτων της. Στο Πα-
ράρτημα ΙΙ περιλαμβάνονται τα Τεχνικά Δελτία των 
έργων/ δράσεων της Κατηγορίας Ι. Παράλληλα, 
παρουσιάζεται ως Κατηγορία ΙΙ ένα σύνολο προ-
τάσεων της Στρατηγικής Μελέτης που χαρακτηρί-
ζονται ως «Γενικές Κατευθύνσεις». Η Κατηγορία ΙΙ 
διακρίνεται σε δύο υποκατηγορίες έργων και δρά-
σεων που προκύπτουν από τη Στρατηγική Μελέτη 
ως ακολούθως:

• Υποκατηγορία ΙΙα: έργα και δράσεις που βρίσκο-
νται στον προθάλαμο της ένταξης σε χρηματοδο-
τικό εργαλείο και προτείνονται προς άμεση προώ-
θηση μόλις συντρέξουν οι σχετικές προϋποθέσεις 
χρηματοδότησης (άνοιγμα σχετικών προσκλήσε-
ων). Στο Παράρτημα ΙΙΙ περιλαμβάνεται πρόπλα-
σμα Τεχνικού Δελτίου για κάθε έργο/δράση της 
Υποκατηγορίας ΙΙα.

• Υποκατηγορία ΙΙβ: έργα και δράσεις που απαι-
τούν διερεύνηση ως προς τη σκοπιμότητα ή/και 
τη βιωσιμότητά τους, οπότε θα πρέπει να συντα-
χθούν για τον σκοπό αυτό οι σχετικές μελέτες και 
να αποτελέσουν έργα και δράσεις προς υλοποίη-
ση όταν και εφόσον προκύψει επιβεβαίωση 

5.2 ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - Υποκατηγορία ΙΙβ 

• Μελετητική ωρίμανση του νέου κεντροβαρικού 
οδικού άξονα - κορμού από Χαλκίδα προς Κεντρι-
κή και Νότια Εύβοια με ευρεία παράκαμψη Ερέτρι-
ας, Αμαρύνθου, Αλιβερίου, Λέπουρων και Κριε-
ζών, σε συνδυασμό με επιλεγμένες διακλαδώσεις 
(νέοι ή και υφιστάμενοι εγκάρσιοι οδικοί άξονες), 
στο πλαίσιο εφαρμογής του προτύπου «δενδρο-
ειδούς διάρθρωσης» του βασικού υπερτοπικού 
οδικού δικτύου. Ο νέος οδικός κεντροβαρικός 
άξονας θα υποκαταστήσει την Ε.Ο.44 ως οδικός 
άξονας του αναλυτικού διευρωπαϊκού δικτύου 
(ΔΕΔ-Μ) και θα συνδυαστεί με την επαρχιακή οδό 
Λέπουρων – Καρύστου στο τμήμα της νοτίως του 
οικισμού Κριεζά

5.3 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ - 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - Υποκατη-
γορία ΙΙβ 

• Μελέτη πλήρους αναδιοργάνωσης της διάρ-
θρωσης και του τρόπου δρομολόγησης των υπε-
ραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ, κατ’ 
εφαρμογή του συστήματος “hub & spoke” (σύ-
στημα κόμβων και ακτίνων) ώστε να εξασφαλίζει 
την αναγκαία συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του 
πλείστου των οικισμών της Βόρειας Εύβοιας, σε 
συνδυασμό με την εκπόνηση μελέτης των προϋ-
ποθέσεων για την εφαρμοσιμότητα του εγχειρή-
ματος

• Εισαγωγή του μηχανισμού χιλιομετρικής αποζη-
μίωσης, κατά το ανάλογο της αποζημίωσης των 
μαθητικών δρομολογίων, τουλάχιστον για τα πρό-

5.1 ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ (Κατηγορία Ι) 

σθετα τοπικά δρομολόγια του συστήματος «hub 
& spoke» και τουλάχιστον για την πρώτη πενταετία 
του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας 
Εύβοιας.

