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8. ΜΕΤΑΦΟΡIKH YΠΟ∆ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
8.1 Ο∆ΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ
8.1.1 Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης
Το θεσµοθετηµένο κύριο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας περιλαµβάνει τις εθνικές
οδούς και το πυκνότερο επαρχιακό δίκτυο και έχει συνολικό µήκος 2.847 χλµ. δίνοντας
µια µέση πυκνότητα 200 τρέχοντα µέτρα ανά τετρ. χλµ. έκτασης. Πιο αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα, όπου προστίθεται και η υπό κατασκευή
Εγνατία Οδός που διέρχεται από 4 νοµούς, εκτός ∆ράµας.
Πίνακας 8.1 : Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Κύριο οδικό δίκτυο (km.)
Εθνικό
Επαρχιακό
Σύνολο

Έκταση
(km2)

Πυκνότητα
(m/km2)

N. ∆ράµας
Ν. Καβάλας
Ν. Ξάνθης
Ν. Ροδόπης
Ν. Έβρου
Περιφέρεια

128
203,6
121,9
61,8
260
775,3

396
392,3
257
458,9
567,3
2.071,5

524
595,9
378,9
520,7
827,3
3.109,1

3.468
2.111
1.793
2.543
4.242
14.157

151
282
211
205
195
220

Ελλάδα

9.255

29.351

38.606

131.957

292

Ποσοστό
Περιφέρειας

8,4 %

7,0 %

8,0 %

10,7 %

-

Πηγή : Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας (στοιχεία 1997)

Η κατάσταση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας έχει βελτιωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και ειδικά των Ε.Ο.2 και Ε.Ο.51, οι οποίες χρηµατοδοτήθηκαν εντατικά.
Από άποψη βατότητας και είδους οδοστρώµατος η κατάσταση του εθνικού οδικού δικτύου είναι σε γενικές γραµµές ικανοποιητική. Προβλήµατα υπάρχουν σε τµήµατα της
Ε.Ο.2 στους Νοµούς Καβάλας και Ξάνθης και στην Ε.Ο.12 (Καβάλα – ∆ράµα), τα οποία διέρχονται µέσα από οικισµούς ή συνοδεύονται από την εκτός σχεδίου παρόδια
δόµηση. Σηµαντική εξάλλου αναµένεται η βελτίωση στο επίπεδο των µεταφορικών υποδοµών της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης από την ολοκλήρωση ανατολικού τοµέα της Εγνατίας Οδού και των τεσσάρων κάθετων αξόνων.
Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία του παραπάνω πίνακα, η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. βρίσκεται κάτω από το µέσο όρο της χώρας σε πυκνότητα του θεσµοθετηµένου κύριου
οδικού δικτύου.
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Πίνακας 8.2 : Στοιχεία των οδικών µεταφορών της Περιφέρειας Α. Μ .Θράκης
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ σε
κυκλοφορία (χιλιάδες)

86,7

91,0

98,2

105,7

115,9

127,0

136,5

Εγγραφές νέων επιβατικών IX

4.402

4.065

7.375

7.397

10.336 11.762 11.343

Ταξί σε κυκλοφορία

1.294

1.187

1.187

1.187

1.187

1.187

1.187

Λεωφορεία σε κυκλοφορία

1.004

1.018

1.045

1.075

1.100

1.125

1.141

Φορτηγά σε κυκλοφορία (χιλ.)

46,4

48,4

51,6

54,6

57,4

59,8

61,9

Τροχαία ατυχήµατα

1.335

1.355

1.297

1.425

1.282

1.068

880

Επιβατικά αυτοκίνητα IX ανά
100 κατοίκους

15,4

16,2

17,5

18,8

20,6

22,5

22,3

Πηγή : Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

8.1.2 Οδικό ∆ίκτυο Νοµού Καβάλας
8.1.2.1 Εθνικό ∆ίκτυο
Το εθνικό δίκτυο που βρίσκεται εντός των ορίων του Νοµού Καβάλας καλύπτει
συνολικό µήκος 162 χιλιοµέτρων. Χαρακτηρισµένες ως εθνικές οδοί είναι η οδός Αµφίπολης - Καβάλας - Ξάνθης (Ε.Ο. 2) , η οδός Σταυρός Αµυγδαλεώνα - ∆ράµα (Ε.Ο.12),
και η οδός Θάσος - Πρίνος - Λιµενάρια (Ε.Ο. 69). Εθνική οδός θεωρείται ακόµη και η
παραλιακή οδός από τα δυτικά όρια του Νοµού στον ποταµό Στρυµόνα µέχρι την πόλη
της Καβάλας. Με εξαίρεση το τελευταίο τµήµα, το εθνικό οδικό δίκτυο παρουσιάζει χαράξεις που ανάγονται στην προπολεµική εποχή και που δηµιουργήθηκαν ακολουθώντας τους δρόµους σύνδεσης µεταξύ των οικισµών. Από τότε, οι βασικές κατευθύνσεις
παρέµειναν οι ίδιες αλλά γίνονται συνεχείς τοπικές βελτιώσεις των χαράξεων, τόσο σε
τµήµατα αυξηµένης επικινδυνότητας όσο και µε την κατασκευή παρακάµψεων οικισµών, τους οποίους διέσχιζε το εθνικό οδικό δίκτυο.
Πίνακας 8.3 : Εθνικό ∆ίκτυο εντός του Ν. Καβάλας
Περιγραφή ∆ιαδροµής
Αµφίπολη - Καβάλα

