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9. ΤΕΧΝΙΚΗ YΠΟ∆ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

9.1  ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

9.1.1  Ηλεκτροδότηση 

 Ηλεκτροδότηση σε εθνικό επίπεδο 

Ο κύριος στόχος για τη χάραξη στρατηγικής στον τοµέα της ηλεκτροδότησης είναι 
η κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας µε το µικρότερο δυνατό κοινωνικό κόστος, 
η εντατική αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πηγών, των λιγνιτών και του υδρο-
δυναµικού, των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (γεωθερµίας, αιολικής και ηλιακής ε-
νέργειας) και παράλληλα η κατεύθυνση της κατανάλωσης σε χρήσεις που εξοικονο-
µούν ενέργεια ή ελαχιστοποιούν το κόστος της. Το σύστηµα µεταφοράς της χώρας πε-
ριλαµβάνει γραµµές 66ΚV, 150ΚV και 400ΚV. Η διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας γίνε-
ται µε κύριες γραµµές µέσης τάσης 15-20ΚV που εξυπηρετούν περιοχές των διαφόρων 
νοµών και µικρότερα δίκτυα µέσης και χαµηλής τάσης.  

Πίνακας 9.1 : Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα κατά χρήση  
(103 kWh) 

 Σύνολο Οικιακή Εµπορική Βιοµηχανική Γεωργική Λοιπές 
1982 20.506 6.312 2.674 10.315 455 750 

1987 25.387 8.540 3.549 11.209 976 1.113 

1995 33.947 11.508 6.807 12.077 1.990 1.565 

Μεταβολή 
1982-95 

(%) 
65,5 82,3 154,6 17,1 337,4 108,6 

Πηγή : Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος (1998) 

Ηλεκτροδότηση της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 

Οι ανάγκες της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε ενέργεια καλύπτονται σήµε-
ρα από τους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ που βρίσκονται ε-
κτός της Περιφέρειας µε εξαίρεση τη νήσο Σαµοθράκη, που ηλεκτροδοτείται από αυτό-
νοµο σταθµό παραγωγής. 

Οι κύριες κατηγορίες χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας είναι οικιακή (που καταλαµ-
βάνει το 32,6% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 1995) και 
η βιοµηχανική (που καταλαµβάνει και αυτή το 32,6% της συνολικής κατανάλωσης ηλε-
κτρικής ενέργειας), ενώ ακολουθεί η εµπορική (17,3%) και η γεωργική (12%). 

Ηλεκτροδότηση του Ν. Καβάλας 

Ο Ν. Καβάλας τροφοδοτείται µε ηλεκτρική ενέργεια από έναν υποσταθµό υψηλής - 
µέσης τάσης, ο οποίος πρόκειται να αναβαθµιστεί σε υπερυψηλής τάσης (από 150 σε 
400ΚV), µετά και τη σύνδεση του µε τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια Θησαυρού ∆ράµας, 
που επέδρασαν ευεργετικά στη σταθεροποίηση της τάσης όλης της περιοχής. 
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Πίνακας 9.2 : Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Ν. Καβάλας κατά χρήση 
 (103 kWh) 

 Σύνολο Οικιακή Εµπορική Βιοµηχανική Γεωργική Λοιπές 
1982 236 72 30 123 5 6 

1987 266 102 40 100 12 12 

1995 352 145 72 83 28 24 
Μεταβολή 
1982-95(%) 46,6 102 138 -32 388 282 

Πηγή : Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος (1998) 

Η πόλη της Καβάλας εφαρµόζοντας το «ατρακτοειδές» σύστηµα διανοµής µέσης 
τάσης, σε αντιδιαστολή µε το υπόλοιπο βροχοειδές, αραχνοειδές, µικρών βρόχων και 
ακτινικό σύστηµα που ταιριάζει και µε τη γεωµορφολογία της, βασίζεται στην ύπαρξη 
ενός κεντρικού υποσταθµού (Περιγιάλι), σε συνδυασµό µε έναν σταθµό ζεύξεως στο 
άλλο τµήµα της πόλης. Oι δύο αυτοί σταθµοί διασυνδέονται µε έξη συνολικά γραµµές 
µέσης τάσης (υπόγειας όδευσης), οι οποίες διασχίζουν κατά µήκος όλη την πόλη. Οι 
δύο από αυτές κατασκευάσθηκαν τα τελευταία χρόνια ενώ η µία είναι εφεδρική, τροπο-
ποιούνται δε, συνεχώς µέχρις ολοσχερούς υπογειώσεως. Στόχος που ήδη έχει πραγ-
µατοποιηθεί (στα τέλη του 2002). 