• Αναδιάταξη του αστικού λεωφορειακού δικτύου 
πόλης Χαλκίδος, κατά τρόπο που να διασφαλί-
ζεται ικανοποιητικό επίπεδο συγκοινωνιακής δι-
ασύνδεσης μεταξύ του τερματικού σταθμού του 
προαστιακού σιδηρόδρομου στην ηπειρωτική 
πλευρά της πόλης και του τερματικού σταθμού 
λεωφορείων του ΚΤΕΛ, με δρομολόγιο διαμέσου 
της παλιάς γέφυρας του Ευρίπου και στη συνέχεια 
διασύνδεσης και με το γειτνιάζον Νέο Γενικό Νο-
σοκομείο Χαλκίδας.

• Προώθηση της αναβάθμισης του λιμένα Κυμα-
σίου για τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης 
της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας προς/από Βόρειες 
Σποράδες, με δεδομένη την προοπτική θεαματι-
κής αναβάθμισης της οδικής του προσβασιμότη-
τας ως προς τη μητροπολιτική Αθήνα.

• Υποστήριξη της ανάπτυξης του δικτύου υδατο-
δρομίων και ειδικότερα της Αιδηψού που προ-
βλέπεται στη Βόρεια Εύβοια, στο πλαίσιο της 
σκοπιμότητας ενίσχυσης της συνδεσιμότητας της 
περιοχής, που εκτιμάται ότι θα καλύψουν κατά το 
πλείστον υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών εξαρτώ-
μενες από τη ζήτηση [on demand] και όχι με τακτι-
κά δρομολόγια.

• Διερεύνηση δυνατότητας και προϋποθέσεων 
επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας και αύξησης 
της συχνότητας δρομολογίων των πορθμείων δια-
σύνδεσης της Βόρειας Εύβοιας με Αρκίτσα και με 
Γλύφα

  •Πλήρης μελέτη ελικοδρομίου αεροδιακομιδών 
ΕΚΑΒ στην Ιστιαία, σε συνεισφερόμενη από τη Δη-
μοτική Αρχή έκταση, εφαπτόμενη στο ρέμα Ξηριά 
και στο παραπλήσιο γήπεδο ποδοσφαίρου, επαρ-
κών διαστάσεων για την εξυπηρέτηση ελικοπτέ-
ρων των ενόπλων δυνάμεων μέχρι και κατηγορίας 
Super Puma καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου

• Μελέτη σκοπιμότητας / βιωσιμότητας της κατα-
σκευής αεροδρομίου κατηγορίας 3 στην προσφο-
ρότερη εκ των δύο τελικώς επιλεχθεισών θέσεων 
χωροθέτησης στο οροπέδιο Μακρύ Λιβάδι ή στον 
κάμπο της Ιστιαίας. Ακολούθως, σε περίπτωση 
επιβεβαίωσης, σύνταξη του σταδίου της προμε-
λέτης για τον ακριβέστερο προσδιορισμό του κό-
στους υλοποίησης προκειμένου να αναζητηθούν 
πηγές χρηματοδότησης για τις εφαρμοστικές μελέ-
τες και για την υλοποίηση του έργου

• Διερεύνηση σκοπιμότητας δημιουργίας νέας 
πορθμειακής σύνδεσης από Αγία Μαρίνα προς 
Μακρυλαίμι Καρυστίας για την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση της οδικής πρόσβασης στην Κύμη, σε αντι-
κατάσταση της σημερινής πορθμειακής σύνδεσης 
Αγία Μαρίνα - Νέα Στύρα, υπό το φως και των 
νέων δεδομένων που διαμορφώνονται για την 
προσβασιμότητα της Κύμης, που θα προκύψουν 
για την ανταγωνιστική πορθμειακή σύνδεση Σκά-
λα Ωρωπού – Ερέτρια σε συνδυασμό με τη νέα 
διάρθρωση του βασικού οδικού δικτύου

• Διερεύνηση σκοπιμότητας δρομολόγησης θα-
λάσσιας διασύνδεσης του λιμένα των Ωρεών με 
την απέναντι περιοχή του νότιου Πηλίου [Αγία Κυ-
ριακή] και στη συνέχεια με την πόλη του Βόλου 
για την εξυπηρέτηση επιβατικής και εμπορευμα-
τικής κίνησης, σε σχέση με το μεγάλου μεγέθους 
αστικό κέντρο του Βόλου, που διαθέτει σημαντική 
ενδοχώρα με αξιόλογο πρωτογενή και δευτερογε-
νή τομέα παραγωγής, καθώς και σιδηροδρομική 
διασύνδεση με την κεντρική και βόρεια ηπειρωτι-
κή Ελλάδα διαμέσου Λάρισας

