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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

Α.1. Καθορισµός Στρατηγικής. 

Α.1. 0. Μεθοδολογία. 

 

Προκειµένου να γίνει η τελική επεξεργασία των προτάσεων για την ακολουθητέα 

στρατηγική προώθησης της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης της Θεσσαλίας, 

ακολουθείται η παρακάτω µεθοδολογία: 

α. Λαµβάνονται υπ’ όψη τα συµπεράσµατα  της Α΄ Φάσης και ιδιαίτερα των µελετών 

εκτίµησης της φέρουσας ικανότητας για τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

προώθηση της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης της Θεσσαλίας  και  καθορίζονται οι 

στρατηγικοί στόχοι. 

β. Εντός του παραπάνω πλαισίου αναπτύσσονται σενάρια ακολουθητέας στρατηγικής 

για τη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη. Επιδιώκεται να αναδειχθούν οι διαφορές στα 

αποτελέσµατα των επιλογών και των στόχων προτεραιότητας που θα προκύψουν 

κατά την εφαρµογή των διαφορετικών σεναρίων, µε σκοπό να γίνουν διακριτοί οι 

λόγοι που θα οδηγήσουν στην επιλογή του καταλληλότερου από αυτά.  

γ. Συγκρίνονται τα αναµενόµενα αποτελέσµατα των σεναρίων µεταξύ τους ως προς 

τις τεθείσες προϋποθέσεις και την προώθηση των στρατηγικών στόχων καθώς και τις 

προτεραιότητες και αναδεικνύεται το καταλληλότερο σενάριο. 

δ. Οι άξονες δράσης του επιλεγέντος σεναρίου αναπτύσσονται σε µέτρα πολιτικής και 

κατανέµονται σε χρονικούς ορίζοντες. 
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Α.1.1. Γενικά συµπεράσµατα Α΄  Φάσης. 

 

Τα χαρακτηριστικά και οι προοπτικές της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης στη 

Θεσσαλία έχουν αναλυθεί διεξοδικά κατά την Α΄ Φάση της παρούσας µελέτης. 

Βάση για την προώθηση της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης θεωρήθηκε «η 

εναρµόνιση της συνολικής κατάστασης του κάθε τόπου παρέµβασης µε τα 

περιφερειακά και εθνικά συµφέροντα, που πετυχαίνει µια αρµονική διαχείριση των 

πόρων που αποτελούν έλξη για τον τουρισµό καθώς και των σχεδιασµένων 

τουριστικών δραστηριοτήτων, µε την οπτική της αγοράς και µε τη φυσιογνωµία του 

τουριστικού προϊόντος και που πετυχαίνει επίσης τον σεβασµό προς τους 

περιορισµούς που έχουν τεθεί για το περιβάλλον, τις κοινωνικο-πολιτιστικές, 

οικονοµικές και πολιτικές πλευρές». (Σύµφωνα µε τον ορισµό που περιλαµβάνεται 

στα :“Guidelines for Carrying Capacity assessment for tourism in Mediterranean 

coastal areas”. UNEP 1997).  

Τα συµπεράσµατα από την µελέτη της Α΄ Φάσης αφορούν τόσο στο σύνολο του 

χώρου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όσο και στις επί µέρους περιοχές οι οποίες, λόγω 

των χαρακτηριστικών της τουριστικής τους ανάπτυξης, µετά από συνεννόηση της 

οµάδας Μελέτης µε την Επιτροπή Παρακολούθησης, κρίθηκαν ως ώριµες και  ως 

δυναµικές και αποτέλεσαν αντικείµενο µελέτης της Φέρουσας Ικανότητάς τους για τη 

Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη.  

 

 

 

Α.1.2. Συµπεράσµατα Α΄ Φάσης της µελέτης για τα χαρακτηριστικά του 

τουρισµού και τις προοπτικές της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης της 

Θεσσαλίας.   

 

Α.1.2.1. Χαρακτηριστικά της παρούσας κατάστασης, προβλήµατα και αιτίες. 

Ως προς το τουριστικό προϊόν η Θεσσαλία συγκεντρώνει µια αξιόλογη ποικιλία 

οικοσυστηµάτων και ένα περιβάλλον µε ιδιαίτερα υψηλή αισθητική, πολιτιστική και 
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ιστορική αξία και ιδιαίτερο φυσικό κάλλος. Οι συνθήκες του περιβάλλοντος είναι 

γενικά ανταγωνιστικές µε διεθνή κριτήρια, ιδίως αν ληφθούν υπ’ όψη οι δυνατότητες 

περαιτέρω βελτίωσης.  

Ταυτόχρονα η υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα και ευαισθησία συνοδεύεται από 

περιορισµούς θεσµοθετηµένης ή µη προστασίας της φύσης και της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς και τοπίων φυσικού κάλλους (Θαλάσσιο Πάρκο Σποράδων, Όλυµπος, 

Κοιλάδα Τεµπών, Αµπελάκια, Πήλιο Σκιάθος, Σκόπελος, Μετέωρα, Λίµνη 

Πλαστήρα, Ασπροπόταµος, Πίνδος, Περτούλι κλπ.). Πρόβληµα καταγράφεται στην 

εφαρµογή της προστασίας του φυσικού πλούτου από τις πιέσεις της τουριστικής 

ανάπτυξης, µιας και δεν έχουν ακόµα θεσµοθετηθεί τα προβλεπόµενα διαχειριστικά 

σχέδια και οι περισσότερες περιοχές δεν καλύπτονται από θεσµοθετηµένο 

χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό και δεν έχουν ακόµα ενταχθεί στο 

Κτηµατολόγιο.  

Οι συνθήκες περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής στον οικιστικό χώρο είναι εν γένει 

ικανοποιητικές, καταγράφονται όµως ακόµα σηµαντικές ελλείψεις στις υποδοµές 

(π.χ. διαχείριση λυµάτων και απορριµµάτων, συγκοινωνίες), παρά την προσπάθεια 

εκσυγχρονισµού που έχει γίνει κατά την τελευταία δεκαετία.  

Ο τουρισµός, παρ’ όλο το κενό που παρουσιάζει κυρίως στο χώρο του Θεσσαλικού 

κάµπου, αποτελεί για τη Θεσσαλία αξιόλογη οικονοµική δραστηριότητα και 

κατέχει κυρίαρχη θέση στον τριτογενή τοµέα. Σηµαντικότερη είναι η θέση του στην 

οικονοµία της Μαγνησίας, όπου συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο µέρος των 

ξενοδοχειακών υποδοµών µε έµφαση το Πήλιο και τις Βόρειες Σποράδες. Με 

εξαίρεση τη Σκιάθο και λιγότερο τη Σκόπελο, η τουριστική δραστηριότητα στις 

τουριστικές περιοχές της Θεσσαλίας είναι αρκετά ισορροπηµένη σε σχέση µε τις 

άλλες οικονοµικές δραστηριότητες. 

Η ανάπτυξη όµως του τουρισµού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η ένταση της 

χρήσης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων παρουσιάζουν σηµαντικές 

διαφορές από τη µια περιοχή στην άλλη.  

Η τουριστική ανάπτυξη που -στον ένα ή τον άλλο βαθµό- παρουσιάζουν οι περιοχές 

για τις οποίες στα πλαίσια της Α΄ Φάσης εκπονήθηκαν οι µελέτες εκτίµησης της 

φέρουσας ικανότητας, διαχέεται πολύ λίγο στον υπόλοιπο χώρο της Θεσσαλίας µε τη 

µορφή της τουριστικής κίνησης. Συσχέτιση των τουριστικών πόλων µε τις υπόλοιπες 
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περιοχές της Θεσσαλίας υπάρχει κυρίως στο οικονοµικό πεδίο π.χ. µε την 

τροφοδότηση των τουριστικών πόλων µε αγροτικά και άλλα προϊόντα και µε την 

πραγµατοποίηση επενδύσεων σε τουριστικές επιχειρήσεις. Επίσης η επικοινωνία-

συµπληρωµατικότητα των τουριστικών περιοχών, είναι σε κάθε περίπτωση 

περιορισµένη και αφορά κυρίως στη σχέση µεταξύ αστικών κέντρων και των 

κοντινών τους τουριστικών περιοχών, καθώς και των Σποράδων µεταξύ τους.  

Παρά την εµφάνιση νέων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού (π.χ. µορφών 

τουρισµού περιπέτειας κυρίως στους τουριστικούς πόλους του Ν. Τρικάλων, 

οικοτουρισµού στην Αλόννησο) σε γενικές γραµµές κυριαρχεί ο µαζικός τουρισµός 

(του τύπου «ήλιος-θάλασσα» στα παράλια και στα νησιά και εκδροµικός τουρισµός 

στα Μετέωρα). 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες έχουν µεγάλα περιθώρια αναβάθµισης και 

εκσυγχρονισµού, οι δε τουρίστες ανήκουν κυρίως στις µέσες και χαµηλότερες 

εισοδηµατικές κατηγορίες. 

Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει για την αναβάθµιση της τουριστικής 

υποδοµής και της τουριστικής ανωδοµής, η ανάπτυξη του τουρισµού στην 

Περιφέρεια παραµένει σχετικά περιορισµένη (πραγµατοποιούνται λιγότερο από 

το 3% των συνολικών διανυκτερεύσεων της χώρας) και άνισα κατανεµηµένη 

χωροταξικά.  

Η κατάταξη των Νοµών ανάλογα µε την τουριστική κίνηση δίνει πρώτη τη 

Μαγνησία µε 61%, δεύτερο το Ν. Λάρισας µε περίπου 20% των διανυκτερεύσεων, 

τρίτο τον δυναµικά ανερχόµενο, κυρίως σε σχέση µε τις διανυκτερεύσεις ξένων 

τουριστών, Ν. Τρικάλων µε σχεδόν 13%  και πιο αδύναµο από όλους το Ν. 

Καρδίτσας, µε περίπου 6%. 

Σε αντιστοιχία µε την τουριστική κίνηση κατατάσσονται οι νοµοί  και ως προς 

την τουριστική προσφορά. Σε ότι αφορά στους ρυθµούς αύξησης της τουριστικής 

προσφοράς κατά τη δεκαετία του ‘90 παρατηρείται αυξητική τάση και στους τέσσερις 

νοµούς, µε πρώτους σε ρυθµούς αύξησης τους Νοµούς Τρικάλων (ετήσια αύξηση 

8,12%) και Καρδίτσας (5,78%), ενώ χαµηλότερους ρυθµούς παρουσιάζουν οι Νοµοί 

Μαγνησίας (3,3%) και Λάρισας (2,23%) όπου υπάρχει ήδη τουριστική ανάπτυξη που 

κατά περιοχές αγγίζει τα όρια του κορεσµού. 
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Το 60% σχεδόν της τουριστικής ζήτησης επικεντρώνεται στους µήνες από Ιούνιο 

µέχρι και Σεπτέµβριο (έναντι του 65,4% σε εθνικό επίπεδο), παρ’ όλο που πολλά 

χαρακτηριστικά της Θεσσαλίας ευνοούν την ανάπτυξη του χειµερινού τουρισµού,  

ενώ η µεγαλύτερη πληρότητα σηµειώνεται τον Αύγουστο. Μόνο στα θέρετρα του Ν. 

Τρικάλων υπάρχει ισορροπηµένη κατανοµή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Βασικές αιτίες για τα παραπάνω, οι οποίες αναφέρονται και στο Χωροταξικό 

Σχέδιο της Θεσσαλίας, είναι: 

 Το χαµηλό επίπεδο των τουριστικών υπηρεσιών που προσφέρονται µέχρι  

σήµερα. 

 Οι ελλείψεις σε όλες τις µορφές υποδοµών (οδικό δίκτυο, διεθνή αεροδρόµια, 

κ.λ.π).  

 Η υπο-ανάπτυξη των νέων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού, παρά την 

ύπαρξη κατά περιοχές σηµαντικών τουριστικών πόρων, όπως το φυσικό περιβάλλον, 

οι αρχαιολογικοί χώροι, οι παραδοσιακοί οικισµοί, η έντονη πολιτισµική παράδοση. 

 

Παρά τη συνολική αύξηση της τουριστικής κίνησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι 

ρυθµοί αύξησης της τουριστικής κίνησης κατά τη δεκαετία του ‘90 (30% για τη 

Θεσσαλία) παραµένουν αρκετά µικρότεροι από τους µέσους ρυθµούς της χώρας 

(36%) και ο βαθµός πληρότητας των τουριστικών καταλυµάτων, σταθερά 

µικρότερος από το αντίστοιχο εθνικό µέγεθος.  

Πρόβληµα επίσης αποτελεί η πολύ χαµηλή µέση διάρκεια παραµονής των 

τουριστών στη Θεσσαλία.  

Οι χαµηλές αυτές επιδόσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο στο µικρό ρόλο που παίζει ο 

εξωτερικός τουρισµός στη Θεσσαλία.  

Αν και ο  ρόλος του εξωτερικού τουρισµού είναι µεν σχετικά µικρός, τα τελευταία 

χρόνια εµφανίζει αυξητική τάση (το 1996 οι διανυκτερεύσεις1 αλλοδαπών στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν το 33,15% του συνόλου, ενώ το 2001 αυξήθηκε στο 

38,98%, σηµειώνοντας αύξηση κατά 36,14% την περίοδο 1996 - 2001). 

                                                 
1 Η τουριστική κίνηση αφορά στο σύνολο διανυκτερεύσεων αλλοδαπών & ηµεδαπών τουριστών µόνο 
σε ξενοδοχειακά καταλύµατα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (πηγή: www.into.go) 
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Χαρακτηριστική ένδειξη είναι η λειτουργία του αεροδροµίου Αγχιάλου, η οποία 

εξυπηρετεί τα τελευταία χρόνια τις πτήσεις charter.  

 
 
 
 
 

∆ιανυκτερεύσεις ηµεδαπών  και αλλοδαπών σε 
ξενοδοχειακά καταλύµατα στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας, τα έτη 1996 και 2001 
Έτος ηµεδαποί αλλοδαποί σύνολο 
1996 1.050.475 520.845 1.571.320 

%  1996 66,85% 33,15% 100,00% 

Μεταβολή 
1996 -  2001 5,68% 36,14% 15,77% 

2001 1.110.105 709.084 1.819.189 

% 2001 61,02% 38,98% 100,00% 

                            Πηγή: www.gnto.gr / ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 

 

Πέρα από τις προαναφερθείσες αιτίες - και κυρίως την αιτία που αφορά στην υπο-

ανάπτυξη νέων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού-, πρόσθετες αιτίες που 

προέκυψαν από τις µελέτες φέρουσας ικανότητας των επί µέρους τουριστικών 

περιοχών και ερµηνεύουν το µικρό  ρόλο του εξωτερικού τουρισµού, είναι: 

 η µικρού βαθµού οργάνωση που υπάρχει στη Θεσσαλία για την καλλίτερη 

δυνατή διαπραγµάτευση µε τα ξένα πρακτορεία,  

 η ελλιπής προβολή του τουριστικού προϊόντος -φυσικού και πολιτιστικού- 

στο εξωτερικό,  

 η καταγεγραµµένη χαµηλή πολιτική φέρουσα ικανότητα των φορέων της 

Περιφέρειας (π.χ. στο προγραµµατικό κείµενο της Νοµαρχίας Μαγνησίας «Η 

Τουριστική ανάπτυξη της Μαγνησίας» 1997) απέναντι στον αλλοδαπό 

τουρισµό καθώς και  η αντίστοιχη χαµηλή κοινωνική-πολιτιστική φέρουσα 

ικανότητα µέρους του πληθυσµού (π.χ. της Σκοπέλου) και η προτίµησή του 

στον ηµεδαπό τουρισµό.  
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Α.1.2.2. Κατηγορίες περιοχών ανάλογα µε τους τουριστικούς πόρους και την 

τουριστική προσφορά τους. 

 

Η αξιολόγηση των τουριστικών πόρων δείχνει συγκέντρωση των πόρων σε µεγάλες 

χωρικά ζώνες µε γεωγραφική συνέχεια (Πήλιο–Μαυροβούνι-Όσσα-Όλυµπος, 

Σκιάθος-Σκόπελος-Αλόννησος και Πίνδος) και σε µεµονωµένες χωρικά ζώνες (π.χ. η 

περιοχή Αργιθέας και Σµοκόβου στο Νοµό Καρδίτσας, η περιοχή Όθρυος και η 

παραθαλάσσια περιοχή Αλµυρού στο νοµό Μαγνησίας).   

Η αξιολόγηση της τουριστικής προσφοράς ανά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα που 

βασίστηκε στα κριτήρια κλίµακας, έντασης και διαφοροποίησης της τουριστικής 

προσφοράς και στους αντίστοιχους δείκτες ανέδειξε τη συγκέντρωση των 

τουριστικών δραστηριοτήτων σε 3 ζώνες: στη ζώνη των νησιών των Β. Σποράδων, 

στη ζώνη της ανατολικής Θεσσαλίας –από τον Όλυµπο µέχρι και το Βόλο- και στη 

ζώνη της δυτικής ορεινής πλευράς της Θεσσαλίας. Ο συνδυασµός της αξιολόγησης 

της τουριστικής προσφοράς και των τουριστικών πόρων, οδηγεί στη διάκριση των 

περιοχών στις παρακάτω κατηγορίες:  

α) Ώριµες περιοχές, οι οποίες αποτελούν και το βασικό τουριστικό προϊόν της 

Θεσσαλίας και απετέλεσαν αντικείµενο µελετών εκτίµησης φέρουσας ικανότητας: 

Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος, Πήλιο, Όσσα-Μαυροβούνι, Καλαµπάκα-Μετέωρα. 

β) ∆υναµικές περιοχές ως προς την τουριστική ανάπτυξη, για τις οποίες επίσης 

εκπονήθηκαν µελέτες φέρουσας ικανότητας και είναι οι: Όλυµπος, Πύλη-Ελάτη-

Περτούλι, Λίµνη Πλαστήρα, Αστικά κέντρα: Λάρισσα-Βόλος-Τρίκαλα-Καρδίτσα. 

γ) ∆υνητικές περιοχές τουριστικής ανάπτυξης, που σήµερα δεν παρουσιάζουν 

τουριστική ανάπτυξη αλλά είναι αξιοποιήσιµες τουριστικά βάσει της αξιολόγησης 

των τουριστικών πόρων, (π.χ. περιοχή Αργιθέας και Σµοκόβου, ορεινή περιοχή 

Καλαµπάκας και Ασπροπόταµος, περιοχή Φαρσάλων, Ελασσώνα, περιοχή Όθρυος, 

περιοχή Αλµυρού). 

δ)  Ως αναξιοποίητες χαρακτηρίζονται όλες οι πεδινές περιοχές της ενδοχώρας, όπου 

το αγροτικό στοιχείο παραµένει µέχρι σήµερα πολύ έντονο. 
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Α.1.2.3. Οι προοπτικές της Θεσσαλίας για βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη.  

 

Η Θεσσαλία εµφανίζει θετικές προοπτικές για βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη, µε 

ανταγωνιστικούς όρους στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον, κυρίως χάρις στο γεγονός 

ότι ο φυσικός και πολιτιστικός πλούτος των νησιωτικών, παραθαλάσσιων και ορεινών 

περιοχών της, ακόµη και των ώριµων τουριστικά µεταξύ αυτών, ευνοεί την ανάπτυξη 

των θεµατικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Σήµερα στις περισσότερες 

περιοχές αυτές οι µορφές τουρισµού είναι υπο-αναπτυγµένες, ενώ σε κάποιες, όπως 

οι ορεινές περιοχές του νοµού Τρικάλων και η Αλόννησος, παρουσιάζουν ήδη 

δυναµική ανάπτυξης. 

Εποµένως η «δεξαµενή» από όπου µπορεί να αντλήσει η προσπάθεια για τη βιώσιµη 

τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλίας περιλαµβάνει κατά πρώτο τις ώριµες και κατά 

δεύτερο τις δυναµικές τουριστικά περιοχές και στον αναπροσανατολισµό του 

τουρισµού τους.   

Παράλληλα η κατανοµή του τουριστικού προϊόντος που περιλαµβάνει και τις 

«δυνητικές» κατά την αξιολόγηση της Α΄ φάσης της παρούσας µελέτης περιοχές 

τουριστικής ανάπτυξης, προσφέρει δυνατότητες για µια πιο ευρεία και ισόρροπη 

χωροταξική κατανοµή της τουριστικής ανάπτυξης στο χώρο της Περιφέρειας.  

Για την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, την αύξηση της παραµονής, την 

προσέλκυση υψηλότερων εισοδηµατικών τάξεων, την αύξηση του µεριδίου του 

αλλοδαπού τουρισµού, χρειάζεται: 

 Η ανάπτυξη θεµατικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού.  

 Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισµός του επιπέδου των προσφερόµενων 

τουριστικών υπηρεσιών. 

 Η κάλυψη, µε χωρικές και χρονικές προτεραιότητες, των ελλείψεων σε όλες τις 

µορφές υποδοµών (µεταφορές, διαχείριση απορριµµάτων και λυµάτων, 

τηλεπικοινωνίες, πληροφορική). 

 Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

 Η εκπαίδευση ανθρώπινου δυναµικού και η οργάνωση διαφοροποιηµένων 

τουριστικών προϊόντων που να καλύπτουν όλη τη διάρκεια του χρόνου σε µια ή 
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σε διαφορετικές περιοχές ανάλογα µε το προϊόν τους και τα συγκριτικά τους 

πλεονεκτήµατα. 

 Η εκπαίδευση των επιχειρηµατιών και του πολιτικού προσωπικού των τοπικών 

φορέων στις σύγχρονες αντιλήψεις περί βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης 

επιχειρήσεων. 

 Η οργάνωση των σχέσεων µε τα ξένα τουριστικά πρακτορεία. 

 Η προβολή του τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλίας στο εξωτερικό. 

 

 

 

Α.1.2.4. Συµπεράσµατα της Α΄  φάσης για τις προοπτικές βιώσιµης τουριστικής 

ανάπτυξης στις ώριµες ή/και δυναµικές τουριστικά περιοχές της Θεσσαλίας. 

 

Από τις αξιολογήσεις του τουριστικού προϊόντος, της τουριστικής προσφοράς, της 

δυνητικής ζήτησης και από την µελέτη εκτίµησης της φέρουσας ικανότητας των 

ώριµων ή/και δυναµικών περιοχών της Θεσσαλίας, για την κάθε µια από αυτές 

συνάγονται συµπεράσµατα και αναδεικνύονται προοπτικές για τη βιώσιµη ανάπτυξη 

του τουρισµού. 

 Σκιάθος: Πολύ δυναµική και ώριµη τουριστική περιοχή, µε κορεσµένη φέρουσα 

ικανότητα βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης στο νότιο τµήµα του νησιού. H 

Σκιάθος είναι ο τουριστικός προορισµός µε την πιο έντονη τουριστική κίνηση στη 

Θεσσαλία καθώς διαθέτει το 25% των κλινών της Περιφέρειας, ενώ στο νοµό 

Μαγνησίας που είναι ο πλέον τουριστικός της Θεσσαλίας κατέχει το 37,59% των 

διανυκτερεύσεων. Το πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης«ήλιος-θάλασσα» παρ’ όλο 

που εµφανίζονται και νέες µορφές τουρισµού, είναι κυρίαρχο. Τα τελευταία όµως 

χρόνια, ορισµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά  της τουριστικής ανάπτυξης της 

Σκιάθου παρουσιάζουν πτώση. Αυξάνονται συγκριτικά τα ποσοστά των 

τουριστών µεσαίων και χαµηλότερων εισοδηµάτων, µειώνεται η διάρκεια 

παραµονής και επίσης µειώνεται το ποσοστό των αλλοδαπών τουριστών έναντι 

των ηµεδαπών. Υπάρχει όµως ενδιαφέρον και δυνατότητες για 

αναπροσανατολισµό του µαζικού τουρισµού της Σκιάθου, όπως προτείνει το 
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σενάριο που επελέγη στα πλαίσια της µελέτης εκτίµησης φέρουσας ικανότητας, 

προς το πρότυπο της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και για την 

ανάπτυξη µορφών θεµατικού και εναλλακτικού τουρισµού (θαλάσσιος, 

συνεδριακός, πολιτιστικός, αθλητικός, οικοτουρισµός, αγροτουρισµός).   

 Σκόπελος: Ώριµη τουριστική περιοχή µε τουριστική αναπτυξιακή πορεία, στην 

οποία συντελείται ήδη µια στροφή -η οποία συνοδεύεται από κάµψη της 

τουριστικής κίνησης- από τον µαζικό προς ένα επιλεκτικό τουρισµό υψηλότερων 

εισοδηµάτων, µε περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα. Παρουσιάζεται όµως ταυτόχρονα 

και τάση επανασυγκέντρωσης της τουριστικής κίνησης στους θερινούς µήνες, ενώ 

η παραµονή στο νησί είναι µικρή. Υπάρχει ενδιαφέρον και δυνατότητες για την 

ανάπτυξη των πλησιέστερων προς τα χαρακτηριστικά της φέρουσας ικανότητας 

του νησιού, µορφών θεµατικού και εναλλακτικού τουρισµού (θαλάσσιος, 

οικοτουρισµός αγροτουρισµός, θρησκευτικός, πολιτιστικός, αθλητικός 

τουρισµός).  

 Αλόννησος: Ώριµη περιοχή µε πραγµατικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης 

που χρειάζεται να εναρµονισθούν µε τη χαµηλή φέρουσα ικανότητά της λόγω της 

περιβαλλοντικής κυρίως σηµασίας και των περιορισµών που συνδέονται µε το 

Θαλάσσιο Πάρκο. Η συνολική αύξηση που σηµείωσε κατά την περίοδο 1993-

2000 το µικρό, έναντι της Σκιάθου και της Σκοπέλου, σχετικό βάρος της 

Αλοννήσου ως προς την τουριστική κίνηση δείχνει ότι στην περιοχή ανοίγονται 

ορίζοντες για µια εναλλακτική µορφή νησιωτικού τουρισµού. Με επίκεντρο την 

Αλόννησο  παράλληλα µε τον τύπο «ήλιος-θάλασσα», αναπτύσσεται ήδη ο 

οικοτουρισµός µε θετικές προοπτικές για το µέλλον, ενώ θετικές είναι και οι 

προοπτικές για την ανάπτυξη αγροτουρισµού και πολιτιστικού τουρισµού. Το 

γεγονός όµως ότι µεταξύ 1993 και 2000 σηµειώθηκε πτώση των αφίξεων κατά 

19% δείχνει ακριβώς ότι αυτού του τύπου οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού 

απαιτούν τον αναπροσανατολισµό του µοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της 

Αλοννήσου, από αυτό του µαζικού τουρισµού προς ένα ηπιότερο και ενταγµένο 

στην «περιορισµένη» µορφή της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης.  

Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι στις Σποράδες την περίοδο 1996 – 2000 έχουµε 

µείωση στην κίνηση των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων µόνο στον µαζικό 

τουρισµό. 
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Την περίοδο 1996 – 2000 παρατηρείται µικρή αύξηση στον αριθµό των 

διανυκτερεύσεων που πραγµατοποιούνται στο σύνολο των Σποράδων (+3,02%).  

