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0.2 ∆ιάρθρωση της έρευνας 

Η εργασία χωρίζεται σε 10 κεφάλαια: 

 Στο πρώτο κεφάλαιο εξιστορείται η πορεία του Ν. Ροδόπης απο τα αρχαία χρόνια έως 
τις σηµερινές µέρες, µε αναφορά στα κυριότερα γεγονότα που σηµάδεψαν την 
ιστορική της εξέλιξη. 

 Το δέυτερο κεφάλαιο αναφέρει τα γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του νοµου. Η 
γεωγραφία και η µορφολογία της περιοχής καθώς και τα κλιµατολογικά του στοιχεία, 
αναλύονται σε πίνακες. Επίσης γίνεται µια πρώτη αναφορά στους καποδιστριακούς 
δήµους του Ν. Ροδόπης. 

 Τα δηµογραφικά στοιχεία σε επίπεδο νοµού είναι το αντικείµενο του τρίτου 
κεφαλαίου. Η ανάλυση των στοιχείων σε πίνακες βοηθάει να βρεθούν στοιχεία 
σχετικά µε την κατανοµή του πληθυσµού στους δήµους αλλά και στις πόλεις και τα 
χωριά του νοµού. Παράλληλα καταγράφονται αναλυτικά σηµαντικές πληροφορίες 
όσον αφορά στην πυκνότητα πληθυσµού τους δείκτες γήρανσης, κατανοµές ανά 
οµάδες ηλικιών καθώς και προοπτικές εξέλιξης της περιοχής. 

 Το τέταρτο κεφάλαιο αναλύει την απασχόληση σε επίπεδο νοµού καθώς και σε 
επίπεδο περιφέρειας Α.Μ.-Θ. Σε πίνακες φαίνονται τα εργασιακά χαρακτηριστικά, η 
εξέλιξη του ενεργού πληθυσµού, η κατανοµή της απασχόλησης στους νοµούς της 
περιφέρειας κ.λ.π. Επίσης αναφέρονται τα ποσοστά ανεργίας του Ν.Ροδόπης και οι 
τάσεις εξέλιξης της απασχόλησης καθώς και εκτιµήσεις για το Α.Ε. Π. του νοµού. 

Αλλαγή ενότητας (Στην επόµενη σελίδα)
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 Ο πρωτογενής τοµέας παραγωγής περιλαµβάνεται στο πέµπτο κεφάλαιο. Πλήθος 
στοιχείων όσον αφορά τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τα παραγωγικά δάση, τους 
βοσκότοπους, την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες, τη σηροτροφία, καθώς και την 
αγροτική ανάπτυξη του νοµού αναλύονται εκτεταµένα τόσο σε πίνακες όσο και σε 
γραφήµατα. 

 Το επόµενο κεφάλαιο αφορά στο δευτερογενή τοµέα παραγωγής της Ροδόπης σε 
σχέση µε την περιφέρεια. Η µεγάλη ποικιλία πρώτων υλών, τα µειονεκτήµατα και τα 
πλεονεκτήµατα, ο ορυκτός πλούτος, τα γεωθερµικά πεδία, τα βασικά µέταλλα και η 
αναφορά στη βιοµηχανία και στη µεταποίηση δίνουν στον αναγνώστη 
σηµαντικότατες πληροφορίες για τον πλούτο της περιοχής. 

 Ο τριτογενής τοµέας συµπληρώνει τα δύο προηγούµενα κεφάλαια. Οι δηµόσιες 
υπήρεσιες (περιφερειακές, νοµαρχιακές), η εκπαίδευση, τόσο πρωτοβάθµια, 
δευτεροβάθµια όσο και τριτοβάθµια, περιέχονται λεπτοµερώς, ταυτόχρονα µε πολλά 
στοιχεία που έχουν να κάνουν µε την εξέλιξη του µαθητικού δυναµικού, το επίπεδο 
µόρφωσης, κονδύλια για την εκπαίδευση όπως και αναφορά στο ∆ηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο Θράκης. Βασικό επίσης κοµµάτι του τοµέα είναι το εµπόριο, ο 
τουρισµός και η πολιτιστική κίνηση της περιοχής που επίσης καταγράφονται και σε 
πίνακες. 

 Στο όγδοο κεφάλαιο υπάρχουν πληροφορίες για την µεταφορική υποδοµή του Ν. 
Ροδόπης. Περιέχονται, το εθνικό οδικό δίκτυο(πρωτεύων και δευτερέυων) καθώς και 
το επαρχιακό δίκτυο. ∆ίνονται αναλυτικές πληροφορίες για τη χάραξη της Εγνατίας 
Οδού και τους κάθετους άξονες που διέρχονται απο τον υπο εξέταση νοµό. Υπάρχει 
αναλυτική αναφορά σε όλων των ειδών τις µεταφορές (οδικές, σιδηροδροµικές και 
θαλλάσιες) και στις µελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης τους. 

 Οι εθνικές υποδοµές, όπως η ηλεκτροδότηση, το φυσικό αέριο και κάθε ειδών 
µορφών ενέργειας είναι αντικείµενο του ενάτου κεφαλαίου.Επίσης αναλύονται όλα τα 
υπάρχοντα δίκτυα του νοµού δηλαδή η ύδρευση και η αποχέτευση και οι 
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού του νοµού. Τέλος αναφέρονται οι 
τηλεπικοινωνίες και δίδεται έµφαση στη µελέτη της διαχείρησης απορριµάτων στην 
ευαίσθητη περιοχή µελέτης. 

 Το τελευταίο κεφάλαιο της έρευνας, ασχολείται µε την προστασία του περιβάλλοντος. 
∆εδοµένης της κρισιµότητας του νευραλγικού αυτού τοµέα, γίνεται λεπτοµέρης 
ανάλυση που αφορά τις µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε επίπεδο νοµού 
Ροδόπης καθώς και τη διαχείρηση φυσικών τόπων, λιµνών, λιµνοθαλασσών 
,αρχαιολογικών χώρων και παραδοσιακών οικισµών. Αναφέρονται αναλυτικά όλες οι 
προστατευόµενες περιοχές σε επίπεδο νοµού και οι τρόποι προστασίας τους, µε βάση 
τις ευρωπαϊκές διεθνείς συνθήκες Ramsar και Natura 2000. 
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 Το πρώτο µέρος της µελέτης κλείνει µε την εξαγωγή γενικών συµπερασµάτων σε 
όλους τους τοµείς που προαναφέρθηκαν. 

 Το δεύτερο µέρος της διπλωµατικής εργασίας (παράρτηµα) περιλαµβάνει την 
απεικόνηση χαρτών που συντάχθηκαν στο πρόγραµµα ArcView G.I.S, των 
κυριότερων στοιχείων που αναπτύχθηκαν στο πρώτο µέρος. 

 


