


 

  

1 

 

  

ΕΝΑΝ ΑΙΩΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για τη ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για τη ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ για την 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ της ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

Το Επιμελητήριο της Καβάλας, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ιδρύθηκε το 1918 και είναι 

από τα παλαιότερα Επιμελητήρια της χώρας. Έχει πάνω από 10.500 μέλη, μικρού και μεσαίου 

μεγέθους όλων των κλάδων, μεταποιητικές, εμπορικές, τουρισμού και υπηρεσιών. 

Η γεωγραφική διασπορά των επιχειρήσεων καλύπτει το σύνολο της ΠΕ Καβάλας και πιο 

συγκεκριμένα τους Δήμους Καβάλας, Παγγαίου, Νέστου και τον νησιωτικό Δήμο Θάσου. 

Στο πλαίσιο της πολιτικής για την ποιότητα των υπηρεσιών του, το Επιμελητήριο Καβάλας στοχεύει 

στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει προς τους επιχειρηματίες, διαθέτοντας το 

πιστοποιητικό για το σύστημα ποιότητας TÜV Hellas, πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2015.  

Το Επιμελητήριο Καβάλας, με τις δράσεις του, συμβάλλει στη βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος λειτουργίας των μελών του, πιέζοντας για Αναπτυξιακά κίνητρα, διεκδικώντας από 

την Πολιτεία την ισόρροπη ανάπτυξη των νομών της περιφέρειας, τη δημιουργία έργων υποδομής 

στην περιοχή και βελτίωση του επενδυτικού και επιχειρηματικού κλίματος. 

Με σκοπό την στήριξη της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων της περιοχής συμμετέχει με 

επιχειρηματικές αποστολές τόσο σε εμπορικές εκθέσεις του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. 

Διοργανώνει επίσης κάθε χρόνο, από το 1993, την  Διεθνή Έκθεση KAVALAEXPO η οποία 

πραγματοποιείται στον Εκθεσιακό Χώρο του Επιμελητηρίου Καβάλας «Απόστολος Μαρδύρης» στη 

Νέα Καρβάλη Καβάλας.  

Διοργανώνει ενημερωτικά σεμινάρια και συνέδρια πάνω σε θέματα που αφορούν τον επιχειρηματικό 

κόσμο της περιοχής αλλά και στελέχη επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δράσεων σε 

γειτονικές χώρες και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηματοπιστωτικά προβλήματα, προώθηση 

και προβολή των εξαγωγών, οργάνωση επιχειρήσεων και προώθηση πωλήσεων, υγιεινή και 

ασφάλεια στους χώρους εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (ΕΦΕΤ) κλπ, είναι μερικά από 

τα θέματα που διαπραγματεύτηκαν αξιόλογοι ομιλητές σε αντίστοιχες εκδηλώσεις του 

Επιμελητηρίου.  

Από το 2008, συμμετέχει στο  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

«ENTERPRISE EUROPE NETWORK»  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρέχει στήριξη στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας  & Θράκης, προκειμένου να αναπτύξουν 

την ικανότητά τους στην καινοτομία, να αναπτυχθούν στο εξωτερικό, να ενημερωθούν για τις 

πολιτικές της Ε.Ε. και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. - ΚΑΒΑΛΑ 

 
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι μία από τις δεκατρείς περιφέρειες της 
Ελλάδας. Ο συνολικός πληθυσμός της Περιφέρειας ανέρχεται στους 608.182 κατοίκους και είναι η 
έκτη πολυπληθέστερη Περιφέρεια της χώρας 
 

Υποδομές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Καβάλας 

 

Οδικό Δίκτυο  

Οι κύριοι οδικοί άξονες που εξυπηρετούν την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι 
η Εγνατία Οδός και η ΕΟ2. Η Εγνατία οδός στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εκτείνεται από 
τον ποταμό Στρυμόνα μέχρι της Κήπους Έβρου, καλύπτοντας συνολικά 246 χλμ 
Με την κατασκευή της Εγνατίας Οδού και τμημάτων των καθέτων αξόνων, η Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαθέτει ένα εκτεταμένο και ώριμο οδικό δίκτυο 
εξυπηρετώντας ένα πολυκεντρικό σύστημα μεσαίου μεγέθους πόλεων και έναν μεγάλο αριθμό 
διάσπαρτων μικρών οικισμών καθώς και την σύνδεση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης με της υπόλοιπες Περιφέρειες και της γειτονικές χώρες της Βουλγαρίας και της Τουρκίας 
και το Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο. 

 

Αεροπορικό Δίκτυο  

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντοπίζονται δυο αεροδρόμια, στην Καβάλα 
και στην Αλεξανδρούπολη.  
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ  

Διεθνές Αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος 

Ο κρατικός Αερολιμένας Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος» λειτουργεί από το 1952, η μεταφορά του 
στην σημερινή θέση πραγματοποιήθηκε το 1981 ενώ από το 2017 τον αερολιμένα διαχειρίζεται η 
Fraport. Επιπλέον από το 2006 λειτουργεί σχολή εκπαίδευσης πιλότων αεροσκαφών με την 
ονομασία Egnatia Aviation. 
Συνδέει με την Αθήνα αλλά και της μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις, δημιουργώντας μεγάλες 
δυνατότητες τουριστικής Ανάπτυξης λόγω και της γειτνίασης του με της τουριστικές περιοχές της 
Καβάλα και Θάσου.  
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Αξίζει να σημειώσουμε ότι το 2019 στο αεροδρόμιο της Καβάλας είχαμε 122.892 (99,97%) διεθνής 
αφίξεις από της 122.933 που είχε η Περιφέρεια της ΑΜΘ στο σύνολό της. (πηγή ΣΕΤΕ) 
Η επιφάνεια των κτηριακών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου είναι 8.000 τ.μ., ενώ οι διαστάσεις 
του αεροδιαδρόμου είναι 3 χιλιόμετρα Σελίδα|13 μήκος και 45 μέτρα πλάτος. Το αεροδρόμιο απέχει 
31 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Καβάλας. Παρακάτω παρουσιάζεται ο αριθμός των επιβατών για το 
2018 και το 2019. 
 

Σιδηροδρομικό Δίκτυο  

Το σιδηροδρομικό δίκτυο που διασχίζει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
αποτελείται από της διαδρομές Θεσσαλονίκη-Στρυμόνας-Αλεξανδρούπολη, Ορμένιο-
Αλεξανδρούπολη, γνωστή και ως Ανατολική Σιδηροδρομική Εγνατία και την διακλάδωση 
Στρυμόνας-Προμαχώνας. 
Δεν υπάρχει ακόμη σιδηροδρομική σύνδεση με το Λιμάνι της Καβάλας. 