Οι τάσεις που διαµορφώθηκαν επηρεάστηκαν από την µεγάλη µείωση που υπέστη η 

τουριστική κίνηση στον αριθµό των αφίξεων (–6,78%) στη Σκόπελο και στον αριθµό 

των διανυκτερεύσεων (σχεδόν διπλάσια µείωση, -13,02%).  

Σηµαντική ωστόσο είναι η αύξηση που σηµειώθηκε στην τουριστική κίνηση της 

Αλοννήσου (+92,95% στον αριθµό των αφίξεων και +22,69% στον αριθµό των 

διανυκτερεύσεων). 

Σε µικρά επίπεδα κινήθηκε η µεταβολή των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων στη 

Σκιάθο, µε τον αριθµό των αφίξεων να αυξάνονται κατά 21,23% και τον αριθµό των 

διανυκτερεύσεων κατά 5,83%.  

 

 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΦΙΞΕΩΝ & ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ την χρονική περίοδο 1993 - 2000 

ΑΦΙΞΕΙΣ ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
Ηµεδαποί Αλλοδαποί Σύνολο Ηµεδαποί Αλλοδαποί Σύνολο 

Αλόννησος 1.408 4.735 6.143 6.294 46.207 52.501
Σκιάθος 13.358 37.907 51.265 54.605 323.043 377.648
Σκόπελος 13.186 12.411 25.597 50.432 80.346 130.778

1993 

ΣΠΟΡΑ∆ΕΣ 27.952 55.053 83.005 111.331 449.596 560.927
 

Αλόννησος 162,07% 72,40% 92,95% 78,27% 39,40% 22,69%
Σκιάθος 81,13% 0,12% 21,23% 89,80% -8,36% 5,83%
Σκόπελος 22,68% -38,08% -6,78% 24,98% -36,86% -13,02%

Μ
ετ
αβ
ολ
ή 

19
93

 -2
00

0 

ΣΠΟΡΑ∆ΕΣ 57,64% -2,27% 17,90% 59,79% -8,55% 3,02%

 
Αλόννησος 3.690 8.163 11.853 11.220 64.412 64.412
Σκιάθος 24.196 37.954 62.150 103.641 296.032 399.673
Σκόπελος 16.177 7.685 23.862 63.030 50.727 113.7572000 

ΣΠΟΡΑ∆ΕΣ 44.063 53.802 97.865 177.891 411.171 577.842

Πηγή: ΕΟΤ ΒΟΛΟΥ, 2000. 

 

 Η περιοχή του Πηλίου: Ζώνη ώριµης τουριστικής ανάπτυξης µε αξιόλογη 

προσφορά τουριστικών υπηρεσιών και τουριστική αναπτυξιακή πορεία. Το Πήλιο 

συγκεντρώνει το 22,60 % των αφίξεων τουριστών του Ν. Μαγνησίας. Η διάρκεια 

παραµονής των τουριστών είναι όµως πολύ µικρή και παρουσιάζει τάσεις 
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περαιτέρω µείωσης (από 3,5 ηµέρες το 1993 σε 2,6 το 1997). Μικρή είναι και η 

µέση πληρότητα των ξενοδοχείων που κυµαίνεται στο 29%. 

Η µελέτη των χαρακτηριστικών της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης ανέδειξε 

την ανάγκη αναπροσανατολισµού του υπάρχοντος προτύπου προς ένα πιο 

ποιοτικό πρότυπο στα πλαίσια της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και 

της παράλληλης ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού που συµβάλλουν 

στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. Το πλούσιο τουριστικό προϊόν του 

Πηλίου κρίνεται πρόσφορο για τον οικολογικό τουρισµό και τον αγροτουρισµό, 

τον πολιτιστικό και θρησκευτικό τουρισµό κ.ά.  

 Τα Αστικά κέντρα της Περιφέρειας, Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα και Καρδίτσα 

κατά σειρά αξιολόγησης της τουριστικής τους προσφοράς, για τα οποία θεωρούµε 

ότι υπάρχουν πραγµατικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της τουριστικής 

προσφοράς. Οι δυνατότητες αυτές αφορούν κυρίως στην ανάπτυξη τουρισµού 

πόλεων, συνεδριακού τουρισµού και επαγγελµατικού τουρισµού. 

 Η περιοχή Καλαµπάκας-Μετεώρων, η οποία αξιολογείται ως µια ώριµη 

τουριστική περιοχή µε αναπτυξιακή πορεία. Η περιοχή παρουσιάζει εδώ και 

χρόνια, λόγω των πολύ σηµαντικών τουριστικών πόρων, µια υψηλή τουριστική 

ανάπτυξη που βασίζεται, από πλευρά προσφοράς, τόσο στην ύπαρξη µονάδων 

υψηλών κατηγοριών όσο και στη διαφοροποίηση των τουριστικών 

δραστηριοτήτων. Παρά τη βελτίωση των τελευταίων χρόνων η µέση ετήσια 

πληρότητα των ξενοδοχείων συνεχίζει να είναι  πολύ χαµηλή (περί το 15%).  

Στην περιοχή αυτή όπου κυριαρχεί ο εκδροµικός τουρισµός µε χαρακτηριστικά 

µαζικού τουρισµού, ήδη αναπτύσσονται παράλληλα µορφές θεµατικού και 

εναλλακτικού τουρισµού. Η κατάλληλη για την περιοχή µορφή βιώσιµης 

τουριστικής ανάπτυξης προσεγγίζει προς ένα σενάριο περιορισµένης τουριστικής 

ανάπτυξης, εναλλακτικού τουρισµού. Πρόκειται για την προσαρµογή του 

κυρίαρχου υπάρχοντος προτύπου στα όρια της φέρουσας ικανότητας .της 

περιοχής και ιδιαίτερα όσον αφορά στο κηρυγµένο από την UNESCO φυσικό και 

πολιτιστικό Μνηµείο των Μετεώρων. Υπάρχει ενδιαφέρον και δυνατότητες για 

την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως: πολιτιστικού, 

θρησκευτικού, οικοτουρισµού, αθλητικού και τουρισµού περιπέτειας. 
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 Η περιοχή Ολύµπου, όσον αφορά στο τουριστικό προϊόν, αξιολογείται ως µια 

ζώνη µε δυνατότητες ανάπτυξης υπό ορισµένες προϋποθέσεις, ενώ η περιοχή 

Όσσας – Μαυροβουνίου η οποία, στα πλαίσια της παρούσας µελέτης, 

εξετάσθηκε µαζί µε τον Όλυµπο ως µια ενότητα, αξιολογείται ως ώριµη µε 

περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης. Βεβαίως ο Όλυµπος, λόγω της ∆ιεθνούς του 

ακτινοβολίας και του συµβολισµού του, µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο 

για τη τουριστική ανάπτυξη της εν λόγω ενότητας, αλλά και της Θεσσαλίας. Η 

έλλειψη βασικών υποδοµών θεωρείται ως ένα σηµαντικό µειονέκτηµα για 

την περιοχή και για την διατήρηση της τουριστικής ανάπτυξης εντός των 

ορίων της φέρουσας ικανότητας. 

 Η περιοχή Πύλης-Ελάτης-Περτουλίου αξιολογείται ως µια ώριµη περιοχή για 

ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού. Η περιοχή θεωρείται ιδιαίτερα αξιόλογη 

λόγω των πόρων που ανταποκρίνονται σε νέες µορφές τουρισµού, της γειτνίασής 

της µε αστικά κέντρα (Τρίκαλα, Καρδίτσα), των θετικών αναπτυξιακών της 

χαρακτηριστικών και της οικολογικής της αξίας. 

Αποτελεί µια από τις παραδοσιακότερες παραθεριστικές περιοχές. Κατά τη θερινή 

περίοδο ο πληθυσµός των οικισµών της περιοχής πολλαπλασιάζεται και αλλάζουν 

τόσο η σύνθεσή του όσο και τα κοινωνικο-πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Οι 

οικισµοί της Ελάτης, Περτουλίου και Νεραϊδοχωρίου συνθέτουν επίσης µια 

κατεξοχήν ζώνη χειµερινού τουρισµού.  

∆ιαθέτει πλούσιους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους και συνιστά τον δεύτερο 

πόλο τουριστικής ανάπτυξης του νοµού Τρικάλων, µετά τα Μετέωρα Τα 

καταλύµατα συγκεντρώνονται στις υποπεριοχές της Πύλης και Ελάτης. 

Σηµαντικό πόλο έλξης στην περιοχή, πέρα από το φυσικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον, αποτελεί και το χιονοδροµικό κέντρο του Περτουλίου. 

Η βελτίωση των βασικών υποδοµών της περιοχής (οδικό δίκτυο, διαχείριση των 

απορριµµάτων και των λυµάτων τουριστική υποδοµή, κ.α.) που απαιτείται, θα 

πρέπει να λάβει υπόψη της τις αυξητικές τάσεις της τουριστικής ζήτησης που 

παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην 

προστασία του περιβάλλοντος µιας και αυτό αποτελεί τον βασικό πόλο έλξης 

καθώς και στην διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς. Οι κατευθύνσεις 

αυτές οδηγούν στην υιοθέτηση ενός σεναρίου ήπιας βιώσιµης τουριστικής 
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ανάπτυξης και ταυτόχρονα στην ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού, 

όπως ο οικοτουρισµός, ο αγροτουρισµός και ο τουρισµός περιπέτειας. 

 Η περιοχή της Λίµνης Πλαστήρα, αξιολογείται ως µια ζώνη µε δυνατότητες 

τουριστικής ανάπτυξης, βασισµένης κυρίως στις ήπιες µορφές τουρισµού.  

Ο σηµαντικότερος πόλος έλξης της περιοχής είναι η τεχνητή λίµνη, σε συνδυασµό 

µε το υπέροχο φυσικό ορεινό τοπίο. Η περιοχή διαθέτει επίσης πολιτιστικούς 

πόρους που αποτελούνται κυρίως από βυζαντινές και µεταβυζαντινές εκκλησίες 

και µοναστήρια και κάποιες εναποµείνασες κατοικίες ως µνηµεία παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής. Οι σύγχρονες παρεµβάσεις στον χώρο στα πλαίσια της ισχύουσας 

ΖΟΕ µπορούν να χαρακτηριστούν ως «ήπιες».  

Η τουριστική κίνηση παρουσιάζεται αυξητική από έτος σε έτος, γεγονός που     

δείχνει ότι η τουριστική ζήτηση παρουσιάζει φαινόµενα συνεχούς µεγέθυνσης. 

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της µελέτης φέρουσας ικανότητας η µελλοντική 

τουριστική ανάπτυξη της περιοχής πρέπει να προσανατολισθεί προς την ήπια, 

βιώσιµη ανάπτυξη καθώς η απρογραµµάτιστη τουριστική µεγέθυνση συνεπάγεται 

σηµαντικές πιέσεις στο περιβάλλον του τουριστικού προορισµού, που αποτελεί 

και συγκριτικό του πλεονέκτηµα. 

 

Οι µελέτες εκτίµησης φέρουσας ικανότητας, ανέδειξαν επίσης θετικές 

προοπτικές που συνδέονται µε τη δικτύωση και τις συνεργασίες τουριστικών 

περιοχών στη βάση π.χ. κοινών ή συµπληρωµατικών µορφών τουρισµού, είτε 

µεταξύ τους σε διάφορες κλίµακες,  (π.χ. δίκτυα οικοτουρισµού σε Σποράδες-Πήλιο, 

αλλά και στο ευρύτερο τουριστικό τόξο µε την περιοχή-Μαυροβουνίου-Όσσας-

Ολύµπου, σε Καλαµπάκα-Μετέωρα µε την περιοχή Πύλης-Ελάτης –Περτουλίου), 

είτε µε άλλες που ανήκουν στις περιοχές δυνητικής τουριστικής ανάπτυξης (π.χ. 

οικοτουρισµός ή περιηγητικός τουρισµός στην περιοχή Καλαµπάκας-Μετεώρων µε 

την ορεινή περιοχή Καλαµπάκας και µε τα χωριά του Ασπροποτάµου, τουρισµός 3ης 

ηλικίας π.χ. στο Πήλιο και ιαµατικά λουτρά στο Σµόκοβο). 

Θετικές τέλος προοπτικές αναδείχθηκαν από τη δικτύωση των περιοχών βάσει 

υποδοµών αλλά και δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τον τουρισµό. (π.χ. µαρίνα 

Σκιάθου για τις Σποράδες και το Πήλιο, στελέχωση εναλλακτικών µορφών τουρισµού 

µε ανθρώπινο δυναµικό από άλλες περιοχές της Θεσσαλίας για τουριστικές περιοχές -
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όπως η Σκιάθος και η Σκόπελος- όπου το τοπικό δυναµικό δεν επαρκεί, συνεργασίες 

οικονοµικού τύπου κ.α). 

 

 

 

Α.2. Καθορισµός των Στρατηγικών Στόχων της βιώσιµης τουριστικής 

ανάπτυξης της Θεσσαλίας.  

 

Οι γενικοί στρατηγικοί αναπτυξιακοί στόχοι της Περιφέρειας όπως αναφέρονται στο 

Γ΄ ΠΕΠ Θεσσαλίας, είναι: 

 Να διαµορφώσει ένα νέο βιώσιµο τοµεακό «µίγµα» ενσωµατώνοντας τους 

σύγχρονους τοµείς υψηλής τεχνολογίας και σύγχρονης οργάνωσης,  

 Να αξιοποιήσει την εξειδίκευση των περιοχών της, τις ικανότητες και την 

συσσωρευµένη τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναµικού της, 

 Να δηµιουργήσει κρίσιµα µεγέθη κλίµακας και να αξιοποιήσει τις νέες αγορές 

που διανοίγονται  στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης αλλά και της νέας 

ενδοχώρας που διαµορφώνεται στα Βόρεια σύνορα της Χώρας.  

Οι στόχοι αυτοί πρέπει να επιτευχθούν χωρίς να θιγεί η προσπάθεια για την  άρση 

των ανισοτήτων (διάχυση των ευκαιριών παντού) την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος των φυσικών πόρων και των περιοχών ιδιαίτερου κάλλους, και την 

διατήρηση της κοινωνικής συνοχής που κινδυνεύει να θιγεί λόγω της επιτάχυνσης της 

µετάβασης προς το νέο αιώνα και την διαφοροποίηση (µετεξέλιξη) των τοµέων της 

προς ένα νέο σηµείο ισορροπίας. 

Το Γ΄ ΠΕΠ θα πρέπει εποµένως να έχει περισσότερο «ολοκληρωµένη 

προσέγγιση» µεγαλύτερη επικέντρωση σε τοµείς µε σηµαντικό συγκριτικό 

πλεονέκτηµα ή ιδιαιτέρων προβληµάτων που δεν έχουν επιλυθεί και να εστιαστεί 

επιλεκτικά σε συγκεκριµένες γεωγραφικές ζώνες που η ανάπτυξη τους θα 

αποτελέσει πλέον πόλους έλξης αλλά και οχήµατα διάχυσης της προς όµορες 

ζώνες έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσµα να τείνει προς την αειφόρο και 

αυτοτροφοδοτούµενη ανάπτυξη επ’ ωφελεία όλων. 
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Οι στρατηγικοί στόχοι της Περιφέρειας για τον τουρισµό, όπως εκφράζονται στo  

ΠΕΠ 2000-2006, είναι: 

1. Η αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητας του βασικού τουριστικού προϊόντος της 

Θεσσαλίας (Νησιά Β. Σποράδων, Πήλιο, Μετέωρα, παράλια Ν. Λάρισας) και η 

διατήρηση του µεριδίου του στην ∆ιεθνή Αγορά. 

2. Η ενίσχυση των πλεονεκτηµάτων που διαθέτει στην ανάπτυξη νέων, εναλλακτικών 

µορφών τουρισµού τόσο σε ήδη αναδειχθέντες όσο και σε υπό ανάδειξη τουριστικούς 

προορισµούς. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη των ήπιων µορφών 

τουρισµού στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές που θα πρέπει να αποφύγουν την 

διαµόρφωση συνθηκών υπερσυσσώρευσης και κορεσµού που εµφανίζουν οι 

νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.  

Αναφέρεται ακόµα ρητά ότι «η φέρουσα ικανότητα των περιοχών που θα 

αναπτυχθούν τουριστικά πρέπει να λαµβάνεται υπόψη …».  

Επισηµαίνεται τέλος ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη φέρουσα 

ικανότητα των υπό ανάπτυξη περιοχών των που βρίσκονται σε περιοχές «Natura 

2000». 

Από τη σύγκριση των παραπάνω µε τα συµπεράσµατα των µελετών εκτίµησης 

φέρουσας ικανότητας, προκύπτει συµφωνία µε τους 2 στρατηγικούς στόχους που 

θέτει το Γ΄ ΠΕΠ Θεσσαλίας για τον τουρισµό, η οποία γίνεται σαφέστερη εφ’ 

όσον συµπληρωθεί ο στρατηγικός στόχος 1 ως εξής: 

«Η αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητας του βασικού τουριστικού προϊόντος της 

Θεσσαλίας (Νησιά Β. Σποράδων, Πήλιο, Μετέωρα, παράλια Ν. Λάρισας) και η 

βελτίωση του µεριδίου τους στην ∆ιεθνή Αγορά, µε αναπροσανατολισµό τους προς 

το πρότυπο της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης και τις θεµατικές και εναλλακτικές 

µορφές τουρισµού».  

Η συµπλήρωση αυτή του στόχου 1 κρίνεται απαραίτητη, διότι όπως αναδείχθηκε 

στην Α΄ φάση της µελέτης, το πρότυπο στο οποίο είναι βασισµένη η τουριστική 

ανάπτυξη των συγκεκριµένων τουριστικών πόλων έλξης, χρειάζεται να ενταχθεί στα 

πλαίσια της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης. Τα συµπεράσµατα των µελετών 

φέρουσας ικανότητας  δείχνουν επίσης ότι απαιτείται ο αναπροσανατολισµός της 

τουριστικής τους ανάπτυξης  προς τις θεµατικές και εναλλακτικές µορφές τουρισµού 
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προκειµένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στο σύγχρονο ∆ιεθνές 

περιβάλλον. 

Για τη διατύπωση της στρατηγικής λαµβάνεται τέλος υπ’ όψη ο στρατηγικός στόχος / 

προϋπόθεση των προηγούµενων δύο ΠΕΠ Θεσσαλίας να µη «θιγεί η προσπάθεια για 

την  άρση των ανισοτήτων (διάχυση των ευκαιριών παντού) την προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος των φυσικών πόρων και των περιοχών ιδιαίτερου κάλλους, 

και την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής». 

 

 

 

Α.3. Εναλλακτικά σενάρια ακολουθητέας στρατηγικής.  

 

Αναπτύσσονται τρία εναλλακτικά σενάρια ακολουθητέας στρατηγικής, κάθε ένα από 

τα οποία, µε διαφορετικές χρονικές προτεραιότητες του δηµόσιου προγραµµατισµού 

και µε διαφορετική µέθοδο, επιδιώκει την τελική επίτευξη των στρατηγικών στόχων 

που ετέθησαν στην προηγούµενη παράγραφο, στα πλαίσια της βιώσιµης τουριστικής 

ανάπτυξης της Θεσσαλίας.  

Βεβαίως ο δηµόσιος τοµέας προγραµµατίζει, σχεδιάζει, δηµιουργεί τις κατάλληλες 

υποδοµές και ενισχύει τις ιδιωτικές επιχειρηµατικές προσπάθειες που εντάσσονται 

στη στρατηγική του, ταυτόχρονα όµως είναι απαραίτητη και η ανταπόκριση και 

παράλληλη δράση του ιδιωτικού τοµέα. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να 

συµβάλλουν µε την ποιοτική αναβάθµιση των υπηρεσιών τους, µε τον εκσυγχρονισµό 

τους, µε καινοτοµίες, καθώς και µε την ανάπτυξη και την προώθηση των νέων 

µορφών τουρισµού. 

Και στα τρία εναλλακτικά σενάρια που αναλύονται παρακάτω, είναι ενσωµατωµένη η 

λογική της παράλληλης δράσης του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα.  

Η διαφοροποίηση που επιχειρείται ανάµεσα στα τρία εναλλακτικά σενάρια 

ακολουθητέας στρατηγικής, στοχεύει να αναδείξει ποια είναι τα αποτελέσµατα και οι 

προοπτικές που δηµιουργούνται βάσει των διαφορετικών προτεραιοτήτων  καθ’ ενός 

από αυτά και ποιο, -σε χρονική κλιµάκωση-, εξυπηρετεί  καλλίτερα τους 

στρατηγικούς στόχους στο σύνολό τους.   
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Πρόκειται για τα σενάρια: των «6 ώριµων τουριστικών πόλων», της 

«πολυπολικής τουριστικής ανάπτυξης», και των «Τουριστικών δικτύων των 6 

ώριµων πόλων έλξης». 

 

 

 

Α.3.1. Ανάπτυξη σεναρίου 1 των « 6 ώριµων τουριστικών πόλων». 

 

Α.3.1.1. Περιγραφή σεναρίου 1. 

 

∆ίδεται χρονική προτεραιότητα στη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη των ώριµων 

θεσσαλικών περιοχών (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος, Πήλιο, παράλια Όσσας-

Μαυροβουνίου, Μετέωρα), ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο εντός της περιόδου 

2000-2006, οι δυνατότητες τους για ανάπτυξη στο εσωτερικό τους και των άλλων 

πρόσφορων µορφών θεµατικού και εναλλακτικού τουρισµού, πέρα από την 

υπάρχουσα και υπό προσαρµογή στο πρότυπο της βιώσιµης ανάπτυξης, µορφή του 

τύπου «ήλιος – θάλασσα».  

Η λογική αυτής της στρατηγικής για την ενίσχυση στο έπακρο της 

ανταγωνιστικότητας των ώριµων τουριστικών πόλων της Θεσσαλίας, συνοδεύεται 

από την υπόθεση ότι έτσι θα δηµιουργηθούν «κρίσιµα µεγέθη κλίµακας» και ότι η 

ανάπτυξη τους θα αποτελέσει πλέον πόλους έλξης αλλά και οχήµατα διάχυσης 

της προς όµορες ζώνες. 

Η ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης όλων µαζί των λοιπών περιοχών είτε ανήκουν 

στις «δυναµικές» είτε ανήκουν στις «δυνητικές», µοιράζεται το υπόλοιπο των πόρων 

της περιόδου 2000-2006, το οποίο κατευθύνεται κυρίως στη θεσµική θωράκιση και 

σε µέτρα προστασίας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων τους, καθώς και στον 

προγραµµατισµό µικρής σχετικά κλίµακας παρεµβάσεων που θα στρέφουν την 

τουριστική ανάπτυξη προς τις ήπιες, εναλλακτικές και θεµατικές, κατά περίπτωση,  

µορφές τουρισµού. 
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Στην επόµενη χρηµατοδοτική περίοδο και εφ’ όσον τότε εκτιµηθεί ότι έχει σε µεγάλο 

βαθµό προχωρήσει η στρατηγική της παρούσας περιόδου, µεγαλύτερο µέρος της 

δηµόσιας παρέµβασης θα στραφεί προς τη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη του 

υπόλοιπου τουριστικού δυναµικού της Θεσσαλίας. 

 

 

 

Α.3.1.2. Αναµενόµενες επιπτώσεις Στρατηγικής 

 

(1) Επιπτώσεις στην τουριστική ανάπτυξη των « 6 πόλων»: 

 Η βραχυπρόθεσµη αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητας τους και η βελτίωση του 

µεριδίου τους στην ελληνική και ∆ιεθνή Αγορά. 

 Η παράλληλη αύξηση της τουριστικής κίνησης µε επιµήκυνση της τουριστικής 

περιόδου καθώς και της διάρκειας παραµονής και συνάµα 

 Η προσέλκυση υψηλότερων εισοδηµατικών τάξεων. 

Παρατηρήσεις: 

1. Οι επιπτώσεις στις συγκεκριµένες 6 περιοχές, αναµένεται να είναι συνολικά 

θετικές και τα αποτελέσµατά τους βραχυπρόθεσµα. 

2. Παράλληλα στους συγκεκριµένους πόλους αναµένεται να επιτευχθεί η βελτίωση 

του βιοτικού επιπέδου, της ποιότητας ζωής των κατοίκων και εποµένως 

χρειάζεται να προβλεφθεί η αντιµετώπιση στα πλαίσια της βιώσιµης τουριστικής 

ανάπτυξης, της αύξησης του πληθυσµού µέσω της εισροής κατοίκων από άλλες 

περιοχές, καθώς και της ανόδου των τιµών γης.  

3. Η διάχυση της τουριστικής ανάπτυξης προς τις όµορες περιοχές, αναµένεται να  

λειτουργήσει λιγότερο προς την κατεύθυνση της εγκατάστασης σε αυτές 

τουριστικής προσφοράς και περισσότερο προς όφελος των 6 τουριστικών πόλων 

που θα αποτελούν ορµητήριο προς έναν διαφορετικού τύπου ανάπτυξης 

περίγυρο.  
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(2) Επιπτώσεις στην τουριστική ανάπτυξη των «δυναµικών» και «δυνητικών» 

τουριστικών περιοχών». 

Υπέρ: 

 Η «θεσµική» θωράκιση και ο σχεδιασµός κατευθύνουν εξ’ αρχής την τουριστική 

ανάπτυξη, προς τις ήπιες, εναλλακτικές και θεµατικές, κατά περίπτωση, µορφές 

τουρισµού, στα πλαίσια της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης. 

 Η διάθεση στην παρούσα χρηµατοδοτική περίοδο δηµόσιων πόρων για την 

προστασία των φυσικών και πολιτιστικών τους πόρων.  

Μειονεκτήµατα: 

 Μέχρι το τέλος της περιόδου 2000-2006, αναµένεται µείωση του συγκριτικού 

πλεονεκτήµατος των «δυναµικών» και «δυνητικών» περιοχών για την ανάπτυξη 

ήπιων και εναλλακτικών  µορφών τουρισµού απέναντι στους «5 ώριµους πόλους» 

που στο µεταξύ αναπροσανατολίζουν το τουριστικό τους προϊόν σύµφωνα µε το 

πρότυπο της βιώσιµης ανάπτυξης και αναπτύσσουν ανταγωνιστικά αντίστοιχες 

µορφές τουρισµού. 

 Η υστέρηση των περιοχών αυτών όχι µόνο όσον αφορά στις δηµόσιες 

χρηµατοδοτήσεις για υποδοµές, αλλά και στο µεγάλο µέρος των ιδιωτικών 

επενδύσεων που  θα έχει κίνητρα για να κατευθυνθεί προς τους «6 τουριστικούς 

πόλους». 

 Ο προσανατολισµός του δυναµικού και εκπαιδευµένου µέρους του ανθρώπινου 

δυναµικού τους προς τους «6 ώριµους πόλους». 

 

(3) Επιπτώσεις στην τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλίας. 

Στα υπέρ καταγράφονται: 

 Βραχυπρόθεσµη αύξηση της αναγνωρισιµότητας της Θεσσαλίας σαν αξιόλογου 

τουριστικού προορισµού, µέσω των αναβάθµισης της ανταγωνιστικότητας των 6 

«ώριµων» τουριστικών πόλων. 

 Βραχυπρόθεσµη βελτίωση του µεριδίου της στην τουριστική κίνηση του 

ελληνικού χώρου και στη ∆ιεθνή αγορά. 
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 ∆ιάχυση της ανάπτυξης στις όµορες ζώνες, που αναπτύσσονται δορυφορικά προς 

τους «πόλους». 

