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Οδικό δίκτυο 

 
H Βουλγαρία διαθέτει  οδικό δίκτυο συνολικού µήκους ̟ερί̟ου 19.550 χλµ., εκ των 
ο̟οίων  87% καλύ̟τουν οι ασφαλτόδροµοι, 631 χλµ. οι  αυτοκινητόδροµοι, 3.000 
χλµ. οι εθνικοί οδοί, 4.000 χλµ. οι δευτερεύοντες  οδοί, 11.800 χλµ. οι ε̟αρχιακοί  
και 250 χλµ. οι ̟αρακαµ̟τήριοι δρόµοι.  
 
Σηµειώνεται ότι την χώρα διατρέχουν 5 εκ των 10 Πανευρω̟αϊκών ∆ιαδρόµων, 
οι IV, VII, VIII, IX και Χ. Στο ̟λαίσιο του Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος  
«Μεταφορές» βρίσκεται σε εξέλιξη η υλο̟οίηση  4 µεγάλων οδικών έργων 
(µεταξύ των ο̟οίων και ο αυτοκινητόδροµος Struma, ̟ου συνδέει την 
Βουλγαρία µε την Ελλάδα), τα ο̟οία έχουν ενταχθεί στο Πανευρω̟αϊκό ∆ίκτυο 
Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ). Στους δε βασικούς στόχους της Στρατηγικής για την 
ανά̟τυξη του οδικού δικτύου 2014-2020 συγκαταλέγονται η ολοκλήρωση της 
κατασκευής των αυτοκινητόδροµων «Hemus» και «Struma», του 
αυτοκινητοδρόµου Kalotina – Σόφια (η έναρξη των εργασιών το̟οθετείται εντός 
του 2013), του τούνελ στο ̟έρασµα “Shipka” και 7 οδών ταχείας κυκλοφορίας 
(speedways) ̟ου θα συνδέουν µεγάλες β/̟όλεις (Φιλι̟̟ού̟ολη – Smolyan, 
Βάρνα – Durankulak, Gyueshevo – Σόφια, Russe – Shumen, Vidin – Botevgrad, 
Russe – Makaza, Rila). 
 
Λίστα βουλγαρικών αυτοκινητοδρόµων (στοιχεία ενηµερωµένα έως 10.2014) 

Αυτοκινητόδροµος Αρχή Τέλος Μήκος 
Ήδη 

κατασκεασµένα 
Χρόνος 

ολοκλήρωσης 

Trakia 
Σόφια Burgas 360 χλµ. 360 χλµ. Παραδοθείς 

Hemus 
Σόφια Βάρνα 433 χλµ. 163 χλµ. 2020 

Maritsa 
Tsirpan Kapitan Andreevo 117 χλµ. 43 χλµ. 2015 

        Tserno More 
Burgas Βάρνα 103 χλµ. 10 χλµ. - 

Lyulin 
Σόφια Pernik 19 χλµ. 19 χλµ. Παραδοθείς 

Struma 
Pernik Kulata/Προµαχώνας 150 χλµ. 36 χλµ. 2020 

 Kalotina 
Sofia Kalotina 50 χλµ. - - 

Σύνολο   1.232 χλµ. 631 χλµ.  

 

∆ίκτυο αυτοκινητοδρόµων (χάρτης 

ενηµερωµένος έως 09.2013). Με πράσινο 

χρώµα είναι το ολοκληρωµένο και παραδοθέν 

οδικό δίκτυο, µε κόκκινο χρώµα το 

κατασκευαζόµενο και µε κίτρινο το 

σχεδιαζόµενο. 
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Τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα των οδικών έργων:  

→ Αυτοκινητόδροµος Trakia: Εγκαινιάστηκε στις 15 Ιουλίου 2013 το 
τελευταίο τµήµα 34 χλµ. του αυτοκινητοδρόµου Trakiya (Zimnitsa – 
Karnobat, ̟ροϋ̟ολογισµού €107 εκατ.). Ο αυτοκινητόδροµος Trakia, 
µήκους 360 χλµ., συνδέει τη Σόφια µε την ̟όλη του Burgas στη Μαύρη 
Θάλασσα. Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός των τελευταίων 115 χλµ. 
(τµήµατα 2, 3 και 4) υ̟ολογίζεται σε ̟ερί̟ου €340 εκατ., το µεγαλύτερο 
µέρος των ο̟οίων ̟ροέρχεται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο Συνοχής. 
Ε̟ισηµαίνεται ότι το τµήµα Nova Zagora – Yambol του 
αυτοκινητοδρόµου κατασκευάστηκε α̟ό την ελληνικών συµφερόντων 
εταιρεία ΑΚΤΩΡ. Σηµειωτέον ότι η έναρξη κατασκευής το̟οθετείται ̟ριν 
α̟ό 40 ̟ερί̟ου χρόνια (1974), αλλά διακό̟ηκε ε̟ανειληµµένως λόγω 
έλλειψης κονδυλίων. 

