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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Από τα τέλη του 19ου αιώνα η Καβάλα ξεκίνησε να διαδραματίζει ένα σημαντικό
ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Η γεωγραφική της θέση, η θάλασσα αλλά και το
δυναμικό προϊόν του καπνού, που άρχισε να επεξεργάζεται, της έδωσαν μια
ξεχωριστή θέση. Οι εμπορικές δραστηριότητες αυξήθηκαν όπως και η έλευση ξένων
προσώπων και εταιριών που επέλεξαν την Καβάλα - ως βάση - για τις «εξορμήσεις»
τους στην ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ, από τις αρχές του 20ου αιώνα,
υπήρχαν προξενικά γραφεία των μεγάλων τότε χωρών του κόσμου (Αγγλία, Γαλλία,
Ιταλία κ.α.). Εδώ, οι γνωστές τράπεζες Ελλάδος και ανατολής λειτουργούσαν
υποκαταστήματα.
Παρά τους βαλκανικούς πολέμους και κυρίως τη Βουλγαρική κατοχή 1916-1918 η
Καβάλα ήταν ο ενδιάμεσος σταθμός Θεσσαλονίκης - Κωνσταντινούπολης -δια της
θαλάσσιας οδού - κι όλες οι τότε ακτοπλοϊκές γραμμές έχουν στάση στην Καβάλα.
Η έλευση των προσφύγων δημιούργησε νέα δεδομένα, η καπνεργασία και το
καπνεμπόριο ανθούν όπως και μια μεσαία τάξη εμπόρων, επαγγελματιών και
υπαλλήλων. Η ανάπτυξη αυτή σταματά βίαια με τη βουλγαρική κατοχή ’41-’44 η
επιστροφή στην ομαλότητα δεν βρίσκει την Καβάλα όπως ήταν. Το καπνεμπόριο και
η καπνεργασία φθίνουν, ο πόλεμος και η κατοχή αφήνουν μεγάλες πληγές ενώ η
οικονομική δυσπραγία αλλά και η γενικότερη πολιτική κατάσταση οδηγεί μεγάλο
μέρος του πληθυσμού - και δυστυχώς από τις πιο παραγωγικές ηλικίες - στην
μετανάστευση τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στο εξωτερικό.
Ο παραδοσιακός ιστός της πόλης κλονίζεται ενώ ως «αντίδοτο» στην Καβάλα
δημιουργούνται διάφορες υπηρεσίες με αρμοδιότητα πια στην Αν. Μακεδονία και
Θράκη. Νέοι άνθρωποι έρχονται για εργασία, για άλλους είναι πέρασμα παροδικό
για άλλους η Καβάλα γίνεται η δεύτερη πατρίδα τους.
Λιπάσματα, πετρέλαια, βιοτεχνίες ενδύματος δημιουργούν μια νέα δυναμική μαζί μ’
αυτήν και μια νέα ισχυρή τάξη. Την ίδια στιγμή ο τουρισμός δημιουργεί νέες
προϋποθέσεις ανάπτυξης αλλά και θέσεων εργασίας.
Οι κοσμοϊστορικές αλλαγές στις χώρες του πρώην ανατολικού συστήματος, η κρίση
στη βαλκανική αλλά και η ρευστότητα στις σχέσεις με την Τουρκία τις δεκαετίες ’80
και ’90 έχουν αντίκτυπο και στην Καβάλα.
Το δόγμα ανάπτυξη της Θράκης, άρση της απομόνωσης αλλά παράλληλα και
ενδυνάμωσης του μητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης, «πλήττουν» την
Καβάλα. Την ίδια στιγμή ο τουρισμός δέχεται ισχυρό χτύπημα από την βαλκανική
κρίση της δεκαετίας του ’90 ενώ οι μεταποιητικές δραστηριότητες «μετακομίζουν»
σε βαλκανικές χώρες.
Η Καβάλα αναζητεί νέους ρόλους, νέες κατευθύνσεις, αναζητεί μια διαφορετική
επενδυτική στρατηγική που ασφαλώς θα στηρίζεται στα νέα δεδομένα της εποχής και
του γεωγραφικού περιβάλλοντος που ανήκει.
Στοχεύει πια στην παροχή των υπηρεσιών με αιχμή του δόρατος τον τουρισμό αλλά
και στην αξιοποίηση της θέσης της, σε συνάρτηση με τις οδικές, λιμενικές και
αεροπορικές συνδέσεις που θα την φέρουν πιο κοντά στη φυσική της ενδοχώρα την
Βαλκανική.
Η Καβάλα έχει όλα τα δεδομένα να βγει μπροστά να σηματοδοτήσει μια νέα πορεία.
Να αποτελέσει τον συνδετικό και απαραίτητο κρίκο της Ευρώπης με τα Βαλκάνια
αλλά και της παρευξείνιας περιοχής με όλα τα θετικά στοιχεία που συνεπάγεται αυτό

για την Καβάλα που αναζητά ανοιχτούς ορίζοντες που αναζητά τον νέο της ρόλο
στην Ευρώπη που βλέπει... ανατολικά!!

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
1. ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Πρώτος που είχε τον τίτλο του Δημάρχου στην Καβάλα ήταν ο Γιώργος
Πρωτόπαπας , διετέλεσε Δήμαρχος από τον Ιούλιο του 1913 (Σημείωση . Η
Καβάλα απελευθερώθηκε τον Ιούνιο του 1913) μέχρι τον Αύγουστο του 1913 (μόλις
δυο μήνες) , ακολούθησαν οι Κλεάνθης Τερμεντζής και ο Ευγένιος Ιορδάνου.
Την περίοδο 1916-1918 η περιοχή καταλαμβάνεται από τους Βουλγάρους ξανά, είναι
η χειρότερη κατοχή ο τότε Στρατιωτικός διοικητής παραδίδει την περιοχή με
..πρωτόκολλο σε Βούλγαρο υπολοχαγό και φεύγει και αυτός «αιχμάλωτος» μαζί με
το Δ. Σώμα Στρατού για το Γκαίρλιτς της Γερμανίας. Στις 16 Σεπτεμβρίου 1916 οι
Βούλγαροι απομακρύνουν τον Δήμαρχο Καβάλας Νίκο Σερδάρογλου και στην
θέση τοποθετούν τον Τούρκο Σουλειμάν Χαμδή Αγά
Ο Ευγένιος Ιορδάνου είναι Δήμαρχος (από Οκτώβριο 1918 μέχρι Οκτώβριο 1920),
Κ. Τερμεντζής (1η Νοεμβρίου 1920 μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 1922) Δημήτριος
Μοσχοπουλίδης (από 1ης Ιανουαρίου 1923 μέχρι 15 Μαΐου 1925) Κ. Τερμεντζής (
από 16 Μαΐου 1925 μέχρι τέλος Νοεμβρίου 1925), Ευγένιος Ιορδάνου (από 1ης
Δεκεμβρίου 1925 μέχρι τέλος Αυγούστου 1929), Κ.Τερμεντζής (από 1ης Σεπτεμβρίου
1929 μέχρι τέλος Μαρτίου 1934). Δημήτριος Παρτσαλίδης (από 1 Απριλίου 1934
έως 15 Ιουνίου 1934), Αντώνιος Θεοχαρίδης (Δημαρχών) από 16 Ιουνίου 1934
μέχρι 5ης Ιουλίου 1934. Γεώργιος Μπαρμπαλέξης (Δημαρχών) από 9 μέχρι 13
Ιουλίου 1934. Νικόλαος Γιοβάσογλου (Δημαρχών) από 14 Ιουλίου 1934 μέχρι 13
Αυγούστου 1934. Δημήτριος Παρτσαλίδης (Δήμαρχος) από 14 μέχρι 19 Αυγούστου
1934. Μιχαήλ Λολίδης (Δημαρχών ) από 1ης Σεπτεμβρίου 1934 μέχρι 20 Μαρτίου
1935. Γεώργιος Γιανόπουλος (Δημαρχών) από 21 Μαρτίου 1935 μέχρι 25 Ιουνίου
1935. Αντώνιος Θεοχαρίδης (Δημαρχών) από 26 Ιουλίου 1935 μέχρι 12 Αυγούστου
1935. Νικόλαος Σερδάρογλου (Δημαρχών) από 13 Αυγούστου μέχρι 20 Αυγούστου
1935.Γεώργιος Γιαννόπουλος (Δημαρχών) στις 21 και 22 Αυγούστου ..1935.
Νικόλαος Σερδάρογλου (Δημαρχών) από 23 Αυγούστου 1935 μέχρι 18 Ιουνίου 1936.
Μιχαήλ Λολίδης (Δημαρχών) από 19 Ιουνίου 1936 μέχρι 17 Φεβρουαρίου 1937.
Αθανάσιος Μπαλάνος (Δήμαρχος) από 18 Φεβρουαρίου 1937 μέχρι 9 Απριλίου
1941. Αναστάσιος Αποστολάτος από 10 Απριλίου 1941 μέχρι την παύση των
καθηκόντων του από τους Βουλγάρους.
Μετά την απελευθέρωση από τον ΕΛ .ΑΣ τον Σεπτέμβριο του 1944, Δήμαρχος για
ελάχιστες ημέρες ορίσθηκε ο Γ. Βασιλικός. Τον Οκτώβριο του 1944, η
Αυτοδιοίκηση πραγματοποίησε εκλογές Δήμαρχος εκλέχθηκε ο Στέφανος
Νικολαίδης
Για ελάχιστες ημέρες το 1945 (Μάρτιο και Απρίλιο) Δήμαρχος ορίσθηκε ο
Δημήτρης Λαμπαδίτης. Από 1ης Απριλίου 1945 μέχρι 7 Αυγούστου 1950 Δήμαρχος
(διορίσθηκε) ο Μιχαήλ Λολίδης. Ο εισαγγελέας Μενέλαος Κουτσάκος διορίσθηκε
και αυτός.. Δήμαρχος από 12 Αυγούστου του 1950 μέχρι τις 21 Μαΐου του 1951.
Εκλεγμένος Δήμαρχος ήταν ο Εμμανουήλ Μελισσάκης από 21 Μαΐου 1951 μέχρι 30

Ιουνίου 1953.Μερικές μέρες Δημάρχευσε ο Στέφανος Ησαίας και από τον Ιούλιο
του 1953 μέχρι τις 4 Ιανουαρίου του 1954 Δήμαρχος ήταν ο Δημήτρης
Εμμανουηλίδης (είχε εκλεγεί από το Δημοτικό Συμβούλιο).
Ο Γεώργιος Τάτσης ήταν Δημαρχών από 23 Μαρτίου 1954 έως τις 11 Ιανουαρίου
1955 τον οποίο διαδέχθηκε ο Άγγελος Αγγελίδης (εκλεγμένος από το Δημοτικό
Συμβούλιο). Δήμαρχος στην συνέχεια ήταν ο Αθανάσιος Βαβαλέσκος από 21
Ιανουαρίου 1955 μέχρι 27 Μαΐου 1959. Ο Δημήτριος Μούτσιος ήταν Δήμαρχος από
28 Μαΐου 1959 μέχρι 5 Ιουλίου 1964 (είχε εκλεγεί και .. αυτός από το Δημοτικό
Συμβούλιο). Εκλεγμένος από το λαό της Καβάλας ήταν ο Κωνσταντίνος Τσολάκης
που διετέλεσε Δήμαρχος από 6 Ιουλίου 1964 μέχρι το ..ξημέρωμα της 21ης Απριλίου
1967.
Το στρατιωτικό καθεστώς της 21ης Απριλίου τοποθέτησε Δήμαρχο στην πόλη τον
Δημοτικό Σύμβουλο Άγγελο Αγγελίδη, που και στο παρελθόν είχε διατελέσει
Δημαρχεύων. Ο Αγγελίδης ήταν Δήμαρχος μέχρι της 25 Αυγούστου 1967. Τον
διαδέχθηκε ο απόστρατος αξιωματικός Ευάγγελος Ευαγγελίου που ήταν Δήμαρχος
στην πόλη μέχρι τον Ιούλιο του 1974.
Με την μεταπολίτευση, στις 23 Σεπτεμβρίου 1974 ο Δικαστικός Γ. Μαρκόπουλος
ορίσθηκε Δήμαρχος και προετοίμασε ουσιαστικά την τέλεση των Δημοτικών
εκλογών του Μαρτίου του 1975 που ανέδειξαν Δήμαρχο τον Κωνσταντίνο
Τσολάκη. Ο Τσολάκης ανέλαβε επίσημα καθήκοντα την 1η Ιουνίου 1975. Η
ομαλότητα επέστρεφε και στην αυτοδιοίκηση . Ο Κώστας Τσολάκης ήταν Δήμαρχος
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1978 , τον Οκτώβριο του 1978 είχε εκλεγεί Δήμαρχος
Καβάλας ο τραπεζικός υπάλληλος Δημήτριος Λολίδης. Ήταν στην θέση αυτή από
την 1η Ιανουαρίου 1979 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1982. Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου την δημαρχιακή αυτή περίοδο είναι ο Δημήτρης Τουλκίδης.

ΜΕΤΑ ΤΟ 1982
Επόμενος Δήμαρχος ήταν ο Λευτέρης Αθανασιάδης
. Ο συνδυασμός του
«Ανανέωση- Αλλαγή» είχε νικήσει στην εκλογική διαδικασία του Οκτωβρίου του
1982 αντιμετωπίζοντας τους συνδυασμούς των Ευάγγελου Ευαγγελίου , Γρηγόρη
Μπαχάρη και Μερκουρίου Κουτσουγιάννη. Ο Αθανασιάδης ήταν Δήμαρχος στην
πόλη από 1η Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1998. Νίκησε διαδοχικά στις
εκλογικές αναμετρήσεις των ετών 1986, 1990 και 1994 τους Μίμη Χριστοφιλογιάννη
(Στην εκλογική αναμέτρηση του 1986 πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος
από την παράταξη του Χριστοφιλογιάννη ήταν ο νεαρός τότε φαρμακοποιός Γιώργος
Καλαντζής που ήταν υποψήφιος Βουλευτής στις εκλογικές αναμετρήσεις του 1989 1990 και εκλέχθηκε Βουλευτής της Ν. Δ. στην εκλογική αναμέτρηση του 1993 και
έκτοτε εκλέγεται συνεχώς, διετέλεσε δε Υπουργός Μακεδονίας Θράκης) , Κώστα
Τάτση και Δημήτριο Τουλκίδη.

Η Α. Κ. Ε. Π. ΤΟΥ ΣΤ. ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗ
Στις εκλογές του Οκτωβρίου 1998 ο συνδυασμός Αδέσμευτη Κίνηση Ενεργών
Πολιτών (ΑΚΕΠ) του γιατρού Στάθη Εριφυλλίδη κέρδισε την αναμέτρηση στον Β.
γύρο (αντιμετώπισε τον συνδυασμό «Μόνο για την Καβάλα» του Λευτέρη
Αθανασιάδη. Στην ίδια εκλογική αναμέτρηση της πρώτης Κυριακής, πήραν μέρος οι
συνδυασμοί του επίσης γιατρού Μιχάλη Τιμοσίδη (τότε Νομαρχιακού Συμβούλου
Καβάλας που είχε εκλεγεί πρώτος σε σταυρούς στην αναμέτρηση του 1994 στο
ψηφοδέλτιο του Γιάννη Καρατζιώτη) του Δασκάλου , Δημοτικού Συμβούλου,
Δήμου Ζαχαριάδη, και του ανεξάρτητου βιοτέχνη Βασίλη Βαλσαμίδη. Ο Στάθης
Εριφυλλίδης ήταν ο πρώτος Δήμαρχος του διευρυμένου Δήμου (ένταξη στον Δήμο
των κοινοτήτων Χαλκερού και Ν. Καρβάλης), και ανέλαβε καθήκοντα την 1η
Ιανουαρίου 1999.
Στις εκλογές το 2002 επανεκλέγει αντιμετωπίζοντας τους συνδυασμούς του
Δικηγόρου Γιώργου Γκόλνα (που ήταν για 16 χρόνια πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου καβάλας και υποψήφιος βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις εκλογές του
1986), του Γιατρού Βασίλη Τραιφόρου και του πολιτικού μηχανικού Βασίλη
Λιόγκα ( Που είχε διατελεί στο παρελθόν και υποψήφιος Νομάρχης υποστηριζόμενος
από το Κ.Κ.Ε.).
Η νέα θητεία του Στάθη Εριφυλλίδη ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2003 και
ολοκληρώθηκε την 31η Δεκεμβρίου 2006 με προέδρους στο Δημοτικό Συμβούλιο
τους Αχιλλέα Καραγκιοζόπουλο και Νίκο Μαυρίδη).

Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Στις εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2006 την ψήφο των Καβαλιωτών διεκδίκησαν οι
υποψήφιοι Δήμαρχοι Στάθης Εριφυλλίδης, Κωστής Σιμιτσής, Ανδρέας
Καραμπουρνιώτης, Βασίλης Λιόγκας και Ηλίας Ιωαννίδης. Στην δεύτερη Κυριακή
πέρασαν οι συνδυασμοί «Καβάλα καλύτερη πόλη» του Κ. Σιμιτσή και η ΑΚΕΠ του
Στάθη Εριφυλλίδη. Δήμαρχος εξελέγη ο Κωστής Σιμιτσής με ποσοστό 62%. Τα
καθήκοντά του ανέλαβε την 1η Ιανουαρίου 2007. Στις δημαιρεσίες πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου αναδείχθηκε ο Δικηγόρος Παύλος Γεωργιάδης
,
Αντιπρόεδρος ο επίσης Δικηγόρος Γιώργος Κλειτσιώτης από τον συνδυασμό της
Α. Κ. Ε .Π. και γραμματέας η εκπαιδευτικός Θεοδωρα Βαβαλέσκου από τον
συνδυασμό του Δημάρχου, της οποίας ο παππούς, Αθανάσιος, ήταν στο παρελθόν
Δήμαρχος Καβάλας .