Παράλληλα στον υπόλοιπο χώρο της Θεσσαλίας προβλέπεται, να αναπτυχθεί ο 

πρωτογενής και ο δευτερογενής τοµέας, σε παραγωγή προϊόντων ποιότητας που θα 

τροφοδοτούν τους «6 πόλους»,  να αυξηθούν και να γίνουν πιο κερδοφόρες οι 

ιδιωτικές επενδύσεις που κατευθύνονται  προς αυτούς και να αυξηθεί η απασχόληση 

του ειδικευµένου, στους παραπάνω τοµείς, ανθρώπινου δυναµικού.  

 

Στα µειονεκτήµατα καταγράφονται: 

 Μεσοπρόθεσµα η ελλιπής αξιοποίηση µεγάλου µέρους του τουριστικού 

δυναµικού της Θεσσαλίας, το οποίο αντιπροσωπεύουν οι «δυναµικές» αλλά και οι 

«δυνητικές» τουριστικές περιοχές. 

 Η αύξηση των χωρικών ανισοτήτων, δια της κατεύθυνσης ικανού µέρους των 

ιδιωτικών επενδύσεων και του δυναµικού τµήµατος του πληθυσµού προς τους 

τουριστικούς πόλους. 

 Η αύξηση της διαφοράς βιοτικού και µορφωτικού επιπέδου καθώς και ποιότητας 

ζωής και εποµένως η ανάπτυξη προβληµάτων κοινωνικής συνοχής µέσα στα όρια 

της Περιφέρειας. 

 

Παρατήρηση:  

Σαν αποτέλεσµα των παραπάνω µειονεκτηµάτων αναµένεται η µακροπρόθεσµη 

αποδυνάµωση των δυνατοτήτων που έχουν οι «δυναµικές» και οι «δυνητικές» 

τουριστικές περιοχές της Θεσσαλίας για βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη, λόγω της 

δυναµικής που αναµένεται να δηµιουργηθεί για ιδιωτικές επενδύσεις στους, ακόµη 

ελκυστικότερους λόγω των εναλλακτικών και θεµατικών µορφών τουρισµού, 6 

ώριµους πόλους.  



ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ 

 23

Α.3.2 Ανάπτυξη Σεναρίου 2.  «Πολυπολική τουριστική ανάπτυξη»  

 

Α.3.2.1. Περιγραφή σεναρίου 2. 

 

Aφορά σε ισοσταθµισµένο χωρικά και χρονικά προγραµµατισµό για τη βιώσιµη 

τουριστική ανάπτυξη όλων των περιοχών της Θεσσαλίας που διαθέτουν αξιόλογους 

τουριστικούς πόρους, είτε πρόκειται για τις 6 ώριµες, είτε για τις δυναµικές, είτε 

ακόµα πρόκειται για τις περιοχές δυνητικής τουριστικής ανάπτυξης.  

Η λογική αυτής της στρατηγικής δίνει έµφαση στον 3ο στρατηγικό στόχο «να µη 

θιγεί η προσπάθεια για την  άρση των ανισοτήτων (διάχυση των ευκαιριών παντού) 

την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των φυσικών πόρων και των περιοχών 

ιδιαίτερου κάλλους, και την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής». 

Έτσι ο πρώτος στρατηγικός στόχος, που αφορά στην τουριστική ανάπτυξη των 6 

ώριµων πόλων έλξης, αποκτά ισόβαθµο ειδικό βάρος µε τον στρατηγικό στόχο για 

την ήπια τουριστική ανάπτυξη όλων των υπόλοιπων περιοχών µε αξιόλογο 

τουριστικό προϊόν. Η επίτευξη εποµένως των στρατηγικών στόχων µε τη στρατηγική 

του σεναρίου 2 έχει ως ορίζοντα, τουλάχιστον το πέρας της επόµενης, µετά το 2006, 

χρηµατοδοτικής περιόδου. 

 

 

 

Α.3.2.2. Αναµενόµενες επιπτώσεις της Στρατηγικής του σεναρίου 2: 

 

(1) στην τουριστική ανάπτυξη των 6 ώριµων περιοχών: 

 Η διατήρηση του µεριδίου τους στην ελληνική και ∆ιεθνή Αγορά και η βαθµιαία, 

µε  ορίζοντα το πέρας του επόµενου χρηµατοδοτικού πλαισίου, αναβάθµιση της 

ανταγωνιστικότητάς τους.  

 Η βαθµιαία αύξηση της τουριστικής κίνησης δια µέσου της επιµήκυνσης της 

τουριστικής περιόδου καθώς και της διάρκειας παραµονής. 
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 Η βαθµιαία και παράλληλη µε τη βελτίωση του τουριστικού τους προϊόντος, 

προσέλκυση υψηλών εισοδηµατικών κατηγοριών επισκεπτών. 

 

(2) Επιπτώσεις στην τουριστική ανάπτυξη των δυναµικών και των δυνητικών 

τουριστικά περιοχών: 

Οι λιγότερο ή και ελάχιστα «αξιοποιηµένες» τουριστικά αυτές περιοχές θα αποκτούν 

προγραµµατισµένα και µε χρονική κλιµάκωση όλα τα εφόδια, ώστε να οδεύσουν από 

νωρίς εντός του πλαισίου της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης: Οι µεν  ορεινές 

περιοχές σύµφωνα µε το πρότυπο της ήπιας ανάπτυξης και των θεµατικών και 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού (π.χ. Για το Σµόκοβο τέτοιες µορφές είναι ο 

ιαµατικός τουρισµός, οικοτουρισµός και αγροτουρισµός), τα δε 4 αστικά κέντρα µε 

την ανάπτυξη τουρισµού πόλεων, συνεδριακού, αθλητικού και λοιπών µορφών 

θεµατικού τουρισµού.  

Παρατηρήσεις: 

Λόγω του επιµερισµού των δηµόσιων πόρων,  των οποίων το συνολικό ποσό ανά 

Περιφέρεια είναι λίγο ως πολύ συγκεκριµένο, σε πολλές περιοχές, η πλήρης 

ανάπτυξη των παραπάνω θετικών επιπτώσεων δεν θα είναι βραχυπρόθεσµη, µέχρι 

δηλαδή το 2006, αλλά τουλάχιστον µεσοπρόθεσµη. 

Στις περιοχές Α και Β αναµένεται βαθµιαία η ανάλογη µε το σηµείο εκκίνησης 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, της οικονοµικής ευηµερίας και της ποιότητας ζωής 

των κατοίκων και εποµένως χρειάζεται να προβλεφθεί στα πλαίσια της βιώσιµης 

τουριστικής ανάπτυξης, η πιθανότητα της κατά περίπτωση αύξησης του πληθυσµού 

µέσω της εισροής κατοίκων από τις «αναξιοποίητες» περιοχές, καθώς και των τιµών 

γης. 

 

(3) Επιπτώσεις στην τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλίας. 

Στα υπέρ καταγράφονται: 

- Η αξιοποίηση του συνόλου των περιοχών µε  τουριστικό προϊόν που, 

µακροπρόθεσµα, θα αυξήσει το δυναµικό της Θεσσαλίας για την βιώσιµη 

τουριστική της ανάπτυξη και θα συµβάλλει στην προσέλκυση περισσότερων 

κατηγοριών επισκεπτών, διαφορετικών ενδιαφερόντων.  
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- Η αποτελεσµατικότητα που αναµένεται να έχουν οι στοχοθετηµένες προς τη 

βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη παρεµβάσεις, στις δυναµικές και ακόµα περισσότερο 

δυνητικές περιοχές, µιας και θα γίνουν βάσει του προγραµµατισµού και 

σχεδιασµού.  

- Η άµβλυνση των χωρικών ανισοτήτων, δια της δηµιουργίας υποδοµών σε περιοχές 

µε µεγάλη διασπορά στο χώρο της Περιφέρειας, δια της κατανοµής των 

επενδύσεων του τριτογενούς τοµέα όχι µόνο στις ώριµες αλλά και στις λιγότερο 

αναπτυγµένες περιοχές, καθώς και δια της αξιοποίησης του δυναµικού τµήµατος 

του πληθυσµού για την βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής του.  

- Η βελτίωση του βιοτικού και µορφωτικού επιπέδου καθώς και της ποιότητας ζωής 

σε µεγάλο µέρος του θεσσαλικού χώρου που θα συµβάλλει στην αύξηση της 

κοινωνικής συνοχής. 

- Η βαθµιαία αύξηση της αναγνωρισιµότητας της Θεσσαλίας σαν αξιόλογου 

τουριστικού προορισµού. 

- Η βαθµιαία βελτίωση του µεριδίου της στην τουριστική κίνηση του ελληνικού 

χώρου και στη διεθνή αγορά. 

Παρατήρηση:  

Παράλληλα µε την τουριστική ανάπτυξη στις συγκεκριµένες περιοχές, στον υπόλοιπο 

χώρο της Θεσσαλίας πέραν των τουριστικών περιοχών, προβλέπεται να αναπτυχθεί ο 

πρωτογενής και ο δευτερογενής τοµέας, σε παραγωγή προϊόντων ποιότητας που θα 

τις τροφοδοτούν,  να αυξηθούν και να γίνουν πιο κερδοφόρες οι ιδιωτικές επενδύσεις 

που κατευθύνονται  προς αυτούς, και να αυξηθεί η απασχόληση του ειδικευµένου 

ανθρώπινου δυναµικού.  

Στα µειονεκτήµατα καταγράφονται: 

Το χρονικό διάστηµα που θα µεσολαβήσει µέχρι την πλήρη ανάπτυξη της δυναµικής 

του σεναρίου 2, µέχρι δηλαδή να είναι πλήρως αξιοποιήσιµες για τη βιώσιµη 

τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλίας, όλες οι περιοχές που διαθέτουν αξιόλογο 

τουριστικό προϊόν, είναι κρίσιµο για την θέση της Περιφέρειας στο ανταγωνιστικό 

ελληνικό και διεθνές περιβάλλον. 

Στο σχετικά µεγάλο διάστηµα που θα χρειαστεί, λόγω της διασποράς των 

προσπαθειών και των πόρων, ο αναπροσανατολισµός του τουρισµού των 6 ώριµων 
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περιοχών που σήµερα αποτελούν το βασικό τουριστικό προϊόν της Θεσσαλίας, 

υπάρχει ο κίνδυνος ενώ η ανταγωνιστικότητά τους βαθµιαία θα αναβαθµίζεται, να 

χάνουν έδαφος ως προς άλλους ώριµους τουριστικούς προορισµούς εκτός 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, που θα καταβάλουν την ίδια προσπάθεια µε ταχύτερους 

ρυθµούς.   

 

 

 

Α.3.3. Ανάπτυξη Σεναρίου 3.  «Θεµατικές δικτυώσεις των 6 τουριστικών πόλων 

έλξης». 

 

Α.3.3.1. Περιγραφή σεναρίου 3. 

 

Η λογική της στρατηγικής του τρίτου σεναρίου είναι να αντληθούν στο 

µεγαλύτερο δυνατό βαθµό τα οφέλη που περιγράφονται και στους τρεις στρατηγικούς 

στόχους, µε την εφαρµογή της πολιτικής των δικτυώσεων και των συνεργασιών, που 

έχει επιτυχώς δοκιµασθεί στον ευρωπαϊκό αλλά και στον διεθνή χώρο. 

Το σενάριο αυτό έχει ως προτεραιότητα τη δηµιουργία µεγεθών κλίµακας µέσω της 

δικτύωσης και των συνεργασιών των 6 περιοχών ώριµης τουριστικής ανάπτυξης µε 

τις δυναµικές και κάποιες δυνητικές περιοχές στη βάση π.χ. κοινών µορφών 

εναλλακτικού ή θεµατικού τουρισµού, οµοιότητας ή συµπληρωµατικότητας του 

τουριστικού προϊόντος, συνεργασιών σε οικονοµικές δραστηριότητες, καινοτοµιών, 

νέων τεχνολογιών, ανθρώπινου δυναµικού κ.α. Έτσι επωφελούµενες και οι ίδιες από 

την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και από την άνοδο της εισοδηµατικής 

κατηγορίας των τουριστών που αναµένεται να προκύψει, θα µοιράζονται την 

πρόσθετη - λόγω του εµπλουτισµού του τουριστικού προϊόντος- τουριστική κίνηση, 

µε τις υπόλοιπες περιοχές των τουριστικών δικτύων. Παράλληλα οι «ώριµες» 

περιοχές θα διατηρήσουν και θα βελτιώσουν το βασικό τουριστικό τους χαρακτήρα 

«ήλιος-θάλασσα», ή τα Μετέωρα τον εκδροµικό θρησκευτικό και πολιτιστικό τους 

τουρισµό, αναπροσανατολίζοντάς τον εντός του πλαισίου της βιώσιµης τουριστικής 
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ανάπτυξης, κατά το πρότυπο που αναλυτικά περιγράφεται στις µελέτες εκτίµησης 

φέρουσας ικανότητας. 

Οι δυναµικές περιοχές που θα συµµετέχουν, θα επωφεληθούν από την οργάνωση του 

τουρισµού τους, από την προβολή τους καθώς και από την κατασκευή έργων 

απαραίτητων για την προώθηση των δικτύων θεµατικού τουρισµού.  

Στο πλαίσιο της στρατηγικής των δικτυώσεων, οι 6 ώριµες τουριστικά περιοχές, θα 

ηγούνται στην ανάπτυξη των πρώτων δικτύων και συνεργασιών που θα 

δηµιουργηθούν, µέχρις ότου και οι «δυναµικές» τουριστικές περιοχές της Θεσσαλίας 

που θα αποτελούν και αυτές προνοµιακούς εταίρους, αναπτύξουν ποιοτικά και 

ποσοτικά την τουριστική τους προσφορά αρκετά, ώστε να µπορούν να παίξουν 

αντίστοιχο ρόλο.  

Η εξειδίκευση-συγκριτικό πλεονέκτηµα των µεν ορεινών δυναµικών περιοχών, 

σύµφωνα και µε τα συµπεράσµατα των µελετών φέρουσας ικανότητας, τις οδηγεί 

στην ανέλιξή τους σ’ αυτές τις εταιρικές µεταξύ περιοχών σχέσεις, µέσω της ήπιας 

ανάπτυξης και των εναλλακτικών µορφών τουρισµού, των δε 4 αστικών κέντρων 

κυρίως µέσω του τουρισµού πόλεων και µορφών θεµατικού τουρισµού. Τα αστικά 

κέντρα-πρωτεύουσες νοµών προβλέπεται εξ’ άλλου να φιλοξενήσουν κάποιες από τις 

κεντρικές δοµές οργάνωσης και λειτουργίας των δικτύων και συνεργασιών, ενώ 

ώθηση στην ανάπτυξη συνολικότερα των πόλεων αναµένεται να δοθεί, µέσω της 

δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακας για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών 

ποιότητας από τις επιχειρήσεις του δευτερογενούς και του τριτογενούς τοµέα. 

Οι περιοχές «δυνητικής» τουριστικής ανάπτυξης, οι οποίες χρειάζεται να γίνουν 

αντικείµενο ειδικής µελέτης τουριστικής ανάπτυξης, αναµένεται να επωφεληθούν 

αρχικά από τη συνεργασία τους κυρίως µε τις όµορές τους ώριµες και δυναµικές 

περιοχές για την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού, ενώ παράλληλα θα 

προχωρεί η προστασία και θεσµική θωράκιση του φυσικού και πολιτιστικού τους 

πλούτου. Ειδικές δυνατότητες εµφανίζει το Σµόκοβο µε τις ιαµατικές του πηγές, που 

µπορεί να αποτελέσει εξ’ αρχής µέρος υπερτοπικών «θεµατικών» τουριστικών 

πακέτων ιαµατικού τουρισµού αλλά και  3ης ηλικίας, στο βαθµό που η ποσοτική και 

ποιοτική ανάπτυξη της τουριστικής του προσφοράς το επιτρέπει. 

Οι δυνατότητες που προσφέρει η οργάνωση των δικτύων και συνεργασιών, αφορούν 

και στις «αναξιοποίητες» τουριστικά, κυρίως αγροτικές περιοχές της Θεσσαλίας για 
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τον αγροτουρισµό, αλλά βασικά για την τροφοδότηση των τουριστικών περιοχών µε 

αγροτικά προϊόντα ποιότητας. Οι οικονοµίες κλίµακας που αναµένεται να 

επιτευχθούν µέσω των δικτυώσεων µπορούν να αποτελέσουν εργαλείο για 

κατάλληλες αναπροσαρµογές στην αγροτική παραγωγή. 

Χρονική κλιµάκωση. Σύµφωνα µε όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω, οι «ώριµες» 

περιοχές θα είναι οι πρώτες χρονικά, στις οποίες θα εµπλουτισθεί συνολικότερα το 

τουριστικό προϊόν και θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα ως προς την εγχώρια και τη 

διεθνή αγορά. Συνάµα η λειτουργία δικτύων µεταξύ όσων ώριµων περιοχών 

γειτονεύουν, καθώς και µε τις όµορές τους λιγότερο ανεπτυγµένες τουριστικά  

περιοχές, θα επιτρέψει τη δηµιουργία ή τη βελτίωση κοινών µεγάλων υποδοµών, που 

µε την κατάλληλη οργάνωση και παρεµβάσεις θα λειτουργούν προς κοινό όφελος. 

Έτσι θα αποφεύγεται η σπατάλη των πολλαπλών µεγάλων δηµόσιων επενδύσεων, 

αλλά και η αντίστοιχη καθυστέρηση στην υλοποίησή τους, λόγω στενότητας των 

πόρων. 

Ταυτόχρονα και οι υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλίας, που διαθέτουν αξιόλογο 

τουριστικό προϊόν, ξεκινώντας από διαφορετικό σηµείο εκκίνησης ανάλογα µε την 

ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη της τουριστικής τους προσφοράς, θα κινούνται  σε 

ανοδική τροχιά στα πλαίσια της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης. 

Η προστασία των περιοχών Natura καθώς και επιλεγµένων πολιτιστικών µνηµείων, 

τέλος, αποτελεί προτεραιότητα για όλες τις περιοχές της Θεσσαλίας, ανεξαρτήτως 

συµµετοχής τους ή µη στην πρώτη φάση δικτυώσεων. 

 

Οι βραχυπρόθεσµες δυνατότητες δικτυώσεων, όπως αναδείχθηκαν στην Α’ 

Φάση. 

Οι µελέτες εκτίµησης φέρουσας ικανότητας της Α΄ φάσης, ανέδειξαν κάποιες από τις 

δυνατότητες θεµατικών δικτυώσεων και συνεργασιών,  οι οποίες στα πλαίσια του 

παρόντος σεναρίου προτείνεται να ενεργοποιηθούν βραχυπρόθεσµα, 

περιλαµβάνοντας τις πιο πρόσφορες κατά περίπτωση, από πλευράς τουριστικού 

προϊόντος και ωριµότητας περιοχές, και στην πορεία να διευρύνονται. Πρόκειται για 

δίκτυα θαλάσσιου τουρισµού, οικοτουρισµού και αγροτουρισµού, πολιτιστικού 

τουρισµού, αθλητικού τουρισµού, τουρισµού περιπέτειας, συνεδριακού τουρισµού, 
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θρησκευτικού, πολιτιστικού τουρισµού, τουρισµού πόλεων και τουρισµού 

γευσιγνωσίας.  

 

 

Σύσταση και λειτουργία των δικτύων θεµατικού τουρισµού. 

Σε πρώτη φάση την πρωτοβουλία για τη σύσταση και λειτουργία των δικτύων 

καλείται να πάρει η Περιφέρεια, σε συνεργασία µε την πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια αυτοδιοίκηση και σε αναζήτηση συνεργασιών µε τον ιδιωτικό τοµέα. 

Στο σύνολό τους όµως οι δοµές, οι µορφές οργάνωσης, το περιεχόµενο, η χρονική  

κλιµάκωση των σχετικών δράσεων καθώς η διεύρυνση των δικτύων µε νέες περιοχές, 

προτείνεται να αποτελέσουν αντικείµενο ειδικής µελέτης και διαβούλευσης µε τους 

κοινωνικούς εταίρους. 

 

 

Α.3.3.2. Αναµενόµενες επιπτώσεις της Στρατηγικής του σεναρίου 3: 

 

Οι παρακάτω επιπτώσεις της στρατηγικής του σεναρίου 3 στην τουριστική ανάπτυξη 

αναµένεται για µεν τις ώριµες περιοχές να είναι βραχυπρόθεσµες, για δε τις 

υπόλοιπες περιοχές  αναµένεται χρονική κλιµάκωση παράλληλη µε την ανάπτυξη των 

δικτύων και των συνεργασιών. 

 

(1) Αναµενόµενες επιπτώσεις στην τουριστική ανάπτυξη των 6 ώριµων 

περιοχών: 

 Η  αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητάς τους και η βελτίωση του µεριδίου τους 

στην ελληνική και ∆ιεθνή Αγορά. 

 Η συνολική αύξηση της τουριστικής κίνησης µε επιµήκυνση της τουριστικής 

περιόδου καθώς και της διάρκειας παραµονής. 

 Η προσέλκυση υψηλότερων εισοδηµατικών κατηγοριών επισκεπτών. 
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(2) Επιπτώσεις στην τουριστική ανάπτυξη των δυναµικών και των δυνητικών 

τουριστικά περιοχών: 

 Η δικτύωση των δυναµικών και των δυνητικών περιοχών αρχικά µε τις 6 ώριµες 

τουριστικές περιοχές και βαθµιαία µεταξύ τους,  θα προσελκύσει προς αυτές 

τουριστική κίνηση που έλκεται από τη διαµορφωµένη  ελκυστικότητα των 6 

πόλων και των άλλων συνεργαζόµενων περιοχών, καθώς και από τις θεµατικές 

και εναλλακτικές µορφές τουρισµού που θα αποτελούν αντικείµενο του κάθε 

δικτύου.  

 Η ανάδειξη και προβολή των περιοχών αυτών, µέσω της πολιτικής των δικτύων 

και δηµιουργίας των αντίστοιχων υποδοµών, αναµένεται να προσελκύσει 

ιδιωτικές επενδύσεις και να συµβάλλει στη βαθµιαία εγκατάσταση σε αυτές 

τουριστικών επιχειρήσεων.  

 Οι περιοχές αυτές που παρουσιάζουν διαβαθµίσεις µεταξύ τους ως προς την 

τουριστική τους ανάπτυξη, θα οδεύσουν  έγκαιρα, πριν αποκτήσουν τα 

προβλήµατα µιας εντατικής τουριστικής ανάπτυξης,  εντός του πλαισίου της 

βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης και των θεµατικών και εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού. Ο κατάλληλος εποµένως για τη βιώσιµη τουριστική τους ανάπτυξη 

προγραµµατισµός και σχεδιασµός θα αναλωθεί σε πολύ µικρότερο βαθµό να 

ξεπεράσει παγιωµένες καταστάσεις και προβλήµατα που πηγάζουν από το ισχύον 

µέχρι σήµερα µοντέλο της ποσοτικής τουριστικής ανάπτυξης. 

 

(3) Επιπτώσεις στην τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλίας. 

Στα υπέρ καταγράφονται: 

 Η αύξηση του µεριδίου της Θεσσαλίας στην τουριστική κίνηση του ελληνικού 

χώρου και στη διεθνή αγορά µέσω της βραχυπρόθεσµης δηµιουργίας οικονοµιών 

κλίµακας και ανταγωνιστικών τουριστικών «πακέτων» θεµατικού κυρίως και 

εµπλουτισµένου περιεχοµένου.  

 Η ταυτόχρονη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 6 ώριµων τουριστικών 

περιοχών και της ανάδειξης και των υπόλοιπων περιοχών που βαθµιαία θα 

συµµετέχουν στα  τουριστικά δίκτυα και συνεργασίες. 
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 Η  µεσοπρόθεσµη αξιοποίηση του συνόλου των περιοχών µε  τουριστικό προϊόν 

που θα αυξήσει το δυναµικό της Θεσσαλίας για την βιώσιµη τουριστική της 

ανάπτυξη, συµβάλλοντας συνολικά στη βιώσιµη ανάπτυξη της Θεσσαλίας και 

στην κοινωνική της συνοχή.  

 Η αποτελεσµατικότητα που αναµένεται να έχουν οι στοχοθετηµένες παρεµβάσεις 

µιας και θα γίνουν βάσει προγραµµατισµού και σχεδιασµού καθώς και η 

εξοικονόµηση δηµόσιων χρηµατοδοτήσεων µε την ορθολογική κατανοµή των 

δράσεων ανάλογα µε το δίκτυο που εξυπηρετούν.  

 Η άµβλυνση των χωρικών ανισοτήτων, δια της δηµιουργίας των δικτυώσεων και 

των απαραίτητων για την τουριστική ανάπτυξη υποδοµών, σε περιοχές µε µεγάλη 

διασπορά στο χώρο της Περιφέρειας. 

 Αντίστοιχα προβλέπεται η βαθµιαία κατεύθυνση ιδιωτικών επενδύσεων και στις 

άλλες πλην των 6 ώριµων περιοχών καθώς και η αξιοποίηση του δυναµικού 

τµήµατος του πληθυσµού τους για την βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής του.  

 Η βελτίωση του βιοτικού και µορφωτικού επιπέδου καθώς και της ποιότητας 

ζωής σε µεγάλο και ισόρροπα κατανεµηµένο µέρος του θεσσαλικού χώρου 

Στα µειονεκτήµατα καταγράφεται: 

 Η µικρή εµπειρία που υπάρχει στο πεδίο των δικτυώσεων και συνεργασιών  και 

σε θέµατα που, όπως οι δικτυώσεις, απαιτούν υψηλότερο από τον συνήθη βαθµό 

οργάνωσης. Ως παραδείγµατα  δικτυώσεων που ήδη λειτουργούν στο χώρο της 

Θεσσαλίας, αναφέρονται οι «∆ρόµοι του κρασιού» και τα δίκτυα πιστοποίησης 

ποιότητας αγροτικών προϊόντων (Leader +).   

Παρατήρηση:  

Η χρονική κλιµάκωση των δικτυώσεων, που ξεκινούν από τις ώριµες τουριστικά 

περιοχές, δίνει το χρόνο ώστε να ανατεθούν και εκπονηθούν µελέτες τουριστικής 

ανάπτυξης των «δυνητικών» περιοχών καθώς και οι µελέτες για τις κατάλληλες 

οργανωτικές δοµές των δικτύων, όσο αυτά θα εµπλουτίζονται και θα αυξάνονται. 

 

 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ 

 32

Α.3.4. Επιλογή του καταλληλότερου σεναρίου.  

 

Από τη σύγκριση των επιπτώσεων που θα έχουν τα 3 σενάρια, αναδεικνύεται ως 

καταλληλότερο το σενάριο 3 µε τίτλο «∆ίκτυα µεταξύ των 6 ώριµων και των 

υπόλοιπων τουριστικών περιοχών».  

 

Ανακεφαλαιώνοντας οι βασικοί λόγοι επιλογής του σεναρίου 3, είναι ότι 

αναµένονται: 

1. Η βραχυπρόθεσµη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Θεσσαλίας που 

ενισχύει το µερίδιό της στην ελληνική και διεθνή αγορά. Ο χρόνος είναι 

σηµαντική παράµετρος µιας και την ίδια στιγµή και άλλες ελληνικές ή ξένες 

τουριστικές περιοχές βελτιώνονται επιδιώκοντας να αυξήσουν την 

ανταγωνιστικότητά τους. Αυτός ο στρατηγικός στόχος επιτυγχάνεται και µε το 

σενάριο 1 των «6 ώριµων πόλων», όχι όµως µε το σενάριο 2 της 

«Πολυπολικής τουριστικής ανάπτυξης». 

