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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 

4.1. Χαρακτηριστικά των νοµών 

 

∆ΡΑΜΑ: Στο νοµό έχουν αναπτυχθεί δυναµικές γεωργικές καλλιέργειες (καλαµπόκι, 

βαµβάκι, οπωροκηπευτικά). Τα αρδευτικά έργα που έγιναν και γίνονται φαίνεται να 

λύνουν το πρόβληµα της άρδευσης στον νοµό. Ανερχόµενη δραστηριότητα στο 

νοµό αποτελεί η παραγωγή και εµπορία επώνυµων ποιοτικών οίνων. 

      Παράλληλα υπάρχουν σηµαντικές βιοµηχανίες που καλύπτουν τους κλάδους του 

ετοίµου ενδύµατος και του ξύλου – χάρτου. Στον κλάδο του ετοίµου ενδύµατος την 

περασµένη δεκαετία δραστηριοποιούνταν 60 επιχειρήσεις ενώ σήµερα λειτουργούν 

µόλις 10. Η σχετική απασχόληση µειώθηκε από τα 6500 άτοµα, στα 1200, ενώ οι 

µισές έχουν ξεκινήσει διαδικασίες µεταφοράς της παραγωγής τους στη Βουλγαρία. Η 

θεσµοθέτηση ισχυρότατων κινήτρων στους τρεις νοµούς της Θράκης λειτούργησε 

σαν ανάχωµα για την υλοποίηση επενδύσεων στους νοµούς της Ανατολικής 

Μακεδονίας. 

      Η ανάπτυξη του κλάδου ξύλου – χάρτου, οφείλεται ιδιαίτερα στην ύπαρξη του 

µεγαλύτερου δασικού συµπλέγµατος της χώρας, µε αποτέλεσµα ο νοµός να παράγει 

το 25% περίπου του ξυλώδους όγκου της χώρας. Στον µεταποιητικό τοµέα 

αναπτύσσονται δραστηριότητες που αποτελούν βασικά στηρίγµατα της οικονοµίας 

του και έχουν σχέση µε το πλούσιο υπέδαφός του και πιο συγκεκριµένα µε τα 

εκτεταµένα µαρµαροφόρα κοιτάσµατα, τα µαγγανιούχα κοιτάσµατα και τους 

άστριους δηµιουργώντας έτσι, τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω βιοµηχανική 

ανάπτυξη του νοµού. Ο νοµός επλήγει από τις κρίσεις στα Βαλκάνια αλλά και τη 

Ρωσία οι οποίες και περιόρισαν τις εξαγωγές µαρµάρου προς τις περιοχές αυτές, ενώ 

παράλληλα περιορίστηκαν οι εξαγωγές προς την Μ. Ανατολή. Σηµαντική εξέλιξη 

στην αλλαγή της επιχειρηµατικής νοοτροπίας αποτελεί η συγκρότηση ενός cluster 

στον κλάδο του µαρµάρου, στο οποίο συµµετέχουν και εταιρίες από την Καβάλα. 

      Η µεγαλύτερη βιοµηχανική µονάδα στον νοµό παραµένει η «Αθηναϊκή 

Χαρτοποιία Α.Ε.», αν και το µέλλον της αβέβαιο, ιδιαίτερα µετά την ιδιωτικοποίησή 

της. Σηµαντική είναι η συµβολή της ΣΕΚΟΒΕ, τόσο στην αξιοποίηση των αγροτικών 

προϊόντων, όσο και στην απασχόληση και το τοπικό εισόδηµα. Η ΒΙ.ΠΕ, έκτασης 
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2.231 στρεµµάτων, αν και δεν παρουσιάζει την πρέπουσα ελκυστικότητα, αποτελεί 

σηµαντική παραγωγική υποδοµή. Παράλληλα η ύπαρξη άτυπου Βιοτεχνικού Πάρκου, 

στην περιοχή της Προσοτσάνης και η ανοργάνωτη συγκέντρωση βιοτεχνικών 

µονάδων στον οδικό άξονα ∆ράµας – Καβάλας, πιστοποιούν την επιχειρηµατική 

κινητικότητα και το ενδιαφέρον των επιχειρηµατιών, για κεντρικές ή/και συλλογικές 

πρωτοβουλίες. 

      Ο τουρισµός είναι ανύπαρκτος στο νοµό. Η αξιοποίηση του σπηλαίου Μααρά, οι 

δηµόσιες επενδύσεις στο χιονοδροµικό κέντρο του Φαλακρού, η ενεργοποίηση των 

ιδιωτών επενδυτών µέσω του προγράµµατος LEADER και οι προσπάθειες προβολής 

των φυσικού κάλλους (δάση, Νέστος) και της τοπικής ιστορίας και παράδοσης 

(λαϊκές εκδηλώσεις), προσδοκάται ότι θα καταφέρουν να ανατρέψουν την αδράνεια 

και να καταστήσουν το νοµό αξιόλογο τουριστικό προορισµό. Ιδιαίτερη µνεία, 

οφείλεται στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, που συγκεντρώνει 

ανθρώπους της έβδοµης τέχνης από όλο τον κόσµο και προβάλλει τον τόπο διεθνώς, 

ενώ παράλληλα ενεργοποιεί την τοπική κοινωνία. Ο νοµός διαθέτει 7 ξενοδοχειακές 

µονάδες µε δυναµικότητα 413 κρεβάτια. 

      Στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του νοµού περιλαµβάνονται, το υπάρχον 

αγροτικό εργατικό δυναµικό, το οποίο είναι εξοικειωµένο στην εκµηχανισµένη 

γεωργική γη και η ύπαρξη πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως οι εκτεταµένες δασικές 

περιοχές και µεγάλες εκτάσεις εσωτερικών υδάτων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στο 

νοµό ∆ράµας ένας µεγάλος αριθµός εργαζοµένων έχει εργασιακή εµπειρία από 

επιχειρηµατικές µονάδες της Γερµανίας, αποκτώντας έτσι µια σειρά από γνώσεις και 

δεξιότητες, υιοθετώντας παράλληλα εργασιακή κουλτούρα  αναπτυγµένων 

βιοµηχανικά χωρών. 

      Οι τεχνικές υποδοµές του νοµού δεν έχουν να δείξουν τίποτε το αξιόλογο, µε 

εξαίρεση τον άξονα Καβάλας – ∆ράµας,  ο οποίος απαξιώνεται µε γοργούς ρυθµούς 

τα τελευταία χρόνια καθώς αυξάνεται η κίνηση. Επιπρόσθετα, τα χαρακτηριστικά 

του (διέλευση από οικισµούς και αρχαιολογικό χώρο) δεν του επιτρέπουν να 

λειτουργήσει σαν κάθετος τροφοδότης της Εγνατίας Οδού. Συµπερασµατικά, η 

αναβάθµιση του οδικού άξονα Καβάλα-∆ράµα-Εξοχή, ο νότιος παρακαµπτήριος της 

∆ράµας και η διάνοιξη του Τελωνείου Εξοχής, αποτελούν πάγια αιτήµατα της 

∆ραµινής κοινωνίας. Το σιδηροδροµικό δίκτυο, µονής γραµµής, χρειάζεται άµεση 

αναβάθµιση, ώστε να υλοποιηθεί η σιδηροδροµική Εγνατία, µε υπηρεσιακή ταχύτητα 

τουλάχιστον 150 χλµ. ανά ώρα, ενώ κάποιες σκέψεις αφορούν την σιδηροδροµική 
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σύνδεση µε τη νότια Βουλγαρία (περιοχή Gotse Deltcev), µέσω της συνοριακής 

διάβασης Εξοχής. 

      Μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία που αξίζει να αναφερθεί, είναι η σύσταση µιάς 

ΕΥΡΩΠΕΡΙΟΧΗΣ. Ο νοµός της ∆ράµας αποτελεί το ελληνικό τµήµα της 

διασυνοριακής περιοχής «Νέστος – Mesta»,  περιοχή που είναι ήδη µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης διασυνοριακών περιοχών. Στους κύριους στόχους της 

σύµβασης περιλαµβάνονται, η ανάπτυξη των οικονοµικών σχέσεων, η ενίσχυση των 

πολιτιστικών ανταλλαγών και η επίλυση των κοινών προβληµάτων. 

      Στα προγραµµατιζόµενα έργα περιλαµβάνονται η κατασκευή ενός συνεδριακού – 

εκθεσιακού κέντρου στην πόλη της ∆ράµας, κόστους 1 δις και η δηµιουργία ενός 

ΒΙΟ.ΠΑ. στην ευρύτερη αστική περιοχή. 

      Η σταδιακή υλοποίηση του συγκροτήµατος των τριών φραγµάτων και των 

αντίστοιχων υδροηλεκτρικών έργων της ∆ΕΗ, έχει ευεργετικές επιπτώσεις στο 

τοπικό εισόδηµα, ελέγχεται, όµως για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του στο δέλτα 

του Νέστου. Πρόκειται για ένα συγκρότηµα παραγωγής σηµαντικών ποσοτήτων 

ενέργειας που θα συµβάλλει τόσο στην εθνική οικονοµία, όσο και στην οικονοµία 

της ΑΜΘ, καθώς αναµένεται να εξαλειφθούν οι διακοπές ρεύµατος, που εκτιµάται ότι 

επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής κατά 2% 

      Η ερευνητική δραστηριότητα περιορίζεται στα όρια του υφιστάµενου Ινστιτούτο 

Καπνού. Η ίδρυση του αντίστοιχου Ινστιτούτου Μαρµάρου, ενώ έχει εξαγγελθεί 

πολλές φορές και παράλληλα, αποτελεί πάγιο αίτηµα του επιχειρηµατικού κόσµου 

και ιδιαίτερα των σχετικών επιχειρηµατιών, έχει καθυστερήσει για λόγους που 

οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες, όπως η αλλαγή της οργανωτικής δοµής του 

ΕΟΜΜΕΧ, που αποτελεί εταίρο στην όλη προσπάθεια. 
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Πίνακας 4.1.1 : Κύρια χαρακτηριστικά του Νοµού ∆ράµας  

