
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

2.1 Γεωγραφία-Μορφολογία 

2.1.1 Γεωγραφία της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης 

Η ∆ιοικητική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Α.Μ-Θ) βρίσκεται 
στο ΒΑ άκρο της Ελληνικής Επικράτειας και είναι η 4η σε έκταση και 7η σε 
πληθυσµό , ανάµεσα στις 13 συνολικά ελληνικές περιφέρειες. Περιλαµβάνει 5 από 
τους 52 νοµούς της χώρας. Είναι οι νοµοί ∆ράµας και Καβάλας, που ανήκουν στο 
γεωγραφικό διαµέρισµα της Ανατολικής Μακεδονίας και οι νοµοί Ξάνθης, Ροδόπης 
και Έβρου του γεωγραφικού διαµερίσµατος Θράκης. Έδρα της Περιφέρειας είναι η 
Κοµοτηνή, πρωτεύουσα του νοµού Ροδόπης. Στο νοµό Έβρου (περιοχή Ορµένιου) 
βρίσκεται το ακραίο βόρειο όριο της Ελλάδας, µε γεωγραφικές συντεταγµένες, Βόρειο 
πλάτος: 41° 45' ,622 και Ανατολικό µήκος: 26° 13'51",273 από Γκρήνουιτς ή 2° 
30'43",945 από Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η χερσαία έκταση της Περιφέρειας Α.Μ-Θ 
ανέρχεται σε 14.157 τ.χλµ. {10,7% της χώρας), µε κύριο ανάπτυγµα στον ηπειρωτικό 
χώρο και µικρό τµήµα (3,9%) στο νησιωτικό χώρο. Περιλαµβάνει δύο νησιά, τη Θάσο 
(370,1 τ.χµ.) και τη Σαµοθράκη (178,0 τ.χλµ.) που ανήκουν διοικητικά στους 
νοµούς Καβάλας και Έβρου αντίστοιχα. 

2.1.2 Γεωγραφικά στοιχεία - Μορφολογία νοµού Ροδόπης 

Ο Νοµός Ροδόπης βρίσκεται στο βορειοανατολικό τµήµα της ελληνικής επικράτειας 
και ανήκει στο γεωγραφικό διαµέρισµα της Ανατολικής Μακεδονίας. ∆ιοικητικά 
ανήκει στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, ενώ πρωτεύουσα του 
νοµού είναι η πόλη της Κοµοτηνής.  Συνορεύει βόρεια µε τη Βουλγαρία , νότια 
βρέχεται από το Βόρειο Αιγαίο, ανατολικά συνορεύει µε τον νοµό Έβρου και δυτικά µε 
τον νοµό Ξάνθης. 

Καταλαµβάνει έκταση 2.565 τ.χλµ. (ποσοστό 1,92% της χώρας) και έχει πληθυσµό 
103.190 κατοίκους (στοιχεία 1991).  

Πίνακας 2.1 : Μορφολογία εδάφους και χρήσεις γης στο Ν.Ροδόπης. 

Μορφολογία εδάφους Ν. Ροδόπης 

Πεδινό 38 % 

Ηµιορεινό 32 % 

Ορεινό 30 % 

 



Χρήσεις Γης Ν. Ροδόπης (απόλυτα µεγέθη-σε χιλιάδες 
στρέµµατα) 

∆άση 846 

∆ασικές εκτάσεις θάµνοι 333 

Αγροί 1.050 

Βοσκότοποι 208 

Άγονα 42 

Οικισµοί 36 

Νερά κλπ. 26 

Σύνολο εκτάσεων 2.543 

 
Ορεινοί όγκοι 

Ορεινό είναι το βόρειο τµήµα του νοµού όπου βρίσκεται η οροσειρά της Ανατολικής 
Ροδόπης που εκτείνεται σε µήκος 1267 µ. και συνορεύει βόρεια µε τη Βουλγαρία.  

