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0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Καταγραφή και επεξεργασία χωροταξικών και οι-
κιστικών χαρακτηριστικών Νοµού Καβάλας» διαχωρίστηκε σε 13 επιµέρους κεφάλαια 
µε σκοπό την καλύτερη ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν. Ακολουθήθηκε δη-
λαδή ένας κατευθυντήριος άξονας που αποτέλεσε τη βάση γύρω από την οποία δοµή-
θηκε η εργασία. 

Το πρώτο κεφάλαιο αποτέλεσε την ιστορική εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής της 
Καβάλας κατά τη διάρκεια όλων σχεδόν των χαρακτηριστικών ιστορικών περιόδων. 
∆ηλαδή καλύπτει το χρονικό διάστηµα από την αρχαιότητα, περνά στους Ρωµαίους και 
Βυζαντινούς κατακτητές και αργότερα στα δύσκολα χρόνια της Οθωµανικής κυριαρχί-
ας. Μετά από µια µακρά περίοδο , στην οποία εναλλάσσονταν άλλοτε χρόνια ακµής και 
άλλοτε χρόνια υποδούλωσης και παρακµής, φτάνουµε στις αρχές του 20ου αιώνα για 
να γνωρίσει και πάλι η πόλη ένδοξες στιγµές. Έφτασε τότε να αποτελεί µεγάλο εµπο-
ροβιοτεχνικό κέντρο όλων των Βαλκανίων , κυρίως χάρη στο εµπόριο καπνού. Σήµερα 
συνεχίζει να αποτελεί µεγάλο αστικό και οικονοµικό κέντρο και εξελίσσεται σε σηµαντι-
κό πόλο ανάπτυξης της περιοχής. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτέλεσε µια πρώτη γνωριµία µε το γεωµορφολογικό υπό-
βαθρο του νοµού Καβάλας. Περιλαµβάνει δηλαδή στοιχεία που σχετίζονται µε το ανά-
γλυφο του νοµού, τη µορφολογία του εδάφους, τη διάρθρωση των υδρολογικών λεκα-
νών της ευρύτερης περιοχής. Επιπλέον παρατίθενται αρκετά διαφωτιστικά κλιµατολο-
γικά στοιχεία. Τέλος το κεφάλαιο αναφέρεται στη διοικητική δοµή ολόκληρου του νοµού 
και στις διάφορες βαθµίδες τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ανθρώπινο δυναµικό του νοµού Καβάλας, 
των δήµων του νοµού, αλλά και των υπολοίπων νοµών της Περιφέρειας. Η προσέγγιση 
στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του νοµού επιχειρείται µέσω πληροφοριών όπως : 
πυκνότητα πληθυσµού, ηλικιακή κατανοµή, βαθµός αστικοποίησης κτλ. ∆όθηκε ιδιαίτε-
ρη βαρύτητα σε συγκρίσεις χαρακτηριστικών µεγεθών του νοµού Καβάλας µε το σύνο-
λο της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και όλης της Ελλάδας, για εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµά-
των. Επιχειρήθηκε επίσης µια µελλοντική εκτίµηση του πληθυσµού των δήµων του νο-
µού (για το έτος 2011) µε βάση τον µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής του πληθυσµού την 
περίοδο 1971-1991. Το κεφάλαιο κλείνει µε παράθεση κάποιων δεικτών ευηµερίας. 

Στο κεφάλαιο 4 ασχοληθήκαµε µε την κατανοµή της απασχόλησης, τόσο σε επί-
πεδο νοµού, όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας. Στοιχεία όπως εργατικό δυναµικό, ενερ-
γός πληθυσµός, ανεργία και η χρονική εξέλιξή τους, αποτελούν τους κύριους εκφρα-
στές όλου του κεφαλαίου. Επίσης καταγράφεται λεπτοµερώς η διάρθρωση της απα-
σχόλησης στους τρεις τοµείς παραγωγής, σε όλα τα δηµοτικά διαµερίσµατα του νοµού, 
καθώς και η κατανοµή της απασχόλησης σε όλους τους κλάδους της οικονοµικής δρα-
στηριότητας. Φυσικά τα παραπάνω συνοδεύονται από πλήθος συγκριτικών στοιχείων 
τόσο της Περιφέρειας όσο και της χώρας. 