 ∆ράµα Χώρα 

Άνεργοι 2.481 210.044 

Γεωργία % ΑΕΠ νοµού 36 11,3 

Βιοµηχανία % ΑΕΠ νοµού 23 25,0 

Υπηρεσίες % ΑΕΠ νοµού 41 62,4 

% εθνικό ΑΕΠ 1979 71,6 100,0 

% εθνικό ΑΕΠ 1997 93,7 100,0 

Αριθµός βιοµ. και βιοτεχνιών 1.640 195.616 

Μέση ετήσια απασ/ση - Άτοµα 6.331 565.302 

Κύκλος εργασιών (εκ.Ευρώ) 148,12 26.646,32 

Βιοµ.χρ.ηλ.ρεύµατος (MWh) 157.664 12.489.045 

Επιχ.χονδρικού εµπορίου 385 60.695 

Κύκ.εργ.χον.εµπ. (εκ.Ευρώ) 39,45 18.149,43 

Επιχειρήσεις υπηρεσιών 3.100 360.898 

Κύκ.εργ.-υπηρ. (εκ.Ευρώ) 83,56 2.239,84 

Κλίνες σε ξεν/κά καταλύµατα 532 508.410 

∆ιανυκτερεύσεις ηµεδαπών 47.167 12.782.310 

∆ιανυκτερεύσεις αλλοδαπών 3.956 41.424.870 

Σύν. καταθέσεων (σε εκ.Ευρώ.) 309,95 37.891,56 

Πηγές: (1) Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ: "Η Ελληνική Οικονοµία". Ετήσια Έκδοση, Φεβρ. 2001 

  (2) ΚΕΠΕ : "∆είκτες Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ελλάδας" (εκδ.1992) 

(*) τα στοιχεία αφορούν το 1992, εκτός αν  αναφέρεται διαφορετικά 

 

 

ΚΑΒΑΛΑ: Πρόκειται για νοµό µε ισχυρή επιχειρηµατική παράδοση. Τα τελευταία 

χρόνια πλήττεται από την µετεγκατάσταση των επιχειρήσεων που κινούνται προς 

Βουλγαρία αλλά και προς την Θράκη. Το φαινόµενο αφορά ιδιαίτερα υγιείς µονάδες 

και είναι εµφανές στον κλάδο του ετοίµου ενδύµατος όπου 5000 θέσεις εργασίας 

έχουν απολεσθεί. Συγκεκριµένα στη διετία 1993-1994, έκλεισαν 168 επιχειρήσεις 

ενώ άλλες 10 ανέστειλαν την λειτουργία τους µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 1995. Η 

ανεργία και η επενδυτική άπνοια αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό του νοµού. 

Παραδοσιακοί κλάδοι οδεύουν προς εξαφάνιση, καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις 
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βάζουν λουκέτο, µειώνοντας δραµατικά τις θέσεις εργασίας, µε σηµαντικές 

επιπτώσεις στην τοπική αγορά. 

      Στον πρωτογενή τοµέα, τίθεται επιτακτικά ζήτηµα αναδιάρθρωσης των 

παραδοσιακών καλλιεργειών (καλαµπόκι, καπνός, σταφύλια). Οι δραστηριότητες που 

κατέχουν σηµαντική θέση στην παραγωγή, είναι η αλιεία και η µεταποίηση ιχθυρών 

(αλίπαστα), η εξόρυξη και η µεταποίηση του µαρµάρου, η χηµική βιοµηχανία 

(πετροχηµικά, λιπάσµατα και πλαστικά). Ο τουρισµός (Θάσος), κατέχει ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην τοπική οικονοµία. Ο νοµός διαθέτει 197 ξενοδοχειακές µονάδες (151 

µόνο στην Θάσο) µε δυναµικότητα 9445 κρεβάτια. Ο νοµός αποτελεί τον 15ο 

σηµαντικότερο τουριστικό προορισµό στη χώρα.  

      Στον τοµέα των υπηρεσιών, καταγράφεται η σταδιακή αποδυνάµωση των 

διοικητικών υπηρεσιών και η παράλληλη µεταφορά τους σε γειτονικούς νοµούς, 

γεγονός που επηρέασε αρνητικά την αναπτυξιακή πορεία του νοµού.  

      Οι επενδύσεις ακολουθούν φθίνουσα πορεία, τόσο σε αριθµό όσο και στη 

βαρύτητα που αποκτούν για το τοπικό παραγωγικό σύστηµα, καθώς την πενταετία 

‘90-’95 ολοκληρώθηκαν µόλις 40 επενδύσεις που δηµιούργησαν 294 θέσεις εργασίας 

(7,35 θέσεις/επένδυση), ενώ στο διάστηµα 1985-89, ολοκληρώθηκαν 177 

επενδυτικά σχέδια που δηµιούργησαν 1.835 θέσεις εργασίας (10,63 

θέσεις/επένδυση).  

