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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

13.1  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Μορφολογία - Γενικά 

Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός 
µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου στον ηπειρωτικό χώρο και στο νησί 
της Θάσου. Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία σε επίπεδο Περιφέρειας, είναι ο τέταρτος 
νοµός σε έκταση. Είναι επίσης ο νοµός µε ισοµερή κατανοµή του χώρου σε πεδινές - 
ηµιορεινές και ορεινές περιοχές. Καταλαµβάνει έκταση 2.113 τετ. χλµ. (ποσοστό 1,6% 
της χώρας) και έχει πληθυσµό 145.054 κατοίκους (στοιχεία 2001). ∆ιοικητικά χωρίζεται 
σε 11 ∆ήµους, ενώ ο Νοµός ανήκει στην Υπερνοµαρχία ∆ράµας – Καβάλας – Ξάνθης 
και στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης. 

Πληθυσµός 

Ο Ν. Καβάλας είναι ο δεύτερος νοµός σε µείωση πληθυσµού λόγω εξωτερικής 
µετανάστευσης κατά την περίοδο 1961-71 (-14%), αλλά και ο νοµός µε τη µεγαλύτερη 
αύξηση πληθυσµού στην επόµενη 10ετία 1971-81 (11%), λόγω παλιννόστησης 
µεταναστών, την οποία όµως διαδέχθηκε η εκροή πληθυσµού της περιόδου 1981-91 
(µεταβολή 0,5%). Μεταξύ των απογραφών 1991 και 2001 ο πληθυσµός του νοµού 
αυξήθηκε 6,8%. Ο πληθυσµός αυτός κατοικεί σε 151 οικισµούς. Με βάση τα συγκριτικά 
στοιχεία σε επίπεδο Περιφέρειας, είναι ο πρώτος σε πυκνότητα κατοίκησης και σε 
αναλογία αστικού πληθυσµού. 

Απασχόληση  

Το 50 % περίπου του απασχολούµενου πληθυσµού του Ν. Καβάλας εργάζεται 
στον τριτογενή τοµέα (υπηρεσίες), ένα 28% περίπου στον δευτερογενή και το 
υπόλοιπο στον πρωτογενή, παρουσιάζει δηλαδή παραπλήσια ποσοστά απασχόλησης 
µε το σύνολο της χώρα. Επίσης, το ποσοστό της ανεργίας ανέρχεται στο 10% περίπου, 
όσο δηλαδή και το εθνικό ποσοστό (2000). 

Πρωτογενής Τοµέας Παραγωγής 

Ο Ν. Καβάλας έρχεται τρίτος σε δάση και δασικές εκτάσεις, τέταρτος σε γεωργική 
γη, τρίτος σε αρδευόµενες καλλιέργειες στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Η κτηνοτροφία στο νοµό 
Καβάλας παρουσιάζει περιορισµένες δυνατότητες ανάπτυξης, καθώς παρατηρείται 
έλλειψη σε έργα υποδοµής. Η αλιεία αποτελεί σηµαντικό οικονοµικό παράγοντα για τον 
Ν. Καβάλας, καθώς η θαλάσσια περιοχή αποτελεί έναν από τους πλουσιότερους 
ψαρότοπους της χώρας και το λιµάνι της Καβάλας είναι το τρίτο αλιευτικό λιµάνι της 
χώρας, µετά τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη. 

∆ευτερογενής Τοµέας Παραγωγής 

Στον Ν. Καβάλας, η κύρια ώθηση για τον δευτερογενή τοµέα προέρχεται από την 
έντονη κατασκευαστική και µεταποιητική δραστηριότητα, καθώς και την αξιοποίηση 
σηµαντικών ενεργειακών (κοιτάσµατα πετρελαίου, γεωθερµικά πεδία, κ.λ.π.) και 
µεταλλευτικών (αδρανή υλικά, µάρµαρα, κ.λ.π.) αποθεµάτων. 
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Στον τοµέα της βιοµηχανίας οι προοπτικές που υπάρχουν για τον Ν. Καβάλας 
είναι : η προώθηση της διαβαλκανικής συνεργασίας, η διαµόρφωση της πολιτικής 
κινήτρων επενδύσεων, η ανάπτυξη των υποδοµών και η ανάπτυξη προώθησης της 
συνεργασίας στο πλαίσιο της ∆ιευρυµένης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επίσης, 
επιτακτική είναι η ανάγκη ολοκλήρωσης της κατασκευής των βιοµηχανικών περιοχών 
που υπάρχουν σήµερα και ο εκσυγχρονισµός των επιµέρους βιοµηχανικών 
συγκεντρώσεων, που θα αναπτυχθούν κοντά στο βασικό δίκτυο των ηµιαστικών 
κέντρων του νοµού.  