 

Λιμενικό Δίκτυο  

Η Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαθέτει οκτώ λιμάνια. Τα δυο από αυτά 
είναι εθνικής σημασίας και εντοπίζονται, ένα στην πόλη της Καβάλας και ένα στην πόλη της 
Αλεξανδρούπολης. Περιλαμβάνονται της 13 σημαντικούς λιμένες της χώρας από πλευράς 
διακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων. Τα συγκεκριμένα λιμάνια χαρακτηρίζονται από 
ικανοποιητική σύνδεση μόνο με το οδικό δίκτυο, μειώνοντας την εμβέλεια και περιορίζοντας τον 
ρόλο της. 
 

 



 

 

 

 
 
Η Καβάλα διαθέτει της τέσσερα
στόχευση να καταστήσουν το

Αλεξανδρούπολης, ένα σημαντικό
περιοχή των Βαλκανίων.  
 

Επιβατικό Λιμάνι «Απόστολος Παύλος

 

 
Το επιβατικό λιμάνι «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων

δυνατότητα ελλιμενισμού πολλών

απαραίτητες υποδομές λειτουργίας
διεθνή πρότυπα και κανονισμού

 Διαθέτει της μία από της μεγαλύτερες
απόσταση αναπνοής από της

 Ενώ αποτελεί ταυτόχρονα την
την Καβάλα και την περιφέ
Δωδεκανήσων και τα λιμάνια
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τέσσερα Λιμάνια στην ευρύτερη περιοχή με διακριτούς
καταστήσουν το λιμενικό σύστημα της Καβάλας μαζί

σημαντικό κόμβο θαλάσσιων μεταφορών και ακτοπλοΐας

Απόστολος Παύλος» 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» διαθέτει…  

κρηπιδωμάτων 1.950m και βάθη από 4m έως 10m 
ελλιμενισμού πολλών  κρουαζιερόπλοιων ταυτόχρονα, 

λειτουργίας, ελέγχου διαβατηρίων και ασφάλειας
κανονισμούς.  
της μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες ΜΑΡΙΝΕΣ της
από της από τα ανατολικά Βαλκάνια.    

ταυτόχρονα την μεγαλύτερη ακτοπλοϊκή πύλη στην Βόρεια
περιφέρειά της με τα νησιά του βόρειου και ανατολικού
λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας.  

με διακριτούς ρόλους και 
μαζί με το λιμάνι της 
ακτοπλοΐας στην ευρύτερη 

 

έως 10m με την μοναδική 
ταυτόχρονα, διαθέτοντας τηςτης 

ασφάλειας σύμφωνα με τα 

ΜΑΡΙΝΕΣ της Βόρειας Ελλάδας σε 

Βόρεια Ελλάδα συνδέοντας 
και ανατολικού Αιγαίου, των 



 

 

 

 

Εμπορικό Λιμάνι «Φίλιππος Β’»

 

Το εμπορικό Λιμάνι «Φίλιππος

Οδός,(τμήμα των διευρωπαϊκών

κρηπιδώματα έως και 12m με δυνατότητα
διαχείρισης και αποθήκευσης φορτίων
«Φίλιππος Β’», είναι να αποτελέσει
της Θεσσαλονίκης, της κύριες πύλες
προστιθέμενης αξίας. 

Λιμάνι Κεραμωτής 
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Φίλιππος Β’» 

Φίλιππος Β’» βρίσκεται σε απόσταση 500 μέτρων

διευρωπαϊκών δικτύων) διαθέτει κρηπιδώματα μήκους

με δυνατότητα φιλοξενίας των μεγαλύτερων εμπορικών
αποθήκευσης φορτίων περίπου 282.000m2. Το όραμά της για

αποτελέσει συμπληρωματικά μαζί με τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης

κύριες πύλες της τα Βαλκάνια, με έμφαση στην παροχή

 

μέτρων από την Εγνατία 
μήκους 910m, βάθος στα 
εμπορικών πλοίων και χώρο 
της για το εμπορικό λιμάνι 
της Αλεξανδρούπολης και 
παροχή υπηρεσιών υψηλής 

 



 

 

 

Τον λιμένα Κεραμωτής που αποτελεί
πάνω από 2 εκ. επιβατική κίνηση κατ΄
χύδην φορτίων από και της τη Θάσο

ως αλιευτικό καταφύγιο. Το λιμάνι
μετατραπεί σταδιακά σε ένα αποκλειστικά
στο «Φίλιππος Β’». 

Λιμάνι Ελευθερών  

Το λιμάνι Ελευθερών βρίσκεται δυτικά
διακίνηση χύδην φορτίων, τον αλιευτικό
τουρισμό, καθώς στο λιμάνι προσεγγίζουν
έως και 10m. 
 

Επιχειρηματικά Πάρκα  

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας

της Καβάλας. Το εγχείρημα του
Παρόλα αυτά στεγάζεται μόνο μια
πλέον και από της μονάδες. 
 
Εκπαιδευτικά ιδρύματα  

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

διάφορα παραρτήματα σε πόλεις της
 
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο διατηρεί
Μακεδονίας και Θράκης. Συγκεκριμένα
της Δράμας υπάρχει το τμήμα Αγροτι
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αποτελεί την κύρια ακτοπλοϊκή σύνδεση της το νησί
κίνηση κατ΄ έτος. Της το λιμάνι της Κεραμωτής εξυπηρετεί
τη Θάσο και βέβαια φιλοξενεί τον αλιευτικό στόλο
λιμάνι διαθέτει βάθη έως και 7,5m και στόχος είναι
αποκλειστικά επιβατικό λιμένα και να μεταφερθεί

βρίσκεται δυτικά της Καβάλας σε απόσταση 17 χλμ
τον αλιευτικό στόλο, χρησιμοποιούμενο ως αλιευτικό

προσεγγίζουν ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, ενώ το

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντοπίζεται ένα Βιοτεχνικό
εγχείρημα του συγκεκριμένου πάρκου έχει ξεκινήσει εδώ

μόνο μια επιχείρηση στο συγκεκριμένο πάρκο, αν και

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργούν δυο εκπαιδευτικά
Θράκης και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

πόλεις της Περιφέρειας. 