ΟΔΗΜΟΣ
Ο Δήμος της Καβάλας με την μορφή που τον γνωρίζουμε αναγνωρίστηκε το 1918 με
το Βασιλικό Διάταγμα 29ης Νοεμβρίου 1918 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α
248/1918.Από την ιστορική έρευνα διαπιστώσαμε ότι του γνωστού «Καποδίστρια»
Του Νόμου για την συνένωση των κοινοτήτων σε Δήμους προηγήθηκε για ένα μικρό
χρονικό διάστημα μια ακόμα συνένωση κοινοτήτων και οικισμών με μεγάλους
Δήμους. Το γεγονός αυτό έγινε από τις 14 Μαρτίου του 1922 μέχρι της 3
Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. , αυτά προκύπτουν από Βασιλικά Διατάγματα που έχουν
δημοσιευτεί σε σχετικά Φ.Ε.Κ. Τότε η Καβάλα ως Δήμος προσάρτησε τις κοινότητες
Αμισιαννών, Ζυγού ,Αμυγδαλεώνα, Κορυφών, Λιμνιάς,
Δάτου, Παλαιάς
Καβάλας, Πολυνέρου, Φιλίππων και Χαλκερού. Να προσθέσουμε ότι μέχρι τότε ο
συνοικισμός Παληό Τσιφλίκ ήταν στην κοινότητα Αμισιαννών , αν και η κοινότητα
ανασυσταθεί (Δεκέμβριος του 1922) Το Παληό Τσιφλίκ έμεινε στην Καβάλα το 1940
με Βασιλικό Διάταγμα (22-8-1940 ΦΕΚ 271) μετονομάσθει σε «Σύμβολον»
.Αργότερα έγινε για ένα μικρό χρονικό διάστημα κοινότητα και ξανά προσαρτήθηκε
στον Δήμο Καβάλας..

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΗΜΕΡΑ
1.1 Βασικά χαρακτηριστικά, χωροταξική ένταξη και διοικητική
οργάνωση
1.1.1 Έκταση και Πληθυσμός.
Συνολικά ο Δήμος Καβάλας μετά τη νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας, που έγινε
Νόμος του κράτους το 1997, έχει έκταση 116.200 στρεμμάτων σύμφωνα με τον
Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ) και πραγματικό
πληθυσμό 63.293 κατοίκων σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2001 της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ).

1.1.2 Αριθμός και ονομασία Δημοτικών Διαμερισμάτων,
Ο Δήμος Καβάλας αποτελείται από τα εξής Δημοτικά Διαμερίσματα
1. Δημοτικό Διαμέρισμα Καβάλας

με την ομώνυμη πόλη των 58.862

κατοίκων και τους οικισμούς, της Άσπρης Άμμου των 92 κατοίκων και του
Παλαιού Τσιφλικιού των 1.861 κατοίκων και συνολική έκταση 41.500
στρεμμάτων.
2. Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Καρβάλης

με τον ομώνυμο οικισμό των 2.301

κατοίκων και τους οικισμούς, της Άνω Λεύκη των 10 κατοίκων και της Λεύκης
των 47 κατοίκων και συνολική έκταση 44.800 στρεμμάτων.
3. Δημοτικό Διαμέρισμα Χαλκερού με τον ομώνυμο οικισμό των 190 κατοίκων
και συνολική έκταση 29.900 στρεμμάτων.

1.1.3 Έδρα του ΟΤΑ
Έδρα του δήμου έχει ορισθεί η πόλη της Καβάλας. (Νόμος 2539, ΦΕΚ 244/4-121997).

1.1.4 Ιστορικό συνένωσης.
Η νέα διοικητική δομή του Δήμου Καβάλας μετά τις συνενώσεις που έφερε το σχέδιο
«Ιωάννης Καποδίστριας» συγκροτείται πλέον από τον παλιό δήμο Καβάλας και τις
πρώην κοινότητες Νέας Καρβάλης και Χαλκερού οι οποίες καταργούνται. Έτσι ο

νέος καποδιστριακός δήμος αποτελείται πλέον από τρία δημοτικά διαμερίσματα
(Καβάλας, Νέας Καρβάλης και Χαλκερού)

1.1.5 H θέση και ο ρόλος της περιοχής στο Νομό και την Περιφέρεια
Η Καβάλα αποτελεί τη δυτική πύλη εισόδου στην Περιφέρεια, που λειτουργεί
συμπληρωματικά ως προς τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη. Διαθέτει
σημαντικό λιμάνι και αεροδρόμιο που την καθιστούν ενδιάμεσο σταθμό δικτύων
μεταφορών. Αν και στο πλαίσιο της Περιφέρειας, αποτελεί το δεύτερο κέντρο
υπηρεσιών (διοικητικών, εμπορικών, τουριστικών, υγείας κλπ), διαθέτει προοπτικές
περαιτέρω ανάπτυξης στους τομείς μεταφορών, εξαγωγών και σε νέες μορφές
τουρισμού, αλλά και συνέχισης των δραστηριοτήτων ως βιομηχανικό κέντρο.
Ο κορμός του οικιστικού δικτύου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
μπορεί να διαχωριστεί σε δυο επιμέρους, προς το παρόν άνισα πληθυσμιακά, δίκτυα
βασικών και ειδικών κέντρων με κοινή αφετηρία το διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας:
1. Γεωγραφική ενότητα Καβάλας Δράμας Ξάνθης Κομοτηνή Κάτω Νευροκόπι Εξοχή
(σύνορα)
2. Γεωγραφική ενότητα Ροδόπης Έβρου Κομοτηνή Σάππες Αλεξανδρούπολη
Διδυμότειχο Ορεστιάδα Δίκαια Ορμένιο (σύνορα).
Οι πόλεις Καβάλα, Δράμα και Ξάνθη σχηματίζουν ένα τρίγωνο στο χώρο που
μπορεί να λειτουργήσει αλληλο συμπληρωματικά, με την έννοια της ευρύτερης
αστικής συγκέντρωσης στο χώρο των τριών αυτών νομών. Για τη σημερινή κλίμακα
πληθυσμού και με τα δεδομένα εξοπλισμού και ρόλου ανά αστικό κέντρο, η Καβάλα,
Ξάνθη,

Κομοτηνή

και

Αλεξανδρούπολη

μπορούν

να

θεωρηθούν

Πόλοι

διαπεριφερειακής εμβέλειας, ενώ η Δράμα και Ορεστιάδα αναλαμβάνουν ρόλους
δευτερευόντων πόλων ενδοπεριφερειακής εμβέλειας:

1.2 Περιβάλλον και ποιότητα ζωής
1.2.1 Υψόμετρο και κλίσεις εδάφους,
> Παράκτια ζώνη: Αναγνωρίζεται κατά μήκος της ακτογραμμής του Δήμου προς τον

κόλπο της Καβάλας. Εδώ, πρέπει να επισημανθεί ότι η ακτογραμμή δεν έχει
αποκλειστικά την έννοια μίας γραμμής, αλλά στην ουσία μίας ζώνης που το πλάτος

της κυμαίνεται από περιοχή σε περιοχή λόγω της διαφορετικής γεωμορφολογίας, η
διαμόρφωση της οποίας εξαρτάται από τη δράση των κυμάτων και το εύρος της
παλίρροιας, και κατά κύριο λόγο από το είδος των γεωλογικών σχηματισμών
(εδαφικών ή βραχωδών) και της τεκτονικής δραστηριότητας.
Οι ακτές του Δήμου Καβάλας διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τις χαμηλές
και τις ψηλές. Οι πρώτες σχηματίζονται συνήθως όπου επικρατούν προσχωματικά
χαλαρά υλικά (χαλίκια, άμμοι και άργιλος). Επηρεάζονται από τη δράση των κυμάτων
και της παλίρροιας, και τείνουν να αλλάξουν σχήμα με την πάροδο του χρόνου. Οι
ψηλές ακτές αναπτύσσονται κυρίως σε βραχώδεις περιοχές με σκληρά πετρώματα
και έντονες κλίσεις, υπόκεινται στους εξωγενείς διαβρωτικούς παράγοντες, αλλά
μεταβάλλονται με πολύ αργούς ρυθμούς.
Η παράκτια ζώνη του Δήμου Καβάλας είναι κυρίως βραχώδης και εμφανίζει μικρούς
κολπίσκους και ακρωτήρια (Άσπρα Χώματα, Ανάληψη), σε πολλές περιπτώσεις με
απότομα κάθετα πρανή (ύψους 6-25m) και λοφίσκους. Εξαίρεση αποτελούν
ορισμένα τμήματα με ομαλή μορφολογική κλίση και προσχωματικά εδάφη, όπως η
περιοχή του Περιγιαλίου και η περιοχή της Νέας Καρβάλης καθώς και οι στενές
παραλίες της Καλαμίτσας και της Άσπρης Άμμου.
> Λοφώδης - ημιορεινή ζώνη (<450m): Η ζώνη αυτή καταλαμβάνει το μεγαλύτερο
τμήμα του Δήμου και αφορά το κεντρικό και νοτιοδυτικό τμήμα του. Χαρακτηρίζεται
στο σύνολό της από μορφολογικές κλίσεις 5-35% προς τα νότια-νοτιοανατολικά και
επίσης διασχίζεται από επιμήκη υποπαράλληλα ρέματα, όπως: το ρέμα Καλαμίτσα,
το ρέμα Μπάτης, το ρέμα Φτέρη, το ρέμα Βαθύλακκος, το ρέμα Θυμάρια, το ρέμα
Κότσας και το ρέμα Λυγαριές, τα οποία έχουν ΒΔ-ΝΑ έως Β-Ν διεύθυνση ανάπτυξης.
Ίδια ανάπτυξη έχουν και τα ανώνυμα ρέματα που καταλήγουν στο Περιγιάλι. Μόνη
εξαίρεση αποτελεί το ρέμα Καστανιά, το οποίο έχει ΒΑ-ΝΔ διεύθυνση ανάπτυξης και
χύνεται στο Κότσας Ρ. Οι ράχες των αντερεισμάτων (υδροκριτών) χαρακτηρίζονται
από ομαλές μορφολογικές κλίσεις και το σχήμα των αντερεισμάτων είναι αυτό του
ανεστραμμένου ^ ενώ τα υδρορέματα διαμορφώνουν αβαθείς κοιλάδες, αλλά με
απότομες έως και απόκρημνες κλιτείς (σχήματος στενού V), που προκύπτουν από
την έντονη κατά βάθος διάβρωση που λαμβάνει χώρα μέσα στα ρέματα.
Τα υψόμετρα των κορυφών κυμαίνονται μεταξύ 250m και 420m (Αυλή, Κουλές,
Λιβάδια Λόφος κλπ).

> Ημιορεινή - ορεινή ζώνη (>450m): Σε όλο το βόρειο τμήμα του Δήμου
αναπτύσσεται τμήμα των ορέων της Λεκάνης που αποτελεί την ημιορεινή - ορεινή
ζώνη και χαρακτηρίζεται από υψόμετρα που φτάνουν τα 842m (κορυφή Χαλκερό).
Άλλες κορυφές είναι το Μαυροβούνι (595m), το Μεταλλείο (548m), το Ερείπιο (835m)
και στο βορειότερο άκρο η Ράχη Καψάλα (652m). Στη ζώνη αυτή, οι κοιλάδες και οι
χαραδρώσεις έχουν χαρακτηριστικά ορεινού ανάγλυφου με διατομές σχήματος
κλειστού V και με μεγάλες μορφολογικές κλίσεις.
Από τις γεωμορφολογικές ενότητες που περιγράφηκαν πιο πάνω σε ό,τι αφορά τα
φαινόμενα αστάθειας προκύπτει ότι:
Στην παράκτια ζώνη τα φαινόμενα αστάθειας είναι ενδεχόμενα να εμφανίζονται
κυρίως με καταπτώσεις και αποκολλήσεις βράχων σε απόκρημνες ακτές λόγω της
ύπαρξης ασυνεχειών των κρυσταλλοσχιστωδών πετρωμάτων. Τέτοια φαινόμενα
μπορούν να συναντηθούν και συναντώνται στο νότιο δυτικό παράκτιο τμήμα (ΠαλιούΑκρονερίου).
Στη λοφώδη ημιορεινή και ορεινή ζώνη : συναντάται κυρίως ο γρανοδιορίτης, του
οποίου η συνοχή ποικίλλει σε συνάρτηση με ορισμένους πρωτογενείς (αρχική
ορυκτολογική σύσταση, υφή), αλλά και δευτερογενείς (εξαλλοίωση, αποσάθρωση)
παράγοντες. Στο γρανοδιορίτη αυτό, εναλλάσσονται πολύ συχνά ζώνες συμπαγούς ή
εύθρυπτου-τεκτονισμένου-σχιστοποιημένου πετρώματος, ενώ σε αρκετές θέσεις
εμφανίζεται αποσαθρωμένο κάλυμμα, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η συνοχή του.
Τα φαινόμενα αστάθειας στη ζώνη αυτή αφορούν κυρίως τα ανώτερα τμήματα των
κλιτύων των κοιλάδων ή ρεμάτων, όπου λόγω της απότομης έως απόκρημνης
μορφολογικής

κλίσης

είναι

ενδεχόμενα

κατολισθητικά

φαινόμενα

κυρίως

καταπτώσεων βράχων, γενικά όμως μικρής έκτασης.

Χρήσεις γης

Η γεωμορφολογία της θέσης στην οποία χτίστηκε και αναπτύχθηκε η πόλη της
Καβάλας χαρακτηρίζεται από το έντονο ανάγλυφο το οποίο καταλήγει σε παραλιακό
χώρο, αφήνοντας στο ενδιάμεσο μικρά τμήματα γης με μικρές κλίσεις, είναι ένας από
τους πιο σημαντικούς παράγοντες που καθόρισαν διαχρονικά την κατανομή των
χρήσεων γης της πόλης.

Από την αρχή της δημιουργίας της, στους αρχαίους χρόνους, μέχρι και σήμερα η
Καβάλα λειτουργεί ως λιμάνι. Η συνοικία της Παναγίας καθώς και τμήμα του
σημερινού επιβατικού λιμανιού αποτελούν διαχρονικά χαρακτηριστικά της πόλης.
Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα ο εμπορικός της ρόλος

ενισχύεται με παράλληλη

άνθηση των συναλλαγών με την Ανατολική Μικρά Ασία και Αίγυπτο. Έτσι
αναπτύσσονται και όλες εκείνες οι συναφής χρήσεις γης που είναι απαραίτητες για
την εξυπηρέτηση του εμπορίου.
Στον 20ο αιώνα και μετά την Μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των
πληθυσμών εγκαθίστανται στην Καβάλα περίπου 25.000 πρόσφυγές, κυρίως στην
περιοχή των Πεντακοσίων και στις γύρω από αυτήν περιοχές.
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
Το 1930 η πόλη της Καβάλας γίνεται το μεγαλύτερο κέντρο επεξεργασίας καπνού της
ευρύτερης περιοχής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου
εγκαθίστανται μεγάλες ξένες καπνεμπορικές εταιρείες και παράλληλα η κίνηση του
λιμανιού της πολλαπλασιάζετε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του
πληθυσμού και των εμπορικών συναλλαγών και κατά συνέπεια την μεγαλύτερη
ζήτηση για κατοικία και για εμπορικές χρήσεις. Κληρονομιά αυτής της περιόδου είναι
το μεγάλο οικιστικό απόθεμα των καπναποθηκών και άλλων νεοκλασικών κτιρίων
μεταξύ των οποίων και το σημερινό Δημαρχείο της πόλης.
Μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο η οικονομία αυτή η οποία βασίζεται στο
καπνεμπόριο παρακμάζει και μαζί της παρακμάζουν και οι χρήσεις οι οποίες την
εξυπηρετούν.
Στα σημερινά χρόνια, η οικονομική δραστηριότητα βασίζεται κυρίως στον τριτογενή
και δευτερευόντως στον δευτερογενή τομέα επηρεάζοντας τον χαρακτήρα και την
χωροθέτηση των υφισταμένων χρήσεων γης.
Με την εκπόνηση και την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Καβάλας το
1987 γίνεται η πρώτη προσπάθεια οργάνωσης των χρήσεων γης στα διοικητικά όρια
του τότε Δήμου Καβάλας. Η πόλη διαιρείται σε 19 γειτονιές οι οποίες αποτελούν 10
συνοικίες. Από τότε και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει άλλη προσπάθεια αναθεώρησης
του πολεοδομικού σχεδιασμού για την πόλη.
Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την κατανομή των χρήσεων γης στην πόλη
έχει ως εξής:
•

Το πολεοδομικό κέντρο της πόλης αναπτύσσεται στην περιοχή γύρω από το
επιβατικό λιμάνι στις συνοικίες του Αγίου Νικολάου, του νότιου τμήματος του
Αγίου Παύλου και του νότιου τμήματος του Αγίου Ιωάννη. Εκεί βρίσκεται
συγκεντρωμένο το μεγαλύτερο ποσοστό των εμπορικών καταστημάτων και
των υπηρεσιών. Ειδικότερα ο κυρίως πυρήνας του πολεοδομικού κέντρου
περικλείεται μεταξύ των οδών Κουντουριώτου και Ελληνικής Δημοκρατίας
από ανατολικά, Εθνικής Αντιστάσεως από τα νότια, της οδού Ομονοίας από
το βορρά και της περιοχής Φαλήρου από δυτικά. Κατά μήκος των παραπάνω
οδών καθώς και κατά μήκος των οδών Βενιζέλου και Ερυθρού Σταυρού
αναπτύσσεται το λιανικό εμπόριο και το μεγαλύτερο ποσοστό των ιδιωτικών
γραφείων. Οι λειτουργίες διοίκησης βρίσκονται συγκεντρωμένες στο μεγάλο
πυρήνα του κτιρίου της Νομαρχίας καθώς και σε κτίρια της παραλιακής οδού
Εθνικής Αντιστάσεως. Μικρό ποσοστό υπηρεσιών βρίσκεται διασπαρμένο
στην ευρύτερη περιοχή του πολεοδομικού κέντρου όπως π.χ το Δημαρχείο
και το κτίριο των δικαστηρίων που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του κέντρου.
Εκτός του πολεοδομικού κέντρου αναπτύσσονται και τρεις

περιορισμένης

έκτασης και γραμμικής μορφής ζώνες κεντρικών λειτουργιών κατά μήκος των
οδών Γαλλικής Δημοκρατίας, Εβδόμης Μεραρχίας, Χρυσοστόμου Σμύρνης
και της προέκτασής της Τενέδου, οι οποίες εξυπηρετούν κυρίως το λιανικό
εμπόριο.
•

Η συνοικία της Παναγίας χαρακτηρίζεται από ηπιότερες οικιστικές χρήσεις
που

εμπίπτουν

στην

γενικότερη

Χαρακτηριστικές λειτουργίες

χρήση

της περιοχής

της
είναι

αμιγούς
οι

κατοικίας.

