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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πόρισμα Επιτροπής του Π.Τ. ΤΕΕ / Εύβοιας για την                                         
Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας 

 

Το Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ Ευβοίας, παρακολουθώντας επί 9 σχεδόν μήνες, τις 
ενημερώσεις - διαβουλεύσεις της ορισθείσας από την πολιτεία αρμόδιας επιτροπής 
ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κατά την γνωμοδότηση της ειδικής επιτροπής 
του, που συνέστησε για τον σκοπό αυτό και ειδικότερα «Περί των Εκπονούμενων 
Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων στο πλαίσιο της Ανασυγκρότησης της πυρόπληκτης 
Βόρειας Εύβοιας», 

εκφράζει τις επιφυλάξεις του και τους προβληματισμούς του, ως προς την νομιμότητα 
και την αποτελεσματικότητα της επιλεχθείσας εφαρμοζόμενης διαδικασίας, ως προς την 
σύνταξη και την πορεία υλοποίησης των μελετών, καθώς δεν ακολουθούνται οι 
προβλεπόμενες διαδικασίες του άρθρου 8, του Ν.4447/2016, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11, του Ν.4759/2020 

και εύλογα και συνακόλουθα διερωτάται «...ποιος δημόσιος φορέας επιβλέπει την 
εκπόνηση αυτών των μελετών προς διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος;...» και 
«...πως διασφαλίζεται ότι αυτές μελέτες θα τύχουν έγκρισης, ώστε να εκδοθεί το 
προβλεπόμενο Προεδρικό Διάταγμα για να τεθούν σε ισχύ;...». 

Το Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ Εύβοιας, προτείνει την εφαρμογή του μοντέλου και της 

μεθοδολογίας για το «Μάτι» Αττικής, που χαρακτηρίστηκε ως πιλοτική για την εφαρμογή 

της όπου επιχειρηθεί παρόμοια παρέμβαση, όπως αυτή διαπιστώνεται και σήμερα για 

την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών στην πυρόπληκτη Βόρεια Εύβοια, που 

απαιτεί σεβασμό και προσήλωση σε βιώσιμες και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές οι 

οποίες θα κριθούν επιστημονικά, τεχνικά και νομικά, ορθές. 

Το ΤΕΕ Εύβοιας, για την ουσιαστική επίλυση των τεράστιων προβλημάτων που 

δημιουργήθηκαν από την καταστροφική πυρκαγιά στην Βόρεια Εύβοια, πέραν των 

θεσμικών κινήσεων του ως δημόσιος φορέας, στις οποίες θα προβαίνει καθ’ όλη την 

διάρκεια του εγχειρήματος της ανασυγκρότησης της περιοχής, συνδράμει και θα 

συνδράμει στην επίτευξη του τελικού στόχου με κάθε τρόπο, με το επιστημονικό 

δυναμικό των μελών του. 

 

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ Εύβοιας 

Ο Πρόεδρος 

Κων/νος Λάππας 