→ Αυτοκινητόδροµος Maritsa: Η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόµου, ̟ου 
θα συνδέει την ̟εριφέρεια της Φιλι̟̟ού̟ολης µε τα τουρκικά σύνορα, 
το̟οθετείται το Μάρτιο του 2015. Ειδικότερα, το τµήµα Orizovo – 
Harmanly θα είναι έτοιµο τον Ιούνιο του 2014 (έναντι αρχικού 
σχεδιασµού για το Νοέµβριο του 2013). 

→ Αυτοκινητόδροµος Hemus: Στις 25 Ιουλίου 2013 εγκαινιάστηκε τµήµα 8 
χλµ. (Shumen–Belokopitovo). Ανάδοχος του εν λόγω έργου αξίας €45 
εκατ. ήταν η εταιρεία Black Sea AD. Εκτιµάται ότι ο αυτοκινητόδροµος 
Hemus θα ολοκληρωθεί το 2020–2022  (έναντι αρχικού στόχου για 
ολοκλήρωση του έργο το 2017). Πάντως στα τέλη Αυγούστου τ.έ. έγινε 
γνωστή α̟ό την Υ̟ηρεσία Οδικών Υ̟οδοµών ότι ̟ιθανώς η κατασκευή 
του τµήµατος Shumen–Belokopitovo να ανασταλεί στα τέλη του 2014 
λόγω έλλειψης κονδυλίων, εξέλιξη ̟ου φέρνει στην ε̟ιφάνεια τα 
̟ροβλήµατα κατά την υλο̟οίηση του εν λόγω έργου. 

→ Αυτοκινητόδροµος Struma: Στις 23 Ιουλίου 2013 εγκαινιάστηκε α̟ό την 
Υ̟ουργό Περιφερειακής Ανά̟τυξης & ∆ηµοσίων Έργων, κα Desislava 
Terzieva, και ̟αραδόθηκε στην κυκλοφορία το µεγαλύτερο τµήµα του 
αυτοκινητόδροµου Struma ̟ου συνδέει τα χωριά Dolna Dikanya–
Dupnitsa. Ο εν λόγω αυτοκινητόδροµος, ̟ου εντάσσεται στον 
Πανευρω̟αϊκό Άξονα ΙV α̟οτελεί τον κύριο οδικό άξονα ̟ρος τη 
Ελλάδα συνδέοντας τη Σόφια µε τα σύνορα Kulata – Προµαχώνα: 

→ Τµήµα Ι: Το τµήµα I Dolna Dikanya–Dupnitsa είναι συνολικού µήκους 
16,78 χλµ. και ̟αραδόθηκε στην κυκλοφορία το Σε̟τέµβριο του 2013. 
Το  έργο χρηµατοδοτήθηκε α̟ό το Ταµείο Συνοχής της Ε.Ε. µέσω του 
Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος Μεταφορές (2007-2013). Την 
κατασκευή ̟ου ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2011 ανέλαβε κοινο̟ραξία 
α̟οτελούµενη α̟ό τις βουλγαρικές αναδόχους Glavbolgarstroy και 
Putstroy και την ιταλική Impressa. Ο αρχικός ̟ροϋ̟ολογισµός του  
έργου ήταν €58,8 εκατ., ωστόσο λόγω α̟ρόβλε̟των καταστάσεων το 
τελικό κόστος του έργου ξε̟έρασε τα €80 εκατ. 

