ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2005
Καβάλα, 25-27 Νοεµβρίου 2005
4η Θεµατική Συνεδρία

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

1. Εισαγωγή
Ο Ευρωπαϊκός σχεδιασµός για την ανάπτυξη της ΝΑ Ευρώπης έχει αναγνωρίσει την κρίσιµη
σηµασία των µεταφορικών υποδοµών για την επίτευξη των στόχων της Ενιαίας Εσωτερικής
Αγοράς, της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Εδώ και αρκετά χρόνια η
Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Χώρες-Μέλη υποστηρίζουν ενεργά και προωθούν αποφασιστικά το
Σχεδιασµό των ∆ιευρωπαϊκών & Πανευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών. Η Εγνατία Οδός
είναι το έργο, που καθιστά τη Βόρεια Ελλάδα κυρίαρχο πόλο αναφοράς και ανάπτυξης στην
ευρύτερη περιοχή σε έναν όµορο αλλά και ευρύτερο γεωγραφικό οικονοµικό και γεωπολιτικό
χώρο µε εκτεταµένη ενδοχώρα και µε εκατοµµύρια πληθυσµό.
Χάρτης 1. Πανευρωπαϊκοί διάδροµοι µεταφορών
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Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Εγνατία Οδός που οδεύει από την ∆ύση προς την Ανατολή
αποτελεί συλλεκτήρια οδό τριών Πανευρωπαϊκών ∆ιαδρόµων που οδεύουν από Βορρά προς
Νότο: ∆ιάδροµος IV (αρχίζει από το Βερολίνο και µέσω Σόφιας καταλήγει στη Θεσσαλονίκη),
∆ιάδροµος IX (αρχίζει από το Ελσίνκι και καταλήγει στην Αλεξανδρούπολη), και ∆ιάδροµος X
(συνδέει την Θεσσαλονίκη µε την Αυστρία και την Ουγγαρία µέσω Βελιγραδίου). Έτσι η Εγνατία
Οδός αποκτά µεγάλη αναπτυξιακή σηµασία για τα Βαλκάνια και την Νότιο-Ανατολική
Ευρώπη, και για αυτό το λόγο συµπεριλήφθηκε στα δεκατέσσερα έργα προτεραιότητας του
∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών.
Ειδικότερα στην περιοχή των Βαλκανίων, οι τρεις σηµαντικές γεννήτριες µεταφορικών
κινήσεων είναι η Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο (Ανατολική Μεσόγειος) και η Αδριατική / το
Ιόνιο. Η σύνδεση κάθε µίας µε τις άλλες επιτυγχάνεται µέσω ενός οδικού τετραπλεύρου, που
περιλαµβάνει την Εγνατία, τους δύο κάθετους άξονές της, Αρδάνιο - Ορµένιο - Πύργος
(Μπουργκάς) και Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή - Πόγραδετς - Τίρανα - ∆υρράχιο, καθώς και
τον Πανευρωπαϊκό Άξονα VIIΙ, ∆υρράχιο - Σκόπια - Σόφια - Πύργος (Μπουργκάς).
Παράλληλα η άµεση κατασκευή των τριών πλευρών θα επιτρέψει την µεγάλη ανάπτυξη των
µεταφορών δια µέσου της χώρας µας. Για το λόγο αυτό η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. προωθεί
ταχύτατα την ολοκλήρωση των δυο κάθετων αξόνων Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή και Αρδάνιο
- Ορµένιο.
Χάρτης 2. Εγνατία Οδός και βασικές υποδοµές
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Σε εθνικό επίπεδο, η Εγνατία Οδός αποτελεί τον βόρειο αναπτυξιακό άξονα της χώρας και
συνδέεται µε κάθετους άξονες προς βορρά µε τα πανευρωπαϊκά δίκτυα, και µέσω του ΠΑΘΕ
και του δυτικού άξονα της Ιόνιας οδού µε την υπόλοιπη Ελλάδα. Επίσης µε θαλάσσιους
διαδρόµους µέσω Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης και Ηγουµενίτσας συνδέεται
µε τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου. Άµεσα συνδεδεµένες µε την Εγνατία είναι και οι
τέσσερις (Ηγουµενίτσα – Θεσσαλονίκη – Καβάλα –Αλεξανδρούπολη) από τις έξι ∆ιεθνείς
Πύλες της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να τονιστεί η ποιοτική διαφορά της Εγνατίας Οδού µε τον
ΠΑΘΕ. Ο τελευταίος διατρέχει τον παραδοσιακό άξονα σύνδεσης του Ελληνικού χώρου µε
τις γειτονικές χώρες, οι δε επιπτώσεις από τη λειτουργία του δεν αναµένεται να
παρουσιάσουν δραστικές µεταβολές στο γενικό αναπτυξιακό, χωροταξικό και µεταφορικό
επίπεδο. Αντίθετα το σύστηµα της Εγνατίας Οδού µε τους κάθετους άξονες εισάγει ένα νέο
δίκτυο στην κατεύθυνση ∆ύσης – Ανατολής µε σηµαντικές επιδράσεις στις διαπεριφερειακές
και διεθνείς συνδέσεις. Ήδη τοπικά η παράδοση και λειτουργία τµηµάτων στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη συνδέεται µε αξιοσηµείωτες αυξήσεις µετακινήσεων, ενώ η
παράκαµψη της Καστανιάς, έχει αλλάξει τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της διασύνδεσης
∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι προσδοκίες που γεννά η Εγνατία Οδός ως ραχοκοκαλιά του συστήµατος µεταφορών και
ως βασικός άξονας περιφερειακής ανάπτυξης θέτουν επί τάπητος την αναγκαιότητα για
συντονισµένες δράσεις και αποτελεσµατικές συνεργασίες ανάµεσα σε φορείς, προκειµένου
να υπάρξει πλήρης εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων που προκύπτουν. Ιδιαίτερα σε σχέση
µε την προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών, η Εγνατία Οδός αναµένεται να αποτελέσει
τον βασικό άξονα διασύνδεσης και οδικής εξυπηρέτησης ανάµεσα σε τερµατικούς σταθµούς
και κόµβους άλλων µεταφορικών µέσων, ιδιαίτερα σε σχέση µε µετακινήσεις και µεταφορές
από Ιταλία προς τις υπόλοιπες χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και της Μαύρης
Θάλασσας.

