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1.

Εισαγωγή

Η Καβάλα είναι πόλη της Βόρειας Ελλάδος, κεντρικό λιµάνι της Ανατολικής
Μακεδονίας και πρωτεύουσα του Νοµού Καβάλας. Βρίσκεται στον Κόλπο της
Καβάλας απέναντι από το νησί Θάσος. Έχει αλλάξει ονοµασία πολλές φορές στην
ιστορία αλλά το όνοµά της ήταν πάντα άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη θάλασσα.
Το λιµάνι που ίδρυσαν οι Θάσιοι στα τέλη 7 ου π.χ. αιώνα ήταν ένας φυσικός όρµος
στις δυτικές ακτές της χερσονήσου της Παναγίας, που σήµερα έχει εξαφανισθεί κάτω
από επιχώσεις. Το λιµάνι κράτησε ανοικτούς τους δρόµους µε όλο τον Ελληνικό
κόσµο του Αιγαίου και της Μ. Ασίας µέσω των οποίων έφθαναν στην πόλη όχι µόνο
εµπορεύµατα, αλλά και τα πνευµατικά µηνύµατα που περιέχονται στις θρησκείες του
Ελληνικού κόσµου και της Ανατολής µε αποκορύφωµα το 49/50 µ.Χ. την άφιξη του
Αποστόλου Παύλου που µετέφερε το µήνυµα της νέας θρησκείας στην Ευρώπη.

Κατά τον 16ο και 17ο αιώνα το λιµάνι της Καβάλας παίζει σπουδαίο ρόλο στην
περιοχή µε πρωταρχικό τον έλεγχο διοικητικά και φορολογικά της γειτονικής
µεταλλευτικής περιοχής, ενώ διεξάγονται µέσω αυτού το εξαγωγικό εµπόριο µε
τοπικά αγροτικά προϊόντα (σιτάρι, βαµβάκι, ξυλεία κ.λ.π.)
Ο 18ος αιώνας είναι περίοδος ιδιαίτερης ακµής για την πόλη της Καβάλας και το
λιµάνι της. Εγκαθίστανται σ’ αυτήν οι πρώτες προξενικές αρχές της Γαλλίας και της
Βενετίας . Το εµπόριο του λιµανιού είναι κυρίως εξαγωγικό.
Το λιµάνι διαδραµατίζει ιδιαίτερα αξιόλογο ρόλο ως κέντρο αλιείας και εµπορίου,
κυρίως καπνού.

Το 1920 η Καβάλα αποκτά Λιµενική Επιτροπή µε σκοπό την κατασκευή του
λιµανιού. Τα εγκαίνια έκανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος τον Νοέµβριο του 1929 αλλά οι
εργασίες ολοκληρώθηκαν το 1950.

Σήµερα ο Ο.Λ.Κ. Α.Ε. είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των τεσσάρων λιµανιών
στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας: α) του κεντρικού λιµένα Καβάλας (Επιβατικό
λιµάνι Απόστολος Παύλος), β) του εµπορικού λιµένα «Φίλιππος Β΄» στη Νέα
Καρβάλη, γ) του Λιµένα Ελευθερών και δ) του Λιµένα Κεραµωτής.
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2.

Υποδοµές

Ο τύπος του λιµένα είναι µικτής χρήσης αποτελεί κόµβο εµπορικής, ακτοπλοϊκής και
τουριστικής κίνησης. Η Καβάλα µε κεκτηµένη τη λιµενική παράδοση και
τεχνογνωσία

καθίσταται

από

άποψη

φυσικής

γεωγραφίας

σηµαντικός

συγκοινωνιακός κόµβος. Το λιµάνι της Καβάλας είναι ο κυριότερος εκφραστής
ανταλλαγής προϊόντων, σε Εθνική και Μεσογειακή κλίµακα. Έχει 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 Ε5Ν (Νις - Σόφια - Φιλιππούπολη - Ανδριανούπολη Κωνσταντινούπολη) και µέσω αυτού στον διευρωπαϊκό αυτοκινητόδροµο Βορρά Νότου, επίσης προγραµµατίζεται η σιδηροδροµική σύνδεση του µε τους τοξότες του
Ν. Ξάνθης. Το είδος των διακινούµενων εµπορευµάτων, µέσω των φορτηγών πλοίων,
είναι: µάρµαρα, χαρτοµάζα, χαρτί, βαµβάκι, σιτηρά, ξυλεία και γενικά φορτία.

Γενικός προσανατολισµός για το λιµάνι, µετά και την ήδη λειτουργούσα
περιφερειακή οδό και την Εγνατία Οδό, είναι να συνδεθεί µε τη συνολική τουριστική
ανάπτυξη της πόλης.