→ Τµήµα ΙΙ: Στις 31 Ιουλίου 2013 εγκαινιάστηκαν τα έργα κατασκευής 
του Τµήµατος ΙΙ του έργου Dupnitsa–Blagoevgrad µήκους 37 χλµ. και 
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̟ροϋ̟ολογισµού €185 εκατ. Η κοινο̟ραξία ̟ου έχει αναλάβει την 
κατασκευή του εν λόγω Τµήµατος είναι η ίδια ̟ου κατασκευάζει και το 
Τµήµα Ι (βλ. ανωτέρω), ενώ τα σχετικά έργα αναµένεται να 
ολοκληρωθούν το φθινό̟ωρο του 2015, ό̟ως ε̟ιβεβαιώθηκε κατά την 
̟ρόσφατη ε̟ιθεώρηση του έργου α̟ό την υ̟ηρεσιακή Υ̟ουργό 
Περιφερειακής Ανά̟τυξης, κα Ekaterina Zaharieva. 

→ Τµήµα ΙΙΙ: Η ολοκλήρωση του δύσκολου Τµήµατος ΙΙΙ το̟οθετείται το 
2020. Τον Αύγουστο 2014 δηµοσιεύθηκαν οι ̟ροκηρύξεις για τη 
δηµο̟ράτηση δύο υ̟οτµηµάτων (Lot 3.1 & 3.3) του Τµήµατος 3 (Lot 3) 
του αυτοκινητοδρόµου “Struma”. Σηµειώνεται ότι το Τµήµα 3 (Lot 3: 
Blagoevgrad – Sandanski) είναι το δα̟ανηρότερο του 
αυτοκινητοδρόµου, µε το συνολικό του κόστος να αγγίζει (χωρίς ΦΠΑ) 
τα € 850 εκατ. λόγω της σχεδιαζόµενης κατασκευής της 15 χλµ. 
σήραγγας της Kresna (εντάσσεται στο υ̟οτµήµα 3.2, ̟ου δεν έχει 
ακόµη ̟ροκηρυχθεί). Σύµφωνα µε το Υ̟ουργείο Περιφερειακής 
Ανά̟τυξης, έχει εξασφαλισθεί η α̟αιτούµενη χρηµατοδότηση, αν και, 
ταυτόχρονα, εκφράζεται, α̟ό διάφορες ̟λευρές, σκε̟τικισµός για το 
υψηλό κόστος, ̟ου συνε̟άγεται η κατασκευή της σήραγγας.  

→ Τµήµα IV: Aνάδοχος του Τµήµατος 4 (αξίας ̟ερί̟ου €29 εκατ.) του 
αυτοκινητοδρόµου (Sandanski – συνοριακός σταθµός 
Προµαχώνα/Kulata) µήκους 15 χλµ. είναι η ελληνικών συµφερόντων 
εταιρεία ΑΚΤΩΡ.  

Το συνολικό κόστος του αυτοκινητοδρόµου Struma, ο ο̟οίος θα συνδέει 
τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα µε τη Σόφια (ό̟ου θα συνδέεται µε τον 
αυτοκινητόδροµο Luylin), έχει εκτιµηθεί σε ̟ερί̟ου € 1,1 δισ. 

 

Σιδηροδροµικό δίκτυο 

 
Το σιδηροδροµικό  δίκτυο εκτείνεται σε 6.798 χλµ., ενώ είναι σε εξέλιξη η υλο̟οίηση, 
µέσω κοινοτικών ̟ρογραµµάτων, σηµαντικών έργων ανακατασκευής του 
δικτύου και αντικατάστασης των συρµών. Συγκεκριµένα, βάσει της Στρατηγικής 
για την ανά̟τυξη του σιδηροδροµικού δικτύου 2014-2020  (συνολικού 
̟ροϋ̟ολογισµού άνω των €4 δισεκ.) στόχος της Βουλγαρίας είναι η 
α̟οκατάσταση 400 χιλιοµέτρων εθνικού σιδηροδροµικού δικτύου έως το 2015. 
Αναλυτικότερα: 
 
  Οµάδα Α: 

