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ΘΕΜΑ : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Αφορμή για την παρούσα επιστολή αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του για την ανάπτυξη υδατοδρομίων στην Εύβοια (Χαλκίδα, Κύμη, Αιδηψό και Κάρυστο) και πιο συγκεκριμένα η καθυστέρηση που παρατηρείται στην διαδικασία αδειοδότησης τους. 
Το Επιμελητήριο Εύβοιας θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας για την προστασία και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας εκπροσωπώντας έναν τόπο εντελώς παραμελημένο από την Πολιτεία, πλήρως αποβιομηχανοποιημένο, με ένα οδικό δίκτυο εντελώς απαρχαιωμένο, ανεπαρκές, και ανασφαλές, εκπροσωπώντας έναν τόπο χωρίς στοιχειώδεις υποδομές για κάθε είδους επενδύσεις, με ποσοστό ανεργίας που ξεπερνά το 30% και με κατοίκους σχεδόν απόλυτα φτωχοποιημένους, έχει την απόλυτη βεβαιότητα ότι το επενδυτικό σχέδιο του Οργανισμού Λιμένων Νήσου Εύβοιας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη των υδατοδρομίων στο Νομό θα αποτελέσει πραγματικά καθοριστικό παράγοντα για την επανάκαμψη της τοπικής οικονομίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο το Επιμελητήριο Εύβοιας - καταθέτοντας παράλληλα και με απόλυτη σαφήνεια ότι η ασφάλεια των υδατοδρομίων πρέπει να αποτελεί απαράβατο όρο του σχεδιασμού τους - παρακαλεί για την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη επίσπευση των διαδικασιών της πολυπόθητης αδειοδότησης τους, φοβούμενο ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος όχι μόνο να χαθεί άδικα επιπλέον χρόνος αλλά και να αποθαρρυνθεί ο ιδιώτης επενδυτής στην προσπάθεια ανάπτυξης του εγχειρήματος.  

Με την βεβαιότητα του πραγματικού ενδιαφέροντος του Υπουργείου και της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη της οικονομίας, μέσα από σύγχρονες και ευέλικτες πρακτικές, αναμένουμε τις άμεσες και θετικές σας ενέργειες, ώστε το θέμα των υδατοδρομίων να ολοκληρωθεί γρήγορα και να μην μετουσιωθεί σε ακόμη μια αδικία από αυτές που επί σειρά ετών υφίσταται ο τόπος μας.  
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