ταβέρνες

και

τα

αναψυκτήρια κατά μήκος της οδού Θ. Πουλίδου καθώς και η λειτουργία του
Ιμαρέτ ως ξενοδοχείου. Τοπόσημο της περιοχής καθώς και της Καβάλας
γενικότερα αποτελεί το κάστρο το οποίο είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός
χώρος.
Σε γειτνίαση με τη συνοικία της Παναγίας και στα δυτικά της βρίσκεται το
επιβατικό λιμάνι της πόλης. Καθημερινά εξυπηρετεί την ακτοπλοϊκή σύνδεση
της πόλης με το νησί της Θάσου ενώ υπάρχουν συχνά δρομολόγια προς τη
Λήμνο, Λέσβο κλπ. Στον ίδιο χώρο του λιμανιού υπάρχει μέχρι σήμερα και το
τελωνείο. Μεγάλο μέρος της έκτασης του καταλαμβάνει και υπαίθριος χώρος
στάθμευσης οχημάτων που εξυπηρετεί τις ανάγκες της πόλης.

•

Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, λιανικό εμπόριο και υπηρεσίες αποτελούν
τις κυρίαρχες χρήσεις της συνοικίας του Κέντρου - Αγ.Νικολάου. Ειδικότερα
στα

δυτικά

συγκεντρώνονται

οι

υπηρεσίες

και

το

λιανικό

εμπόριο

υποδημάτων και ρουχισμού ενώ ανατολικά συγκεντρώνεται περισσότερο το
λιανικό εμπόριο τροφίμων και οικοδομικών υλικών.
Στη περιοχή του γεωμετρικού κέντρου του κέντρου υπάρχει και το μεγαλύτερο
δίκτυο πεζοδρόμων της πόλης όπου βρίσκονται εκτός των καταστημάτων
λιανικού εμπορίου και ένα μεγάλο ποσοστό των καφετεριών της πόλης.
Στο νοτιοδυτικό τμήμα του κέντρου βρίσκονται συγκεντρωμένες οι παραλιακές
καφετερίες καθώς και μεγάλος αριθμός υπηρεσιών όπως πχ τα ΕΛΤΑ. Στη
περιοχή του κέντρου ανήκει και το δυτικό τμήμα του λιμανιού το οποίο
χρησιμοποιείται για τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής.
•

Η συνοικία του Αγ. Ιωάννη μπορεί να διαιρεθεί σε δύο τμήματα με βάση τη
κατανομή των χρήσεων γης σ’ αυτή. Το νότιο τμήμα της το οποίο αποτελεί
προέκταση του πολεοδομικού κέντρου με όρια το Φάληρο δυτικά και την οδό
Βενιζέλου βόρεια, και το βόρειο τμήμα της που χαρακτηρίζεται από χρήσεις
γενικής κατοικίας.
Στο νότιο τμήμα της βρίσκεται το κτίριο της Νομαρχίας όπου στεγάζεται η
μεγάλη πλειοψηφία των υπηρεσιών της πόλης. Στην ίδια περιοχή υπάρχει το
αρχαιολογικό μουσείο και το δημοτικό πάρκο.
Κατά μήκος της οδού Ερυθρού Σταυρού υπάρχουν τρία από τα μεγαλύτερα
ξενοδοχεία της πόλης καθώς και μεγάλος αριθμός καταστημάτων λιανικού
εμπορίου αλλά και ιδιωτικά γραφεία.
Το ανατολικό τμήμα της συνοικίας του Αγίου Παύλου χαρακτηρίζεται από
χρήσεις πολεοδομικού κέντρου όπου βρίσκονται

κυρίως καταστήματα

λιανικού εμπορίου, κάποιες διάσπαρτες υπηρεσίες και στη περιοχή πίσω από
το εργατικό κέντρο συγκεντρώνονται καταστήματα διασκέδασης.
Η υπόλοιπη έκταση της συνοικίας χαρακτηρίζεται από χρήσεις γενικής
κατοικίας.
•

Στη περιοχή της συνοικίας του Αγ. Γεωργίου βρίσκεται ο χώρος της
δημοτικής αγοράς. Εκεί συγκεντρώνεται πλήθος καταστημάτων λιανικού
εμπορίου κυρίως τροφίμων και μικρός αριθμός υπηρεσιών. Στον ίδιο χώρο
βρίσκεται και πολυκατάστημα τροφίμων

•

Στη συνοικία του Τιμίου Σταυρού (Σιούγιουλου) βρίσκεται ένα επίμηκες
τοπικό κέντρο που αναπτύσσεται κατά μήκος των οδών Ελληνικής και
Γαλλικής Δημοκρατίας και φιλοξενεί καταστήματα λιανικού εμπορίου.
Χαρακτηριστικές λειτουργίες της συνοικίας είναι το κάτω Νοσοκομείο, τα
Δικαστήρια και το παραδοσιακό Καρνάγιο. Τόσο τα Δικαστήρια όσο και το
Νοσοκομείο πρόκειται να μετεγκατασταθούν σε άλλα κτίρια εντός και εκτός
του αστικού ιστού, οπότε ο καθορισμός της νέας χρήσης τους είναι
επιβεβλημένος. Σημαντική είναι επίσης και η λειτουργία του Καρνάγιου που
μπορεί εκτός από υπηρεσίες επισκευής σκαφών να λειτουργήσει και ως
τουριστικός πόλος.
Μέρος του μήκους του υδραγωγείου βρίσκεται (από εκεί ξεκινάει) στη συνοικία του
Σιούγιουλου. Γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο βρίσκονται καταστήματα λιανικού
εμπορίου και συνεργεία αυτοκινήτων.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της συνοικίας των Πεντακοσίων είναι το άλσος στο
ανατολικό άκρο της έκτασης περίπου 12 στρεμμάτων. Η περιοχή κατά τα άλλα
χαρακτηρίζεται από χρήσεις γενικής κατοικίας.
•

Στα βόρεια της πόλης βρίσκονται οι συνοικίες του Αγ. Αθανασίου, της
Χωράφας, του Προφήτη Ηλία και της Δεξαμενής. Χαρακτηρίζονται όλες
από χρήσεις γενικής κατοικίας ενώ στα βόρεια άκρα τους υπάρχουν είτε
άκτιστες περιοχές είτε περιοχές πρασίνου.

•

Κατά μήκος των δύο αρτηριών που οριοθετούν βόρεια και νότια τη συνοικία
του Βύρωνα (Χρυσ. Σμύρνης και 7ης Μεραρχίας) αναπτύσσονται γραμμικά
ζώνες κεντρικών λειτουργιών όπου φιλοξενούν κυρίως καταστήματα λιανικού
εμπορίου.

Η υπόλοιπη περιοχή χαρακτηρίζεται

από χρήσεις γενικής

κατοικίας.
•

Γενική κατοικία είναι και η κυρίαρχη χρήση της συνοικίας των Χιλίων.
Χαρακτηριστικό της συνοικίας είναι η ύπαρξη στα νότια του Βερούλειου
σταδίου, καθώς και των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ και της Πυροσβεστικής.
Επίσης στη περιοχή υπάρχουν δύο υπαίθριοι χώροι στάθμευσης συνολικής
χωρητικότητας 100 θέσεων και μια μεγάλη έκταση που χρησιμοποιείται ως
χώρος αποθήκευσης ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

•

Ανατολικότερα

βρίσκεται

η συνοικία της Αγ.

χαρακτηρίζεται από χρήσεις γενικής κατοικίας.

Παρασκευής η οποία

Σε γειτνίαση με τη συνοικία της Αγ. Παρασκευής βρίσκεται το Δάσος της
Παναγούδας, η περιοχή της ιχθυόσκαλας και το στρατόπεδο Καρακώστα
όπου σήμερα φιλοξενείται η διοίκηση της ΧΧης (ΤΘ) Μεραρχίας. Η έκταση
του στρατοπέδου ανέρχεται στα 85 περίπου στρέμματα ενώ η έκταση του
δάσους είναι περίπου 115 στρέμματα.
Στη περιοχή της ιχθυόσκαλας βρίσκονται συγκεντρωμένες διάφορες χρήσεις
οι οποίες πολλές φορές έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους ή αποτελούν
λειτουργίες που δεν ενσωματώνονται αρμονικά στον πολεοδομικό ιστό.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σε γειτνίαση με περιοχές γενικής κατοικίας
βρίσκεται μονάδα συσκευασίας και μεταφοράς τσιμέντου, κτίρια αποθήκευσης
και

μεταφοράς

εμπορευμάτων,

γραφεία

της ΔΕΗ,

νυχτερινά

κέντρα

διασκέδασης , οι εγκαταστάσεις της ιχθυόσκαλας και το δικαστικό μέγαρο.

•

Η συνοικία του Αγ Λουκά χαρακτηρίζεται από χρήσεις γενικής κατοικίας.
Άλλες χρήσεις που υπάρχουν στη περιοχή είναι το Δασαρχείο, η παιδόπολη
και το ίδρυμα προστασίας φυτών.

•

Οι συνοικίες της ΔΕΠΟΣ, Κηπούπολης και Καλαμίτσας επίσης είναι
περιοχές

γενικής

κατοικίας.

Στη

ΔΕΠΟΣ

είναι

χωροθετημένες

οι

εγκαταστάσεις του ΤΕΙ, ενώ η παραλιακή περιοχή της Καλαμίτσας φιλοξενεί
χρήσεις τουρισμού-αναψυχής.
•

Τέλος στα ανατολικά της πόλης βρίσκεται η περιοχή του Περιγιαλίου και των
Σφαγείων. Πρόκειται για δύο περιοχές που πρόκειται να ενταχθούν σύντομα
στο Σχέδιο Πόλης και ως εκ τούτου απαντώνται περισσότερο χρήσεις
τουρισμού-αναψυχής, ιδιαίτερες χρήσεις, αθλητισμού κλπ αλλά και πολλά
αδόμητα γήπεδα. Πιο συγκεκριμένα η περιοχή των σφαγείων χαρακτηρίζεται
από την ύπαρξη του λιμενίσκου που φιλοξενεί βάρκες και μικρά σκάφη, και
από την ύπαρξη της παραλιακής σειράς ταβερνών.
Η υπόλοιπη περιοχή του Περιγιαλίου στο μεγαλύτερο μέρος της παραμένει
αδόμητη. Κατά μήκος της οδού Αμερικανικού Ερυθρού αναπτύσσονται
χρήσεις εξυπηρέτησης οχημάτων όπως συνεργεία, φανοποιεία, πρατήρια
καυσίμων, εκθέσεις αυτοκινήτων κα.
Δυτικά βρίσκεται η αδόμητη έκταση του εγκαταλελειμμένου στρατοπέδου
Ασημακοπούλου

έκτασης

60

περίπου

στρεμμάτων,

καθώς

και

οι

εγκαταστάσεις της ΔΕΗ με σύνολο πυλώνων υψηλής τάσης που δημιουργεί
περιβαλλοντικά προβλήματα στη περιοχή. Απέναντι από το στρατόπεδο
βρίσκεται σειρά από ταβέρνες που αποτελούν συνέχεια αυτών των σφαγείων.

Ανατολικά βρίσκεται το Δημοτικό στάδιο "Ανθή Καραγιάννη" και το καινούριο
κλειστό κολυμβητήριο. Σε γειτνίαση με το στάδιο βρίσκεται χώρος
αποθήκευσης καυσίμων και λίγο ανατολικότερα βρίσκονται τα νεκροταφεία
της πόλης

Το Παληό
Ο οικισμός του Παληού λόγω της λειτουργίας του ως παραθεριστικός
οικισμός κατοίκων της Καβάλας ανέπτυξε χρήσεις που συνάδουν με αυτό.
Έτσι η αμιγής κατοικία είναι κύριο χαρακτηριστικό του. Στον οικισμό υπάρχει
σχολείο και χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων. Λόγω του έντονου ανάγλυφου
αρκετές εκτάσεις του δεν έχουν δομηθεί.

Η Νέα Καρβάλη
Ο οικισμός της Νέας Καρβάλης αποτελείται στο μεγαλύτερο μέρος του από
χρήσεις γενικής κατοικίας. Το πολεοδομικό κέντρο του βρίσκεται επί της
παλιάς

Εθνικής

οδού

Καβάλας-Ξανθης

όπου

υπάρχει

το

κοινοτικό

κατάστημα, η αστυνομία κλπ. Οι εμπορικές χρήσεις περιορίζονται σε μια
ζώνη 300 μέτρων μήκους και 20 μέτρων πλάτους εκατέρωθεν της Εθνικής
οδού και προς τη περιοχή του γεωμετρικού κέντρου του οικισμού. Στην
είσοδο από τη Καβάλα λειτουργούν συνεργεία οχημάτων, φανοποιεία κλπ. Ο
οικισμός διαθέτει δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο καθώς και γήπεδο
ποδοσφαίρου. Τέλος αρκετά μεγάλο μέρος της βόρειας επιφάνειας του
παραμένει αδόμητο.

Το Χαλκερό
Το μεγαλύτερο τμήμα του οικισμού του Χαλκερού είναι αδόμητο. Το
πολεοδομικό κέντρο του οικισμού περιλαμβάνει χρήσεις λιανικού εμπορίου,
και το πολύκεντρο του Χαλκερού. Επίσης υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου και
πλατεία. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται λειτουργίες εξυπηρέτησης
οχημάτων συνεργεία κλπ.

Η Λεύκη και Άνω Λεύκη
Χαρακτηριστικό και των δύο οικισμών είναι τα μεγάλα αδόμητα τμήματα τους.
Χρήση γης είναι η γενική κατοικία. Πρόβλημα και για τους δύο οικισμούς είναι
η ύπαρξη μαντριών κοντά σε κατοικίες.

Η Άσπρη Άμμος
Κυρίαρχη χρήση στον οικισμό της Άσπρης Άμμου είναι η γενική κατοικία, ενώ
τμήματα του παραμένουν αδόμητα.

1.2.2 Οικισμοί, πολεοδομικές ενότητες και πληθυσμιακή πυκνότητα
Όπως φαίνεται και στους χάρτες Α.4.4.α1 και Α.4.4.α2 οι πιο πυκνοκατοικημένες
περιοχές της πόλης της Καβάλας είναι αυτές που βρίσκονται γύρω από το
πολεοδομικό κέντρο, ενώ πιο αραιοκατοικημένες είναι αυτές που βρίσκονται στα
δυτικά της πόλης. Η περιοχή του Περιγιαλίου είναι η πιο αραιοκατοικημένη συνοικία
της πόλης, όμως τελεί ακόμη υπό καθεστώς εκτός σχεδίου, και άρα κάτι τέτοιο είναι
αναμενόμενο.

Η

κατάταξη

των

συνοικιών

της

Καβάλας

από

την

πιο

πυκνοκατοικημένη μέχρι την πιο αραιοκατοικημένη είναι η παρακάτω:
Συνοικία

Πυκνότητα

Πληθυσμός

Παρατηρήσεις

άτομα/Ηβ
1

Αγ. Ιωάννης

243,85

6245

2

Αγ. Παύλος

218,36

3603

3

Πεντακόσια

204,96

4085

4

Βύρωνας

201,41

4717

5

Αγ. Γεώργιος

198,67

3441

6

Δεξαμενή

134,17

3165

7

Χίλια

102,93

3508

8

Αγ. Αθανάσιος

95,66

1807

9

Πρ. Ηλίας

95,26

1729

10

Ποταμούδια

93,92

2934

11

Κέντρο

73,61

1744

Αγ

Νικόλαος
12

Σουγιουλου

69,98

1793

13

Παναγία

68,44

1776

14

Χωράφα

66,77

1114

15

Κηπούπολη

58,87

1300

27,96 αν
συμπεριληφθεί και η
περιοχή της
ιχθυόσκαλας

16

ΔΕΠΟΣ

55,31

1479

33,92 αν

συμπεριληφθεί η
περιοχή του ΤΕΙ
17

Αγ. Λουκάς

48,44

1871

18

Αγ. Παρασκευή

45

1443

19

Σφαγεία

32,2

1064

20

Καλαμίτσα

23,82

775

21

Περιγιάλι

4,26

1001

Πλην Σφαγείων

Στο παρακάτω πίνακα φαίνονται οι πυκνότητες και οι χωρητικότητες των
υπολοίπων οικισμών του δήμου Καβάλας.