Πεδιάδες 

Η πεδιάδα των νοµών Ξάνθης-Ροδόπης εκτείνεται κατά µήκος του θαλάσσιου µετώπου 
από τη Νέα Καρβάλη Καβάλας µέχρι τα όρια του νοµού Έβρου και σε αυξοµειούµενο 
µεγάλο βάθος από τις ακτές ,που φθάνει τα 26 χιλ. περίπου (υψοµετρική καµπύλη 
200µ.) στο νοµό Ροδόπης. Η συνολική έκταση αυτής της πεδιάδας είναι της τάξεως του 
1.000.000 στρεµµάτων. 

Λίµνες 

Η λίµνη Βιστονίδα καλύπτει επιφάνεια 45 τ.χλµ. και είναι η 5η σε µέγεθος λίµνη της 
χώρας. Βρίσκεται στα  όρια των νοµών Ξάνθης και Ροδόπης. Είναι µία αβαθής λίµνη 
και σηµαντικός φυσικός τόπος, ενταγµένος στους υγροβιότοπους της συνθήκης 
Ramsar, όπως και τα δέλτα των δύο ποταµών και η µικρή λίµνη Μητρικού στην 
παραθαλάσσια περιοχή του Ν. Ροδόπης. 

Λιµνοθάλασσες 

Οι λιµνοθάλασσες είναι το κύριο χαρακτηριστικό του φυσικού χώρου στο µεγαλύτερο 
τµήµα της ηπειρωτικής παραλιακής ζώνης της περιφέρειας. Αναπτύσσονται κατά 
συστάδες στα δέλτα των ποταµών Έβρου και Νέστου. Στα όρια των νοµών Ξάνθης-
Ροδόπης και κατά µήκος της παραλίας υπάρχει επίσης λιµνοθάλασσα εκατέρωθεν της 
λίµνης Βιστονίδας. 



Ακτές 

O νοµός Ροδόπης είναι παραθαλάσσιος και διαθέτει µεγάλο µήκος ακτών (περίπου 200 
χλµ.). Η ακτογραµµή του νοµού αρχίζει στα δυτικά, στα όρια των νοµών Ξάνθης 
Ροδόπης και καταλήγει, στα ανατολικά, µέχρι τον νοµό Έβρου. Το συνεχές ανάπτυγµα 
ακτών διακόπτεται από τα στόµια εισόδου της θάλασσάς στο φυσικό λιµάνι Λαγούς και 
την παρακείµενη λίµνη Βιστονίδα. Οι απολήξεις του χερσαίου χώρου στη θάλασσα 
είναι γενικά οµαλές ,µε εξαίρεση τις απόκρηµνες ακτές εκτός του µετώπου των 
πεδιάδων που βρίσκονται στα όρια των νοµών Ροδόπης και Έβρου. 

2.2 Υδρολογικά στοιχεία – Λεκάνες απορροής 

Το υδατικό διαµέρισµα της Θράκης έχει έκταση 11.240 τ.χλµ. και περιλαµβάνει 
τους νοµούς Έβρου , Ροδόπης και Ξάνθης, τµήµατα των νοµών ∆ράµας και Καβάλας 
και τα νησιά Θάσο και Σαµοθράκη. Οι κυριότεροι επιφανειακοί υδατικοί πόροι είναι οι 
ποταµοί Νέστος και Έβρος, µε παραπόταµους τον  Άρδα και Ερυθροπόταµο και 
µικρότερους ποταµούς όπως ο Φιλιουρής, το ρέµα Κοµοτηνής, ο Ποταµός, το ρέµα 
Λουτρού, το Ξηρόρεµα , ο Ασπροπόταµος, το ρέµα Ξάνθης και τα ρέµατα Θάσου και 
Σαµοθράκης. Από τις φυσικές λίµνες οι σηµαντικότερες είναι η Βιστονίδα και 
ακολουθούν οι λίµνες Μητρικού, Μαυρόλιµνη, Αλυκή, Φαναριού και Νυµφών. Το 
µέσο ετήσιο ύψος βροχοπτώσεων κυµαίνεται από 350 mm µέχρι 1300 mm περίπου. 