2.  Επιτυγχάνεται βραχυπρόθεσµα η ενίσχυση αρκετών από τα πλεονεκτήµατα 

που διαθέτει η Θεσσαλία στην ανάπτυξη νέων, εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού τόσο σε ήδη αναδειχθέντες όσο και σε υπό ανάδειξη τουριστικούς 

προορισµούς. Με τα σενάρια 1και 2 ο στόχος αυτός έχει µεσοπρόθεσµο ή και 

µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ανάλογα µε τους πόρους που πρόκειται να 

διατεθούν από τα επόµενα χρηµατοδοτικά πακέτα.  

3. Εξυπηρετείται ο γενικός στρατηγικός στόχος του ΠΕΠ Θεσσαλίας να µη θιγεί 

«η προσπάθεια για την  άρση των ανισοτήτων (διάχυση των ευκαιριών 

παντού) την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των φυσικών πόρων και 

των περιοχών ιδιαίτερου κάλλους, και την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής 

που κινδυνεύει να θιγεί  λόγω της επιτάχυνσης της µετάβασης προς το νέο 

αιώνα και την διαφοροποίηση (µετεξέλιξη) των τοµέων της προς ένα νέο 

σηµείο ισορροπίας». Αυτός ο στόχος δεν εξυπηρετείται από το σενάριο 1, ενώ 

εξυπηρετείται από το σενάριο 2. 
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4. Οι σύνθετες απαιτήσεις του σεναρίου 3 σε οργάνωση, δοµές συνεργασίας και 

υποδοµές, αντιµετωπίζονται µε την προβλεπόµενη χρονική κλιµάκωση των 

δικτυώσεων από τα περισσότερο προς τα λιγότερο «ώριµα» δίκτυα.  

 

 

 

Α.3.5. Η ανάπτυξη µορφών θεµατικού και εναλλακτικού τουρισµού. 

∆ικτυώσεις και συνεργασίες. 

 

Α. Οι µελέτες εκτίµησης φέρουσας ικανότητας της Α΄ Φάσης, ανέδειξαν  

α) την ανάγκη αναπροσανατολισµού της τουριστικής ανάπτυξης στις περιοχές 

που εξετάσθηκαν, προς τη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη και τον «επιλεκτικό» 

τουρισµό. 

β) ότι υπάρχουν οι δυνατότητες και διαγράφονται προοπτικές, βασισµένες για την 

ανάπτυξη µορφών θεµατικού και εναλλακτικού τουρισµού. 

γ) τις δυνατότητες και τη δυναµική που µπορούν να προσδώσουν στην βιώσιµη 

τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλίας οι θεµατικές δικτυώσεις µεταξύ περιοχών, 

καθώς και οι συνεργασίες του τουριστικού τοµέα µε άλλους παραγωγικούς 

τοµείς, που καλούνται να ανταποκριθούν µε τοπικά προϊόντα ποιότητας 

(αγροτικά, εδέσµατα, σουβενίρ, χειροτεχνήµατα. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, καθώς και µε τη στρατηγική που προωθεί το 

επιλεγέν σενάριο 3, προτείνεται να ενεργοποιηθούν στη βάση της ανάπτυξης 

θεµατικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού και εντός των χρονικών 

ορίων του παρόντος χρηµατοδοτικού πλαισίου (2000 – 2006) οι παρακάτω 

δικτυώσεις και συνεργασίες: 

1. Θαλάσσιος τουρισµός. ∆ίκτυο µεταξύ των περιοχών Σκοπέλου, Αλοννήσου,  

Βόλου, Αγ. Ιωάννη, Λουτρακίου, Μηλίνας και Αγιοκάµπου, όπου η παρούσα 

µελέτη προτείνει τη δηµιουργία λιµένων αναψυχής, (πρόκειται για τις 

προτάσεις της Μελέτης Ανάπτυξης Εθνικού Συστήµατος Λιµένων 
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Αναψυχής), καθώς και της Σκιάθου όπου ήδη δηµιουργείται λιµένας 

αναψυχής.  

2. Οικοτουρισµός – αγροτουρισµός. Η χωρική κατανοµή και ο πλούτος του 

τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλίας που ευνοεί την ανάπτυξη 

οικοτουρισµού και αγροτουρισµού υποδεικνύει την ανάγκη τη δηµιουργία δύο 

συνδυασµένων -λόγω της συνάφειας δύο αυτών µορφών τουρισµού αλλά και 

της έκτασης των περιοχών που αφορούν- δικτύων. Το ένα δίκτυο θα 

περιλαµβάνει τις δυτικές τουριστικές περιοχές (Μετέωρα-Καλαµπάκα, Πύλη-

Ελάτη – Κόζιακας- Περτούλι µε επέκταση στις δυνητικές ορεινές δυτικές 

τουριστικές περιοχές) και το δεύτερο θα περιλαµβάνει τις ανατολικές 

τουριστικές περιοχές (Όλυµπος-Όσσα-Μαυροβούνι, Πήλιο και Σκιάθος, 

Σκόπελος Αλόννησος). Προτείνεται επίσης να δηµιουργηθεί µια δοµή που θα 

συντονίζει αυτά τα δύο δίκτυα.  

3. Πολιτιστικός τουρισµός. ∆ίκτυο µεταξύ των περιοχών: Πήλιο, Βόλος-∆ιµήνι 

–Σέσκλο, Καλαµπάκα – Μετέωρα, Όλυµπος - Όσσα. Πέρα από τη διεθνή 

ακτινοβολία του Ολύµπου και των Μετεώρων και οι υπόλοιπες περιοχές, αφ’ 

ενός µεν διαθέτουν αξιόλογους πολιτιστικούς πόρους, αφ’ ετέρου δε αρκετοί 

από τους πόρους τους έχουν ήδη σε ένα βαθµό γίνει αντικείµενο προστασίας 

και ανάδειξης.  

4. Θρησκευτικός τουρισµός. ∆ίκτυο µεταξύ των περιοχών: Καλαµπάκα – 

Μετέωρα, Πήλιο, Σκόπελος και Όλυµπος. Με βάση τον έντονο θρησκευτικό 

χαρακτήρα των Μετεώρων, προτείνεται η δικτύωση αυτού του «ώριµου» πόλου 

έλξης µε τις άλλες περιοχές που διαθέτουν πολλές και ενδιαφέρουσες για 

θρησκευτικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς λόγους, εκκλησίες και 

µοναστήρια. 

5. Αθλητικός τουρισµός. ∆ίκτυο µεταξύ της Ολυµπιακής πόλης του Βόλου, των 

περιοχών – προπονητηρίων της Θεσσαλίας. (Βόλος, Αλµυρός, Σκόπελος, 

Λάρισα, Τρίκαλα, Καλαµπάκα, Καρδίτσα, Λίµνη Πλαστήρα) και της Σκιάθου 

που διαθέτει αθλητική υποδοµή, για τη µεταολυµπιακή ανάπτυξη αθλητικού και 

προπονητικού τουρισµού. 

6. Τουρισµός περιπέτειας. ∆ίκτυο µεταξύ των περιοχών: Καλαµπάκα – Μετέωρα, 

Πύλη - Ελάτη – Περτούλι, Πήλιο και Όλυµπος-Κίσσαβος-Μαυροβούνι, 
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Λάρισα, Αγχίαλος και Σκιάθος. Πρόκειται για περιοχές µε ήδη ανεπτυγµένη την 

ορειβασία, χιονοδροµικές δραστηριότητες αλλά και διάφορες άλλες µορφές 

τουρισµού περιπέτειας όπως, αναρρίχηση, σπορ ποταµού και σπορ αέρος. Οι 

περιοχές που διαθέτουν αεροδρόµια περιλαµβάνονται στο δίκτυο µε την 

προϋπόθεση ότι θα γίνει δεκτή η πρόταση χρήσης τους για την άσκηση 

αεροπτερισµού και αεροπλοΐας.  

7. Συνεδριακός τουρισµός. Προτείνεται η δηµιουργία ∆ικτύου συντονισµού 

συνεδριακών δραστηριοτήτων (Convention Bureau). Ο φορέας αυτός θα έχει 

βασικό αντικείµενο τα µεγαλύτερα αλλά και τα µικρά συνέδρια που διεξάγονται 

σε δηµόσια κτίρια αλλά και σε ξενοδοχεία, κυρίως στα 4 µεγάλα αστικά κέντρα, 

στην Καλαµπάκα, Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο. Η ανάπτυξη του 

συνεδριακού τουρισµού στη Θεσσαλία δεν κρίνεται τέτοια ώστε να απαιτούνται 

περισσότερα του ενός Convention Bureau, µπορεί όµως ο ίδιος φορέας λόγω της 

χωρικής κατανοµής των συνεδριακών χώρων της Θεσσαλίας, να λειτουργεί µε 

δύο γραφεία. 

8. Τουρισµός πόλεων. ∆ικτύωση κατ’ αρχή των 4ων αστικών κέντρων – 

πρωτευουσών νοµών µε προοπτική διεύρυνσης και µε άλλες από τις 

µεγαλύτερες πόλεις τις Θεσσαλίας, στη βάση επιχειρηµατικών ενδιαφερόντων, 

αναψυχής, φαγητού-ποτού, shopping, πολιτιστικών ενδιαφερόντων κ.α. 

9. Ιαµατικός τουρισµός. ∆ηµιουργία δικτύου για την ανάδειξη των ιαµατικών 

πηγών Κόκκινου Νερού και Βλαχάβας καθώς και για τον εκσυγχρονισµό των 

ιαµατικών πηγών Σµοκόβου, µε στόχο την ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού 

στη Θεσσαλία. 

10. Τουρισµός γευσιγνωσίας. ∆ηµιουργία δικτύου µεταξύ των περιοχών Πήλιο, 

Σποράδες, Πύλη – Ελάτη – Περτούλι, Λίµνη Πλαστήρα, Όλυµπος – Όσσα, οι 

οποίες διαθέτουν ήδη επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς που προσφέρουν 

ενδιαφέρουσα τοπική κουζίνα και προϊόντα. Προτείνεται επίσης η σύναψη 

συνεργασιών του δικτύου γευσιγνωσίας µε τα υπάρχοντα δίκτυα όπως οι 

«∆ρόµοι του κρασιού», πιστοποίησης προϊόντων (Leader + κ.α). για τα βοοειδή 

της Θεσσαλίας, το χοιρινό, την αιγοπροβατοτροφία και το λάδι, ο θεσµός των 

οποίων χρειάζεται να επεκταθεί και σε άλλα προϊόντα.  
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11. Άλλες µορφές τουρισµού. Παράλληλα µε την ανάπτυξη των παραπάνω 

µορφών τουρισµού που συνοδεύεται από δικτύωση µεταξύ περιοχών, 

προτείνεται στην παρούσα φάση να προωθηθούν και άλλες µορφές τουρισµού, 

όπως: Τουρισµός τηλεεργασίας, 3ης ηλικίας και παραχείµασης, τουρισµού νέων 

και εκπαιδευτικού τουρισµού, κοινωνικού τουρισµού, χρονοµεριστικού 

τουρισµού. 

Η προώθηση όλων των παραπάνω µορφών τουρισµού προτείνεται να είναι άµεση, θα 

υπάρξει όµως χρονική κλιµάκωση των σχετικών δράσεων, ανάλογα µε την 

προτεραιότητα που επιβάλλει η λειτουργικότητα  της κάθε µορφής τουρισµού και της 

αντίστοιχης δικτύωσης καθώς και ανάλογα µε την «ωρίµανση» κάθε µιας από τις 

δράσεις.  

 

 

 

Α.3.6. Άξονες δράσης, µέτρα πολιτικής και προτεραιότητες στόχων. 

 

Α.3.6.1. Προτάσεις που περιλαµβάνονται στη Α΄ φάση. 

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται ταξονοµηµένες ανά ενότητα οι προτάσεις που 

περιλαµβάνουν τα τεύχη της Α’  Φάσης για όλες τις επιµέρους περιοχές µελέτης. Οι 

προτάσεις αυτές αποτελούν τη βάση για την δόµηση του προγράµµατος ∆ράσεων που 

περιλαµβάνει η Β΄Φάση. Αποτελούν έναν οδηγό κατευθύνσεων όσον αφορά τις 

ελλείψεις των επιµέρους περιοχών. Ως εκ τούτου, στο Πρόγραµµα ∆ράσεις δεν 

περιλαµβάνεται το σύνολο των προτάσεων που παρατίθενται στη συνέχεια, αλλά 

µόνο µερικές εξ αυτών, καθώς ορισµένες είτε τροποποιούνται είτε παραλλείπονται 

για διάφορους λόγους. 

 
 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
1. ∆ηµιουργία χώρων στάθµευσης έξω από τους οικισµούς στο Πήλιο. 
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2. ∆ηµιουργία χώρων στάθµευσης έξω από τους οικισµούς στον Όλυµπο – 

Κίσσαβο-Μαυροβούνι. 

3. Στις περιόδους αιχµής η στάθµευση των αυτοκινήτων και των πούλµαν στα 

Μετέωρα δηµιουργεί σοβαρό πρόβληµα και για την επίλυσή τους απαιτείται 

ειδική µελέτη το οποίο µεταξύ άλλων έχει και περιβαλλοντικές διαστάσεις.  

4. ∆ηµιουργία περιµετρικών πάρκινγκ, πεζοδροµήσεων στην Καλαµπάκα και 

ανάπτυξη της συγκοινωνίας για τον περιορισµό των ΙΧ.. 

5. Οι χώροι πάρκινγκ στη Χώρα και σε κάποιες από τις ακτές κολύµβησης της 

Σκοπέλου, ξεπερνούν το όριο της φέρουσας ικανότητάς τους. Χρειάζεται αύξηση 

των λεωφορείων και επιµήκυνση της συγκοινωνιακής σύνδεσης σε όλους τους 

οικισµούς και τις ακτές όπου οι δρόµοι το επιτρέπουν. 

 

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  

1. Κρίνονται αναγκαίες οι ασφαλτοστρώσεις και οι βελτιώσεις δρόµων στο Πήλιο. 

2. Αναβάθµιση επιλεγµένων οδικών συνδέσεων στην περιοχή Ολύµπου – 

Κισσάβου – Μαυροβουνίου. 

3. Η περιοχή της Πύλης – Ελάτης – Κόζιακα – Περτουλίου βρίσκεται µακριά από 

το βασικό εθνικό οδικό σύστηµα και δεν εξυπηρετείται άµεσα µε 

σιδηροδροµική γραµµή ή αεροδρόµιο γεγονός που αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα για την προσβασιµότητα των τουριστών. 

4. Το οδικό κύκλωµα της λίµνης Πλαστήρα έχει προβλήµατα σε πολλά σηµεία 

λόγω κακής ασφαλτόστρωσης, στενότητας του οδοστρώµατος, ύπαρξης πολλών 

στροφών κ.λ.π. Υπάρχουν επίσης τµήµατα του οδικού δικτύου που είναι 

απαρχαιωµένα και πρέπει να βελτιωθούν. 

5. Θεωρείται αναγκαία η βελτίωση της µεταφορικής υποδοµής – τοπικών και 

υπερτοπικών δικτύων στην περιοχή της λίµνης Πλαστήρα. 
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6. Όσον αφορά τη συγκοινωνία µε τα λεωφορεία του Κ.Τ.Ε.Λ. νοµού  Καρδίτσας 

τα δροµολόγια σήµερα είναι περιορισµένα και µάλιστα το χειµώνα λόγω των 

κακών καιρικών συνθηκών και της κακής βατότητας των οδών είναι µέρες που 

διακόπτονται τελείως και η περιοχή της λίµνης θεωρείται πλήρως αποκλεισµένη 

από τον υπόλοιπο νοµό.   

7. Οι χώροι πάρκινγκ στη Χώρα και σε κάποιες από τις ακτές κολύµβησης της 

Σκοπέλου, ξεπερνούν το όριο της φέρουσας ικανότητάς τους. Χρειάζεται 

αύξηση των λεωφορείων και επιµήκυνση της συγκοινωνιακής σύνδεσης σε 

όλους τους οικισµούς και τις ακτές όπου οι δρόµοι το επιτρέπουν. 

8. Στην περιοχή της Καλαµπάκας απαιτείται η βελτίωση των δρόµων (ορεινών και 

µη) π.χ. πλακοστρώσεις σε ορισµένα σηµεία και διάστρωση µε 3Α αντί για 

ασφαλτοστρώσεις) και σήµανση των ορεινών δρόµων. 

9. Κρίνεται αναγκαία η βελτίωση του οδικού άξονα νότιας Σκιάθου. Στην Σκιάθο 

επίσης απαιτείται βελτίωση των µονοπατιών και των ορεινών δρόµων (π.χ. 

πλακοστρώσεις και διάστρωση µε 3Α αντί για ασφαλτοστρώσεις). 

10. Το οδικό δίκτυο της Σκοπέλου χρήζει βελτιώσεων. Οι ορεινοί δρόµοι 

καλύπτουν τις ανάγκες του εναλλακτικού τουρισµού (οικοτουρισµός) µε τις 

συγκεκριµένες ποιοτικές τους απαιτήσεις. Βελτίωση των µονοπατιών και των 

ορεινών δρόµων της Σκοπέλου που δεν πρέπει να συνεχίσουν να 

ασφαλτοστρώνονται. 

11. Η κατάσταση του ασφαλτοστρωµένου οδικού δικτύου της Αλοννήσου 

χρειάζεται βελτίωση, ενώ αρκετοί ορεινοί µη ασφαλτοστρωµένοι δρόµοι 

χρειάζονται διάστρωση µε 3Α ώστε να µην είναι δύσβατοι ακόµα και µε τα 

κριτήρια του εναλλακτικού τουρισµού. 

12. Προβληµατικές είναι οι συνδέσεις µεταξύ κυρίως της Ανάβρας - Αλµυρού και 

Κεραµιδίου µε τη Ζαγορά. 

13. Κρίνεται αναγκαία η σταδιακή ανάπτυξη προαστιακού χαρακτήρα δροµολογίων 

διασύνδεσης Λάρισας–Βόλου µε σύγχρονου τύπου οχήµατα και πιο πυκνά 

δροµολόγια έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι των δύο περιοχών. Σε 
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πρώτη φάση ίσως αρκεί η ήδη υπάρχουσα σιδηροδροµική γραµµή µε τοπικού 

χαρακτήρα βελτιώσεις που θα επιτρέψουν την αύξηση της µέσης ταχύτητας, 

στη συνέχεια όµως και µε βάση τη µελλοντική ζήτηση η γραµµή αυτή θα πρέπει 

να γίνει διπλής κατευθύνσεως και ηλεκτροκίνητη. 

14. Επέκταση της σιδηροδροµικής γραµµής Παλαιοφαρσάλου – Καλαµπάκας 

εκατέρωθεν ώστε να υπάρξει διασύνδεση των λιµανιών Ηγουµενίτσας – Βόλου. 

15. Ανάπτυξη των θαλασσίων µεταφορών στην περιοχή, τόσο για την προσέλκυση 

σκαφών αναψυχής, όσο και την εξασφάλιση προϋποθέσεων για την δια 

θαλάσσης σύνδεση του Ανατολικού Πηλίου µε τις Βόρειες Σποράδες καθώς και 

µε τη Θεσσαλονίκη.  

16. Οι θαλάσσιες συγκοινωνίες των Β. Σποράδων, µε τον αριθµό και τους 

προορισµούς των σηµερινών δροµολογίων κατά τη θερινή περίοδο δεν 

επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τη µεγάλη τουριστική κίνηση. Χρειάζεται 

σύνδεση µε ακτές Πηλίου, τακτικότερη θαλάσσια συγκοινωνία στους µήνες 

αιχµής, τακτική συγκοινωνία τους µήνες πέραν του θέρους. 

17. Τακτικότερη θαλάσσια συγκοινωνία µεταξύ των τριών νησιών των Β. 

Σποράδων.  

18. Η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία µεταξύ των Β. Σποράδων χρειάζεται βελτίωση. Τα 

εκδροµικά πλοία που λειτουργούν υπερπλήρη κατά τους µήνες αιχµής 

χρειάζεται να αυξηθούν. Χρειάζεται τακτικότερη θαλάσσια συγκοινωνία µεταξύ 

των τριών νησιών των Β. Σποράδων και πέραν της θερινής περιόδου.  

19. Χρήση του στρατιωτικού αεροδροµίου της Λάρισας καθώς και της Αγχιάλου 

καθ’ όλο το χρόνο από την πολιτική αεροπορία.  

 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ -∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
1. Ανάπτυξη κεντρικού δικτυακού κόµβου προβολής του Πηλίου. 

2. Βελτίωση των τηλεπικοινωνιών της Θεσσαλίας για την προώθηση του 

τουρισµού τηλεεργασίας. 
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3. Πληρέστερη αξιοποίηση του Ιντερνέτ για την τουριστική προβολή της Σκιάθου. 

Βελτίωση των τηλεπικοινωνιών και της υποδοµής της πληροφορικής των 

τουριστικών επιχειρήσεων και για την εξυπηρέτηση του κοινού. 

4. Η φέρουσα ικανότητα των τηλεπικοινωνιών της Σκοπέλου είναι χαµηλή για τον 

ποιοτικό τουρισµό, όπως και για το ενδεχόµενο ανάπτυξης τουρισµού 

τηλεεργασίας. 

5. Βελτίωση των τηλεπικοινωνιών και της υποδοµής της πληροφορικής. 

Πληρέστερη αξιοποίηση του Ιντερνέτ για την τουριστική προβολή της 

Αλοννήσου. 

6. Ανάπτυξη ενός κεντρικού δικτυακού κόµβου (portal) για την αναλυτική 

τουριστική προβολή της Περιφέρειας. 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
1. Κατασκευή ∆ικτύων αποχέτευσης στο Πήλιο, στην  περιοχή Ολύµπου-

Κισσάβου-Μαυροβουνίου και στην Πύλη-Ελάτη-Κόζιακα-Περτούλι. 

2. Ο τοµέας της αποχέτευσης υστερεί πάρα πολύ στην περιοχή της Λίµνης 

Πλαστήρα. Στην ευρύτερη περιοχή της Λ. Πλαστήρα υπάρχουν σε 

περιορισµένο βαθµό δίκτυα αποχέτευσης των όµβριων στις κοινότητες 

Μεσενικόλα, Μορφοβουνίου, Μοσχάτου, Καστανιάς, Κρυονερίου (όχι σε όλη 

την Κοινότητα) και Κερασιάς. 

3. Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου, στη νέα περιοχή ένταξης στο Σχέδιο της 

Καλαµπάκας, στο Καστράκι και στις µονές των Μετεώρων, ώστε να συνδεθούν 

σύντοµα µε το βιολογικό καθαρισµό των λυµάτων. 

4. Το δίκτυο της αποχέτευσης στη Σκιάθο είναι ελλιπές. Οι διάφορες συνοικίες 

συνδέονται όµως προοδευτικά µε τον βιολογικό καθαρισµό. Ολοκλήρωση της 

αποχέτευσης στη Χώρα της Σκιάθου. 

5. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στη Αλόννησο. 
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
1. Κατασκευή βιολογικών καθαρισµών στο Πήλιο, στον Όλυµπο-Κίσσαβο-

Μαυροβούνι, στην Πύλη-Ελάτη-Κόζιακα-Περτούλι, στην λίµνη Πλαστήρα στη 

Σκόπελο και στην Αλόννησο. 

2. Βελτίωση της λειτουργίας των µονάδων  βιολογικών καθαρισµών στη Σκιάθο. 

 

ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) 
1. ∆ηµιουργία ΧΥΤΑ στο Πήλιο, στον Όλυµπο-Κίσσαβο-Μαυροβούνι, στην Πύλη-

Ελάτη-Κόζιακα-Περτούλι, Λίµνη Πλαστήρα, στην Καλαµπάκα, στην Σκιάθο, 

Σκόπελο, στην Καρδίτσα. 

 

ΡΥΠΑΝΣΗ 
1. Εκπόνηση ειδικού προγράµµατος τακτικού καθαρισµού των ακτών του Πηλίου. 

2. Παρακολούθηση ποιότητας θαλάσσιων υδάτων. 

3. Τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων στις παραλίες. 

4. Εφαρµογή προγραµµάτων διαχείρισης απορριµµάτων. 

5. Έλεγχος ανεξέλεγκτης ρίψης απορριµµάτων στην περιοχή του Ολύµπου – 

Κισσάβου-Μαυροβουνίου. 

6. Αγορά – τοποθέτηση κάδων για τη συλλογή των απορριµµάτων στην περιοχή του 

Ολύµπου – Κισσάβου-Μαυροβουνίου. 

7. Έρευνα προσδιορισµού της παραγωγής απορριµµάτων ανά τουρίστα. 

8. Σε πολλούς οικισµούς της λίµνης Πλαστήρα (πλην του Μεσενικόλα) τα 

απορρίµµατα συσσωρεύονται στα ρέµατα µε τελικό αποδέκτη τη λίµνη, γεγονός 

που χρήζει άµεση αντιµετώπισης. 

9. Κατάργηση των ανεξέλεγκτων χωµατερών στην Καλαµπάκα. 
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
1. Εφαρµογή προγραµµάτων Περιβαλλοντικής ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης. 

2. Εφαρµογή προγραµµάτων ανακύκλωσης σε πρώτη φάση στους ώριµους και 

στους δυναµικούς τουριστικούς στόχους.. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -∆ΑΣΗ  

1. Σηµαντικό πρόβληµα αποτελεί η καθυστέρηση στη θεσµοθέτηση του 

∆ιαχειριστικού Σχεδίου της περιοχής NATURA που περιλαµβάνει τα Μετέωρα, 

µε αποτέλεσµα η περιβαλλοντική προστασία της περιοχής και ιδιαίτερα στα 

Μετέωρα να µην έχει λάβει ακόµα υποχρεωτικό χαρακτήρα και να µην υπάρχουν, 

ο Φορέας ∆ιαχείρισης, οι µηχανισµοί εφαρµογής του ελέγχου και της προστασίας.  

2. Χρειάζεται η θεσµοθέτηση του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου του Εθνικού Θαλάσσιου 

Πάρκου Β. Σποράδων και η εφαρµογή της προστασίας του φυσικού πλούτου και 

της αισθητικής του τοπίου καθώς και προστασία της καλλιέργειας των αγροτικών 

εκτάσεων των νησιών. 

3. Εκπόνηση Κτηµατολογίου – ∆ασολογίου, σε πρώτη φάση σε όλες τις «ώριµες» 

και στη συνέχεια σε όλες τις τουριστικές περιοχές. 

4. Θεσµοθέτηση των Σχεδίων και των φορέων διαχείρισης των περιοχών Natura. 

5. Απαιτείται επιτήρηση των δασών στις τουριστικές περιοχές για πυρκαγιές, καθώς 

και έλεγχος των χρήσεων και της δόµησης. 

6. Απαιτείται ειδική µέριµνα και συνεργασία όλων των αρµόδιων τοπικών φορέων 

για την προστασία και ανάδειξη της χλωρίδας και πανίδας. 