      Οι υποδοµές του νοµού είναι ιδιαίτερα αξιόλογες. ∆ιαθέτει ένα εκσυχρονισµένο 

διεθνές αεροδρόµιο, ενώ µε παλινωδίες κατασκευάζεται ένα νέο εµπορευµατικό 

λιµάνι, ιδιαίτερα µεγάλου βάθους (12- 14 µ.). Η παράκαµψη της πόλης (συνολικού 

µήκους 6 Km) στον άξονα της  Εγνατίας Οδού που ολοκληρώνεται και παραδίδεται 

τµηµατικά σε κυκλοφορία, αναµένεται να αναβαθµίσει την ποιότητα ζωής στην 

πόλη. Οι τοπικοί φορείς προγραµµατίζουν την δηµιουργία εκθεσιακού κέντρου στους 

χώρους που θα προκύψουν από την µετακίνηση της εµπορευµατικής κίνησης στο 

νέο λιµάνι. Στο νοµό υλοποιείται το µεγαλύτερο πρόγραµµα αναδασµών σε έκταση 

120.000 στρεµµάτων στα Τενάγη Φιλίππων και στη Θάσο, ενώ κατασκευάζεται 

σύγχρονο σφαγείο για την αντιµετώπιση των αυξηµένων αναγκών και τη διασφάλιση 

της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων. 

      Στα πλεονεκτήµατα του νοµού, περιλαµβάνονται το εξειδικευµένο εργατικό 

δυναµικό που οφείλεται στη µακρά βιοµηχανική παράδοση του νοµού, το ιδιαίτερα 

καταρτισµένο στελεχιακό δυναµικό µε προσανατολισµό στη βαριά βιοµηχανία, που 

αποφοιτεί από τα ΤΕΙ της πόλης και η προσφορά σηµαντικών υποδοµών.  
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Η ΒΙ.ΠΕ. της ΕΤΒΑ, έκτασης 2.081 στρεµµάτων, συµβάλλει στην οργανωµένη και 

περιβαλλοντικά συµβατή βιοµηχανική ανάπτυξη ενώ ταυτόχρονα προσφέρει στον 

υποψήφιο επενδυτή, κίνητρα (επιχορηγήσεις, εκπτώσεις, φορολογικές απαλλαγές) 

και υποδοµές για την εγκατάστασή του σε αυτήν. Τέλος η έλευση του φυσικού 

αερίου και η σιδηροδροµική σύνδεση του λιµανιού µε το υπόλοιπο εθνικό δίκτυο 

αναµένεται να αναβαθµίσουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενώ η διάνοιξη του 

τελωνείου της Εξοχής θα αυξήσει τις συναλλαγές και θα βελτιώσει την πρόσβαση 

στη βαλκανική ενδοχώρα.  

      Η ερευνητική δραστηριότητα ακολουθεί ανοδική πορεία στο νοµό. Η ύπαρξη 

των ΤΕΙ κρίνεται επιτυχηµένη πολλαπλά και συµπληρώνεται από την 

δραστηριοποίηση του Ινστιτούτου Αλιευτικών Ερευνών στην Ν. Πέραµο και την 

προγραµµατιζόµενη λειτουργία του Περιφερειακού Κέντρου Φυτοπροστασίας και 

Ποιοτικού Ελέγχου και του Πολυδύναµου Κέντρου Αµπελουργίας και 

Οπωροκηπευτικών στη Χρυσούπολη. 

 

Πίνακας 4.1.2 : Κύρια χαρακτηριστικά του Νοµού Καβάλας 

 Καβάλα Χώρα 

Άνεργοι 4.189 210.044 

Γεωργία % ΑΕΠ νοµού 7 11,3 

Βιοµηχανία % ΑΕΠ νοµού 45 25,0 

Υπηρεσίες % ΑΕΠ νοµού 48 62,4 

% εθνικό ΑΕΠ 1979 95,4 100,0 

% εθνικό ΑΕΠ 1997 101,6 100,0 

Αριθµός βιοµ. και βιοτεχνιών 2.400 195.616 

Μέση ετήσια απασ/ση - Άτοµα 6.675 565.302 

Κύκλος εργασιών (εκ.Ευρώ) 215,89 26.646,3 

Βιοµ.χρ.ηλ.ρεύµατος (MWh) 94.435 12.489.045 

Επιχ. χονδρικού εµπορίου 733 60.695 

Κύκ.εργ.χον.εµπ. (εκ.Ευρώ) 154,6 18.149,43 

Επιχειρήσεις υπηρεσιών 5.332 360.898 

Κύκ.εργ.-υπηρ. (εκ.Ευρώ) 162,5 22.398 

Κλίνες σε ξεν/κά καταλύµατα 8.507 508.410 
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∆ιανυκτερεύσεις ηµεδαπών 321.544 12.782.310 

∆ιανυκτερεύσεις αλλοδαπών 359.882 41.424.870 

Σύν. Καταθέσεων 

(σε εκ.Ευρώ) 
447,7 37.891,56 

Πηγές: (1) Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ: "Η Ελληνική Οικονοµία". Ετήσια Έκδοση, Φεβρ. 2001 

  (2) ΚΕΠΕ : "∆είκτες Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ελλάδας" (εκδ.1992) 

(*) τα στοιχεία αφορούν το 1992, εκτός αν  αναφέρεται διαφορετικά 

 

 

 

ΞΑΝΘΗ: Ο νοµός πλήττεται από σηµαντική «αιµορραγία» µονάδων εντάσεως 

εργασίας που επιλέγουν ως λύση επιβίωσης την µετεγκατάσταση στη Βουλγαρία. 