Οικισμός

Έκταση

Πληθ.

Υφιστ.

Χωρητικότητα

(Μα)

2001

πυκνότητα

Απομένουσα
χωρητικότητα

Ν.
Καρβάλη
(ΜΣΔ=1,
λ=0,4)

99,24

2.244

22,61

5.291

3.047

32,84

190

5,78

1.751

1.561

165,5

1.848

11,16

8.824

6.976

16,31

47

2,87

896

849

74,98

10

0,13

3.998

3.988

6,82

92

13,49

719

627

21.479

17.048

Χαλκερό
(ΜΣΔ=1,
λ=0,4)
Παληό
(ΜΣΔ=1,
λ=0,4)
Λεύκη
(ΜΣΔ=1,
λ=0,4)
Α. Λεύκη
(ΜΣΔ=1,
λ=0,4)
Άσπρη
Άμμος
(ΜΣΔ=1,
λ=0,4)
Σύνολο

1.2.3 Σημαντικότεροι φυσικοί πόροι (ποταμοί, δάση, βιότοποι, ακτές κλπ).

1.2.3.1 Νερά
Επιφανειακά νερά
Ο Νέστος είναι από τους κυριότερους ποταμούς της περιοχής και της Ελλάδας
γενικότερα. Πηγάζει από την Βουλγαρία (όπου εκεί ονομάζεται Mesta), όπου
βρίσκεται και το κύριο μέρος του και εισέρχεται στη χώρα μας στο νομό Δράμας.
Αποτελεί το δυτικό όριο του Νομού Καβάλας και το δέλτα του είναι από τους
σημαντικότερους βιότοπους της χώρας. Λίγο πριν τις εκβολές του ο Νέστος
δημιουργεί ένα φαράγγι (Στενά Νέστου), μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με
μοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά. Ο Στρυμόνας αποτελεί το δυτικό όριο του Νομού.
Πηγάζει επίσης από τη Βουλγαρία και εκβάλλει στην Ελλάδα. Και οι δυο ποταμοί
αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικές πηγές γλυκού νερού για το οικοσύστημα της βόρειας
Ελλάδας, αλλά αποτελούν επίσης και σημαντικές πηγές διαξιφισμού με τη Βουλγαρία
και ρύπανσης για τις πεδιάδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Κανένας από τους δυο ποταμούς δεν διασχίζει την περιοχή του δήμου Καβάλας,
παρόλα αυτά το μέγεθος τους (ιδιαίτερα του Νέστου) θεωρείται τέτοιο, ώστε να
επηρεάζει σημαντικά την περιοχή από όλες τις απόψεις.
Το συνολικό μήκος του Νέστου είναι 234^ , από τα οποία περίπου τα 134 είναι σε
ελληνικό έδαφος. Η μέση ετήσια παροχή του ποταμού είναι 58m3/s, ενώ η μέση
ετήσια απορροή του ξεπερνά τα 1800 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό. Το δέλτα του
ποταμού βρίσκεται στην έξοδο του από τον ορεινό όγκο, στους Τοξότες και
απλώνεται προς τα νότια, καταλαμβάνοντας μία αρκετά μεγάλη έκταση από την Νέα
Καρβάλη μέχρι τα Άβδηρα με μήκος ακτογραμμής περίπου 5 0 ^ . Έχει συνολική
έκταση περίπου 500.000 στρ.
Πέρα από τους ποταμούς Στρυμόνα και Νέστο το υδρογραφικό δίκτυο του νομού
Καβάλας δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο. Οι λεκάνες απορροής των δυο αυτών
ποταμών είναι και οι κυριότερες του νομού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λεκάνη
απορροής του ποταμού Νέστου ανήκει στο υδρολογικό διαμέρισμα της Θράκης.
Άλλα ποτάμια στο νομό είναι ο Μαρμαράς και το ποτάμι Χρυσούπολης.
Σημαντικό στην περιοχή είναι και το δίκτυο των αρδευτικών καναλιών, τα οποία
δημιουργήθηκαν εκατέρωθεν του Νέστου. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου
Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) τα κυριότερα υφιστάμενα συλλογικά αρδευτικά έργα της
περιοχής είναι αυτό της δυτικής όχθης Νέστου, το οποίο ξεκινά από το φράγμα
Τοξοτών, στα όρια των νομών Καβάλας - Ξάνθης και αυτό που εκτείνεται στις

περιοχές Ερατινό-Πέρνη-Πηγές-Κεραμωτή.
Η συνεχώς αυξανόμενη κατανάλωση νερού για άρδευση και η ύπαρξη υδροβόρων
καλλιεργειών στην περιοχή, σε συνδυασμό με τη ρύπανση των δυο ποταμών από τα
ανθρωπογενείς πηγές (κυρίως φυτοφάρμακα), προκαλεί προβλήματα, τόσο στα
φυσικά οικοσυστήματα, όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Σύμφωνα με
στοιχεία της ΥΕΒ Καβάλας το 84 - 86% των υδάτων του νομού χρησιμοποιούντα στη
γεωργία.
Εντός των ορίων του δήμου Καβάλας δεν υπάρχουν ποταμοί, λίμνες, ενώ δεν
υπάρχουν επίσης πηγές ιδιαίτερης σημασίας.

Υπόγεια Νερά
Οι υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη εντοπίζονται
στα καρστικά συστήματα της οροσειράς της Ροδόπης. Λόγω των ασβεστολιθικών
πετρωμάτων της περιοχής της Ροδόπης και κυρίως στα όρη Λεκάνης έχει
δημιουργηθεί ένας ιδιαίτερα μεγάλος σε μέγεθος υπόγειος καρστικός υδροφορέας, ο
οποίος τροφοδοτεί όλη την περιοχή.
Ο δήμος Καβάλας υδρεύεται από τις πηγές της Βοϊράνης, οι οποίες βρίσκονται
στο Κεφαλάρι Δράμας, στα δυτικά των ορέων της Λεκάνης. Η παροχή των πηγών
υπερκαλύπτει τις ανάγκες του δήμου Καβάλας και η παροχή τους είναι σχετικά
σταθερή κατά τη διάρκεια του έτους. Υπάρχει και μια γεώτρηση στη θέση Αμησιανά,
εκτός του δήμου Καβάλας, η οποία λειτουργεί ως εναλλακτική πηγή ύδρευσης του
δήμου.
Προς το παρόν δεν κρίνεται ότι γίνεται υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων της
περιοχής, σε αντίθεση με τα επιφανειακά νερά, τα οποία χρησιμοποιούνται για
πολλούς σκοπούς (άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρισμού) και θεωρούνται
αρκετά ρυπασμένα και υποβαθμισμένα.

Θάλασσα
Ο κόλπος της Καβάλας είναι ένας ημίκλειστος θαλάσσιος κόλπος, έκτασης
461χ106η 2 και μήκους ακτών 62,8^ . Επικοινωνεί με το Αιγαίο πέλαγος μέσω του
διαύλου της Θάσου ανατολικά και μέσω της θαλάσσιας λεκάνης της Θάσου δυτικά. Η
ανανέωση των υδάτων γίνεται μέσω του διαύλου της Θάσου με φορά αντίστροφη
αυτής του ρολογιού (κυκλωνική), με αποτέλεσμα την ανανέωση των υδάτων.
Ο κόλπος της Καβάλας μπορεί να χωριστεί σε 11 περιοχές βάσει μορφολογίας, οι
οποίες είναι ο όρμος Κεραμωτής, οι λιμνοθάλασσες Αγιάσματος, Ερατεινού και
Βάσσοβας, το λιμάνι της Καβάλας, οι όρμοι της Καρβάλης, της Ραψάνης, του
Παληού, της Ηρακλείτσας και των Ελευθερών.

Η ανατολική ακτή του κόλπου είναι αμμώδης και χωρίς υψομετρικές διαφορές, με
αποτέλεσμα τη δημιουργία λιμνοθαλασσών. Αμμώδεις είναι επίσης η βόρεια και η
δυτική ακτή, αλλά αυτές διακόπτονται από τμήματα με σκληρό υπόστρωμα. Το μέσο
βάθος του κόλπου είναι 32m, ενώ το μέγιστο 60m.
Σημαντικό ρόλο στο χαρακτήρα του κόλπου της Καβάλας παίζουν η νήσος Θάσος
και οι εκβολές του Νέστου ποταμού στα ανατολικά του. Ο ποταμός Νέστος
τροφοδοτεί με ίζημα και γλυκό νερό τη θαλάσσια περιοχή, αλλά παράλληλα
μεταφέρει και ρύπους. Τα τελευταία χρόνια η μείωση της ποσότητας του νερού από
τη Βουλγαρία και η δημιουργία φραγμάτων της ΔΕΗ στα ανάντη του ποταμού έχουν
μειώσει την επίδραση του δέλτα του στη φυσιογνωμία του κόλπου Καβάλας.
Ο κόλπος αποτελεί χώρο σημαντικών ανθρώπινων δραστηριοτήτων και είναι
αποδέκτης πλήθους αποβλήτων. Ενδεικτικά αναφέρονται η αλιεία, οι θαλάσσιες
μεταφορές, οι ιχθυοκαλλιέργειες, οι βιομηχανικές δραστηριότητες, η απόρριψη
αστικών υγρών αποβλήτων και η μεταφερόμενη ρύπανση από τον ποταμό Νέστο,
αλλά και τον Εύξεινο Πόντο.

1.2.3.2 Έδαφος
Ο νομός Καβάλας θεωρείται ένας ορεινός νομός, καθώς, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ το
μεγαλύτερο ποσοστό του νομού είναι ορεινό (45,8%). Ακολουθούν το ημιορεινό και
το πεδινό με ποσοστά 30,2% και 24% αντίστοιχα. Οι σημαντικότεροι ορεινοί όγκοι
στο νομό είναι το όρος Παγγαίο, τα όρη της Λεκάνης, το όρος Υψάριο, το όρος
Σύμβολο. Το υψηλότερο βουνό του νομού είναι το όρος Παγγαίο με υψόμετρο
1.956™. Το μέσο υπερθαλάσσιο ύψος που επικρατεί στον ορεινό όγκο είναι 600™.
Μεταξύ των ορεινών όγκων και κυρίως στα ανατολικά, κατά μήκος της παράκτιας
ζώνης υπάρχουν πεδινά τμήματα, όπου το ανάγλυφο είναι ομαλό.
Σε ότι αφορά το δήμο Καβάλας, χαρακτηρίζεται από μεγάλα υψόμετρα και έντονες
κλίσεις, ακόμα και στην παραθαλάσσια ζώνη. Εξαίρεση αποτελεί το ανατολικό τμήμα,
όπου το υψόμετρο είναι χαμηλό και οι κλίσεις ήπιες. Έτσι, στο δήμο Καβάλας
υπάρχουν και οι τρεις ζώνες - παραθαλάσσια, ημιορεινή, ορεινή - με την ημιορεινή
να καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη έκταση. Οι εκτάσεις με υψόμετρο μεγαλύτερο των
800™ είναι λίγες, ενώ στην κορυφή «Χαλκερό» παρατηρείται το μεγαλύτερο
υψόμετρο (842™).

1.2.3.3 Χλωρίδα - Πανίδα
Τόσο η χλωρίδα, όσο και η πανίδα του νομού Καβάλας είναι ιδιαίτερα πλούσια, ενώ
κατά τόπους υπάρχουν οικοσυστήματα ιδιαίτερης σημασίας. Άλλωστε η ύπαρξη

σημαντικού αριθμού προστατευόμενων περιοχών εντός του νομού, αλλά και στους
γειτονικούς νομούς διεθνούς σημασίας συντείνει στο γεγονός αυτό.
Σύμφωνα με στοιχεία του Δασαρχείου Καβάλας η κατανομή των εκτάσεων στο
ηπειρωτικό τμήμα του νομού κατά εδαφοπονική δραστηριότητα έχει ως εξής :

Πίνακας .3.1.6: Κατανομή εκτάσεων στο νομό Καβάλας (Πηγή: Δασαρχείο
Καβάλας)
Έκταση

Ποσοστό

(στρ.)

(%)

Δάση και δασοσκεπείς εκτάσεις

404.102

23,5

Μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις

310.540

18,1

Γεωργικές εκτάσεις

736.158

42,8

Γυμνές & άγονες εκτάσεις

268.020

15,6

Συνολική έκταση

1.719.120

100

Είδος

Στις παραπάνω εκτάσεις φύονται, κωνοφόρα κυρίως Πεύκα και Κυπαρίσσια,
πλατύφυλλα κυρίως Οξυά και Βελανιδιά, μονοκαλλιέργειες κυρίως υβρίδια λεύκης και
τέλος αείφυλλα - πλατύφυλλα (κουμαριές, πουρνάρι φυλίκι κ.α.). Τα παραπάνω
δασοπονικά είδη καταλαμβάνουν σε έκταση : τα κωνοφόρα 17.500 στρέμματα
(6,4%), η οξυά 117.524 στρέμματα (43%), οι βελανιδιές 18.600 στρέμματα (6,8%), οι
λευκοκαλλιέργειες (7,2%) και τα αείφυλλα - πλατύφυλλα 100.000 στρέμματα (36,6%).

1.2.4 Προβλήματα ρύπανσης

1.2.4.1 Αέρας
Δεν υπάρχουν αξιοσημείωτες πηγές αέριας ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή
μελέτης. Οι κυριότερες επιδράσεις στην ατμόσφαιρα είναι από ανθρωπογενείς
δραστηριότητες (αστικές, βιομηχανικές), καθώς και από την κυκλοφορία των
οχημάτων στο οδικό δίκτυο της περιοχής του Δήμου, που περιλαμβάνει και τμήμα
της Εγνατίας Οδού.
Στην περιοχή της Καβάλας κατά τα έτη 2003 - 2004 διενεργήθηκαν μετρήσεις
ρύπων, με βάση τις οποίες συντάχθηκε τεχνική έκθεση με τίτλο «Επεξεργασία και
Αξιολόγηση του Περιβάλλοντος στο νομό Καβάλας και συγκεκριμένα της περιοχής, η
οποία βρίσκεται μεταξύ της βιομηχανικής περιοχής Καβάλας και του οικισμού
Παληό». Οι ρύποι καταγράφονταν σε ωριαία βάση για τα έτη 2003 - 2004.

Εξετάστηκαν τα αιωρούμενα σωματίδια, το διοξείδιο του θείου, το διοξείδιο του
αζώτου, το όζον, οι ολικοί υδρογονάνθρακες, το βενζόλιο, οι σωματιδιακοί
υδρογονάνθρακες και οι ανόργανοι σωματιδιακοί ρύποι.
Από τις μετρήσεις προκύπτει ότι παρατηρήθηκαν υπερβάσεις των ορίων στους εξής
ρύπους: αιωρούμενα σωματίδια, διοξείδιο του θείου (SO2), BTEX (βενζόλιο,
τολουόλιο), σωματιδιακοί υδρογονάνθρακες, ανόργανοι σωματιδιακοί ρύποι. Επίσης,
σε ότι αφορά το όζον (Ο3) κατά το έτος 2004 ξεπεράστηκε 2 φορές το όριο
προστασίας της βλάστησης.
Οι κύριες πηγές των ρύπων αυτών είναι από κινητήρες εσωτερικής καύσης,
βιομηχανική δραστηριότητα ή μεταφορά ρύπανσης από άλλες περιοχές. Ειδικότερα
σε ότι αφορά το SO2, μπορεί να προέρχεται από κινητήρες diesel παλαιάς
τεχνολογίας, αλλά συσχετίζοντας τις αυξημένες συγκεντρώσεις του εντός της πόλης
με την κατεύθυνση των ανέμων είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από την
βιομηχανική περιοχή (ΒΦΛ, Πετρέλαια Καβάλας). Σε ότι αφορά τους σωματιδιακούς
ρύπους (αιωρούμενα σωματίδια, υδρογονάνθρακες, ανόργανα σωματίδια) η κύρια
πηγή τους φαίνεται να είναι η κυκλοφορία των οχημάτων εντός της πόλης της
Καβάλας (κυρίως κινητήρες diesel παλαιάς τεχνολογίας, αλλά και παλαιοί κινητήρες
βενζίνης). Οι τιμές διοξειδίου του αζώτου, όζοντος και βενζολίου δε μπορούν να
δώσουν συμπεράσματα για την ποιότητα του στόλου των οχημάτων καταλυτικής
τεχνολογίας.
Επομένως, η ρύπανση από την κυκλοφορία των οχημάτων στο οδικό δίκτυο του
Δήμου, κυρίως εντός της πόλης της Καβάλας θεωρείται η κυριότερη. Αιτία η
μορφολογία της πόλης, με σημαντικές διαφορές υψομέτρου εντός της, η διαμόρφωση
των οδών (στενοί δρόμοι, μεγάλες κλίσεις, φωτεινοί σηματοδότες σε δρόμους με
κλίση) και το πλήθος των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης σε σχέση με το
μέγεθος της πόλης. Αντίθετα, οι εκπομπές των ρύπων από το νέο αυτοκινητόδρομο
της Εγνατίας Οδού και του τμήματος της Παράκαμψης Καβάλας υπολογίζεται ότι δεν
επιβαρύνουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα του αέρα της περιοχής του Δήμου
Καβάλας.
Σημαντική πηγή ρύπανσης του αέρα από αστικές δραστηριότητες είναι οι εκπομπές
ρύπων από τα συστήματα θέρμανσης (σόμπες, εγκαταστάσεις καλοριφέρ κ.λ.π.) της
πόλης της Καβάλας, αλλά και των υπόλοιπων οικισμών του δήμου. Το πρόβλημα
βέβαια είναι εποχιακό και εμφανίζεται το χειμώνα χωρίς να θεωρούνται οι εκπομπές
ιδιαίτερα επιβαρυντικές σε ετήσια βάση. Οι εκπομπές αυτές, εντοπίζονται στο άμεσο
περιβάλλον των οικισμών, έχοντας σαν αποτέλεσμα η ρύπανση να έχει εντελώς

τοπικο χαρακτήρα.
Η ρύπανση από τις βιομηχανίες φαίνεται να είναι αρκετά σημαντική, κυρίως λόγω
των αυξημένων συγκεντρώσεων του SO2 και του Ο3. Οι ρύποι αυτοί είναι πολύ
πιθανό να προέρχονται από την Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων, αλλά και
από τις εγκαταστάσεις πετρελαίου.
Η γεωργική δραστηριότητα θεωρείται ότι δεν επιδρά σημαντικά στην ποιότητα του
αέρα του Δήμου Καβάλας.
Ρύπανση του αέρα από την αυτανάφλεξη και από την εσκεμμένη καύση των
σκουπιδιών στις ανοιχτές χωματερές (ΧΑΔΑ) δεν υπάρχει πλέον, καθώς τα
απορρίμματα μεταφέρονται στο νέο ΧΥΤΑ της Καβάλας, ο οποίος βρίσκεται στα
βόρεια της πόλης της Καβάλας, σε απόσταση περίπου 3,5km.

