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4. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

4.1  ∆ΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. για το έτος 2001, ο ενεργός πληθυ-
σµός του νοµού Καβάλας είναι της τάξης του 33,5%. Οι απασχολούµενοι ανέρχονται σε 
30,1% και οι άνεργοι καλύπτουν το 10,25% του ενεργού πληθυσµού.  

Πίνακας 4.1 : Ενεργός πληθυσµός 

 Πληθυσµός Ενεργός Πληθυσµός Απασχόληση 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 145054 48592 43660 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10964020 4019876 3711890 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ (2001) 

Σχήµα 4.1, 4.2 : Εξέλιξη εργατικού δυναµικού, απασχόλησης και ανέργων στο Ν. 
Καβάλας 1991-98 

Πηγή : ΕΣΥΕ 
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Η κατανοµή της απασχόλησης ανά τοµέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογε-
νής, τριτογενής) σε κάθε ένα από τα 11 δηµοτικά διαµερίσµατα του νοµού Καβάλας, 
τόσο σε απόλυτους αριθµούς όσο και σε ποσοστά φαίνονται παρακάτω. 

Πίνακας 4.2 : Απασχόληση ανά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα (1991) 

Πρωτ. = Πρωτογενής, ∆ευτ. = ∆ευτερογενής, Τριτ. = Τριτογενής, Μετ. = Μεταποίηση,Ανεπ. = Ανεπάγγελτοι 

Πηγή : Νοµαρχία Καβάλας, ΕΣΥΕ 

Όπως παρατηρούµε από τους προηγούµενους πίνακες, ο µισός περίπου απα-
σχολούµενος πληθυσµός του νοµού Καβάλας εργάζεται στον τριτογενή τοµέα (υπηρε-
σίες), ένα 28% περίπου στον δευτερογενή και το υπόλοιπο στον πρωτογενή. Επίσης το 
ποσοστό της ανεργίας ανέρχεται στο 10% περίπου (1999), όσο δηλαδή και το εθνικό 
ποσοστό. Επιπλέον, παρατηρούµε ότι τα ποσοστά απασχόλησης στους διάφορους 
τοµείς στο νοµό, πλησιάζουν τα αντίστοιχα ποσοστά απασχόλησης της χώρας. 

Έχουµε συνεπώς και στο νοµό Καβάλας µια ταχεία αύξηση (σε σχέση µε παλαιό-
τερα χρόνια) των απασχολούµενων στον τριτογενή τοµέα, εν αντιθέσει µε την σταδιακή 
µείωση στον πρωτογενή. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε µια γενικότερη µετάβαση από 
το µοντέλο γεωργικής παραγωγής, σε ένα πιο εκβιοµηχανοποιηµένο προϊόν και εν τέ-
λει σε διάφορους άλλους πιο σύγχρονους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. Τέλος, 
το σχετικά υψηλό ποσοστό απασχόλησης στο δευτερογενή τοµέα, που υπήρξε ακόµη 
µεγαλύτερο τη δεκαετία 1981-1991, εξηγείται από το πλήθος (κυρίως το µέγεθος) των 
βιοµηχανιών-βιοτεχνιών-µεταποιητικών µονάδων που βρίθουν στον ευρύτερο νοµό. 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παραγωγής στο νοµό Καβάλας αποτελεί η συµµετο-
χή του δευτερογενή τοµέα στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (45,4%), η οποία είναι ση-
µαντικά µεγαλύτερη της χώρας (25%). Η αυξηµένη αυτή συµµετοχή του δευτερογενή 
τοµέα στο ΑΕΠ γίνεται κύρια σε βάρος του πρωτογενή και του τριτογενή των οποίων τα 

Απόλυτοι αριθµοί Ποσοστιαία κατανοµή (%) 

Τοµείς παραγωγής Τοµείς παραγωγής 

∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα 

Σύ-
νολο 

Πρωτ. ∆ευτ. Μετ. Τριτ.

Ανεπ. 

Πρωτ. ∆ευτ. Μετ. 
 

Τριτ.

Ανεπ. 

