
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

Γραφείο Περιφερειάρχη 
 
                     Λαμία, 23 Ιουνίου 2022 

 
Συναντήσεις με τις διοικήσεις του Ο.Λ.Ν. Εύβοιας και των Λ.Τ. Φθιώτιδας, Φωκίδας και Σκύρου 

Προγραμματισμός και συνεργασία 
για την εγκατάσταση υδατοδρομίων 

και την υλοποίηση σειράς έργων 
 

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός πραγματοποίησε συναντήσεις με τις 
διοικήσεις του Οργανισμού Λιμένων Νομού Εύβοιας, του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, του 

Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας και του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου. 

 
Σκοπός των συναντήσεων, που έγιναν παρουσία και των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών, ήταν 

η προετοιμασία και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών για την 
επιτάχυνση των αδειοδοτικών και άλλων διαδικασιών εγκατάστασης υδατοδρομίων. 

 

Διαπιστώθηκε πως το σχέδιο ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίων στη Στερεά 
Ελλάδα προχωράει με διαφορετικά ανά περιοχή στάδια ωριμότητας, αλλά με ορίζοντα το 

σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Εξετάστηκε επίσης η πορεία υλοποίησης σειράς έργων με την χρηματοδότηση ή και την τεχνική 

υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ο προγραμματισμός νέων αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων. 

 
Αναλυτικά, στη συνάντηση με: 

❖ Τον Πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένων Νομού Εύβοιας Σπύρο Γεροντίτη και τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο Μπάμπη Μανιάτη, συζητήθηκαν κορυφαία ζητήματα για την 

ανάπτυξη της Π.Ε. Εύβοιας και η συμβολή της Περιφέρειας σε αυτά, όπως η εξέλιξη 

του masterplan λιμένα Χαλκίδας, η μεταφορά του εμπορευματικού λιμένα Χαλκίδας, 

αλλά και πλήθος κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών, όπως αλιευτικά καταφύγια κλπ. 

❖ Τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας Ευάγγελο Μπλούνα, συζητήθηκαν 

ζητήματα σχετικά με την ομαλή λειτουργία του λιμένα Αγ. Κωνσταντίνου, όπου 

ολοκληρώνονται οι εργασίες και των αλιευτικών καταφυγίων Αχλαδίου και Γλύφας, που 

ξεκινούν τώρα να κατασκευάζονται. Σε εξέλιξη βρίσκεται σειρά παρεμβάσεων για την 

αναβάθμιση όλων των λιμένων της Φθιώτιδας. 

❖ Την Προέδρο του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας Σοφία Αναγνωστάκου και τα μέλη της 

Λιμενικής Επιτροπής, συζητήθηκαν έργα, τα οποία χρηματοδοτούνται από την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπως: 

• Η αναβάθμιση του Προβλήτα του Λιμένα Ιτέας, προϋπολογισμού 6.200.000 €. 

Έργο, που έχοντας ξεπεράσει πολλά εμπόδια και δυσκολίες, βρίσκεται στο 

τελευταίο στάδιο (προσυμβατικός έλεγχος προγραμματικής σύμβασης) προ της 

δημοπράτησης. 

• Οι επισκευές - συντηρήσεις υποδομών Ζώνης Λιμένα Ιτέας, προϋπολογισμού 

471.000 €. 



 
• Οι μελέτες για την εκβάθυνση των αγκυροβολίων Τροκαντερό και Κίρρας, για 

την υλοποίηση έργων ανάπλασης κλπ., τις οποίες θα δημοπρατήσει την 

επόμενη περίοδο η Περιφέρεια, συνολικού προϋπολογισμού 506.120 €. 

❖ Τον Προέδρο του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου Κυριάκο Αντωνόπουλο, ο οποίος 

ταυτόχρονα με μια σειρά αναπτυξιακών έργων, έχει ήδη σε πλήρη ωριμότητα το 

υδατοδρόμιο του νησιού. 

  

 «Η Στερεά Ελλάδα ζει και οφείλει να ζει και από τις θάλασσές της! Γι’ αυτό, συνεργαζόμαστε 
με τον ΟΛΝΕ και τα Λιμενικά Ταμεία, ώστε να αναπτύξουμε ένα πλήρες, στοχευμένο και 
λειτουργικό δίκτυο από λιμάνια, τουριστικά και αλιευτικά καταφύγια, μαρίνες και φυσικά 
υδατοδρόμια.  
 
»Ειδικά στα υδατοδρόμια δίνουμε μεγάλη έμφαση, καθώς η έλευσή τους προορίζεται να αλλάξει 
ριζικά τον χάρτη τουριστικών μετακινήσεων, αλλά και επιβατικών μεταφορών. Βήμα βήμα, 
ξεδιπλώνεται και υλοποιείται ένα μεγάλο σχέδιο, που θα συμβάλλει δραστικά στην ανάπτυξη 
και την ποιότητα ζωής μας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.  

 