Βασικό στόχο επίσης αποτελεί η απεµπλοκή του υπεραστικού από το αστικό δί-
κτυο. Εδώ αξίζει να γίνει αναφορά και στα υδροηλεκτρικά έργα του ποταµού Νέστου, τα 
οποία, αν και δεν αποτελούν έργα του νοµού Καβάλας, θα έχουν εν τούτοις σηµαντική 
επίδραση στην οικονοµική του ανάπτυξη. 

Στα πλαίσια της αξιοποίησης του υδάτινου δυναµικού του ποταµού Νέστου, τόσο 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και την άρδευση των πεδιάδων ∆ράµας, 
Νέστου, Ξάνθης και Κοµοτηνής, η ∆.Ε.Η. προγραµµάτισε και µελέτησε την κατασκευή 
τριών υδροηλεκτρικών έργων εν σειρά : του Θησαυρού, της Πλατανόβρυσης και του 
Τεµένους. Με την κατασκευή των έργων αυτών δηµιουργείται στο Θησαυρό ένας µεγά-
λος ταµιευτήρας υπερετήσιας ρύθµισης και χρησιµοποίησης των υδάτων του ποταµού. 
Ο σταθµός παραγωγής του Θησαυρού εξοπλίζεται µε 3 αναστρέψιµες µονάδες και λει-
τουργεί σαν έργο άντλησης-ταµίευσης χρησιµοποιώντας τον κατάντη ευρισκόµενο τα-
µιευτήρα της Πλατανόβρυσης σαν χαµηλό ταµιευτήρα. 

Η συνολική ισχύς των 3 σταθµών ανέρχεται σε 427 ΜW και η συνολική ετήσια πα-
ραγόµενη ενέργεια (πρωτεύουσα και δευτερεύουσα) σε 741 GWh. Επίσης θα παράγε-
ται πρόσθετη ενέργεια 615 GWh µε τη λειτουργία των αναστρέψιµων µονάδων του θη-
σαυρού. Τα έργα συνολικού προϋπολογισµού 94 δις. (τιµές 1989) βρίσκονται ουσιαστι-
κά σε φάση ολοκλήρωσης. 

Τέλος, η ενεργειακή αξιοποίηση του ποταµού Νέστου θα παρέχει το χρόνο 570 
εκατ. m3 νερού για την άρδευση των πεδιάδων ∆ράµας, Νέστου, Ξάνθης, Κοµοτηνής, 
µε αποτέλεσµα τη σηµαντική βελτίωση της αποδοτικότητας της γεωργίας και της κτηνο-
τροφίας στις περιοχές αυτές, ενώ η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια ήδη εξασφαλίζει 
την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήµατος ακόµα και σε περιόδους αιχµής. 
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9.1.2  Φυσικό αέριο  

Το έργο του Φυσικού Αερίου είναι το µεγαλύτερο ενεργειακό έργο της χώρας µας, 
µετά το έργο του εξηλεκτρισµού της. Βρίσκεται στο τελικό στάδιο εκτέλεσης του. Η κα-
τασκευή του κεντρικού αγωγού µεταφοράς από υψηλή πίεση έχει ολοκληρωθεί, καθώς 
και αυτή των κτιρίων λειτουργίας και συντήρησης, ενώ και τα περισσότερα από τα υπό-
λοιπα µέρη του έργου ευρίσκονται υπό κατασκευή. 

Τεχνική Υποδοµή 

Τα έργα της ∆ΕΠΑ (∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου) στην περιοχή έχουν σαν στόχο 
την τροφοδότηση µε φυσικό αέριο. Προβλέπεται η κατασκευή : 

 ενός σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 400 MW που θα κατα-
σκευαστεί στην Κοµοτηνή 

 της µονάδας παραγωγής αµµωνίας της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων 
(ΒΦΛ) στη Νέα Καρβάλη, που επαναλειτούργησε µετά από αυτό το έργο το 
1998, µε αποτέλεσµα να µην γίνεται η παραγωγή λιπασµάτων µε εισαγόµενη 
αµµωνία πλέον. 

 ενός δικτύου παροχής αερίου στις βιοµηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) Κοµοτηνής, 
Ξάνθης, Καβάλας, ∆ράµας και Σερρών 

 ενός διευρυµένου δικτύου παροχής αερίου στα νοικοκυριά των πόλεων Καβά-
λας, Ξάνθης, Κοµοτηνής, ∆ράµας, Σερρών. 