Ονοµασία Οδού
Ε.Ο. 2

Καβάλα - Ξάνθη

Ε.Ο. 2

Σταυρός Αµυγδαλεώνα - ∆ράµα

Ε.Ο. 12

Θάσος – Πρίµος - Λιµενάρια

Ε.Ο. 69

Πηγή : Νοµαρχία Καβάλας, τµήµα Συγκοινωνιών, 1999

Σηµαντικές επεµβάσεις βελτίωσης του εθνικού οδικού δικτύου γίνονται και σε επίπεδο γεωµετρικών χαρακτηριστικών. Το πλάτος του οδοστρώµατος αλλά και των ερεισµάτων στο µεγαλύτερο τµήµα του Εθνικού δικτύου µέσα στον Νοµό Καβάλας έφθασε
να είναι εντός των διεθνών προδιαγραφών για τους υπέρ-τοπικούς άξονες. Η κατάσταση του οδοστρώµατος είναι σε γενικές γραµµές καλή και µόνο τοπικά χρειάζονται βελ-
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τιώσεις εξαιτίας του αυξηµένου ρυθµού φθοράς που προκαλεί το µεγάλο ποσοστό βαρέων οχηµάτων.
Στα ίδια επίπεδα είναι και ο εξοπλισµός της οδού σε θέµατα ασφαλείας. Η οριζόντια και κατακόρυφη ρυθµιστική σήµανση είναι στα περισσότερα τµήµατα επαρκής και
σε καλή κατάσταση και µόνο σηµειακά χρειάζεται βελτιώσεις, ενώ και η πληροφοριακή
σήµανση είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα, αν και απαιτείται παρέµβαση ώστε να παρουσιάζει ενιαία εικόνα. Προστατευτικά στηθαία και δίχτυα κατολισθήσεων υπάρχουν
σε όλα τα σηµεία όπου αυτό απαιτείται, ενώ σε λίγα σηµεία του Εθνικού δικτύου υπάρχουν και τηλέφωνα άµεσης ανάγκης. Γενικά, η συνολική εικόνα του Εθνικού οδικού δικτύου παρουσιάζει σχετική επάρκεια αλλά χρήζει περαιτέρω βελτίωσης.
Αναλυτικά στοιχεία φόρτων του Εθνικού δικτύου δεν τηρούνται τα τελευταία χρόνια
και µόνο η 2η ∆.Ε.Κ.Ε, που έχει την ευθύνη του ελέγχου και της συντήρησης, κάνει περιοδικές µετρήσεις. Ενδεικτικά αποτελέσµατα από αυτές τις µετρήσεις δείχνουν ότι το
τµήµα Καβάλας – Ξάνθης (το οποίο και παρουσιάζει τους υψηλότερους κυκλοφοριακούς φόρτους από το σύνολο του Εθνικού δικτύου) έχει ηµερήσιο φόρτο 12.000 ΜΕΑ
(µονάδες επιβατικών αυτοκινήτων). Το ποσοστό των φορτηγών, λεωφορείων και γενικά των βαρέων οχηµάτων σε αυτό το φόρτο αγγίζει το 42 %.
Κόστος τροχαίων ατυχηµάτων
Στο διάστηµα 1994-1998 έχουν καταγραφεί τα τροχαία ατυχήµατα για την Υπερνοµαρχία ∆ράµας-Καβάλας-Ξάνθης. Σύµφωνα µε τα παρακάτω στοιχεία, το µέσο κόστος ενός τροχαίου ατυχήµατος ανερχόταν για τη συγκεκριµένη 5ετία στα 17.000 Ευρώ. Αναλυτικά, παρατίθενται τα δεδοµένα του Ν. Καβάλας στον παρακάτω πίνακα :
Πίνακας 8.4 : Μέσο Κόστος Ατυχήµατος/ Χλµ./ Έτος για το Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο
του Ν. Καβάλας
Περιγραφή ∆ιαδροµής
Καβάλα – Ξάνθη
Καβάλα – Στρυµόνας (Εγνατία)
Καβάλα – ∆ράµα
Καβάλα – Στρυµόνας (παλαιά εθνική οδός)

Κόστος Ατυχήµατος (Ευρώ)
23.000
14.500
20.000
16.000

Πηγή : Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα TRANSPORT (RIMES)

8.1.2.2 Επαρχιακό ∆ίκτυο
Το Επαρχιακό οδικό δίκτυο εντός των ορίων του νοµού Καβάλας, καλύπτει συνολικό µήκος 378 χιλιοµέτρων. Έχει χαρακτηριστεί ως τέτοιο, µε Βασιλικό ∆ιάταγµα του
1956 και περιλαµβάνει δρόµους που συνδέουν τους κυριότερους οικισµούς του νοµού
µεταξύ τους και µε αντίστοιχους γειτονικών νοµών. Από τους οικισµούς αυτούς, οι περισσότεροι είναι σήµερα διοικητικά κέντρα νέων ∆ήµων (Καποδιστριακών). Το Επαρχιακό δίκτυο αποτελείται από τις παρακάτω οδούς :
Νο 1 : Αµυγδαλεώνας - Πλαταµώνας προς Σταυρούπολη µέσω Παλιάς Καβάλας
και Κορυφών.
Νο 2 : Πλαταµώνας - Λεκάνη - Κεχρόκαµπος.
Νο 3 : Πλαταµώνας - Λυκόστοµο προς ∆ράµα από το 25ο χλµ. της . οδού 1.
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Νο 4 : Αµυγδαλεώνας - Ζυγός - Λυκόστοµο µέσω Κρυονερίου και Ληµνιάς.
Νο 5 : Νέα Καρβάλη - Μακρυχώρι - Σκοπός από Λεύκη, Ελαφοχώρι και Στενωπό.
Νο 6 : Νέα Καρβάλη - Ερατεινό - Κεραµωτή από Ποντολίβαδο και µέσω Αγιάσµατος και Πηγών.
Νο 7 : Χρυσούπολη - Μακρυχώρι - Πλαταµώνας.
Νο 8 : Χρυσούπολη - Χρυσοχώρι - Κεραµωτή.
Νο 9 : Χρυσούπολη - Ερατεινό.
Νο 10 : Καβάλα - Λιµάνι Ελευθερών - Αµφίπολη από Παληό, Νέα Ηρακλείτσα,
Νέα Πέραµο, Ελαιοχώρι, Φωλιά, Λουτρά Ελευθερών και Ορφανό.
Νο 11 : Ελευθερούπολη - Γεωργιανή προς Σιδηροδροµικό Σταθµό Αγγίστης µέσω Αντιφιλίππων.
Νο 12 : Ελευθερούπολη - Λιµάνι Ελευθερών.