Επειδή τα όρια των υδατικών και γεωγραφικών διαµερισµάτων δεν ταυτίζονται, οι 
παρακάτω υπολογισµοί για το υδατικό ισοζύγιο και τα αποθέµατα νερού 
στηρίζονται στο άθροισµα των υδατικών πόρων που διαθέτουν τα 2 υδατικά 
διαµερίσµατα Αν. Μακεδονίας και Θράκης ενώ η κατανάλωση νερού αναφέρεται στα 
αντίστοιχα γεωγραφικά διαµερίσµατα για το έτος 1995. Αθροιστικά τα 2 υδατικά 
διαµερίσµατα δέχονται από βροχοπτώσεις κατά µέσο όρο περίπου 13.200 Χ 105 κ.µ. 
νερού. Εξ αυτών εκτιµάται ότι 6.000·105 κ.µ. απορρέουν επιφανειακά. Επίσης, 
απορρέουν άλλα 9.800·106 κ.µ νερού που προέρχονται από λεκάνες απορροής εκτός 
Ελλάδος. Έτσι το σύνολο της επιφανειακής απορροής ανέρχεται σε 15.800·106 κ.µ. 
νερού (6.000 + 9.800). 

Το υπόγειο υδατικό δυναµικό έχει εκτιµηθεί σε 1.630·106 κ.µ. Εξ αυτών 
680·106 κ.µ. τροφοδοτούν επιφανειακούς υδατικούς πόρους και έχουν υπολογιστεί 
στα προηγούµενα µεγέθη των επιφανειακών απορροών. Τα υπόλοιπα 950·106 κ.µ. 
κινούνται υπογείως (400·106 κ.µ. σε καρστικούς υδροφορείς και 550 κ.µ. σε 
µικροπερατούς). 

Το σύνολο των αποθεµάτων είναι: 

Επιφανειακά 15.800 κ.µ. + υπόγεια 950·106 κ,µ. = 16.750 Χ 106 κ.µ. 

Από αυτό το απόθεµα εκτιµήθηκε ότι το 1995 χρησιµοποιήθηκαν 2.255·106 κ.µ. νερού. 
Αυτή η κατανάλωση αντιστοιχεί στο 13% των ανανεώσιµων αποθεµάτων. Η 



µεγαλύτερη ποσότητα νερού, περίπου 93% καταναλώθηκε σε αρδεύσεις, σύµφωνα µε 
την ακόλουθη κατανοµή: 

• Ύδρευση 125·106 κ.µ νερού, 

• Άρδευση 2.100·106 κ.µ και 

• Κατανάλωση Βιοµηχανιών 30·106 κ.µ. περίπου. 

Από τα προαναφερθέντα φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά περιθώρια µεγαλύτερης 
εκµετάλλευσης των υδατικών πόρων για την επίλυση σηµαντικών τοπικών 
προβληµάτων, πλην όµως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πολύ µεγάλο τµήµα της 
επιφανειακής απορροής και στα δύο υδατικά διαµερίσµατα προέρχεται από 
ποταµούς Νέστο και Εβρο που πηγάζουν από τη Βουλγαρία. Εποµένως, δεν είναι 
δυνατή η πλήρης εκµετάλλευση τους. 

Σηµειώνεται σχετικά ότι, η φυσική λεκάνη απορροής του ποταµού Νέστου ανέρχεται 
σε 5.550 τ.χλµ, από τα οποία 3.440 τ.χλµ. βρίσκονται στο βουλγαρικό και µόνον 1.110 
τ.χλµ. στο ελληνικό έδαφος. Μετά την εκτροπή του παραπόταµου ∆εσπότη από τους 
Βούλγαρους,προς την κοιλάδα του Έβρου, η λεκάνη απορροής στο βουλγαρικό 
έδαφος, η οποία τροφοδοτεί το Νέστο, έχει περιοριστεί στα 2.870 τ.χλµ. 