Για το σκοπό αυτό η ∆ΕΠΑ έχει προγραµµατίσει την κατασκευή δύο σταθµών υ-
ποβιβασµού της πίεσης και µέτρησης του αερίου και πραγµατοποιεί την κατασκευή του 
δικτύου µεταφοράς αερίου, το οποίο αποτελείται από δύο επί µέρους δίκτυα αγωγών :  

 Αγωγός Υψηλής Πίεσης (70 BAR) 
Ο αγωγός θα είναι χαλύβδινος διαµέτρου 24 ιντσών και µήκους 208 χλµ. από την 

Καρπερή νοµού Σερρών έως την Κοµοτηνή (80 χλµ. στο νοµό Σερρών και 128 χλµ. 
στους νοµούς Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης). Η έναρξη των εργασιών πραγµατο-
ποιήθηκε το Φεβρουάριο του 1997 µε προβλεπόµενο χρόνο ολοκλήρωσης το 2000. Η 
κατασκευή του τµήµατος ως την Καβάλα (ΒΦΛ) 120 χλµ έχει ολοκληρωθεί και καταλή-
γει στο εργοστάσιο της ΒΦΛ στη Ν. Καρβάλη. 

 ∆ίκτυο αγωγών µέσης πίεσης (19 BAR) 
Τα δίκτυα µέσης πίεσης, επίσης χαλύβδινα, θα εξυπηρετήσουν τη Βιοµηχανία 

Φωσφορούχων Λιπασµάτων (ΒΦΛ) στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, την Μονάδα Συνδυα-
σµένου Κύκλου της ∆ΕΗ στη ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής και τις πόλεις ∆ράµα, Καβάλα, Ξάνθη, 
Κοµοτηνή. 

Η συνολική αξία των ανωτέρω επενδύσεων είναι της τάξης των 40 δις. δρχ. και θα 
συγχρηµατοδοτηθεί από την Ε.Ε., από δύο κοινοτικά προγράµµατα, το Β' Κ.Π.Σ. και το 
INTERREG II. Το τµήµα του προγράµµατος που αφορά την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. καλύ-
πτει ποσοστό 8% περίπου της συνολικής χρηµατοδότησης. 
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Επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου 

Το έργο του φυσικού αερίου θα τονώσει την απασχόληση στην περιοχή, τόσο κατά 
την φάση της λειτουργίας ενώ θα δηµιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη και στην ελ-
ληνική βιοµηχανία. Ήδη 70 θέσεις εργασίας σώθηκαν στη Β.Φ.Λ. από την αποτροπή 
οριστικού κλεισίµατος της µονάδας αµµωνίας που θα ήταν αναπόφευκτη χωρίς το φυ-
σικό αέριο αφού το κοίτασµα αερίου του Πρίνου εξαντλήθηκε. Πολύ σηµαντικό είναι το 
γεγονός ότι η τεχνολογική ανάπτυξη που θα προωθηθεί στην περιοχή θα είναι φιλική 
προς το περιβάλλον αφού το φυσικό αέριο είναι καθαρό καύσιµο και πρακτικά δεν δη-
µιουργεί ρύπους κατά την καύση του. 

Η µονάδα της ∆.Ε.Η. που θα κατασκευαστεί στην Κοµοτηνή θα ενισχύσει την ευ-
στάθεια του ηλεκτρικού συστήµατος της περιοχής ενώ θα ενισχυθεί και το τηλεπικοινω-
νιακό δίκτυο της περιοχής χάρη στην παράλληλη τοποθέτηση καλωδίου οπτικών ινών 
από τον Ο.Τ.Ε. συγχρόνως µε την κατασκευή του αγωγού. 

Τέλος, δεν πρέπει επίσης να αγνοηθεί η δυνατότητα αποθήκευσης µεγάλης ποσό-
τητας φυσικού αερίου στη θέση του εξαντληθέντος κοιτάσµατος αερίου της Ν. Καβά-
λας, καθώς επίσης και η δυνατότητα ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση φυσικού αερίου στις 
υφιστάµενες εγκαταστάσεις που έχει εγκαταλείψει η ΝΑΡC και αναλαµβάνει αυτήν την 
περίοδο η νέα εταιρεία. Βασική παράµετρο του «ενεργειακού» χαρακτήρα της περιοχής 
θα αποτελέσει το φυσικό αέριο, παράλληλα µε την εκµετάλλευση των υδρογονανθρά-
κων της περιοχής. 

9.1.3  Γεωθερµική Ενέργεια  

Ένα από τα σηµαντικότερα γεωθερµικά πεδία χαµηλής ενθαλπίας στην Ελλάδα 
βρίσκεται στην ιζηµατογενή λεκάνη του δέλτα του ποταµού Νέστου, καλύπτοντας την 
ευρύτερη περιοχή της πεδιάδας της Χρυσούπολης και ειδικότερα µεταξύ των κοινοτή-
των Πετροπηγής και Ερατεινού του ∆ήµου Χρυσούπολης. 