Τριτογενής Τοµέας Παραγωγής  

Η περιοχή του νοµού Καβάλας αποτελεί το µεγαλύτερο πόλο έλξης τουριστών σε 
ολόκληρη την Περιφέρεια. Το πρότυπο του µαζικού, κυρίως θαλάσσιου τουρισµού, που 
κυριαρχεί στην χώρα, έχει εισχωρήσει στο Ν. Καβάλας και έχει επιφέρει την 
αναπτυξιακή εξάρτηση ορισµένων χωρικών ζωνών από τον θερινό τουρισµό µέσης 
ποιότητας (παράλια Καβάλας, Θάσος). Ωστόσο απαιτείται η µετατροπή των δυτικών 
παράκτιων περιοχών σε ελεγχόµενη χωρικά ζώνη παραθερισµού – τουρισµού, ώστε 
να µην υποβαθµιστεί το σπάνιο φυσικό περιβάλλον της παραλιακής ζώνης. 

Στον τοµέα των κοινωνικών υποδοµών, ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στην 
εκπαίδευση, όπου ο Ν. Καβάλας εµφανίζεται πρώτος σε αποφοίτους ΑΕΙ, πρώτος σε 
αποφοίτους όλων των βαθµίδων και τελευταίος σε αναλφάβητους στην Περιφέρεια. 
Επίσης έρχεται πρώτος σε πολιτιστική δραστηριότητα, ενώ στον τοµέα της υγείας και 
πρόνοιας εµφανίζει δείκτες ανώτερους του µ.ο. της Ελλάδας. 

Τέλος, στο εµπόριο ο Ν. Καβάλας εµφανίζεται ως πρώτος στην Περιφέρεια σε 
αριθµό επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εµπορίου, τρίτος στις εξαγωγές, ενώ 
εµφανίζεται πρώτος στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.  

Επενδύσεις – Οικονοµία 

Τα µεγαλύτερα έργα που χρηµατοδοτήθηκαν από κοινοτικά προγράµµατα και 
επηρεάζουν ως σήµερα την πορεία του νοµού, κατά χρονική σειρά κατασκευής, είναι το 
ΤΕΙ Καβάλας, η ανάπτυξη του αεροδροµίου, η Εγνατία οδός και το νέο εµπορευµατικό 
λιµάνι. Επίσης, µεγάλο ποσοστό της χρηµατοδότησης, κυρίως από το Β’ Κ.Π.Σ., 
κατευθύνθηκε σε έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου, έργα ύδρευσης αποχέτευσης 
οικισµών και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού, σχολικά κτίρια, εγγειοβελτιωτικά 
και δασικά έργα. Τέλος, ο Ν. Καβάλας µε κατά κεφαλή προϊόν 3,5 εκατ. δρχ. 
κατατάσσεται 18ος στην κατάταξη των νοµών της Ελλάδας. 

Μεταφορές 

Ο Ν. Καβάλας αποτελεί συγκοινωνιακό κόµβο διεθνούς σηµασίας, τόσο λόγω της 
γεωγραφικής του θέσης, όσο και λόγω της δυνατότητας συνδυασµού µεταφορών που 
διαθέτει. Η κατασκευή µεγάλων έργων υποδοµής πρόκειται να επηρεάσει 
αποφασιστικά τις τάσεις εξέλιξης του νοµού, καθιστώντας την Καβάλα µελλοντικό 
αναπτυξιακό κέντρο. Συγκεκριµένα, στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα µεγάλα έργα 
που έχουν προγραµµατιστεί (και πολλά ήδη κατασκευάζονται) και οι αναπτυξιακές τους 
επιπτώσεις. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

Πίνακας 13.1 : Συγκοινωνιακά έργα και αναπτυξιακές επιπτώσεις 

Μεγάλα Έργα Κύριες αναπτυξιακές επιπτώσεις 
Κατασκευή Εγνατίας Οδού (Α2) • Ταχύτερη πρόσβαση στις Ευρωπαϊκές, 