Πρωτεύοντα ρόλο στην τοπική οικονοµία της Ξάνθης παίζει ο πρωτογενής τοµέας. Ο 

νοµός διαθέτει έναν από τους πλέον εύφορους κάµπους της χώρας, όµως η ανάγκη 

για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών είναι µεγάλη. Το αγροτικό εισόδηµα κινείται 

σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ τα εκτελούµενα αρδευτικά έργα, σε συνδυασµό µε το 

φράγµα του Θησαυρού, αναµένεται να αυξήσουν περαιτέρω την παραγωγή και το 

αγροτικό εισόδηµα.  

      Ο µεταποιητικός τοµέας, βρίσκεται σε πορεία ανόδου, καθώς η ΒΙΠΕ (έκτασης 

984 στρεµµάτων) είναι γεµάτη από λειτουργούσες µονάδες, ενώ οι αιτήσεις για 

εγκατάσταση σε αυτήν πιέζουν για την επέκτασή της. Το συνεταιριστικό πνεύµα, 

έχει να επιδείξει σηµαντική δραστηριότητα στο νοµό. Στις µεγάλες παραγωγικές 

µονάδες του νοµού περιλαµβάνονται πολλές συνεταιριστικές, όπως η ΣΕΚΕ, η 

ΣΕΒΑΘ, η ΣΕΠΕ, η ΣΕΚΑΠ και η γαλακτοβιοµηχανία ΡΟ∆ΟΠΗ. Επίσης σηµαντικές 

επιπτώσεις λόγω µεγέθους έχει η ΕΒΖ. Οι κλάδοι που αναπτύσσονται µε ταχείς 

ρυθµούς, είναι αυτοί του ετοίµου ενδύµατος και των κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων, οι οποίοι αντιµετωπίζουν έντονα τον ανταγωνισµό των χωρών φτηνού 

εργατικού δυναµικού. 

      Ο τουρισµός στην περιοχή έχει σηµαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη, καθώς η 

συνθήκη RAMSAR, αναγνώρισε και θεσµοθέτησε την προστασία των µοναδικής αξίας 

βιοτόπων. Όµως απαιτείται να δηµιουργηθεί η απαραίτητη ξενοδοχειακή υποδοµή, η 

οποία σήµερα είναι σχεδόν ανύπαρκτη, αφού η δυναµικότητά της δεν ξεπερνά τις 

1018 κλίνες που κατανέµονται σε 12 µονάδες.  Πρόσφατα λειτουργούν ξενώνες για 
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οικοτουρισµό (7 συνολικά), στο Πόρτο Λάγος, στα Άβδηρα, τα Λιβερά, τα Κοµνηνά, 

το ∆ασικό Χωριό., τον λειβαδίτη και την Καλλιθέα. 

      Η ανεργία παραµένει ένα µεγάλο πρόβληµα για το νοµό. Η έξοδος των αγροτών 

από το επάγγελµα και η εγκατάσταση παλιννοστούντων εξισορρόπησαν την αύξηση 

της απασχόλησης που ήρθε σαν αποτέλεσµα  του επενδυτικού κύµατος, που 

προκάλεσαν οι αναπτυξιακοί νόµοι της τελευταίας δεκαετίας. 

      Στις ανεκµετάλλευτες πλουτοπαραγωγικές πηγές του τόπου περιλαµβάνονται τα 

γεωθερµικά πεδία της Νέας Κεσσάνης. Ιδιαίτερη σηµασία για την περιοχή έχει ο 

κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού, προς τον Εχίνο, η υλοποίηση του οποίου 

αναµένεται να φέρει πιο κοντά τις αγορές της Βουλγαρίας. Σχετικά µε τις υπόλοιπες 

υποδοµές, µείζον αίτηµα του παραγωγικού κόσµου του νοµού είναι η επέκταση του 

δικτύου φυσικού αερίου και στη Θράκη. Το υψηλό επίπεδο αναλφαβητισµού που 

διακρίνει την µουσουλµανική µειονότητα, αποτελεί εµπόδιο στις όποιες προσπάθειες 

ενσωµάτωσής τους σε υψηλότερες βαθµίδες της παραγωγικής δραστηριότητας. Η 

ίδρυση της Σχολής Αστυνοµίας, αναµένεται να τονώσει το τοπικό εισόδηµα. 

      Το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο και ιδιαίτερα η Πολυτεχνική Σχολή του, µε έδρα 

την Ξάνθη, αποτελεί τον σηµαντικότερο φορέα έρευνας στο νοµό. Οι επιδόσεις του 

είναι σηµαντικές, αρκετές από τις οποίες έχουν τύχει διεθνούς αναγνώρισης. 