Η γεωθερµική ενέργεια του πεδίου αυτού δεν έχει ως σήµερα αξιοποιηθεί, σε αντί-
θεση µε τα γειτονικά γεωθερµικά πεδία των νοµών Ξάνθης και Ροδόπης, όπου υπάρ-
χουν µικρές εκµεταλλεύσεις χαµηλής έντασης. Γεωθερµικό ενδιαφέρον παρατηρείται 
στο νοµό Καβάλας και στη περιοχή των Λουτρών Ελευθερών, όπου υπάρχουν τρεις 
θερµές πηγές σηµαντικής παροχής, µε θερµοκρασίες της τάξης των 40-41 °C. Τέλος, 
θερµή πηγή υπάρχει και στα νότιο-δυτικά της Κοινότητας Κρηνίδων που ονοµάζεται 
Λουτρά Μεγάλου Αλεξάνδρου και εµφανίζει θερµοκρασίες 30 °C. 

Το γεωθερµικό πεδίο εντοπίζεται σε βάθη 525 -650 µ., µε θερµοκρασίες που φθά-
νουν τους 70-72 °C και µέγιστη γεωθερµική ανωµαλία 10°C/100m. , σύµφωνα µε τις 
τρεις ερευνητικές γεωτρήσεις της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (1977-80) και τις 
δεκατέσσερις ερευνητικές γεωτρήσεις του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών (1983-87). 

Όλα τα στοιχεία συνηγορούν στην ύπαρξη τεράστιου θερµο-ενεργειακού δυναµι-
κού σε µεγάλη έκταση, σε προσιτά βάθη, µε ικανοποιητική χηµική σύσταση και αξιόλο-
γη πίεση ταµιευτήρα. Η έκταση του γεωθερµικού πεδίου είναι 40 Km2 µε έντονη γεω-
θερµική ανωµαλία ∆-Β∆ της Κοινότητας Ερατεινού Ν. Καβάλας. 
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Η παραγωγή ενέργειας από τις παραγωγικές γεωτρήσεις φθάνει σε ισχύ, σύµφω-
να µε στοιχεία του ΙΓΜΕ, τα 15 ΜWt που ισοδυναµούν µε εξοικονόµηση ενέργειας 
12.000 Τόνους Ισοδυνάµου Πετρελαίου και θερµική απόδοση 13.500.000 kcal/h, ποσό-
τητα ικανή να στηρίξει ένα ευρύ φάσµα σύγχρονων επενδυτικών δραστηριοτήτων στον 
αγροτικό και αγρό-βιοτεχνικό τοµέα, τη ξήρανση, την αφυδάτωση, τη θέρµανση χώρων 
στο Αεροδρόµιο Χρυσούπολης και την παροχή ενέργειας στη ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας. 

Τα βασικά πλεονεκτήµατα για την αξιοποίηση των γεωθερµικών πόρων της πε-
ριοχής Ερατεινού Καβάλας είναι : 

 η ύπαρξη πυκνού οδικού δικτύου στη περιοχή, 
 η µικρή απόσταση από το αεροδρόµιο Χρυσούπολης (περίπου 4.800 µ.) 
 η εύκολη πρόσβαση στο υπό κατασκευή νέο λιµάνι της Καβάλας 
 τα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των µέχρι τώρα γεωθερµικών ερευνών και 

η διάνοιξη δύο παραγωγικών γεωτρήσεων από το ΙΓΜΕ στη διάρκεια του 1998 

Η παραπάνω γεωθερµική ενέργεια χαµηλής ενθαλπίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
χωρίς ιδιαίτερα τεχνολογικά µέσα στην καλλιέργεια του σπαραγγιού, των θερµικών α-
παιτήσεων µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και λοιπών γεωργικών δραστηριοτήτων της ευ-
ρύτερης περιοχής, µε µέσο κόστος παραγόµενης ενέργειας 0,01 Euro/KWh, όταν το 
αντίστοιχο κόστος παραγωγής µε συµβατικά καύσιµα είναι περίπου 0,04 Euro/ KWh. 

Προκαλείται έτσι ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας 150.000 Τόνων Ισοδυνάµου Πε-
τρελαίου (ΤΙΠ/Ετος) ανά στρέµµα καλλιεργούµενης έκτασης, οδηγώντας σε οικονοµικά 
συµφέρουσες εκµεταλλεύσεις της γεωθερµίας για τη παραγωγή θερµότητας. 