διατηρεί κάποια παραρτήματα σε πόλεις της Περιφέρειας

Συγκεκριμένα στην Δράμα, την Καβάλα και το Διδυμότειχο
τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας και το

το νησί της Θάσου με 
Κεραμωτής εξυπηρετεί τη διακίνηση 

στόλο, χρησιμοποιούμενο 
στόχος είναι η Κεραμωτή να 
μεταφερθεί η διακίνηση φορτίων 

 

χλμ. Και εξυπηρετεί, τη 
αλιευτικό καταφύγιο και τον 
ενώ το λιμάνι διαθέτει βάθη 

Βιοτεχνικό Πάρκο στην πόλη 
ξεκινήσει εδώ και μια δεκαετία. 

και υπάρχει ενδιαφέρων 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, το 
Ελλάδος, το οποίο διατηρεί 

της Περιφέρειας Ανατολικής 
το Διδυμότειχο. Στην πόλη 

Οινολογίας και το τμήμα Δασολογίας 



 

 

 

και Φυσικού Περιβάλλοντος. Στην
και Τεχνολογίας, το τμήμα Λογιστικής

τμήμα Φυσικής, το τμήμα Χημείας

 

Εκθεσιακές και Συνεδριακές Υποδομές

 

Στην Καβάλα βρίσκεται το μοναδικό

«Απόστολος Μαρδύρης»  

Η Καβάλα το 2008 απέκτησε το
Μαρδύρης». Είναι ιδιοκτησίας του
εμπορική έκθεση KAVALAEXPO
από την αρχή και με κάθε λεπτομέρεια
Βρίσκεται σε κεντρικό κομβικό σημείο
από την πόλη της Καβάλας και δίπλα
3.000 τ.μ. και εύκολη πρόσβαση
Συνεδρίων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 

Στην πόλη της Καβάλας υπάρχει το τμήμα της Διοικητικής
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, το τμήμα

Χημείας. Στο Διδυμότειχο υπάρχει το τμήμα Νοσηλευτικής

Συνεδριακές Υποδομές  

το μοναδικό στην περιφέρεια Εκθεσιακό και

απέκτησε το μοναδικό στην περιφέρεια Εκθεσιακό 
ιδιοκτησίας του Επιμελητηρίου Καβάλας, όπου πραγματοποιείται

KAVALAEXPO. Το Εκθεσιακό Κέντρο «Απόστολος Μαρδύρης

κάθε λεπτομέρεια αποκλειστικά για εκθεσιακή και
κομβικό σημείο, συγκεκριμένα στην Νέα Καρβάλη σε

και δίπλα στην Εγνατία Οδό, ενώ διαθέτει ευρύχωρο
πρόσβαση, δημιουργώντας έναν ιδανικό χώρο διοργάνωσης

της Διοικητικής Επιστήμης 
τμήμα Πληροφορικής, το 

Νοσηλευτικής 

 

και Συνεδριακό κέντρο 

Εκθεσιακό Κέντρο «Απόστολος 
πραγματοποιείται και η ετήσια 

Απόστολος Μαρδύρης» σχεδιάστηκε 
εκθεσιακή και συνεδριακή χρήση. 
Καρβάλη σε απόσταση 15 λεπτών 

ευρύχωρο χώρο στάθμευσης 
διοργάνωσης Εκθέσεων και 
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ΔΕΙΚΤΕΣ Α.Μ.Θ. - ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

 Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με την απογραφή 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ του 2011, ανέρχεται στα 608.182 άτομα, το 5,62% του αντίστοιχου συνολικού 
πληθυσμού της χώρας. 
 

Ηλικιακή διάρθρωση 

Η ηλικιακή διάρθρωση των Περιφερειακών Ενοτήτων της Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης αναλύεται παρακάτω. 
 
Πίνακας 7: Ηλικιακή Κατανομή Μόνιμου Πληθυσμού ανά Περιφερειακή Ενότητα 

Περιφερειακές             Π.Ε.              Π.Ε.             Π.Ε.         Π.Ε.         Π.Ε.                Π.Ε. 

   Ενότητες                     ΡΟΔΟΠΗΣ    ΔΡΑΜΑΣ    ΕΒΡΟΥ   ΘΑΣΟΥ     ΚΑΒΑΛΑΣ   ΞΑΝΘΗΣ 

Ηλικιακή ομάδα  112.039       98.287       147.947  13.770     124.917    111.222 

0-9    10.487         8.820        14.211        1.298     11.820      13.680 

10-19    12.356       10.387        13.931        1.238     12.566      13.460 

20-29    15.694        9.681          20.388       1.186     13.318      15.867 

30-39                15.356      12.451         20.092       2.025     17.097      16.524 

40-49    14.943       14.222  18.387        1.967     18.139      15.454 

50-59    14.134      12.642  18.362        1.701     15.944      13.294 

60-69    12.525       10.276  16.081        1.706      13.694     10.195 

70+    16.544       19.808  26.495         2.649      22.339    12.748 

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ 
 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου η μεγαλύτερη σε πλήθος ηλικιακή ομάδα είναι η 70+ και 

ακολουθεί η 30-39 και μετά η 40-49. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας η μεγαλύτερη σε 

πλήθος ηλικιακή ομάδα είναι η 70+ και ακολουθεί η 40- 49 και η 30-39. 

 

Εργατικό δυναμικό  

Ως εργατικό δυναμικό ορίζεται το αριθμητικό σύνολο των απασχολούμενων και των ανέργων, 
δηλαδή αυτών που έχουν εργασία και αυτών που αναζητούν. 
Στο παρακάτω πίνακα, φαίνεται η πορεία των απασχολούμενων, ανέργων και τωνμη ενεργών για το 
2018 και το 2019 ανά τρίμηνο. 

 
                           Ά τρίμηνο    Β΄τρίμηνο    Γ' τρίμηνο    Δ΄τρίμηνο     Α΄τρίμηνο     Β'τρίμηνο     Γ΄ τρίμηνο      Δ΄τρίμηνο 

                            2018       2018                 2018          2018               2019              2019              2019                  2019 

Μη Ενεργοί           258,9      257,8                251,7       252,5                250,8            250,6            252,3                 251,3 

Άνεργοι                   41,2           38                   40,1        42,3                  43,2              40,8                 38,4                    43 

Απασχολούμενοι  209,6      213,4               216,9     213,5                 213,9            216,1              216,3               212,3 
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Η πορεία της ανεργίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το χρονικό 
διάστημα 2018-2019 είναι ελαφρώς ανοδική. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας το πρώτο 
τρίμηνο του 2018 ήταν 16,4% και το τέταρτο τρίμηνο του 2019 ήταν 16,9%, που είναι και η μέγιστη 
τιμή του ποσοστού της ανεργίας, σημειώνοντας αύξηση 0,5%. 