Νο 13 : Ελευθερούπολη - Φωλιά από Μελισσοκοµείο και από Μεσότοπο και Σιδηροχώρι.
Νο 14 : Ποδοχώρι - Ακροπόταµος - Κάρυανη.
Νο 15 : Γαληψός προς Μεσολακιά Νοµού Σερρών.
Νο 16 : Νικήσιανη προς Καλαµπόκι και ∆ράµα.
Νο 17 : Λιµένας - Άνω Θεολόγος - Λιµενάρια Θάσου µέσω Παναγίας και Ποταµιάς.
Γενικά, η συνολική εικόνα που παρουσιάζει το επαρχιακό οδικό δίκτυο είναι συγκριτικά κατώτερη της αντίστοιχης του εθνικού. Πολλές από τις χαράξεις των οδών
χρήζουν σηµαντικής βελτίωσης, και ειδικά στις ορεινές περιοχές του Νοµού (στους ∆ήµους Ορεινού, Παγγαίου και Θάσου), ενώ σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται η κατασκευή οδών παράκαµψης οικισµών µε αυξηµένη συγκοινωνιακή κίνηση, είτε λόγω των
ειδικών τους χαρακτηριστικών (τουριστικοί κ.α.) είτε λόγω σχετικά µεγάλων πληθυσµιακών µεγεθών. Βελτιώσεις απαιτούνται και στις διασταυρώσεις οδών του ∆ηµοτικού
δικτύου µε το επαρχιακό δίκτυο, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αδιαµόρφωτες και χωρίς σηµατοδότηση.
Οι σηµαντικές επεµβάσεις και τα έργα που γίνονται πρόσφατα για την βελτίωση
τόσο του οδοστρώµατος όσο και των γεωµετρικών χαρακτηριστικών των οδών, έχουν
σαν συνέπεια την δηµιουργία µεγάλων ποιοτικών διαφορών µεταξύ τµηµάτων του επαρχιακού δικτύου. Έτσι, στα τµήµατα εκείνα που τα τελευταία χρόνια έγιναν έργα, το
οδόστρωµα βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά
είναι επαρκή, ενώ στα υπόλοιπα τµήµατα, υπάρχουν σηµαντικές υστερήσεις και στους
δύο αυτούς τοµείς. Χειρότερη, ίσως, είναι η κατάσταση του επαρχιακού δικτύου στον
τοµέα του εξοπλισµού των οδών και της σήµανσης. ∆υστυχώς, οι δύο αυτοί τοµείς είναι
ανύπαρκτοι σε παλιές χαράξεις ενώ και σε πολλές νεότερες, τόσο ο εξοπλισµός όσο
και η σήµανση των οδών δεν είναι ικανοποιητικοί.
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8.1.2.3 ∆ηµοτικό δίκτυο
Το εντός των οικισµών οδικό δίκτυο καθώς και οι οδοί που συνδέουν τους οικισµούς µεταξύ τους ανήκουν στο ∆ηµοτικό οδικό δίκτυο. Σε γενικές γραµµές η εικόνα
που παρουσιάζει το δηµοτικό οδικό δίκτυο δεν είναι ικανοποιητική. Οι δρόµοι που συνδέουν τα δηµοτικά διαµερίσµατα µεταξύ τους και µε την διοικητική έδρα του δήµου, παρέχουν µεν ικανοποιητικό επίπεδο εξυπηρέτησης των µετακινήσεων, δεν πληρούν όµως στοιχειώδεις προδιαγραφές ως προς την χάραξη, τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά,
την ποιότητα του οδοστρώµατος και τον εξοπλισµό ασφαλείας που θα έπρεπε να έχουν, οδικές αρτηρίες τόσο σηµαντικές για την συνοχή και την αυξηµένη κινητικότητα
ενός ενιαίου δήµου. Μεγαλύτερα προβλήµατα παρουσιάζονται στους ορεινούς δήµους
του νοµού και το ∆ήµο Θάσου ενώ καλύτερη κατάσταση επικρατεί στους πεδινούς δήµους όπως της Χρυσούπολης και της Κεραµωτής.
Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο εντός των οικισµών είναι χειρότερη. Με εξαίρεση
τους οικισµούς µε αυξηµένο, συγκριτικά, πληθυσµό (Ελευθερούπολη, Χρυσούπολη,
Λιµένας Θάσου), στους οποίους εκτελούνται συχνά έργα βελτίωσης και συντήρησης
του εσωτερικού οδικού δικτύου, στους υπόλοιπους οικισµούς η πλειοψηφία των δρόµων έχει κατασκευαστεί χωρίς προγραµµατισµό και ιεράρχηση, και έργα συντήρησης βελτίωσης τους εκτελούνται µόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης. Είναι χαρακτηριστικό ότι, γενικά, µόνο οι κεντρικοί δρόµοι των οικισµών είναι ασφαλτοστρωµένοι ενώ
στην µεγάλη τους πλειοψηφία, οι υπόλοιποι είναι είτε τσιµεντοστρωµένοι είτε χωµατόδροµοι.
8.1.2.4 Αγροτικό - ∆ασικό δίκτυο
Μεγάλης έκτασης έργα βελτίωσης απαιτούνται και στο οδικό δίκτυο της πλειοψηφίας των αγροτικών και δασικών περιοχών. Οι δρόµοι αυτοί στην συντριπτική πλειοψηφία τους είναι χωµατόδροµοι και παρουσιάζουν προβλήµατα εποχιακής βατότητας,
κυρίως το χειµώνα. Έτσι, το οδικό δίκτυο, αν και σχετικά εκτεταµένο, δεν δίνει την δυνατότητα αξιοποίησης δραστηριοτήτων όπως ο αγροτουρισµός ή ο χειµερινός - δασικός τουρισµός.
8.1.2.5 Εγνατία Οδός
Το έργο της Εγνατίας Οδού στο Νοµό Καβάλας έχει προϋπολογισθεί στα 40 δισ.
δραχµές και περιλαµβάνει τέσσερα τµήµατα:


το τµήµα από τη Γέφυρα Στρυµόνα µέχρι τον Άγιο Ανδρέα.



το τµήµα από τον Άγιο Ανδρέα µέχρι τα Άσπρα Χώµατα (παράκαµψη Καβάλας).



το τµήµα από τα Άσπρα Χώµατα έως τη Νέα Καρβάλη και



το τµήµα από την Νέα Καρβάλη έως το Βανιάνο (γέφυρα Νέστου).
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Χάρτης 8.1 : Χάραξη της Εγνατίας Οδού στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

Πηγή : ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Παράκαµψη Καβάλας
Η παράκαµψη της Καβάλας έχει συνολικό µήκος 25 χιλιοµέτρων και χωρίζεται σε
δύο τµήµατα. Στο τµήµα από τον Άγιο Ανδρέα ως τον Άγιο Συλά, µήκους 14 χλµ. και
στο τµήµα από τον Άγιο Συλά ως τα Άσπρα Χώµατα µήκους 11 χλµ. Το τµήµα της παράκαµψης, όπως και όλη η οδός, κατασκευάστηκε µε διατοµή αυτοκινητόδροµου δύο
λωρίδων σε κάθε κατεύθυνση κυκλοφορίας, µε κεντρική νησίδα πλάτους 2 µέτρων και
µε στηθαίο. Για τη σύνδεση της παράκαµψης µε το υφιστάµενο οδικό δίκτυο προβλέπονται 4 κόµβοι (πλήρως ανισόπεδοι): στον Άγιο Ανδρέα, στο Παληό, στον Άγιο Συλά
και στα Άσπρα Χώµατα.
Υπόλοιπα τµήµατα Εγνατίας Οδού στο Νοµό Καβάλας
Στο τµήµα από τον ποταµό Στρυµόνα µέχρι τον Άγιο Ανδρέα έχει ήδη εκπονηθεί
µελέτη µεσόγειας χάραξης και τα έργα κατασκευής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παλιότερα και µε βάση επιλογές εκείνης της περιόδου, ξεκίνησε η εκπόνηση µελέτης µετατροπής της υπάρχουσας, από το 1980, παραλιακής οδού Καβάλας - Στρυµόνα σε
κλειστό διεθνή αυτοκινητόδροµο δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση, µε διαχωριστική νησίδα, και µάλιστα είχαν παραδοθεί οι οριστικές µελέτες για τα πρώτα 34 χλµ., οι γεωλογικές µελέτες και οι προκαταρκτικές µελέτες των κόµβων.
Τα προβλήµατα όµως που ανέδειξαν οι γεωλογικές µελέτες αναφορικά µε τις κατολισθήσεις και την ευστάθεια των πρανών, σε συνάρτηση µε τα χωροταξικά και συγκοινωνιακά πλεονεκτήµατα που παρουσίαζε η «µεσογειακή χάραξη» -από την Πιερία
κοιλάδα στην ενδοχώρα του νοµού- και οι πιέσεις όλων των τοπικών φορέων προς αυτή την κατεύθυνση, οδήγησαν σε µελέτη σύγκρισης των δύο λύσεων, επιλογή της µεσογειακής χάραξης και εκπόνηση προκαταρκτικής µελέτης.
Το τµήµα από τα Άσπρα Χώµατα µέχρι τη Νέα Καρβάλη έχει δηµοπρατηθεί και οι
εργασίες βρίσκονται στην φάση της ασφαλτόστρωσης, ενώ έχουν γίνει και τα απαραίτητα τεχνικά έργα. Το συνολικό µήκος του τµήµατος αυτού είναι 7,5 χιλιόµετρα.
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Για το τελευταίο τµήµα της Εγνατίας Οδού, από την Νέα Καρβάλη ως τον ποταµό
Νέστο, µήκους 25 χιλιοµέτρων, που βρίσκεται στα όρια του νοµού Καβάλας, είναι υπό
εκπόνηση µελέτη. ∆υσκολίες έχουν προκύψει µε την επιλογή θέσης της γέφυρας στον
ποταµό Νέστο, καθώς η περιοχή προστατεύεται από τη συνθήκη RAMSAR και για αυτό το λόγο εξετάζονται εναλλακτικές χαράξεις. Τέλος, θετική εξέλιξη για το νοµό Καβάλας πρέπει να θεωρηθεί η απόφαση για την δηµιουργία κόµβου στο ύψος του αεροδροµίου Μέγας Αλέξανδρος κάτι που δεν προβλέπονταν στον αρχικό σχεδιασµό του
έργου.
8.1.2.6 Κάθετος Οδικός άξονας Καβάλας - ∆ράµας - Εξοχής - Goce Delcev Βουλγαρίας
Οι αρχικές φιλοδοξίες της Εγνατίας οδού ήταν να αποτελέσει έναν πλήρη συγκοινωνιακό άξονα συνδυασµένων µεταφορών που θα συνέδεε την Ευρωπαϊκή Ένωση µε
την Ασία, τα Βαλκάνια και τον Εύξεινο Πόντο. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάσθηκαν οκτώ
συγκοινωνιακοί άξονες, κάθετοι στην Εγνατία, που θα αποτελούσαν πρόσβαση στην
Βαλκανική ενδοχώρα.
Στους νοµούς Καβάλας και ∆ράµας σχεδιάστηκε κάθετος συγκοινωνιακός άξονας
από το Γκάτσε Ντέλτσεφ Βουλγαρίας προς τη ∆ράµα και την Καβάλα µε σκοπό να
συνδυάσει τον οδικό άξονα, σιδηροδροµική σύνδεση του Βουλγαρικού δικτύου µε το
υπάρχον Ελληνικό στο νοµό ∆ράµας και πιθανή κάθοδο του έως την Καβάλα· και το
νέο λιµάνι της, συνδυασµένες αεροπορικές µεταφορές από τα αεροδρόµια Καβάλας και
Γκάτσε Ντέλτσεφ και θαλάσσιες µεταφορές από το νέο λιµάνι της Νέας Καρβάλης.
Από τα παραπάνω πάντως, το µόνο που φαίνεται να υλοποιείται είναι ο κάθετος
οδικός άξονας, του οποίου τµήµατα έχουν µελετηθεί και άλλα κατασκευάζονται ήδη,
µέχρι την Εξοχή, στα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα, όπου προβλέπεται συνοριακός
σταθµός. Η µελέτη και η κατασκευή του κάθετου αυτού άξονα, όπως και των υπολοίπων επτά, έχει ανατεθεί στην Εγνατία Α.Ε. που έχει συστήσει ειδική διεύθυνση.
8.1.3 Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
Οι οδικές µεταφορές στο νοµό Καβάλας διεξάγονται στο σύνολο τους από ιδιωτικούς φορείς. Στον τοµέα των µετακινήσεων επιβατών τον κύριο ρόλο παίζει το τοπικό
Κοινό Ταµείο Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) το οποίο εκτελεί δροµολόγια από την
Καβάλα προς την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, την Ξάνθη, την ∆ράµα, τις Σέρρες αλλά και
πολυάριθµα δροµολόγια προς τους οικισµούς των υπολοίπων νοµών.
Επίσης, δροµολόγια εκτελούνται και από την Χρυσούπολη και την Ελευθερούπολη
προς γειτονικούς οικισµούς. Το ΚΤΕΛ για όλα αυτά τα δροµολόγια διαθέτει ένα στόλο
152 λεωφορείων (στοιχεία 1998) τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι σύγχρονα και σε
καλή κατάσταση. Το ΚΤΕΛ παρέχει συνολικά ένα πολύ καλό επίπεδο εξυπηρέτησης µε
συχνά δροµολόγια προς πολλούς προορισµούς, αξιοπιστία και σχετικά χαµηλό κόστος
εισιτηρίου, υστερεί όµως κάπως στον τοµέα της οργάνωσης και του σχεδιασµού συγκοινωνιών αφού σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται σπατάλη πόρων.
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Πίνακας 8.5 : Χαρακτηριστικά των ΚΤΕΛ ανά νοµό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
∆ράµα

Καβάλα

Ξάνθη

Ροδόπη

Έβρος

75

152

61

51

70

28

38

16

14

16

4

6

4

4

2

850

1200

700

350

400

2,5

2,5

4,0

3,5

5,0

Λεωφορεία ΚΤΕΛ
∆ροµολόγια από/προς
Θεσ/νίκη ανά ηµέρα
∆ροµολόγια από/προς
Αθήνα ανά ηµέρα
Μέσος αριθµός επιβατών
από/προς Θεσ/νίκη
Χρονοαπόσταση Θεσ/νίκης
από πρωτεύουσες Νοµών
(ώρες)

Πηγή : ΚΤΕΛ Νοµών Περιφέρειας Α.Μ-Θ , 1998

Πίνακας 8.6 : Μεταφορικό έργο υπεραστικών συγκοινωνιών
Οχήµατα

∆ιανυθέντα
Χιλιόµετρα

Επιβάτες
(χιλ.)

Εισπράξεις
(εκατ. δρχ.)