Συµπερασµατικά, προκύπτει ότι το σηµαντικό γεωθερµικό δυναµικό της περιοχής 
Ερατεινού Ν. Καβάλας, σε συνδυασµό µε την θέση στην οποία βρίσκεται επιβάλλουν 
την άµεση αξιοποίηση του. Ωστόσο, η σωστή ανάπτυξη και εκµετάλλευση ενός γεω-
θερµικού πεδίου επιβάλλει την συνολική αντιµετώπιση του σαν κοίτασµα του οποίου 
την εκµετάλλευση θα αναλάβει ένας ειδικός φορέας διαχείρισης, µε την απαραίτητη τε-
χνογνωσία και υποδοµή, ώστε η σύνδεση ιδιωτών ή συνεταιρισµών µε το δίκτυο παρο-
χής ενέργειας να είναι εύκολη και φθηνή. 

Ήδη, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας (ΑΕΝΑΚ), 
υπέβαλε από τον Νοέµβρη του 1999 αίτηση µίσθωσης µε απ' ευθείας σύµβαση των 
δύο παραγωγικών γεωτρήσεων του γεωθερµικού πεδίου του Ερατεινού Καβάλας. Στό-
χος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και λειτουργία εφαρµογών πιλοτικής κλίµακας κα-
θώς και η κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδοµής για την εκµετάλλευση του γε-
ωθερµικού ρευστού και την ορθολογική διαχείριση και τη διάθεση της θερµικής ενέρ-
γειας σε ενδιαφερόµενους καλλιεργητές. 

9.2  Υ∆ΡΕΥΣΗ 

Η υδροληψία στο νοµό Καβάλας επιτυγχάνεται από την εκµετάλλευση των πηγών 
Βοϊράνης (Κεφαλάρι ∆ράµας) και µέσω 4 γεωτρήσεων στην ίδια περιοχή. Η ευρύτερη 
περιοχή της Καβάλας λόγω του µαρµαροφόρου επιφανειακού υπεδάφους εµφανίζει 
ικανές ποσότητες πόσιµου νερού για την κάλυψη των αναγκών της.  
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Το εξωτερικό δίκτυο, που κατασκευάσθηκε στις αρχές της 10ετίας του 1970, λύνει 
ικανοποιητικά το πρόβληµα της προσαγωγής ικανής και κατάλληλης ποσότητας νερού. 
Σε βασικά στοιχεία του εξωτερικού δικτύου (κεντρικό αντλιοστάσιο, δεξαµενές Αγ. Πα-
ντελεήµονα) υπάρχει τηλε-εποπτεία και τηλεχειρισµός, καταγραφή δεδοµένων και αυ-
τοµατοποίηση σε ορισµένο βαθµό.  

Η επάρκεια και άριστη ποιότητα του νερού, η συνέχεια και λειτουργικότητα του δι-
κτύου, είναι δεδοµένη. Οι οικισµοί και κοινότητες που συνενώθηκαν στα πλαίσια του 
νέου ∆ήµου εξυπηρετούνται εν µέρει από το ίδιο δίκτυο ύδρευσης (Παληό, Ν. Καρβά-
λη) ή από ανεξάρτητα δίκτυα και πηγές (Χαλκερό, Λεύκη). Ωστόσο, όλοι οι οικισµοί 
πρέπει να ενταχθούν στο ενιαίο δίκτυο ύδρευσης για λόγους ασφάλειας, επάρκειας, 
λειτουργικότητας και ενιαίας διαχείρισης και ελέγχου. 

Πίνακας 9.3 : ∆ηµόσιες επενδύσεις στην Ύδρευση - Αποχέτευση (εκατ. δρχ.) 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Ν. Καβάλας 707 419 339 159 130 280 

Περιφέρεια 1574 1058 1087 1817 1661 1925 

Ελλάδα 41144 44825 60815 57561 45146 86415 
Πηγή : Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 

9.3  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Η αποχέτευση των οικισµών και η διάθεση των λυµάτων στο Ν. Καβάλας εξελί-
χθηκε σε µεγάλο πρόβληµα τα τελευταία χρόνια. Η τουριστική σηµασία της περιοχής σε 
συνδυασµό µε τον κορεσµό των φυσικών αποδεκτών, κατέστησαν τη λύση του προ-
βλήµατος επιτακτικότερη. Παράγοντες που επηρεάζουν το πρόβληµα των λυµάτων εί-
ναι η συγκέντρωση, µεταφορά, επεξεργασία και διάθεση τους. 

Στο δήµο της Καβάλας η αναζήτηση της λύσης εστιάσθηκε τα τελευταία χρόνια και 
αντιµετωπίσθηκε µε επιτυχία στην κατασκευή ολοκληρωµένου συστήµατος βιολογικού 
καθαρισµού των λυµάτων της πόλης στο σύνολο τους. Αυτός, λειτουργεί άψογα από το 
1990 και καλύπτει πλήρως την πόλη σε χρονικό βάθος ως το 2050 και µε δυνατότητα 
και πρόβλεψη κάλυψης και των νέων οικισµών Περιγιαλίου, Χαλκερού, Ν. Καρβάλης, 
έπειτα από ανάλογες µελέτες που έχουν ανατεθεί. 