� Κατεύθυνση Dragoman – Σόφια – Φιλι̟̟ού̟ολη – Svilengrad 
(Πανευρω̟αϊκοί ∆ιάδροµοι IV και X – ανάδοχος του τµήµατος 
Φιλι̟̟ού̟ολη–Svilegngrad, ̟ου αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 
τέλος του 2014, είναι η ελληνικών συµφερόντων εταιρεία ΤΕΡΝΑ: Την 1η 
Ιουλίου 2012 εγκαινιάστηκε το αναβαθµισµένο σιδηροδροµικό τµήµα 
Krumovo–Dimitrovgrad, ενώ στις Μαΐου 2013 το αναβαθµισµένο τµήµα 
Svilengrad–Kapitan Andreevo). Σε ό,τι αφορά το τµήµα Σόφια – 
Φιλι̟̟ού̟ολη, η Εταιρεία Σιδηροδροµικών Υ̟οδοµών ανακοίνωσε τον 
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Αύγουστο του 2014 ότι, µετά τη σχεδιαζόµενη αναβάθµισή του, το εν λόγω 
δίκτυο θα µ̟ορεί να δέχεται συρµούς, ̟ου θα ανα̟τύσσουν ταχύτητες έως 
και 160 χλµ./ώρα. Η ολοκλήρωση, όµως, του εν λόγω έργου υ̟ολογίζεται 
σε ̟ερί̟ου 7–8 έτη. 

� Κατεύθυνση Φιλι̟̟ού̟ολη – Burgas (Πανευρω̟αϊκός ∆ιάδροµος VII – 
αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2015) 
Η συνολική αξία του ως άνω έργου ανέρχεται σε BGN 478 εκατ. (̟ερί̟ου 
€ 244 εκατ.), εκ των ο̟οίων τα BGN 343 ̟ροέρχονται α̟ό κοινοτική 
χρηµατοδότηση. Το κυρίως έργο ανακατασκευής της σιδηροδροµικής 
γραµµής υλο̟οιείται α̟ό την κοινο̟ραξία GCF-SK-13-Trace Railinfra. 
Σύµφωνα µε δηλώσεις του διευθύνοντος συµβούλου της Εθνικής 
Εταιρείας Σιδηροδροµικών Υ̟οδοµών (NRIC), κ. Milcho Lambrev, η 
υλο̟οίηση του έργου σιδηροδροµικής σύνδεσης Φιλι̟̟ού̟ολης–Burgas 
έως το τέλος του 2015 (ο αρχικός ̟ρογραµµατισµός ήταν για το 2014) 
φαντάζει αµφίβολη λόγω α̟όφασης της Ε̟ιτρο̟ής Ανταγωνισµού (ΚΖΚ) 
στα τέλη Ιουλίου τ.έ., µε την ο̟οία ακυρώθηκε η ε̟ιλογή αναδόχου 
(̟ρόκειται για την κοινο̟ραξία VIEE) για την κατασκευή ̟έντε 
υ̟οσταθµών.  
Φιλόδοξος στόχος της Βουλγαρίας είναι η δηµιουργία έως το 2020 υ̟ερσύγχρονης 
σιδηροδροµικής γραµµής ̟ου θα ξεκινάει α̟ό τα σερβικά σύνορα και, µέσω Σόφιας 
και Burgas, θα καταλήγει στα τουρκικά σύνορα. Στόχος είναι η εκµετάλλευση της, 
̟ροερχόµενης α̟ό την ταχέως ανα̟τυσσόµενης Τουρκίας, κίνησης, αλλά και της 
υ̟ό κατασκευής, και ήδη µερικώς ̟αραδοθείσης, σήραγγας του Βοσ̟όρου (σχέδιο 
Marmaray). 
Οµάδα Β: 

� Κατεύθυνση Vidin – Σόφια – Radomir – Προµαχώνας (Πανευρω̟αϊκός 
∆ιάδροµος IV) 
Οµάδα Γ: 

� Κατασκευή διαµετακοµιστικού τερµατικού σταθµού στη Σόφια (µε στόχο 
την ολοκλήρωση της ̟ρώτης φάσης του έργου το 2013 – το έργο 
̟αρουσιάζει καθυστερήσεις) 

� Κατασκευή διαµετακοµιστικού τερµατικού σταθµού στη Φιλι̟̟ού̟ολη (η 
κατασκευή του άρχισε το Μάιο του 2014 µε ανάδοχο την Trace Group 
Hold AD και ̟ροϋ̟ολογισµό € 4,3 εκατ.) 