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 51.314 12.415 12.367 8.763 21.73 5.982 24,19 24,10 17,08 42,36 11,7 

∆.ΕΛΕΥ/ΠΟΛΗΣ 3.850 721 1.155 782 1.497 373 18,73 30,0 20,31 38,88 9,7 

∆. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 2.951 1.923 275 146 609 108 65,16 9,3 4,95 20,64 3,7 

∆. ΘΑΣΟΥ 4.460 1.240 942 396 1.932 425 27,80 21,1 8,88 43,32 9,5 

∆. ΚΑΒΑΛΑΣ 22.418 1.074 5.636 4.283 13.13 4.149 4,79 25,1 19,11 58,61 18,5 

∆. ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 1.982 1.191 224 150 461 91 60,09 11,3 7,57 23,26 4,6 

∆. ΟΡΕΙΝΟΥ 700 364 124 79 165 36 52,00 17,7 11,29 23,57 5,1 

∆. ΟΡΦΑΝΟΥ 1.949 1.269 220 136 330 73 65,11 11.2 6,98 16,93 3,8 

∆. ΠΑΓΓΑΙΟΥ 2.006 740 722 548 395 88 36,89 35,9 27,32 19,69 4,4 

∆. ΠΙΕΡΕΩΝ 1.780 804 516 351 374 69 45,17 28,9 19,72 21,01 3,9 

∆. ΦΙΛΛΙΠΩΝ 3.673 1.051 1.257 980 1.036 177 28,61 34,2 26,68 28,21 4,8 

∆.ΧΡΥΣ/ΠΟΛΗΣ 5.545 2.038 1.296 912 1.800 393 36,75 23,3 16,45 32,46 7,1 
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ποσοστά συµµετοχής είναι σηµαντικά χαµηλότερα από τα αντίστοιχα της χώρας. 

Πίνακας 4.3 : Συµµετοχή του κάθε τοµέα παραγωγής στο ΑΕΠ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΛΑ∆Α 
ΤΟΜΕΑΣ 

1980 1991 1995 1980 1991 1995 
Πρωτογενής 4635 21675 15417 270058 1818917 2387103 

∆ευτερογενής 8839 77644 98334 474286 2968859 3999837 

Τριτογενής 7934 65629 102967 779380 6283751 9592132 

Σύνολο 21408 164948 216718 1523724 11071527 15979072 

Πηγή : Ε.Σ.Υ.Ε., Περιφερειακοί Λογαριασµοί 1980, 1991, 1995 

Πίνακας 4.4 : Ποσοστό συµµετοχής του κάθε τοµέα παραγωγής στο ΑΕΠ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΛΑ∆Α 
ΤΟΜΕΑΣ 

1980 1991 1995 1980 1991 1995 
Πρωτογενής 21,65% 13,14% 7,11% 17,72% 16,43% 14,94% 

∆ευτερογενής 41,29% 47,07% 45,37% 31,13% 26,82% 25,03% 

Τριτογενής 37,06% 39,79% 47,51% 51,15% 56,76% 60,03% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Πηγή : Ε.Σ.Υ.Ε., Περιφερειακοί Λογαριασµοί 1980, 1991, 1995 

4.2  ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Από ανάλυση στοιχείων απασχόλησης, για το 1991, τα οποία προέρχονται από 
την Απογραφή Καταστηµάτων Βιοµηχανίας, Βιοτεχνίας και Εµπορίου της Ε.Σ.Υ.Ε. φαί-
νεται ότι κυρίαρχοι κλάδοι του νοµού Καβάλας στους οποίους ο νοµός παρουσιάζει και 
την ισχυρότερη εξειδίκευση είναι οι εξής: 

• κατασκευή ειδών συσκευασίας από ξύλο και φυτικές ύλες, 
• παραγωγή νηµάτων και υφασµάτων εκ συνθετικών ινών (πλην νάιλον), 
• παραγωγή νηµάτων και υφασµάτων και 
• παρασκευή διατηρουµένων οπωρών, λαχανικών, ελαίων, ιχθύων και ιχθυρών. 

Η διάρθρωση του παραγωγικού συστήµατος του νοµού διαφοροποιείται σχετικά 
από το µέσο όρο της χώρας. Ως προς το ποσοστό συµµετοχής του τριτογενούς τοµέα  
βρίσκεται όµως πλησιέστερα στο γενικό µέσο όρο της χώρας παρά στην περιφέρεια 
Α.Μ.Θ., που έχει πολύ έντονα αγροτικά χαρακτηριστικά. Στη συµµετοχή των τοµέων 
παραγωγής στη διαµόρφωση του ΑΕΠ του νοµού διακρίνεται ο δυναµισµός του δευτε-
ρογενή τοµέα. 