• Μελέτη προσδιορισμού των προϋποθέσεων και 
προοπτικών ανάπτυξης πρόσθετων ακτοπλοϊκών 
συνδέσεων των λιμανιών Κυμασίου και Κύμης 

5.4 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - Υποκατηγορία ΙΙβ 

• Δημιουργία μαρίνας διαχείμασης σκαφών ανα-
ψυχής στην περιοχή του υφιστάμενου αλιευτικού 
καταφυγίου σε επαφή με το λιμάνι των Λουτρών 
Αιδηψού, σε συμβατότητα με τις λοιπές αναβαθ-
μίσεις/αναπλάσεις που θα προταθούν στο πλαί-
σιο της μελέτης «ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ: Στρατηγικό 
Masterplan ανάδειξης, προστασίας και ανασυ-
γκρότησης»

• Συζυγής ανάπτυξη από την πλευρά του Αιγαίου 
Πελάγους πλήρως οργανωμένης μαρίνας για ελ-
λιμενισμό και διαχείμαση σκαφών αναψυχής στο 
λιμάνι του Κυμασίου, παραπλεύρως και δυτικά 
του επιβατικού και εμπορικού λιμένα, στα δυτικά 
του θαλάσσιου μετώπου της εγκατάστασης της 
υφιστάμενης ναυπηγοεπισκευαστικής μονάδας

• Διερεύνηση της σκοπιμότητας μεταφοράς του 
λιμένα Αιδηψού κατά 1,5χλμ βορειότερα, σε δη-
μοτική έκταση πλησίον των δυο διαδοχικών κυ-
κλικών κόμβων της Ε.Ο. 77, λαμβάνοντας υπόψη 
αφενός τις διανοιγόμενες προοπτικές τουριστικής 
ανάπτυξης της περιοχής των Λουτρών Αιδηψού με 
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την απομάκρυνση της υπερτοπικής κυκλοφορίας 
από τον κεντρικό πυρήνα και αφετέρου την επιμή-
κυνση της απόστασης από την Αρκίτσα κατά 13%, 
που θα επηρεάσει αναμφίβολα το κόστος του ει-
σιτηρίου και κατ’ ακολουθία θα καταστήσει ακό-
μη λιγότερο ελκυστική τη χρήση της πορθμειακής 
γραμμής έναντι της εναλλακτικής χερσαίας δια-
δρομής προς Βόρεια Εύβοια διαμέσου Χαλκίδας.

• Ωρίμανση των μελετών για την υλοποίηση των 
αναγκαίων λιμενικών υποδομών στο πλαίσιο του 
Προγράμματος του Υπουργείου Ναυτιλίας ανα-
φορικά με το δίκτυο των 15 τουριστικών λιμένων 
υπό την αιγίδα του Γ.Γ. Νησιωτικής Πολιτικής και 
του ΟΛΝΕ

• Εκπόνηση μελέτης επικαιροποίησης του γενικού 
σχεδίου ανάπτυξης του λιμένα Κυμασίου υπό το 
φως της κατευθυντήριας πρότασης της Στρατηγι-
κής Μελέτης για την ανάπτυξη τουριστικού λιμένα 
(μαρίνας) με εξυπηρετήσεις διαχείμασης και συ-
ντήρησης σκαφών αναψυχής

• Μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης των υφιστά-
μενων αλιευτικών καταφυγίων με αύξηση των θέ-
σεων ελλιμενισμού σε λιμένες με διαθέσιμο πλά-
τος λιμενολεκάνης, ώστε να χρησιμοποιούνται και 
ως τουριστικοί λιμένες, με την προσθήκη πλωτών 
προβλητών

5.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΤΙ-
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΓΕΝΙ-
ΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - Υποκατηγορία ΙΙβ 
• Προώθηση των μελετών οριοθέτησης και διευ-
θέτησης που υλοποιούνται από την Περιφερειακή 
Ενότητα Εύβοιας κατά μήκος της κοίτης των σημα-
ντικότερων ρεμάτων του υδρογραφικού δικτύου.