      Στην Ξάνθη εδρεύει το Περιφερειακό Ενεργειακό Γραφείο Θράκης, που 

ασχολείται µε θέµατα ενεργειακής πολιτικής και σχεδιασµού, την διάδοση της 

χρήσης εναλλακτικών µορφών ενέργειας κ.ά. Αναµένεται να αξιοποιήσει την εµπειρία 

από την κατασκευή σηµαντικών ενεργειακών έργων στην ΑΜΘ και να υποστηρίζει 

την καθιέρωση της περιφέρειας ως ενεργειακού κέντρου. Την ερευνητική υποδοµή 

του νοµού συµπληρώνουν το ΕΘΙΑΓΕ, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.) 

και το Ινστιτούτο Πολιτιστικής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.) 
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Πίνακας 4.1.3 : Κύρια χαρακτηριστικά του Νοµού Ξάνθης 

 Ξάνθη Χώρα 

Άνεργοι 2.627 210.044 

Γεωργία % ΑΕΠ νοµού 27 11,3 

Βιοµηχανία % ΑΕΠ νοµού 32 25,0 

Υπηρεσίες % ΑΕΠ νοµού 41 62,4 

% εθνικό ΑΕΠ 1979 68,4 100,0 

% εθνικό ΑΕΠ 1997 78,3 100,0 

Αριθµός βιοµ. και βιοτεχνιών 1.049 195.616 

Μέση ετήσια απασ/ση - Άτοµα 3.852 565.302 

Κύκλος εργασιών (εκ.Ευρώ) 269 26.646,3 

Βιοµ.χρ.ηλ.ρεύµατος (MWh) 97.216 12.489.045 

Επιχ.χονδρικού εµπορίου 235 60.695 

Κύκ.εργ.χον.εµπ. (εκ.Ευρώ) 33,78 18.149 

Επιχειρήσεις υπηρεσιών 2.146 360.898 

Κύκ.εργ.-υπηρ. (εκ.Ευρώ) 57,61 22.398 

Κλίνες σε ξεν/κά καταλύµατα 632 508.410 

∆ιανυκτερεύσεις ηµεδαπών 85.269 12.782.310 

∆ιανυκτερεύσεις αλλοδαπών 9.749 41.424.870 

Σύν. καταθέσεων (σε εκ.Ευρώ) 187,59 37.891,56 

Πηγές: (1) Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ: "Η Ελληνική Οικονοµία". Ετήσια Έκδοση, Φεβρ. 2001 

  (2) ΚΕΠΕ : "∆είκτες Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ελλάδας" (εκδ.1992) 

(*) τα στοιχεία αφορούν το 1992, εκτός αν  αναφέρεται διαφορετικά 

 

 

 

ΡΟ∆ΟΠΗ: Η διάκριση του νοµού σε δύο περιοχές, σε πεδινή και ορεινή, οδήγησε 

σταδιακά στη διεύρυνση του χάσµατος. Τόσο το 1ο όσο και το 2ο ΚΠΣ 

χρηµατοδότησαν έργα αποκλειστικά στην πεδινή περιοχή.  

      Τα σηµαντικότερα  προβλήµατα του πρωτογενούς τοµέα σχετίζονται µε το 

αρδευτικό ζήτηµα, όπως το µικρό ποσοστό των αρδευόµενων εκτάσεων, η έλλειψη 

συγκροτηµένων αρδευτικών δικτύων, το υψηλό κόστος άρδευσης και ο κίνδυνος 

αφαλάτωσης ή εξάντλησης του υπόγειου φορέα. Ο πολυτεµαχισµός των γεωργικών 
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εκµεταλλεύσεων και η έλλειψη µεταποιητικών µονάδων για την επιτόπια επεξεργασία 

των προϊόντων συµβάλλουν στους χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης του αγροτικού 

τοµέα. Επίσης παρατηρείται έλλειψη εξειδικευµένων στελεχών καθώς και µετακίνηση 

αγροτικού πληθυσµού στην Κοµοτηνή. 

      Τα προβλήµατα του δευτερογενή τοµέα ανάγονται κυρίως στις σηµαντικές 

ελλείψεις στην βιοµηχανική υποδοµή, καθώς και στην έλλειψη συστηµατικών 

ερευνών για τον εντοπισµό και ακριβή προσδιορισµό του ορυκτού πλούτου όπως 

είναι ο πρωτογενής χρυσός και τα γεωθερµικά πεδία. Σήµερα η εικόνα της 

βιοµηχανίας στη Ροδόπη χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική, καθώς οι προηγούµενοι 

αναπτυξιακοί νόµοι έφεραν απτά αποτελέσµατα. Ο νοµός διαθέτει µία ΒΙ.ΠΕ, 

έκτασης 4.332 στρεµµάτων που διαθέτει ακόµα ελεύθερες εκτάσεις για την 

ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων. 

      Η τουριστική υποδοµή ικανοποιεί τη σηµερινή ζήτηση καθώς ο νοµός διαθέτει 

14 ξενοδοχειακές µονάδες µε δυναµικότητα 909 κρεβάτια. 