Γενικά η ανώνυµη εταιρία «Οργανισµός Λιµένος Καβάλας Α.Ε.» παρέχει ένα πλήρες
φάσµα υπηρεσιών στα τέσσερα λιµάνια που διαχειρίζεται, όπως αναλύεται κατωτέρω.

Κεντρικό λιµάνι Καβάλας (Επιβατικό λιµάνι Απόστολος Παύλος)

Το επιβατικό λιµάνι «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» περικλείεται από την πόλη και
µέχρι το 2002 αποτελούσε το κεντρικό σηµείο αναφοράς των θαλάσσιων µεταφορών
στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας. Μετά τη µεταφορά της εµπορευµατικής
κίνησης το Οκτώβριο του 2002 στο λιµάνι «Φίλιππος Β’», το κεντρικό λιµάνι πλέον
εξυπηρετεί:


την επιβατική κίνηση, µε καθηµερινά δροµολόγια F/B από και προς την Θάσο
και τακτικά δροµολόγια προς Λήµνο, τη Μυτιλήνη, Χίο και Σάµο,
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τον τουρισµό, καθώς στο κεντρικό λιµάνι της Καβάλας προσεγγίζουν
κρουαζιερόπλοια και σκάφη αναψυχής,



τον αλιευτικό στόλο, χρησιµοποιούµενο ως αλιευτικό καταφύγιο,



τον ναυταθλητισµό.

Το κεντρικό λιµάνι διαθέτει συνολικό µήκος κρηπιδωµάτων 1.950 µέτρα και βάθη
από 4 έως 10 µέτρα καθώς επίσης κι όλες τις απαραίτητες σύγχρονες υποδοµές



για την εξυπηρέτηση επιβατών ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας (σύγχρονος
επιβατικός σταθµός, χώρος στάθµευσης ΙΧ αυτοκινήτων, αφετηρία αστικών
λεωφορείων),



για την εξυπηρέτηση πλοίων ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας (αγκυροβολία,
ελλιµενισµός, υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, διαχείριση στερεών & υγρών
αποβλήτων),



για την εξυπηρέτηση φορτηγών οχηµάτων (ζύγιση, προσωρινή εναπόθεση
ασυνόδευτων φορτίων),



ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων.
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Εµπορικό λιµάνι «Φίλιππος Β’»

Η ανάπτυξη της πόλης της Καβάλας κατέστησε αναγκαία την κατασκευή νέου
λιµανιού έξω από την πόλη. Γενικές και ειδικές µελέτες που εκπονήθηκαν από το
1966, κατέληξαν στην πρόταση για κατασκευή ενός νέου σύγχρονου λιµανιού στην
Νέα Καρβάλη σε απόσταση 8 χιλ. ανατολικά της πόλης, µε άµεση σύνδεση στην
Εγνατία οδό (τµήµα των διευρωπαϊκών δικτύων).
Οι εργασίες κατασκευής του εµπορικού λιµένα «Φίλιππος Β’» ξεκίνησαν το 1990.
Σήµερα, το εµπορικό λιµάνι διαθέτει κρηπίδωµα µήκους 400 µ., βάθος στο
κρηπίδωµα 10,5 µ. και χώρο διαχείρισης & αποθήκευσης φορτίων 50.000 τ.µ. Με τις
υφιστάµενες υποδοµές µπορούν να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα 2 πλοία µήκους 190
µ. και ένα πλοίο Ro-Ro.

Με την ολοκλήρωση των έργων επέκτασης του το φθινόπωρο του 2015, το εµπορικό
λιµάνι θα διαθέτει κρηπιδώµατα µήκους 910 µ., βάθος στα κρηπιδώµατα έως και 12
µ. και χώρο διαχείρισης & αποθήκευσης φορτίων 130.000 τ.µ..

Το όραµά του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. για το εµπορικό λιµάνι «Φίλιππος Β’», είναι να
αποτελέσει κύρια πύλη προς τα ανατολικά Βαλκάνια, µε έµφαση στην παροχή
υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας.
Σήµερα προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες:


εξυπηρέτηση

φορτίων
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µοναδοποιηµένου, γενικού και χύδην φορτίου),


εξυπηρέτηση εµπορικών πλοίων (αγκυροβολία, ελλιµενισµός, υδροδότηση,
ηλεκτροδότηση, διαχείριση στερεών & υγρών αποβλήτων),



εξυπηρέτηση φορτηγών οχηµάτων (φόρτωση, εκφόρτωση, ζύγιση),

Λιµάνι Ελευθερών

Το λιµάνι Ελευθερών βρίσκεται δυτικά της Καβάλας σε απόσταση 17 χιλιοµέτρων µε
βάθη έως και 10 µέτρα και εξυπηρετεί:


τη διακίνηση χύδην φορτίων,



τον αλιευτικό στόλο, χρησιµοποιούµενο ως αλιευτικό καταφύγιο,



τον τουρισµό, καθώς στο λιµάνι προσεγγίζουν ιδιωτικά σκάφη αναψυχής

Στο λιµένα προσφέρονται υπηρεσίες όπως αγκυροβολία, ελλιµενισµός, υδροδότηση,
ηλεκτροδότηση, διαχείριση στερεών & υγρών αποβλήτων.