 

 

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ)  

Προκειμένου να αποδοθεί η εικόνα της οικονομικής εξέλιξης της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, τόσο διαχρονικά όσο και σε σύγκριση με την αντίστοιχη εξέλιξη της 
Ελλάδας αλλά και των λοιπών περιφερειών της χώρας, θα χρησιμοποιηθεί ως μέτρο σύγκρισης η 
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία, καθώς αποτελεί το πλέον αξιόπιστο διαθέσιμο δείκτη για το 
παραγόμενο προϊόν της περιφερειακής και αστικής οικονομίας 
Η πορεία της ΑΠΑ στην Περιφέρεια ΑνατολικήςΜακεδονίας είναι διαχρονικά ανοδική με 

ετήσιες διακυμάνσεις. Η μέγιστη τιμή της εντοπίζεται το 2008 με τιμή 8,35δις €.  

Η ελάχιστη τιμή της ΑΠΑ στην ΠεριφέρειαΑνατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι 5,25 δις 

€ και εντοπίζεται το 2000.  

 

 Η Περιφερειακή Ενότητα με την μεγαλύτερη διαχρονικά Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 
είναι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.  

 Η ΑΠΑ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το 2000 έφτασε τα 1.346 εκατ. € και 
αυξήθηκε κατά 23,8% φτάνοντας τα 1.666 εκατ. € το 2017.  

 Ακολουθεί η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, η οποία το 2000 κατέγραψε ΑΠΑ 1.204 εκατ. €, 
αυξήθηκε κατά 31,8% και έφτασε τα 1.588 εκατ. € το 2017. 

 Η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης το 2000 κατέγραψε ΑΠΑ 972 εκατ. €, η οποία μειώθηκε 
κατά 0,1% και το 2017 η ΑΠΑ της έφτασε τα 971 εκατ. €.  

 Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης το 2000 κατέγραψε ΑΠΑ 914 εκατ. € και σημειώνοντας 
αύξηση 5,4% έφτασε τα 960 εκατ. € το 2017.  

 Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας το 2000 κατέγραψε ΑΠΑ 816 εκατ. € και σημειώνοντας 
αύξηση 8,7% έφτασε τα 887 εκατ. € το 2017.  

Στο σύνολο της η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σημείωσε αύξηση 14,6 %, αφού από 
τα 5.252 εκατ. € ΑΠΑ του 2000, έφτασε τα 6.071 εκατ. το 2017. 
Οι κλάδοι με την μεγαλύτερη ΑΠΑ διαχρονικά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης είναι η Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, 
δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και κοινωνική μέριμνα και ο κλάδος Χονδρικό και 
λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, μεταφορές και 
αποθήκευση, δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης. 
Διαχρονικά καθοδική πορεία κατέγραψε ο κλάδος της Γεωργίας και Αλιείας όπως και ο κλάδος των 
Κατασκευών. 
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Πρωτογενής τομέας 

Ο αγροτικός τομέας αποτελεί κομβικό σημείο της οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο πρωτογενής τομέας αντιπροσωπεύει το 20,7% της 
συνολικής απασχόλησης και συμμετέχει με περίπου 40% στις εξαγωγές. Η ανταγωνιστικότητα του 
τομέα είναι σχετικά χαμηλή τόσο σε επίπεδο χωρών όσο και σε επίπεδο Περιφερειών. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το Ακαθάριστο Γεωργικό Προϊόν ανά απασχολούμενο ανέρχεται στο 69% του 
εθνικού μέσου όρου, ενώ αντίστοιχα χαμηλοί είναι και οι λοιποί δείκτες: παραγωγικότητα του 
εδάφους στο 76%, παραγωγικότητα εργασίας στο 77%. 
Η πορεία της ΑΠΑ του πρωτογενή τομέα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για 
το χρονικό διάστημα 2000-2017 είναι διαχρονικά καθοδική. Πιο συγκεκριμένα η μείωση στο εν 
λόγω χρονικό διάστημα ήταν της τάξεως του 23,4% καθώς το 2000 έφτασε τιμή 644 εκατ. € και το 
2017 καταγράφηκε τιμή 493 εκατ. €. 
Η Περιφερειακή Ενότητα με την μεγαλύτερη ΑΠΑ στον πρωτογενή τομέα είναι του Έβρου. 
Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας το 2000 έφτασε τα 119 εκατ. € στην ΑΠΑ του πρωτογενή τομέα, 
ενώ για το 2017 η ΑΠΑ αποτιμήθηκε στα 108 εκατ. €, σημειώνοντας μείωση 9,24%. 
Στην συνεισφορά στην διαμόρφωση της ΑΠΑ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του έτους 2017, η 
Περιφερειακή Ενότητα του Έβρου έχει την μεγαλύτερη συνεισφορά με το 24% της ΑΠΑ να 
προέρχεται από αυτήν. Ακολουθεί η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας με ποσοστό 22% και η 
Περιφερειακή Ενότητα Δράμας με 21%. Τέλος, η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπη συνεισφέρει με 
ποσοστό 19% και η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης με ποσοστό 14%. 
 

Δευτερογενής τομέας 

αποτελεί τον δεύτερο πιο σημαντικό τομέα από άποψης παραγόμενης ΑΠΑ στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά τον τομέα της παροχής υπηρεσιών ενώ η πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή είναι επιχειρήσεις μικρού μεγέθους. Ο 
δευτερογενής τομέας τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη αποβιομηχανοποίηση, 
η πορεία της ΑΠΑ του δευτερογενή τομέα σημειώνει ετήσιες αυξομειώσεις.  
Από το 2000 έως το 2009 έχει διαχρονικά αυξητική πορεία ενώ από το 2010 μέχρι το 2017 έχει 
πτωτική πορεία. Το ποσοστό της μεταβολής στο χρονικό διάστημα 2000-2017 είναι 1,0% ενώ η 
μέγιστη τιμή εντοπίζεται το 2007 στα 1.733 εκατ. €.  
Η ελάχιστη τιμή της ΑΠΑ εντοπίζεται το 2014 και είναι στα 1.116 εκατ. €. 
 
Η Περιφερειακή Ενότητα με την μεγαλύτερη ΑΠΑ στον δευτερογενή τομέα είναι της Καβάλας. 
Ακολουθεί ανοδική πορεία καθώς το 2000 αποτιμήθηκε στα 310 εκατ. € και το 2017 στα 367 εκατ. 
€, με ποσοστό αύξησης 18,3 %. Η μέγιστη τιμή της ΑΠΑ στον δευτερογενή τομέα της 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας εντοπίζεται το 2009 με τιμή 504 εκατ. € 
Η μεγαλύτερη συνεισφορά στην ΑΠΑ του δευτερογενή τομέα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία πραγματοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας με ποσοστό 30%. 
Ακολουθεί η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης με ποσοστό 21% και η Περιφερειακή Ενότητα 
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Δράμας με ποσοστό 17%. Τέλος συνεισφορά ποσοστού 16% πραγματοποιεί τόσο η Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου όσο και η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. 
 