7. Προστασία αγροτικών περιοχών εκτός Σχεδίου, από την πίεση των τουριστικών 

χρήσεων. 

8. Στη Σκιάθο χρειάζονται ανάδειξη και προστασία και οι άλλες δασικές περιοχές 

πέραν του βιότοπου Κουκουναριών. 
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9. Στη Σκόπελο εκπόνηση του ∆ασολογίου, του Κτηµατολογίου, του ΣΧΟΟΑΠ 

Σκοπέλου και του φορέα διαχείρισης της περιοχής Natura. Θεσµοθέτηση και 

εφαρµογή της προστασίας του φυσικού πλούτου και της αισθητικής του τοπίου 

καθώς και  προστασία της καλλιέργειας των αγροτικών εκτάσεων.  

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
1. Επαγγελµατική κατάρτιση σε επαγγέλµατα που αφορούν στον τουρισµό (ειδικές 

µορφές τουρισµού που προωθούνται σε κάθε περιοχή. 

2. Προώθηση της κατάρτισης στις ειδικές µορφές τουρισµού. 

3. Βασική παράµετρος για τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόµενου τουριστικού 

προϊόντος είναι η εξειδικευµένη εκπαίδευση και κατάρτιση όλων των κατηγοριών 

των απασχολούµενων στον τουρισµό, καθώς και των επιχειρηµατιών. 

4. Περιβαλλοντική εκπαίδευση του πληθυσµού. 

5. Εκπαίδευση κατοίκων στις ήπιες εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ-ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 
1. Οργάνωση  και έλεγχος των χρήσεων και της δόµησης, διατήρηση 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, παρεµβάσεις αισθητικής αναβάθµισης, 

περιορισµός αυθαίρετης δόµησης. 

2. Στην περιοχή της Καλαµπάκας χρειάζεται σύνταξη ΓΠΣ σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Οικιστικού Νόµου 2508/97, που προβλέπουν ενιαία αντιµετώπιση 

του αστικού και περιαστικού χώρου. 

3. Τήρηση θεσµικού πλαισίου για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς 

στο Καστράκι (Καλαµπάκα), ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στα 

χωριά.. 

4. Εκτός της αξιοθέατης παλιάς πόλης, η πόλη της Καλαµπάκας χρειάζεται 

πρόγραµµα αισθητικής αναβάθµισης. 

5. Έλεγχος της δόµησης στις ρεµατιές στη νότια Σκιάθο. 
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6. Έλεγχος αυθαίρετης δόµησης. 

7. Χρειάζεται χωροταξικός σχεδιασµός, ενεργητικότερη προστασία, επιτήρηση για 

πυρκαγιές, καθώς και έλεγχος των χρήσεων και της δόµησης. 

8. Ο χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός είναι άµεσα απαραίτητος, από τη 

στιγµή που διαπιστώνεται ότι οι πιέσεις της τουριστικής ανάπτυξης, προκαλούν 

αλλαγή χρήσης βοσκοτόπων, δασικών και καλλιεργηµένων εκτάσεων. 

9. Πεζοδροµήσεις στους οικισµούς του Πηλίου. 

10. Πεζοδρόµηση του χωριού Καστράκι στην Καλαµπάκα. 

11. Πεζοδροµήσεις στον πυρήνα των παραδοσιακών χωριών . 

12. ∆ηµιουργία χώρων στάθµευσης έξω από τους οικισµούς στο Πήλιο. 

13. ∆ηµιουργία χώρων στάθµευσης έξω από τους οικισµούς στον Όλυµπο–

Κίσσαβο-Μαυροβούνι. 

14. Στις περιόδους αιχµής η στάθµευση των αυτοκινήτων και των πούλµαν στα    

Μετέωρα δηµιουργεί σοβαρό πρόβληµα και για την επίλυσή τους απαιτείται 

ειδική µελέτη το οποίο µεταξύ άλλων έχει και περιβαλλοντικές διαστάσεις.  

15. ∆ηµιουργία περιµετρικών πάρκινγκ, πεζοδροµήσεων στην Καλαµπάκα και 

ανάπτυξη της συγκοινωνίας για τον περιορισµό των ΙΧ.. 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
1. Εφαρµογή θεσµικού πλαισίου προστασίας αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς. 

2. Εφαρµογή προγραµµάτων διάσωσης και ανάδειξης λαϊκού πολιτισµού. 

3. Συστηµατική συντήρηση και ανάδειξη µνηµείων. 

4. Προστασία πολιτιστικών πόρων όλων των περιοχών (προϊστορικά, κλασσικά 

αρχαία µνηµεία, βυζαντινά κ.α.). 
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5. Οργάνωση µόνιµων λαογραφικών εκθέσεων στις τουριστικές περιοχές όπου δεν 

υπάρχουν. 

6. Ανάδειξη, προστασία και προβολή των µνηµείων των τουριστικών περιοχών. 

7. Στην περιοχή της λίµνης Πλαστήρα κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση µελέτης από 

την ΙΓ΄ Εφορία για το είδος και την έκταση των αρχαιολογικών χώρων που 

προτείνονται. Στον καθορισµό της Ζ.Ο.Ε. απλώς σηµειώθηκε η θέση των υπό 

ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων. 

8. Ανάδειξη της Καλαµπάκας σε κέντρο µιας σύγχρονης πολιτιστικής 

δραστηριότητας, π.χ. της γλυπτικής, στη βάση της παράδοσης που έχει στην 

ξυλογλυπτική. 

9. Ανάδειξη των ηθών και εθίµων, των τοπικών προϊόντων καθώς και της 

παραδοσιακής κουζίνας των τουριστικών περιοχών. 

10. Ο πολιτιστικός και ο φυσικός πλούτος των Μετεώρων χρειάζεται ενεργή 

προστασία, έλεγχο και εφαρµογή της προστασίας. 

11. Χρειάζεται φορέας διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονοµιάς του κηρυγµένου 

από την Ουνέσκο µνηµείου των Μετεώρων, στον οποίο να συµµετέχουν το 

Υπουργείου Πολιτισµού, το Υπουργείο Ανάπτυξης, η Νοµαρχία Τρικάλων και o 

∆ήµος Καλαµπάκας, η µοναστική κοινότητα, καθώς και εκπρόσωπος του 

Icomos. 

12. Πέρα από τη σήµανση των ορεινών µονοπατιών, απαραίτητη είναι και η 

σήµανση των πολιτιστικών πόρων της υπαίθρου, συνοδευόµενη από 

επεξηγήσεις για την ιστορία και τη φυσιογνωµία τους. 

13. Περαιτέρω ανάπτυξη των σύγχρονων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, του χορού, 

των θεατρικών, λογοτεχνικών και µουσικών δραστηριοτήτων µε κατασκευή του 

κατάλληλου χώρου. Περισσότερες µικρές εκδηλώσεις εντός και εκτός θερινής 

περιόδου και σε άλλους οικισµούς πλην της Χώρας στη Σκιάθο αλλά και στις 

άλλες περιοχές της µελέτης. 



ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ 

 46

14. Προβολή και προστασία του πολιτιστικού πλούτου της Σκιάθου (αρχαιότητες, 

εκκλησίες, παραδοσιακά σπίτια). Συνέχιση των εργασιών αναστύλωσης του 

Κάστρου, ανάδειξη και προστασία και των υπόλοιπων αρχαιολογικών χώρων. 

Ανάδειξη των ηθών και εθίµων καθώς και της παραδοσιακής κουζίνας). 

15. ∆ηµιουργία στη Σκιάθο αναγκαίας υποδοµής για τις θεατρικές  και µουσικές 

παραστάσεις και για τα συνέδρια. 

16. Ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωµίας κάθε περιοχής. 

17. Χρειάζεται διοργάνωση εκδηλώσεων και πέραν  της θερινής περιόδου αιχµής. 

 

ΑΚΤΕΣ 
1. ∆ηµιουργία εθελοντικού σώµατος καθαρισµού των ακτών. 

2. Στο Πήλιο, καθορισµός προσπελάσιµων ακτών και των µη προσπελάσιµων 

µέτρηση του εµβαδού και µέτρηση της ηµερήσιας χρήσης των ακτών. 

3. Έλεγχος της διαχείρισης των πλαζ. 

4. Αξιολόγηση των ακτών ως προς την ποιότητα των νερών κολύµβησης και άλλα 

χαρακτηριστικά. 

5. Επίλυση προβληµάτων στη διαχείριση των ακτών κολύµβησης στη Σκιάθο: 

ελλιπής καθαρισµός των παραλίων και κυρίως των βορείων, οι οµπρέλες 

απλώνονται εις βάρος του ελεύθερο χώρου, υπάρχει ελλιπής υγειονοµικός 

έλεγχος των αναψυκτηρίων, κτίζονται ιδιωτικές προβλήτες από µπετόν. 

6. Στην Σκόπελο οι προσπελάσιµες ακτές κολύµβησης βρίσκονται στα όρια του 

κορεσµού και δείχνουν τα όρια της ανάπτυξης του τουρισµού του τύπου «ήλιος-

θάλασσα». Χρειάζεται να γίνουν προσπελάσιµες οι ακτές που σήµερα δεν είναι, 

κυρίως µε την οργάνωση τακτικής θαλάσσιας συγκοινωνίας, ώστε µε τα 

σηµερινά επίπεδα τουριστικής κίνησης να αποσυµφορηθούν οι υπόλοιπες 

κυρίως κατά το µήνα αιχµής Αύγουστο. 

7. Στην Σκόπελο απαιτούνται περισσότερα λεωφορεία και οργάνωση των 

πάρκινγκ πλησίον των ακτών κολύµβησης. 
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8. Στην Αλόννησο και στις νησίδες του Θαλάσσιου Πάρκου, κρίνεται αναγκαία η 

λήψη ειδικών µέτρων και ο έλεγχος για την προστασία των ακτών. 

 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 
1. Καταγραφή ηµερήσιων εκδροµέων κυρίως στο Πήλιο, ακτές Ολύµπου-Όσσας-

Μαυροβουνίου, Καλαµπάκα-Μετέωρα. 

2. Καταγραφή αδήλωτων καταλυµάτων στις τουριστικές περιοχές. 

3. ∆ηµιουργία ξενοδοχειακών καταλυµάτων Α΄ κατηγορίας, πολυτελείας για την 

προσέλκυση τουριστών υψηλών εισοδηµάτων την περιοχή του Ολύµπου – 

Κισσάβου – Μαυροβουνίου. 

4. Μελέτη κενών κατοικιών και εκπόνηση έρευνας για τη χρήση των κενών 

κατοικιών. Καταγραφή παραθεριστικών κατοικιών. 

5. Αναβάθµιση, εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακών µονάδων. 

6. Μετατροπή παλαιών παραδοσιακών κατοικιών / κενών σε ξενώνες. Η 

αποκατάσταση ερειπωµένων/παλαιών/κενών κατοικιών που διαθέτουν στοιχεία 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής µπορεί να επιτευχθεί προκειµένου οι κατοικίες να 

χρησιµοποιηθούν ως τουριστικά καταλύµατα. 

7. Χρειάζεται αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός των καταλυµάτων και βελτίωση 

της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών από τις εν γένει επιχειρήσεις που 

εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση, (π.χ. τα εστιατόρια στην Καλαµπάκα). 

8. Έρευνα, για τον αριθµό των κατοίκων που επιθυµούν να ενταχθούν στις 

διατάξεις της ΚΥΑ για τον αγροτουρισµό, καθώς και του αναπτυξιακού νόµου 

για τα παραδοσιακά σπίτια. 

9. Ενηµέρωση των επιχειρηµατιών για την αξιοποίηση των κινήτρων του 

αναπτυξιακού νόµου, για εκσυγχρονισµό και ανακαίνιση των τουριστικών 

καταλυµάτων και εν γένει των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες 

τουρισµού. 
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10. Αναβάθµιση των υποδοµών των καταλυµάτων στην Σκιάθο καθώς και σε 

Σκόπελο και Αλόννησο, προκειµένου να είναι σε θέση να φιλοξενούν τουρίστες 

κατά τη διάρκεια του χειµώνα. 

11. Στη Σκιάθο και Σκόπελο ο σχεδιασµός για νέα καταλύµατα θα πρέπει να αφορά 

σχεδόν αποκλειστικά στην επαναχρησιµοποίηση παραδοσιακών κενών 

κατοικιών, αγροικιών και των αγροτικών «καλυβιών». 

12. Συνεχής έλεγχος της σκοπιµότητας, βιωσιµότητας, χωροθέτησης, ποιότητας, 

λειτουργίας και τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που αφορούν στην 

δηµιουργία νέων καταλυµάτων. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
1. Έρευνα καταγραφής της αντιµετώπισης των ντόπιων κατοίκων των τουριστικών 

περιοχών απέναντι στους τουρίστες (κυρίως αλλοδαπούς). 

2. Πρόγραµµα ευαισθητοποίησης των ντόπιων απέναντι στους τουρίστες. 

3. Έρευνα για τα στοιχεία που ευχαριστούν ή µη τους τουρίστες. 

4. Προσδιορισµός των ηµερήσιων εκδροµέων. 

5. Έλλειψη Περιφερειακού Κέντρου Υγείας στην περιοχή της λίµνης Πλαστήρα 

ώστε να καλύπτονται οι πρώτες ανάγκες περίθαλψης και να µην είναι 

απαραίτητη η µετάβαση στην Καρδίτσα για το σκοπό αυτό. Υπάρχει πρόταση 

για την κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου που θα καλύπτει τις ανάγκες της 

περιοχής στην Κερασιά. 

6. Στις Β. Σποράδες απαιτείται η αποκέντρωση γιατρών, φαρµακείων, 

τηλεϊατρική, καλλίτερη σύνδεση µε µεγάλα αστικά κέντρα. 

 

Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Προσδιορισµός κατανάλωσης ενέργειας από τους τουρίστες στις τουριστικές 

περιοχές καθώς και επιπέδου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας την περίοδο 

αιχµής. 
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2. Προσδιορισµός του επιπέδου κατανάλωση ύδατος την περίοδο αιχµής. 

3. Στη Σκιάθο η φέρουσα ικανότητα του υπάρχοντος υδρευτικού νερού επιβάλλει 

την άµεση διερεύνηση της δυνατότητας νέων γεωτρήσεων ή αφαλάτωσης 

νερού. 

4. Επίλυση του προβλήµατος των διακοπών ηλεκτρικού ρεύµατος στη Σκιάθο. 

5. Αποκατάσταση και ανανέωση δικτύων ύδρευσης για την εξάλειψη των 

διαρροών. Ανανέωσή του. 

6. Άµεση η αντιµετώπιση της έλλειψης υδρευτικού νερού στην Αλόννησο. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ∆ΙΚΤΥΩΣΕΙΣ 
1. Στις τουριστικές περιοχές ενηµέρωση αγροτών για την ανάπτυξη 

αγροτουρισµού. Στις ώριµες τουριστικές περιοχές, ενηµέρωση των κατοίκων 

για την προώθηση του αγροτουρισµού που µπορεί να καλύψει και περιόδους 

χαµηλής τουριστικής κίνησης. 

2. Αν και δεν διαφαίνεται τάση αύξησης της ζήτησης του ιαµατικού τουρισµού 

στη χώρας µας, δεδοµένου ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει ορισµένες 

σηµαντικές ιαµατικές πηγές, η οµάδα µελέτης, όπως προκύπτει από την Α΄ 

φάση της µελέτης, πιστεύει πως τουλάχιστον θα πρέπει να γίνουν ορισµένες 

ενέργειες για την βελτίωση των υποδοµών και την ανάδειξη των ιαµατικών 

πηγών της Περιφέρειας προκειµένου να προσελκυστούν τουρίστες που 

ενδιαφέρονται για τον ιαµατικό τουρισµό. Η βελτίωση των υποδοµών και η 

ανάδειξή των ιαµατικών πηγών, µε την κατάλληλη επικοινωνιακή στρατηγική, 

ίσως θα µπορούσαν να αποτελέσουν έναν αξιόλογο τουριστικό πόλο έλξης 

Εξάλλου η χώρα µας διαθέτει παραδείγµατα από άλλες περιοχές. 

 Ανάδειξη πηγών που υπάρχουν στο Κόκκινο Νερό οι οποίες έχουν 

ανθρακούχες ιδιότητες για το στοµάχι  

 Ανάδειξη περιοχής ιαµατικής πηγής στον οικισµό Βλαχάβα (τοποθεσία 

Βροµονέρι) –∆ήµος Αιθήκων ∆∆ Ελάτης- . Το νερό της πηγής έχει ιδιότητες 

τέτοιες που ενδείκνυνται κατά του πονοκεφάλου. 
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3. Πιλοτική εφαρµογή δηµιουργίας σύγχρονου Πάρκου ηµερήσιας αναψυχής, 

υπερτοπικής σηµασίας στην περιοχή Ολύµπου-Κισσάβου-Μαυροβουνίου. 

4. Ανάδειξη και αξιοποίηση της περιοχής της Αγιάς Κισσάβου στην οποία υπάρχει 

συγκέντρωση πληθώρας χριστιανικών µνηµείων και σηµαντικών διατηρητέων 

αστικών οικοδοµηµάτων. 

5. ∆ηµιουργία δικτύων προβολής, προώθησης των τουριστικών περιοχών και 

πιστοποίησης-πώλησης τοπικών προϊόντων. 

6. Ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας στον τουριστικό τοµέα, µε προώθηση 

δικτυώσεων. 

7. Προώθηση της τηλεεργασίας στα τουριστικά καταλύµατα της περιοχής. 

8. ∆ηµιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Υποδοχής Επισκεπτών (προβολή 

περιοχής και υποδοµής, ανάδειξη τουριστικών πόρων, οργάνωση της 

επίσκεψης, παρακολούθηση συστήµατος καταλυµάτων, λειτουργία εκθετηρίου, 

χώρων πώλησης προϊόντων-δώρων, κ.α.) στην περιοχή της Πύλης-Ελάτης-

Κόζιακα-Περτούλι. 

9. Στην περιοχή Πύλης-Ελάτης-Κόζιακα-Περτουλίου το υδατικό περιβάλλον 

θεωρείται αποτελεί ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό της περιοχής και δίδει την 

ευκαιρία να αναπτυχθούν εναλλακτικές µορφές τουρισµού. Το ψάρεµα για 

παράδειγµα στο οποίο µπορεί να επιδοθεί ο τουρίστας στα ποτάµια της περιοχής 

αποτελεί µια µορφή εναλλακτικού τουρισµού η οποία σπάνια συναντάται στη 

χώρα µας. 

10. Συνολική ενίσχυση της τεχνικής υποδοµής σ’ όλα τα επίπεδα στην περιοχή της 

λίµνης Πλαστήρα 

11. ∆ηµιουργία «ελαφριάς» υποδοµής ως αναγκαία προϋπόθεση για την 

υποστήριξη του βιώσιµου τουρισµού (περίπτερα πληροφόρησης και αναψυχής, 

διαµορφώσεις υπαίθριων χώρων κ.α.) στην περιοχή της λίµνης Πλαστήρα. 

12. Προστασία των υπαρχόντων παραδοσιακών οικισµών για την ανάπτυξη 

πολιτιστικού τουρισµού. 
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13. Συνεργασία των φορέων της περιοχής (∆.Ε.Η. Ο.Τ.Α. κλπ) της Λίµνης 

Πλαστήρα µε κύριο σκοπό την ανάπτυξη της περιοχής πάντοτε στα πλαίσια που 

καθορίζουν οι Νόµοι και οι διατάξεις για την περιοχή. 

14. Στις ώριµες τουριστικές περιοχές οι υπάρχοντες τουριστικοί πόροι αποτελούν 

υπόβαθρο για µορφές τουρισµού διαφορετικών ενδιαφερόντων που στον ένα ή 

στον άλλο βαθµό έχουν ήδη αρχίσει να αναπτύσσονται. Απαιτείται περαιτέρω 

εµπλουτισµός και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος που να δίνει 

κίνητρο επιµήκυνσης του χρόνου παραµονής στους επισκέπτες όλων των 

ενδιαφερόντων. 

15. Εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης που θα αντιµετωπίσει τα 

προβλήµατα των Μετεώρων στο σύνολό τους και να θέτει συγκεκριµένους 

όρους για την άσκηση της αναρρίχησης (όριο µέγιστου αριθµού αναρριχητών, 

όριο µέγιστου αριθµού διαδροµών, καθώς και θέσεις διαδροµών). 

16. Εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος, για εκδηλώσεις, δραστηριότητες, 

συνέδρια και µε ανάδειξη κάποιου χαρακτηριστικού στοιχείου που να 

διαφοροποιεί το τουριστικό προϊόν της Καλαµπάκας από άλλους τουριστικούς 

προορισµούς. 

17. Εµπλουτισµός των αθλητικών υποδοµών στη Καρδίτσα και στη Σκιάθο, καθώς 

και ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού στη Σκιάθο 

18. Σήµανση των ορεινών δρόµων και µονοπατιών για την προώθηση του 

οικοτουρισµού, του ορειβατικού και περιπατητικού τουρισµού. 

19. Προώθηση συνδυασµένης καµπάνιας ενηµέρωσης τόσο από τον ΕΟΤ, όσο και 

από το ∆ήµο Σκιάθου και τους φορείς των ξενοδόχων, για τις απαιτήσεις της 

ανάπτυξης των επιδιωκόµενων µορφών «επιλεκτικού» τουρισµού, για τις 

σύγχρονες απαιτήσεις του τουρισµού του τύπου «ήλιος-θάλασσα», για τις 

δυνατότητες, τα εργαλεία και τις ενισχύσεις που µπορούν να αξιοποιηθούν. 

20. Ο πολιτιστικός τουρισµός έχει βάση στον πλούτο των πολιτιστικών πόρων της 

Σκιάθου και µπορεί να αναπτυχθεί µε το ξεκίνηµα ειδικής καµπάνιας γνωριµίας. 

Η καµπάνια πρέπει να συνοδευτεί από ένα πρόγραµµα ειδικής σήµανσης που θα 
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οδηγεί τους επισκέπτες στους διάφορους πολιτιστικούς προορισµούς και θα 

περιλαµβάνει πληροφορίες για τα ίδια τα µνηµεία. 

21. Απαιτείται διαπραγµατευτική αναβάθµιση των µονάδων καταλυµάτων της 

Σκιάθου στις σχέσεις τους µε τα πρακτορεία και η απαραίτητη προβολή για την 

επαναπροσέλκυση αλλοδαπών ανάµεσα στις κατηγορίες υψηλότερων 

εισοδηµάτων και επιλεκτικών ενδιαφερόντων, πέραν του µοντέλου του µαζικού 

τουρισµού. 

22. Χρειάζεται η θεσµοθέτηση του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου του Εθνικού Θαλάσσιου 

Πάρκου και η εφαρµογή της προστασίας του φυσικού πλούτου και της 

αισθητικής του τοπίου καθώς και προστασία της καλλιέργειας των αγροτικών 

εκτάσεων. 

23. Εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας και τεχνικοοικονοµικές για την εξεύρεση 

χώρων για νέες δραστηριότητες και τουριστικές µονάδες, για την 

παρακολούθηση και πιστοποίηση της παρεχόµενης ποιότητας, για τη διαρκή 

παρακολούθηση θεµάτων τουρισµού µε στατιστικές και παρακολούθηση των 

διεθνών τάσεων. 

24. Σύστηµα ολοκληρωµένης τουριστικής πληροφόρησης και διαχείρισης 

τουριστικών παραµέτρων της Περιφέρειας. 

 

 

 

Α.3.6.2. Άξονες ∆ράσης.   

 

Οι επισηµάνσεις ελλείψεων και οι προτάσεις των µελετών εκτίµησης φέρουσας 

ικανότητας της Α΄ φάσης της παρούσας µελέτης οι οποίες αναδεικνύουν την ανάγκη 

αναπροσανατολισµού της Θεσσαλίας προς τη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη και τον 

επιλεκτικό τουρισµό και οδηγούν στις προτάσεις για θεµατικές δικτυώσεις – 
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συνεργασίες, σύµφωνα µε την τελική τους διαµόρφωση στο επιλεγέν σενάριο 3 

κατηγοριοποιούνται στους παρακάτω άξονες δράσης:   

1. Προστασία – ανάδειξη τουριστικών πόρων, έλεγχος τουριστικής ανάπτυξης/ 

Ρυθµίσεις χρήσεων γης. 

2. Ανάπτυξη θεµατικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού / ∆ίκτυα – 

Συνεργασίες.  

3. Αναβάθµιση, εκσυγχρονισµός  ή/και συµπλήρωση τουριστικής Προσφοράς.  

4. Ανάπτυξη - Βελτίωση άλλων υποδοµών / τεχνική υποστήριξη. 

5. Προβολή τουριστικού προϊόντος, ενηµέρωση και ευαισθητοποίησης, κατάρτιση 

ανθρώπινου δυναµικού. 
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

1 
Προστασία – ανάδειξη τουριστικών πόρων, έλεγχος τουριστικής ανάπτυξης/ 

Ρυθµίσεις χρήσεων γης 

2 
Ανάπτυξη θεµατικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού / ∆ίκτυα – 

Συνεργασίες. 

3 Αναβάθµιση, εκσυγχρονισµός  ή/και συµπλήρωση τουριστικής Προσφοράς. 

4 
Ανάπτυξη - Βελτίωση άλλων υποδοµών / τεχνική υποστήριξη. 

 

5 
Προβολή τουριστικού προϊόντος, ενηµέρωση και ευαισθητοποίησης, 

κατάρτιση ανθρώπινου δυναµικού. 
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Α.3.6.3. Στόχοι Προγράµµατος ∆ράσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας  

 

Στόχοι προτεραιότητας του άξονα δράσης 1. 

1ος. Προστασία και διάσωση.  

Ο φυσικός και πολιτιστικός πλούτος όλης της Περιφέρειας Θεσσαλίας υφίσταται τις 

πιέσεις διαφόρων χρήσεων, µεταξύ των οποίων σηµαντικό ρόλο έχει και η τουριστική 

ανάπτυξη.  

Στα πλαίσια του προτύπου της βιώσιµης ανάπτυξης, προτεραιότητα της περιόδου 

2000-2006 πρέπει να αποτελούν τα µέτρα πολιτικής του άξονα 1 που αφορούν στην 

προστασία όλων των περιοχών Natura και των λοιπών περιοχών και µνηµείων 

θεσµοθετηµένης ή µη προστασίας, δια του ελέγχου της τουριστικής ανάπτυξης και 

των ρυθµίσεων που αφορούν στις χρήσεις γης καθώς και δράσεων προστασίας – 

διάσωσης στις περιπτώσεις που αυτή είναι αναγκαία. 

2ος. Προστασία – ανάδειξη.  

Στις περιοχές «ώριµης τουριστικής ανάπτυξης» οι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι 

δέχονται τις µεγαλύτερες πιέσεις από την τουριστική ανάπτυξη, της οποίας αποτελούν 

ταυτόχρονα συγκριτικό πλεονέκτηµα. Σε αυτές καθώς και στις δυναµικές περιοχές 

που συµµετέχουν µαζί τους στα αντίστοιχα θεµατικά δίκτυα (οικοτουρισµού και 

πολιτιστικού τουρισµού) προτείνεται η συνδυασµένη και εντός της περιόδου 2000-

2006, προστασία και ανάδειξη επιλεγµένων βάσει ειδικής µελέτης, φυσικών και 

πολιτιστικών πόρων. Η προστασία και ανάδειξη των λοιπών φυσικών και 

πολιτιστικών πόρων των δικτύων οικοτουρισµού και πολιτιστικού τουρισµού 

προτείνεται να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί στις µετά το 2006 χρηµατοδοτικές 

περιόδους. Στους φυσικούς πόρους προτεραιότητα για την προστασία-ανάδειξη, 

αποτελούν οι περιοχές Natura.  

