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Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντά η 

σύµβαση για τον εκσυγχρονισµό του λιµανιού της Κύµης, προϋπολογισµού 

8.979.000 €.  

 
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς και ο ανάδοχος του έργου, 

υπέγραψαν την Πέµπτη 29 Μαρτίου, τη σύµβαση µεταξύ Περιφέρειας και εργολήπτριας 

επιχείρησης για την κατασκευή του έργου µε πλήρη τίτλο «Τροποποίηση και εκσυγχρονισµός 

λιµένα Κύµης». Το έργο είναι ενταγµένο και χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ (Πρόγραµµα 

Στερεάς Ελλάδας), µε προϋπολογισµό 8.979.000 €. 

 

Πρόκειται για ένα σηµαντικό αναπτυξιακό έργο για την Εύβοια, αφού µε τη συγκεκριµένη 

εργολαβία θα γίνει η ολοκλήρωση των έργων της βόρειας (εσωτερικής) λιµενολεκάνης στο 

λιµάνι της Κύµης. Με τον τρόπο αυτό αναβαθµίζεται η λειτουργικότητα του λιµανιού, που 

πλέον θα µπορεί να εξυπηρετεί οργανωµένα και σύγχρονα τις θαλάσσιες επιβατηγές – 

οχηµαταγωγικές  και εµπορικές µεταφορές από και προς την Κύµη. 

 

Στόχος του έργου είναι η πλήρης αξιοποίηση της βόρειας λιµενολεκάνης, η οποία φιλοξενεί 

καταφύγια αλιευτικών και τουριστικών σκαφών. Με τις προβλεπόµενες εργασίες πρόκειται να 

γίνουν : 

- εκτεταµένες επιχώσεις έτσι ώστε να διαµορφωθεί χώρος για τη στάθµευση – 

συντήρηση και διαχείριση σκαφών. 

- Κρηπιδώµατα και διαµόρφωση χερσαίου χώρου, που θα εξυπηρετούν τα πλοία της 

ακτοπλοϊκής γραµµής και κρουαζιερόπλοια. 

 



Μ΄αυτό τον τρόπο, στο βόρειο υφιστάµενο λιµάνι, που βρίσκεται σε επαφή µε τον παραλιακό 

οικισµό της Κύµης θα εξυπηρετούνται τα αλιευτικά σκάφη της περιοχής, τα διερχόµενα αλλά 

και µόνιµα τουριστικά σκάφη, καθώς και πλοία της ακτοπλοϊας που συνδέουν τα νησιά του 

Βόρειου Αιγαίου. 

 

«Προχωρούµε ολοταχώς στην κατασκευή ενός µεγάλου έργου για την Εύβοια» επισηµαίνει ο 

Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς. «Με την υπογραφή της σύµβασης σηµατοδοτούµε την 

έναρξη ενός έργου υψηλής προτεραιότητας, το οποίο σταδιακά µπορεί να συνεισφέρει στην 

ανάπτυξη των θαλάσσιων µεταφορών της Στερεάς Ελλάδας. Η ιδανική και προνοµιακή 

γεωγραφική θέση του λιµανιού της Κύµης, µπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί για να 

αποτελέσει κεντρική πύλη σύνδεσης της κεντρικής Ελλάδας µε το βόρειο και ανατολικό 

Αιγαίο. 

Εµείς µέσα από το ΕΣΠΑ προωθούµε αυτή τη δυνατότητα, δηµιουργώντας άµεσα σύγχρονες 

συνθήκες εξυπηρέτησης σκαφών και πλοίων. Επιδίωξή µας είναι να κατασκευαστούν και να 

λειτουργήσουν συνδυαστικά τα αναγκαία οδικά και λιµενικά έργα στην Εύβοια, έτσι ώστε να 

διευρυνθούν και να µεγιστοποιηθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής.» 
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