Στον πίνακα που έπεται, βλέπουµε τη διάρθρωση της απασχόλησης κατά κλάδο 
οικονοµικής δραστηριότητας στο νοµό, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ι.Π.Α. του 1991. 
Από αυτά οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι η Καβάλα έχει αρκετά µεγάλες συγκε-
ντρώσεις απασχολουµένων, σε σχέση µε τους άλλους νοµούς της Περιφέρειας, αλλά 
εξειδικεύεται, στους εξής τοµείς: 
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• Εµπόριο - εστιατόρια - ξενοδοχεία 
• Μεταφορές 
• Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 
• Εξόρυξη 

Πίνακας 4.5 : Απασχόληση κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας 

Χωρικό 
Σύνολο 

 

Σύνολο Γεωργία- 
Θήρα- 
Αλιεία 
Κτην/φία  

Ορυχεία-
Λατοµεία 

Μεταπ. 
Βιοµη-
χανίες 

Παροχή 
Ηλεκτρ. 
Ρεύµατος-
Φυσικού 
Αερίου 

Κατα-
σκευές 

Εµπόριο, 
ξενοδο-
χεία & 
Εστιατό-
ρια 

Μετα-
φορές,  
Αποθή-
κευση 

Χρη-
µατο-
πιστω-
τικοί 
Οργα-
νισµοί 

Λοιπές 
Υπη-
ρεσίες 

Νοµός 
Καβάλας 47106 3122 2389 7666 568 2599 7947 3991 2165 9218 

∆ήµος 
Καβάλας 21580 511 386 4123 108 1194 4467 1520 515 6291 

Πηγή : ΕΣΥΕ, 1991 

4.3  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Η παραδοσιακή εικόνα ενός αστικού κέντρου (συγκεκριµένα ο δήµος Καβάλας και 
άλλοι µεγάλοι αστικοί δήµοι του νοµού), που αποτελεί το κέντρο εµπορίου, διοίκησης 
και κοινωνικών υπηρεσιών του νοµού συγκεντρώνοντας παράλληλα και τις µονάδες 
µεταποίησης των αγροτικών προϊόντων της περιοχής, διατηρείται και µεταβάλλεται 
ταυτοχρόνως. Στοιχείο διατήρησης αποτελεί η συνεχής αναπαραγωγή της συγκεκριµέ-
νης σχέσης, η οποία σταδιακά και µε την ανάπτυξη των διαφόρων υποδοµών διευρύ-
νεται, φθάνοντας σταδιακά και σε σηµείο υπέρβασης των συνόρων της χώρας. Στοιχείο 
µεταβολής αποτελεί η διαδοχή των δυναµικών στοιχείων συγκεκριµένων αγροτικών 
προϊόντων και η ένταξη στο ίδιο σχήµα προϊόντων κλάδων της εξόρυξης, της µεταποί-
ησης και των υπηρεσιών (εκπαίδευση, Τ.Ε.Ι., τουρισµός). 

Η διαδικασία διατήρησης και µεταβολής που περιγράφει απόλυτα την ευρύτερη 
περιοχή του νοµού της Καβάλας δε θα δηµιουργούσε ιδιαίτερα προβλήµατα εάν ήταν 
συνεχής και πραγµατοποιούνταν µε ρυθµούς που θα µπορούσε να απορροφήσει το 
σύνολο του νοµού.  

Αυτό που συµβαίνει στο νοµό µπορεί να χαρακτηρισθεί ως µια αναπτυξιακή διαδι-
κασία µε χαρακτηριστικό στοιχείο τις αλλεπάλληλες κρίσεις του παραγωγικού προτύ-
που, που εδώ εµφανίζονται µε µεγαλύτερη ένταση απ' ότι στο σύνολο της χώρας. Τα 
χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου προτύπου µπορούν να περιγράφουν ως εξής: 

• δυναµικός αλλά ευαίσθητος αγροτικός τοµέας που εξαρτάται από συγκεκριµένα 
προϊόντα όπως καπνό, επιτραπέζια σταφύλια, καλαµπόκι και διακρίνεται απ' όλες τις 
διαρθρωτικές αδυναµίες των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. 

• µεταποίηση που στηρίζεται είτε στην επεξεργασία των προϊόντων του πρωτογενή 
τοµέα (καπνός, αλιεύµατα) και άρα εκτίθεται στους κινδύνους των συγκεκριµένων αγο-
ρών, είτε σε διαθέσιµο ανταγωνιστικό εργατικό δυναµικό (υφαντουργία) που παρουσιά-
ζει µεγάλη ευαισθησία και  στις διακυµάνσεις της αγοράς εργασίας, είτε σε προϊόντα 
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της εξόρυξης (µάρµαρο, πετρέλαιο) που κι αυτά συναρτώνται άµεσα µε τις δυνατότητες 
αλλά και τους κανόνες διαχείρισης των πόρων και του περιβάλλοντος, είτε στη λειτουρ-
γία στρατηγικών κρατικά ελεγχόµενων µονάδων (π.χ. πετροχηµικά) που αναπτύχθηκαν 
στο πλαίσιο µιας προστατευτικής πολιτικής και υποχρεούνται να προσαρµοσθούν 
στους σηµερινούς κανόνες του ανταγωνισµού. 