3.936

305.599

151.136

71.342

Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

411

37.450

25.159

6.767

Ν. Καβάλας

152

13.075

11.153

2.329

Ελλάδα

Πηγή : ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας , 1996

Σηµαντικό ρόλο στον τοµέα των επιβατικών οδικών µεταφορών παίζουν και τα ταξί. Στο νοµό Καβάλας συνολικά εδρεύουν 353 ταξί (στοιχεία 1998) κατανεµηµένα στους
∆ήµους όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 8.7 : Αριθµός ταξί ανά δηµοτικό διαµέρισµα Ν. Καβάλας
∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα

Καβάλας
Ελευθερούπολης
Ελευθέρων
Θάσου
Κεραµωτής
Ορεινού
Ορφανού
Παγγαίου
Πιερέων
Φιλίππων
Χρυσούπολης
Πηγή : Νοµαρχία Καβάλας, 1999

Αριθµός ταξί

187
29
5
28
15
3
5
8
4
17
52
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8.2 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
8.2.1 Αεροπορική υποδοµή Νοµού Καβάλας
Στην Ανατολική Μακεδονία–Θράκη λειτουργούν σήµερα δύο κρατικά πολιτικά αεροδρόµια, της Καβάλας που εξυπηρετεί και τους νοµούς ∆ράµας και Ξάνθης και της
Αλεξανδρούπολης που εξυπηρετεί και το νοµό Ροδόπης. Αεροπορική σύνδεση υπάρχει µόνο µε την Αθήνα.
Στο νοµό Καβάλας υπάρχουν δύο αεροδρόµια από τα οποία αυτή τη στιγµή µόνο
το αεροδρόµιο «Μέγας Αλέξανδρος» στη Χρυσούπολη παρουσιάζει επιβατική κίνηση.
Το αεροδρόµιο Αµυγδαλεώνα, το πιο παλιό στο νοµό, µετά την έναρξη λειτουργίας του
άλλου αεροδροµίου, γενικά υπολειτουργεί και χρησιµοποιείται µόνο από µικρά στρατιωτικά αεροσκάφη, από την αερολέσχη Καβάλας και από πυροσβεστικά αεροσκάφη,
κυρίως την περίοδο του καλοκαιριού.
Το αεροδρόµιο της Χρυσούπολης εξυπηρετεί τους νοµούς Καβάλας, ∆ράµας και
Ξάνθης, συνδέοντας τους µε την Αθήνα. Θεωρείται περιφερειακός κόµβος, µε σχετικά
εσωστρεφή προσανατολισµό και χωρίς να µετατρέπεται σε κόµβο διαπεριφερειακής ή
διακρατικής σηµασίας.
Η τεχνική υποδοµή που διαθέτει είναι ένας διάδροµος προσγείωσης - απογείωσης
αεροσκαφών µήκους 3 χιλιοµέτρων και πλάτους 45 µέτρων και έχει ικανότητα εξυπηρέτησης ενός αεροσκάφους ανά 45 λεπτά. Η ετήσια επιβατική κίνηση του αεροδροµίου
είναι περίπου 200.000 επιβάτες και η αντίστοιχη εµπορευµατική περίπου 700 τόνοι εµπορευµάτων.
8.2.2.1 Επιβατική κίνηση
Η κίνηση παρουσιάζεται αυξηµένη τους καλοκαιρινούς µήνες εξαιτίας της τουριστικής δραστηριότητας (πτήσεις τσάρτερ κυρίως από Αγγλία, Γερµανία και Αυστρία), ενώ
το χειµώνα περιορίζεται στην επιβατική κίνηση εσωτερικού (σύνδεση µε Αθήνα από
δύο αεροπορικές εταιρίες) και σε τακτικές πτήσεις προς ορισµένες πόλεις της Γερµανίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το έτος 1999 στο αεροδρόµιο αφίχθησαν και αναχώρησαν 4.000 αεροσκάφη, ενώ για το έτος 2000 υπολογίζεται να φτάσουν τις 8.000 (σύµφωνα µε προβλέψεις από τις αερολιµενικές αρχές).
Πίνακας 8.8 : Επιβατική Κίνηση αερολιµένα «Μέγας Αλέξανδρος»
Επιβατική Κίνηση Αερολιµένα «Μέγας Αλέξανδρος»
Κίνηση εσωτερικού
Κίνηση εξωτερικού
Με ελληνικές εταιρίες
Με ξένες εταιρίες
Σύνολο επιβατικής κίνησης