1.2.4.2 Νερά
Η μόλυνση του εδάφους από τις γεωργικές καλλιέργειες, έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα
και τη μόλυνση των νερών στην ευρύτερη περιοχή. Η ποιότητα των υπόγειων
(κυρίως των μικρού βάθους) και επιφανειακών νερών υποβαθμίζεται με την πάροδο
του χρόνου, γεγονός που αποδίδεται στη ρύπανσή τους από τα λιπάσματα και τα
φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στις καλλιεργούμενες γεωργικές εκτάσεις, αλλά
και από τη λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην βιομηχανική περιοχή της
Καβάλας. Τέτοιες βιομηχανίες είναι Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων (ΒΦΛ), ο
σταθμός επεξεργασίας πετρελαίου της Καβάλας (Kavala Oil), η βιομηχανία Ξιφίας
παραγωγής και επεξεργασίας ψαριών.
Σημαντικό επίσης είναι το φαινόμενο υφαλμύρωσης των υπόγειων υδάτων, λόγω
εισροής θαλάσσιου νερού. Αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρει στην τοπογραφία της
περιοχής (μικρές πεδιάδες στο νότιο τμήμα του νομού), αλλά και στις αρδευτικές
γεωτρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή. Επίσης, μπορεί να οφείλεται στη μείωση
της παροχής στις εκβολές του ποταμού Νέστου, λόγω των φραγμάτων που έχουν
κατασκευαστεί στα ανάντη του ποταμού και συγκρατούν μεγάλες ποσότητες γλυκών
υδάτων, τα οποία αλλιώς θα φόρτιζαν μέσω διήθησης τον υπόγειο υδροφόρο
ορίζοντα, αλλά και θα απομάκρυναν το θαλάσσιο μέτωπο στην περιοχή του δέλτα
του ποταμού. Σύμφωνα με μετρήσεις σε γεωτρήσεις στην περιοχή του δήμου
Καβάλας η σκληρότητα του νερού κυμαίνονταν από κανονικό έως πολύ σκληρό
(σκληρότητα 77,5 σε γαλλικούς βαθμούς).
Η ύπαρξη φραγμάτων στο τμήμα του Νέστου που βρίσκεται στη Βουλγαρία
δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή ροή του νερού στη χώρα μας, τόσο σε

περιόδους ξηρασίας, όσο και σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. Επιπλέον η
ύπαρξη τριών φραγμάτων της ΔΕΗ για την παραγωγή ηλεκτρισμού στο νομό
Δράμας, με κυριότερο αυτό του ΥΗΣ Θησαυρού, δημιουργεί προβλήματα στην
ομαλή τροφοδοσία των κατάντη του ποταμού και κυρίως στην οικολογική ισορροπία
του δέλτα του.
Η θαλάσσια περιοχή της Καβάλας αποτελεί επίσης δέκτη ρύπανσης. Στον κόλπο της
Καβάλας

συγκεντρώνεται

πλήθος

δραστηριοτήτων,

όπως

αλιεία,

θαλάσσιες

μεταφορές, βιομηχανίες, άντληση και μεταφορά πετρελαίου, τουρισμός.
Οι πηγές ρύπανσης είναι τόσο σημειακές, όσο και μη σημειακές, συνεχείς και όχι.
Στον χάρτη 1.2.5α. σημειώνονται θέσεις κυριότερων μορφολογικών ενοτήτων και
θέσεων ανθρωπογενούς δραστηριότητας κατά μήκος της παράκτιας ζώνης πηγές
ενώ στον χάρτη 1.2.5β οι θέσεις ρύπανσης από δραστηριότητες στο χερσαίο τμήμα
του νομού, όπως βιομηχανικές (ΒΦΛ, Kavala Oil, εξέδρες πετρελαίου), αγροτικές
(από τις λιμνοθάλασσες), τουριστικές (πλαζ Μπάτης, Παληό). Δεν σημειώνεται η
ρύπανση από την κίνηση των πλοίων και η μεταφερόμενη ρύπανση από το Νέστο, ή
τη Μαύρη Θάλασσα.

Χάρτης 1.2.5α: Χάρτης Κόλπου Καβάλας και θέσεις κυριότερων μορφολογικών
ενοτήτων και θέσεων ανθρωπογενούς δραστηριότητας κατά μήκος της
παράκτιας ζώνης του (Πηγή: ΕΘΙΑΓΕ - ΙΝΑΛΕ)

Χάρτης 1.2.5β: Θέσεις εκτιμώμενων πηγών σημειακής (κόκκινα βέλη) και μησημειακής (μπλε βέλη) ρύπανσης κατά μήκος της παράκτιας ζώνης του
Κόλπου Καβάλας (Πηγή: ΕΘΙΑΓΕ - ΙΝΑΛΕ)

1.2.4.3 Έδαφος
Στο Δήμο της Καβάλας, οι κυριότερες πηγές ρύπανσης για το έδαφος είναι η
απόθεση βιομηχανικών αποβλήτων (διάθεση γύψου από τη ΒΦΛ, βαρέα μέταλλα), οι
υπάρχοντες ανενεργοί ΧΑΔΑ. Η χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων
αποτελούν τους κύριους παράγοντες γεωργικής ρύπανσης,
Ρύπανση επίσης παράγεται τοπικά από τη λειτουργία των συνεργείων αυτοκινήτων,
κυρίως σε ότι αφορά απόρριψη ή διαρροή λιπαντικών ελαίων και άλλων υγρών στο
έδαφος. Μια θέση συγκέντρωσης τέτοιων εγκαταστάσεων είναι στην παραλιακή οδό
ανατολικά της Καβάλας, στο ύψος του νεκροταφείου.

1.2.4.4 Θόρυβος
Η κατάσταση του ακουστικού περιβάλλοντος στην περιοχή του Δήμου Καβάλας
βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, αφού δεν υπάρχουν αξιόλογες πηγές θορύβου
στην ευρύτερη περιοχή. Ηχορύπανση προκαλείται κυρίως από δραστηριότητες,
όπως η κατασκευαστική δραστηριότητα (κατασκευές οικοδομών, κατασκευή νέου
λιμένα Καβάλας, κ.λ.π.), η οδική κυκλοφορία, η λειτουργία του λιμανιού, οι
εξορυκτικές δραστηριότητες. Τα μεγαλύτερα επίπεδα θορύβου μέσα στα όρια του
Δήμου εμφανίζονται στην παρόδια ζώνη της Εγνατίας Οδού και πιο συγκεκριμένα
στο τμήμα παράκαμψης της Καβάλας και στον κόμβο για το λιμάνι «Φίλιππος Β’».

1.2.4.5 Χλωρίδα και πανίδα
Η υποβάθμιση των εδαφικών και των υδατικών πόρων όπως περιγράφεται στις
προηγούμενες παραγράφους είναι προφανές ότι επηρεάζει δυσμενώς τη χλωρίδα και
την πανίδα στο Δήμο Καβάλας.
Η χλωρίδα του νομού κινδυνεύει από πυρκαγιές, όπως η πυρκαγιά του 1985 που
εκδηλώθηκε στο δάσος της Καβάλας, από υλοτόμηση, υπερβόσκηση, κυρίως
περιμετρικά του ποταμού Νέστου και από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Επίσης,
προβλήματα παρουσιάζονται κυρίως στο βόρειο τμήμα της πόλης της Καβάλας από
την κατασκευή αυθαίρετων κατοικιών, μετά από καταστροφή της βλάστησης.
Αντίστοιχες πιέσεις δέχεται και η πανίδα του νομού Καβάλας. Επιπλέον πιέσεις
δημιουργούνται από την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας Οδού, η οποία
δημιουργεί ασυνέχειες στους βιότοπους των ζώων. Επίσης, η κυκλοφορία των
οχημάτων αυξάνει τα επίπεδα θορύβου.
Για την προστασία της χλωρίδας, αλλά και της πανίδας έχουν ιδρυθεί 5 καταφύγια
θηραμάτων συνολικής έκτασης 18.000 στρεμμάτων, 2 αισθητικά δάση, ενώ έχουν
δημιουργηθεί και οργανωμένοι χώροι δασικής αναψυχής.

1.2.5 Βασικές υποδομές —δίκτυα
Στα όρια του Δήμου Καβάλας εκτελούν και προγραμματίζουν έργα ανάλογα με το
μέγεθος τους, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, η Νομαρχία
Καβάλας και ο ίδιος ο δήμος.
Το βασικότερο έργο υποδομής που εκτελέστηκε στην περιοχή τα τελευταία χρόνια
και άλλαξε τη γεωγραφία της, είναι η Εγνατία Οδός. Η σύνδεση της Ηγουμενίτσας με
την Αλεξανδρούπολη και τα σύνορα με την Τουρκία ταυτόχρονα έφερε πιο κοντά
απομακρυσμένες και υποβαθμισμένες περιφέρειες της Ελλάδας, όπως η Ήπειρος
και η Δυτική Μακεδονία. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μόνο οφέλη μπορεί να
έχει από τον οδικό αυτόν άξονα, καθώς η Εγνατία διασχίζει την πλειοψηφία των
νομών της περιοχής και αποτελεί τόσο αναπτυξιακό κινητήριο μοχλό όσο και μέσο
σύνδεσης τόσο των κοινωνιών όσο και των οικονομιών των περιοχών που διασχίζει.
Η Καβάλα αποτελεί ένα από τα βασικότερα σημεία αναφοράς της Εγνατίας
Οδού, ειδικά στο ανατολικό της τμήμα. Η παρουσία του νέου (υπό κατασκευή) λιμένα
της Καβάλας θα αυξήσει την επιρροή της πόλης στον άξονα της Εγνατίας αφήνοντας
την παραλιακή Εγνατία σαν άξονα εξυπηρέτησης των δυτικών ακτών του νομού.

Εντός του Δήμου Καβάλας (ΟΤΑ), η Εγνατία οδός είναι πλήρως λειτουργική. Η
χάραξή της, προσδίδει χαρακτήρα περιφερειακής οδού για την πόλη της Καβάλας,
ωθώντας την διαμπερή κυκλοφορία εκτός του αστικού ιστού της πόλης. Στο τμήμα
εντός δήμου υπάρχουν 4 «έξοδοι» - ανισόπεδοι κόμβοι: Στο Παλιό (ολοκληρωμένος
αλλά εκτός λειτουργίας, αφού απουσιάζει η συνδετήρια οδός με το οδικό δίκτυο του
οικισμού του Παλιού), στον Άγιο Σύλλα (η δυτική είσοδος της πόλης και κόμβος με
τον άξονα Καβάλα - Δράμα), στην περιοχή Άσπρη Άμμος (η ανατολική είσοδος της
πόλης και η εξυπηρέτηση τόσο του νέου λιμένα όσο και της Νέας Καρβάλης) και λίγο
ανατολικότερα, μεταξύ Νέας Καρβάλης και Χαλκερού, ο μερικός κόμβος δυτικής
εισόδου στη Νέα Καρβάλη.
Μέρος του ευρέος δικτύου της Εγνατίας Οδού αποτελεί και ο κάθετος άξονας
Καβάλας - Δράμας - Εξοχής - Βουλγαρίας. Πρόκειται για μία από τις 5 συνδέσεις
Ελλάδας - Βουλγαρίας (οι άλλες είναι Θεσ/νίκη - Προμαχώνας - Σόφια, Ξάνθη Εχίνος - Φιλιππούπολη, Κομοτηνή - Χάσκοβο και Αλεξ/πολη - Σβίλενγκραντ). Η
σύνδεση με την Εγνατία Οδό γίνεται στον κόμβο του Άγιου Σύλλα. Η υπάρχουσα
Εθνική Οδός Καβάλας - Δράμας αναβαθμίζεται και ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία το
Τελωνείο στην Εξοχή. Ο άξονας αυτός ήδη λαμβάνει μέρος του φόρτου του
παράλληλου άξονα Θεσ/νίκης - Σόφιας, τόσο σε επίπεδο μεταφορών (ειδικά με την
παρουσία του νέου λιμένα και του αεροδρομίου) όσο και σε επίπεδο τουρισμού
(θερινού για Θάσο και Καβάλα και χειμερινού για Νέστο, Παγγαίο και Δράμα).
Ταυτόχρονα, με τον κάθετο άξονα αυτόν, ενδυναμώνεται ακόμα περισσότερο το
αστικό «τρίγωνο» Καβάλας - Δράμας - Ξάνθης, καθιστώντας το ακόμα πιο
ανταγωνιστικό στο Ελληνικό και στο διευρωπαϊκό σύστημα αστικών κέντρων.
Στις

υπόλοιπες

υποδομές

μεταφορών,

σημαντικό

αναμένεται

το

έργο της

σιδηροδρομικής σύνδεσης με το υπάρχον δίκτυο του ΟΣΕ. Οι μελέτες
σκοπιμότητας που έχουν προηγηθεί, έχουν απορρίψει την «σιδηροδρομική Εγνατία»
(χάραξη μέσω των λιμνών, της Ρεντίνας και της Πιέριας κοιλάδας), ενώ πρότειναν τη
δημιουργία διακλάδωσης για υψηλές ταχύτητες από Σέρρες - Αμισιανά - Νέα
Καρβάλη - Τοξότες.
Η ΕΡΓΟΣΕ έχει προκηρύξει μελέτες για το τμήμα Νέα Καρβάλη - Τοξότες, καθώς
και για τη σύνδεση με τον νέο λιμένα Καβάλας. Η ύπαρξη σιδηροδρομικής σύνδεσης
- κατ’ αρχάς με τους Τοξότες - θα τονώσει την εμπορευματική κίνηση και σημασία
του νέου λιμένα Καβάλας. Επιβατικά, θετικό για την Καβάλα θα αποβεί η
ολοκληρωμένη πρόταση του ΟΣΕ για σύνδεση με Σέρρες. Ο νέος Σιδηροδρομικός
Σταθμός Καβάλας αρχικά χωροθετείται αμέσως βόρεια της Νέας Καρβάλης (ανάμεσα
στον οικισμό και την Εγνατία Οδό). Άλλη πιθανή θέση Σιδηροδρομικού Σταθμού για

την πόλη της Καβάλας είναι στον Αμυγδαλεώνα (με την ολοκλήρωση του έργου και
προς απόδοση του Σταθμού Νέας Καρβάλης για πιο εμπορικούς σκοπούς).
Ο Νέος Λιμένας Καβάλας αναμένεται να ανεβάσει κατακόρυφα την εμπορική και
μεταφορική κίνηση από και προς και μέσω της Καβάλας, εδραιώνοντας την έτσι ως
ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου. Η
εμπορευματική κίνηση του νέου λιμένα θα τονωθεί από την πλήρη λειτουργία της
Εγνατίας Οδού, των κάθετων αξόνων και της νέας σιδηροδρομικής σύνδεσης με το
υπάρχον δίκτυο (καθώς δεν υπάρχει άλλο σιδηροδρομικό λιμάνι ανάμεσα στη
Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη).
Ο Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) Υψηλής Πίεσης (κλάδοι Καβάλας και
Κομοτηνής) διέρχεται από τα όρια του Δήμου Καβάλας και ήδη βρίσκεται σε
κατάσταση λειτουργίας. Κινείται σε διεύθυνση ανατολή - δύση, παράλληλα με την
Εγνατία Οδό, ενώ παρουσιάζει μικρή διακλάδωση στη περιοχή της ΒΦΛ. Η ύπαρξη
των βιομηχανικών μονάδων πετρελαίου εντός του Δήμου, των πετρελαιοπηγών της
Θάσου, οι έντονες τάσεις βιομηχανικής ζήτησης, το νέο λιμάνι και η οικιστική
ανάπτυξη της πόλης της Καβάλας, μπορούν να καταστήσουν τη περιοχή ενεργειακό
κόμβο ανάμεσα στην Αλεξανδρούπολη και την Θεσσαλονίκη, και με διακλαδώσεις
προς τη Δράμα και τις Σέρρες. Επίσης, η ίδια η πόλη της Καβάλας και το σύνολο του
οικιστικού δικτύου θα ωφεληθούν από τις υπηρεσίες του φυσικού αερίου ως νέου
ενεργειακού πόρου.
Τέλος, όσον αφορά στα ενεργειακά δίκτυα, σημαντική αναμένεται η προώθηση
σχεδίων της ΔΕΗ για κατασκευή Θερμοηλεκτρικού Σταθμού παραγωγής ενέργειας
στη περιοχή της Νέας Καρβάλης (πιθανόν δίπλα στη μονάδα των πετρελαίων), με
συμμετοχή των πόρων του φυσικού αερίου και των πετρελαιοειδών και η
αναπροσαρμογή του δικτύου μεταφοράς υψηλής τάσης (νέα χάραξη σύνδεσης
Σταθμού με ΚΥΤ Φιλίππων και αποσύνδεση από Υ/Σ Καβάλας).