Βαλκανικές και Παρευξείνιες αγορές 

 
• Προσέλκυση επιχειρήσεων στην 
Καβάλα και στα αστικά κέντρα της 
Περιφέρειας 

 
• ∆ηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών 
επικοινωνίας µε το διεθνές δίκτυο 
συνδυασµένων µεταφορών 

 • Λειτουργική ενσωµάτωση στο δίκτυο 
αστικών κέντρων 

• Σύνδεση µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα Οδικός άξονας Καβάλας – ∆ράµας – 
Ελληνοβουλγαρικών συνόρων • Ταχύτερη πρόσβαση στις βαλκανικές 

χώρες 
 • Κέντρο διασυνοριακής συνεργασίας 

• Ενίσχυση του αναπτυξιακού πόλου Αναβάθµιση του αερολιµένα 
Χρυσούπολης «Μ. Αλέξανδρος» • Πόλος τουριστικής έλξης 

 • Σύνδεση µε το διεθνές δίκτυο 
συνδυασµένων µεταφορών 

• Κέντρο διεθνούς εµπορικής και 
βιοµηχανικής σηµασίας Νέος µείζον λιµένας Ν. Καρβάλης µε 

εµπορευµατικές δραστηριότητες  
• Κόµβος συνδυασµένων µεταφορών 
• Πόλος τουριστικής έλξης 

Ενίσχυση λιµένα Καβάλας µε τουριστικές 
– αλιευτικές δραστηριότητες • Κόµβος συνδυασµένων µετακινήςεων 

• Ταχύτερη σύνδεση µε τη Θεσ/νίκη 
Σιδηροδροµική σύνδεση Καβάλας – 
Θεσ/νίκης, Τοξοτών - Ν. Καρβάλης • Περιφερειακό – Νοµαρχιακό 

αναπτυξιακό κέντρο 
Πηγή : Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.) 

13.2  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

Η Καβάλα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη 

Η θέση του Ν. Καβάλας σε συνδυασµό µε τα γεωγραφικά δεδοµένα της περιοχής 
καθιστούν τον νοµό προνοµιακό, στο πλαίσιο ενός προτύπου πολυσύνθετης 
οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, αφού η σφαίρα επιρροής του µε 
τις κατάλληλες υποδοµές µπορεί να αναπτυχθεί και προς νέες κατευθύνσεις. Προς τα 
Βαλκάνια, την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, αλλά και προς το νότο στην ανατολική 
πλευρά της Μεσογείου. 

Αναπτυξιακό πρότυπο του Ν. Καβάλας – Ο αναπτυξιακός άξονας «V» 
∆ράµας – Καβάλας – Ξάνθης 

Ως βασικός στόχος, ο οποίος προσδιορίζει το αναπτυξιακό πρότυπο της Καβάλας, 
αποτελεί η ανάδειξη της Καβάλας σε µείζον αστικό κέντρο, σε συνδυασµό πάντα µε τα 
υπόλοιπα αστικά ή ηµιαστικά κέντρα της ∆ιευρυµένης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η 
εξέλιξή της. σε πόλο ανάπτυξης ενδοπεριφερειακής, διαπεριφερειακής και διακρατικής 
εµβέλειας, θα έρθει µονάχα σε περίπτωση αστικής ανάπτυξης και της ∆ράµας και της 
Ξάνθης. 
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Χάρτης 13.1 : Αναπτυξιακός άξονας V  

ΚΑΒΑΛΑ

ΞΑΝΘΗ

∆ΡΑΜΑ

 
Πηγή : Επεξεργασία χάρτη Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.) 

Η ανάπτυξη του άξονα «V» µπορεί να ευνοηθεί από την ύπαρξη φυσικών 
πλεονεκτηµάτων που διαθέτουν οι 3 νοµοί, όπως : η γεωγραφική θέση, η ύπαρξη 
πηγών ενέργειας ή αποθεµάτων πρώτων υλών, επαρκούς δικτύου επικοινωνιών και 
συγκοινωνιακών κόµβων, ικανών να προκαλέσουν την εγκατάσταση βασικών 
βιοµηχανιών και λοιπών δραστηριοτήτων. 