 

Τριτογενής τομέας 

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο τριτογενής τομέας αποτελεί κρίσιμο 
παράγοντα και παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη, τόσο σε επίπεδο Περιφερειακών 
Ενοτήτων όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας. Ο τριτογενής τομέας αναπτύσσεται σε ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων, οι οποίες πρέπει να αποκτήσουν προσανατολισμό, όπως ο κλάδος του τουρισμού 
αλλά και να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, όπως οι μεταφορές και τα συστήματα παροχής 
υπηρεσιών. Παρόλα τα περιθώρια ανάπτυξης, ο τριτογενής τομέας ξεπερνάει σε προστιθέμενη αξία 
τους υπόλοιπους τομείς. Ο τριτογενής τομέας είναι ο τομέας που εμφανίζεται την μεγαλύτερη 
συνεισφορά στο σύνολο της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, ξεπερνώντας μάλιστα και το 
άθροισμα της ΑΠΑ των δυο άλλων τομέων. 
Πιο συγκεκριμένα, η συνεισφορά του τριτογενούς τομέα στο σύνολο της ΑΠΑ είναι 71,5%. 

Ύστερα ακολουθεί ο δευτερογενής τομέας με 20,4% και το μικρότερο ποσοστό συνεισφοράς 

εντοπίζεται στο πρωτογενή τομέα, με ποσοστό 8,1%. 

Η πορεία της ΑΠΑ του τριτογενή τομέα σημειώνει μια διαχρονικά ανοδική πορεία καθώς για το 
2000 η τιμή της ΑΠΑ έφτασε τα 3.356 εκατ. € και κατέληξε στα 4.340 εκατ. €, με ποσοστό αύξησης 
29,3% 
Οι Περιφερειακές Ενότητες που κυριαρχούν στην ΑΠΑ του τριτογενή τομέα είναι η Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου και η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας 
Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας η ΑΠΑ του τριτογενή τομέα το 2000 αποτιμήθηκε στα 917 
εκατ. € και το 2017 στα 1.191 εκατ. €, σημειώνοντας αύξηση 29,8%. Η μέγιστη τιμή εντοπίζεται το 
2008 στα 1.703 εκατ. €. 
 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2017, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας μεταβλήθηκε 
κατά 2,3%, δηλαδή από τις 16.378 € που ήταν το 2016, στα 16.757 €. 
Το μικρότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το 2017 κατέγραψε η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, με κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ 11.539 €, κατά 0,9% αυξημένο σε σχέση με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του 2016. 
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σημειώνει διαχρονικά μια αύξουσα πορεία 
καθώς το 2000 το ΑΕΠ έφτασε τα 5.879 εκατ. € και κατέληξε στα 6.946 εκατ. €, σημειώνοντας 
αύξηση 18,1%. Η μέγιστη τιμή εντοπίζεται το 2008 με τιμή 9.450 εκατ. € 
 
Απασχόληση 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τον Μάρτιο του 2020 αριθμούσε 55.894 
ανέργους, ενώ τον Μάρτιο του 2019 καταμετρήθηκαν 50.947. Το ποσοστό μεταβολής της ανεργίας 
είναι 9,7%, 
Στο σύνολο της η χώρα τον Μάρτιο του 2020 σημείωσε 1.071.409 ανέργους, ενώ τον Μάρτιο του 
2019 928.141 ανέργους. 
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Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με 15.960 ανέργους το 2010, σημείωσε αύξηση 
250,2% στους ανέργους της, 
 
 

Οι εξαγωγές  

Για το 2018 η αξία των ελληνικών εξαγωγών έφτασε τα 33,09 δις €, καταγράφοντας ετήσια 
μεταβολή 16,1% σε σχέση με το 2017 που η αξία των ελληνικών εξαγωγών έφτασε τα 28,51 δις €. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών το 2018 καταλαμβάνουν τα καύσιμα (34,7%), 
Ακολουθεί ο κλάδος των τροφίμων με ποσοστό 16,0%, ο κλάδος των χημικών και πλαστικών με 
ποσοστό 12,0%, ο κλάδος των μετάλλων με 11,8%, οι μηχανές και συσκευές με 7,8 % και οι 
υπόλοιποι κλάδοι καταλαμβάνουν ποσοστό 17,8%. 
Έκτη Περιφέρεια η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη με 896 εκατ. € 

Οι εξαγωγές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σημειώνουν μια αύξουσα πορεία 
διαχρονικά με ετήσιες διακυμάνσεις. Το 2018 η αξία των εξαγωγών έφτασε τα 896,3 εκατ. €, 
σημειώνοντας μείωση 3,6%% σε σχέση με το 2017, όπου η αξία των εξαγωγών έφτασε τα 929,8 
εκατ. €. Υπογραμμίζεται ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διατηρεί 
πλεονασματικό ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών, το οποίο επίσης διαγράφει αύξουσα πορεία, με την 
τελευταία ετήσια μεταβολή του να είναι ποσοστού -24,4% ενώ τα τελευταία χρόνια το ισοζύγιο 
αυξήθηκε κατά 17 εκατ. €.  
Ο κυριότερος εξαγωγικός προορισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι η 
Κίνα, καθώς εκεί κατευθύνεται το 19,1% των προϊόντων. Ακολουθεί η Γερμανία με 11,6 % και η 
Τουρκία με 8,6%. Τέταρτος στην κατάταξη προορισμός είναι η γειτονική Βουλγαρία με ποσοστό 
6,8% ενώ πέμπτη είναι η Ιταλία. Οι ΗΠΑ με ποσοστό 3,8% κατατάσσονται στην έκτη θέση και 
ακολουθεί η Γαλλία με ποσοστό 2,9%. Οι τελευταίες θέσεις των εξαγωγικών προορισμών 
καλύπτονται από την Ισπανία με ποσοστό 2,5%, την Κύπρο με επίσης ποσοστό 2,5% και τέλος η 
Τυνησία με ποσοστό 2,2%. 
Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών πραγματοποιείται στον τομέα των μη μεταλλικών ορυκτών με 
ποσοστό 29%. Ακολουθούν τα τρόφιμα, με ποσοστό 21,0%. Τρίτος σε εξαγωγές κλάδος της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι η Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση και 
τέταρτος κλάδος τα Χημικά & Πλαστικά με ποσοστό 9,9%. Την πεντάδα συμπληρώνουν τα Ποτά & 
Καπνά με ποσοστό 6,5%. Οι υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων καταλαμβάνουν ποσοστό 17,5%. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

Πρωτίστως εκτιμούμε ότι είναι απολύτως αναγκαίο να διαμορφωθεί, μια νέα αναπτυξιακή 

στρατηγική και ένα νέο σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο για την Ανατολική Μακεδονία και τη 

Θράκη, που είναι σήμερα μια από τις πιο φτωχές Περιφερείας της Ευρώπης, αν και  βρίσκεται 

στον πιο νευραλγικό και κρίσιμο χώρο της επικράτειας. 