• Προγραμματισμός για οριοθετήσεις – παρεμ-
βάσεις διευθετήσεων σε σημαντικά ρέματα με φι-
λοπεριβαλλοντικό πρόσημο (πχ διάνοιξη – απο-
κατάσταση φυσικής κοίτης όπου υπάρχει τέτοια 
δυνατότητα), αλλά και εγκιβωτισμούς σε περιοχές 
με αναπόφευκτη στενότητα χώρου, εντός αστικού 
ιστού ή κοντά στα όρια του. 

• Πρόταξη έργων που διατηρούν κατά το δυνατόν 
φυσική την κοίτη των ρεμάτων ή ενσωματώνουν 
στο έργο οικολογικά διαπερατά υλικά - χρήση 
σκληρών υλικών μόνο όταν δεν υπάρχει άλλη 
εναλλακτική - ιδίως σε περιοχές όπου προκύ-
πτουν σημαντικά κοινωνικά ζητήματα λόγω ύπαρ-
ξης οικιών ή άλλων κατασκευών κοντά στην κοίτη 
και επιβάλλεται ο περιορισμός του εύρους της.

• Εξέταση λύσης σκεπασμένων αγωγών ομβρίων 
για ρέματα που έχουν εξαφανιστεί

• Ιεράρχηση των τμημάτων που θα διευθετηθούν 
σε κάθε ρέμα, στο πλαίσιο ολοκληρωμένης πα-
ρέμβασης που θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα συ-
νολικά και δεν θα το μεταθέτει σε άλλες περιοχές

• Άμεσες σημειακές παρεμβάσεις κατά μήκος των 
ρεμάτων (με καθαίρεση μαντρών – τοιχίων που 
στραγγαλίζουν τη ροή ή αντικατάσταση τεχνικών 
ανεπαρκούς παροχετευτικότητας). 

• Προώθηση άμεσων μελετητικών διαδικασιών 
για ρέματα υψηλής επικινδυνότητας λόγω διέλευ-
σης διαμέσου οικισμών ή ζωνών σημαντικών δρα-
στηριοτήτων.

• Ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής εκκένω-
σης ζωνών υψηλού κινδύνου με βάση τις μετεω-
ρολογικές προβλέψεις, μέχρι την προώθηση και 
ολοκλήρωση καίριων αντιπλημμυρικών παρεμ-
βάσεων

5.6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - Υποκατη-
γορία ΙΙα

• Μελέτη ενίσχυσης της υδροδοτικής ικανότητας 
των οικισμών Παραλία Αγ. Άννας, Παραλία Αχλα-
δίου, Στροφυλιά και Παππάδες

• Μελέτη αντλιοστασίου και αγωγών μεταφοράς 
νερού από την περιοχή του κάμπου Ιστιαίας προς 
την Αιδηψό και τα Λουτρά Αιδηψού με επέκταση 
προς Γιάλτρα και Άγιο Γεώργιο Λιχάδας

5.7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - Υποκατηγορία ΙΙα

• Μελέτη εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης στους 
οικισμούς Ταξιάρχης, Άγιος, Αγιόκαμπος, Νέος 
Πύργος, Αρτεμίσιο και Γούβες και σύνδεσή τους 
με την ΕΕΛ Ιστιαίας

• Μελέτη ολοκλήρωσης εσωτερικού δικτύου της 
Ιστιαίας και των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης 
στους οικισμούς Νέα Σινασός, Καμάρια και Άγιος 
Γεώργιος και σύνδεση τους με την ΕΕΛ Ιστιαίας

• Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 
χερσονήσου Λιχάδας – Εσωτερικά δίκτυα αποχέ-
τευσης των οικισμών Αγ. Γεωργίου, Λιχάδας, Γιάλ-
τρων και Λουτρών Γιάλτρων και σύνδεση τους με 
την ΕΕΛ Λιχάδας

• Μελέτη επέκτασης εσωτερικών δικτύων αποχέ-
τευσης των οικισμών Αιδηψός (Χώρα) και Άγιος 
Νικόλαος και έργα μεταφοράς των λυμάτων τους 
στην ΕΕΛ Λουτρών Αιδηψού

• Μελέτη εγκατάστασης compact συστήματος με 
εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης των οικισμών Βα-
σιλικά και Ψαροπούλι

• Μελέτη για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση 
ΕΕΛ Λουτρών Αιδηψού

• Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 
Παραλίας Αχλαδίου, εσωτερικού δικτύου αποχέ-
τευσης στον οικισμό Παραλία Αχλαδίου και μετα-
φορά λυμάτων του οικισμού Αχλαδίου προς την 
ΕΕΛ

• Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 
του οικισμού Πήλι , εσωτερικού δικτύου αποχέ-
τευσης στον οικισμό Πήλι και αντλιοστάσια και 
αγωγοί μεταφοράς λυμάτων προς την ΕΕΛ

• Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 
στις Κεχριές, εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης 
στους οικισμούς Μυρτιάς, Δάφνη, Σκεπαστή, 
Κουρκουλοί και Κεχριές και αντλιοστασίων και 
αγωγών μεταφοράς λυμάτων προς την ΕΕΛ 

• Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης με 
διαχωρισμό λυμάτων και ομβρίων στον οικισμό 
Αγίας Άννας και αντλιοστάσια και αγωγοί μεταφο-
ράς λυμάτων Αγίας Άννας και Στροφυλιάς προς 
την υφιστάμενη ΕΕΛ στο λιμάνι Μαντουδίου

5.8 ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ-
ΔΑΣ D-HUB ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΑΖΩ-
ΜΑ

Στην παρούσα μελέτη προτάθηκαν από τη θερμο-
κοιτίδα “D-HUB” του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», οι 
παρακάτω «Αυτοτελείς Δράσεις», ως νέες «ιδέες» 
για την ενίσχυση του προγράμματος και «Συμπλη-
ρωματικές Δράσεις», ως εμπλουτισμός ήδη υπάρ-
χουσας προτεινόμενης δράσης της μελετητικής 
ομάδας. Οι Δράσεις αυτές χαρακτηρίζονται η κάθε 
μία ξεχωριστά ως προς το επίπεδο ένταξής τουςσε 
χρηματοδοτικό πλαίσιο, καθώς και ως προς την 
ανάγκη κανονιστικής ρύθμισης για την υλοποίησή 
τους.

Ο διαχωρισμός γίνεται στα ακόλουθα δύο επίπε-
δα: α) Τεχνικό Δελτίο,  ως διαβατήριο της ένταξης 
όταν το έργο είναι ώριμο και β) Γενικές Κατευθύν-
σεις, με επιμέρους υποενότητες: i) Πρόπλασμα Τε-
χνικού Δελτίου που καλείται αλλιώς και «προθά-
λαμος ένταξης», ii) Γενικό Περιεχόμενο για έργα/
δράσεις που απαιτούν διερεύνηση ως προς την 
ετοιμότητα και την βιωσιμότητά τους.

5.8.1 Οι Αυτοτελείς Δράσεις

1. «Superfast North Evia» - Δράση επιδότησης 
της ευρυζωνικότητας για την Βόρεια Εύβοια
- Επίπεδο Ωρίμανσης: Τεχνικό Δελτίο

Η δράση «Superfast North Evia» αντιστοιχεί στην 
παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο σε υπερυψηλές, 
πραγματικές, ταχύτητες προς τους πολίτες και στις 
επιχειρήσεις (δυνητικά ωφελούμενους) που κατοι-
κούν σε Δημοτικές Ενότητες των Δήμων ΙΣΤΙΑΙΑΣ 
- ΑΙΔΗΨΟΥ και ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ 
ΑΝΝΑΣ, της Βόρειας Εύβοιας.

Διατυπώνεται η πρόταση να επιδοτηθεί η παρο-
χή της υπερυψηλής ταχύτητας με τη μορφή ενός 
κουπονιού (Voucher), με το οποίο ο χρήστης θα 
εξακολουθεί να πληρώνει την ίδια τιμή αλλά για 
αναβαθμισμένες υπηρεσίες, τις οποίες θα έχει τη 
δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος, ανάλογα με τις 
ανάγκες του, τα ενδιαφέροντά του και τον προτι-
μητέο τηλεπικοινωνιακό πάροχο.

2. Εφαρμογή του προγράμματος «ΠΡΟΣΟΨΗ» 
- Επίπεδο Ωρίμανσης: Γενικό Περιεχόμενο

Η Εφαρμογή του προγράμματος «ΠΡΟΣΟΨΗ» στα 
μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Β. Εύβοιας, όπως 
τα Λουτρά Αιδηψού, η Ιστιαία, το Μαντούδι και 
η Λίμνη. Το μέτρο αυτό θα βοηθήσει στην ανα-
ζωογόνηση του αστικού τοπίου, αναβαθμίζοντας 
τις όψεις και τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο των 
κτιρίων, συμβάλλοντας θετικά στην εικόνα των 
πόλεων αυτών.