63.788 επιβάτες
82.324 επιβάτες
18.345 επιβάτες
63.979 επιβάτες
146.112 επιβάτες

Πηγή : Αεροδρόµιο Καβάλας, 1998

Στον παραπάνω πίνακα παρατίθεται η επιβατική κίνηση του αεροδροµίου κατά το
έτος 1998. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα στοιχεία αναφέρονται σε εποχή που τα δροµολόγια εσωτερικού εκτελούσε µόνο η Ολυµπιακή Αεροπορία και η επιβατική κίνηση ήταν
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αισθητά µικρότερη από την σηµερινή (κυρίως λόγω έλλειψης διαθέσιµων θέσεων στα
δροµολόγια).
Η σύνδεση µε το αεροδρόµιο γίνεται από Καβάλα µε λεωφορείο του Κ.Τ.Ε.Λ. (παλαιότερα γινόταν µε λεωφορείο της Ολυµπιακής), µε ταξί που σταθµεύουν εκεί ή µε ιδιωτικά αυτοκίνητα. Από τη ∆ράµα η σύνδεση γίνεται µέσω Καβάλας, ενώ µε την Ξάνθη, η σύνδεση παρουσιάζει προβλήµατα λόγω διαφωνιών των οδηγών ταξί.
Μόλις πρόσφατα το αεροδρόµιο απέκτησε καινούργιο και σύγχρονο επιβατικό
σταθµό, οι εµπορευµατικές υποδοµές, όµως, είναι ακόµη υποτυπώδεις και δεν έχουν
εκσυγχρονιστεί. Σε γενικές γραµµές, οι αεροπορικές µεταφορές στο νοµό δίνουν µία
εικόνα εσωστρέφειας και κύρια αιτία γι' αυτό είναι το γεγονός της µικρής απόστασης
του αεροδροµίου της Χρυσούπολης από το αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης, το οποίο
έχει αυξηµένη εσωτέρου και διεθνή κίνηση.
Παρόλα αυτό, η παρουσία του αεροδροµίου παίζει καταλυτικό ρολό στην σύνδεση
της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε την Αθήνα, ενώ
στο µέλλον θα πρέπει να διεκδικήσει µεγαλύτερο ρόλο ως τµήµα ενός ολοκληρωµένου
συστήµατος µεταφορών µε στοιχεία : την Εγνατία οδό, τον κάθετο οδικό άξονα από
Βουλγαρία, το νέο µεγάλο λιµάνι του Νοµού στη Νέα Καρβάλη και, πιθανώς, τις µελλοντικές σιδηροδροµικές συνδέσεις Θεσσαλονίκης - Καβάλας, ∆ράµας - Καβάλας και Τοξοτών - Νέας Καρβάλης.
8.2.2.2 Έργα υποδοµής στις εναέριες µεταφορές
Με την ολοκλήρωση του νέου επιβατικού σταθµού συνολικού κόστους 2,5 δις
δραχµών, το αεροδρόµιο Μέγας Αλέξανδρος της Χρυσούπολης εκσυγχρονίστηκε και
ταυτόχρονα απέκτησε την δυνατότητα εξυπηρέτησης µεγαλύτερου όγκου εναέριων µεταφορών.
Ταυτόχρονα, έργα επέκτασης και εκσυγχρονισµού και των υπολοίπων εγκαταστάσεων βρίσκονται εξέλιξη, όπως ο χώρος στάθµευσης αεροσκαφών, ο χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων, και τα µέσα εξυπηρέτησης των πτήσεων. Σηµαντικό έργο θα πρέπει
να θεωρηθεί η κατασκευή του νέου πύργου ελέγχου στον οποίο σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα αναµένεται να µεταφερθούν οι υπηρεσίες εναέριου ελέγχου.
Για το αεροδρόµιο του Αµυγδαλεώνα δεν έχουν προγραµµατισθεί έργα εκτός από
τα έργα συντήρησης που εκτελεί η Πολεµική Αεροπορία που έχει την ευθύνη και την
εκµετάλλευση του. θα πρέπει όµως και σε αυτή την περίπτωση να εξεταστούν όλοι οι
τρόποι και τα µέσα αξιοποίησης µιας τόσο σηµαντικής υποδοµής µεταφορών.
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8.3 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
8.3.1 Θαλάσσιες µεταφορές στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης
Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. διαθέτει σήµερα 8 λιµάνια, τα οποία διακρίνονται σε εθνικής
και τοπικής σηµασίας. Εθνικής σηµασίας έχουν χαρακτηριστεί τα νέα εµπορικά λιµάνια
της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας, που περιλαµβάνονται στους 13 σηµαντικότερους λιµένες της χώρας από πλευράς διακίνησης επιβατών και εµπορευµάτων, ενώ
τοπικής σηµασίας έχουν χαρακτηριστεί 2 στον ηπειρωτικό χώρο, 3 στη Θάσο και 1 στη
Σαµοθράκη. Επίσης υφίστανται 7 αλιευτικά καταφύγια στον ηπειρωτικό χώρο, 2 στη
Θάσο και 1 στη Σαµοθράκη.
8.3.2 Θαλάσσιες Μεταφορές στο Ν. Καβάλας
Ο νοµός Καβάλας, εξαιτίας του µεγάλου µήκους ακτών που διαθέτει, παρουσιάζει
σηµαντικό ποσοστό θαλάσσιων µεταφορών, τόσο επιβατικών όσο και εµπορευµατικών. Στο νοµό υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός λιµανιών, µε µεγαλύτερο και σηµαντικότερο, από πλευράς κίνησης, το λιµάνι της Καβάλας και σε δεύτερο επίπεδο τα λιµάνια
της Κεραµωτής και της Νέας Περάµου στο χερσαίο τµήµα του νοµού, και του Λιµένα
και του Πρίνου στη Θάσο.
Η εµπορευµατική κίνηση, που εξυπηρετείται κατά κύριο λόγο από το λιµάνι της
Καβάλας, από παλιά παρουσίαζε σηµαντική κίνηση, την οποία και διατηρεί µέχρι σήµερα, δίνοντας στον Νοµό και στην πόλη προεξέχουσα θέση σε πανελλήνιο επίπεδο.
Πρέπει, πάντως, να σηµειωθεί ότι το είδος των εµπορευµάτων έχει αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες και ενώ παλιότερα αποτελούνταν κυρίως από καπνά, τώρα παρουσιάζει
µεγαλύτερη ποικιλία. Η κίνηση του συνόλου των λιµένων του νοµού ανέρχεται σε φορτοεκφορτώσεις άνω των 2.100.000 τόνων ετησίως, εκ των οποίων οι φορτώσεις αποτελούν το 75% της συνολικής κίνησης.
8.3.2.1 Το λιµάνι της Καβάλας
Το κεντρικό λιµάνι της Καβάλας διαθέτει έξι κρηπιδώµατα συνολικού µήκους 1.716
µέτρων και τρεις µόλους, συνολικού µήκους 760 µέτρων. Το ωφέλιµο βάθος κυµαίνεται
από 4,5 µέχρι 10 µέτρα ενώ οι αποθηκευτικοί του χώροι καλύπτουν συνολική επιφάνεια 44.800 τετρ. µέτρων, από τα οποία µόνο τα 800 είναι στεγασµένα. Επίσης, διαθέτει κτίρια συνολικής επιφάνειας 4.940 τετρ. µέτρα.
Η συνολική επιφάνεια της χερσαίας ζώνης είναι 160.500 τετρ. µέτρα. Στον µηχανολογικό του εξοπλισµό περιλαµβάνονται τρεις αυτοκινούµενοι γερανοί οκτώ ανυψωτικά µηχανήµατα (εκ των οποίων ένα για εµπορευµατοκιβώτια), ένας αυτοκινούµενος
φορτωτής καθώς και δύο γεφυροπλάστιγγες 40 και 80 τόνων. Η συνολική ικανότητα
εξυπηρέτησης φτάνει τους 450.000 τόνους εµπορευµάτων ετησίως. Ενδεικτικά στοιχεία
για την επιβατική κίνηση του λιµανιού µε κύριες κατευθύνσεις την Θάσο, την Σαµοθράκη, την Λήµνο και την Μυτιλήνη, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :
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Πίνακας 8.9 : Επιβατική κίνηση λιµένα Καβάλας
Έτος
1995
1996
1997
1998

Επιβάτες
561.532
624.924
592.720
623.768

Πηγή : Λιµεναρχείο Καβάλας

Ο αριθµός των τροχοφόρων που µετακινούνται από το λιµάνι της Καβάλας προς
τους ίδιους προορισµούς αγγίζει τα 100.000 ετησίως. Από το λιµάνι της Καβάλας, εκτός
από τα οχηµαταγωγά πλοία κλειστού τύπου, που εκτελούν δροµολόγια προς τα νησιά
του Βορείου και κεντρικού Αιγαίου και τα οχηµαταγωγά πλοία ανοικτού τύπου που εκτελούν δροµολόγια προς Θάσο, ξεκινούν και υδροπτέρυγα (flying dolphins) µε προορισµό τη Θάσο. Όλες οι γραµµές της ακτοπλοΐας χαρακτηρίζονται από ανεπάρκεια
στην συχνότητα των δροµολογίων και ειδικά στην σύνδεση µε τη Θάσο.
8.3.2.2 Ο νέος µείζων λιµένας στη Νέα Καρβάλη
Στην περιοχή της Νέας Καρβάλης εκτελούνται οι εργασίες κατασκευής του νέου
λιµένα της Καβάλας. Η αποπεράτωση των λιµενικών έργων και η τελική δηµιουργία
ενός ενιαίου λιµενικού συστήµατος, θα δώσει τη δυνατότητα στην Καβάλα να µετατραπεί σε σηµαντικό συγκοινωνιακό και µεταφορικό κόµβο. Αναµένονται αυξητικές τάσεις
προσέλκυσης επιβατών και εµπορευµάτων από ένα ευρύ γεωγραφικό χώρο τόσο της
περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όσο και της Βαλκανικής ενδοχώρας.
Άλλωστε, τόσο η σκοπιµότητα του έργου όσο και η χωροθέτησή του έχουν τεκµηριωθεί από σειρά µελετών (Γενική Μελέτη και προγραµµατικό σχέδιο, οικονοµοτεχνική
µελέτη, µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τεχνικές µελέτες, προκαταρκτική µελέτη
Ελεύθερης Ζώνης). Η αποπεράτωση και λειτουργία του νέου λιµένα κρίνεται απαραίτητη για την περαιτέρω υλοποίηση των αναπτυξιακών σχεδίων για την περιοχή, διότι σηµαντικό στοιχείο τους αποτελεί η συνιστώσα των θαλάσσιων µεταφορών.
Το νέο λιµάνι, στο οποίο έχει δοθεί η ονοµασία «Φίλιππος Β’», κατασκευάζεται για
να εξυπηρετήσει κυρίως εµπορευµατικές µεταφορές και να αποτελέσει µείζονα µεταφορικό κόµβο. Αυτή τη στιγµή εξυπηρετεί περιορισµένες εµπορευµατικές µεταφορές
λιπασµάτων και πετρελαίου, αφού τα λιµενικά έργα βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης
και δεν έχει εγκατασταθεί ο απαιτούµενος εξοπλισµός για την ανάπτυξη πλήρους δραστηριότητας.
Ο νέος µείζων λιµένας στη Νέα Καρβάλη µε ηµιτελείς, µέχρι σήµερα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό, διαθέτει τέσσερις θέσεις εξυπηρέτησης µεταφορών:
Η θέση Β.Φ.Λ. εξυπηρετεί τη φόρτωση λιπασµάτων και την εκφόρτωση επεξεργασµένων καυσίµων και διαθέτει προβλήτα 265 µέτρων, ηµιτελή µόλο µήκους
250 µέτρων, δύο γερανογέφυρες επί σιδηροτροχιών 10 τόνων, δύο ειδικές γερανογέφυρες απόδοσης 100 τόνων ανά ώρα, ένα γερανό φόρτωσης χύµα υλικών απόδοσης 250 τόνων/ώρα και ταινιόδροµους µεταφοράς υλικών.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