Στο κεφάλαιο 5 αναλύεται διεξοδικά ο πρωτογενής τοµέας παραγωγής του νοµού 
Καβάλας, συγκρινόµενος µε τους υπόλοιπους νοµούς της Περιφέρειας αλλά και το σύ-
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νολο της χώρας. Περιλαµβάνει καταρχήν τον τοµέα της γεωργίας, ένας τοµέας που πο-
τέ ουσιαστικά δεν αποτέλεσε κινητήριο µοχλό ανάπτυξης του νοµού, γεγονός εν µέρει 
που εξηγείται από το ανάγλυφο του νοµού (περίπου τριχοτοµηµένο σε ορεινές, ηµιο-
ρεινές και πεδινές περιοχές) µε συνέπεια τις λίγες καλλιεργούµενες εκτάσεις. Έπειτα 
έχουµε τον τοµέα της κτηνοτροφίας, χωρίς µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και µε πε-
ριορισµένες εκτάσεις προς εκµετάλλευση. Πλούσιος είναι ο νοµός Καβάλας όσον αφο-
ρά τη δασική παραγωγή του. ∆ιαθέτει αξιόλογες δασικές εκτάσεις µε πολλαπλές χρή-
σεις, όπως : υλοτοµία, καταφύγια θηραµάτων, αναψυχή, χειµερινά σπορ, οικότοποι 
κ.ά. Το σπουδαιότερο κοµµάτι του πρωτογενή τοµέα του νοµού Καβάλας δεν είναι άλ-
λο από την αλιεία, η οποία συµβάλει σηµαντικά στην οικονοµία της περιοχής. ∆ιαθέτει 
πολλά λιµάνια τόσο στην παράκτια περιοχή του νοµού όσο και στη Θάσο και ένα από 
τους ισχυρότερους αλιευτικούς στόλους της χώρας. 

Ακολουθεί ο δευτερογενής τοµέας, στο κεφάλαιο 6, που στο νοµό Καβάλας εκ-
φράζεται κυρίως από την παραγωγή πετρελαίου και τον κλάδο της βιοµηχανίας και µε-
ταποίησης. Ξεχωριστή θέση κατέχει και ο κλάδος της εξόρυξης και επεξεργασίας µαρ-
µάρου, ο οποίος παρουσίασε τα τελευταία χρόνια έντονους ρυθµούς ανάπτυξης. και 
δηµιούργησε δυναµικές επιχειρήσεις µε επιθετικό εξαγωγικό προσανατολισµό. Ακόµα ο 
νοµός Καβάλας θεωρείται η µητρόπολη του ελληνικού πετρελαίου, διότι είναι η µόνη 
περιοχή στην Ελλάδα από το υπέδαφος της οποίας αντλείται εδώ και 19 χρόνια πετρέ-
λαιο και φυσικό αέριο. Τέλος ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στη βιοµηχανική παράδο-
ση του νοµού ,που διατηρείται µέχρι σήµερα, µε αυξητικό µάλιστα ποσοστό απασχό-
λησης στον τοµέα της µεταποίησης. Ο νοµός διαθέτει πλήθος βιοµηχανιών και βιοτε-
χνιών µε αντικείµενο όπως: υφαντική, είδη διατροφής, βιοµηχανίες πλαστικών, επί-
πλων, λιπασµάτων κ.ά. Έχει επίσης, 2 εκτεταµένες βιοµηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.). 