2.3 Γεωλογικά στοιχεία Αν.Μακεδονίας-Θράκης 

Γεωλογικά, η περιοχή Αν.Μακεδονίας-Θράκης συγκροτείται από πετρώµατα που 
ανήκουν σε 3 µεγάλες ενότητες και είναι οι ακόλουθες: 

1) Τα Προ-Μεσοζωικά κρυσταλλοσχιστώδη πετρώµατα του υπόβαθρου, τα οποία 
συναντώνται στην Ανατολική Μακεδονία και το βόρειο τµήµα της Θράκης. 
Αποτελούνται από την κατώτερη γνευσιακή σειρά που περιλαµβάνει µοσχοβιτικούς 
γνεύσιους, βιοτικούς και διµαρµαρυγιακούς γνεύσιους, αµφιβολίτες και µάρµαρα, 
και την ανώτερη ανθρακική σειρά που περιλαµβάνει µάρµαρα και σχιστόλιθους. 

2) Τα Μεσοζωικά πετρώµατα της Περιροδοπικής ζώνης, τα οποία εµφανίζονται στην 
περιοχή της Αλεξανδρούπολης και αποτελούνται από φυλλίτες, πρασινοσχιστόλιθους 
και ανθρακικά πετρώµατα. 

3) Τα Τεταρτογενή ηφαίστειο-ιζηµατογενή πετρώµατα των λεκανών που καλύπτουν 
την υπόλοιπη περιοχή της Θράκης. Αποτελούνται από ιζήµατα µολασσικού τύπου 
(κροκαλοπαγή, αργιλοµάργες,µαργαϊκούς νουµουλιτοφόρους ασβεστόλιθους,   
ψαµµίτες) και ηφαιστειακούς τόφφους (ανδεσίτες, ρυοδακίτες κ.λ.π). 

Τα πετρώµατα των παραπάνω 3 ενοτήτων διακόπτονται από παρεισδύσεις πυριγενών 
πετρωµάτων σε όλη την έκταση της Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης. 



Τα πυριγενή πετρώµατα που απαντώνται είναι είτε πλουτώνια (γρανίτες, γρανοδιορίτες, 
µουζονίτες, διορίτες) είτε τα αντίστοιχα ηφαιστειακά (ρυόλιθοι, ανδεσίτες, δακίτες, 
δολερίτες). 

Από γεωλογική άποψη, η περιοχή χαρακτηρίζεται σταθερή και ασεισµική και 
εντάσσεται στις ζώνες Ι και Μ του Νέου Αντισεισµικού Κανονισµού (ΝΕΑΚ). 

2.3.1 Εδαφολογία Ν. Ροδόπης 

Στην περιοχή του Ν. Ροδόπης βρίσκουµε τα εξής ήδη ορυκτών : 

Α)µεταλλευτικά ορυκτά 

Κοιτάσµατα ή εµφανίσεις µεταλλευτικών ορυκτών υπάρχουν στο νοµό Ροδόπης. Ειδικά 
στην ευρύτερη περιοχή των Σαπών πραγµατοποιούνται ερευνητικές εργασίες από δύο 
εταιρίες ,την GREENWICH RESOURCES (όµιλος Άγγλων-Αυστραλών) και την 
Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ για των υπολογισµό 
αποθεµάτων χρυσού. 

Β)Βιοµηχανικά ορυκτά 

Τα βιοµηχανικά ορυκτά της Αν.Μακεδονίας και Θράκης που παρουσιάζουν οικονοµικό 
ενδιαφέρον και έχουν µελετηθεί από το ΙΓΜΕ είναι τα παρακάτω. 