2. Υποδοµές µεταφορών
2.1 Εγνατία Οδός
Η Εγνατία Οδός είναι αυτοκινητόδροµος διεθνών προδιαγραφών που διασχίζει «οριζόντια»
την Βόρεια Ελλάδα από την Ηγουµενίτσα έως τους Κήπους Έβρου. Έχει συνολικό µήκος 670
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χλµ1 και διατοµή πλάτους 24,5µ (στις ορεινές περιοχές 22 µ.) µε δύο κλάδους κυκλοφορίας
διαχωρισµένους µε νησίδα, µε δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λ.Ε.Α. ανά κατεύθυνση εκτός
από τµήµα µήκους 45χλµ. (Κλειδί – Θεσσαλονίκη – ∆ερβένι) το οποίο αποτελείται από τρεις
λωρίδες κυκλοφορίας και µία λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κλάδο. Στον πίνακα που
ακολουθεί παρουσιάζεται η υφιστάµενη πρόοδος του έργου στο σύνολο του άξονα.
Πίνακας 1. Πρόοδος έργων της Εγνατίας Οδού, Νοέµβριος 2005
Μήκη σε χλµ.

Τµήµα της Εγνατίας Οδού κατασκευασµένο πριν το 1994
Έργα µετά το 1997 - Ευθύνης ΕΟΑΕ
(Πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από 2ο και 3ο ΚΠΣ)

25

• Ολοκληρώθηκαν και δόθηκαν στην κυκλοφορία (Σεπτ. 2005)

419

• Ολοκληρώνονται και παραδίδονται µέχρι το τέλος του 2005

21

440

Άλλα τµήµατα υπό κατασκευή

157

Τµήµατα προς δηµοπράτηση

48
ΣΥΝΟΛO ΑΞΟΝΑ

670

Πιο συγκεκριµένα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, και ειδικότερα στο
Νοµό Καβάλας η υφιστάµενη πρόοδος του έργου καλύπτεται κατά 76% και 46% αντίστοιχα
από τµήµατα που έχουν αποδοθεί σε κυκλοφορία. Υπό κατασκευή είναι το Τµήµα
Χρυσούπολη - Βανιάνο και υπό δηµοπράτηση είναι τα έργα Στρυµόνας – Αγ. Ανδρέας
(Μεσόγεια χάραξη) και η γέφυρα του Νέστου. Όλα τα έργα της Εγνατίας Οδού θα
ολοκληρωθούν στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ, δηλαδή έως το τέλος του 2008.
Πίνακας 2. Πρόοδος έργων της Εγνατίας Οδού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης και στο Νοµό Καβάλας, Νοέµβριος 2005
Περιφέρεια
ΑΜ-Θ

Ν. Καβάλας

Μήκος σε χλµ.

1

Τµήµατα κατασκευασµένα σε κυκλοφορία

187

45

Τµήµατα υπό κατασκευή

16

10

Τµήµατα προς δηµοπράτηση

43

43

ΣΥΝΟΛO

246

98

Με χρήση της µεσόγειας χάραξης στο τµήµα «Στρυµόνας – Αγ. Ανδρέας».
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2.2. Κάθετοι Άξονες
Η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. έχει αναλάβει, παράλληλα µε τον κύριο άξονα, τη διαχείριση της
µελέτης και της κατασκευής τριών βασικών Κάθετων Αξόνων, από τους εννέα που την
τροφοδοτούν.
Συγκεκριµένα των αξόνων:
Α. Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή (Αλβανία- Πανευρωπαϊκός Άξονας VIII)
Β. Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προµαχών (Βουλγαρία – Πανευρωπαϊκός ∆ιάδροµος IV)
Γ. Αρδάνιο – Ορµένιο (Βουλγαρία – Πανευρωπαϊκός ∆ιάδροµος IX).
Πίνακας 3. Πρόοδος έργων των Κάθετων Αξόνων, Νοέµβριος 2005
Σιάτιστα –
Κρυσταλλοπηγή

Θεσσαλονίκη – Σέρρες –
Προµαχών

Αρδάνιο–
Ορµένιο

Μήκος σε χλµ.

Τµήµατα κατασκευασµένα σε
κυκλοφορία

15,3

22,5

93

Τµήµατα υπό κατασκευή

23,2

37,5

31

Τµήµατα προς δηµοπράτηση

42,5

36

81

96

ΣΥΝΟΛO

124

Χάρτης 3. Πρόοδος έργων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
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Με την ολοκλήρωση των έργων της Εγνατίας Οδού η πυκνότητα του κύριου οδικού δικτύου
(χλµ/χλµ2) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκτιµάται πως θα αυξηθεί
κατά 36%. Η πυκνότητα του οδικού δικτύου στο Νοµό Καβάλας εκτιµάται πως θα αυξηθεί
κατά 8,5%, αντιπροσωπεύοντας τη µεγαλύτερη εκτιµώµενη αύξηση σε επίπεδο Νοµού.