Στο έβδοµο κεφάλαιο αναπτύσσεται ο τριτογενής τοµέας του νοµού Καβάλας, που 
απασχολεί περίπου το µισό (47%) του ενεργού πληθυσµού, µε κυρίαρχο τον τοµέα του 
τουρισµού. Ο συνδυασµός των φυσικών οµορφιών του ηπειρωτικού τµήµατος (µε αρ-
κετά χιλιόµετρα προσπελάσιµων ακτών µε αµµώδεις παραλίες), το Παγγαίο όρος, η 
ύπαρξη του νησιού της Θάσου, καθώς επίσης και ο ποταµός Νέστος, συνθέτουν ένα 
πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται ένα µεγάλο πλέγµα τουριστικών υπηρεσιών. Στο νο-
µό συναντούµε επίσης θεραπευτικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό και εναλλακτικό τουρι-
σµό. Στο κεφάλαιο, περιέχονται ακόµη πληροφορίες για την εκπαίδευση στο νοµό. ∆η-
λαδή το µαθητικό, σπουδαστικό δυναµικό του νοµού, το παρεχόµενο επίπεδο εκπαί-
δευσης και τα κονδύλια που ξοδεύονται για εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τα ίδια 
στοιχεία παρατίθενται και για τους τοµείς της υγείας και πρόνοιας. Τέλος, βρίσκουµε 
κάποια στοιχεία που αφορούν τις εµπορικές επιχειρήσεις στο νοµό Καβάλας. 

Το όγδοο κεφάλαιο περιλαµβάνει τη µεταφορική υποδοµή του νοµού Καβάλας. 
∆ηλαδή το οδικό, αεροπορικό και ακτοπλοϊκό δίκτυο µεταφορών. Στο οδικό δίκτυο κα-
ταγράφονται όλα τα επιµέρους µικρά και µεγάλα δίκτυα : εθνικό, επαρχιακό, δηµοτικό, 
αγροτικό, ΕΓΝΑΤΙΑ οδός. Οι αεροπορικές µεταφορές του νοµού πραγµατοποιούνται 
από το αεροδρόµιο «Μέγας Αλέξανδρος» στη Χρυσούπολη. Η κίνηση παρουσιάζεται 
αυξηµένη τους καλοκαιρινούς µήνες εξαιτίας της τουριστικής δραστηριότητας, (τότε έ-
χουµε και πτήσεις τσάρτερ). Ο νοµός Καβάλας, εξαιτίας του µεγάλου µήκους ακτών 
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που διαθέτει, παρουσιάζει σηµαντικό ποσοστό θαλάσσιων µεταφορών, τόσο επιβατι-
κών όσο και εµπορευµατικών. Στο νοµό υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός λιµανιών, µε 
σηµαντικότερο το νέο λιµένα «Φίλιππος Β’», στη Ν. Καρβάλη, ο οποίος δεν έχει ακόµη 
αποπερατωθεί πλήρως. Προορίζεται να εξυπηρετήσει κυρίως εµπορευµατικές µεταφο-
ρές και να αποτελέσει µείζονα µεταφορικό κόµβο στην περιοχή. Τέλος, γίνεται µια ανα-
φορά στην προβλεπόµενη σιδηροδροµική χάραξη που θα συνδέει µελλοντικά το νοµό 
µε τη Θεσ/νίκη και τη ∆ράµα. 

Στο κεφάλαιο που έπεται (κεφάλαιο 9), αναλύεται η τεχνική υποδοµή του νοµού 
Καβάλας. Καταρχήν στον τοµέα της ενέργειας έχουµε τη βασική µορφή της ενέργειας 
από ηλεκτροδότηση, αλλά και από το φυσικό αέριο, από το οποίο τους τελευταίους µή-
νες εξυπηρετούνται σηµαντικές βιοµηχανικές µονάδες του νοµού. Σηµαντικό είναι το 
γεωθερµικό πεδίο κοντά στο δέλτα του ποταµού Νέστου, παραµένει όµως ως σήµερα 
αναξιοποίητο. Το δίκτυο ύδρευσης του νοµού κρίνεται επαρκές, ενώ στον τοµέα της 
αποχέτευσης λειτουργεί βιολογικός καθαρισµός. Στον τοµέα της διαχείρισης απορριµ-
µάτων, στο νοµό Καβάλας έχουµε παρόµοια κατάσταση µε την υπόλοιπη χώρα. ∆ηλα-
δή έναν Χ.Υ.Τ.Α. (χώρος υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων) στο δήµο Καβάλας και 
πολλούς χώρους, ελεγχόµενης ή µη (κυρίως), διάθεσης απορριµµάτων. 