1.3 Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
1.3.1 Πληθυσμιακές μεταβολές
Η Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταλαμβάνει το Β.Α. τμήμα
της Ελλάδας, συνορεύοντας με τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Αποτελείται από τους
νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου με τα νησιά Θάσο και
Σαμοθράκη. Μεγαλύτερος πληθυσμιακά είναι ο νομός Έβρου και ακολουθούν οι
νομοί Καβάλας, Ροδόπης, Δράμας και Ξάνθης. Έχει ως έδρα την Κομοτηνή και

αποτελεί γεωγραφικά την πύλη της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα
Βαλκάνια. Η έκταση της είναι 14.157m2 και ο πληθυσμός της 611.067 κάτοικοι
σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2001.
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ο Νομός Καβάλας αποτελεί διοικητική διαίρεση της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης με πρωτεύουσα την Καβάλα. Συνορεύει με τους νομούς
Σερρών δυτικά, Δράμας βόρια, Ξάνθης ανατολικά και βρέχεται στα νότια από το
Αιγαίο Πέλαγος.
Ο Νομός Καβάλας απαρτίζεται από τους Δήμους Καβάλας, Φιλίππων,
Ορεινού, Χρυσούπολης, Κεραμωτής, Θάσου, Παγγαίου, Ελευθερούπολης,
Ελευθερών, Πιερέων και Ορφανού. Έχει έκταση 2.111™2, πραγματικό πληθυσμό
145.054 κατοίκους και κατατάσσεται 34ος και 20ος στα αντίστοιχα μεγέθη ανάμεσα
στους 52 νομούς της Ελλάδας.
Οι σημαντικότεροι δήμοι του Νομού με κριτήριο τον πληθυσμό είναι ο Δήμος
Καβάλας, ο Δήμος Χρυσούπολης, ο Δήμος Θάσου, ο Δήμος Φιλίππων και ο Δήμος
Ελευθερούπολης. Αναμφισβήτητα ο Δήμος Καβάλας αποτελεί το διοικητικό και
λειτουργικό κέντρο του νομού. Ωστόσο, η δυναμική του Δήμου Θάσου λόγω της
έντονης τουριστικής ανάπτυξης δημιουργεί ένα ανερχόμενο πόλο. Η κατανομή του
πληθυσμού του Νομού Καβάλας στους επιμέρους Δήμους και η εξέλιξη του
παρουσιάζεται στον πίνακα 2.1.
Παρατηρείται ότι το διάστημα 1991- 2001 παρουσιάστηκε μία ανοδική πληθυσμιακή
τάση στο Νομό Καβάλας η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα της αύξησης του
πληθυσμού στους περισσότερους Δήμους του Νομού με εξαίρεση τους Δήμους
Φιλίππων,

Χρυσούπολης,

Ορεινού

και

Παγγαίου.

Κυρίως

ενισχύθηκαν

η

Ελευθερούπολη και μικρότεροι δήμοι, ενώ και η Καβάλα παρουσίασε αύξηση 4,91%.
Πίνακας 1.3.1.α: Κατανομή Πληθυσμού στο Ν. Καβάλας

Πραγματικός

Πραγματικός

Πληθυσμός 1991

Πληθυσμός 2001

Καβάλας

60.187

63.293

4,91%

Φιλίππων

10.827

9.647

-12,23%

Ορεινού

1.854

1.769

-4,80%

Χρυσούπολης

15.678

14.560

-7,68%

Κεραμωτής

5.329

6.039

11,76%

Θάσου

13.527

13.765

1,73%

Παγγαίου

5.024

4.764

-5,46%

Ελευθερούπολης

9.899

11.401

13,17%

Ελευθερών

6.431

7.376

12,81%

Πιερέων

4.702

5.002

6,00%

Ορφανού

4.592

5.140

10,66%

135.752

145.054

6,41%

Δήμος

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Μεταβολή

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η πληθυσμιακή αύξηση δεν ήταν αποτέλεσμα της
φυσικής αύξησης του πληθυσμού λαμβάνοντας υπόψη τους αρνητικούς δείκτες
φυσικής αύξησης που εμφανίζει ο Νομός την τελευταία δεκαετία όπως φαίνεται και
από τον πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 1.3.1.β Φυσική Αύξηση Πληθυσμού στο Ν. Καβάλας

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Γεννήσεις

1.274

1.319

1.333

1.334

1.352

1.269

1.296

1.264

Θάνατοι

1.539

1.621

1.570

1.506

1.419

1.552

1.588

1.484

-1,9

-2,2

-1,7

-1,1

-0,5

-2,0

-2,1

-1,6

Φυσική

Αύξηση

πληθυσμού/

του
1000

κατοίκους
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.

1.3.2 Σύνθεση πληθυσμού (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση)

Όσον αφορά στην ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού του νομού Καβάλας, ανά
φύλο και ηλικιακές ομάδες η πυραμίδα που δίνεται στη συνέχεια εμφανίζεται ιδιαίτερα
συμμετρική για άνδρες και γυναίκες. Οι άνδρες αποτελούν το 49,40% του
πληθυσμού, ενώ οι γυναίκες το 50,60%. Η ηλικιακή πυραμίδα του Ν. Καβάλας
αποτελεί αρνητικό οιωνό για τη δημογραφική εξέλιξη του Νομού αφού εμφανίζεται
περιορισμένος αριθμός γεννήσεων, και περιορισμένη συγκέντρωση στις ηλικιακές
ομάδες 0-14, υψηλή συγκέντρωση στις ηλικιακές ομάδες 25-39 και 60-74. Είναι
έκδηλο το πρόβλημα γήρανσης του πληθυσμού το οποίο αναμένεται να γίνει
εντονότερο τα επόμενα χρόνια.
Διάγραμμα 1.3.2.α: Ηλικιακή Σύνθεση του Ν. Καβάλας 2001
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Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ηλικιακή διάρθρωση του Δ. Καβάλας
ανά Δημοτικό Διαμέρισμα. Παρατηρείται ότι το Δημοτικό Διαμέρισμα Χαλκερού
παρουσιάζει σημαντικό πρόβλημα λαμβάνοντας υπόψη ότι το 25% του πληθυσμού
του ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 65+ και μόλις το 15 % ανήκει στην ομάδα 0-14.
Αντίστοιχο πρόβλημα αρκετά πιο περιορισμένης κλίμακας εντοπίζεται και στο
Δημοτικό Διαμέρισμα Καβάλας, ενώ μόνο το Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Καρβάλης
εμφανίζει θετικό ισοζύγιο μεταξύ των ηλικιακών ομάδων 65+ και 0-14.
Διάγραμμα 1.3.2.β: Ηλικιακή Διάρθρωση Δ. Καβάλας ανά Δημοτικό Διαμέρισμα

Συγκρίνοντας την ηλικιακή διάρθρωση του Δήμου Καβάλας στη δεκαετία 1991- 2001
παρατηρείται μία ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη. Η συγκέντρωση της ηλικιακής ομάδας 0
14 υποχώρησε κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες τις οποίες καρπώθηκε στο
μεγαλύτερο βαθμό η ηλικιακή ομάδα 65+ εντείνοντας το δημογραφικό πρόβλημα και
ενισχύοντας το πρόβλημα γήρανσης του πληθυσμού της περιοχής.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού του
Δήμου

Καβάλας σε σύγκριση με το Νομό Καβάλας. Οι απόφοιτοι στοιχειώδους

εκπαίδευσης αποτελούν το 29,9% του πληθυσμού του Δήμου ενώ για το Νομό το
ποσοστό είναι της τάξης του 38,3%. Στους αποφοίτους μέσης εκπαίδευσης τα
ποσοστά είναι 30,0% και 23,5% αντίστοιχα. Τέλος οι απόφοιτοι ανωτάτων σχολών
στο Δ. Καβάλας αποτελούν το 9,42% του πληθυσμού του Δήμου, ενώ για το Νομό το
ποσοστό είναι 5,68%.
Είναι φανερό ότι το ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης και μόρφωσης
εμφανίζει μία τάση συγκέντρωσης στα γεωγραφικά όρια του Δήμου. Το γεγονός αυτό
επαληθεύεται και από το ποσοστό του πληθυσμού που έχει Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό Δίπλωμα το οποίο βρίσκεται συγκεντρωμένο στο Δήμο Καβάλας
δεδομένου ότι το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο Δήμου είναι 0,66%, ενώ σε
επίπεδο Νομού είναι μόλις 0,36%.

Πίνακας 1.3.2.γ: Ε π ίπ εδ ο εκ π α ίδ ευ σ η ς Ν ομού Κ α β ά λα ς και Δ ή μ ο υ Κ αβάλας.
Νομός Καβάλας
1991

2001

0 ,1 8 %

0,36%

4 ,3 8 %

Συνολική

Δήμος Καβάλας
Συνολική

1991

2001

99%

0 ,2 7 %

0,66%

142%

5,68%

30%

7 ,0 7 %

9,42%

33%

1,45%

2 ,6 7 %

85%

2 ,2 6 %

3,76%

66%

0 ,4 0 %

3,47%

766%

0 ,6 0 %

4 ,6 3 %

6 70 %

18,09%

2 3 ,5 3 %

30%

2 5 ,7 1 %

3 0,0 4%

17%

9 ,9 0 %

11,47%

16%

11,18%

11,38%

2%

4 5 ,4 9 %

3 8,3 1%

-16%

3 8,9 3%

2 9 ,9 1 %

-2 3 %

12,83%

11,14%

-13%

9 ,8 4 %

7,86%

-2 0 %

7 ,2 9 %

3,38%

-54%

4 ,1 3 %

2 ,3 3 %

-4 4 %

1 00 ,00 %

1 00,00%

μεταβολή

μεταβολή

Κ άτοχοι
Μ ετα π τυ χ ια κ ο ύ

-

Δ ιδ α κ το ρ ικ ο ύ Τ ίτλο υ
Π τυ χιο ύ χο ι

Α ν ω τά τω ν

Σ χ ο λώ ν

Πτυχιούχοι

ΤΕΙ

(ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ)
Π τυ χιο ύ χο ι

Α ν ω τέρ ω ν

Σ χ ο λώ ν
Α π ό φ ο ιτο ι

Μ έσ η ς

εκ π α ίδ ευ σ η ς
Τ ελ είω σ α ν τη Γ’ τά ξη
Γ υμ να σ ίο υ
Α π ό φ ο ιτο ι
Σ το ιχ ειώ δ ο υ ς
Ε κ π α ιδ εύ σ εω ς
Δ εν

τελ είω σ α ν

Δ η μ ο τικ ό
γ ν ω ρ ίζο υ ν

το
α λλά

γρ α φ ή

και

α νά γνω σ η
Α γ ρ ά μ μ α το ι

(μη

γ ν ω ρ ίζο ν τες γ ρ α φ ή και
α ν ά γνω σ η )

ΣΥΝΟΛΟ

100,00% 100,00%

Πηγή: ΕΣΥΕ, 1991-2001
Τ ο σ υ ν ο λ ικ ό π ο σ ο σ τό κ α τό χ ω ν Μ ετα π τυ χ ια κο ύ - Δ ιδ α κ το ρ ικ ο ύ Τ ίτλο υ Π τυ χ ιο ύ χω ν
Α ν ω τά τω ν Σ χο λώ ν, Π τυ χ ιο ύ χ ω ν ΤΕΙ και Π τυ χ ιο ύ χ ω ν Α ν ω τέρ ω ν Σ χ ο λώ ν σ το Δ ή μ ο
Κ α β ά λ α ς π λ η σ ιά ζει το 20% .

1.3.3 Δομές κοινωνικής υποστήριξης

Ο Δήμος Καβάλας έχει αναπτύξει σημαντικό αριθμό δράσεων προκειμένου να
υποστηρίξει ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, μετανάστες,
ομογενείς, ηλικιωμένοι, νέοι και παιδιά,

μονογονεϊκές οικογένειες, οικονομικά

αδύναμοι, άτομα με ιδιαιτερότητες, άστεγοι κ.α. Υπεύθυνο για την υλοποίησή τους
είναι το Κέντρο Πρόνοιας το οποίο αναλαμβάνει δράσεις οι οποίες ενδεικτικά
αναφέρονται παρακάτω :
•

Χορήγηση δωρεάν τροφίμων και τις περιόδου Χριστούγεννων και Πάσχα σε
περίπου 500 οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά
προβλήματα

•

Χορήγηση επιδότησης για γέννηση παιδιού.

•

Επιδότηση στρατεύσιμων

•

Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση άπορων δημοτών για την κάλυψη επιγουσών
αναγκών τους

•

Οικονομική και ηθική ενίσχυση ατόμων που συμμετέχουν σε προγράμματα
απεξάρτησης.

•

Διοργάνωση εκδηλώσεων για παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών

•

Χορήγηση Υποτροφιών σε αριστούχους μαθητές ή φοιτητές του Δήμου
Καβάλας

•

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Παράλληλα, σημαντικές υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης σε άτομα της τρίτης
ηλικίας παρέχει το ΚΑΠΗ Καβάλας στο οποίο είναι εγγεγραμμένα 7500 μέλη ηλικίας
άνω των 58 ετών. Λειτουργεί σε καθημερινή βάση καθώς και το Σάββατο σε 6
ιδιόκτητα παραρτήματα και συγκεκριμένα
•

Α'Παράρτημα - Αγίου Αθανασίου 7

•

Β'Παράρτημα - Ζαλόγγου και Περγάμου γωνία

•

Γ'Παράρτημα - Κ. Τσολάκη και Σερδάρογλου γωνία

•

Δ'Παράρτημα - Ν. Καρβάλη

•

Ε'Παράρτημα - Χανίων 2

•

Στ' Παράρτημα - Χαλκερό Καβάλας

Σκοπός τους είναι :

•

Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και
κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων ώστε να παραμείνουν
αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

•

Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων
σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων

•

Η έρευνα σχετικά με τα προβλήματα των ηλικιωμένων

Επίσης, η Διεύθυνση Κοινωνικής Παρέμβασης του Δήμου προσφέρει κοινωνικές
υπηρεσίες μέσω των πέντε προγραμμάτων «Βοήθεια Στο Σπίτι», ο αριθμός των
οποίων είναι από τους μεγαλύτερους που διαχειρίζεται δημοτική επιχείρηση σε
επίπεδο χώρας. Επιπλέον η παροχή υπηρεσίας εμπλουτίζεται από την λειτουργία,
παράλληλα, του ειδικού προγράμματος σίτισης, που μόνο η Δημοτική Αναπτυξιακή
Επιχείρηση Καβάλας σ’ λειτουργεί αυτό το επίπεδο.