2.2. Ο ∆ιάδροµος Θεσσαλονίκης - Κωνσταντινούπολης
Στο πλαίσιο ανάπτυξης των διασυνδέσεων της χώρας µας στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, ο
Ευρωπαϊκός ∆ιάδροµος Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη αποτελεί πρωτοβουλία της
διµερούς συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όπως συµφώνησαν οι υπουργοί
Μεταφορών & Επικοινωνιών των δύο χωρών, µε την υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας
(επισυνάπτεται το Memorandum of understanding) στις 22/01/04.
Ο διάδροµος αυτός αφορά τόσο στην οδική σύνδεση, µε την επέκταση της Εγνατίας Οδού,
όσο και στην αναβάθµιση της υφιστάµενης σιδηροδροµικής σύνδεσης µεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας, από τη Θεσσαλονίκη µέχρι την Κωνσταντινούπολη.
Στόχος και των δύο χωρών είναι η προώθηση του διαδρόµου µέσω αµοιβαίας συνεργασίας
και ανταλλαγής πληροφοριών σε θέµατα υποδοµών και λειτουργίας. Η ανάπτυξή του
βασίζεται στα πρότυπα λειτουργίας των Πανευρωπαϊκών Αξόνων Μεταφορών. Για τον
σκοπό αυτό συστάθηκε ∆ιευθύνουσα Επιτροπή µε εκπροσώπους από τα δύο κράτη. Η
∆ιευθύνουσα Επιτροπή αποφασίσθηκε να υποστηρίζεται σε ότι αφορά στην λειτουργία της
από δύο Τεχνικές Γραµµατείς µε αντίστοιχες οµάδες εργασίας (µία για τον οδικό άξονα και
µία για το σιδηρόδροµο).
Το Υπουργείο Μεταφορών εισηγήθηκε να αναλάβει η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε την Τεχνική
Γραµµατεία για το οδικό έργο (τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία). Η Τεχνική
Γραµµατεία Οδού ανέλαβε καθήκοντα σύµφωνα µε όσα αποφασίστηκαν κατά την 1η
συνεδρίαση της ∆ιευθύνουσας Επιτροπής. Έκτοτε έχει αναπτύξει δράση σε όλους τους τοµείς
αρµοδιότητάς της και συγκεκριµένα προχώρησε στις κάτωθι ενέργειες:
 αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης του διαδρόµου µε τη συλλογή στοιχείων
(θέµατα τεχνικά, τελωνείων, διοδίων, λειτουργίας του διαδρόµου), ώστε στη συνέχεια να
ορισθούν οι επιπλέον ανάγκες και σχετικές δράσεις (π.χ. εκπόνηση συµπληρωµατικών
µελετών, ανάγκη αναβάθµισης τµηµάτων, βελτίωση διαδικασιών κ.λ.π.).
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 επεξεργασία και διαχείριση των πληροφοριών, µε την ανάπτυξη Πληροφοριακού
Συστήµατος, Γεωγραφικού Συστήµατος Παρακολούθησης (G.I.S).
 ανάπτυξη ιστοσελίδας για τη διάχυση της πληροφορίας (www.etcti.org)
 µεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά µε την προετοιµασία αιτήσεων χρηµατοδότησης προς
τους Χρηµατοδοτικούς Οργανισµούς
 ανάθεση έρευνας για τον εντοπισµό των προβληµάτων και την υποβολή προτάσεων που
αφορούν στην βελτίωση των διασυνοριακών διαδικασιών και υποδοµών στον οδικό άξονα
(Κήποι / Ipsala).
Σε ότι αφορά στον οδικό άξονα από το σύνολο των 256 χλµ τα 83 χλµ (τµήµα Κων/πολη –
Kinali) είναι ολοκληρωµένο µε χαρακτηριστικά αυτοκινητοδρόµου. Πρόκειται για κοινό
τµήµα µε τον Πανευρωπαϊκό διάδροµο IV. Στα υπόλοιπα 173 χλµ (Kinali – Σύνορα)
διευκρινίσθηκε ότι πρόθεση της Τουρκικής Κυβέρνησης δεν είναι η κατασκευή
αυτοκινητοδρόµου. Προβλέπονται εργασίες βελτίωσης – αναβάθµισης µε διαπλάτυνση της
υφιστάµενης οδού. Το τµήµα µελετάται και κατασκευάζεται µε τετράιχνη διατοµή και
διαχωρισµό των δύο κλάδων µε ταχύτητα µελέτης 80 χλµ / ώρα, βασικά µε ισόπεδες
διασταυρώσεις και µικρό αριθµό ανισόπεδων κόµβων. Το κόστος των έργων εκτιµάται σε
190 εκ €.