� Ανακατασκευή του σιδηροδροµικό σταθµού Σόφιας (µε στόχο την 
ολοκλήρωση του έργου έως το τέλος του 2015) 

� Κατασκευή διαµετακοµιστικού τερµατικού σταθµού στο Ruse ̟ου θα 
συνδέεται µε το λιµάνι της Βάρνας (το σχέδιο είναι σε ̟ολύ αρχικό στάδιο 
– έχει υ̟οβληθεί σχετική ̟ρόταση για χρηµατοδότηση στην Ευρω̟αϊκή 
Ε̟ιτρο̟ή) 

 
Μητρο̟ολιτικός σιδηρόδροµος Σόφιας: Τον  Α̟ρίλιο 2013 ̟ραγµατο̟οιήθηκε η 
ε̟ίσηµη τελετή έναρξης των εργασιών στο νέο τµήµα του µητρο̟ολιτικού 
σιδηροδρόµου Σόφιας, ̟ου θα συνδέει τη συνοικία Mladost 1 µε το 
Ε̟ιχειρηµατικό Πάρκο Σόφιας (στην ̟εριοχή Mladost 4). Το εν λόγω τµήµα 
µήκους ̟ερί̟ου 3 χλµ., η κατασκευή του ο̟οίου ̟ρογραµµατίζεται να 
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ολοκληρωθεί τον Α̟ρίλιο του 2015, θα ̟εριλαµβάνει 3 σταθµούς και θα  
εξυ̟ηρετεί 30.000 κατοίκους ηµερησίως. Το συνολικό κόστος της 
χρηµατοδότησης για την κατασκευή του εκτιµάται σε ̟ερί̟ου € 43 εκατ. 
Παράλληλα, έχει καταρτιστεί µελέτη για την κατασκευή τρίτης γραµµής 
µητρο̟ολιτικού σιδηροδρόµου (17 χλµ.) στη Σόφια, ̟ου ̟ρογραµµατίζεται να 
ξεκινήσει στα τέλη του 2015. Η εν λόγω γραµµή θα ξεκινάει α̟ό τη λεωφόρο 
Botevgradsko Shose, θα διασχίζει την οικιστική ̟εριοχή Ovcha Kupel και θα 
καταλήγει στον ̟εριφερειακό δρόµο της ̟ρωτεύουσας. Η γραµµή σχεδιάζεται να 
έχει ̟ερί̟ου 20 σταθµούς, οι ̟ερισσότεροι εκ των ο̟οίων θα είναι υ̟έργειοι. 
Τέλος, η ε̟έκταση του µητρο̟ολιτικού σιδηροδρόµου ̟ρος το αεροδρόµιο 
µήκους 5 χλµ. (µε 4 συνολικά σταθµούς) εκτιµάται ότι θα ̟αραδοθεί την άνοιξη 
του 2015. Συνε̟ώς, στόχος είναι στις αρχές του 2015, η Σόφια να διαθέτει 8 
̟ρόσθετα χλµ. µητρο̟ολιτικού σιδηροδρόµου και 7 νέους σταθµούς (αυτήν τη 
στιγµή λειτουργούς 2 γραµµές µε συνολικά 27 σταθµούς). Το 2016 αναµένεται να 
̟αραδοθεί ο τελευταίος σταθµός (Hladilnika) της γραµµής 2, η κατασκευή του 
ο̟οίου ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2014. 
 
Ιδιωτικο̟οίηση κρατικών σιδηροδρόµων: Με δηλώσεις του στα τέλη Ιουλίου 
2013, ο ̟ρώην Υ̟ουργός Μεταφορών, κ. Danail Papazov, είχε αφήσει ανοιχτό το 
ενδεχόµενο ε̟ανεκκίνησης της διαδικασίας ιδιωτικο̟οίησης σκέλους των 
υ̟ερχρεωµένων κρατικών σιδηροδρόµων (BDZ). Αυτήν τη φορά, όµως, η 
̟ιθανότητα ιδιωτικο̟οίησης αφορούσε στο ε̟ιβατικό και όχι το εµ̟ορευµατικό 
(και κερδοφόρο) σκέλος, η δεύτερη α̟ό̟ειρα α̟οκρατικο̟οίησης του ο̟οίου 
είχε ακυρωθεί τον Ιούνιο 2013. Αυτήν τη στιγµή, λόγω και των συσσωρευµένων 
χρεών της εταιρείας, δε φαίνεται ̟ιθανή στο εγγύς µέλλον η ε̟ανεκκίνηση 
ο̟οιασδή̟οτε σχετικής διαδικασίας α̟οκρατικο̟οίησης. 
 