1)καολινης 

2)Ζεόλιθοι 

Γεωθερµικά πεδία 

Το ΙΓΜΕ έχει ολοκληρώσει τα σηµαντικότερα στάδια έρευνας και έχει προχωρήσει σε 
παραγωγικές γεωτρήσεις και µελέτες εκµετάλλευσης (οικονόµο–τεχνική προσέγγιση) 
στην περιοχή των Σαπών του νοµού Ροδόπης και στις λίµνες Μητρικού και Κρωβύλη. 

Αντιολισθηρά (σκληρά αδρανή)  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας που πραγµατοποιεί το ΙΓΜΕ-Παράρτηµα Ξάνθης 
έδειξαν ότι υπάρχουν τεράστια αποθέµατα από αντιολισθήρα αδρανή υψηλών 
προδιαγραφών στο νοµό Ροδόπης. Το υλικό αυτό χρησιµοποιείται στο υπόστρωµα 
σιδηροδροµικών γραµµών και για αντιολισθητικούς τάπητες των οδών ,όπως 
προβλέπεται από σχετική οδηγία της Ε.Ε. 

2.4 Κλιµατολογικά στοιχεία 

Το κλίµα της περιοχής Αν.Μακεδονίας — Θράκης έχει µελετηθεί από τον ∆ρ. 
Μπαλαφούτη µε βάση τις µετρήσεις επτά Μετεωρολογικών Σταθµών κατά την 
περίοδο 1930-1977 και θεωρείται η πληρέστερη πηγή για το θέµα. Η περιοχή µελέτης 
βρίσκεται στα µέσα γεωγραφικά πλάτη του βόρειου ηµισφαιρίου και ως εκτούτου 
σε περιοχή ανταγωνισµού αντιθέτων αερίων µαζών. Κατά το χειµώνα η µετανάστευση 



της γενικής κυκλοφορίας της ατµόσφαιρας φέρνει στην περιοχή τον νότιο κλάδο των 
ανέµων δυτικής συνιστώσας (westerlies), οι οποίοι είναι στενά συνδεδεµένοι µε 
κυκλωνικές διελεύσεις και µε εισβολές µετασχηµατισθέντος πολικού αέρα. 

Στη ζώνη αυτή αναπτύσσεται κατά την ψυχρή περίοδο το κυµαινόµενο Μεσογειακό 
Πολικό µέτωπο κατά µήκος του οποίου ο θερµός τροπικός αέρας συναντάται µε τον 
ψυχρό πολικό αέρα.Η παρουσία του Μεσογειακού — Πολικού µετώπου και οι 
συνδεδεµένες µε αυτό υφέσεις προκαλούν τις βροχοπτώσεις. Για το λόγο αυτό, η 
ψυχρή περίοδος είναι η κατεξοχήν βροχερή περίοδος. Κατά το καλοκαίρι η περιοχή 
κυριαρχείται από τον αντικυκλώνα των Αζόρων, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και η 
εκτεταµένη σκάφη χαµηλών πιέσεων της Ασίας. Ο συνδυασµός αυτός συντελεί στην 
πνοή ανέµων Βορείου τοµέως (ετήσιες) οι οποίοι τοπικά εξασθενούν από τη δράση 
της θαλάσσιας αύρας και προσδίδουν στο κλίµα ιδιαίτερο χαρακτήρα, γνωστό ως 
κλίµα των ετήσιων ανέµων (βλ. πίνακα ετήσιας συχνότητας ανέµων και πίνακα 
επικρατούσας διεύθυνσης ανέµου). 