3. Οι επιδράσεις της Εγνατίας Οδού στην κινητικότητα, στην προσπελασιµότητα
και στην δικτύωση των περιοχών διέλευσής της
Η βασική επίδραση της παροχής συγκοινωνιακής υποδοµής είναι η αύξηση των δυνατοτήτων
µετακίνησης και πρόσβασης από και προς τις διάφορες περιοχές ή τις δραστηριότητες εντός ή
εκτός µιας περιοχής. Η βελτίωση της προσπελασιµότητας και δικτύωσης των διαφόρων
περιοχών µε στόχο την ισότιµη πρόσβασης στις παραγόµενες νέες υποδοµές αποτελεί βασική
επιδίωξη της Ευρωπαϊκής πολιτικής µεταφορών, καθώς και του Σχεδίου Ανάπτυξης του
Κοινοτικού Χώρου, αλλά και γενικότερα της πολιτικής οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής.
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3.1. Κινητικότητα
Από µετρήσεις φόρτου που έγιναν το 2004, µε τις οποίες εκτιµάται ο µέσος ηµερήσιος
αριθµός οχηµάτων που κινήθηκαν µεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων κόµβων στην Εγνατία,
προκύπτει ότι οι υψηλότεροι κυκλοφοριακοί φόρτοι καταγράφονται µεταξύ των ανισόπεδων
κόµβων Κ4 (κόµβος ΤΙΤΑΝ) και Σερρών (περισσότερα από 54.100 οχήµατα ηµερησίως).
Από τις µετρήσεις που έγιναν στα εν λειτουργία τµήµατα του ανατολικού τοµέα της Εγνατίας
οδού προκύπτει ότι ο ηµερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος φθάνει το 78% της αντίστοιχης
πρόβλεψης. Στον ανατολικό τοµέα οι µεγαλύτεροι κυκλοφοριακοί φόρτοι παρατηρούνται στα
τµήµατα που διέρχονται από τον Ν. Καβάλας.
Χάρτης 5. Κυκλοφοριακός φόρτος στα τµήµατα της Εγνατίας Οδού στην Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Σε όλο το µήκος της Εγνατίας Οδού η σύνθεση της κυκλοφορίας είναι σχετικά σταθερή. Η
πλειονότητα των οχηµάτων (από 80 έως 90% του συνόλου) είναι επιβατικά αυτοκίνητα. Από
τα υπόλοιπα 10 έως 20%, που είναι βαρέα οχήµατα, τα µισά είναι αρθρωτά φορτηγά και τα
υπόλοιπα µη αρθρωτά φορτηγά. Στα τµήµατα του Ν. Καβάλας η σύνθεση της κυκλοφορίας
είναι περίπου 81% επιβατικά και 19% βαρέα οχήµατα.
Η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόµου θα έχει ως αποτέλεσµα τη µεγάλη εξοικονόµηση
χρόνου διαδροµής κατά µήκος της Βόρειας Ελλάδας. Ο Χάρτης 6 που παρατίθεται δείχνει
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την εκτιµώµενη µείωση του χρόνου διαδροµής –σε σύγκριση µε την κατάσταση πριν από την
Εγνατία– που θα επιτευχθεί για µετακινήσεις από την Καβάλα προς όλες τις άλλες περιοχές
µε την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόµου. Όπως φαίνεται ο χρόνος διαδροµής από τη
Καβάλα προς την Ηγουµενίτσα θα µειωθεί περισσότερο από 3 ώρες, ενώ το ταξίδι Καβάλα –
Κήποι (Ελληνοτουρκικά σύνορα) θα µειωθεί κατά 1 ώρα.
Χάρτης 6. Μείωση χρονοαποστάσεων µε κέντρο την πόλη της Καβάλας και µε πλήρη λειτουργία
της Εγνατίας Οδού

3.2. Προσπελασιµότητα
Για να εκτιµηθεί η παράµετρος της προσπελασιµότητας ως βασικός δείκτης χρησιµοποιήθηκε
ο πληθυσµός που ωφελείται άµεσα από τη λειτουργία του άξονα. Ο «ωφελούµενος
πληθυσµός» εκτιµήθηκε σε συνάρτηση µε την απόσταση επί του οδικού δικτύου
λαµβάνοντας δύο κατηγορίες αποστάσεων: Πρώτον, τα 50 km από τις έδρες των Νοµών,
απόσταση που εκφράζει µια περιοχή δυνητικής καθηµερινής µετακίνησης και εποµένως µια
χωρολειτουργική ενότητα. ∆εύτερον, τα 150 km από τα κέντρα των Περιφερειών, απόσταση
που εκφράζει µια ευρύτερη περιοχή δυνητικά συχνών µετακινήσεων και εποµένως µε
αυξηµένες πιθανότητες λειτουργικών διασυνδέσεων.
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Σε σύγκριση µε το συνολικό πληθυσµό της Ζώνης IV, αυτός που εκτιµάται ως συνολικά
ωφελούµενος από την Εγνατία Οδό είναι ιδιαίτερα υψηλός: Ο πληθυσµός που βρίσκεται σε
απόσταση 50 km από τις έδρες των Νοµών διέλευσης του άξονα ανέρχεται σε 2.588.037
κατοίκους. Ο πληθυσµός αυτός αντιστοιχεί στα 2/3 του συνολικού πληθυσµού της Ζώνης ΙV
και στο 1/4 του πληθυσµού της Χώρας. Ο πληθυσµός που βρίσκεται σε απόσταση 150 km
από τις έδρες των Περιφερειών της Ζώνης ΙV ανέρχεται σε 3.517.605 κατοίκους και
αντιπροσωπεύει το 90% του συνολικού πληθυσµού της Ζώνης IV και περίπου το 1/3 του
πληθυσµού της Χώρας.
Ο πληθυσµός που κατοικεί σε απόσταση 50 km από την Καβάλα ανέρχεται σε 292.175
κατοίκους (11% του συνολικά ωφελούµενου πληθυσµού) είναι περίπου 5 φορές µεγαλύτερος
από τον πληθυσµό της πόλης και 2 φορές µεγαλύτερος από τον πληθυσµό του συνολικού του
νοµού.
Χάρτης 7. ∆υνητικά ωφελούµενος πληθυσµός από τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού σε
απόσταση 50 χλµ. από τις έδρες των Νοµών