      Στο νοµό προγραµµατίζονται σηµαντικά έργα ενεργειακής υποδοµής, που σε 

συνδυασµό µε τα υδροηλεκτρικά έργα του Νέστου θα αποτελέσουν το νέο 

ενεργειακό κέντρο της Βορειοανατολικής Ελλάδος. Τα έργα αυτά είναι: (α) 

ηλεκτροπαραγωγικός σταθµός καύσης φυσικού αερίου στην Κοµοτηνή, (β) 

υδροηλεκτρικός σταθµός στην Γρατινή, µε την κατασκευή παράλληλου αρδευτικού 

έργου.  

      Για το νοµό συζητούνται δύο µεγάλα αναπτυξιακά προγράµµατα: (α) Ίδρυση 

µιάς νέας πόλης «Ρωµανία», στην παραλιακή ζώνη του νοµού. (β) Ίδρυση µιάς 

Τεχνόπολης σε έκταση 40.000 στρεµµάτων, για την ανάπτυξη 30000 θέσεων 

εργασίας. Τέλος η  διάνοιξη του Τελωνείου Νυµφαίας, αποτελεί ώριµο αίτηµα της 

τοπικής κοινωνίας. 

       Το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο µε τα Τµήµατα Νοµικής, Ιστορίας και Εθνολογίας, 

Ελληνικής Φιλολογίας, Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισµού, ∆.Ο.Σ.Α και Παρευξεινείων Σπουδών, αποτελεί τον σηµαντικότερο 

φορέα έρευνας στο νοµό. 
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Πίνακας 4.1.4 : Κύρια χαρακτηριστικά του Νοµού Ροδόπης 

 Ροδόπη Χώρα 

Άνεργοι 1.269 210.044 

Γεωργία % ΑΕΠ νοµού 29 11,3 

Βιοµηχανία % ΑΕΠ νοµού 19 25,0 

Υπηρεσίες % ΑΕΠ νοµού 51 62,4 

% εθνικό ΑΕΠ 1979 61,0 100,0 

% εθνικό ΑΕΠ 1997 63,0 100,0 

Αριθµός βιοµ. και βιοτεχνιών 909 195.616 

Μέση ετήσια απασ/ση - Άτοµα 3.378 565.302 

Κύκλος εργασιών (εκ.Ευρώ) 114,4 26.646,3 

Βιοµ.χρ.ηλ.ρεύµατος (MWh) 49.194 12.489.045 

Επιχ.χονδρικού εµπορίου 293 60.695 

Κύκ.εργ.χον.εµπ. (εκ.Ευρώ) 44,93 18.149,43 

Επιχειρήσεις υπηρεσιών 2.064 360.898 

Κύκ.εργ.-υπηρ. (εκ.Ευρώ) 47,76 22.398 

Κλίνες σε ξεν/κά καταλύµατα 923 508.410 

∆ιανυκτερεύσεις ηµεδαπών 133.573 12.782.310 

∆ιανυκτερεύσεις αλλοδαπών 9.496 41.424.870 

Σύν. καταθέσεων (σε εκ.Ευρώ) 209,32 37.891,56 

Πηγές: (1) Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ: "Η Ελληνική Οικονοµία". Ετήσια Έκδοση, Φεβρ. 2001 

  (2) ΚΕΠΕ : "∆είκτες Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ελλάδας" (εκδ.1992) 

(*) τα στοιχεία αφορούν το 1992, εκτός αν  αναφέρεται διαφορετικά 

 

 

ΕΒΡΟΣ: Βασικό γνώρισµα του νοµού αποτελεί η άνιση ανάπτυξη ανάµεσα στο 

βόρειο και το νότιο τµήµα του νοµού. Για την άρση του αισθήµατος της 

αποµόνωσης και την αντιστροφή του οικονοµικού µαρασµού του βόρειου τµήµατος 

προτάθηκε η ενίσχυση του, µέσα από την οργάνωση µιάς διασυνοριακής ελεύθερης 

βιοµηχανικής ζώνης οικονοµικών συναλλαγών (∆ΕΒΖΟΣ) στο Ορµένιο και την ίδρυση 

µιάς ΒΙ.ΠΕ. στην Ορεστιάδα. Ο νοµός στηρίζει την οικονοµία του κυρίως στην 

αγροτική δραστηριότητα. Τα τελευταία χρόνια και χάρη στους αναπτυξιακούς 

νόµους, αναπτύσσεται έντονη δραστηριότητα στον τοµέα της µεταποίησης.  
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       Στον πρωτογενή τοµέα, δυναµικές καλλιέργειες αποτελούν τα ζαχαρότευτλα και 

το βαµβάκι, ενώ αναπτύσσεται ξανά η σηροτροφία. 

       Ο δευτερογενής τοµέας  βρίσκεται σε άνθηση καθώς πολλές νέες µονάδες 

εγκαθίστανται στο νοµό. Οι επιχειρήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα 

δραστηριοτήτων (κλωστοϋφαντουργία, τρόφιµα – ποτά, µηχανολογικός εξοπλισµός, 

υλικά κατασκευών). Ο νοµός διαθέτει µία ΒΙ.ΠΕ στην Αλεξανδρούπολη, έκτασης 

2100 στρεµµάτων. 