• υπηρεσίες που εκτός από αυτές που συνδέονται µε τις κεντρικές λειτουργίες, κυ-
ρίως των πόλεων και των κωµοπόλεων του νοµού, αναπτύσσονται και προς την πλευ-
ρά του τουρισµού, χωρίς όµως να αποφύγουν να αναπαράγουν τις διαρθρωτικές αδυ-
ναµίες του κλάδου. 

Οι κρίσεις αυτές αντιµετωπίζονται µε το συνδυασµό αναπτυξιακής πολιτικής και ι-
διωτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας ικανοποιητικά, αλλά δεν οδηγούν στη δια-
µόρφωση µιας κατάστασης, όπου δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις διαρκούς αντιµε-
τώπισης των αναγκαίων αλλαγών. Επιτυγχάνεται όµως µια σταθερή, αναπτυξιακή δια-
δικασία της πόλης, που την διατηρεί στην κατηγορία των δευτερευόντων αστικών κέ-
ντρων της χώρας µαζί µε άλλα αστικά κέντρα όπως, η Λάρισα, η Πάτρα και το Ηρά-
κλειο για παράδειγµα. Το στοιχείο αυτό αποτελεί ένδειξη του δυναµισµού του νοµού και 
της πόλης της Καβάλας. 

Τέλος παρατηρούνται στο νοµό και φαινόµενα αστικής διάχυσης που συνδέονται 
µε την ανάπτυξη παραγωγικών - τουριστικών δραστηριοτήτων, αλλά και µε την κατοι-
κία είτε πρώτη, είτε παραθεριστική. 

4.4  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Για το νοµό Καβάλας οι πεδινές περιοχές της Ελευθερούπολης, που εκτείνονται 
βορειοδυτικά µέχρι την πεδιάδα της ∆ράµας, οι περιοχές της Χρυσούπολης και σε µι-
κρότερη έκταση η πεδινή ζώνη ανάµεσα στα όρη Παγγαίο και Σύµβολο, παρουσιάζουν 
εντατική γεωργική παραγωγή, συνοδευόµενη από µονάδες οργανωµένης κτηνοτροφί-
ας. Όσον αφορά την πεδινή περιοχή της Χρυσούπολης, λόγω της ιδιόµορφης ακτο-
γραµµής µε το σχηµατισµό λιµνοθαλασσών, ενδείκνυται για αλιευτική παραγωγή και 
ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών. 

Μεταξύ των πεδινών περιοχών της Ελευθερούπολης και της Χρυσούπολης πα-
ρεµβάλλεται η ορεινή περιοχή της Λεκάνης, που ως φυσικό όριο της µε το νοµό Ξάν-
θης, έχει τον ποταµό Νέστο. Η περιοχή που χαρακτηρίζεται από πλούσια και σπάνια 
πανίδα και χλωρίδα, φαίνεται να έχει εγκαταλειφθεί, παρόλο το φυσικό της κάλλος. Η 
ζώνη αυτή ενδείκνυται για εφαρµογή προγραµµάτων οικοανάπτυξης, ενώ ήδη έχουν 
εκπονηθεί µελέτες που αφορούν στη διατήρηση και αξιοποίηση της φυσικής οµορφιάς 
της. Στην ίδια ορεινή περιοχή κατασκευάζεται το φράγµα της ∆ΕΗ, από το οποίο πρό-
κειται να υδροδοτηθούν  οι νοµοί ∆ράµας, Καβάλας και Ξάνθης και να παράγεται ενέρ-
γεια σε περιόδους αιχµής. Αξίζει να σηµειωθεί πως οι ορεινές περιοχές καλύπτονται 
στο µεγαλύτερο ποσοστό τους από δάση (όρη Λεκάνης, Παγγαίου, Συµβόλου). 