3. Επανάχρηση ιστορικών κτιρίων από τους Δή-
μους της Βόρειας Εύβοιας. 
- Επίπεδο Ωρίμανσης: Γενικό Περιεχόμενο

Επανάχρηση ιστορικών κτιρίων από τους Δήμους 
και στέγαση σε αυτά δημοσίων υπηρεσιών ή άλ-
λων οργανισμών δημοσίου ενδιαφέροντος, ως 
μέτρο κυκλικής οικονομίας και αξιοποίησης της 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του τόπου .

4. Μείωση του ενεργειακού του αποτυπώματος σε 
όλα τα κτήρια που σχεδιάζονται ή ανακαινίζονται, 
δημόσια ή ιδιωτικά.
- Επίπεδο Ωρίμανσης: Γενικό Περιεχόμενο

Στόχος μέσα από την παρούσα δράση είναι η συμ-
βολή α) στην δυνατότητα κατασκευής φυτεμένου 
δώματος, κατά προτίμηση με ενδημικά φυτά, συμ-
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βάλλοντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας της 
περιοχής, β) στην τοποθέτηση περσίδων σκίασης 
και γ) στην κατασκευή σωστής θερμομόνωσης. 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται τα παρακάτω υπο-
έργα:

• Σχεδιασμός του δημόσιου χώρου, με διάστρω-
ση από «ψυχρά»  αλλά και «μαλακά», απορ-
ροφητικά υλικά (ενισχυμένο χώμα, χαλίκι, κ.α.), 
κατά προτίμηση τοπικής προέλευσης, βοηθώντας 
στην μείωση της θερμοκρασίας του χώρου και την 
απορρόφηση του βρόχινου νερού. Επίσης, κι εδώ 
η φύτευση να γίνεται με ενδημικά φυτά, όπου εί-
ναι εφικτό.

• Χρήση συσκευών ανώτερης ενεργειακής κλά-
σης, με πρωταρχική εφαρμογή τη χρήση λαμπτή-
ρων εξοικονόμησης ενέργειας, τόσο στο εσωτερι-
κό των κτιρίων όσο και στον δημόσιο χώρο.

5. Εξασφάλιση της απρόσκοπτης προσβασιμότη-
τας για όλους τους επισκέπτες, με ειδική μέριμνα 
για ΑΜΕΑ σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.
- Επίπεδο Ωρίμανσης: Γενικό Περιεχόμενο 

Τόσο στον σχεδιασμό του δημόσιου χώρου όσο 
και των κτιρίων, η εξασφάλιση με σωστό τρόπο 
της απρόσκοπτης προσβασιμότητας για όλους 
τους επισκέπτες, έχοντας ειδική μέριμνα για ΑΜΕΑ, 
με τη διαμόρφωση ραμπών για ΑΜΕΑ, καθώς και 
την πρόβλεψη ηχητικών σημάτων στους φωτει-
νούς σηματοδότες και γραφής Braille, για τα άτομα 
μειωμένης ακοής και όρασης αντιστοίχως, όπου 
αυτό κρίνεται σκόπιμο. 

5.8.2 Οι Συμπληρωματικές Δράσεις

1. Μετουσίωση του νέου Οδικού Άξονας Χαλκί-
δας – Ιστιαίας σε Λεωφόρο Φύσης και Πολιτισμού
- Επίπεδο Ωρίμανσης: Γενικό Περιεχόμενο

Το εμβληματικότερο των έργων της παρούσας 
μελέτης είναι ο νέος Οδικός Άξονας Χαλκίδας – 
Ιστιαίας, ο οποίος δεν θα διευκολύνει απλά τις με-
τακινήσεις και τις μεταφορές, αλλά θα συνδέσει τα 
μνημεία της περιοχής μεταξύ τους, ενώ παράλλη-
λα θα πλοηγήσει κατοίκους και επισκέπτες μέσα 
στο Νέο Δάσος, τον πυρήνα του Προγράμματος 
Ανασυγκρότησης. Ο Νέος Δρόμος επομένως με-
τουσιώνεται σε Λεωφόρο Φύσης και Πολιτισμού, 
δίνοντας το έναυσμα και για άλλες «πράσινες» 
δράσεις, αλλά και για τη βελτίωση της υλικής και 

άυλης προσβασιμότητας σε μνημεία φύσης και 
πολιτισμού που βρίσκονται πέριξ αυτού.