Η κυριαρχούσα διεύθυνση του ανέµου (κατά το πλείστον βόρειας συνιστώσας), οι 
κινήσεις των αερίων µαζών και το πολύπλοκο ανάγλυφο της περιοχής, καθορίζουν την 
οριζόντια κατανοµή της βροχόπτωσης και της θερµοκρασίας του αέρος.Η ετήσια 
πορεία της θερµοκρασίας είναι, κατά µέσο όρο, µικρότερη εκείνης των τροπικών 
κλιµάτων.Η µέση µηνιαία θερµοκρασία του αέρα, κατά τους θερινούς µήνες, δεν 
υπερβαίνει τους 27°C, µολονότι οι ακραίες τιµές είναι µεγαλύτερες των 40°0 (βλ. 
πίνακα µέσης µηνιαίας θερµοκρασίας).Επίσης, τους θερινούς µήνες, οι παράκτιες 
περιοχές δεν είναι αισθητά δροσερότερες από την ενδοχώρα, αφού το Αιγαίο είναι 
κλειστή και αρκετά θερµή θάλασσα (π.χ. Αλεξανδρούπολη 25.99°0,Κοµοτηνή 25.96°0, 
Ορεστιάδα 25.80°C). 

Η µικρή νέφωση και η χαµηλή σχετική υγρασία, κατά τις µεσηµβρινές ώρες που 
επικρατούν κατά τους θερινούς µήνες πάνω από την Ανατ. Μακεδονία και Θράκη 
συντελούν στην έντονη θέρµανση κατά την µέρα αλλά και στη γρήγορη ψύξη κατά τη 
νύκτα. Οι µέσες ηµερήσιες τιµές της θερµοκρασίας είναι πολλές φορές 
µεγαλύτερες των 30°C, ενώ κατεβαίνουν στους 15°C ή και 10°C κατά τη νύκτα. 
Όλοι οι τόποι της περιοχής έχουν την εµπειρία του παγετού και του χιονιού, αν και η 
ποσότητα και η διάρκεια του χιονιού ποικίλει από τόπο σε τόπο. Οι χειµερινοί παγετοί 
που εµφανίζονται είναι συχνοί και σπάνια δριµείς. Σε µερικές περιπτώσεις οι 
νυκτερινές θερµοκρασίες κατεβαίνουν αρκετούς βαθµούς κάτω από το µηδέν και 
προκαλούν καταστροφές στις ευπαθείς καλλιέργειες. Παρόµοιες καταστροφές 
παρατηρούνται και από ανοιξιάτικους παγετούς που εµφανίζονται πάνω από την 
περιοχή, όταν ο αέρας λιµνάζει στα κατώτερα στρώµατα µιας αέριας µάζας 
πολικής προέλευσης η οποία έχει εισβάλει στην περιοχή. Η ενδο-ετήσια κατανοµή της 
µέσης µηνιαίας θερµοκρασίας του αέρα και της βροχόπτωσης δείχνει την κυριαρχία 
του Μεσογειακού τύπου κλίµατος στην Ανατ. Μακεδονία και Θράκη. Αποκλίσεις από 



τον παραπάνω τύπο κλίµατος µπορεί να υπάρχουν σε περιοχές µε υψόµετρο 
µεγαλύτερο από 700µ. όπου δεν λειτουργούν µετεωρολογικοί σταθµοί. 

Η µέση µηνιαία θερµοκρασία του αέρα για τον ψυχρότερο µήνα της περιόδου 
βρίσκεται πάνω από 0°0, ενώ σε κανένα Μετεωρολογικό Σταθµό, η θερµοκρασία του 
θερµότερου µήνα δεν κατεβαίνει κάτω από 10°C. Τα όρια αυτά της µέσης µηνιαίας 
θερµοκρασίας κατατάσσουν την περιοχή στα µεσόθερµα κλίµατα (°C). 