Όσον αφορά στις οικονοµικές δραστηριότητες του δευτερογενή τοµέα παραγωγής 
και του τουρισµού, είτε αναπτύσσονται µεµονωµένα, είτε ως σύνολο, έχουν ιδιαίτερη 
σηµασία τόσο για το νοµό Καβάλας, όσο και για την ευρύτερη περιοχή των νοµών 
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∆ράµας και Ξάνθης, και επηρεάζουν την αναπτυξιακή του πορεία, βραχυπρόθεσµα αλ-
λά και µακροπρόθεσµα. 

Από τις βιοµηχανικές συγκεντρώσεις ισχυρής όχλησης, µία βρίσκεται κοντά στο 
Ποντολίβαδο και αποτελεί οργανωµένη ΒΙ.ΠΕ. Εκτός από την Καβάλα φαίνεται πως και 
τα άλλα αστικά κέντρα ∆ράµας και Ξάνθης συγκεντρώνουν σηµαντικές βιοµηχανικές 
δραστηριότητες και λόγω της τακτικής σηµασίας τους, διαθέτουν ένα σηµαντικό αριθµό 
ξενοδοχειακών κλινών. 

Στην ευρύτερη περιοχή της διευρυµένης νοµαρχίας συναντάται µεγάλος αριθµός 
λατοµικών επιχειρήσεων. Μεγαλύτερη όµως συγκέντρωσή τους, παρατηρείται στον 
άξονα Καβάλας - Ξάνθης. Η λατοµική δραστηριότητα σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες 
δραστηριότητες φαίνεται να καλύπτει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής σε πρώτες 
ύλες στον τοµέα των κατασκευών. Αυτονόητο είναι πως το πλήθος αυτών των επιχει-
ρήσεων στις ηµιορεινές κεντρικές περιοχές έρχεται σε αντίθεση µε το φυσικό περιβάλ-
λον, η αξία του οποίου αποτελεί αδιαµφισβήτητο στοιχείο. Περιβαλλοντικά προβλήµατα 
εξάλλου δηµιουργούν και οι αναπτυσσόµενες µεταποιητικές δραστηριότητες ανατολικά 
της Καβάλας και δυτικά της Ξάνθης, κυρίως µέσω της ρύπανσης των νερών. 

Η παραλιακή ζώνη από Καβάλα έως Ν. Πέραµο αποτελεί ζώνη έντονων τουριστι-
κών δραστηριοτήτων, ενώ ορισµένες αντίστοιχες συγκεντρώσεις εµφανίζονται στη Ν. 
Καρβάλη και στην Κεραµωτή. Οι δραστηριότητες αυτές σε συνδυασµό µε την τουριστι-
κή ανάπτυξη στη νήσο της Θάσου, οργανώνουν ένα ευρύτερο χώρο τουριστικής ανά-
πτυξης µείζονος περιφερειακής και εθνικής σηµασίας. 

4.5  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ. 

Το συνολικό εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. το 1991 ανέρχεται σε 
217.828 άτοµα εκ των οποίων 17.111 είναι άνεργοι, ποσοστό 7,85% του εργατικού δυ-
ναµικού. Στην περίπτωση της σύνθεσης της ααπασχόλησης, υυπάρχουν επίσης σηµα-
ντικές ενδοπεριφερειακές ανισότητες όπως π.χ. µεταξύ του Ν. Καβάλας (για το 1991 
σύνθεση : 24,72%, 28,55%, 46,73% στου τρεις τοµείς αντίστοιχα), έναντι του νοµού 
Ροδόπης (για το 1991 : 59,9%, 11,6%, 28,5% αντίστοιχα). 

Το στοιχείο που κάνει ιδαίτερη εντύπωση στους πίνακες που ακολουθούν είναι το 
µικρό σχετικά ποσοστό απασχόλησης της Περιφέρειας στον τριτογενή τοµέα (39,71% 
στην Α.Μ.Θ., έναντι 54,78% στο σύνολο της χώρας. Η υψηλή ααναλογία της απασχό-
λησης (38,38%) στον πρωτογενή τοµέα (κυρίως στη γεωργία) µπορεί να αποδοθεί κυ-
ρίως στο φυσικό περιβάλλον, καθώς υπάρχει αυξηµένο ποσοστό γεωργικής, πεδινής 
γης και στο χαµηλό µορφωτικό επίπεδο τµηµάτων του πληθυσµού, κυρίως στην ορεινή 
Θράκη, ο οποίος είναι παράγοντας στασιµότητας στα γεωργικά επαγγέλµατα. 

Ειδικότερα ο νοµός Καβάλας παρουσιάζει παραπλήσια ποσοστά απασχόλησης, 
στους 3 τοµείς παραγωγής, µε το σύνολο της χώρας, ενώ διαφέρει αρκετά από τα α-
ντίστοιχα ποσοστά της Περιφέρειας.  