Η κατάταξη των υπόλοιπων περιοχών σε χρονική προτεραιότητα παρέµβασης, 

απαιτεί ειδική µελέτη και εξαρτάται από τον συνδυασµό ή µη από τις διάφορες 

περιοχές, των κριτηρίων που αφορούν στην αξιολόγηση  της τουριστικής τους 

προσφοράς και στις πιέσεις που δέχονται, µαζί µε τα κριτήρια που αφορούν στη 

συµµετοχή τους στα υπό ίδρυση δίκτυα που προτείνονται παραπάνω.  
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Στόχος προτεραιότητας του άξονα δράσης 2. 

3ος Θεµατικός τουρισµός - ∆ικτυώσεις. 

Βασικός στόχος πρώτης προτεραιότητας, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα των µελετών 

φέρουσας ικανότητας, προτείνεται να είναι ο αναπροσανατολισµός της Θεσσαλίας 

προς το πρότυπο της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης και προς τον «επιλεκτικό» 

τουρισµό. 

Η ενεργοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης θεµατικού τουρισµού στις πιο 

πρόσφορες περιοχές καθώς και των δικτυώσεων και συνεργασιών µεταξύ τους 

προτείνεται να είναι βραχυπρόθεσµη, µέσα δηλαδή στα όρια της παρούσας 

χρηµατοδοτικής περιόδου. Οι ώριµες περιοχές συµµετέχουν και προσδίδουν τη 

δυναµική τους σε όλα τα δίκτυα, η κάθε µία ανάλογα µε τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα που διαθέτει για την ανάπτυξη της συγκεκριµένης µορφής τουρισµού.  

Παράλληλα προετοιµάζεται το έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη των θεµατικών 

δικτύων µετά το 2006 και για την πιθανή διεύρυνσή τους µε άλλες περιοχές.  

Όπως ήδη αναφέρθηκε κατά την ανάπτυξη του σεναρίου 3, σε πρώτη φάση, εντός της 

περιόδου 2000-2006,την πρωτοβουλία για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των 

δικτύων που εκτιµώνται ως πιο ώριµα, καλείται να αναλάβει η Περιφέρεια σε 

συνεργασία µε την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια αυτοδιοίκηση και σε αναζήτηση 

συνεργασιών µε τον ιδιωτικό τοµέα. 

Στο ίδιο χρονικό διάστηµα προτείνεται, να προετοιµασθεί η δεύτερη φάση 

λειτουργίας των δικτύων µε την οριστική τους µορφή. Προτείνεται δηλαδή το θέµα 

στο σύνολό του να αποτελέσει αντικείµενο Ειδικής µελέτης που θα αφορά στις δοµές, 

µορφές οργάνωσης, στο περιεχόµενο, στη χρονική κλιµάκωση των σχετικών δράσεων 

καθώς στη διεύρυνση των δικτύων µε νέες περιοχές, προτείνεται να αποτελέσουν 

αντικείµενο ειδικής µελέτης καθώς και διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς εταίρους. 

Η διαφορά φάσεων που προτείνεται µεταξύ της βραχυπρόθεσµης λειτουργίας των 

«ώριµων» δικτύων της παραγράφου και της µεσοπρόθεσµης  πρόβλεψης για τη 

διεύρυνση, τον εµπλουτισµό και τη συµµετοχή στα δίκτυα ή στις συνεργασίες και 

νέων περιοχών, επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας των πρώτων µε την προταθείσα 

πραγµατοποιήσιµη σήµερα µορφή, σύσταση και οργάνωση, ενώ παράλληλα θα 

εκπονούνται οι µελέτες για τη διάδοχη κατάσταση. Οι µελέτες αυτές προτείνεται να 
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ανατεθούν σύντοµα, ώστε να τεθούν σε εφαρµογή κατά την επόµενη –µετά το 2006- 

φάση.  

 

Στόχο προτεραιότητας του άξονα δράσης  3  

4ος Ανάπτυξη ώριµων περιοχών 

Ακολουθείται η ίδια χρονική κλιµάκωση και οι προτεραιότητες της παραγράφου Β.ΙΙ. 

Το σκεπτικό είναι ότι οι «ώριµες» περιοχές αποτελούν την «ατµοµηχανή» για τη 

τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλίας που µπορεί δια των δικτυώσεων να «τραβήξει» 

σε γρηγορότερους ρυθµούς ανάπτυξης και τις υπόλοιπες τουριστικές περιοχές της. 

Για να είναι η επιζητούµενη ανάπτυξη και ποιοτικότερη προέχει ο 

αναπροσανατολισµός της τουριστικής προσφοράς κατ’ αρχή των ώριµων πόλων, 

µέσω της αναβάθµισης και του εκσυγχρονισµού της, προς το πρότυπο της βιώσιµης 

τουριστικής ανάπτυξης. Το πρότυπο αυτό είναι ηπιότερης µορφής, προσελκύει 

υψηλότερα εισοδήµατα και επιµερίζει την τουριστική ζήτηση σε όλη τη διάρκεια  του 

έτους. Η αύξηση εποµένως της τουριστικής κίνησης των «ώριµων πόλων» επιζητείται 

µέσω του στόχου της επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Η πιθανή συµπλήρωση 

της τουριστικής προσφοράς τους -στον περιορισµένο βαθµό που υποδεικνύουν οι 

µελέτες φέρουσας ικανότητας- πρέπει να συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη 

θεµατικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού που συµβάλλει τόσο στην 

επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, όσο και στην ανάπτυξη των δικτύων 

θεµατικού τουρισµού.  

Η ένταξη ή µη των υπόλοιπων περιοχών στην ίδια χρονική προτεραιότητα 

παρέµβασης µε τις «ώριµες»,  εξαρτάται από τον συνδυασµό ή µη από τις διάφορες 

περιοχές, των κριτηρίων που αφορούν στην αξιολόγηση  της τουριστικής τους 

προσφοράς, µαζί µε τα κριτήρια που αφορούν στη  συµµετοχή τους σε κάποια από τα 

υπό ίδρυση θεµατικά δίκτυα που προτείνονται παραπάνω. 

 

Στόχος προτεραιότητας του άξονα δράσης 4. 

5ος Βελτίωση υποδοµών 

Οι προτεραιότητες του άξονα 4 καθορίζονται από το κατά πόσο συµβάλλουν τα 

µέτρα πολιτικής και οι δράσεις στην ανάπτυξη των θεµατικών τουριστικών δικτύων 
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(π.χ. υποδοµές µεταφορών και συγκοινωνίες), καθώς και στην ανάπτυξη των 

διαφόρων µορφών τουρισµού (π.χ. ΧΥΤΑ, βιολογικοί καθαρισµοί και µονοπάτια - 

οικολογικός τουρισµός, σήµανση-πληροφόρηση για τα µνηµεία - πολιτιστικός 

τουρισµός κ.ο.κ). 

 

Στόχος προτεραιότητας του άξονα δράσης 5. 

6ος Προβολή της Θεσσαλίας 

Η προβολή του τουριστικού προϊόντος στην εσωτερική και διεθνή αγορά, η 

αναβάθµιση της διαπραγµατευτικής δυνατότητας µε τους tour operators, η 

ενηµέρωση -ευαισθητοποίηση του θεσσαλικού πληθυσµού και η εκπαίδευση του 

ανθρώπινου τουριστικού δυναµικού της Θεσσαλίας, είναι πρώτης προτεραιότητας 

µιας και έχουν ως κοινό στόχο την αξιοποίηση της στροφής προς τη βιώσιµη 

τουριστική ανάπτυξη και τον ποιοτικό τουρισµό καθώς και προς τις θεµατικές και 

εναλλακτικές µορφές τουρισµού. Το επικοινωνιακό-εκπαιδευτικό αυτό «πακέτο» 

αποτελεί επίσης ένα εργαλείο που χωρίς να χρειάζεται βαριές επενδύσεις, ανοίγει 

δρόµους για την επιδιωκόµενη δια µέσου των δικτυώσεων περιοχών βραχυπρόθεσµη 

αξιοποίηση, τόσο των «ώριµων τουριστικών πόλων», όσο και µεγάλου µέρους του 

τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλίας. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΟΧΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΑΙΡΕΟΤΗΤΑΣ 

1ος. Προστασία και διάσωση 
1. Προστασία – ανάδειξη τουριστικών πόρων, έλεγχος 

τουριστικής ανάπτυξης/ Ρυθµίσεις χρήσεων γης. 

2ος. Προστασία – ανάδειξη 
1. Προστασία – ανάδειξη τουριστικών πόρων, έλεγχος 

τουριστικής ανάπτυξης/ Ρυθµίσεις χρήσεων γης. 

3ος. Θεµατικός τουρισµός - 

∆ικτυώσεις 

2.  Ανάπτυξη θεµατικών και εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού/ ∆ίκτυα – Συνεργασίες. 

4ος. Ανάπτυξη ώριµων περιοχών 
3.  Αναβάθµιση, εκσυγχρονισµός  ή/και συµπλήρωση 

τουριστικής Προσφοράς. 

5ος. Βελτίωση υποδοµών 
4.  Ανάπτυξη - Βελτίωση άλλων υποδοµών / τεχνική 

υποστήριξη. 

6ος. Προβολή της Θεσσαλίας 
5. Προβολή τουριστικού προϊόντος, ενηµέρωση και 

ευαισθητοποίηση, κατάρτιση ανθρώπινου δυναµικού. 
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Α.3.6.4. Μέτρα Πολιτικής Προγράµµατος ∆ράσεων 

Στον Πίνακα 1, παρατίθενται οι άξονες δράσεις και τα µέτρα πολιτικής που 

αντιστοιχούν στον καθένα από αυτούς: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  ΑΞΟΝΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ και ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

1.1. Προστασία ή/και ανάδειξη φυσικών τουριστικών  πόρων 

1.2. Προστασία ή/και ανάδειξη  πολιτιστικών πόρων.  

1.3. Έλεγχος τουριστικής ανάπτυξης 

1.Προστασία – 
ανάδειξη τουριστικών 
πόρων, έλεγχος 
τουριστικής ανάπτυξης/ 
Ρυθµίσεις χρήσεων γης. 

1.4. Ρύθµιση χρήσεων 

2.1. Αναπροσανατολισµός προς τη βιώσιµη ανάπτυξη και τον «επιλεκτικό» Τουρισµό. 

2.2. Θαλάσσιος τουρισµός 

2.3. Οικοτουρισµός – αγροτουρισµός 

2.4. Πολιτιστικός Τουρισµός 

2.5. Θρησκευτικός Τουρισµός  

2.6. Αθλητικός τουρισµός  

2.7. Τουρισµός Περιπέτειας. 

2.8. Συνεδριακός τουρισµός  

2.9. Τουρισµός Πόλεων 

2.10. Ιαµατικός Τουρισµός 

2.11. Τουρισµός Γευσιγνωσίας. 

2.12. Ανάπτυξη άλλων µορφών τουρισµού. 

2. Ανάπτυξη θεµατικών 
και εναλλακτικών 
µορφών τουρισµού/ 
∆ίκτυα – Συνεργασίες. 

2.13. Ανάπτυξη, οργάνωση, λειτουργία θεµατικών δικτύων και συνεργασιών. 

3.1. Αναβάθµιση-εκσυγχρονισµός, οργάνωση τουριστικής προσφοράς. 

3.2. Συµπλήρωση τουριστικής προσφοράς 

3.3. Αναβάθµιση-εκσυγχρονισµός, συµπλήρωση, τουριστικής υποδοµής 

3.Αναβάθµιση, 
εκσυγχρονισµός  ή/και 
συµπλήρωση 
τουριστικής 
Προσφοράς. 3.4. Αναβάθµιση-Εκσυγχρονισµός, συµπλήρωση υπηρεσιών τουρισµού. 

4.1. Ανάπτυξη-βελτίωση µεταφορικών υποδοµών. 

4.2. Ανάπτυξη-βελτίωση αστικών υποδοµών 

4.3. Ανάπτυξη-βελτίωση ηλεκτρονικής πληροφόρησης-εξυπηρέτησης τουριστών 

4. Ανάπτυξη - 
Βελτίωση άλλων 
υποδοµών / τεχνική 
υποστήριξη. 

4.4. Εκσυγχρονισµός τεχνολογίας των τουριστικών επιχειρήσεων 

5.1. Προβολή τουριστικού προϊόντος 

5.2. Ενηµέρωση/ Κατάρτιση ανθρώπινου δυναµικού 

5. Προβολή τουριστικού 
προϊόντος, ενηµέρωση 
και ευαισθητοποίηση, 
κατάρτιση ανθρώπινου 
δυναµικού. 5.3. Ευαισθητοποίηση πληθυσµού 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 

 

Β.1. Υπουργεία. 

 

Β.1.1. Υπουργείο Ανάπτυξης. 

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι το καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργείο για την τουριστική 

ανάπτυξη της χώρας µας. Το ΥΠΑΝ έχει καταστρώσει και αναπτύξει την στρατηγική 

του, τις πολιτικές και τις προτεραιότητές του σε εθνικό επίπεδο, προϊόν των οποίων 

είναι και οι µελέτες Τουριστικής Ανάπτυξης των Περιφερειών, που περιλαµβάνουν 

τις µελέτες εκτίµησης φέρουσας ικανότητας στα πλαίσια της βιώσιµης τουριστικής 

ανάπτυξης.  

Συγκεκριµένα, όσον αφορά την ανά χείρας µελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Α΄ Φάση εκπόνησής της, αναφέρθηκαν εκτενώς οι 

γενικοί στόχοι, οι προτεραιότητες και οι άξονες παρέµβασης του ΥΠ.ΑΝ. Βάσει 

αυτών εξετάσθηκαν οι εναλλακτικές λύσεις και αναλύθηκε το σενάριο τουριστικής 

ανάπτυξης των περιοχών που επελέγη ως καταλληλότερο στο πλαίσιο των µελετών 

εκτίµησης φέρουσας ικανότητας. 

Ο ρόλος όµως του ΥΠ.ΑΝ εκτός από επιτελικός, βάσει του οποίου εκπονεί και 

συνεργάζεται µε άλλους φορείς για την εκπόνηση επιτελικών µελετών, είναι και 

ρυθµιστικός και εκτελεστικός. Εκπονεί ή συνεργάζεται µε άλλους φορείς για την 

εκπόνηση ειδικών µελετών, επιβλέπει την εφαρµογή κανονιστικών όρων και 

παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράµµατος ή στοιχείων του και φροντίζει για 
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την ανάληψη διορθωτικών δράσεων από όποιους φορείς είναι αναγκαίο. Ακόµα 

εκτελεί ή συµµετέχει στην εκτέλεση έργων ειδικής τουριστικής υποδοµής. 

Στο πλαίσιο της µελέτης για τη βιώσιµη ανάπτυξη Θεσσαλίας και για την υλοποίηση 

των προτεινόµενων αξόνων δράσης και µέτρων πολιτικής, προτείνονται 

συγκεκριµένες δράσεις για τις οποίες το Υπουργείο Ανάπτυξης αποτελεί τον αρµόδιο 

φορέα για τον προγραµµατισµό τους, την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής 

τους και την ένταξή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Υπουργείου για το Γ΄ 

ΚΠΣ 2000-2006. Για πολλές από τις δράσεις αυτές απαιτείται η συνεργασία µεταξύ 

του ΥΠΑΝ µε άλλα Υπουργεία ή Τοπικούς Φορείς όπως η Γενική Γραµµατεία της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας (∆ιεύθυνση Τουρισµού), οι Νοµαρχίες τις Περιφέρειας, 

καθώς και οι ∆ήµοι, πρόκειται δηλαδή για συναρµόδιους φορείς και η άντληση 

πόρων για την χρηµατοδότηση των δράσεων µπορεί να γίνει και από άλλα 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Γ΄ ΚΠΣ. Όσον αφορά δε τον Τελικό ∆ικαιούχο 

(τον φορέα δηλαδή που θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση µιας προτεινόµενης 

δράσης και που θα διαχειρίζεται τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έργου και 

πιθανόν θα αναλάβει και την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου του έργου) δεν θα 

είναι ο ΕΟΤ ή η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, αλλά και άλλοι 

∆ηµόσιοι (Κεντρικοί και Τοπικοί Φορείς), καθώς και Ιδιωτικοί (όπως ξενοδόχοι, 

λοιποί επιχειρηµατίες).  

Οι δράσεις που προτείνονται στην παρούσα µελέτη για τις οποίες αρµόδιος κεντρικός 

φορέας είναι το ΥΠΑΝ και που η άµεση ή µη υλοποίησή τους θα συνδράµει στην 

τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα ο οποίος 

είναι δοµηµένος σε Άξονες, Μέτρα, ∆ράσεις και δίδει περαιτέρω πληροφόρηση όσον 

αφορά το είδος της κάθε προτεινόµενης δράσης, την προτεραιότητα της δράσης, τους 

συναρµόδιους φορείς, τους πιθανούς τελικούς δικαιούχους και τον προϋπολογισµό 

του έργου (όπου αυτός µπορεί να εκτιµηθεί). 
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Β.1.2. Υπουργείο Περιβάλλοντος – Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 

(ΥΠΕΧΩ∆Ε). 

 

Θα ήταν σηµαντική παράληψη αν από τις προτάσεις µιας µελέτης βιώσιµης 

τουριστικής ανάπτυξης απουσίαζαν έργα που έχουν να κάνουν τόσο µε την βελτίωση 

των ήδη υπαρχόντων υποδοµών όσο κυρίως µε την κάλυψη σηµαντικών ελλείψεων 

και κυρίως στον τοµέα του περιβάλλοντος. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε, ως αρµόδιο Υπουργείο 

για ζητήµατα τέτοιας φύσεως δεν θα µπορούσε να αγνοηθεί από την παρούσα µελέτη. 

Τόσο το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον όσο και το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα Οδικοί Άξονες – Λιµάνια –Αστική Ανάπτυξη του Γ΄ ΚΠΣ 

χρηµατοδοτούν δράσεις που αποσκοπούν στην βιώσιµη (ολοκληρωµένη) ανάπτυξη. 

Τα έργα αυτά, αν και δεν θεωρούνται ως τουριστικά ωστόσο η απουσία τους 

συµβάλει σε µια ανάδροµη πορεία παρά σε µια πορεία βιώσιµης τουριστικής 

ανάπτυξης. Έργα που έχουν να κάνουν µε τη διαχείριση των στερεών και υγρών 

αποβλήτων, την ανακύκλωση, τη δηµιουργία ΧΥΤΑ και την περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση θεωρούνται µέγιστης προτεραιότητας από την οµάδα εκπόνησης 

της παρούσας µελέτης.  

Το περιβάλλον (φυσικό και δοµηµένο) αποτελεί για την Περιφέρεια Θεσσαλίας την 

βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε και θα συνεχίσει να στηρίζεται ο τουρισµός. Κατά 

συνέπεια, οι δράσεις θα στοχεύουν στην προστασία του και στην ανάδειξή του, αλλά 

και στην δηµιουργία υποδοµών τέτοιων ώστε να κάνουν τους πόλους έλξης 

τουριστών βιώσιµους, προσφέροντας ένα επίπεδο διαβίωσης υψηλής ποιότητας τόσο 

για τους τουρίστες όσο και για τους µόνιµους κατοίκους των τουριστικών περιοχών.  

Το σύνολο των προτεινόµενων δράσεων στις οποίες εµπλέκεται το ΥΠΕΧΩ∆Ε και 

χρηµατοδοτούνται (ή συγχρηµατοδοτούνται) από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

του Υπουργείου στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Για 

τις δράσεις αυτές πέραν του ΥΠΕΧΩ∆Ε µπορεί να είναι και άλλοι συναρµόδιοι 

φορείς και τελικοί δικαιούχοι όπως παρουσιάζονται στον πίνακα. Αυτό συµβαίνει, 

διότι είτε υπάρχουν και άλλα συµπληρωµατικά προγράµµατα άλλων φορέων που 

χρηµατοδοτούν δράσεις τέτοιου τύπου, είτε διότι για να υλοποιηθεί ένα έργο θα 

πρέπει να υποβληθεί στο ΥΠΕΧΩ∆Ε (∆ιαχειριστική Αρχή) συγκεκριµένη πρόταση 
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(π.χ. από ένα ∆ήµο) προκειµένου το έργο να τύχει της ένταξης σε κάποιο από τα 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Υπουργείου. 

 

 

 

Β.1.3. Υπουργείο Πολιτισµού (ΥΠΠΟ). 

 

Στο πλαίσιο της Α΄ Φάσης εκπόνησης της µελέτης παρουσιάστηκαν τα 

σηµαντικότερα (αν όχι όλα) πολιτιστικά µνηµεία των περιοχών µελέτης, καθώς και 

στοιχεία του λαϊκού πολιτισµού. Η πολιτιστική διαδροµή της Θεσσαλίας, όπως είναι 

γνωστό, αρχίζει από την αρχαιότητα, όπως και κάθε άλλη περιοχή της χώρας. Η 

διαφοροποίηση όµως της Θεσσαλίας µε τις άλλες περιφέρειες της χώρας στον τοµέα 

αυτό είναι µεγάλη και κλίνει υπέρ της πρώτης. Η ιερότητα της Περιφέρειας 

αναδεικνύεται από δύο τουλάχιστον παράγοντες, ο πρώτος αφορά στον Όλυµπο ως 

κατοικία των Θεών και ο δεύτερος στον Ασκληπιό ο οποίος µάζευε βότανα από τα 

βουνά της Περιφέρειας για να τα µετατρέψει σε φάρµακα.  

Με την πάροδο του χρόνου κάθε αιώνας και κάθε εποχή άφηναν στη Θεσσαλία µια 

σηµαντική πολιτιστική κληρονοµιά. Στόχος της παρούσας µελέτης είναι η υλοποίηση 

δράσεων για την αποκατάσταση, ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών µνηµείων 

της Περιφέρειας. Κατά συνέπεια, το Υπουργείο Πολιτισµού ως εµπλεκόµενος φορέας 

για την βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν θα µπορούσε 

να απουσιάζει από τον προτεινόµενο προγραµµατισµό.  

Τα έργα που προτείνονται και τα όποια παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 

απαιτούν την µέριµνα του Υπουργείου Πολιτισµού και άλλων συναρµόδιων τοπικών 

φορέων. Πρόκειται για δράσεις που αφορούν τόσο στην αποκατάσταση και ανάδειξη 

µνηµείων όσο και στη διάσωση παραδόσεων και προβολής τους τα οποία θα 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού.  

Για τις προτεινόµενες δράσεις που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα όπως 

διαπιστώνεται, πέραν του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Πολιτισµός του Γ΄ ΚΠΣ, το 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Θεσσαλίας µπορεί να αποτελέσει ένα 

σηµαντικό χρηµατοδοτικό µέσο. Τελικοί δικαιούχοι των προτεινόµενων δράσεων 
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ορίζονται κυρίως κεντρικοί και τοπικοί φορείς του ∆ηµόσιου φορέα και φυσικά 

εποπτευόµενοι από αυτούς φορείς (π.χ. ∆ηµοτικές Πολιτιστικές Επιχειρήσεις, 

Πνευµατικά Ιδρύµατα/Σύλλογοι, κλπ). 

 

 

 

Β.1.4. Λοιποί Κεντρικοί ∆ηµόσιοι Φορείς -Υπουργεία. 

 

Β.1.4.1. Υπουργείο Γεωργίας 

 

Το Υπουργείο Γεωργίας, στο πλαίσιο του Γ΄  ΚΠΣ  δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα σε 

δράσεις που προωθούν την ανάπτυξη του αγροτουρισµού και την προώθηση της 

βιολογικής καλλιέργειας αγροτικών προϊόντων. Όπως γίνεται φανερό, η επίτευξη των 

στόχων αυτών επιτυγχάνει την προώθηση του βιώσιµου τουρισµού. Ο 

Αγροτουρισµός αποτελεί µια εναλλακτική µορφή τουρισµού η οποία έχει αναπτυχθεί 

διεθνώς ενώ στη χώρας µας είναι κάπως παρεξηγηµένη (κυρίως ως προς το 

περιεχόµενό της). Η προώθηση του αγροτουρισµού συµβάλλει όχι µόνο στη βιώσιµη 

τουριστική ανάπτυξη της γεωργίας αλλά και του τουρισµού, καθώς επιτυγχάνεται η 

διατήρηση παραδοσιακών καλλιεργειών, η παρεµπόδιση της αλλοίωσης των 

δηµογραφικών, κοινωνικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών του αγροτικού χώρου 

και η ανάδειξή τους διεθνώς µέσω της τουριστικής ανάπτυξης.  

Παράλληλα, η προώθηση της καλλιέργειας βιολογικών προϊόντων συµβάλλει στην 

τροφοδοσία των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε τον τουρισµό (και κυρίως 

µονάδες εστίασης) µε προϊόντα υψηλής ποιότητας που συµβάλλουν στην 

ευχαρίστηση του τουρίστα. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αγροτική Ανάπτυξη και 

Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου του Γ΄ ΚΠΣ, σε συνδυασµό µε ην Κοινοτική 

Πρωτοβουλία LEADER Plus συµβάλλουν, µέσα από εξειδικευµένους άξονες, σε 

αυτόν ακριβώς το σκοπό.  

Οι τελικοί δικαιούχοι των προτεινοµένων δράσεων είναι κυρίως ιδιώτες (αγρότες ή 

επιχειρηµατίες-ιδιοκτήτες αγροτουριστικών καταλυµάτων ή άλλων επιχειρήσεων).  
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Β.1.4.2. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών  

 

Τα έργα που προτείνονται στον ακόλουθο πίνακα και τα οποία είναι αρµοδιότητας 

του Υπουργείου Μεταφορών αφορούν στην βελτίωση της προσβασιµότητας σε όλες 

τις τουριστικές περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  Το κύριο µέσο για τη 

χρηµατοδότηση των δράσεων αυτών είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Σιδηρόδροµοι – Αεροδρόµια – Αστικές Συγκοινωνίες του Γ΄  ΚΠΣ. Συναρµόδιοι 

φορείς του Υπουργείου µεταφορών θεωρούνται η Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι ∆ήµοι 

και κυρίως ο ΟΣΕ για τα σιδηροδροµικά έργα.  

Η βελτίωση των µέσων µαζικής µεταφοράς, η ανάπτυξη των συνδυασµένων 

µεταφορών και η παροχή σειράς εξυπηρετήσεων για τους χρήστες των ΜΜΜ, όπως 

για παράδειγµα Κέντρα Πληροφόρησης τουριστών, θα πρέπει να αποτελέσουν 

βασικές προτεραιότητες της υλοποίησης του προγράµµατος βιώσιµης τουριστικής 

ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

 

 

 

Β.1.4.3. Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας 

 

Στην πρώτη φάση εκπόνησης της µελέτης διαπιστώθηκε και καταγράφηκε το 

πρόβληµα που αντιµετωπίζει το νησιωτικό σύµπλεγµα της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

όσον αφορά την άµεση – άνετη και τακτή σύνδεσή του µε τη λοιπή Περιφέρεια αλλά 

και µεταξύ των νησιών. Τα προβλήµατα αυτά όπως είναι φυσικό δηµιουργούν 

εµπόδια στην διακίνηση των τουριστών και κυρίως κατά τους χειµερινούς µήνες, 

περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα της επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου και 

κατά τους χειµερινούς µήνες.  