Το υφιστάµενο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο της πόλης µήκους 7,5 χλµ και ενι-
σχυµένο µε 5 αντλιοστάσια λειτουργεί παράλληλα µε τον βιολογικό καθαρισµό χωρίς 
πρόβληµα και θα µπορούσε να καλύψει και την προβλεπόµενη επέκταση της ∆ΕΠΟΣ. 
Η αποχέτευση των όµβριων υδάτων λόγω του ορεινού σχετικά εδάφους δεν δηµιουργεί 
κινδύνους πληµµύρων και αναφέρεται ως δευτερεύον πρόβληµα της αποχέτευσης α-
καθάρτων. 

Η συνύπαρξη ακαθάρτων και όµβριων σε πολλές γειτονιές εκτός από το κέντρο 
όπου υπήρξε διαχωρισµός του παντορροΐκού συστήµατος σε δίκτυα ακαθάρτων και 
όµβριων, ενδεχοµένως θα δηµιουργούσε στο µέλλον προβλήµατα επιβάρυνσης των 
δικτύων και του βιολογικού. Γενικά πάντως στις συνοικίες της πόλης τα όµβρια ύδατα 
απορρέουν επιφανειακά προς τη θάλασσα µέσω των δρόµων και των πεζοδρόµων. 
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9.4  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Οι ιδιαιτερότητες µορφολογίας του εθνικού χώρου και η θέση της χώρας στον ευ-
ρωπαϊκό, διαµορφώνουν για τις τηλεπικοινωνίες ένα αναπτυξιακό µοντέλο, που στο-
χεύει να εξασφαλίσει βέλτιστη επικοινωνία στο κοινωνικό σύνολο και να υποστηρίξει τις 
δραστηριότητες του πρωτογενή και του δευτερογενή τοµέα, καθώς και των υπηρεσιών. 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρουσίαζε ιστορικά από τους 
χαµηλότερους δείκτες στο σύνολο της χώρας, όσον αφορά το πλήθος των τηλεφωνι-
κών συνδέσεων και συσκευών νέας τεχνολογίας, που αποτελεί σοβαρό αντικίνητρο για 
τη διεύρυνση του φάσµατος των βιώσιµων παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ένα από 
τα περισσότερο αραιοκατοικηµένα τµήµατα της ελληνικής επικράτειας. 

Παρότι το επίπεδο της προσφοράς και της ποιότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρε-
σιών έχει βελτιωθεί λόγω του γενικότερου εκσυγχρονισµού του δικτύου (ψηφιοποίηση 
παροχών κλπ.) εκτιµάται ότι οι περιφερειακές ανάγκες για κατασκευή σύγχρονης τηλε-
πικοινωνιακής υποδοµής θα αυξηθούν, δεδοµένου της ευρύτατης χρήσης των δυνατο-
τήτων της πληροφορικής και της τηλεµατικής στην παραγωγική διαδικασία και στο κοι-
νωνικό πεδίο, καθώς επίσης και από την κοµβική θέση της περιοχής σε σχέση µε τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών. 

Η θέση της Καβάλας στην  Περιφέρεια Α.Μ.Θ. συνετέλεσε σ' ένα τοπικό µοντέλο 
ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιών που να εξυπηρετεί τον επιχειρησιακό στόχο για µεγι-
στοποίηση του αποτελέσµατος σε συνδυασµό µε την προσπάθεια για περιορισµό των 
τηλεπικοινωνιακών ανισοτήτων και σύµµετρη κάλυψη των αναγκών των πολιτών. 

Πίνακας 9.4 : Τηλεπικοινωνίες στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Κύριες τηλεφ/κές συνδέσεις, 
συσκευές ως 1996 (χιλ.) 

221,1 230 240,8 250,8 230,1 237,7 244,0 249,6

Κύριες τηλεφ/κές συνδέσεις 
ανά 100 κατοίκους 

39,4 41,0 42,9 44,7 41,0 42,3 43,3 44,3 

Πηγή : Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 

Η τηλεφωνία αποτελεί µέχρι σήµερα την κύρια δραστηριότητα του οργανισµού. 
Έτσι υπάρχει στην Καβάλα κόµβος δικτύου τηλεπικοινωνιών και αποτελεί ένα από τα 
επτά µεγάλα υπεραστικά τηλεφωνικά κέντρα της χώρας, το οποίο διεκπεραιώνει το µε-
γαλύτερο όγκο της υπεραστικής τηλεφωνικής κίνησης των νοµών Έβρου, Ροδόπης, 
Ξάνθης, ∆ράµας και το σύνολο της τηλεφωνικής κίνησης του νοµού Καβάλας. 