Επιπλέον αξίζει να σχολιαστεί το κατακόρυφο ανοδικό άλµα στο ποσοστό ανεργί-
ας, που συντελέσθηκε κατά τη δεκαετία 1981-1991 στην περιφέρεια. Υπήρξε διπλα-
σιασµός (100,7%) των ανέργων, ενώ στη χώρα το ποσοστό αύξησης ήταν µικρότερο. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 40 
 
 
 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ  Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ο νοµός Καβάλας παρουσίασε µεταβολή 111,3%, ενώ εντυπωσιακή είναι η αύξηση 
κατά 130,9% στην Ξάνθη.  

Πίνακας 4.6 : Eργασιακά χαρακτηριστικά 

 ΕΛΛΑ∆Α Α.Μ.Θ. ∆ΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΞΑΝΘΗ ΡΟ∆ΟΠΗ ΕΒΡΟΣ 

Εργατικό δυναµικό  
ανά πληθυσµό  37,88 38,18 37,08 37,75 39,10 41,69 36,23 

Εργατικό 
 δυναµικό  
(άτοµα) 

3.886.157 217.828 35.805 51.314 35.605 43.018 52.086 

Άνεργοι  314.200 17.111 3.492 4.208 3.000 2.425 3.986 
Απασχολούµενοι 
(Σύνολο) 

3.571.957 
 

200.717
 

32.313 
 

47.106 
 

32.605 
 

40.593 
 

48.100 
 

Στον  Πρωτογενή  
Στον  ∆ευτερογενή  
Στον  Τριτογενή  

709.828 
905.318 

1.956.811 

77.039 
43.982 
79.696 

7.536 
10.898 
13.879 

11.646 
13.449 
22.011 

13.978 
7.587 
11.040 

24.314 
4.709 

11.569 

19.401 
7.459 

21.240 

Στον  Πρωτογενή %  
Στο  ∆ευτερογενή % 
Στον  Τριτογενή % 

19,87 
25,35 
54,78 

38,38 
21,91 
39,71 

23,32 
33,73 
42,95 

24,72 
28, 55 
46,73 

42,87 
23,27 
33,86 

59,90 
11,60 
28,50 

40,34 
15,50 
44,16 

Αύξηση ποσοστού  
Ανεργίας (1981-91) 84,7 100,7 80,5 111,3 130,9 106,3 88,4 

Μεταβολή Απασχ. 
στον Πρωτογενή 
(1981-91) % 

-39, 3 -38,3 -92,9 -43,3 -34,3 -23,9 -34,9 

Μεταβολή Απασχ. 
στο ∆ευτερογενή 
(1981-91) % 

-14, 0 -7,1 12,1 -8,6 -6,6 -19,2 -25,5 

Μεταβολή Απασχ. 
στον Τριτογενή 
(1981-91) % 

30,1 31, 3 30,2 31,4 35,7 25,8 32,7 

Πηγή : ΕΣΥΕ ,1991 

Η διαχρονική εξέλιξη του ενεργού πληθυσµού και της απασχόλησης τα τελευταία 
χρόνια (1993-1998) παρουσιάζεται φθίνουσα όπως ο πληθυσµός της Περιφέρειας, ενώ 
το µέσο ποσοστό της ανεργίας για την περίοδο αυτή κυµαίνεται σε επίπεδα χαµηλότε-
ρα του αντίστοιχου εθνικού ποσοστού. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανεργίας στην 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη διαφέρουν από τα εθνικά. Έτσι το ποσοστό µακρο-
χρόνιας ανεργίας στην Α.Μ.Θ. το 1997 ήταν 51%, ενώ στη χώρα 57%. Αντιστοίχως το 
ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες και στους νέους είναι 14,3% και 30% αντιστοίχως. 
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Πίνακας 4.7 : Εξέλιξη του ενεργού πληθυσµού (1993-1998) 

Αν. Μακεδονία - Θράκη 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Εργατικό δυναµικό (χιλ.) 262,7 254,5 258,7 268,8 254,5 242,5 
Απασχολούµενοι (χιλ.) 242,1 233,5 232,2 240,6 230,5 220,8 
Άνεργοι (χιλ.) 20,6 21 26,6 28,2 24 21,8 
Ποσοστό ανεργίας (%)  
Περιφέρειας ΑΜΘ. 7,8 8,3 10,3 10,5 9,4 9,0 