Οι δράσεις που προτείνονται και παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα, για τις 

οποίες αρµόδιος φορέας είναι το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, στοχεύουν στην 

επίλυση του προβλήµατος αυτού. Συναρµόδιοι φορείς του Υπουργείου για την 

υλοποίηση των δράσεων αυτών είναι ιδιωτικές ναυτιλιακές εταιρείες που 

εκµεταλλεύονται τις συγκεκριµένες γραµµές. 
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Β.1.4.4. Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 

Οι µονάδες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε µια τουριστική περιοχή αποτελούν 

κρίσιµης σηµασίας παράγοντα για τη δηµιουργία ενός αισθήµατος ασφάλειας προς 

τους τουρίστες, αλλά και προς τους µόνιµους κατοίκους. Η κατάσταση της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας στον τοµέα αυτόν, σύµφωνα µε την ανάλυση που έχει 

προηγηθεί στην Α΄ Φάση εκπόνησης της µελέτης, κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. 

Ελλείψεις παρουσιάστηκαν µόνο στην περιοχή της λίµνης Πλαστήρα. Οι δράσεις που 

προτείνονται στον ακόλουθο πίνακα και των οποίων αρµόδιος φορέας είναι το 

Υπουργείο υγείας στοχεύουν στην επίλυση του προβλήµατος αυτού. Η πηγή 

χρηµατοδότησης των δράσεων αυτών είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Υγεία – 

Πρόνοια. 

 

 

 

Β.1.5. Λοιποί Τοπικοί ∆ηµόσιοι Φορείς. 

 

Β.1.5.1. Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το Γ΄ ΚΠΣ αποτελεί 

ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα το οποίο προβλέπει ειδικά µέτρα και δράσεις για την 

τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας αλλά και την βελτίωση των υποδοµών της. Η 

ανάλυση που έγινε κατά την πρώτη φάση εκπόνησης της µελέτης έρχεται να 

εντοπίσει συγκεκριµένες ελλείψεις που αφορούν τόσο τον τουριστικό τοµέα αυτόν 

καθ’ αυτόν, όσο και άλλους τοµείς που έρχονται σε πλήρη συνέργια. Στην παρούσα 

φάση οι ελλείψεις που παρατηρήθηκαν κωδικοποιούνται και ταξινοµούνται ανά 

άξονα παρέµβασης και µέτρο και µορφοποιούνται σε συγκεκριµένες προτάσεις 

έργων/δράσεων.  
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Οι δράσεις αυτές που έρχονται να ικανοποιήσουν τους ίδιους στόχους µε εκείνους 

συγκεκριµένων Μέτρων του ΠΕΠ Θεσσαλίας, θα µπορούσαν να προκηρυχθούν από 

την Περιφέρεια στο πλαίσιο της εφαρµογής του ΠΕΠ και να επιλεγούν οι κατάλληλοι 

τελικοί δικαιούχοι που θα διαχειριστούν την υλοποίησή τους.  

Πολύ συνοπτικά, οι προτεινόµενες δράσεις για τις οποίες αρµόδιος φορέας κρίνεται η 

Γενική Γραµµατεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας αφορούν στην οργάνωση και 

ανάδειξη τουριστικών περιοχών και στην βελτίωση των υποδοµών. Οι δράσεις αυτές 

αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, ωστόσο υπάρχει και µια άλλη σειρά 

δράσεων, όπως συµβαίνει και µε άλλους φορείς,  που η Γενική Γραµµατεία της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας αποτελεί βασικό συναρµόδιο φορέα όπως ήδη έχει 

διαπιστωθεί από τους πίνακες προτεινόµενων δράσεων που έχουν προηγηθεί. 

 

 

 

Β.1.5.2. ∆ήµοι Περιοχών Μελέτης Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 

Καταλληλότερος φορέας για την ανάλυση /διαχείριση έργων µε τοπικό χαρακτήρα 

και βαρύνουσας σηµασίας για την ολοκληρωµένη βιώσιµη τοπική ανάπτυξη 

θεωρείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθµού (∆ήµοι – Κοινότητες). Ο ∆ήµος, ως η 

πλησιέστερη Αρχή προς τον πολίτη γνωρίζει καλύτερα και εις βάθος τα προβλήµατα 

της τοπικής κοινωνίας, τις ελλείψεις σε φυσικές και µη φυσικές επενδύσεις και τους 

τοµείς παρέµβασης για την εξάλειψη των προβληµάτων/ελλείψεων αυτών. 

Οι δράσεις που προτείνονται στην παρούσα µελέτη και θεωρούνται αρµοδιότητας 

των ∆ήµων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί και αφορούν παρεµβάσεις 

βελτίωσης οικιστικού ιστού (πεζοδροµήσεις, πλακοστρώσεις, χρήσεις γης), 

διαχείρισης απορριµµάτων και προστασίας περιβάλλοντος, προβολή των τοπικών 

συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και ανάδειξή τους. Για τις δράσεις αυτές οι ∆ήµοι 

θεωρούνται ως κύριοι αρµόδιοι φορείς, ενώ για µια σειρά άλλων δράσεων, οι ∆ήµοι 

εµφανίζονται ως συναρµόδιοι φορείς (Βλ. προηγούµενους πίνακες). 
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Β.1.6. Αρµόδιοι κεντρικοί, τοπικοί ιδιωτικοί φορείς για την υλοποίηση δράσεων. 
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∆ΡΑΣΗΣ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

∆ιάγραµµα 1. Εµπλεκόµενοι φορείς Προγράµµατος ∆ράσης 
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Β.1.6.1. Κύριοι/αρµόδιοι δηµόσιοι (κεντρικοί & τοπικοί) φορείς για την 

υλοποίηση δράσεων. 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ 

∆ΗΜΟΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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Β.1.6.2. Συναρµόδιοι δηµόσιοι (κεντρικοί & τοπικοί) φορείς για την υλοποίηση 

δράσεων. 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΜΨΥΧΩΣΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ  LEADER PLUS 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΚΤΕΛ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ∆ΗΜΩΝ 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (αναµένεται η 

θεσµοθέτησή του) 

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΙ 

ΑΓΡΟΤΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 

ΟΣΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Β.1.6. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ & ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. 

 

 

Γ.1. Γενικά 

 

Οι αυξανόµενες απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς και ο ανταγωνισµός στον τοµέα του 

τουρισµού, υποδεικνύουν την ανάγκη κινητοποίησης του ιδιωτικού τοµέα, για τη 

µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης του τουρισµού τόσο στο επίπεδο της 

χώρας, όσο και των Περιφερειών.  

Για να είναι αποτελεσµατική η κινητοποίηση αυτή, προτείνεται να έχει την 

κατεύθυνση των συνεργασιών και συνεργιών των υπαρχουσών αλλά και νέων 

µορφών φορέων του ιδιωτικού τοµέα µε το δηµόσιο τοµέα και µεταξύ τους. ∆εν 

αποκλείεται βέβαια και η αξιοποίηση πρωτοβουλιών µεµονωµένων επιχειρήσεων. 

Στην Ελλάδα η σχετική εµπειρία είναι µικρή, η διεθνής ωστόσο εµπειρία και 

ιδιαίτερα η ευρωπαϊκή οδηγούν προς την κατεύθυνση των συνεργασιών και 

συνεργιών. Οι εµπειρίες άλλων χωρών χρειάζεται να αποτελέσουν αντικείµενο 

ειδικής µελέτης, για την αναζήτηση των πιο πρόσφορων για τα ελληνικά δεδοµένα 

λύσεων. 
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Γ.1.1. Μορφές κινητοποίησης των φορέων του ιδιωτικού τοµέα   

 

I) Στην υπάρχουσα κατάσταση καταγράφεται η λειτουργία στην Ελλάδα ∆ιεθνούς 

αλυσίδας ξενοδοχείων (Best Western). Η λειτουργία του δικτύου συνίσταται σε 

επιµερισµό του κόστους προβολής των ξενοδοχείων που συµµετέχουν, εγγύηση 

ποιότητας µέσω ετήσιων ελέγχων και point system, παροχή τεχνολογικών 

εφαρµογών, σύγχρονο σύστηµα κρατήσεων, διεθνή προγράµµατα µάρκετινγκ, 

συµµετοχή στο σχεδιασµό του µάρκετινγκ, σε διεθνείς συµφωνίες µε προµηθευτές 

και σε διεθνείς εκθέσεις, συνεχή εκπαίδευση µέσω ίντερνετ αλλά και δια ζώσης, 

πωλήσεις σε οµαδικές αγοράς. Σύµφωνα µε στοιχεία του δικτύου, οι κρατήσεις στα 

εν Ελλάδι ξενοδοχεία του εµφάνισαν αύξηση κρατήσεων από πέρυσι κατά 35%. 

Η δικτύωση αυτού του είδους συµβάλλει εποµένως, στη βελτίωση της θέσης των 

ξενοδοχείων στη διεθνή αγορά και δι αυτής συµβάλλει γενικότερα στην 

τουριστική ανάπτυξη. Ωστόσο δεν προβλέπει ευρύτερη και εξωστρεφή  

κινητοποίηση για την τουριστική ανάπτυξη. 

Σχετική µε την παραπάνω πρακτική είναι και τα δίκτυα ξενοδοχείων που 

συµµετέχουν σε διεθνείς αλυσίδες time sharing, που έχει δυνατότητες ανάπτυξης, 

µιας και ο αριθµός των µονάδων πολυτελείας που συµµετέχουν είναι πολύ 

µικρότερος από άλλων ανταγωνιστικών χωρών. 

 

II) Η περισσότερο γνωστή στην Ελλάδα µορφή συνεργασίας µεταξύ επιχειρηµατιών 

του ίδιου τουριστικού κλάδου είναι η συµµετοχή τους σε Επιµελητήρια όπως το 

Ξενοδοχειακό και ο ΗΑΤΤΑ (Σύνδεσµος των Τουριστικών και Ταξιδιωτικών 

Γραφείων), η ΣΕΤΕ (Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) που 

παρέχουν υπηρεσίες προς τα µέλη τους και µέχρι τελευταία έπαιζαν κυρίως 

διεκδικητικό ρόλο προς το κράτος παρά προσέβλεπαν στην πρωτογενή τους 

δραστηριοποίηση για την τουριστική ανάπτυξη. 

Στην κάλυψη αυτού του κενού κινείται –όχι χωρίς δυσκολίες- πρόσφατη 

πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου, που επιδιώκει συνεργασίες µε τις 

επιχειρήσεις άλλων κλάδων, όπως τα τουριστικά γραφεία και οι τουριστικοί 
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οργανισµοί. Το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο επίσης συζητά µε τον ΗΑΤΤΑ για τη 

διαµόρφωση ενός νέου κώδικα συνεργασίας και συνέργιας µεταξύ των δύο κλάδων. 

Από την ευρωπαϊκή εµπειρία καταγράφουµε τη λειτουργία του µεγαλύτερου 

πολυµετοχικού επιχειρηµατικού σχήµατος, (Societe Cooperative, Selectour) της 

Γαλλίας που αριθµεί σήµερα 530 επιχειρήσεις, µε ετήσιο τζίρο 1,3 δις ευρώ και 1.100 

σηµεία πώλησης. Ο «συνεταιρισµός» αυτός περιλαµβάνει επιχειρήσεις από 

διάφορους κλάδους του τουριστικού τοµέα, πραγµατοποιεί επενδύσεις και δίνει 

µερίσµατα στους µετόχους του (εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που εισέρχονται 

καταβάλλοντας τουλάχιστον 6000 ευρώ). Για να αντιµετωπίσει τον έντονο 

ενδοευρωπαϊκό, κυρίως από οµοειδή σχήµατα της Γερµανίας, η Selectour  

προχώρησε σε συνεργασία µε µεγάλους οµίλους ευρωπαϊκών χωρών του νότου, 

δηµιουργώντας τον διακρατικό φορέα τουριστικής συνεργασίας Alliance du Sud.  

Όταν ήδη οι συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν λάβει τόσο προχωρηµένη 

και τέτοιας κλίµακας µορφή και έκταση, το συµπέρασµα είναι ότι και στη χώρα 

µας χρειάζεται να επιταχυνθούν οι ρυθµοί και να ενταθούν οι προσπάθειες σ’ 

αυτήν την κατεύθυνση. 

 

III.  Από πλευράς του ιδιωτικού τοµέα καταγράφονται πρωτοβουλίες, όπως για 

παράδειγµα οι εκθέσεις που δυνδιοργανώνουν ιδιωτικοί φορείς και φορείς της 

Αυτοδιοίκησης, οι οποίες επιδιώκουν να συµβάλλουν στην κατεύθυνση της 

δηµιουργίας συνεργιών, όπως στην ανάπτυξη τουριστικής συνείδησης σε σειρά 

περιοχών της χώρας όχι πολύ γνωστών στους έλληνες τουρίστες καθώς και στην 

καλύτερη οργάνωση των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων, ως 

προς την προσέγγιση των Ελλήνων πελατών. 
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Γ.1.2. Μορφές κινητοποίησης των φορέων του ιδιωτικού τοµέα  µέσω 

συνεργασιών ∆ηµόσιου – Ιδιωτικού τοµέα. 

 

   Κύρια Πεδία Συνεργασίας ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα. 

Σύµφωνα µε µελέτες πάνω στην τρέχουσα διεθνή εµπειρία και στις πιθανές 

µελλοντικές εξελίξεις στη συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα:  

 

1. Σήµερα. Το marketing και η διαφήµιση είναι τα κύρια πεδία τουρισµού στα οποία 

έχει αναπτυχθεί συνεργασία µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.  Εκτός από τη 

συµβολή τους στην ανακούφιση από τους περιορισµούς του προϋπολογισµού, οι 

κυβερνήσεις αναγνωρίζουν επίσης ότι ένας οργανισµός marketing υπό την ηγεσία του 

δηµοσίου είναι συχνά λιγότερο αποτελεσµατικός από ένα ο οποίος διοικείται από τον 

ίδιο κλάδο ή σε συνεργασία µαζί του. 

Περιληπτικά µπορούµε να πούµε ότι η συνεργασία δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα 

τείνει να εστιάζει σε τέσσερα κύρια πεδία : 

• ενίσχυση της ελκυστικότητας ενός προορισµού, 

• ενίσχυση της αποδοτικότητας του marketing, 

• ενίσχυση της παραγωγικότητας, 

• ενίσχυση της γενικής διεύθυνσης του τουριστικού συστήµατος, 

Ως οι πλέον αποτελεσµατικοί τοµείς συνεργασίας µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού 

τοµέα αναφέρονται οι παρακάτω : 

• βελτίωση υποδοµών, 

• βελτίωση εικόνας προορισµού, 

• συντήρηση πολιτισµικών πόρων εθνικής κληρονοµιάς, 

• βελτίωση εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, 

• ενίσχυση ασφάλειας και προστασίας, 

• προστασία του περιβάλλοντος, 
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• βελτίωση κάλυψης και εµβέλειας της αγοράς, 

• υπερπήδηση εµπορικών και επενδυτικών εµποδίων, 

• ηλεκτρονικό marketing και διανοµή (συµπεριλαµβάνεται το διαδίκτυο), 

• προστασία καταναλωτών, 

• αντιµετώπιση ανταγωνισµού, 

• διευκόλυνση επενδύσεων και χρηµατοδοτήσεων, 

• αξιοποίηση δηµοσίων επενδύσεων και χρηµατοδοτήσεων, 

• Ορισµός ποιοτικών προτύπων, 

• Βελτίωση υποδοµής µεταφορών και βασικών υπηρεσιών, 

• Βελτίωση δηµόσιας υγείας και υγιεινής, 

 

ΙΙ. Στο µέλλον. Όλοι οι τοµείς ανάπτυξης και ενίσχυσης προϊόντων, ανάπτυξης 

υποδοµών και ανθρώπινων πόρων και µάρκετινγκ και διαφήµισης, αναµένεται ότι 

πρόκειται να αποτελέσουν αντικείµενο συνεργασίας του δηµόσιου και του ιδιωτικού 

τοµέα. 

Αναλυτικότερα πρόκειται για συνεργασίες στους παρακάτω τοµείς: 

• ανάπτυξη τουριστικών προγραµµάτων εκπαίδευσης / επιµόρφωσης, 

• δηµιουργία αυξανόµενης προβολής / πληροφόρησης σχετικά µε τις 

τουριστικές πρωτοβουλίες, 

• υποστήριξη συµµετοχής κλάδου σε εµπορικές εκθέσεις, 

• συµµετοχή σε συνεργατικά προγράµµατα marketing, 

• παροχή αρχικής / εναρκτήριας οικονοµικής υποστήριξης, 

• διευκόλυνση διαδικασίας τοπικών εγκρίσεων, 

• παροχή αντιπαροχών ή µεταβίβασης δικαιωµάτων ανάπτυξης για την 

συντήρηση των περιβαλλοντικών αξιών, 

• παροχή φορολογικών πιστώσεων για ιστορικές συντηρήσεις, 
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• παροχή τεχνικής υποστήριξης για πρωτοποριακά προγράµµατα ανάπτυξης 

προϊόντων, 

• παροχή ανθρώπινου δυναµικού ή άλλων µη οικονοµικών πόρων, 

 

 Συνεργασία του δηµόσιου τοµέα µε τους φορείς του ιδιωτικού τοµέα στη 

χώρα µας. 

 

Τα τελευταία χρόνια και µέσα στις µεταβαλλόµενες συνθήκες της διεθνούς 

συγκυρίας, ο δηµόσιος τοµέας  προγραµµατικά τείνει –όχι χωρίς προβλήµατα-, προς 

την κατεύθυνση της επιτελικής και αποκεντρωτικής του λειτουργίας, της 

ενδυνάµωσης του ρυθµιστικού και ελεγκτικού του ρόλου σε βάρος του 

επιχειρηµατικού ρόλου που διαδραµάτισε επί µακρόν.  

Με πρόσφατα εξαγγελθείσες πολιτικές, στην αναγκαιότητα της προώθησης από το 

κράτος του Στρατηγικού Σχεδιασµού για τον τουρισµό, προστίθεται η ανάγκη της 

ευρείας συναίνεσης και κινητοποίησης όλων ανεξαιρέτως των εµπλεκόµενων 

φορέων, η ανάπτυξη σύγχρονων µορφών επιχειρηµατικότητας και η αξιοποίηση της 

συνένωσης των δυνάµεων.  

Εξ’ άλλου µέσω του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, που προβλέπει για 

παράδειγµα, στο πλαίσιο που αφορά στην παρούσα µελέτη, τη συγχρηµατοδότηση 

από τους ιδιώτες των δράσεων τουριστικής προβολής (ΠΕΠ, De Minimis) έχει τεθεί 

επιτακτικά, το ζήτηµα της µορφής και του τρόπου υλοποίησης της συνεργασίας 

δηµόσιου – ιδιωτικού τοµέα. 

 

• Το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών Θεσσαλονίκης (Thessaloniki 

Convention & Visitors Bureau – TCVB), το οποίο συµπλήρωσε φέτος τρία 

χρόνια λειτουργίας, είναι το µοναδικό µέχρι σήµερα Convention & Visitors 

Bureau που λειτουργεί στην Ελλάδα. Πρόκειται για µη κερδοσκοπική εταιρεία 

που λειτουργεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, του Ελληνικού 

Οργανισµού Τουρισµού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της 

νοµαρχίας και του δήµου Θεσσαλονίκης. Η υπηρεσία των Convention & 
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Visitors Bureau είναι ευρύτατα γνωστή στη διεθνή αγορά των συνεδρίων και 

των ταξιδιών κινήτρων και η χρησιµότητά της αποδεδειγµένη. 

Τα 140 µέλη του TCVB, αποτελούνται από τους πιο σηµαντικούς φορείς της 

πόλης, καθώς και από µία σειρά επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 

χώρο του συνεδριακού τουρισµού και καλύπτουν µε τις υπηρεσίες τους το 

σύνολο των αναγκών που προκύπτουν από τη διοργάνωση συνεδρίων ή ταξιδιών 

κινήτρων.  Όλες οι «δυνάµεις» της Θεσσαλονίκης συνενώνονται στο TCVB και 

βοηθούν στην εκπλήρωση του στόχου καθιέρωσης της Θεσσαλονίκης ως 

«συνεδριούπολη» διεθνούς κύρους. 

Το TCVB προβάλλει τους συνεδριακούς χώρους της πόλης και όλες τις 

επιχειρήσεις που προσφέρουν συνεδριακές υπηρεσίες και προσφέρει 

πληροφορίες χωρίς χρέωση σε όποιον ενδιαφέρεται να διοργανώσει ένα 

συνέδριο ή άλλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.  Συνεργάζεται µε την ιδιότητα 

του µέλους µε όλες τις σηµαντικές διεθνείς ενώσεις του συνεδριακού χώρου 

(ICCA, IACVB, MPI, SITE, ITMA).  Μία ακόµη σηµαντική δραστηριότητα του 

TCVB αφορά την καταγραφή των συνεδρίων που διεξάγονται πρωτίστως στη 

Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Ελλάδα και την παροχή σχετικών πληροφοριών, 

µέσω της τήρησης µητρώου συνεδρίων. 

 

• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το 2002 προχώρησε στην ίδρυση Εταιρείας 

Τουρισµού Ιονίων Νήσων. Πρόκειται για φορέα µε µικρή παρουσία του 

κράτους και δυναµική συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και του 

τοπικού επιχειρηµατικού κόσµου. Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας η 

Περιφέρεια έχει τη θέση του Προέδρου, ενώ από πέντε µέλη εκπροσωπούνται 

αντίστοιχα η Αυτοδιοίκηση και οι επιχειρηµατίες. Σκοπός της Εταιρείας είναι :  

1. Η δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών (γίνονται επενδύσεις σε µαρίνες και 

αγκυροβόλια, η εσωτερική σύνδεση από αέρος όλων των νησιών του Ιονίου 

που πρόκειται να ξεκινήσει από φέτος καθώς και η ανάπτυξη γραµµών 

Ακτίου-Σητείας και Κέρκυρας –Θεσσαλονίκης). 

2. Η εκπαίδευση του έµψυχου δυναµικού. 

3. Η επιτυχής προβολή των υπηρεσιών που παρέχονται. 
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4. Η εκµετάλλευση των δυνατοτήτων της νέας τεχνολογίας. 

 

• Το Εθνικό Συµβούλιο Τουρισµού σε συνεδρίασή του στις αρχές του 2003 

συζήτησε σχετικά µε τις νέες δοµές τουρισµού που αναµένεται να 

υλοποιηθούν και αφορούν : 

Τουριστικό Επιµελητήριο: Θα εκπροσωπούνται όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις 

για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται το ειδικό σήµα λειτουργίας που 

χορηγείται από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Τουρισµού και τον ΕΟΤ. 

Η πρόταση αυτή δεν καταργεί το ΞΕΕ, το οποίο αφορά στον σηµαντικότατο αυτό 

για τον τουρισµό κλάδο, πλην όµως κρίνεται απαραίτητος ένας φορέας συνέργιας 

τόσο του κλάδου των καταλυµάτων όσο και εστίασης, καθώς και των µεταφορών 

και µιας σειράς άλλων επιχειρήσεων που συµβάλλουν στον τουρισµό, και που 

ελέγχονται και παίρνουν σήµα καταλληλότητας από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις 

Τουρισµού και τον ΕΟΤ. 

Εταιρεία Marketing: Εξετάζεται η δυνατότητα δηµιουργίας Εταιρείας 

Marketing, η οποία θα αναλαµβάνει τη σχεδίαση και υλοποίηση περιφερειακών 

προγραµµάτων προβολής και διαφήµισης.  Προτείνεται να συσταθεί σε κεντρικό 

επίπεδο µε µετόχους τον ΕΟΤ και λοιπούς δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

Η δηµιουργία της αφορά όχι µόνο στον δηµόσιο τοµέα του τουρισµού, αλλά και 

στον ιδιωτικό και για το λόγο αυτό επιδιώκονται άµεσα προτάσεις από τον 

ιδιωτικό τοµέα για το πως µπορεί να υλοποιηθεί η συνεργασία των δύο µερών. 

 

Συµπέρασµα για τις περιπτώσεις της παραγράφου ΙΙ. :  

Οι συνεργασίες µε τους φορείς του ιδιωτικού τοµέα που επιδιώκονται αυτή τη 

στιγµή µε πρωτοβουλία του δηµόσιου τοµέα, ανοίγουν νέες προοπτικές για την 

επιτάχυνση της προώθησης αναγκαίων έργων και υπηρεσιών, για την 

επιδιωκόµενη βελτίωση της ποιότητας και τον εκσυγχρονισµό του τουριστικού 

τοµέα. 

Ωστόσο, χρειάζεται η δέουσα προσοχή και πρόβλεψη, ώστε εκείνοι οι φορείς από 

τους παραπάνω, που ως εταίρους περιλαµβάνουν κατ’ αρχή µόνο φορείς του 

κεντρικού κράτους µαζί µε φορείς του ιδιωτικού τοµέα, να αποκτήσουν σύντοµα 
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αποκεντρωµένη δοµή σε επίπεδο περιφερειών, ώστε να αξιοποιηθεί η συνέργια µε 

τους τοπικούς φορείς του ιδιωτικού τοµέα καθώς και µε την Αυτοδιοίκηση. Αυτή 

η συνέργια σε τοπικό επίπεδο επιτυγχάνεται π.χ. µε τη µορφή του Γραφείου 

Συνεδρίων και Επισκεπτών Θεσσαλονίκης, και της Εταιρίας Τουρισµού Ιονίων 

Νήσων. 

 

 

 

Γ.2. Μορφές κινητοποίησης των φορέων του ιδιωτικού τοµέα. 

 

Γ.2.1. ∆ικτυώσεις και συνεργασίες.  

 

Βασικό σκέλος της Στρατηγικής που επελέγη στο Κεφάλαιο Α΄ για τη βιώσιµη 

τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλίας, αποτελούν οι θεµατικές δικτυώσεις µεταξύ 

τουριστικών περιοχών και οι συνεργασίες µεταξύ των φορέων των δικτύων και του 

ιδιωτικού τοµέα.  

Σε πρώτη µεταβατική φάση προτείνεται η ενεργοποίηση των δικτύων και 

συνεργασιών από την Περιφέρεια, η ίδια τους όµως η φύση υποδεικνύει την άµεση 

αναζήτηση και δηµιουργία συνεργιών του δηµόσιου (Περιφέρεια, Τοπική 

Αυτοδιοίκηση) µε τον ιδιωτικό τοµέα και την κοινωνική οικονοµία (συλλογικοί 

φορείς επιχειρηµατιών, µεµονωµένοι επιχειρηµατίες, δίκτυα πιστοποίησης 

προϊόντων, µη κυβερνητικές οργανώσεις. Αντίστοιχα, ο ρόλος φορέων του κεντρικού 

δηµόσιου τοµέα, όπως ο ΕΟΤ / ΥΠΑΝ αφορά στην κατάστρωση του σχεδιασµού και 

την χρηµατοδότηση (συγχρηµατοδότηση) δράσεων µέσω προγραµµάτων που 

εντάσσονται στο Γ΄ ΚΠΣ (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα 2000-

2006).  