1.3.4 Υποδομές εκπαίδευσης
Η εκπαιδευτική υποδομή της Καβάλας συγκεντρώνει και τις τρεις βαθμίδες της
εκπαίδευσης όπως αυτές ιεραρχούνται από το Υπουργείο Παιδείας. Η πρωτοβάθμια
εκπαίδευση στο Νομό Καβάλας αποτελείται από 74 Δημοτικά σχολεία και από 93
νηπιαγωγεία. Συνολικά η πρωτοβάθμια εκπαίδευση απασχολεί 750 δασκάλους και
146 νηπιαγωγούς για 8.442 μαθητές και 1.889 νήπια. Η αναλογία των μαθητών ανά
Δημοτικό Σχολείο και νηπιαγωγείο είναι ίση με 117 και 21 αντίστοιχα, ενώ η
αναλογία μαθητή προς δάσκαλο είναι 11,26 και η αναλογία νηπίου προς νηπιαγωγό
είναι ίση με 12,94.
Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Νομό Καβάλας συνίσταται σε 24 γυμνάσια 15
ενιαία λύκεια και 9 ΤΕΕ. Ο αριθμός των καθηγητών γυμνασίων είναι 462 και των
λυκείων 469. Ο αριθμός των μαθητών γυμνασίου του νομού είναι 4.397, ενώ ο
αντίστοιχος αριθμός για τα λύκεια και τα ΤΕΕ είναι 4.770 . Η αναλογία μαθητών προς
καθηγητές για τα γυμνάσια είναι 9,52, ενώ για τα ενιαία λύκεια και ΤΕΕ είναι 10,17.
Στα Γυμνάσια, η αναλογία μαθητών ανά σχολική μονάδα είναι ίση με 183,2, ενώ στα
Λύκεια - ΤΕΕ 198,75.
Πίνακας 1.3.4α: Δυναμικό σχολείων, μαθητών και διδασκόντων Νομού Καβάλας.
Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια - ΤΕΕ
Σχολικές μονάδες

93

74

24

24

Μαθητές

1.889

8.442

4.397

4.770

Διδάσκοντες

146

Μαθητές/ Διδάσκοντες 12,94

750

462

469

11,26

9,52

10,17

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. 2005-2006

Το ΤΕΙ Καβάλας, το οποίο λειτουργεί από το 1976, στεγάζεται στα νέα του κτίρια
που βρίσκονται στον Αγ. Λουκά μια νέα συνοικία της πόλης της Καβάλας. Έχει
περίπου 50 εργαστήρια ειδικοτήτων με σύγχρονο και σχεδόν πλήρη εξοπλισμό. Η
έκταση του νέου κτιριακού συγκροτήματος είναι 132 στρέμματα, ενώ οι τρεις
σπουδαστικές εστίες μπορούν να στεγάσουν 450 σπουδαστές. Το σημερινό μόνιμο
Προσωπικό του ΤΕΙ Καβάλας είναι 155 άτομα από τα οποία 61 ανήκουν στο
Εκπαιδευτικό Προσωπικό, 5 στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, 10 στο Τεχνικό
Εργαστηριακό Προσωπικό 4 στο Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό και 75 στο Διοικητικό
Προσωπικό. Εκτός από το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό για κάθε σπουδαστικό
έτος προσλαμβάνονται και έκτακτοι εκπαιδευτικοί για την κάλυψη παροδικών και
έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών. Ο αριθμός των σπουδαστών του ΤΕΙ Καβάλας
είναι περίπου 2500.
Αναφορικά με το Δήμο Καβάλας, η υποδομή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
συνίσταται σε 26 δημοτικά σχολεία και 32 νηπιαγωγεία.
Ο συνολικός αριθμός μαθητών δημοτικού είναι 3.764 και νηπίων είναι 701. Επίσης ο
αριθμός των νηπιαγωγών είναι 65 και των δασκάλων 403. Η αναλογία νηπιαγωγών
προς τα νήπια είναι 1 προς 11 περίπου και των δασκάλων προς τους μαθητές είναι 1
προς 9.
Όσον αφορά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Δήμο Καβάλας, υπάρχουν 11
γυμνάσια, 8 ενιαία λύκεια και 4 ΤΕΕ. Η δυναμικότητα Γυμνασίων στο Δ. Καβάλας
είναι 2.117 μαθητές και 271 εκπαιδευτικοί, ενώ των Λυκείων είναι 1.633 μαθητές και
175 εκπαιδευτικοί. Σε κάθε εκπαιδευτικό Γυμνασίου αντιστοιχούν 8 μαθητές περίπου
και σε κάθε εκπαιδευτικό Λυκείου περίπου 9 μαθητές. Η ανάλογη δυναμικότητα των
ΤΕΕ είναι 927 μαθητές και 137 εκπαιδευτικοί. Σε κάθε εκπαιδευτικό αντιστοιχούν
περίπου 7 μαθητές.

Πίνακας 1.3.4β: Δυναμικό σχολείων, μαθητών και διδασκόντων Δήμου Καβάλας.
ιη
ωι
I-

Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια

Σχολικές μονάδες

32

26

11

8

4

Μαθητές

701

3.764

2.117

1.633

927

Εκπαιδευτικοί

65

403

271

175

137

Μαθητές/ εκπαιδευτικό

10,78

9,34

7,81

9,33

6,77

Πηγή: Δ/νση A’ και Β' βάθμιας εκπαίδευσης Καβάλας, 2005-2006

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο αριθμός μαθητών Γυμνασίων, Λυκείων και
ΤΕΕ ανά φύλο. Παρατηρείται ότι σε όλες τις βαθμίδες της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ο αριθμός των αγοριών είναι μεγαλύτερος από αυτόν των κοριτσιών. Η
μεγαλύτερη διαφορά συναντάται στα ΤΕΕ (56,09% έναντι 43,91%), ενώ στα λύκεια η
διαφορά είναι πολύ μικρή (50,58% έναντι 49,42%).

Πίνακας 1.3.4γ: Αριθμός μαθητών Δ. Καβάλας ανά φύλο 2005 - 2006
Αγόρια

Κορίτσια

Α Γυμνασίου

393

307

Β Γυμνασίου

412

320

Γ Γυμνασίου

345

340

Σύνολο Γυμνασίου

1.150

967

Α Λυκείου

276

286

Β Λυκείου

236

258

Γ Λυκείου

314

50,58% 263

Σύνολο Λυκείου

826

807

Α Τάξη ΤΕΕ

122

99

Β Τάξη ΤΕΕ

130

110

Γ Τάξη ΤΕΕ

268

198

Σύνολο ΤΕΕ

520

407

54,32%

56,09%

45,68%

49,42%

43,91%

Πηγή: Δ/νση Β' βάθμιας εκπαίδευσης Καβάλας, 2005-2006

1.3.5 Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (π.χ. ΑμΕΑ, πρόσφυγες, αθίγγανοι)
Στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Καβάλας, όπως και στην περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση της μετανάστευσης,
ιδιαίτερα από γειτονικές βαλκανικές χώρες. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για
οικονομικούς μετανάστες, οι οποίοι αναζητούν απασχόληση στον πρωτογενή ή
δευτερογενή τομέα (γεωργία, οικοδομή). Ο Δήμος Καβάλας διαθέτει ειδικό γραφείο
αλλοδαπών το οποίο παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών, τα
πρωτοκολλεί και τα διαβιβάζει

υπηρεσιακά στην υπηρεσία αλλοδαπών και

μετανάστευσης της Περιφέρειας.
Παράλληλα ασχολείται

με τις διαδικασίες νομιμοποίησης της διαμονής των

αλλοδαπών της χώρας μας βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Ενημερώνει
τους αλλοδαπούς, τους υποδεικνύει για τις διάφορες ελλείψεις δικαιολογητικών και
τους παραπέμπει στις αρμόδιες αρχές. Ασχολείται με την διαδικασία χορήγησης και
ανανέωσης αδειών διαμονής διαφόρων κατηγοριών αλλοδαπών, καθώς και για τα
μέλη των οικογενειών τους. Δέχεται αιτήσεις πολιτογράφησης για απόκτηση
Ελληνικής Υπηκοότητας από αλλοδαπούς, συζύγους Ελλήνων ή Ελληνίδων και
αφού ελέγχει τα δικαιολογητικά τα αποστέλλει στο Υπουργείο, ή στις Περιφέρειες
ανάλογα με την περίπτωση για έκδοση αποφάσεων.
Παράλληλα, ιδιαίτερη μέριμνα δίδεται στην παροχή βοήθεια σε Άτομα με Ειδικές
Ανάγκες. Η πλειοψηφία των πεζοδρομίων αλλά και των δημόσιων κτιρίων έχει
μετατραπεί ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση και η χρήση από ΑΜΕΑ. Η
προσπάθεια όμως είναι συνεχής υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Ποιότητας ζωής
ώστε να προωθούνται

πάσης φύσεως ενέργειες για την εξασφάλιση

της

προσβασιμότητα καθώς και των λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες
στους χώρους λειτουργίας τους .

1.3.6 Πολιτιστική υποδομή και δραστηριότητες
Ο Δήμος Καβάλας διαθέτει πλούσια πολιτιστική υποδομή την οποία φροντίζει να
την αξιοποιεί με στόχο τη διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την
προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών των νέων της πόλης με
νέους από την Ευρώπη και τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Παράλληλα μέσω της ανάπτυξης ενός μόνιμου μηχανισμού διασύνδεσης και
συνεργασίας των φορέων, κρατικών και μη επαγγελματικών και εθελοντικών,

εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών που παρέχουν κοινωνικές/πολιτιστικές
υπηρεσίες στα γεωγραφικά όρια του Δήμου, δημιουργείται μια ενιαία αντίληψης για
τις ανάγκες και αποφεύγονται επικαλύψεις στις υπηρεσίες που παρέχουν.
Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα αρχαιολογικά μνημεία που βρίσκονται στα όρια του
Δήμου όπως το Κάστρο, το Υδραγωγείο καθώς και βυζαντινές ή μετα-βυζαντινές
εκκλησίες. Παράλληλα υπάρχει σημαντικός αριθμός ιστορικών κτιρίων όπως το
Δημαρχείο, το σπίτι του Μωχάμετ Άλι, το Ιμαρέτ καθώς και πλήθος από πρώην
καπναποθήκες. Στην πλειοψηφία τους έχουν υποστεί εργασίες αναστύλωσης ώστε
να αναδειχθεί η εξωτερική τους εμφάνιση αλλά και να γίνει δυνατή η αξιοποίησή τους
με χρήσης συμβατές στην ιστορική και πολιτιστική αξία τους.
Μόνιμες εκδηλώσεις που διοργανώνονται με την ευθύνη του Δήμου Καβάλας σε
ετήσια βάση είναι οι:
•

Εκδηλώσεις Απόκριας και Καθαρής Δευτέρας

•

Εκδηλώσεις «Ελευθέρια»

•

Διαγωνισμού παιδικής ζωγραφικής

•

Διεθνούς διαγωνισμού αθλητικού χορού

•

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεων

•

φεστιβάλ Cosmopolis

Επίσης ιδιαίτερα σημαντικές υπηρεσίες στους Δημότες της πόλης παρέχουν η
λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, της Δημοτικής Σχολής Χορού και του πολιτιστικού
κέντρου Πυθαγόρας τα οποία εκπαιδεύουν τους νέους αλλά και όχι μόνο στην
μουσική

και

τον χορό,

αλλά

και

διοργανώνουν πλήθος

εκδηλώσεων

και

επιμορφωτικών σεμιναρίων.
Οι δραστηριότητες του Δήμου δεν περιορίζονται μόνο στην εκπαίδευση αλλά έχουν
επεκταθεί και στην συγκέντρωση του ιστορικού υλικού της περιοχής της Καβάλας,
στην συγγραφή της ιστορίας της πόλης καθώς και η μελλοντική της ανανέωση,
καθώς και στην προβολή αντικειμένων σχετιζόμενων με την ιστορία της πόλεως. Τα
Αρχαιολογικό, Δημοτικό και Μουσείο Καπνού παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες στην
διατήρηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου με πλήθος εκθέσεων
αλλά και εκδηλώσεων ώστε να πλησιάσουν τον πολίτη και ιδιαίτερα του νέους.
Πέρα όμως από τους οργανισμούς που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Δήμου ή
της πολιτείας γενικότερα, στον Δήμο Καβάλας λειτουργούν πλήθος πολιτιστικών

συλλόγων, αποτέλεσμα της διάθεσης των πολιτών να βοηθήσουν στην διατήρηση
και διάδοση της πολιτισμικής τους κληρονομιάς. Η συμμετοχή τους είναι συχνή στις
μόνιμες εκδηλώσεις της πόλης και αποτελεί επιπλέον κίνητρο στους πολίτες να τις
παρακολουθούν αλλά και στην πολιτεία να τις στηρίζει και να τις μεγενθύνει.

1.3.7 Αθλητικοί χώροι
Στα όρια του Δήμου υπάρχει πλήθος από υπαίθριες ή στεγασμένες αθλητικές
εγκαταστάσεις η οποίες παρέχουν την δυνατότητα στου δημότες να συμμετέχουν ή
να παρακολουθήσουν σημαντικό αριθμό αθλημάτων όπως:
•

Δημοτικό Στάδιο «Ανθή Καραγιάννη»

•

Βερούλειο Στάδιο

•

Κλειστό Γυμναστήριο Καλαμίτσας

•

Κλειστό Γυμναστήριο Ποταμουδίων

•

Κλειστό και ανοικτό κολυμβητήριο

Παράλληλα με ευθύνη του Δήμου Καβάλας οργανώνεται κάθε μορφής αθλητική
εκδήλωση

όπως

διάφορες

συναντήσεις

(ποδοσφαίρου,

καλαθοσφαίρισης,

κολύμβησης κ.λ.π.), προγράμματα μαζικού αθλητισμού για όλες τις ηλικίες,
προγράμματα για παιδιά με ειδικές ανάγκες, προγράμματα για την ανεύρεση
ταλέντων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων αθλητικής παιδείας (παιδί και θάλασσα,
αθλητισμός και γυναίκα, αθλητισμός και Τρίτη ηλικία κ.λ.π.).
Η φροντίδα των εθνικών γυμναστηρίων η κυριότητα και η χρήση τους έχει περιέλθει
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η οποία τα ελέγχει και αξιολογεί μεριμνώντας για την καλή
λειτουργία τους και την βελτίωση της αθλητικής υποδομής. Επίσης επικοινωνεί με
ομοσπονδίες, ομίλους και γενικότερα με φορείς που σχετίζονται με τον αθλητισμό,
ερευνά για τα γενικά προβλήματα που σχετίζονται με τον αθλητισμό και εισηγείται
λύσεις.

1.4 Τοπική οικονομία και απασχόληση
1.4.1 Οικονομικά ενεργός πληθυσμός
Η κύρια απασχόληση των κατοίκων του Νομού Καβάλας όπως φαίνεται και από τον
πίνακα 2.10 δεν μπορεί να σχετιστεί με έναν συγκεκριμένο τομέα παραγωγής. Στους
Δήμους Κεραμωτής, Ορφανού,

Ελευθερών, Ορεινού και Πιερέων

η κύρια

απασχόληση του πληθυσμού σχετίζεται με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής
(γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, δασοκομία κλπ), ενώ στους Δήμους Καβάλας, Θάσου,
Ελευθερούπολης, Φιλίππων και Χρυσούπολης ο πληθυσμός ασχολείται κυρίως με
τον τριτογενή τομέα (εμπόριο, ξενοδοχεία, εστιατόρια, μεταφορές, επικοινωνίες,
δημόσια διοίκηση, υγεία, εκπαίδευση κλπ). Μόνο στο Δήμο Παγγαίου ο πληθυσμός
ασχολείται κυρίως με τον δευτερογενή τομέα (κατασκευές, ορυχεία, λατομεία,
μεταποίηση κλπ). Τα ποσοστά που προκύπτουν παρακάτω αναφέρονται μόνο στον
οικονομικά ενεργό πληθυσμό.
Πίνακας 1.4.1α: Ποσοστό απασχόλησης ανά τομέα παραγωγής στο Νομό Καβάλας
Δευτερογενής
Πρωτογενής τομέας

τομέας

Τριτογενής τομέας

1991

2001

1991

2001

1991

2001

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

17,46%

13,57%

38,16%

36,10%

44,38%

50,32%

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

68,15%

51,38%

10,15%

14,75%

21,70%

33,87%

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

25,74%

21,47%

27,30%

25,76%

46,96%

52,78%

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

3,32%

3,38%

30,49%

25,78%

66,19%

70,84%

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

61,89%

59,63%

13,54%

13,31%

24,57%

27,06%

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΙΝΟΥ

52,53%

46,00%

22,21%

21,47%

25,27%

32,54%

ΔΗΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ

69,65%

56,86%

12,20%

13,01%

18,14%

30,13%

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

36,78%

28,73%

41,95%

40,96%

21,27%

30,31%

ΔΗΜΟΣ ΠΙΕΡΕΩΝ

46,75%

38,57%

31,17%

26,04%

22,08%

35,39%

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

29,58%

21,33%

39,44%

32,50%

30,98%

46,17%

ΔΗΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 36,60%

34,09%

28,34%

26,92%

35,06%

38,99%

ΔΗΜΟΣ

Πηγή: ΕΣΥΕ, 1991-2001
Πιο συγκεκριμένα, από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο
ποσοστό

απασχόλησης

στον πρωτογενή

τομέα

εμφανίζεται

στους Δήμους

Κεραμωτής (59,63%), Ορφανού (56,86%), Ελευθερών (51,38%), Ορεινού (46,00%)
και Πιερέων (38,57%). Το μικρότερο ποσοστό απασχόλησης το συναντάμε στους
Δήμους Καβάλας (3,38%), Ελευθερούπολης (13,57%), Φιλίππων (21,33%) και
Θάσου (21,47%). Στο δευτερογενή τομέα το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης
εμφανίζεται στους Δήμους Παγγαίου (40,96%), Ελευθερούπολης (36,10%) και
Φιλίππων (32,50%). Ο Δήμος Ορφανού κατέχει το μικρότερο ποσοστό απασχόλησης
στο δευτερογενή τομέα με ποσοστό ίσο με 13,01%. Αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό
παρατηρείται στο Δήμο Κεραμωτής (13,31%) και στο Δήμο Ελευθερών (14,75%).

Τέλος,

ο

τριτογενής

τομέας

παραγωγής

αποτελεί

το

κυρίως

αντικείμενο

απασχόλησης στους Δήμους Καβάλας (70,84%), Θάσου (52,78%), Ελευθερούπολης
(50,32%)

και

Φιλίππων (46,17%).