Η σύνδεση του µε τα άλλα υπεραστικά κέντρα της περιοχής, µε τη Θεσσαλονίκη 
και την Αθήνα εξασφαλίζεται µε την ανάπτυξη ασυρµατικών δικτύων µεγάλης χωρητι-
κότητας σε ζευκτικά κυκλώµατα καθώς και µε µια µεγάλη αρτηρία οµοαξονικής ζεύξεως 
από Αλεξανδρούπολη και µέσω Κοµοτηνής- Ξάνθης - Καβάλας µέχρι τη Θεσσαλονίκη. 
Η ικανοποιητική τηλεφωνική πυκνότητα, η άµεση κάλυψη των τηλεφωνικών αναγκών 
και η ανάπτυξη παράλληλων δραστηριοτήτων ποιοτικής αναβάθµισης, έχουν βελτιώσει 
σηµαντικά την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών σε επίπεδο πόλης. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ  137 
 
 
 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ  Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ο διαρκής προσανατολισµός σε νέες τεχνολογίες, η ελαχιστοποίηση του κόστους, 
η αύξουσα χρονικά µεγιστοποίηση της ωφέλειας, η εφαρµογή του νέου ψηφιακού δι-
κτύου ενοποιηµένων υπηρεσιών αποτελούν στόχους που θα προσφέρουν στην κοινω-
νία και την ανάπτυξη της πόλης, υπηρεσίες εφάµιλλες αυτών των πιο προηγµένων τε-
χνολογικά χωρών. Έτσι θα καλύπτει στο ευρύ του φάσµα τηλεφωνία, τηλετυπία, τηλε-
όραση, ραδιοφωνία, επικοινωνίες υπολογιστών, επικοινωνίες οµάδων κλπ. 

9.5  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Η διαχείριση απορριµµάτων είναι ένα γενικό πρόβληµα που άρχισε να αντιµετωπί-
ζεται τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν έχει βρει ουσιαστική λύση σε καµιά περιοχή του νο-
µού. Η διάθεση των απορριµµάτων στο έδαφος, µε ή χωρίς ταφή, θεωρείται ως µία 
από τις λιγότερο επιθυµητές επιλογές, σε σχέση µε την ανακύκλωση των τµηµάτων 
που είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν, την καύση ή την κοµποστοποίηση. 

Κατά µέσο όρο, στις ευρωπαϊκές χώρες, 60% των αστικών απορριµµάτων διατίθε-
νται σε εδαφική διάθεση. Στην Ελλάδα το 90% των απορριµµάτων καταλήγει σε εδαφι-
κή διάθεση (50% σε ΧΥΤΑ και 40% σε  ανεξέλεγκτες παράνοµες χωµατερές). 

Σηµειώνεται επίσης ότι, σύµφωνα µε ευρωπαϊκές εκτιµήσεις, 30-40% των αστικών 
απορριµµάτων µπορεί να δεχθεί επεξεργασία, η οποία οδηγεί στην ανακύκλωση ενός 
υλικού ή στην παραγωγή ενέργειας. Ο στόχος για την Ελλάδα µέσα επόµενη 10ετία 
είναι να ανακυκλώνει το 30% των αστικών αποβλήτων, ενώ µόνο το 70% θα καταλήγει 
σε εδαφική διάθεση. 

Ως προς την εδαφική διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων για τις παράκτιες 
περιοχές του Νοµού Καβάλας, η κατάσταση έχει ως εξής : 

 Στο ∆ήµο Καβάλας, υπάρχουν 2 µονάδες επεξεργασίας λυµάτων (µονάδες 
βιολογικού καθαρισµού), 1 ΧΥΤΑ (χώρος υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων) και 1 
ελεγχόµενος χώρος διάθεσης αποβλήτων. 

 Στο ∆ήµο Ελευθερών, υπάρχει 1 µονάδα επεξεργασίας λυµάτων (µονάδα βιολο-
γικού καθαρισµού) στη Νέα Πέραµο, 1 ελεγχόµενος χώρος διάθεσης αποβλήτων και 3 
ανεξέλεγκτοι. 

 Στο ∆ήµο Θάσου, υπάρχει 1 µονάδα επεξεργασίας λυµάτων (µονάδα βιολογικού 
καθαρισµού) στην κοινότητα θεολόγου, 1 ελεγχόµενος χώρος διάθεσης αποβλήτων και 
9 ανεξέλεγκτοι. 