Πρέπει να εκπονηθεί ένα παραγωγικό και αναπτυξιακό σχέδιο που να προωθεί την 

Περιφερειακή Ανάπτυξη όχι μόνο σε έργα υποδομής αλλά με σαφείς παραγωγικές ιεραρχήσεις, 

με γενναία αποκέντρωση πόρων, με επενδυτικά κίνητρα και αξιόπιστους διοικητικούς και 

τεχνικούς μηχανισμούς υποστήριξης.  

Χρειάζεται μια πολιτική, όπου να εφαρμόζονται ταχύρρυθμα προγράμματα ανάπτυξης, 

προσαρμοσμένα στις εθνικές προτεραιότητες και σε πλήρη αντιστοίχιση με τις δυνατότητες 

της περιοχής, που αρθρώνονται κατά περιφέρεια και νομό. 

Επιθυμούμε μια ισομερή, ισόρροπη και ιεραρχημένη περιφερειακή ανάπτυξη της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής.  

 
Στρατηγικό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι στόχοι 
που αφορούν τον δευτερογενή τομέα παραγωγής αφορούν την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, 
όπως της γεωθερμίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακών διαδρομών, την ορθολογική 
διαχείριση των υδάτινων πόρων όπως της ύδρευσης, άρδευσης, εμπλουτισμό του υδροφόρου 
ορίζοντα και την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων. Επιπλέον, σχεδιάζεται η 
στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, η προσπάθεια 
συγκρότησης συστάδων συνεργασιών μονάδων του τομέα με προοπτικές εξειδίκευσης 
διαφοροποιούμενες κατά δυνατόν στις διάφορες περιοχές συγκεντρώσεων. 
 

Υποδομές – Αναπτυξιακά έργα 

 

ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ - ΣΙΔΗΡΟΡΟΔΡΟΜΟΣ 

 

 Σιδηροδρομική σύνδεση - νέα χάραξη Σιδηροδρομικής Εγνατίας Θεσσαλονίκης Καβάλας 
(Λιμάνι). Το σημαντικότερο έργο που θα αλλάξει την εικόνα του λιμανιού μας, αλλά θα μας 
βάλει και στον χάρτη ως σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο.  

 Ολοκλήρωση Κάθετοι άξονες, και ιδιαίτερα της Εξοχής - Δράμας – Καβάλας και Προμαχώνα – 
Σερρών – Δράμας – Καβάλα. 

 Δημιουργία Κόμβου  εξόδου στην Εγνατία οδό και αναβάθμιση του οδικού άξονα προς Διεθνές 
Αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος» και λιμάνι Κεραμωτής όπου πάνω από ένα εκατομμύριο 
τουρίστες διέρχονται 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 Σύνδεση με τον αγωγό φυσικού αερίου στις βιοτεχνικές μονάδες. 
 Η επέκταση του δικτύου Φυσικού Αερίου στο σύνολο των Δήμων της Π.Ε Καβάλας 
 Νέες Κατασκευές και ενίσχυση των υφιστάμενων δικτύων μεταφοράς ενέργειας χαμηλής, μέσης 

και υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή μας και στην Περιφέρεια (δεν μπορούν να 
συνδεθούν μονάδες παραγωγής ενέργειας – blackoutλόγω υπερκατανάλωσης ) 

 Δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μονάδας ισχύος 
200MW στο αναξιοποίητο οικόπεδο της Φωνής της Αμερικής, με συμμετοχή στην κοινότητα της 
Περιφέρειας, των Δήμων, των Επιμελητηρίων και φορέων  

 Ενισχυμένα κίνητρα χρηματοδότησης ενεργειακών έργων και αξιοποίησης αποβλήτων. 
 Ανάπτυξη Ηλεκτροκίνησης  

 

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 
 Δημιουργία κτιριακών υποδομών στο εμπορικό Λιμάνι Φίλιππος B και η μεταφορά όλων των 

Υπηρεσιών του Υπουργείου οικονομικών (Τελωνείο) 
 Δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου – Logistic, στο εμπορικό λιμάνι. 
 Δημιουργία νέων Λιμενικών εγκαταστάσεων (πορθμείο) εκτός οικισμού Κεραμωτής ώστε να 

αναπτυχθεί τουριστικά δίχως προβλήματα η Κεραμωτή και η Αμμόγλωσσα. Μετατροπή του 
σημερινού πορθμείου σε Μαρίνα 

 Υδατοδρόμια. Μείζονος σημασίας έργο η ολοκλήρωση και η υλοποίηση του σχεδιασμού για 
την εγκατάσταση υδατοδρομίου στην Καβάλα, που μπορεί να περιλαμβάνει Θάσο, 
Σαμοθράκη, Αλεξανδρούπολη. 

 Αναβάθμιση του λιμανιού στο Λιμένα Θάσου, με επέκταση δυνατοτήτων ελλιμενισμού 
μεγαλύτερων πλοίων, τύπουκρουαζιερόπλοιων 

 Αποπεράτωση – ολοκλήρωση των 2 μαρίνων του Νησιού της Θάσου, Λιμένας  και 
Λιμενάρια 

 Αξιοποίηση του λιμανιού – φυσικού κόλπου της Νέας Περάμου σε αλιευτικό, καταδυτικό 
τουρισμό.  