Λιµάνι Κεραµωτής

Ανατολικά και σε απόσταση 42 χιλιοµέτρων από την Καβάλα βρίσκεται το λιµάνι της
Κεραµωτής, το πλησιέστερο σηµείο στην Θάσο από όπου διακινείται ο κυριότερος
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όγκος επιβατών και εµπορευµάτων από και προς το νησί. Το λιµάνι διαθέτει βάθη
έως και 7,5 µέτρα.
Το λιµάνι της Κεραµωτής εξυπηρετεί:


την επιβατική κίνηση, µε καθηµερινά δροµολόγια F/B από και προς την Θάσο,



τη διακίνηση χύδην φορτίων από και προς τη Θάσο,



τον αλιευτικό στόλο, χρησιµοποιούµενο ως αλιευτικό καταφύγιο.

Στόχος του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. είναι η Κεραµωτή να µετατραπεί σταδιακά σε ένα
αποκλειστικά επιβατικό λιµένα και να µεταφερθεί η διακίνηση φορτίων στο
«Φίλιππος Β’».

Σήµερα στο λιµένα προσφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες:


εξυπηρέτηση πλοίων Ro-Ro και ιδιωτικών/αλιευτικών σκαφών (αγκυροβολία,
ελλιµενισµός, υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, διαχείριση στερεών & υγρών
αποβλήτων),



εξυπηρέτηση φορτηγών οχηµάτων (ζύγιση).
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3.

Επικείµενες δράσεις

Κεντρικό λιµάνι Καβάλας (Επιβατικό λιµάνι Απόστολος Παύλος)

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο σηµαντικά αλληλένδετα έργα. Πρόκειται για την
θωράκιση και την επέκταση του προσήνεµου µώλου κατά 80 µέτρα συνολικού
προϋπολογισµού περίπου 15 εκατ. ευρώ και αναµενόµενη ολοκλήρωση στις αρχές
του 2014.

Αναµένουµε την ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. έργο δικτύων ηλεκτροφωτισµού, ηλεκτρικής
τροφοδοσίας και υδροδότησης ελλιµενισµένων σκαφών, επίστρωση βιοµηχανικού
δαπέδου και τοποθέτηση προσκρουστήρων.

Με την ολοκλήρωση των έργων αυτών ενισχύεται ουσιαστικά η ασφάλεια και η
λειτουργικότητα του λιµένα διευκολύνοντας όλες τις ασκούµενες δραστηριότητες.
Τον Ιούλιο του 2013 στα πλαίσια δηµιουργίας υποδοµών που θα συµβάλλουν στην
ανάπτυξη του τουρισµού της περιοχής υπογράφτηκε η σύµβαση <<κατασκευή
πλωτών εγκαταστάσεων στο Λιµάνι "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ">> µε ηµεροµηνία
περαίωσης του έργου τον Απρίλιο του 2014.

Η αξιοποίηση των παλαιών αποθηκών, η προσπάθεια για ποιοτική αναβάθµιση των
παρεχόµενων υπηρεσιών στα κρουαζιερόπλοια, η προοπτική κατασκευής και
λειτουργίας υδατοδροµίου και η ανάπτυξη υποδοµών που θα εξυπηρετούν τα
υδροπλάνα, είναι δράσεις και έργα που προσφέρουν θετικές κοινωνικοοικονοµικές
επιπτώσεις στην πόλη της Καβάλας.

Εµπορικό Λιµάνι «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄»

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της επέκτασης του προσήνεµου(νότιου) µώλου κατά
200µ, προϋπολογισµού 13,9 εκατ. ευρώ. Η επέκταση αυτή θα βελτιώσει ακόµη
περισσότερο τις υφιστάµενες κυµατικές συνθήκες µέσα στην λιµενολεκάνη του
εµπορικού λιµένα.
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Η σύµβαση που αφορά στην επισκευή των εµπορικών κρηπιδωµάτων στο βόρειο
τµήµα του λιµένα συνολικού µήκους 510 µέτρων, την εσωτερική οδοποιία του
λιµένα, τα έργα αντιπληµµυρικής προστασίας και οι εργασίες εκβάθυνσης της
λιµενολεκάνης, υπεγράφη στις 02-11-2006 και αποτέλεσε έργο γέφυρα για την
επόµενη προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

Αναµένεται να δηµοπρατηθεί από την ΕΡΓΟΣΕ το έργο για την κατασκευή της νέας
µονής της σιδηροδροµικής γραµµής µήκους 31,8 χλµ που θα συνδέει το λιµάνι µε την
υφιστάµενη σιδηροδροµική γραµµή Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη στην περιοχή
Τοξοτών Ξάνθης.