 Στο ∆ήµο Κεραµωτής, υπάρχει 1 ελεγχόµενος χώρος διάθεσης αποβλήτων και 3 
ανεξέλεγκτοι. 

 Στο ∆ήµο Ορφανού, υπάρχει 1 ελεγχόµενος χώρος διάθεσης αποβλήτων και 1 
ανεξέλεγκτος. 

 Στο ∆ήµο Χρυσούπολης, υπάρχει 1 µονάδα επεξεργασίας λυµάτων (µονάδα βιο-
λογικού καθαρισµού), 1 ελεγχόµενος χώρος διάθεσης αποβλήτων και 12 ανεξέλεγκτοι. 
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∆ιαχείριση βιοµηχανικών λυµάτων 

Στις παράκτιες περιοχές του νοµού Καβάλας, και ειδικότερα στην περιοχή της Νέ-
ας Καρβάλης είναι εγκατεστηµένες πολλές βιοµηχανικές µονάδες, τα απόβλητα των 
οποίων καταλήγουν µέσω υδάτινων αποδεκτών (χείµαρροι, παραπόταµοι) στα παρά-
κτια οικοσυστήµατα. Τα απόβλητα των βιοµηχανικών µονάδων περιλαµβάνουν µεγάλο 
εύρος ενώσεων που µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες : οργανική 
ύλη, προϊόντα πετρελαίου και µέταλλα. 

Παρά το γεγονός ότι η υπάρχουσα νοµοθεσία καθορίζει επιτρεπόµενες τιµές για 
κάθε κατηγορία αποβλήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον, στις περισσότερες περιπτώσεις 
η απόρριψη γίνεται ανεξέλεγκτα και χωρίς καµιά επεξεργασία. Τα βιοµηχανικά απόβλη-
τα, τα αστικά λύµατα του οικιστικού συγκροτήµατος της πόλης της Καβάλας και η έκ-
πλυση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων από τις καλλιεργούµενες εκτάσεις αποτελούν 
τις κυριότερες πηγές ρύπανσης των παράκτιων οικοσυστηµάτων. 

Ως αποδέκτης των βιοµηχανικών αποβλήτων και αστικών λυµάτων του Νοµού 
Καβάλας έχει οριστεί η θαλάσσια περιοχή από την Άσπρη Άµµο µέχρι την τάφρο που 
βρίσκεται ανατολικά της Εταιρείας Πετρελαίου Βορείου Αιγαίου και δυτικά του Ιχθυο-
τροφείου Βάσσοβα. 

Η χωροθέτηση των Χ.Υ.Τ.Α και ο ρόλος των Ο.Τ.Α. 

Η ανάγκη επιλογής των κατάλληλων θέσεων για τη χωροθέτηση Χώρων Υγειονο-
µικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), καθώς και η δηµιουργία των απαραίτητων υ-
ποστηρικτικών τους εγκαταστάσεων θεωρείται πλέον έργο προτεραιότητας για το νοµό 
Καβάλας. 

Αξίζει να επισηµανθεί ότι, έχει εκπονηθεί σχετική µελέτη µε σκοπό τη σύσταση Ε-
νιαίου Συνδέσµου, όπου θα µετέχουν όλοι οι Ο.Τ.Α. του νοµού Καβάλας. Εξαιτίας όµως 
προβληµάτων που σχετίζονται µε την έλλειψη ενός υψηλού βαθµού οργάνωσης του 
συστήµατος διαχείρισης απορριµµάτων, εξετάσθηκαν εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης 
για δηµιουργία περισσότερων Συνδέσµων ∆ιαχείρισης που θα εξυπηρετούν µια οµάδα 
Ο.Τ.Α., χρησιµοποιώντας ξεχωριστούς χώρους διάθεσης. 

Μέχρι σήµερα δεν έχει αποφασισθεί αν θα γίνει ένας ή περισσότεροι Χ.Υ.Τ.Α. Ύ-
στερα από την εκπόνηση προκαταρκτικής µελέτης, µε πρωτοβουλία της ΤΕ∆Κ, η θέση 
που προτάθηκε ως καταλληλότερη, χωρίς όµως ποτέ να οριστικοποιηθεί, ήταν εκείνη 
της Μουσθένης. Αυτή την περίοδο µε πρωτοβουλία της Νοµαρχίας, έχει ανατεθεί σε 
ιδιωτικό γραφείο, ύστερα από προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η εκπόνηση δια-
χειριστικής µελέτης για την επιλογή κατάλληλης τοποθεσίας δηµιουργίας ΧΥΤΑ και α-
ναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2002. 