Σε όλες τις πόλεις και σε απόλυτα µεγέθη βελτιώνεται σηµαντικά η προσπελασιµότητα µε τη
λειτουργία του άξονα, σε διαφορετικό ωστόσο βαθµό στην καθεµία. Οι πόλεις στις οποίες
βελτιώνεται περισσότερο η προσπελασιµότητα είναι αυτές που βρίσκονται προς τα άκρα του
άξονα, οι οποίες είναι οι λιγότερο προσπελάσιµες στο καθεστώς πριν από τη λειτουργία της
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Οδού και ιδιαίτερα του δυτικού τοµέα. Η προσπελασιµότητα της Καβάλας βελτιώνεται
επίσης, αλλά σε µικρότερο βαθµό από ότι στις πόλεις που βρίσκονται προς τα άκρα του
αυτοκινητόδροµου.
Χάρτης 8. Μεταβολή της προσπελασιµότητας των αστικών κέντρων µε την πλήρη λειτουργία
της Εγνατίας Οδού

3.3. ∆ικτύωση
Στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, επισηµαίνεται η ανάγκη συγκρότησης ενός
ισόρροπου και πολυκεντρικού δικτύου αστικών κέντρων σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη
ολοκληρωµένων συστηµάτων µεταφορών και βελτίωσης της προσπελασιµότητας και
συνοχής τους. Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι βασικές αστικές δικτυώσεις της
Περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που εντοπίζονται από το Περιφερειακό
Πλαίσιο ή προτείνονται από αυτό ως βασικοί πόλοι αστικής ανάπτυξης.
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Πίνακας 4. Αστικές δικτυώσεις στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και βασικό
οδικό δίκτυο διασύνδεσης
Αστικά δίκτυα

Πληθυσµός
2001

Βασικό Οδικό ∆ίκτυο
∆ιασύνδεσης

∆ράµα–Καβάλα–Ξάνθη

146.275

Εγνατία Οδός, κάθετος άξονας

Ξάνθη–Κοµοτηνή–
Αλεξανδρούπολη

137.322

Εγνατία Οδός

Αλεξανδρούπολη–Ορεστιάδα

64.131

Κάθετος άξονας

∆ράµα–Καβάλα–Ξάνθη–
Κοµοτηνή–Αλεξανδρούπολη–
Ορεστιάδα

253.732

Εγνατία Οδός, κάθετοι άξονες

Σύµφωνα µε την Εθνική Έρευνα Προέλευσης – Προορισµού 1993, στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη έντονη ήταν το 1993 η διασύνδεση της ∆ράµας µε την Καβάλα µε
στοιχεία εξάρτησης της πρώτης από τη δεύτερη: το 45% περίπου των συνολικών
µετακινήσεων από τη ∆ράµα προς το σύνολο της Ελλάδας κατευθυνόταν στην Καβάλα.
Μεγάλο ήταν και το ποσοστό µετακινήσεων µεταξύ Ξάνθης και Κοµοτηνής µε περισσότερο
ισόρροπη τη µεταξύ τους διασύνδεση (ποσοστά 31% και 24% αντιστοίχως επί του συνόλου
των µετακινήσεων από τις δύο προελεύσεις προς τη Χώρα). Σε σύγκριση µε την Κεντρική
Μακεδονία, τα αστικά κέντρα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρουσίαζαν, το
1993, µειωµένη διασύνδεση µε τη Θεσσαλονίκη. Μεγαλύτερη εξάρτηση από την τελευταία
παρουσίαζε η ∆ράµα και ακολούθως η Καβάλα, που είναι και τα πλησιέστερα σε αυτήν
αστικά κέντρα.
Από τα δειγµατοληπτικά στοιχεία της Έρευνας Προέλευσης – Προορισµού έτους 2002
εκτιµάται ότι οι µετακινήσεις µεταξύ Καβάλας – Ξάνθης – Κοµοτηνής – Αλεξανδρούπολης
αυξήθηκαν σε ποσοστά από 85% 150%. Ειδικότερα, οι µετακινήσεις µεταξύ Καβάλας και
των άλλων πόλεων της Περιφέρειας αυξήθηκαν εντυπωσιακά (85% για Ξάνθη, 100% για
Κοµοτηνή και 125% για Αλεξανδρούπολη). Πρόκειται για πολύ µεγάλες αυξήσεις, αν ληφθεί
υπόψη ότι µια αύξηση 100% σε 9 χρόνια αντιπροσωπεύει αύξηση του κυκλοφοριακού
φόρτου κατά 8% ετησίως. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι οι µετακινήσεις Αλεξανδρούπολης –
Κοµοτηνής αυξήθηκαν κατά 153% που ισούται µε αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου 11%
ετησίως. Επισηµαίνεται ότι τη δεκαετία του 1990 ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης της
ιδιοκτησίας αυτοκινήτου ήταν 5,6% (στοιχεία Eurostat για το σύνολο Χώρας). Εποµένως, τα
υψηλότερα ποσοστά αύξησης των µετακινήσεων πρέπει να αποδοθούν και στην αυξηµένη
χρήση του Ι.Χ. αυτοκινήτου λόγω της βελτιωµένης υποδοµής.
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Χάρτης 9. Αυξήσεις των διανοµαρχιακών µετακινήσεων