Η διακριτή ξηρά περίοδος κατά το καλοκαίρι και η παρουσία βροχοπτώσεων κατά το 
χειµώνα, κατά τον οποίο ο πλέον βροχερός µήνας έχει τουλάχιστον τριπλάσια 
βροχόπτωση του ξηρότερου µήνα, η βροχόπτωση του οποίου δεν ξεπερνά τα 40mm, 
χαρακτηρίζουν την περιοχή ως κλιµατικό τύπο Οδ.(βλ. πίνακα µέσης µηνιαίας και 
ετήσιας βροχόπτωσης). Λαµβάνοντας υπόψη ότι η τιµή της µέσης θερµοκρασίας του 
θερµότερου µήνα του έτους είναι µικρότερη από 22°C σε όλους τους 
Μετεωρολογικούς Σταθµούς, το κλίµα χαρακτηρίζεται 033 δηλαδή µεσογειακό 
κλίµα µε ήπιους χειµώνες και ξηρό, θερµό καλοκαίρι. 

Πίνακας 2.2 : Ετήσια Συχνότητα Ανέµων (%) στο Ν. Ροδόπης 

∆ιευ/νση 

Ανέµου 
Β ΒΑ Α ΝΑ Ν Ν∆ ∆ Β∆ 

Άπνοι

α 

Συχν.(%) 12,96 23,98 5,78 6,54 11,59 13,98 6,05 6,19 12,92 

 
Πίνακας 2.3 : Κλιµατολογικά στοιχεία του Ν. Ροδόπης (διάρκεια έτους) 

Μήνας I Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ∆ Ε 
ΕΘ

Ε 

∆/ση ΒΑ ΒΑ ΒΑ ΒΑ Ν ΒΑ ΒΑ ΒΑ ΒΑ ΒΑ Β∆ Β∆ Β∆  

°C 5,3 5,9 8,4 13,4 18,6 23,1 25,9 25,8 21,1 15,3 10,9 7,1 15,1 
20,

7 

Μέση µηνιαία και ετήσια βροχόπτωση 

mm 90,9 55,9 55,1 42,7 58,7 46,4 30,4 20,4 35,8 65,9 72,5 103,9 678,9  

Πηγή : ΕΣΥΕ 

 

 

 

 



2.5 ∆ιοικητική ∆ιάρθρωση 

Τα επίπεδα διοικητικής και χωρικής οργάνωσης που αφορούν το Ν.Ροδόπης, κατά 
σειρά µεγέθους είναι : 

♦ Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,  

♦ Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου-Ροδόπης 

♦ Το Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα (Νοµός Ροδόπης) 

♦ Οι νέοι Καποδιστριακοί ∆ήµοι 

Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 

Αποτελείται από τους Νοµούς ∆ράµας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, ή 
δύο Ενιαίες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (∆ράµας - Καβάλας - Ξάνθης και Έβρου - 
Ροδόπης). Η διευρυµένη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση των νοµών Καβάλας- Ξάνθης - 
∆ράµας λειτουργεί ως αυτοδιοικητικό όργανο εδώ και έξι χρόνια.  Ευνοϊκή απόρροια 
αυτής της λειτουργίας, είναι η ενίσχυση της δυναµικής των Νοµαρχιών, λειτουργώντας 
ως ένας επιπρόσθετος αναπτυξιακός πόλος, προσφέροντας έτσι πολλά στην 
αποκέντρωση και στην ισόρροπη ανάπτυξη. 

Καποδιστριακοί ∆ήµοι νοµού Ροδόπης 

Ο νοµός Ροδόπης περιλαµβάνει τους εξής καποδιστριακούς δήµους και κοινότητες: 

 ∆ήµος Κοµοτηνής 

 ∆ήµος Αιγείρου 

 ∆ήµος Αρριανών 

 ∆ήµος Ιάσµου 

 ∆ήµος Νέου Σιδηροχωρίου 

 ∆ήµος Μαρώνειας 

 ∆ήµος Σαπών 

 ∆ήµος Σώστου 

 ∆ήµος Φιλύρας 

 Κοινότητα Αµαξάδων 

 Κοινότητα Κέχρου 

 Κοινότητα Οργάνης. 

 

 

 



 