2. Επιλογή φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης 
ενέργειας κατά μήκος του Νέου Οδικού Άξονα
-  Επίπεδο Ωρίμανσης: Γενικό Περιεχόμενο
Για τον φωτισμό του δρόμου είναι απαραίτητη η 
επιλογή φωτιστικών σωμάτων, αφενός με λαμπτή-
ρες εξοικονόμησης ενέργειας (ίσως και με αισθη-
τήρες ενεργοποίησης), αφετέρου με ειδικό σχε-
διασμό που θα μειώνουν την φωτορύπανση του 
νυχτερινού ουρανού και θα διαταράσσουν κατά το 
ελάχιστο δυνατό το πλούσιο φυσικό τοπίο. 

3. Δίκτυο ταχυφορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων 
κατά μήκος του Νέου Οδικού Άξονα
- Επίπεδο Ωρίμανσης: Γενικό Περιεχόμενο 

Κατά μήκος του δρόμου, είναι σημαντικό να 
σχεδιαστεί δίκτυο ταχυφορτιστών ηλεκτρικών 
οχημάτων, για την εξυπηρέτηση των ολοένα και 
περισσότερων χρηστών τέτοιου τύπου μέσων με-
ταφοράς. Το δίκτυο αυτό μπορεί να επεκταθεί και 
σε άλλα νευραλγικά σημεία, όπως λ.χ. στο λιμάνι 
της Αιδηψού και του Μαντουδίου.

4. Ένταξη στα δυο Ε.Π.Σ. του Δ. Μαντουδίου - Λί-
μνης - Αγ. Άννας και του Δ. Ιστιαίας - Αιδηψού 
λύσεων μικροκινητικότητας
- Επίπεδο Ωρίμανσης: Γενικό Περιεχόμενο

Υψίστης σημασίας είναι η ένταξη στα δυο Ε.Π..Σ, 
του Δ. Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας και του 
Δ. Ιστιαίας - Αιδηψού, της πρόβλεψης για την προ-
ώθηση και την εφαρμογή της μικροκινητικότητας. 
Ως μικροκινητικότητα ορίζεται το σύνολο των οχη-
μάτων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (μικρό βάρος, 
ευελιξία, αυτονομία, φιλικότητα προς το περιβάλ-
λον), τα οποία συμβάλλουν σε μικρές και συνή-
θως ατομικές, μετακινήσεις σε αστικό περιβάλλον. 
Έχουν μικρότερες χωρικές ανάγκες, τόσο κατά τη 
λειτουργία όσο και κατά τη στάθμευση. Συγχρό-
νως έχουν αυξημένη οικολογική αξία, καθώς κα-
ταναλώνουν συγκριτικά λιγότερο, σε σχέση με τα 
συνήθη μέσα μεταφοράς, λόγω: μικρότερου βά-
ρους, δυνατότητας μικτής χρήσης με ΜΜΜ, ευκο-
λότερης/ταχύτερης στάθμευσης και δυνατότητας 
συνδεσιμότητας. Αναζητώντας επομένως τη βιωσι-
μότητα στις αστικές μετακινήσεις, προτείνουμε να 
ενταχθούν στα δυο Ε.Π.Σ., λύσεις μικροκινητικό-
τητας με δράσεις όπως: σχεδιασμός και ανάπτυξη 
δικτύου κίνησης, φόρτισης και στάθμευσής τους, 
καθώς και υπηρεσίας/εφαρμογής διαμοιρασμού 
τους.