Κρίνεται ότι η λειτουργία 169 χιλιοµέτρων της Εγνατίας Οδού στον ανατολικό τοµέα, από το
2000 µέχρι το 2002, συνέβαλε καθοριστικά στις αυξήσεις αυτού του επιπέδου. Σηµειωτέον
ότι και οι µετακινήσεις µεταξύ Θεσσαλονίκης και των παραπάνω πόλεων –όλες επί του
άξονα της Εγνατίας– αυξήθηκαν από 95% (Θεσσαλονίκη – Καβάλα) έως 108%
(Θεσσαλονίκη – Ξάνθη). Αντιθέτως, οι µετακινήσεις µεταξύ Θεσσαλονίκης και ∆ράµας
αυξήθηκαν µόνον κατά 45%. Γενικά, συµπεραίνεται πως η λειτουργία της Εγνατίας Οδού,
καθώς και των κάθετων αξόνων, εκ των πραγµάτων βελτιώνει τη σύνδεση ανάµεσα στα
αστικά κέντρα της Περιφέρειας και επηρεάζει καθοριστικά το πρότυπο χωρικής οργάνωσης.

4. Συνδυασµένες µεταφορές
Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τη µελέτη δεικτών για την παρακολούθηση των
επιδράσεων της Εγνατίας Οδού δείχνουν ότι η λειτουργία του αυτοκινητόδροµου επιφέρει
µεγάλες αλλαγές στην κινητικότητα µε αξιοσηµείωτη αύξηση των µετακινήσεων και
παράλληλα µεγάλη αύξηση των συνδέσεων ανάµεσα στις περιφέρειες και τις πόλεις του
Βορειοελλαδικού χώρου. Αυτή η αύξηση της κινητικότητας και της λειτουργικής
διασύνδεσης θέτει ένα νέο πλαίσιο στη συζήτηση για τη λειτουργία των συνδυασµένων
µεταφορών.
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Η προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών αποτελεί µία νέα καινοτόµα πολιτική που
στηρίζει την ολιστική προσέγγιση του µεταφορικού συστήµατος καθώς στοχεύει στην
ισορροπηµένη και αποδοτική χρήση της µεταφορικής χωρητικότητας (υποδοµή, µέσα,
εξοπλισµό διαχείρισης). Σε γενικότερο επίπεδο, οι συνδυασµένες µεταφορές αποτελούν
στρατηγικό άξονα της Ευρωπαϊκής πολιτικής των µεταφορών για την επίτευξη τόσο της
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής όσο και της προστασίας του περιβάλλοντος. Σκοπός είναι
να διαµορφωθούν ταχύτεροι, ασφαλέστεροι, ποιοτικότεροι και οικονοµικότεροι διάδροµοι
συνδυασµένων µεταφορών, µε την προώθηση τόσο των ∆ιευρωπαϊκών και Πανευρωπαϊκών
οδικών και σιδηροδροµικών αξόνων, όσο και της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (Short Sea
Shipping) και των Θαλάσσιων Λεωφορειόδροµων (Sea motorways), συµπεριλαµβανόµενων
βεβαίως των πλωτών και αεροπορικών µεταφορών.
∆ηλαδή, η έννοια του ανταγωνισµού µεταξύ των µέσων µεταφοράς πρέπει να αντικατασταθεί
από την έννοια της αλληλοσυµπλήρωσης. Η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα, αποτελούν
τις βασικές έννοιες των συνδυασµένων µεταφορών. Απαραίτητη θεωρείται η δηµιουργία
κέντρων εµπορευµατικών µεταφορών, που θα περιλαµβάνουν όλα τα µεταφορικά µέσα και η
ενίσχυση του ρόλου των λιµανιών, σαν κόµβων συνδυασµένων µεταφορών. Σηµαντικοί
παράγοντες θεωρούνται επίσης: (α) η επίλυση του θέµατος της προτυποποίησης των µέσων
µοναδοποίησης (κυρίως container και παλέτες), και (β) η προώθηση των τεχνολογιών και
δικτύων τηλεµατικής για τις µεταφορές (πληροφόρηση, διαχείριση, έλεγχος), µε χρήση
ηλεκτρονικού