 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

 
 Καταγραφή και αξιοποίηση όλων των εκτάσεων του Δημοσίου και διεθνής διαγωνισμός 

για αξιοποίηση τους 
 Βιομηχανικά Κτήρια του 19ου – 20oυ: Αξιοποίηση των καπναποθηκών της πόλης της 

Καβάλας   - Αξιοποίηση του Μεταλλευτικού Συγκροτήματος Λιμεναρίων Θάσου. 
 Αξιοποίηση «Αλάνας» Ν. Ηρακλίτσας, σε τουριστικό – ψυχαγωγικό θέρετρο. 
 Βακούφικα – ΞΕΝΙΑ Θάσου, αξιοποίηση σε τουριστικό και πολιτιστικό πόλο. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Όσον αφορά την επιχειρηματικότητα στην περιοχή μας, επειδή οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί 
Νόμοι απέτυχαν στο να κρατήσουν ενεργές και κερδοφόρες τις επενδύσεις που έγιναν, θα πρέπει 
να ενσωματωθούν μια σειρά από λειτουργικά κίνητρα τα οποία είναι αναγκαία για την στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μας, σε μια από τις πιο φτωχές Περιφέρειας της χώρας.  
 
Επιγραμματικά: 

- επιδότηση ενεργειακού κόστους με μειωμένο τιμολόγιο στο επαγγελματικό ρεύμα 
- επιδότηση κόστους μεταφοράς (μέσω μείωσης τελών κυκλοφορίας & επιστροφή φόρου στα 

καύσιμα) 
- η επιδότηση του κόστους εργασίας (12%) και της απασχόλησης και όχι της ανεργίας, να επανέλθει 

και να είναι άμεση προς τις επιχειρήσεις, μέσω της μείωσης ή συμψηφισμού των εισφορών,  
- Ενίσχυση της εξωστρέφειας, με ισχυρότερα κίνητρα σε επιχειρήσεις που έχουν άμεσο εξαγωγικό 

προσανατολισμό 
- Χορήγηση πρόσθετων κινήτρων για την δημιουργία ενώσεων (clusters) πολύ μικρών επιχειρήσεων 

και δημιουργίας εταιρικών σχημάτων συνέργειας μεταξύ των επιχειρήσεων. 
- ειδικό πλαίσιο κινήτρων για την  νεανική και νεοφυής επιχειρηματικότητα, με έμφαση στην 

δημιουργία επιχειρήσεων από νέους επιστήμονες και την ανάπτυξη θερμοκοιτίδων. 
- Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ των κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως χώροι παραγωγής & αποθήκευσης 

των μεταποιητικών – τουριστικών επιχειρήσεων. 
 
 

 

Ιδιαίτερα θέματα επιχειρηματικότητας 

 
- Πάταξη του παραεμπορίου και λαθρεμπορίου, στις πύλες εισόδου με βελτίωση των υποδομών 

κατασταλτικού ελέγχου χερσαία και θαλάσσια, με σύγχρονα μηχανήματα όπως είναι τα scanner 

και την διοικητική ενοποίηση όλων των διευθύνσεων εμπορίου και των ελεγκτικών μηχανισμών και 
η δημιουργία μιας κεντρικής δομής με την σύσταση ειδικού Σώματος Δίωξης Παρεμπορίου, 

- Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων με την δυνατότητα άντλησης μικροπιστώσεων, 

με περίοδο χάριτος και χαμηλό επιτόκιο.   
- Σημαντικό πρόβλημα η Γραφειοκρατία και οι καθυστερήσεις στις εγκρίσεις αδειών – Άμεση 

βελτίωση και πάταξη της γραφειοκρατίας.  Δεν μπορεί μια τουριστική επένδυση να χρειάζεται  3 
χρόνια αναμονής, από αρχαιολογία, δασαρχείο, πολεοδομία 

- Τροποποίηση του Κανόνα Κρατικών Ενισχύσεων “De minimis” (ενισχύσεων ήσσονος σημασίας) 
και αύξηση του ποσού τριετίας, από τις 200.000€ στις 800.000€. 
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Ιδιαίτεροί Κλάδοι 

Αγροτικός τομέας 

 Θα πρέπει να διασφαλιστεί η άρδευση της πεδιάδας του Νέστου εάν γίνουν έργα για την 
άρδευση του κάμπου της Ξάνθης, δημιουργώντας ένα ακόμα φράγμα-ταμιευτήρα 
χαμηλότερα από το φράγμα του Θησαυρού. 

 Ολοκλήρωση αρδευτικού και τσιμενταύλακα στην Χρυσούπολη. 
 Μόνιμος μηχανισμός καθαρισμού τάφρου Τεναγών Φιλίππων για αντιπλημμυρική 

προστασία. 
 Κίνητρα επενδύσεων στους συνεταιρισμένους αγρότες, για την χρήση των Γεωθερμικών 

πεδίων και την οργανωμένη παραγωγή, τυποποίηση και διάθεση των αγροτικών προϊόντων. 
 Επιτάχυνση του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2016-20 που ουσιαστικά δεν έχει 

ακόμα ξεκινήσει. 
 Στήριξη του κλάδου της  αλιείας και αλιευμάτων, όπου η Καβάλα, διαθέτει μία από τις 

μεγαλύτερες ιχθυόσκαλες της χώρας. 
 Ειδικό πλαίσιο κινήτρων για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και ενίσχυση για την 

μεταποίηση και τυποποίηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων αφού η περιοχή μας διαθέτει 
από της μεγαλύτερες παραγωγές αγροτικών προϊόντων της χώρας όπως οι ελιές, το λάδι, το 
μέλι, τα ακτινίδια, τα σπαράγγια και τόσα άλλα. 

 

 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 
Σύμφωνα και με την σχετική μελέτη της Κ.Ε.Ε, το τουριστικό προφίλ της Καβάλας – Θάσου, αλλά 
και γενικότερα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, βασίζεται στο τρίπτυχο ΦΥΣΗ 
– ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΤΟΠΟΣ.  
Η ΦΥΣΗ αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο, περιλαμβάνονται περιοχές με μεγάλη ποικιλομορφία 
και αντιθέσεις, οικολογική αξία και βιοποικιλότητα, με το 16% της έκτασης της περιφέρειας να 
καλύπτεται από 28 περιοχές Natura 2000, ενώ τα δασικά συστήματα αποτελούν πάνω από το 50% 
της συνολικής έκτασης.  
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ καλύπτει το σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότητας ιστορικά, δίνει οντότητα και 
περιεχόμενη στην περιοχή.  
Τέλος, ο ΤΟΠΟΣ συνδέει τη φύση με τον πολιτισμό και τον άνθρωπο και τη δραστηριότητά του, 
μέσω της ιστορίας, αισθητικής και της ζωής. 
 