Ποσοστό ανεργίας (%) στο 
σύνολο της χώρας 9,7 9,6 10 10,3 10,3 10,8 

Πηγή : ΕΣΥΕ 

Η τοµεακή διάρθρωση της απασχόλησης όσο και του παραγόµενου ΑΕΠ στην Πε-
ριφέρεια προσδιορίζει την παραγωγικότητα της εργασίας και την εξειδίκευση της οικο-
νοµικής βάσης σε περιφερειακό επίπεδο. ∆ύο παράγοντες που οριοθετούν την ανα-
πτυξιακή εξέλιξη της Περιφέρειας µέχρι σήµερα και αποτελούν σηµείο εκκίνησης για το 
στρατηγικό σχεδιασµό της επόµενης προγραµµατικής περιόδου. 

Πίνακας 4.8 : Τοµεακή διάρθρωση απασχόλησης Περιφέρειας ΑΜΘ, Χώρας, Ε.Ε. 

Πρωτογενής ∆ευτερογενής Τριτογενής Τοµεακή  
∆ιάρθρωση 
1996-97 Απασχόλη-

ση (%) 

ΑΕΠ 
(%) 

Απασχόληση 
(%) 

ΑΕΠ 
(%) 

Απασχόληση 
(%) 

ΑΕΠ 
(%) 

Αν. Μακεδονία 
& Θράκη 40,0 24,8 17,9 29,7 42,1 45,5 

Σύνολο Χώρας 19,8 11,0 22,5 25,1 57,7 63.9 
Ευρωπαϊκή 
Ένωση 5,0 2,3 29,5 30,7 65,6 67,0 

Πηγή: EUROSTAT 

Η συγκέντρωση της απασχόλησης του πληθυσµού στον πρωτογενή τοµέα πα-
ρουσίασε αύξηση κατά σχεδόν 3% την τρέχουσα δεκαετία, αντίθετα µειώθηκε το ποσο-
στό απασχόλησης στην µεταποίηση, αν και ο τοµέας αυτός ενισχύθηκε χρηµατοδοτικά 
ιδιαίτερα την περίοδο αυτή, στοιχείο ενδεικτικό του γεγονότος ότι ο τεχνολογικός εκ-
συγχρονισµός της παραγωγής συνοδεύεται, τουλάχιστον µεσοπρόθεσµα, από µείωση 
των θέσεων εργασίας. 

Παρότι η απόκλιση στην τοµεακή σύνθεση της περιφερειακής µε την εθνική και την 
ευρωπαϊκή απασχόληση αλλά και την παραγωγή του ΑΕΠ αποτελεί σηµείο προβληµα-
τισµού, ταυτόχρονα στοιχειοθετεί ένα εν δυνάµει πλεονέκτηµα. ∆ιότι το απόθεµα συ-
ντελεστών χαµηλής τρέχουσας παραγωγικότητας (υποαπασχολούµενοι κυρίως στον 
πρωτογενή) µπορεί να συµβάλει σε ταχείς ρυθµούς ανάπτυξης, µε την προϋπόθεση ότι 
θα βρεθούν τρόποι άµεσης διοχέτευσης του, σε πιο παραγωγικούς κλάδους. 

Εάν εξετάσουµε την Περιφέρεια σε επίπεδο νοµών, τότε εύκολα οδηγούµαστε στο 
συµπέρασµα ότι ο νοµός Καβάλας κυριαρχεί, αφού είναι ο πλέον αναπτυγµένος. Ω-
στόσο, τα τελευταία χρόνια η κυριαρχία αυτή φαίνεται να µειώνεται µε αποτέλεσµα να 
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υπάρχει άµβλυνση των διανοµαρχιακών ανισοτήτων. Συγκεκριµένα ο νοµός Καβάλας 
έχει µειώσει, τόσο το ποσοστό συµµετοχής του στο συνολικό Περιφερειακό ΑΕΠ, όσο 
και τα κατά κεφαλή ΑΕΠ, το οποίο όµως εξακολουθεί να διατηρείται σε υψηλότερα επί-
πεδα από τον εθνικό µέσο όρο. Επίσης, η κάµψη αυτή του νοµού επιβεβαιώνεται γενι-
κά και από την ερµηνεία των άλλων δεικτών που χρησιµοποιούνται και που παρουσιά-
ζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 4.9 : Κατανοµή της απασχόλησης στους νοµούς της Περιφέρειας ΑΜΘ 

Νοµοί Κατά κεφαλή 
Α.Ε.Π. 