Λιµένες – Αεροδρόµια  

 
Έως τα τέλη του 2011, υ̟ό καθεστώς ̟αραχώρησης σε ιδιώτες λειτουργούσαν ήδη 
οκτώ λιµενικοί τερµατικοί σταθµοί στη Βουλγαρία (το 2011 ̟αραχωρήθηκαν σε 
ιδιώτες οι σταθµοί Rosenets και ο τερµατικός 2Α του λιµένα Μ̟ουργκάς). Στο 
ε̟όµενο «κύµα» συµβάσεων ̟αραχώρησης, η τότε κυβέρνηση ̟εριέλαβε τα 
λιµάνια Βάρνας, Burgas, Vidin, Ruse και Lom. Τελικώς, στα τέλη του 2012 – 
αρχές 2013 ̟αραχωρήθηκε σε ιδιώτες η διαχείριση των λιµένων Μεσηµβρίας 
(στην εταιρεία Vidmar DZZD), Vidin (South Port Terminal – στην εταιρεία 
Sviloza TPP) και Lom (στην εταιρεία Port Invest EOOD). 
 
Σε ό,τι αφορά τα αεροδρόµια, η µόνη α̟ό τις διαδικασίες ̟αραχώρησης, ̟ου 
ξεκίνησε (Gorna Oryahovitsa) την τελευταία τριετία, τερµατίστηκε ε̟ισήµως στα 
τέλη του 2012 λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. 
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Συνδυασµένες µεταφορές 

Έργο Sea2Sea 

Τον Οκτώβριο 2012 εγκρίθηκε, στο ̟λαίσιο του ̟ρογράµµατος διευρω̟αϊκών 
δικτύων TEN-T, το έργο Sea2Sea ως ̟ρώτη δράση για την υλο̟οίηση του 
οµώνυµου διαδρόµου, ̟ου θα συνδέει µελλοντικά τα λιµάνια της Καβάλας, της 
Αλεξανδρού̟ολης α̟ό ̟λευράς Ελλάδας και του Burgas, της Varna και του 
̟αραδουνάβιου λιµανιού του Russe, α̟ό ̟λευράς Βουλγαρίας, λειτουργώντας 
ως εναλλακτική διαδροµή για τη σύνδεση του Αιγαίου µε τη Μαύρη Θάλασσα, 
έναντι της διάσχισης των στενών του Βοσ̟όρου. Το εν λόγω έργο έχει 
̟ροβλε̟όµενη διάρκεια ̟ερί̟ου δύο ετών, ̟ροϋ̟ολογισµό €1,5 εκατ. και 
υ̟οστηρίζεται τόσο α̟ό την ελληνική κυβέρνηση (υ̟ουργείο Ανά̟τυξης), όσο 
και α̟ό τη βουλγαρική (υ̟ουργείο Μεταφορών). 

Ο αρχικός σχεδιασµός για το ∆ιάδροµο Sea2Sea ̟ροβλέ̟ει τρία τµήµατα: 

• Τµήµα θαλάσσιας µεταφοράς α̟ό τις κύριες ρότες της Μεσογείου 
στα λιµάνια της Καβάλας και της Αλεξανδρού̟ολης. 

• Τµήµα σιδηροδροµικής µεταφοράς α̟ό τα δύο ελληνικά λιµάνια 
στα λιµάνια Burgas και Varna και α̟ό εκεί στο λιµάνι του Russe 
στο ∆ούναβη. 

• τµήµα θαλάσσιας µεταφοράς α̟ό τα δύο βουλγαρικά λιµάνια ̟ρος 
τα λιµάνια της βόρειας και ανατολικής Μαύρης Θάλασσας. 

Το κόστος της ∆ράσης "Sea2Sea" καλύ̟τουν κατά 50% η Ευρω̟αϊκή Ένωση, 
κατά 25% το ελληνικό κράτος και κατά 25% το βουλγαρικό κράτος, ενώ ο 
Οργανισµός Λιµένα Καβάλας (ΟΛΚ ΑΕ) αναµένεται να έχει ρόλο συντονιστή 
του έργου. 