Η πλειοψηφία των τουριστών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προέρχεται 
από την Βουλγαρία, καταγράφοντας 2.196.900 τουρίστες για το 2019. Ακολουθεί η Τουρκία με 
523.400 τουρίστες το 2019 και τρίτη στην κατάταξη είναι η Ρουμανία με 310.100 τουρίστες. Οι 
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τουρίστες από την Γερμανία που επισκέφτηκαν την Περιφέρεια ήταν 119.000 ενώ από τους 
υπόλοιπους προορισμούς οι επισκέπτες ήταν 683.600. Στο σύνολο τους οι τουρίστες ήταν 3.833.100. 
Συμπεραίνεται ότι ο τουρισμός της περιοχής βασίζεται στους επισκέπτες από τις γειτονικές χώρες. 
Η πορεία του αριθμού των απασχολούμενων στον τουρισμό σημειώνει μια διαχρονική αύξηση 
καθώς το 2010 καταγράφηκαν 15.400 απασχολούμενοι στον τουρισμό και το 2019 έφτασαν 18.300, 
αυξανόμενοι κατά 18,8%, τιμή που ήταν και η υψηλότερη για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
Οι απασχολούμενοι στο τουρισμό αποτελούσαν το 8,5% του συνόλου των απασχολούμενων, 
ποσοστό που αποτελεί το μεγαλύτερο για το χρονικό διάστημα 2010-2019. 
 
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντοπίζονται 386 ξενοδοχειακές μονάδες 
σύμφωνα με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Από αυτές οι 72 είναι 1 Σελίδα | 101 
αστέρων, οι 156 είναι 2 αστέρων, οι 115 είναι 3 αστέρων, οι 31 είναι 4 αστέρων και οι 12 είναι 5 
αστέρων.  
Στο σύνολο τους διαθέτουν 11.261 δωμάτια με την πλειοψηφία αυτών, ποσοστού 48,9 % να 

εντοπίζεται στην Θάσο, που είναι τουριστικός προορισμός. Ακολουθεί ο Έβρος με 2.031 
δωμάτια, ποσοστό δηλαδή 18,0% και η Καβάλα με 1.662 δωμάτια, ποσοστό δηλαδή 14,7%. Οι 
περισσότερες μονάδες 5 αστέρων εντοπίζονται στην Θάσο και στον Έβρο. (Το 63,6% είναι 
συγκεντρωμένο στην Καβάλα και Θάσο) 
 
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαθέτει 7.322 δωμάτια, τα οποία 
συνεπάγονται 17.160 κλίνες. Το 80,5% των ενοικιαζόμενων δωματίων εντοπίζεται στην Θάσο, 

καθώς διαθέτει 5.895 δωμάτια. Ακολουθεί η Καβάλα, με 645 δωμάτια που αντιστοιχούν στο 8,8% 
των δωματίων και ο Έβρος με 587 δωμάτια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,0%. (Το 89,3 είναι 
συγκεντρωμένο στην Καβάλα και Θάσο) 
 
Ο τουρισμός στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει μεγάλα περιθώρια 
βελτίωσης των υποδομών, των υπηρεσιών και της προώθησης της περιοχής ως προορισμο για να 
αυξήσει τους αριθμούς επισκεπτών. Η βελτίωση και η αύξηση των εσόδων είναι άμεσα συνδεδεμένη 
με την βελτίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών, με την εστίαση σε χώρες με επισκέπτες που θα 
συνεισφέρουν περισσότερο στην τοπική οικονομία αλλά και στην βελτίωση της εικόνας της 
Περιφέρειας ως τουριστικό προορισμό. 
 
 
Για βελτίωση του τουριστικού προϊόντος χρειάζονται: 

 
 Δράσεις επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου 
 επενδύσεις που θα στοχεύουν στην αύξηση της δυναμικότητας των ξενοδοχείων 5 αστέρων, 

μέσω της ανάπτυξης νέων κλινών 5 αστέρων αλλά και της αναβάθμισης των κλινών 4 
αστέρων.  

 η προώθηση και ενημέρωση σε εθνικό επίπεδο  
 Συνεργασία με tour operators 
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 η διαφοροποίηση και ο εμπλουτισμός με εναλλακτικές μορφές τουρισμού και 
δραστηριότητες, προσαρμοσμένες στις συνθήκες των μη καλοκαιρινών μηνών  

  η αναβάθμιση υποδομών και ξενοδοχείων, με σκοπό την προσαρμογή στους μη 
καλοκαιρινούς μήνες  

  η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω της κατάρτισης του ανθρωπίνου δυναμικού αλλά 
και η παροχή κινήτρων για λειτουργία των επιχειρήσεων στους μη καλοκαιρινούς μήνες 

 η βελτίωση των υπηρεσιών μεταφοράς,  
 η στοχευμένη επικοινωνία 
 επενδύσεις που αφορούν την σήμανση τουριστικών προορισμών, την βελτίωση υποδομών 

και υπηρεσιών συνοριακών σταθμών και κυρίως την αναβάθμιση του τοπικού οδικού 
δικτύου  

 δημιουργία ιστοσελίδας και εφαρμογών τύπου ”app”  
 διάθεση εντύπων πληροφόρησης στους σταθμούς διοδίων  
 συμμετοχή σε εκθέσεις για την διάδοση της περιοχής μας ως προορισμό Οδικού Τουρισμού 
 Ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού περιεχομένου για την παροχή ενημερωτικού υλικού 

 
 
 
Τελειώνοντας θα συμφωνήσουμε με την μελέτη του Οργανισμού Έρευνας και Ανάλυσης 
διαΝΕΟσις, για τους παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων 
σχετίζονται με:  

i. Δυσλειτουργίες του δημόσιου τομέα, όπως η ποιότητα της φορολογικής διοίκησης, η 
υπολειτουργία αρμόδιων φορέων, η έντονη γραφειοκρατική εξαγωγική διαδικασία και η 
καθυστέρηση επιστροφής ΦΠΑ.  

ii. ii. Συνέπειες οικονομικών πολιτικών, όπως η υψηλή φορολογία και οι συνεχόμενες 
μεταβολές του νομοθετικού πλαισίου  

iii. iii. Παραγωγική δομή της χώρας που συνεπάγεται δυσκαμψίες στις αγορές προϊόντων, 
υψηλό κόστος και εμπόδια στο δίκτυο μεταφορών και υψηλό κόστος παραγωγής 

iv.  iv. Δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό  
v. v. Απουσία branding των ελληνικών προϊόντων  
vi. vi. Μειωμένη απόδοση στην καινοτομία που εφαρμόζεται στην παραγωγή και τις 

διαδικασίες 
 
Θα πρέπει επομένως να εφαρμοσθούν Δέσμες μέτρων και άμεσων ενεργειών για την επίτευξη 

της ανάπτυξης των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 