(Χώρα = 100) 

Κατανοµή 
Περιφερεια-
κού Α.Ε.Π. 

(%) 

Κατανοµή 
Αστικού 

Πληθυσµού 
(%) 

Κατανοµή  
Απασχόλησης 
∆ευτερογενή 
Τοµέα (%) 

Κατανοµή 
Πληθυσµού 
Τριτογενή 
Τοµέα (%) 

 1989 1994 1989 1994 1981 1991 1981 1991 1981 1991 

∆ράµας 78,40 93,67 15,15 18,92 17,87 16,98 20,26 24,71 17,69 17,41 

Έβρου 87,98 93,17 24,68 24,93 22,97 23,35 19,82 16,91 26,12 26,64 

Καβάλας 116,9 101,57 31,81 28,73 25,63 25,57 30,92 30,50 27,56 27,60 

Ξάνθης 76,83 78,34 14,04 14,35 15,80 16,51 11,87 10,68 15,68 14,51 

Ροδόπης 68,85 63,03 14,29 13,05 17,73 17,59 17,12 17,20 12,95 13,85 

Πηγή : Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης 

4.6  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Η απασχόληση στο δήµο Καβάλας, αλλά και στα δύο άλλα αστικά κέντρα της δι-
ευρυµένης νοµαρχίας (∆ήµος Ξάνθης, ∆ήµος ∆ράµας) εξετάζεται µε τη βοήθεια των 
στοιχείων της απογραφής του 1991. Παρατηρούµε ότι και στους 3 δήµους ο τριτογενής 
τοµέας υποσκελίζει τους άλλους δύο τοµείς παραγωγής. Μάλιστα στο δήµο Καβάλας, 
το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα µετά βίας φτάνει το 2,7%. Παρατίθε-
ται ακόµη πίνακας απασχόλησης κατά επαγγελµατική θέση, όπου υπερτερεί σαφώς και 
στους τρεις δήµους ο κλάδος των µισθωτών. 

Πίνακας 4.10 : Απασχόληση ανά τοµέα  

∆ηµοτικό 
∆ιαµέρισµα Πρωτογενής ∆ευτερογενής Τριτογενής Σύνολο 

Τοµέων 
Σύνολο οικονοµικού 
Ενεργού πληθυσµού

∆. Καβάλας 511 5811 12793 19115 21580 

∆. ∆ράµας 544 4.114 7.772 12.430 14.387 

∆. Ξάνθης 695 3.872 7.884 12.451 14.162 

Σύνολο 1.750 13.797 28.449 43.996 50.129 

Πηγή: ΕΣΥΕ , 1991 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 43 
 
 
 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ  Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

Πίνακας 4.11 : Ποσοστιαία κατανοµή απασχόλησης κατά τοµέα στους δήµους 
Καβάλας, Ξάνθης, ∆ράµας 

∆ηµοτικό  
∆ιαµέ- 
ρισµα 

Πρωτογενής 
(Ποσοστό του 
συνόλου των 
τοµέων του 
νοµού) 

∆ευτερογενής 
(Ποσοστό του 
συνόλου των 
τοµέων του 
νοµού) 

Τριτογενής 
(Ποσοστό του 
συνόλου των 
τοµέων του 
νοµού) 

Σύνολο 
Τοµέων 

Σύνολο οικονοµικού 
Ενεργού πληθυσµού

∆. Καβάλας 2,7% 30,4% 66,9% 100% 88,5% 
∆. ∆ράµας 4,8% 33,1% 62,5% 100% 86,4% 
∆. Ξάνθης 4,0% 31,3% 64,6% 100% 87,9% 
Σύνολο 4,0% 31,3% 64,6% 100% 87,7% 

Πηγή : ΕΣΥΕ ,1991 

Πίνακας 4.12 : Απασχόληση κατά θέση στο επάγγελµα  

Χωρικό 
Σύνολο 

Σύνολο Εργοδότες Εργαζόµενοι 
για δικό τους 
Λογαριασµό 

Μισθωτοί Συµβοηθούντα 
και µη 

αµειβόµενα µέλη 

∆ε δήλωσαν 
Επάγγελµα & 

Νέοι 

∆.Καβάλας 21580 1875 3774 13723 468 1740 
∆. ∆ράµας 14387 1042 3025 8606 329 1385 
∆. Ξάνθης 14162 878 2485 9358 319 1122 
Σύνολο 50129 3795 9284 31687 1116 4247 
Πηγή : Τράπεζα δεδοµένων Ι.Π.Α (Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης), επεξεργασία στοιχείων, 1991 