Γέφυρες ∆ούναβη 

Στις 14 Ιουνίου 2013 δόθηκε στην 
κυκλοφορία η λεγόµενη «Γέφυρας 2 του 
∆ούναβη», ̟ου συνδέει τη βουλγαρική ̟όλη του 
Vidin µε τη ρουµανική ̟όλη του Calafat και 
α̟οτελεί µέρος του Πανευρω̟αϊκού ∆ιαδρόµου 
IV. Η γέφυρα είναι µήκους 1,8 χλµ. µε δύο 
λωρίδες ανά κατεύθυνση, σιδηροδροµικές ράγες, 
̟οδηλατόδροµο και ̟εζόδροµο, ενώ λειτουργεί 
και συνοριακός σταθµός. Η σηµασία της 

ολοκλήρωσης και θέσης σε λειτουργία του έργου αναδείχτηκε στις αρχές 
Α̟ριλίου τ.έ., όταν, λόγω ε̟ειγουσών εργασιών α̟οκατάστασης, έκλεισε για 
λίγες µέρες για τα βαρέα οχήµατα η γέφυρα Ruse-Giurgiu, η µόνη γέφυρα ̟ου 
συνέδεε έως τώρα τις δύο γειτονικές χώρες και η ο̟οία έχει κατασκευαστεί το 
1954.  
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Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός του έργου ήταν € 225 εκατ. Οι εθνικές 

συµµετοχές στον εν λόγω ̟ροϋ̟ολογισµό ανέρχονται για το µεν βουλγαρικό 
κράτος στα € 60 εκατ. και για το ρουµανικό στα € 48 εκατ. Εκτιµάται ότι ̟άνω 
α̟ό 410.000 οχήµατα (210.000 φορτηγά, 20.000 λεωφορεία και 185.000 
αυτοκίνητα) διέσχισαν τη γέφυρα κατά το ̟ρώτο έτος λειτουργίας της µε 
̟εραιτέρω αυξητικές τάσεις σε ε̟ί̟εδο οχηµάτων και µεταφερόµενων 
ε̟ιβατών/φορτίων τα ε̟όµενα έτη, ενώ η α̟όσβεση του έργου υ̟ολογίζεται α̟ό 
τη βουλγαρική ̟λευρά σε 12 µε 15 χρόνια. Βάσει της ισχύουσας συµφωνίας, 
ανάλογα µε τον τύ̟ο του οχήµατος, καταβάλλονται διόδια € 6 έως € 37, ενώ η 
συλλογή τους ̟ραγµατο̟οιείται ε̟ί ρουµανικού εδάφους και, ακολούθως, 
γίνεται ο καταµερισµός τους µεταξύ των δύο χωρών. Πεζοί και οχήµατα 
̟οδηλατών, µοτοσυκλετιστών, αστυνοµίας και υ̟ηρεσιών ̟αροχής ̟ρώτων 
βοηθειών δεν καταβάλλουν διόδια. Σύµφωνα δε µε ανε̟ίσηµες εκτιµήσεις, τη 
γέφυρα γέφυρα Ruse–Giurgiu διασχίζουν κατά µέσο όρο 1.000 φορτηγά 
ηµερησίως, ενώ τη γέφυρα Vidin–Kalafat 500. 

Σηµειώνεται, τέλος, ότι κατά τη διάρκεια ε̟ίσηµης ε̟ίσκεψης στη 
Ρουµανία, η ο̟οία έλαβε χώρα λίγες µέρες ̟ριν α̟ό τα εγκαίνια της γέφυρας,  
τόσο ο Βούλγαρος Πρόεδρος, κ. Rosen Plevneliev, όσο και ο Ρουµάνος οµόλογός 
του, κ. Traian Basescu, εξέφρασαν τη βούληση των δύο χωρών για την 
κατασκευή και τρίτης διασυνδετήριας γέφυρας. Συγκεκριµένα, βάσει του 
αρχικού σχεδιασµού, η τρίτη γέφυρα του ∆ούναβη θα συνδέει τη βουλγαρική 
̟όλη Silistra µε τη ρουµανική ̟όλη Calarasi. Οι δύο ̟λευρές θα εξετάσουν 
διάφορες εναλλακτικές για τη χρηµατοδότηση του έργου, µεταξύ των ο̟οίων τα 
κοινοτικά διαρθρωτικά ταµεία, τα ̟ρογράµµατα διασυνοριακής συνεργασίας 
και η Στρατηγική του ∆ούναβη. Σύµφωνα µε κά̟οιες αρχικές µελέτες 
σκο̟ιµότητας, το κόστος της τρίτης γέφυρας υ̟ολογίζεται σε € 200–270 εκατ. 

 
 

 