τρόπου

µετάδοσης

στοιχείων

(EDI),

Ίντερνετ,

αυτοµατοποιηµένων

συστηµάτων αναγνώρισης και διαχείρισης φορτίων, καθιέρωση ηλεκτρονικού συνοδευτικού
εγγράφου κλπ. Γενικά, θα πρέπει να έχουµε πάντα υπόψιν πως κατά τη εκτέλεση των
συνδυασµένων µεταφορών, πρόσθετα µε το ροή προϊόντων παρατηρείται και η αντίστοιχη
ροή πληροφοριών. Ο βαθµός αυτοµατοποίησης της πληροφορίας αυτής καθορίζει σε µεγάλο
βαθµό το κόστος και την ποιότητα των συνδυασµένων µεταφορών.
Ιδιαίτερα σε σχέση µε τα λιµάνια, θεωρείται πως αυτά που θα συνδέονται µε τους
θαλάσσιους λεωφορειόδροµους θα έχουν κατάλληλες χερσαίες συνδέσεις και θα προσφέρουν
υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης στους πελάτες των θαλάσσιων µεταφορών µικρών
αποστάσεων. Οι αρχικές εκτιµήσεις του κόστους φαίνεται να δείχνουν ότι η καθιέρωση νέων
τακτικών θαλάσσιων συνδέσεων θα είναι πολύ λιγότερο δαπανηρή από την κατασκευή
αντίστοιχων νέων χερσαίων υποδοµών. Παρόλα αυτά, ο στόχος της Ευρωπαϊκής πολιτικής
για της προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών υπολείπεται κατά πολύ της επίτευξης του,
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αφού στο σύνολο των µεταφορών το ποσοστό χρήσης των συνδυασµένων δεν ξεπερνά το
10% (σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat 2005).
Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να σηµειωθεί πως η βέλτιστη σύνδεση της Εγνατίας µε τα λιµάνια
και τα αεροδρόµια του βορειοελλαδικού χώρου αποτέλεσε ένα από τα βασικότερα ζητούµενα
κατά το σχεδιασµό της και αποτελεί βασική συνιστώσα του αναπτυξιακού ρόλου του άξονα.
Στη Ζώνη IV το σύστηµα µεταφορών συµπληρώνεται µε τη σύνδεση της Εγνατίας Οδού και
των κάθετων αξόνων µε 5 λιµάνια, 8 αεροδρόµια καθώς και το σιδηροδροµικό δίκτυο. Στην
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπάρχουν δύο αεροδρόµια (Καβάλας και
Αλεξανδρούπολης) που κατατάσσονται ως διεθνή και δύο λιµάνια (Καβάλας και
Αλεξανδρούπολης) που κατατάσσονται ως εθνικής σηµασίας. Το γεγονός αυτός αναδεικνύει
και τον κοµβικό ρόλο των πόλεων της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης.
Η Εγνατία Οδός, µέσω των κάθετων αξόνων, συνδέεται επίσης µε το δίκτυο των
Πανευρωπαϊκών ∆ιαδρόµων (ΤΙΝΑ). Συγκεκριµένα, οι Κάθετοι Άξονες Αρδάνιο – Ορµένιο
και Κοµοτηνή – Νυµφαία, καθώς και το τµήµα Κοµοτηνή – Αλεξανδρούπολη, αποτελούν
τµήµατα του ∆ιαδρόµου ΙΧ. Ο Άξονας Θεσσαλονίκη – Προµαχώνας είναι µέρος του
∆ιαδρόµου IV και o άξονας Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι εντάσσεται στο ∆ιάδροµο Χ. Ο
τελευταίος θα συνδεθεί και σε δεύτερο σηµείο µε την Εγνατία Οδό, µέσω του Κάθετου
Άξονα Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή. Οι παραπάνω συνδέσεις καθώς και η διασύνδεση µε
Τουρκία µέσω του ∆ιαδρόµου Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη καταδεικνύουν τον
κρίσιµο ρόλο της Εγνατίας Οδού ως σπονδυλική στήλη ενός συστήµατος συνδυασµένων
µεταφορών στην ευρύτερη περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης.
Από την άλλη πλευρά, ένας από τους σηµαντικότερους για τις Ευρωπαϊκές µεταφορές
θαλάσσιος λεωφορειόδροµος είναι της Αδριατικής. Tα συγκριτικά πλεονεκτήµατα κόστους
µεταφοράς, ταχύτητας και αξιοπιστίας του διαδρόµου της Αδριατικής έναντι των οδικών
αξόνων µέσω Βουλγαρίας – Ρουµανίας προς το βορρά ή µέσω Βουλγαρίας – ΠΓ∆Μ –
Αλβανίας (παραεγνατία), έχουν καταστήσει τον θαλάσσιο λεωφορειόδροµο της Αδριατικής
ως τον σηµαντικότερο άξονα µεταφορών των νοτίων Βαλκανίων µε την Ευρώπη. Όλα τα
παραπάνω δείχνουν ότι η Ηγουµενίτσα µε το λιµάνι της καθίσταται ο κυριότερος κόµβος των
συνδυασµένων µεταφορών στην ∆υτική Ελλάδα. Τα υπόλοιπα λιµάνια της Βορείου Ελλάδας
αναµένεται επίσης να παίξουν επίσης πιο ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη και χρήση των
συνδυασµένων µεταφορών στο χώρο της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης.
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Σε σχέση ειδικότερα µε το λιµάνι της Καβάλας, καθοριστική για την ολοκληρωµένη ένταξή
του στο σύστηµα συνδυασµένων µεταφορών της Εγνατίας Οδού αποτελεί η προοπτική
αναβάθµισης