       Ο τουρισµός δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρά την ύπαρξη 

σπάνιων τοπίων υψηλής αισθητικής και οικολογικής αξίας (δάσος ∆αδιάς, δέλτα 

Έβρου, Σαµοθράκη). Ο νοµός διαθέτει ένα αξιόλογο δυναµικό 40 ξενοδοχειακών 

µονάδων µε δυναµικότητα 2.595 κρεβατιών. 

       Ο προγραµµατισµός για την ανάπτυξη των υποδοµών είναι εντυπωσιακός: 

Αναβάθµιση του λιµανιού (9,5 δις δρχ.), διάνοιξη οδικού άξονα Αλεξανδρούπολης – 

Ορµενίου (προέκταση του διευρωπαϊκού άξονα ΙΧ), αναβάθµιση του αεροδροµίου, 

ολοκλήρωση και εξοπλισµός του πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου και κατασκευή του 

πετρελαιαγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης. Επίσης προγραµµατίζεται η 

δηµιουργία της ∆ιασυνοριακής Ελεύθερης Βιοµηχανικής Ζώνης Οικονοµικών 

Συναλλαγών (∆ΕΒΖΟΣ) στο Ορµένιο, προϋπολογισµού 930 εκατ δρχ., σε µία έκταση 

600 στρεµµάτων, όπου προβλέπεται να εγκατασταθούν αρχικά 60 επιχειρήσεις και 

να δηµιουργηθούν 300 νέες θέσεις εργασίας και το ∆ιεθνές Εµπορευµατικό Κέντρο – 

Κέντρο Επιχειρηµατικότητας Έβρου (∆ΕΚΚΕΕ) στην Αλεξανδρούπολη που θα 

αναπτυχθεί σε µιά έκταση 300 στρ., για την υποδοχή  500 επιχειρήσεων, οι οποίες 

προβλέπεται να δηµιουργήσουν 300 νέες θέσεις εργασίας, ενώ ο προϋπολογισµός 

ανέρχεται στα 16,5 δις δρχ.  

       Αξίζει να αναφερθεί ότι ο δήµος Αλεξανδρούπολης χρηµατοδοτήθηκε από την 

DG XVI, µε  1,2 δις δρχ. για την υλοποίηση ενός αστικού πιλοτικού προγράµµατος. 

Η εγκατάσταση της σχολής αστυφυλάκων στο ∆ιδυµότειχο, αναµένεται να τονώσει 

το τοπικό εισόδηµα, γεγονός που θα συµβάλλει στην ανακοπή του ρεύµατος 

αστυφιλίας που έχει εκδηλωθεί. Η µεταφορά της έδρας του Εθνικού Ιδρύµατος 

Υποδοχής-Αποκατάστασης Παλλινοστούντων Οµογενών, από την Αθήνα στη Θράκη, 

αναµένεται να  βελτιώσει τον τρόπο δράσης του και να συµβάλλει στην εµπέδωση 

και διατήρηση κλίµατος ισονοµίας και ισοπολιτείας µεταξύ χριστιανών και 

µουσουλµάνων Ελλήνων της περιοχής, ενώ τέλος το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 

αποτελεί τον µοναδικό φορέα έρευνας στο νοµό. 
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Πίνακας 4.1.5 : Κύρια χαρακτηριστικά του Νοµού Έβρου 

 Έβρος Χώρα 

Άνεργοι 2.247 210.044 

Γεωργία % ΑΕΠ νοµού 33 11,3 

Βιοµηχανία % ΑΕΠ νοµού 24 25,0 

Υπηρεσίες % ΑΕΠ νοµού 43 62,4 

% εθνικό ΑΕΠ 1979 68,4 100,0 

% εθνικό ΑΕΠ 1997 93,2 100,0 

Αριθµός βιοµ. και βιοτεχνιών 1.828 195.616 

Μέση ετήσια απασ/ση - Άτοµα 4.099 565.302 

Κύκλος εργασιών (εκ.Ευρώ) 140,58 26.646,3 

Βιοµ.χρ.ηλ.ρεύµατος (MWh) 48.971 12.489.045 

Επιχ.χονδρικού εµπορίου 445 60.695 

Κύκ.εργ.χον.εµπ. (εκ. Ευρώ) 61,73 18.149,43 

Επιχειρήσεις υπηρεσιών 4.240 360.898 

Κύκ.εργ.-υπηρ. (εκ.Ευρώ) 164,93 22.398 

Κλίνες σε ξεν/κά καταλύµατα 2.418 508.410 

∆ιανυκτερεύσεις ηµεδαπών 254.689 12.782.310 

∆ιανυκτερεύσεις αλλοδαπών 23.873 41.424.870 

Σύν. καταθέσεων (σε εκ.Ευρώ) 369,52 37.851,56 

Πηγές: (1) Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ: "Η Ελληνική Οικονοµία". Ετήσια Έκδοση, Φεβρ. 2001 

  (2) ΚΕΠΕ : "∆είκτες Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ελλάδας" (εκδ.1992) 

(*) τα στοιχεία αφορούν το 1992, εκτός αν  αναφέρεται διαφορετικά 

 