Χαμηλότερα ποσοστά στον τομέα αυτό

παρατηρούνται στους Δήμους Κεραμωτής (27,06%), Ορφανού (30,13%) και
Παγγαίου (30,31%).
Από τον πίνακα 1.4.1α μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε ότι κατά τη δεκαετία
1991-2001 υπήρξε μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα σχεδόν σε
όλους τους Δήμους του Νομού Καβάλας με εξαίρεση το Δήμο Καβάλας όπου υπήρξε
αμελητέα αύξηση της απασχόλησης με ποσοστό μεταβολής ίσο με 1,74%. Σε όλους
τους υπόλοιπους Δήμους παρατηρήθηκε μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή
τομέα με μεγαλύτερη να εμφανίζεται στους Δήμους Φιλίππων, Ελευθερών και
Ελευθερούπολης με ποσοστά μεταβολής ίσα με -27,86%, -24,61% και -22,27%
αντίστοιχα. Όσον αφορά στο δευτερογενή τομέα παρουσιάζεται αύξηση της
απασχόλησης μόνο σε δύο Δήμους. Στο Δήμο Ελευθερών υπήρξε μεγάλη αύξηση
της απασχόλησης στον τομέα αυτό (45,27%), ενώ μικρή αύξηση (6,62%) εμφανίζεται
στο Δήμο Ορφανού. Στους υπόλοιπους Δήμους υπάρχει μείωση της απασχόλησης
στο δευτερογενή τομέα με μεγαλύτερη να εμφανίζεται στους Δήμους Φιλίππων (
17,61%), Πιερέων (-16,46%) και Καβάλας (-15,43%). Τέλος, στον τριτογενή τομέα
υπήρξε αύξηση της απασχόλησης σε όλους τους Δήμους του Νομού Καβάλας. Το
υψηλότερο ποσοστό μεταβολής κατέχουν οι Δήμοι Ορφανού (66,07%), Πιερέων
(60,31%) και Ελευθερών (56,11%).
Η διάρθρωση της απασχόλησης ανά Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Καβάλας για
τα έτη 1991 και 2001 απεικονίζεται στον πίνακα 1.4.1β

Πίνακας 1.4.1β: Ποσοστό απασχόλησης ανά τομέα παραγωγής στο Δήμο Καβάλας.
Δ.Δ. Νέας
Δ.Δ. Καβάλας

Καρβάλης

1991

2001

1991

2,67%

2,66%

18,84%

18,65% 31,58%

37,50%

Δευτερογενής τομέας 30,40% 25,07%

32,37%

42,40%

35,53%

40,28%

Τριτογενής τομέας

48,78%

38,96%

32,89%

22,22%

Πρωτογενής τομέας

66,93% 72,28%

2001

Δ.Δ. Χαλκερού
1991

2001

Πηγή: ΕΣΥΕ, 1991-2001
Σύμφωνα με τον πίνακα 1.4.1β

το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης στον

πρωτογενή τομέα εμφανίζεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Χαλκερού (37,50%) ενώ στο
Δ.Δ. Καβάλας το ποσοστό του πληθυσμού που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα

φτάνει μόλις το 2,66%. Στο δευτερογενή τομέα το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης
παρατηρείται στο Δ.Δ. Νέας Καρβάλης (42,40%). Τέλος, στον τριτογενή τομέα το
ποσοστό απασχόλησης είναι εξαιρετικά μεγάλο στο Δ.Δ. Καβάλας (72,28%) ενώ το
μικρότερο εμφανίζεται στο Δ.Δ. Χαλκερού(22,22%).
Από τον πίνακα 1.4.1 β

παρατηρείται ότι κατά τη δεκαετία 1991-2001 υπήρξε

αύξηση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα στο Δ.Δ. Χαλκερού (18,75%), ενώ
στα υπόλοιπα υπήρξε μικρή μείωση.
μειώθηκε μόνο στο Δ.Δ.

Στο δευτερογενή τομέα, η απασχόληση

Καβάλας (-17,54%) ενώ στα άλλα δύο Δημοτικά

Διαμερίσματα παρουσιάστηκε αύξηση της απασχόλησης. Τέλος, στον τριτογενή
τομέα είχαμε αύξηση της απασχόλησης μόνο στο Δ.Δ. Καβάλας (8%) ενώ στα Δ.Δ.
Νέας Καρβάλης και Χαλκερού σημειώθηκε μείωση με ποσοστά -20,14% και 32,44% αντίστοιχα.

1.4.2 Εργαζόμενοι, άνεργοι
Στον παρακάτω πίνακα 1.4.2α φαίνεται η εξέλιξη της ανεργίας σε κάθε Δήμο του
Νομού Καβάλας. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε το μεγαλύτερο ποσοστό
ανεργίας παρουσιάζεται στο Δήμο Φιλίππων (17,03%), στο Δήμο Θάσου (17,02%)
και στο Δήμο Παγγαίου (13,32%). Αντίθετα, τα μικρότερα ποσοστά ανεργίας
εμφανίζονται

στους

Δήμους

Ελευθερών

(6,60%),

Ορφανού

Χρυσούπολης (7,30%).
Πίνακας 1.4.2α: Ποσοστό ανεργίας ανά Δήμο στο Νομό Καβάλας.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
1991
ΔΗΜΟΣ

2001

Μεταβολή

9,01% 12,03%

33,47%

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

3,39%

6,60%

94,71%

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

9,78% 17,02%

74,08%

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

10,25% 12,15%

18,53%

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

5,70%

8,08%

41,79%

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΙΝΟΥ

6,43% 12,44%

93,54%

ΔΗΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ

3,90%

6,71%

72,10%

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

3,19% 13,32%

317,42%

ΔΗΜΟΣ ΠΙΕΡΕΩΝ

3,71% 10,81%

191,49%

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

7,84% 17,03%

117,21%

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 6,76%

7,30%

8,00%

(6,71%)

και

Πηγή: ΕΣΥΕ, 1991-2001

1.4.3 Μεταβολές ποσοστών ανεργίας
Κατά τη δεκαετία 1991-2001, η ανεργία παρουσίασε αύξηση σε όλους τους Δήμους
του Νομού Καβάλας. Τη μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας τη συναντάμε στο Δήμο
Παγγαίου όπου το ποσοστό μεταβολής φτάνει το 317,42%, όπου η ανεργία σχεδόν
τετραπλασιάστηκε. Η αμέσως μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας παρατηρείται στους
Δήμους Πιερέων, Φιλίππων και Ελευθερών με ποσοστά μεταβολής 191,49%,
117,21% και 94,71% αντίστοιχα. Η μικρότερη αύξηση της ανεργίας εμφανίζεται στο
Δήμο Χρυσούπολης όπου το ποσοστό μεταβολής είναι ίσο με 8%.
Η εξέλιξη της ανεργίας ανά Δημοτικό Διαμέρισμα στο Δήμο Καβάλας, φαίνεται στον
πίνακα 1.4.3α.
Πίνακας 1.4.3α: Ποσοστό ανεργίας ανά Δημοτικό Διαμέρισμα στο Δήμο Καβάλας.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
1991

2001

Μεταβολή

Δ.Δ. Καβάλας

10,26%

12,26%

19,49%

Δ.Δ. Νέας Καρβάλης

10,07%

9,91%

-1,57%

Δ.Δ. Χαλκερού

8,43%

4,11%

-51,27%

Πηγή: ΕΣΥΕ, 1991-2001
Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται στο Δ.Δ. Καβάλας με 12,26%, ενώ
ακολουθούν τα Δ.Δ. Νέας Καρβάλης και Χαλκερού με ποσοστά 9,91% και 4,11%
αντίστοιχα.
Κατά τη δεκαετία 1991-2001, το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε μόνο στο Δ.Δ.
Καβάλας κατά 19,49%. Στα άλλα δύο Δημοτικά Διαμερίσματα παρουσιάστηκε μείωση
της ανεργίας με ποσοστά μεταβολής -1,57% στη Νέα Καρβάλη και -51,27% στο
Χαλκερό.

1.4.4 Σύνθεση ανεργίας (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση)

1.4.5

Παραγωγικοί τομείς και η συμβολή τους στην τοπική οικονομία

Στον πίνακα 1.4.5α που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των επιχειρήσεων
του Νομού Καβάλας ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας για το 2001. Το
μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων του Νομού ασχολούνται με το εμπόριο και
τις επισκευές (36,86%).
Πίνακας 1.4.5α: Ποσοστό επιχειρήσεων και τζίρου στο Νομό Καβάλας ανά κλάδο
οικονομικής δραστηριότητας.
Αρ.
ΚΛΑΔΟΣ

Επιχ.

Τζίρος

Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, θήρα και δασοκομία

2,29%

1,16%

Ορυχεία, λατομεία

0,63%

1,65%

Μεταποιητικές βιομηχανίες

3,29%

20,60%

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, νερού

0,08%

0,00%

Κατασκευές

16,52%

11,62%

Εμπόριο, επισκευές

36,86%

49,96%

Ξενοδοχεία και εστιατόρια

17,00%

4,96%

Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες

7,00%

5,46%

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί

1,40%

0,32%

Άλλες δραστηριότητες

14,92%

4,27%

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001
Αρκετά μεγάλο ποσοστό κατέχουν τα ξενοδοχεία με τα εστιατόρια (17,00%) και οι
κατασκευές (16,52%). Το μεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών επιχειρήσεων
(τζίρου) προέρχεται από τον κλάδο του εμπορίου και των επισκευών (49,96%), ενώ
το αμέσως μικρότερο ποσοστό από τις μεταποιητικές βιομηχανίες (20,60%). Αξίζει να
σημειωθεί ότι στο Νομό Καβάλας το 2000 ιδρύθηκαν 1.057 νέες επιχειρήσεις ενώ το
2001 ιδρύθηκαν 877 νέες επιχειρήσεις.
Σε επίπεδο Δήμου στον πίνακα 1.4.5β δίνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων και ο
κύκλος εργασιών τους ανά Δημοτικό Διαμέρισμα για το 2001. Ο συνολικός τζίρος των
επιχειρήσεων του Δήμου είναι ίσος με 1.000.873.966 Ευρώ.
Πίνακας 1.4.5β: Αριθμός επιχειρήσεων και τζίρος στο Δήμο Καβάλας ανά Δημοτικό
Διαμέρισμα.
Δημοτικό Διαμέρισμα
Καβάλας
Νέας Καρβάλης

Αριθ. Επιχ.

Τζίρος (σε ευρώ)

5.046

931.329.553,00

180

63.823.396,00

Χαλκερού

41

5.721.017,00

ΣΥΝΟΛΟ

5.267

1.000.873.966,00

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001
Στο Δ.Δ. Καβάλας οι επιχειρήσεις με το μεγαλύτερο τζίρο είναι αυτές που
ασχολούνται με το εμπόριο και τις κατασκευές, στο Δ.Δ. Νέας Καρβάλης αυτές που
ασχολούνται με το εμπόριο και τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών και στο Δ.Δ.
Χαλκερού μεγαλύτερο τζίρο παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις εμπορίου και κατασκευών.
Σε επίπεδο Δήμου (πίνακας 1.4.5γ) όσον αφορά στον αριθμό των επιχειρήσεων ανά
κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και ανά Δημοτικό Διαμέρισμα για το 2001,
παρατηρούμε ότι

η πλειοψηφία των επιχειρήσεων και

στα τρία Δημοτικά

Διαμερίσματα ασχολείται με το εμπόριο.

Πίνακας 1.4.5γ: Αριθμός επιχειρήσεων στο Δήμο Καβάλας ανά κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας και ανά Δημοτικό Διαμέρισμα.

Γεωργία,

κτηνοτροφία,

θήρα,

Δ.Δ.

Δ.Δ.

Νέας Δ.Δ.

Καβάλας

Καρβάλης

Χαλκερού

38

7

1

Ορυχεία, λατομεία

25

1

0

Μεταποιητικές βιομηχανίες

200

14

4

Κατασκευές

730

24

14

1.937

80

19

414

23

0

560

15

3

305

2

0

92

2

0

619

8

1

4.920

176

42

δασοκομία & αλιεία

Εμπόριο
Εστίαση και αναψυχή
Μεταφορές,

αποθήκευση,

επικοινωνίες
Αρχιτέκτονες,

μηχανικοί

και

τεχνικοί σύμβουλοι
Κομμωτήρια, κουρεία, ινστιτούτα
καλλονής
Λοιπές υπηρεσίες
ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001

1.4.6 Αναπτυξιακές υποδομές - δίκτυα
Στην Περιφέρεια Α. Μ. Θ., τα υπό κατασκευή και προγραμματιζόμενα έργα
μεταφορικής υποδομής (κυρίως οδικά και λιμενικά) αποτελούν το κύριο σκέλος της
αναπτυξιακής πολιτικής, ενώ παράλληλα δημιουργούν προϋποθέσεις για τη
λειτουργία στην Περιφέρεια ενός συστήματος συνδυασμένων μεταφορών: Από την
Περιφέρεια διέρχεται το ανατολικό τμήμα της Εγνατίας οδού, ενώ με τέσσερις
κάθετους άξονες, θα συνδεθεί με τα Διευρωπαϊκά δίκτυα.
Το έργο της Εγνατίας συμπληρώνεται, στην Περιφέρεια ΑΜΘ, με:
1. Την αναβάθμιση των λιμένων Αλεξανδρούπολης και Καβάλας που θα επιτρέψει τη
συμπληρωματική

λειτουργία

τους

προς

τους

κύριους

λιμένες

της

χώρας

(Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Πάτρας και Ηρακλείου) καθώς και προς λιμένες χωρών της
Ανατολικής Ευρώπης (Μπουργκάς, Κωστάντζα κλπ.)
2.

Τη

δημιουργία Διεθνούς

Εμπορευματικού

Κέντρου

στο νέο λιμάνι

της

Αλεξανδρούπολης και Ελεύθερης Ζώνης στο νέο εμπορευματικό λιμάνι της Καβάλας,
3. Την αναβάθμιση των αεροδρομίων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, από τα οποία
το πρώτο έχει χαρακτηριστεί "Ευρύτερης Περιφερειακής Σημασίας" και το δεύτερο
"Κοινοτικού Ενδιαφέροντος" (πύλη της χώρας),
4. Την προγραμματιζόμενη νέα σιδηροδρομική σύνδεση του υφισταμένου δικτύου με
το νέο λιμάνι της Καβάλας.
Ο ρόλος της Καβάλας όπως περιγράφεται στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
επιγραμματικά έχει ως εξής:
•

Διαπεριφερειακό διασυνοριακό κέντρο μεταφορών, εξαγωγών και τουρισμού

•

Ιστορική πόλη με πλούσιο πολιτιστικό υπόβαθρο

•

Λιμάνι και αεροδρόμιο εθνικής σημασίας

•

Μελλοντική εξυπηρέτηση με σιδηρόδρομο

•

ΒΙ.ΠΕ. και ΒΙΟ.ΠΑ.

•

Εμπειρία στην αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης

Τ.Ε.Ι. με ειδικές κατευθύνσεις σπουδών
Έδρα νομού με πλούσιους φυσικούς και ιστορικούς πόρους
Σύνδεση με το κύριο τουριστικό κέντρο της Περιφέρειας (Θάσος)
Περιφερειακές υπηρεσίες
Νομαρχιακές υπηρεσίες
Δικαστήρια
Οργανισμός Λιμένος Καβάλας
Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου

Νέο Νοσοκομείο

ΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
Πάνω από τριάντα χρόνια δημιουργικής παρουσίας συμπληρώνει το Τεχνολογικό
Ίδρυμα Καβάλας. Τριάντα χρόνια προσφοράς στην ακαδημαϊκή μόρφωση αλλά και
στην τοπική κοινωνία. Στην πορεία αυτή χιλιάδες άτομα έχουν αποφοιτήσει όπως και
εκατοντάδες εκπαιδευτικοί προσέφεραν και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Σε αυτά τα χρόνια λειτουργίας, του Τριτοβάθμιου Ιδρύματος στην περιοχή, έχουν
αναπτυχθεί εκπαιδευτικές συνεργασίες και ανταλλαγές σπουδαστών αλλά και
τεχνογνωσίας με 70 και πλέον Ιδρύματα από όλο τον κόσμο.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ
Το Τ.Ε.Ι. Καβάλας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας και η
παρουσία του ενδυναμώνει την πόλη αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Μέσα στους
στόχους του είναι η συνέχιση της επέκτασης των σχολών του στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη και η ενδυνάμωση της υλικοτεχνικής υποδομής του, τόσο
στην Δράμα, όσο και στην Καβάλα.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το ΤΕΙ Καβάλας λειτούργησε για πρώτη φορά σαν ΚΑΤΕΕ Καβάλας το
Σπουδαστικό έτος 1976/77. Το 1983 με βάση τον Ν1404/83 καταργήθηκε το ΚΑΤΕΕ
Καβάλας και στην θέση του ιδρύθηκε το Τ.Ε.Ι. Καβάλας με τις Σχολές Τεχνολογικών
Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) και Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ). Αργότερα ιδρύθηκε το
Παράρτημα Δράμας με το Τμήμα Δασοπονίας.
Σήμερα το Τ.Ε.Ι .Καβάλας στεγάζεται σε κτίρια που βρίσκονται στην συνοικία του
Αγ. Λουκά της Καβάλας. Έχει περίπου 50 εργαστήρια ειδικοτήτων με σύγχρονο και
σχεδόν πλήρη εξοπλισμό. Στην ίδια θέση βρίσκεται και η Σπουδαστική Εστία .
Η έκταση του κτιριακού συγκροτήματος είναι 132 στρέμματα με κάλυψη περίπου
36000m2 από τα οποία 6000m2 σε αίθουσες διδασκαλίας και Π500m2 σε
εργαστήρια, ενώ οι τρεις σπουδαστικές εστίες μπορούν να στεγάσουν 450
σπουδαστές.

Κεντρική οδός Κουντουριώτη

Κεντρική οδός Ερυθρού Σταυρού

Τ5

Το παλαιό Καρνάγιο

Καμάρες - «Παλιό Υδραγωγείο»

Χιονισμένο το ΤΕΙ Καβάλας

Το λιμάνι της Καβάλας

Πανοραμική φωτογραφία του Κάστρου

Παραδοσιακό σπίτι στη συνοικία της Παναγίας

Μουσείου Καπνού Καβάλας

Παραλία «Μπάτης»

Το Δημαρχείο της Καβάλας

Παλιά Καπναποθήκη

Εμπορικό Κέντρο