127

Η θέση Ν.Α.Ρ.C εξυπηρετεί τη φόρτωση αργού πετρελαίου και την εκφόρτωση
επεξεργασµένων καυσίµων και διαθέτει προβλήτα µήκους 150 µέτρων, αποβάθρα 40X25 µέτρων, µόλο µήκους 80 µέτρων και είναι εξοπλισµένη µε υποβρύχιους αγωγούς αργού πετρελαίου.
Η θέση Ιχθυόσκαλα (δεν έχει σχέση µε την ιχθυόσκαλα στην πόλη της Καβάλας,
όπου γίνεται το εµπόριο ιχθυρών) εξυπηρετεί αυτή τη στιγµή την φορτοεκφόρτωση τσιµέντου.
Τα κεντρικά κρηπιδώµατα, τα οποία εξυπηρετούν κυρίως τη φόρτωση µαρµάρων και δηµητριακών αλλά και άλλων προϊόντων όπως, καπνός, δοµικά υλικά
κ.α. καθώς και την εκφόρτωση χαρτοµάζας, πολυαιθυλενίου και γενικού φορτίου.
Αποθηκευτικούς χώρους, χερσαίες εγκαταστάσεις ή άλλου είδους χερσαίας ζώνη
προς το παρόν δεν διαθέτει το λιµάνι ως φορέας. Όλες οι παραπάνω εγκαταστάσεις
ανήκουν στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που εξυπηρετούνται από το λιµάνι.
Με την αποπεράτωση της κατασκευής του νέου µείζονα λιµένα στην Νέα Καρβάλη
αναµένεται να προκύψουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα στις θαλάσσιες µεταφορές και τον
τουρισµό. Η µεταφορά των εµπορικών δραστηριοτήτων από το λιµάνι της Καβάλας στο
νέο λιµάνι της Ν. Καρβάλης θα συµβάλλει στην αξιοποίηση του πρώτου προς την κατεύθυνση της επιβατικής κίνησης, του τουρισµού και της αναψυχής, ενώ το δεύτερο θα
αναδειχθεί σε εµπορευµατικό και µεταφορικό κόµβο.
8.3.2.3 Τα υπόλοιπα λιµάνια του Νοµού Καβάλας
Από τα υπόλοιπα λιµάνια του νοµού ξεχωρίζουν τα λιµάνια της Κεραµωτής και
Νέας Περάµου στο χερσαίο τµήµα του νοµού, και Λιµένα και Πρίνου στο νησί της Θάσου. Η εµπορευµατική κίνηση των παραπάνω λιµανιών όπως και των υπολοίπων λιµανιών του νοµού είναι περιορισµένη και συνίσταται στην µεταφορά προϊόντων όπως
οικοδοµικά υλικά, δηµητριακά (από το λιµάνι Νέας Περάµου), προϊόντα λατοµείων
µαρµάρου (από Θάσο, κυρίως µέσω Λιµένα και Κεραµωτής, αλλά και από Πρίνο προς
Καβάλα και δευτερευόντως προς Νέα Πέραµο) κ.α. Τα λιµάνια εξυπηρετούν κυρίως
επιβατική κίνηση (ferry boats και δελφίνια), σκάφη αναψυχής και τουριστικά σκάφη, καθώς και αλιευτικά σκάφη.
Από πλευράς υποδοµών, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια έργα βελτίωσης εκσυγχρονισµού των λιµενικών εγκαταστάσεων. ∆υστυχώς όµως, οι λιµενικές υποδοµές των υπολοίπων λιµανιών του νησιού εξακολουθούν γενικά να υστερούν σε τοµείς
όπως οι δρόµοι προσπέλασης από και προς αυτά, οι αποθηκευτικοί χώροι, ο µηχανολογικός εξοπλισµός αλλά και η εικόνα που δίνουν στον επισκέπτη - τουρίστα. Τα έργα
βελτίωσης των εγκαταστάσεων και των παρεχόµενων υπηρεσιών θα πρέπει να συνεχιστούν και µάλιστα να ενταχθούν κάτω από τον συνολικό σχεδιασµό ενός διαδηµοτικού - νοµαρχιακού πλάνου αναβάθµισης των λιµενικών υποδοµών.
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8.4 ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Σιδηροδροµικές µεταφορές στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης
Η σιδηροδροµική γραµµή που εξυπηρετεί την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη διασχίζει 4 νοµούς, εκτός της Καβάλας µε 34 σιδηροδροµικούς σταθµούς και 36 στάσεις,
σε συνολικό µήκος δικτύου 400 χλµ. περίπου από τα όρια των Νοµών Σερρών και
∆ράµας µέχρι το µεθοριακό σταθµό Ορµένιου στα σύνορα µε τη Βουλγαρία. Η χάραξη
και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της σιδηροδροµικής γραµµής επιτρέπουν µέγιστη
ταχύτητα 90 έως 100 χλµ./ώρα και σε µικρά τµήµατα µέχρι 120 χλµ./ώρα, µε αποτέλεσµα η διαδροµή Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης (442 χλµ.) να καλύπτεται σε 6,5
ώρες.
Σιδηροδροµικές µεταφορές στο Ν. Καβάλας
Σιδηροδροµικό δίκτυο που να διέρχεται από το Νοµό Καβάλας δεν υπάρχει. Οι
κοντινότεροι στο νοµό σιδηροδροµικοί σταθµοί βρίσκονται στη ∆ράµα, τη Σταυρούπολη
και τους Τοξότες, εξυπηρετώντας ελάχιστα τόσο τις εµπορευµατικές µεταφορές όσο και
τις µετακινήσεις κατοίκων του νοµού. Η σιδηροδροµική σύνδεση της Καβάλας είναι ένα
θέµα που έχει συζητηθεί πολύ καθώς αποτελεί πάγιο αίτηµα των φορέων του Ν. Καβάλας. Πάνω σε αυτό το θέµα έχουν αναπτυχθεί διάφορες σκέψεις και έχουν εξεταστεί
σε προκαταρκτικό επίπεδο διάφορες λύσεις.
Ο φορέας υλοποίησης του έργου σύνδεσης της Καβάλας µε το σιδηροδροµικό δίκτυο της χώρας είναι ο Ο.Σ.Ε. ο οποίος κινείται µε πολύ αργούς ρυθµούς και παρουσιάζει δυσκαµψία στην λήψη και την υλοποίηση αποφάσεων. Οι εναλλακτικές δυνατότητες σιδηροδροµικής σύνδεσης της Καβάλας που έχουν παρουσιαστεί είναι η σύνδεση
µε τη Θεσσαλονίκη µέσω Ασπροβάλτας, η σύνδεση µε την ∆ράµα και η σύνδεση µε
τους Τοξότες Ξάνθης.
Υπάρχει, ωστόσο, σχέδιο σύνδεσης του λιµανιού Νέας Καρβάλης µε τον σταθµό
των Τοξοτών σε πρώτη φάση, ενώ για το µέλλον σχεδιάζεται σιδηροδροµική σύνδεση
Θεσσαλονίκης - Ασπροβάλτας - Καβάλας δια της Πιερίας Κοιλάδας σε συνδυασµό µε
την Εγνατία οδό (υπάρχει προκαταρκτική µελέτη). Τέλος, υπό εξέταση βρίσκεται και
πρόταση σιδηροδροµικής σύνδεσης ∆ράµας - Καβάλας, µε πιθανή σύνδεση και µε την
Βουλγαρία και σε συνδυασµό µε τον κάθετο οδικό άξονα Γκότσε Ντέλτσεφ - ∆ράµας Καβάλας. Αναλυτικά οι 3 προτεινόµενες συνδέσεις είναι οι εξής :
Σιδηροδροµική σύνδεση Θεσσαλονίκης - Ασπροβάλτας - Καβάλας
Το 1993 έγινε η ανάθεση της µελέτης σκοπιµότητας και της αναγνωριστικής µελέτης χάραξης της σιδηροδροµικής γραµµής Θεσσαλονίκης - Αµφίπολης - Καβάλας - Τοξοτών µε την εξέταση δύο σεναρίων ταχυτήτων 150 και 200 χλµ/ώρα. Η µελέτη προβλέπει χάραξη της γραµµής µέσω Λαγυνών, νότια των λιµνών Κορώνειας και Βόλβης,
βόρεια της Ρεντίνας, δια της Αµφίπολης, διαµέσου της Πιερίας κοιλάδας, από την Καβάλα, την Νέα Καρβάλη και παράλληλα µε την Εγνατία οδό έως τον σιδηροδροµικό
σταθµό Τοξοτών. Το έργο δεν έχει ενταχθεί στις χρηµατοδοτήσεις του Β' Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης (Β' Κ.Π.Σ.).
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Σιδηροδροµική σύνδεση Τοξοτών Ξάνθης - Νέου Λιµανιού Καβάλας (Νέας Καρβάλης)
Η αποτυχία ένταξης της σιδηροδροµικής σύνδεσης Καβάλας - Θεσσαλονίκης στα
προς χρηµατοδότηση έργα του Β' Κ.Π.Σ. οδήγησε την ένταξη της γραµµής Τοξότες Νέο Λιµάνι στο πρόγραµµα έργων σιδηροδρόµου που είχε ήδη ενταχθεί στο Β' Κ.Π.Σ.
Έτσι, η σύνδεση αυτή εξασφάλισε χρηµατοδότηση 10 δις. δραχµών η οποία προοριζόταν για την περίοδο 1993 -1999. Παρά το γεγονός ότι εκπονήθηκαν όλες οι µελέτες για
το έργο, η κατασκευή δεν έχει ξεκινήσει και σε κάθε περίπτωση δεν αναµένεται να ολοκληρωθεί µε την παραπάνω χρηµατοδότηση.
Σιδηροδροµική σύνδεση ∆ράµας - Καβάλας
Η πρόταση για την σιδηροδροµική σύνδεση της ∆ράµας µε την Καβάλα διατυπώθηκε για πρώτη φορά στα πλαίσια της πρότασης για τον κάθετο συγκοινωνιακό άξονα
Γκάτσε Ντέλτσεφ Βουλγαρίας - Εξοχής - ∆ράµας - Καβάλας. Ο άξονας αυτός θα συνδύαζε µεταφορές οδικές, συγκοινωνιακές, αεροπορικές και θαλάσσιες και θα αποτελούσε την αναπτυξιακή «σπονδυλική στήλη» µιας γεωγραφικής ζώνης µε όρια από το
Γκότσε Ντέλτσεφ µέχρι το Αιγαίο. Η σιδηροδροµική σύνδεση ∆ράµας - Καβάλας αποτελούσε τµήµα της παραπάνω πρότασης.