Το 10ο κεφάλαιο είναι αφιερωµένο στο φυσικό περιβάλλον του νοµού, καθώς και 
στην ατµοσφαιρική ρύπανση στην πόλη της Καβάλας, εξαιτίας κυρίως των εγκαταστά-
σεων βιοµηχανίας – βιοτεχνίας που βρίσκονται σε µικρή απόσταση από το κέντρο της 
πόλης. Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον του νοµού αποτελείται από περιοχές µε 
βιοποικιλότητα και µεγάλο αριθµό σπάνιων ειδών και βιοτόπων. Στην Καβάλα ανήκουν 
(5) συνολικά περιοχές της ευρωπαϊκής συνθήκης «ΝATURA 2000» µε κυριότερη από 
αυτές το δέλτα του Νέστου και τις λιµνοθάλασσες της Κεραµωτής. Στην Κεραµωτή 
λειτουργεί από το 1999 κέντρο Πληροφόρησης για το ∆έλτα του Νέστου. 

Ακολουθεί το 11ο κεφάλαιο, που αφορά την κατοικία. Καταγράφεται η οικοδοµική 
δραστηριότητα στο νοµό, η οποία την τελευταία πενταετία παρουσιάζει µια 
σταθερότητα, µε εξαίρεση τη Θάσο, η οποία εµφανίζει µια συνεχή αύξηση δόµησης 
λόγω της τουριστικής της ανάπτυξης. Στο κεφάλαιο εντοπίζονται επίσης κάποια 
χαρακτηριστικά στοιχεία σχετικά µε την ποιότητα κατοικίας, καθώς και στοιχεία που 
αναφέρονατι στην αυθαίρετη δόµηση. Τέλος, αναφέρεται η αξιοσηµείωτη αρχιτεκτονική 
της πόλης της Καβάλας, ένα ετερόκλητο µείγµα οικιστικών χαρακτηριστικών των 
διαφόρων ιστορικών περιόδων που έζησε η πόλη. Ειδική µνεία γίνεται στη συνοικία 
«Παναγία» της Καβάλας, ένα από τα πιο γνήσια κοµµάτια παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής της Μακεδονίας. 

Στο κεφάλαιο 12 παρατίθενται µερικά οικονοµικά στοιχεία που αφορούν το νοµό 
Καβάλας. Το κεφάλαιο ξεκινά µε την κατανοµή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
ανά τοµέα παραγωγής (ιδιαίτερα µεγάλη η συµµετοχή του δευτερογενή τοµέα στο ΑΕΠ 
- 45%) και καταλήγει σε στοιχεία που αναφέρονται στη δηµοσιονοµική διαχείριση του 
νοµού, όπως : σύνολο καταθέσεων, οικογενειακό εισόδηµα, αριθµός φορολογουµένων 
κτλ. Ακολουθούν κάποιοι χαρακτηριστικοί δείκτες ευηµερίας που δείχνουν ότι το βιοτικό 
επίπεδο του νοµού Καβάλας υστερεί σε µερικούς τοµείς σε σύγκριση µε το µέσο όρο 
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της χώρας. Το κεφάλαιο τελειώνει µε τις δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν και πραγµατοποιούνται στο νοµό Καβάλας. Καταλυτικό ρόλο στη 
σταθερή προοπτική ανάπτυξης του νοµού διαδραµάτισαν το 2ο Κ.Π.Σ. (τώρα 
τροφοδοτεί τις επενδύσεις το 3ο ) και ο αναπτυξιακός νόµος Ν.1892/90 (που 
αντικαταστάθηκε από τον 2601/98). 

Το τελευταίο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο των συµπερασµάτων. Σε πρώτη φάση 
αναπτύσσονται τα συµπεράσµατα που εξάχθηκαν από την µελέτη βασικών στοιχείων 
των προηγούµενων κεφαλαίων όπως : πληθυσµός, απασχόληση, τοµείς παραγωγής, 
µεταφορές κτλ. Στα συµπεράσµατα αυτά, εντάσσονται και κάποιες προοπτικές εξέλιξης 
των παραπάνω κλάδων µε έργα που ήδη βρίσκονται υπό κατασκευή ή πρόκειται 
σύντοµα να πραγµατοποιηθούν. Τέλος το κεφάλαιο περιλαµβάνει τις αναπτυξιακές 
δυνατότητες που διαθέτει ο νοµός, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας και χώρας, αλλά και 
σε ένα πιο διευρυµένο, αυτό των Βαλκανίων. 

 