του

και

λειτουργίας

του

ως

πόλος

έλξης

εθνικού

και

διεθνούς

διαµετακοµιστικού εµπορίου. Η συµφωνία συνεργασίας µε τα λιµάνια της Ηγουµενίτσας και
του Τάρανδο (Ιταλία) θεωρείται σηµαντικό βήµα για την ανάπτυξη ενός έξυπνου συστήµατος
συνδυασµένων µεταφορών µεταξύ Ιταλίας, Ελλάδας και των υπόλοιπων όµορων χωρών της
ΝΑ Ευρώπης (Βουλγαρία, Τουρκία), αλλά και προς τη Μέση Ανατολή και τις χώρες της
Μαύρης Θάλασσας. Ως βασική αδυναµία θεωρείται όµως το ότι η σιδηροδροµική γραµµή
που εξυπηρετεί την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη δεν περνάει από το Ν. Καβάλας. Ευοίωνη
προοπτική ανοίγεται όµως δεδοµένου ότι µεταξύ των έργων που εντάσσονται στον
προγραµµατισµό της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. εντάσσεται και η νέα σιδηροδροµική σύνδεση
Θεσσαλονίκης–Καβάλας, µέσω Αµφίπολης, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και η σύνδεση µε
το νέο λιµάνι Καβάλας.
Σηµαντικό πλεονέκτηµα για το νέο λιµάνι Καβάλας είναι η άµεση πρόσβαση στην Εγνατία
Οδό, και κατ’ επέκταση στο διάδροµο πρόσβασης στο µεθοριακό σταθµό Προµαχώνα (µέσω
Σερρών) και ακολούθως στο βασικό άξονα του διευρωπαϊκού δικτύου Νις – Σόφια Φιλιππούπολη – Ανδριανούπολη – Κωνσταντινούπολη, και µέσω αυτού στο διευρωπαϊκό
αυτοκινητόδροµο Βορρά-Νότου. Σηµειώνεται ότι η διεθνής πύλη του Προµαχώνα στο Ν.
Σερρών αποτελεί και πρόσβαση προς την Ρουµανία και την Ουγγαρία και διαµέσου αυτών
προς τα υπόλοιπα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης και της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων
Κρατών (πρώην ΕΣΣ∆), ενώ εναλλακτικές προσβάσεις προς τη Βουλγαρία είναι οι
µελλοντικές πύλες του Εχινού Ν. Ξάνθης και της Εξοχής Ν. ∆ράµας. Εποµένως µελλοντικά η
αύξηση της δραστηριότητας του λιµένα της Καβάλας θα συνδυαστεί µε την ανάδειξή του σε
διαµετακοµιστικό λιµενικό κόµβο, συµπληρωµατικά ή ανταγωνιστικά µε τους λιµένες
Αλεξανδρούπολης και Θεσσαλονίκης.
Επίσης, η Εγνατία Οδός (διαµέσου του κόµβου του Αγίου Ανδρέα που απέχει µόλις 5 λεπτά
από το λιµάνι της Νέας Περάµου) εξυπηρετεί άµεσα την επιτυχή λειτουργία της πορθµειακής
γραµµής Νέας Περάµου – Πρίνου Θάσου, δίνοντας τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες της
Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας (που έρχονται από ∆υτικά – Θεσσαλονίκη) να
συντοµεύσουν το ταξίδι τους προς τη Θάσο, χωρίς να είναι αναγκασµένοι να φτάσουν µέχρι
την πόλη της Καβάλας, στους δε οδηγούς των µεγάλων φορτηγών αυτοκινήτων να µην
επιβαρύνουν το κέντρο της Καβάλας ή το τουριστικό λιµάνι της Κεραµωτής.
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Η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. θα παρακολουθήσει την ανάπτυξη και λειτουργία των
συνδυασµένων µεταφορών µέσω του αντίστοιχου δείκτη του Παρατηρητηρίου. Ο δείκτης,
δηλαδή, «συνδυασµένες µεταφορές», αφορά στην ανίχνευση και καταγραφή δεδοµένων
σχετικά µε τη µεταφορά αγαθών και προσώπων µε σιδηροδροµικά ή θαλάσσια µέσα που στη
συνέχεια προωθούνται οδικά στην περιοχή επιρροής της Εγνατίας Οδού και αντίστροφα. Ο
απώτερος στόχος µέσω του υπολογισµού αυτού του δείκτη είναι: (α) η καταγραφή και
επισήµανση δυνατοτήτων ανάπτυξης των συνδυασµένων µεταφορών, και (β) ο εντοπισµός
προβληµάτων των άλλων µέσων µεταφοράς, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους σε
συνδυασµένες µεταφορές και στη συνέχεια επίλυσή τους είτε µε βελτίωση υποδοµών, είτε µε
διευκόλυνση διαδικασιών. Κατ’ αυτό τον τρόπο τα οφέλη που θα προκύψουν από την
παρακολούθηση του δείκτη «συνδυασµένες µεταφορές» σχετίζονται µε: (α) δυνατότητα για
καλύτερο προγραµµατισµό στην παροχή συγκοινωνιακής υποδοµής, ώστε να µπορεί να
εξυπηρετήσει την εκτιµώµενη ζήτηση σε ικανοποιητικό βαθµό και κάτω από συνθήκες
ασφάλειας για την κίνηση των οχηµάτων, (β) τεκµηριωµένη εκτίµηση διερεύνηση της στάσης
του επιβατικού κοινού απέναντι στα διάφορα µεταφορικά µέσα, (γ) ανίχνευση των
χαρακτηριστικών που επιδρούν στην επιλογή µεταφορικού µέσου σε υπεραστικό επίπεδο και
προσπάθεια βελτίωσης των αδύναµων σηµείων κάθε επιλογής (ιδιαίτερα το κόστος και την
ασφάλεια)
Επιπλέον, η καταγραφή όλων των µεταφορικών µέσων που βρίσκονται στη Ζώνη Επιρροής
της Εγνατίας Οδού, της δυναµικότητάς τους και της απόστασης και χρονοαπόστασης από τον
πλησιέστερο κόµβο της Εγνατίας Οδού, θα αποτελέσει αντικείµενο ειδικής µελέτης που
πρόκειται να εκπονήσει το Παρατηρητήριο εντός του πενταετούς επιχειρησιακού
προγράµµατός του. Στο πρόγραµµα µελετών του Παρατηρητηρίου εντάσσεται επίσης η
µέτρηση και παρακολούθηση άλλων δεικτών που σχετίζονται µε τις συνδυασµένες µεταφορές
και που αφορούν στις εµπορευµατικές µετακινήσεις, στο γενικευµένο κόστος µεταφοράς,
στις παράγωγες µετακινήσεις, στις µεταβολές των µετακινήσεων κατά µεταφορικό µέσο, και
στην κίνηση στους µεθοριακούς σταθµούς.
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