8.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ο σχεδιασµός και η κατασκευή των έργων υποδοµής στον τοµέα των µεταφορών
για τα επόµενα χρόνια στο νοµό Καβάλας, περιλαµβάνει µια σειρά από µεγάλα έργα
που θα αλλάξουν σηµαντικά την αναπτυξιακή εικόνα της περιοχής. Τα έργα αυτά αφορούν κυρίως τους τοµείς των οδικών µεταφορών (µε την ολοκλήρωση της Εγνατίας
Οδού και των κάθετων αξόνων), των λιµενικών υποδοµών (µε την ολοκλήρωση και τον
εξοπλισµό του νέου µείζονα λιµένα Καβάλας) και των σιδηροδροµικών υποδοµών (µε
τη σύνδεση της Καβάλας και του νέου λιµανιού µε το υπάρχον σιδηροδροµικό δίκτυο
και αργότερα µε την Θεσσαλονίκη και την Βουλγαρία).
Τα έργα αυτά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την περίοδο 2000 - 2006 και αποσκοπούν στην
αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της περιφέρειας - και κατά συνέπεια και του νοµού
Καβάλας - ως συγκοινωνιακό κόµβο για σηµαντικό τµήµα των ελληνικών και ευρωπαϊκών µεταφορών και πύλη της Ευρώπης προς την Ανατολική Θράκη, τον Εύξεινο Πόντο
και την Ανατολική και Βόρεια Βαλκανική. Με την ολοκλήρωση των έργων αυτών επιχειρείται ένταξη των περιφερειακών µεταφορικών υποδοµών στα διευρωπαϊκά δίκτυα και
δηµιουργία πόλων συνδυασµένων δραστηριοτήτων στις µεταφορές.
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