Πίνακας 13.2  Στρατηγικοί στόχοι αναπτυξιακού άξονα  « V » 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

• Προώθηση ενδοπεριφερειακής, 
διαπεριφερειακής και διασυνοριακής 
συνεργασίας 

• Ενοποίηση – 
επέκταση αγορών 

• Ενίσχυση παραγωγικών υποδοµών • Άρση αποµόνωσης 

• Αξιοποίηση τοπικών πόρων 
• Ενδογενής – 

ολοκληρωµένη 
ανάπτυξη 

• Ενίσχυση και βελτίωση τεχνικών και 
κοινωνικών υποδοµών 

• Βελτίωση ποιότητας 
ζωής 

• Κέντρο παροχής υπηρεσιών υψηλών 
προδιαγραφών 

• Εκσυγχρονισµός 
επιχειρήσεων 

• Βελτίωση δικτύων µεταφορών και 
υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα 

• Ενίσχυση εξωτερικών 
οικονοµιών 

  ΚΑΒΑΛΑ – 
ΠΟΛΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
«V» 

• Πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο 
• Πολιτιστική – 

τουριστική 
αναβάθµιση 

Πηγή : Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.) 

Πέραν της συγκρότησης του «αναπτυξιακού V» θα πρέπει να ενισχυθούν οι 
δυναµικοί κλάδοι και να υποστηριχθεί η τεχνολογική ανάπτυξη, που θα αποτελέσουν το 
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πλαίσιο στρατηγικής ενίσχυσης της Καβάλας, σε περιφερειακό και νοµαρχιακό 
επίπεδο, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί : 

Πίνακας 13.3 : Αναπτυξιακή στρατηγική Ν. Καβάλας 

Πηγή : Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.) 

Οι παραπάνω προτάσεις Περιφερειακής Πολιτικής µπορούν να επιτευχθούν µέσα 
από µια σειρά µέτρων που στηρίζονται στην υιοθέτηση ενός µικτού προτύπου πολικής 
και ενδογενούς ολοκληρωµένης ανάπτυξης. Με τον κατάλληλο σχεδιασµό µπορεί να 
αναδειχθεί ο Ν. Καβάλας ως κέντρο διεθνούς εµπορικής – βιοµηχανικής σηµασίας, 
γεγονός που θα συµβάλλει σηµαντικά στη θωράκιση της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. 

Η Καβάλα ως πόλη µεσαίου µεγέθους – Αναπτυξιακός άξονας «S» 

Σαν πόλεις µεσαίου µεγέθους στην Ελλάδα έχουν ορισθεί πόλεις µε πληθυσµό 
από 35.000 – 100.000 κατοίκους, µε αναπτυξιακό δυναµισµό και µε σηµαντικό ρόλο 
στην Περιφέρεια όπου ανήκουν. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, εκτός από την Καβάλα, 
και οι πόλεις Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα και Βόλος, οι οποίες µαζί µε τα αστικά 
πολεοδοµικά συγκροτήµατα των Αθηνών και της Θεσ/νίκης σχηµατίζουν τον 
αναπτυξιακό άξονα “ S ”, βόρεια απόληξη του οποίου αποτελεί η Καβάλα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ 
ΣΚΟΠΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

• Προσέλκυση επενδύσεων • Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

• Ενίσχυση δυναµικών κλάδων – 
προώθηση κλαδικής 
αναδιάρθρωσης 

• Αντιµετώπιση φαινοµένων 
αποβιοµηχάνισης 

• ∆ηµιουργία και βελτίωση 
υποδοµών εγκατάστασης 
βιοτεχνικών µονάδων 

• Παραγωγική αναδιάρθρωση 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
∆ΥΝΑΜΙΚΩΝ 
ΚΛΑ∆ΩΝ 

• Ενίσχυση τοπικών ΜΜΕ • Αύξησης ανταγωνιστικότητας 

• Ενίσχυση των δραστηριοτήτων 
Έρευνας και Ανάπτυξης 

• Ενίσχυση της διασύνδεσης της 
έρευνας µε την παραγωγή 

• ∆ηµιουργία µονάδων υψηλής 
τεχνολογίας 

• Εκσυγχρονισµός των τοπικών 
επιχειρήσεων 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

• Εισαγωγή νέων τεχνολογιών – 
ανάπτυξη καινοτόµων δράσεων 

• Ενίσχυση καινοτοµικών 
δραστηριοτήτων 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
Χάρτης 13.2 : Ο αναπτυξιακός άξονας «S» 

 
Πηγή : Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης (ΥΠΕΧΩ∆Ε) 