Έργα που υπολείπονται για τα οποία δεν έχει εκπονηθεί ακόµη µελέτη είναι :


Η εσωτερική κρηπίδωση του προσήνεµου µώλου.



Η ολοκλήρωση των επιστρώσεων και των δικτύων.



Η διαµόρφωση της Πύλης του Λιµανιού.



Η κατασκευή των κτιριακών έργων.



Η αποκατάσταση του πρανούς.

Επίσης απαιτείται προµήθεια νέου µηχανολογικού εξοπλισµού για το βόρειο τµήµα
του Λιµανιού. Το Λιµάνι «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’» έχει εξαιρετικές προοπτικές, αποκτώντας
λειτουργική αρτιότητα, να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες, να αναπτύξει νέες
δραστηριότητες διαµετακοµιστικού εµπορίου, συνδυασµένων µεταφορών και
εµπορικές-µεταποιητικές δράσεις.

Λιµάνι Ελευθερών
Γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση του MASTER PLAN ώστε να
τελειώσει το έργο κατασκευής πλωτών προβλητών σε συνεργασία µε τον ∆ήµο
Παγγαίου. Επιδιώκεται να αποδοθεί το κρηπίδωµα που χρησιµοποιούσε η βιοµηχανία
SOFTEX για εµπορική χρήση.

Τον ∆εκέµβριο του 2013 εγκαταστάθηκαν σύγχρονα συστήµατα παροχής ηλεκτρικής
τροφοδοσίας και υδροδότησης ελλιµενισµένων σκαφών.
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Λιµάνι Κεραµωτής

Ξεκινά εκπόνηση MASTER PLAN ώστε να αποτυπωθούν οι προτάσεις του
Οργανισµού για µια ολοκληρωµένη χωροταξική διευθέτηση των απαιτούµενων
έργων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµών του Λιµένα για την αναβάθµιση και την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του. Επίσης να καθοριστούν τα ενδεικνυόµενα
µέτρα για την εκτός και εντός ζώνης Λιµένα εξασφάλιση της προστασίας του
αιγιαλού, παραλίας και θάλασσας από κάθε είδους εκτέλεση έργων ή επεµβάσεις που
αλλοιώνουν

τον

κοινόχρηστο

χαρακτήρα

τους

προκειµένου

να

ασκείται

αποτελεσµατικότερα η εποπτεία και προγραµµατισµός της λιµενικής δραστηριότητας
στο σύνολό της.

Εκπονείται από τον Οργανισµό µελέτη ανακατασκευής της παλαιάς προβλήτας του
λιµανιού που χρησιµοποιείται από τα αλιευτικά σκάφη της περιοχής. Στόχος, η
ένταξη του έργου στην επόµενη προγραµµατική περίοδο.
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3.

Στοιχεία κίνησης

Στους λιµένες αρµοδιότητας του Οργανισµού Λιµένος Καβάλας Α.Ε. προσεγγίζουν
επιβατηγά / οχηµαταγωγά πλοία, κρουαζιερόπλοια και φορτηγά, ενώ όπως
αναφέρθηκε στα αλιευτικά καταφύγια καταπλέουν αλιευτικά και τουριστικά σκάφη.

Στους παρακάτω πίνακες 1 και 2 αποτυπώνεται η ποσότητα των παραδιδόµενων
υγρών και στερεών αποβλήτων, στους λιµένες αρµοδιότητας του Οργανισµού
Λιµένος Καβάλας Α.Ε., την τελευταία τριετία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – Παραδόσεις υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων
2011
αρ.
Ποσότητα
παραδόσεων
(m3)

2012
2013
αρ.
Ποσότητα
αρ.
Ποσότητα
παραδόσεων
(m3)
παραδόσεων
(m3)

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος

0

0,00

0

0,00

5

28,76

1

6,81

3

14,81

2

6,70

2

12,32

4

2,64

6

4,27

0

0,00

1

20,00

0

0,00

6

12,70

2

10,60

1

5,20

1

1,22

2

0,92

3

5,97

3

1,50

7

5,60

8

14,52

1

9,64

1

5,83

2

15,75

1

4,49

1

3,70

5

56,45

1

3,50

6

11,33

10

47,79

4

4,50

1

0,90

2

17,24

4

8,52

3

2,95

2

5,62

Σύνολο

24

65,20

31

79,28

46

208,27

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – Παραδόσεις στερεών αποβλήτων
Ποσότητα

Έτος

Απορριµµάτων (m3)

2010
2011
2012

457,06
447,67
178,35
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