5.9. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Η Στρατηγική Μελέτη Υποδομών αποτελεί μαζί 
με την μελέτη του Δάσους τον κορμό  του Προ-
γράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, 
ενώ οι επενδύσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρα-
κτήρα αποτελούν ζωτικό μέρος της στρατηγικής 
και των στόχων της, δεδομένου ότι η δενδροειδής 
διάρθρωση του βασικού οδικού δικτύου  θα συμ-
βάλλει ουσιαστικά, όχι μόνο στην αναβαθμισμένη 
οδική πρόσβαση και εξυπηρέτηση κατοίκων και 
επισκεπτών, αλλά και στην υποστήριξη (κυρίως) 
της παραγωγικής δομής και της επιχειρηματικότη-
τας και εν τέλει της συνολικής ανάπτυξης της Βό-
ρειας Εύβοιας. Ειδικότερα:

Η μελέτη εστιάζει στην μεγιστοποίηση της οδικής 
προσβασιμότητας σε σχέση τόσο με την Χαλκίδα 
και την υπόλοιπη Εύβοια, όσο και με το μητροπο-
λιτικό συγκρότημα της Αθήνας, καθώς και με την 
ηπειρωτική χώρα. Επίσης, δίδει ιδιαίτερη έμφαση 
στην βελτίωση των λιμενικών υποδομών, με κύ-
ριο στόχο την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού 
και παράλληλα διατυπώνει στρατηγικές κατευθύν-
σεις σε ό,τι αφορά υποδομές αντιπλημμυρικής 
προστασίας και τεχνικές προτάσεις  διαχείρισης 
υδατικών πόρων και λυμάτων.

Στη βάση των παραπάνω διαπιστώσεων, προτά-
σεων ή και κατευθύνσεων, θεωρείται βέβαιο ότι 
θα απαιτηθούν επενδύσεις δημόσιου κατά βάση 
χαρακτήρα με βραχυπρόθεσμο και μεσο- μακρο-
πρόθεσμο ορίζοντα. Προς αυτή την κατεύθυνση 
θα πρέπει να  αξιοποιηθούν  στο έπακρο, όλοι οι 
χρηματοδοτικοί πόροι (εθνικοί και κοινοτικοί) της 
παρούσας αλλά και της νέας Προγραμματικής Πε-
ριόδου,  καθώς και να ενταθεί η προσπάθεια μό-
χλευσης και προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων 
σε ό,τι αφορά κυρίως έργα θαλάσσιου τουρισμού 
και υποδομών (μαρίνες-υδατοδρόμια).

5.10. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η προτεινόμενη νέα διάρθρωση του βασικού 
υπερτοπικού δικτύου με τον κεντροβαρικό οδικό 
άξονα – κορμό, τόσο στη Βόρεια όσο και στην 
Νοτιοκεντρική Εύβοια υπαγορεύει την ανάγκη 
επαναπροσδιορισμού  του διευρωπαϊκού οδικού 
άξονα που διατρέχει την Περιφερειακή Ενότητα 
από τα Λουτρά Αιδηψού μέχρι την Κάρυστο ως 
προς την όδευσή του στα προτεινόμενα νέα οδικά 
τμήματα με διαφοροποιημένη όδευση ως προς τις 

υφιστάμενες Εθνικές Οδούς Ε.Ο. 77 και Ε.Ο 44. 
Επιπρόσθετα, θα απαιτηθεί ο χαρακτηρισμός ως 
επαρχιακών οδών των νέων διακλαδώσεων του 
οδικού άξονα – κορμού και η αναμόρφωση του 
χαρακτηρισμού των υφιστάμενων τμημάτων του 
επαρχιακού οδικού δικτύου που υποκαθίστανται 
ως προς τον ρόλο τους της υπερτοπικής διασύνδε-
σης οικισμών και περιοχών. Οι παραπάνω επανα-
προσδιορισμοί θα απαιτηθεί να θεσμοθετηθούν 
στο πλαίσιο της διαδικασίας ωρίμανσης των με-
λετών που θα οδηγήσουν στη δημοπράτηση των 
νέων οδικών συνδέσμων.

Η παραπάνω νέα διάρθρωση και ιεράρχηση του 
βασικού υπερτοπικού δικτύου θα πρέπει να συ-
μπεριληφθεί στο πλαίσιο επικαιροποίησης του 
Ειδικού Χωροταξικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδας, μαζί με τις υπόλοιπες νέες προτάσεις, τόσο 
των υποδομών μεταφορών όσο και γενικότερα 
των προτάσεων που θα περιληφθούν στα δύο 
Ε.Π.Σ. των Δήμων της Βόρειας Εύβοιας. 
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