Κατά την πρώτη αυτή φάση η Περιφέρεια θα πρέπει να δηµοσιοποιήσει σύντοµα τη 

στρατηγική της. Θα πρέπει επίσης να απευθυνθεί στους τοπικούς επαγγελµατικούς 

φορείς που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που αφορούν στις επί µέρους µορφές 

τουρισµού, όπως και στους αντίστοιχους φορείς της κοινωνικής οικονοµίας καθώς 
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και στις Νοµαρχίες για την κατ’ αρχή ενίσχυση από µέρους τους της ενεργοποίησης 

των θεµατικών τουριστικών δικτύων.  

Ανάλογα µε το δίκτυο, ή µε τα χαρακτηριστικά του αντικειµένου κάθε φορά της 

συνεργασίας, αναµένονται προς επίλυση διαφορετικής φύσης ζητήµατα. 

Η κατασκευή π.χ. λιµένων αναψυχής απαιτεί διερεύνηση για συνεργασία µεταξύ 

σχετικά λίγων φορέων του ιδιωτικού τοµέα, παρουσιάζει όµως σηµαντικό βαθµό 

δυσκολίας λόγω του απαιτούµενου κόστους των επενδύσεων. Αντίθετα για τα δίκτυα 

π.χ. οικοτουρισµού-αγροτουρισµού θα χρειαστεί να αντιµετωπισθεί ο µεγάλος 

αριθµός των δυνάµει συνεργαζόµενων φορέων και µεµονωµένων ιδιωτών. 

Η συνεργασία –συγχρηµατοδότηση που απαιτείται για πράξεις του ΠΕΠ, όπως αυτές 

που αφορούν στην προβολή, µπορεί να εξυπηρετηθεί κατά τη µεταβατική πρώτη 

φάση από τη σύναψη προγραµµατικής συµφωνίας της Περιφέρειας µε τους 

επαγγελµατικούς φορείς, όπως αυτή που περιγράφεται παραπάνω για την Αττική. 

Η καταλληλότερη τελική µορφή των φορέων που θα έχουν τη διαχείριση των 

θεµατικών τουριστικών δικτύων, προτείνεται να αποτελέσει αντικείµενο ειδικής 

µελέτης που πρέπει να ανατεθεί άµεσα. Η συγκεκριµένη µελέτη  θα λάβει υπ’ όψη τη 

διεθνή και ελληνική εµπειρία αλλά και την τοπικά υπάρχουσα κατάσταση, την 

ωριµότητα των συνθηκών στη Θεσσαλία και τον ενδεδειγµένο βαθµό εµπλοκής των 

κοινωνικών εταίρων, ώστε να διαµορφωθεί µια ρεαλιστική και ταυτόχρονα 

προωθητική πρόταση. 

Ήδη µε βάση τα στοιχεία που παρατέθηκαν στην παράγραφο Γ.2., συµπεραίνουµε ότι 

περισσότερο αξιοποιήσιµη είναι η µορφή συνεργασίας και η εµπειρία που έχει ήδη 

αρχίσει να συσσωρεύεται, από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την λειτουργία της 

Εταιρίας Τουρισµού της. 
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Η Οµάδα Μελέτης στην περίπτωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας προτείνει την 

δηµιουργία Τοπικών Οµάδων ∆ράσης και Αξιολόγησης. Σε κάθε Τοπική Οµάδα θα 

µετέχουν φορείς της Αυτοδιοίκησης, ξενοδόχοι, έµποροι, σύλλογοι, κ.α.. Σκοπός 

της Οµάδας θα είναι η διαπίστωση των θετικών σηµείων και των προβληµάτων της 

κάθε τουριστικής περιόδου, η χάραξη σχεδίου δράσης για την ενηµέρωση / 

προβολή των τοπικών πλεονεκτηµάτων στους δυνητικούς τουρίστες, τις αναγκαίες 

επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο, κ.α..  

Σε επίπεδο Περιφέρειας, και όχι τοπικά, όλες οι Τοπικές Οµάδες θα συναντόνται σε 

ένα ετήσιο Φόρουµ το οποίο θα συγκαλείται στο τέλος κάθε τουριστικής περιόδου. 

 Οι στόχοι του Φόρουµ θα είναι ίδιοι µε εκείνους των Τοπικών Οµάδων, µόνο που 

στην περίπτωση αυτή το πεδίο αναφοράς θα είναι όλη η Περιφέρεια Θεσσαλίας, µε 

σκοπό την εξάλειψη των αδυναµιών, την ενίσχυση της ανταγωνισιτκότητας της 

Θεσσαλίας, την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, την προστασία των φυσικών 

και πολιτιστικών πόρων, κ.α. 
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ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΥΜ  
ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 

 
ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 

1. 

 
ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 

2. 

 
ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 

3. 

 
ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 

n. 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
– Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 

Α΄ ΒΑΘΜΙΑ   
& Β΄ ΒΑΘΜΙΑ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ – 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ – 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ –  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ - 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (∆ιεύθυνση 
Τουρισµού) 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 

∆ιάγραµµα 2. Περιφερειακό Φόρουµ τουριστικής ανάπτυξης 
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Για τον Συνεδριακό τουρισµό η µορφή της πολυσυµµετοχικής µη κερδοσκοπικής 

εταιρίας της Θεσσαλονίκης, κρίνεται αποδεδειγµένα πρόσφορη. 

Όσον αφορά στις συνεργασίες των θεµατικών δικτύων µε φορείς του ιδιωτικού 

τοµέα, το αντικείµενο είναι µεγάλο. Ως παραδείγµατα αναφέρονται οι προτεινόµενες 

συνεργασίες µε τα υπάρχοντα δίκτυα «∆ρόµοι του Κρασιού» και Τοπικών Συµφώνων 

Ποιότητας. Προτείνεται επίσης επέκταση εφαρµογής του θεσµού των Τοπικών 

Συµφώνων Ποιότητας στις επιχειρήσεις εστίασης.  

Στην πορεία τέλος µπορούν να προβλεφθούν Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας και για 

άλλα προϊόντα που εξυπηρετούν τον τουρισµό, όπως τα σουβενίρ καθώς και οι 

συνεργασίες τους µε τα αντίστοιχα τουριστικά δίκτυα. 

 

 

 

Γ.2.2. Οι ιδιωτικοί φορείς ως αρµόδιοι ή συναρµόδιοι για την υλοποίηση του 

Προγράµµατος.  

 

Οι ιδιωτικοί φορείς κατέχουν αρκετά σηµαντική θέση στην υλοποίηση του 

Προγράµµατος ∆ράσεων. Πρόκειται για µεµονωµένους επιχειρηµατίες ή δυνητικούς 

επιχειρηµατίες (π.χ. αγρότες που επενδύουν σε αγροτουριστικά καταλύµατα, κλπ) ως 

και συλλογικούς φορείς αυτών (επιµελητήρια) οι οποίοι συµµετέχουν στο πρόγραµµα 

δράσης ως αρµόδιοι/συναρµόδιοι φορείς για τον προγραµµατισµό της υλοποίησης 

των δράσεων είτε ως τελικοί δικαιούχοι των δράσεων αυτών. 

Στο προτεινόµενο Πρόγραµµα ∆ράσεων, οι φορείς του ιδιωτικού τοµέα αποτελούν 

συναρµόδιους φορείς για µια πληθώρα  προτεινόµενων δράσεων. Επίσης, οι φορείς 

του Ιδιωτικού τοµέα εµφανίζονται και ως τελικοί δικαιούχοι σε έναν µεγάλο αριθµό 

δράσεων γεγονός το οποίο αναδεικνύει την σηµαντικότητα της εµπλοκής του 

ιδιωτικού τοµέα στην υλοποίηση του προτεινόµενου Προγράµµατος. (βλ. πίνακες που 

ακολουθούν).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

 

 

∆.1. Κατηγορίες ∆ράσεων. 

 

∆.1.1. Εκπόνηση ειδικών µελετών. 

 

Για την επίτευξη του µέγιστου δυνατού αποτελέσµατος από την επίτευξη ενός στόχου 

που στην συγκεκριµένη µελέτη είναι η βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, χρειάζεται η εκπόνησης ορισµένων µελετών πριν οι 

αρµόδιοι φορείς προχωρήσουν στην υλοποίηση ορισµένων έργων (επεµβάσεων στο 

φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον). Οι αναγκαίες µελέτες που προτείνονται στο 

συγκεκριµένο Πρόγραµµα ∆ράσεων παρουσιάζονται στη συνέχεια, και πιστεύεται ότι 

η εκπόνησή τους θα  δείξει το επίπεδο και το µέγεθος των επενδύσεων που θα πρέπει 

να γίνουν σε ένα τόπο. 

 

ΑΞΟΝΑΣ: 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η/ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕΤΡΟ: 1.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 

ΜΕΛΕΤΕΣ: 

1. ∆ιαχειριστικό Σχέδιο της περιοχής NATURA που περιλαµβάνει τα Μετέωρα, 

σύσταση του Φορέα ∆ιαχείρισης, των µηχανισµών εφαρµογής ελέγχου και 

προστασίας. 

2. ∆ιαχειριστικό Σχέδιο του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Β. Σποράδων, σύσταση 

του Φορέα ∆ιαχείρισης, των µηχανισµών εφαρµογής ελέγχου και προστασίας. 



ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ 

 86

3. Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και θεσµοθέτηση των Σχεδίων και 

των φορέων διαχείρισης των υπόλοιπων περιοχών Natura της Θεσσαλίας. 

4. Προστασία αισθητικής του τοπίου στις ώριµες τουριστικές περιοχές. 

5. Προστασία-ανάδειξη του υδατικού περιβάλλοντος στην περιοχή Πύλης-Ελάτης-

Κόζιακα-Περτουλίου. 

6. Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τα Μετέωρα (επισκεψιµότητα, 

κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, άσκηση της αναρρίχησης, κ.ά.). 

 

ΜΕΤΡΟ: 1.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΜΕΛΕΤΕΣ: 

7. Μελέτη αισθητικής αναβάθµισης στην πόλη της Καλαµπάκας. 

8. Μελέτη για το είδος και την έκταση των αρχαιολογικών χώρων Λίµνης 

Πλαστήρα. 

9. Παρεµβάσεις προστασίας-ανάδειξης της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στα χωριά 

του ∆ήµου Καλαµπάκας. 

 

ΜΕΤΡΟ: 1.4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ: 

10. Εκπόνηση Κτηµατολογίου – ∆ασολογίου στις τουριστικές περιοχές.  

11. Εκπόνηση, θεσµοθέτηση των κατάλληλων ανά τουριστική περιοχή χωροταξικών 

και πολεοδοµικών Σχεδίων. 

12. ΓΠΣ (Νόµου 2508/97) Καλαµπάκας. 

13. ΣΧΟΟΑΠ Σκιάθου. 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ: 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/∆ΙΚΤΥΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ. 

ΜΕΤΡΟ: 2.1. ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ "ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ" 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ. 

ΜΕΛΕΤΕΣ: 

14. ∆ηµιουργία «ελαφριάς» υποδοµής για υπαίθρια αναψυχή, ψάρεµα και άλλες 

εναλλακτικές µορφές τουρισµού στις παραποτάµιες ζώνες. 
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ΜΕΤΡΟ: 2.2. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ: 

15. Μελέτη χωροθέτησης και κατασκευή σταθµών εφοδιασµού σκαφών αναψυχής. 

 

 

ΜΕΤΡΟ: 2.3. ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ: 

16. Περιβαλλοντική µελέτη για τη χωροθέτηση και έργο κατασκευής 

παρατηρητηρίων για πουλιά στην περιοχή Ολύµπου-Όσσας-Μαυροβουνίου. 

17. Περιβαλλοντική µελέτη για τη χωροθέτηση και έργο κατασκευής 

παρατηρητηρίων για πουλιά στην περιοχή Καλαµπάκας, Ελάτης – Κόζιακα – 

Περτουλίου και Λίµνης Πλαστήρα. 

 

ΜΕΤΡΟ: 2.4. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ: 

18. ∆ηµιουργία Κέντρου Μυθολογίας και Ιστορίας Ολύµπου (όπως αναφέρεται στη  

Μελέτη που εκπόνησε το Γραφείο Μελετών Ι. Πατέλη, 2000, “Στρατηγικό 

Πλαίσιο Χωρικών Κατευθύνσεων για την Ανάπτυξη του Συνεδριακού Τουρισµού 

και των Υποδοµών Γκολφ στην Ελλάδα» δεν προβλέπεται η δηµιουργία νέων 

Συνεδριακών χώρων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας). 

19. Κέντρο πολιτιστικών και συνεδριακών χρήσεων στη Σκιάθο µε την αξιοποίηση 

υφιστάµενου αξιόλογου κτιρίου. 

 

ΜΕΤΡΟ: 2.7. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. 

ΜΕΛΕΤΕΣ: 

20. Ανάπτυξη-οργάνωση σπορ αέρος (ανεµοπτερισµός, αεροπλοΐα) µε την 

αξιοποίηση των αεροδροµίων Λάρισας, Αγχιάλου, Σκιάθου καθώς και 

αεροπτερισµού, αλεξίπτωτου πλαγιάς στην περιοχή Ολύµπου κ.ά. 

 

ΜΕΤΡΟ: 2.8. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. 

ΜΕΛΕΤΕΣ: 

21. Σύσταση Φορέα διοργάνωσης συνεδρίων. (Convention Bureau). Μελέτη 

σκοπιµότητας, καταγραφή υφιστάµενης κατάστασης, κλπ). 
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22. Επανάχρηση κτιρίων για µικρές συνεδριακές δράσεις σε Σκόπελο και Αλόννησο. 

 

 

 

ΜΕΤΡΟ: 2.9. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ  

ΜΕΛΕΤΕΣ: 

23. ∆ηµιουργία Οδηγών, οργάνωση και ανάδειξη-σήµανση πολιτιστικών-ιστορικών, 

αρχιτεκτονικών και τέχνης, shopping, φαγητού-ποτού, αναψυχής, 

επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος, διαδροµών και δραστηριοτήτων στη Λάρισα, 

στον Βόλο, στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα. 

 

ΜΕΤΡΟ: 2.10. ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ: 

24. Ανάδειξη των ανθρακούχων πηγών Κόκκινου Νερού. 

25. Ανάδειξη ιαµατικής πηγής στον οικισµό Βλαχάβα-∆∆ Ελάτης. 

26. Μελέτη εκσυγχρονισµού της ιαµατικής πηγής Σµοκόβου. 

 

ΜΕΤΡΟ: 2.13. ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 

∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΜΕΛΕΤΕΣ: 

27. Μελέτη εφαρµογής ανά δίκτυο θεµατικού τουρισµού. 

 

ΑΞΟΝΑΣ: 3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, Η/ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕΤΡΟ: 3.2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ: 

28. ∆ηµιουργία ξενοδοχειακών καταλυµάτων ΑΑ΄ και Α΄ κατηγορίας, στην περιοχή 

Ολύµπου – Κισσάβου – Μαυροβουνίου. 

29. Μετατροπή-επανάχρηση παραδοσιακών παλαιών/κενών/ερειπωµένων κατοικιών 

των τουριστικών περιοχών σε τουριστικά καταλύµατα. 
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ΑΞΟΝΑΣ: 4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ/ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΜΕΤΡΟ: 4.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

ΜΕΛΕΤΕΣ: 

30. Βελτίωση οδικού δικτύου στο Πήλιο. 

31. Βελτίωση οδικού δικτύου στην περιοχή Ολύµπου – Κισσάβου – Μαυροβουνίου. 

 

ΜΕΤΡΟ: 4.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

ΜΕΛΕΤΕΣ: 

32. Επιλεγµένοι χώροι στάθµευσης και πεζοδροµήσεις στους οικισµούς του Πηλίου. 

33. Επιλεγµένοι χώροι στάθµευσης και πεζοδροµήσεις στους οικισµούς Ολύµπου – 

Κισσάβου - Μαυροβουνίου. 

34. Στάθµευση στα Μετέωρα. 

35. Κυκλοφοριακή µελέτη Καλαµπάκας. (Ανάπτυξη αστικής συγκοινωνίας, µέτρα για 

τον περιορισµό των ΙΧ, πεζοδροµήσεις, περιµετρικά πάρκινγκ). 

36. Οργάνωση - συµπλήρωση πάρκινγκ στη Χώρα και στις ακτές κολύµβησης της 

Σκοπέλου. 

37. Εξασφάλιση επαρκούς πόσιµου νερού στη Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο. 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ: 5. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΜΕΤΡΟ: 5.1. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ: 

38. Επικοινωνιακό Πρόγραµµα τουριστικής προβολής της Θεσσαλίας και των 

θεµατικών της δικτύων. 

39. Επικοινωνιακό Πρόγραµµα τουριστικής προβολής των νοµών της Περιφέρειας. 
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∆.1.2. Αναγκαία κατασκευαστικά έργα. 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η/ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ 

 

ΜΕΤΡΟ 1.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΡΓΑ: 

1. Ολοκλήρωση Αναστύλωσης του Κάστρου στη Σκιάθο. 

2. Προστασία – ανάδειξη θρησκευτικών µνηµείων και διατηρητέων κτιρίων Αγιάς 

Κισσάβου. 

3. Παρεµβάσεις προστασίας-ανάδειξης της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στα χωριά 

του ∆ήµου Καλαµπάκας. 

 

ΑΞΟΝΑΣ 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/∆ΙΚΤΥΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ. 

ΜΕΤΡΟ 2.2. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. 

ΕΡΓΑ: 

4. ∆ιαµόρφωση λιµένα αναψυχής µικρού µεγέθους στον Αγιόκαµπο (Β΄ Φάση). 

5. ∆ιαµόρφωση λιµένα αναψυχής µικρού µεγέθους-κατασκευή πλωτής προβλήτας, 

στον Αγ. Ιωάννη. 

6. Επέκταση της λιµενολεκάνης και κατασκευή κρηπιδώµατος για τη διαµόρφωση 

λιµένα αναψυχής µικρού µεγέθους στο Λουτράκι. 

7. ∆ιαµόρφωση λιµένα αναψυχής µικρού µεγέθους στη Μηλίνα. 

8. Ολοκλήρωση έργων διαµόρφωσης λιµένα αναψυχής µικρού µεγέθους στο 

Πατητήρι Αλοννήσου. 

9. Συµπληρωµατικά έργα για τη διαµόρφωση λιµένα αναψυχής µικρού µεγέθους  

στη Σκόπελο. 

 

ΜΕΤΡΟ 2.4. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟ: 

10. ∆ηµιουργία Κέντρου Μυθολογίας και Ιστορίας Ολύµπου. 
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ΜΕΤΡΟ 2.7. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑ: 

11. Βελτίωση ορεινών καταφυγίων. 

12. Βελτίωση χιονοδροµικών εγκαταστάσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας (Πήλιο, 

Περτούλι, καταφύγιο Καραµανώλη περιοχής Λ. Πλαστήρα, Βρυσοπούλες 

Ολύµπου). 

 

ΜΕΤΡΟ 2.8. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟ: 

13. Εκσυγχρονισµός-συµπλήρωση υφιστάµενων συνεδριακών κέντρων σε φορείς και 

ξενοδοχεία. 

 

ΜΕΤΡΟ 2.10. ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟ: 

14. Ανάπτυξη-βελτίωση των υποδοµών των ιαµατικών πηγών Σµοκόβου, Βλαχάβα, 

Κόκκινου Νερού. 

 

ΑΞΟΝΑΣ 3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, Η/ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕΤΡΟ 3.3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

ΕΡΓΟ: 

15. Αναβάθµιση, εκσυγχρονισµός, συµπλήρωση βιολογικών καθαρισµών 

τουριστικών καταλυµάτων. 

 

ΑΞΟΝΑΣ 4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ/ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΜΕΤΡΟ 4.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

ΕΡΓΑ: 

16. Βελτίωση οδικού δικτύου στο Πήλιο. 
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17. Βελτίωση οδικού δικτύου στην περιοχή Ολύµπου – Κισσάβου – Μαυροβουνίου. 

18. Βελτίωση του τοπικού οδικού δικτύου της λίµνης Πλαστήρα. 

19. Βελτίωση του περιµετρικού οδικού δικτύου της λίµνης Πλαστήρα. 

20. Βελτίωση της υπεραστικής συγκοινωνίας Λίµνης Πλαστήρα. 

21. Βελτίωση του ασφαλτοστρωµένου οδικού δικτύου ∆ήµου Καλαµπάκας. 

22. ∆ιάστρωση µε 3Α ή/και τµηµατικές πλακοστρώσεις-λιθόστρωτα ορεινών δρόµων 

του ∆ήµου Καλαµπάκας. 

23. Βελτίωση του ασφαλτοστρωµένου δικτύου Σκιάθου, Σκοπέλου, Αλοννήσου. 

24. Βελτίωση των µονοπατιών και των ορεινών χωµατόδροµων Σκιάθου, Σκοπέλου, 

Αλοννήσου. 

25. Ανάπτυξη προαστιακού ηλεκτροκίνητου σιδηροδρόµου Λάρισας–Βόλου, διπλής 

γραµµής. 

26. ∆ιασύνδεση των λιµανιών Ηγουµενίτσας – Βόλου µε επέκταση της 

σιδηροδροµικής γραµµής Παλαιοφαρσάλου – Καλαµπάκας. 

27. Βελτίωση λιµενικών εγκαταστάσεων Αγ. Ιωάννη και Πλατανιά. 

 

ΜΕΤΡΟ 4.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

ΕΡΓΑ: 

28. Επιλεγµένοι χώροι στάθµευσης και πεζοδροµήσεις στους οικισµούς του Πηλίου. 

29. Λοιποί χώροι στάθµευσης και πεζοδροµήσεις στους οικισµούς του Πηλίου. 

30. Λοιποί χώροι στάθµευσης και πεζοδροµήσεις στους οικισµούς Ολύµπου – 

Κισσάβου - Μαυροβουνίου. 

31. Ανάπτυξη  αστικής συγκοινωνίας στην Καλαµπάκα. 

32. Μέτρα για τον περιορισµό των ΙΧ, πεζοδροµήσεις, περιµετρικά πάρκινγκ στην 

Καλαµπάκα 

33. Πεζοδροµήσεις στο χωριό Καστράκι του ∆. Καλαµπάκας. 

34. Πεζοδροµήσεις στα παραδοσιακά χωριά του ∆. Καλαµπάκας. 

35. Επιλεγµένα έργα πεζοδροµήσεων στα 4 αστικά κέντρα. 
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36. Συµπλήρωση των πεζοδροµήσεων και κατασκευή πάρκινγκ περιµετρικά του 

κέντρου πόλης, στα 4 αστικά κέντρα. 

37. ∆ηµιουργία Περιφερειακού Κέντρου Υγείας στην περιοχή της λίµνης Πλαστήρα 

καθώς και Περιφερειακού Ιατρείου. 

38. Βελτίωση ηλεκτρικού δικτύου Β. Σποράδων. 

39. Αποκατάσταση και ανανέωση δικτύων ύδρευσης των Αστικών Κέντρων. 

40. Εµπλουτισµός των αθλητικών υποδοµών στην Καρδίτσα. 

41. Εµπλουτισµός των αθλητικών υποδοµών στη Σκιάθο. 

42. Εφαρµογή προγραµµάτων ανακύκλωσης στους ώριµους και στους δυναµικούς 

τουριστικούς στόχους. 

43. Εφαρµογή προγραµµάτων ανακύκλωσης στους δυνητικούς τουριστικούς στόχους. 

44. Συµπλήρωση ∆ικτύων αποχέτευσης οικισµών Πηλίου. 

45. Συµπλήρωση ∆ικτύων αποχέτευσης οικισµών Ολύµπου-Κισσάβου-

Μαυροβουνίου. 

46. Συµπλήρωση ∆ικτύων αποχέτευσης οικισµών Πύλης-Ελάτης-Κόζιακα-

Περτουλίου. 

47. Ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου οικισµών Λίµνης Πλαστήρα. 

(Κοινότητες Μεσενικόλα, Μορφοβουνίου, Μοσχάτου, Καστανιάς, Κρυονερίου 

και Κερασιάς). 

48. Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και σύνδεση µε το βιολογικό καθαρισµό νέας 

περιοχής ένταξης Καλαµπάκας, Καστρακίου και µονών Μετεώρων. 

49. Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης, σύνδεση µε το βιολογικό καθαρισµό 

Σκιάθου. 

50. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην Αλόννησο. 

51. Τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων στις παραλίες Ν. Λάρισας και Μαγνησίας. 

52. Κατασκευή βιολογικών καθαρισµών στο Πήλιο, στον Όλυµπο-Κίσσαβο-

Μαυροβούνι, στην Πύλη-Ελάτη-Κόζιακα-Περτούλι, στην λίµνη Πλαστήρα, στη 

Σκόπελο και στην Αλόννησο. 

53. Βελτίωση λειτουργίας βιολογικών καθαρισµών µονάδων καταλυµάτων Σκιάθου. 
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54. Χωροθέτηση και λειτουργία ΧΥΤΑ µε βάση τον Προγραµµατισµό της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 

ΑΞΟΝΑΣ 5. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΜΕΤΡΟ 5.1. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΕΡΓΟ: 

55. ∆ηµιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Υποδοχής Επισκεπτών ανά τουριστική 

περιοχή (προβολή περιοχής και υποδοµής, ανάδειξη τουριστικών πόρων, 

οργάνωση της επίσκεψης, παρακολούθηση συστήµατος καταλυµάτων, λειτουργία 

εκθετηρίου, χώρων πώλησης προϊόντων-δώρων, κ.α.). 

 

 

 

∆.1.3. Ενέργειες κατάρτισης, επιµόρφωσης και ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης. 

 

ΑΞΟΝΑΣ 5. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΜΕΤΡΟ 5.2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

1. Ενηµέρωση των επιχειρηµατιών για την αξιοποίηση των κινήτρων και 

προγραµµάτων, για εκσυγχρονισµό και αναβάθµιση των τουριστικών 

επιχειρήσεων. 

2. Ενηµέρωση αγροτών των ώριµων και δυναµικών τουριστικών περιοχών για 

την ανάπτυξη αγροτουρισµού σε συνδυασµό µε την επιµήκυνση της 

τουριστικής περιόδου. 

3. Επαγγελµατική κατάρτιση σε επαγγέλµατα που αφορούν στον τουρισµό 

(ειδικές µορφές τουρισµού που προωθούνται σε κάθε περιοχή). 

4. Εξειδικευµένη ενηµέρωση/εκπαίδευση/κατάρτιση όλων των κατηγοριών των 

απασχολούµενων στον τουρισµό, καθώς και των επιχειρηµατιών. 

5. Κατάρτιση των στελεχών δηµόσιων φορέων και στελεχών Ο.Τ.Α.. 



ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ 

 95

6. Ενηµέρωση/εκπαίδευση κατοίκων σχετικά µε τις ήπιες εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού. 

7. Ενηµέρωση των επιχειρηµατιών των "ώριµων περιοχών" για τον 

αναπροσανατολισµό από τον µαζικό στον "επιλεκτικό" τουρισµό. απαιτήσεις 

της ανάπτυξης του "επιλεκτικού" τουρισµού. (δυνατότητες, εργαλεία, 

ενισχύσεις). 

 

ΜΕΤΡΟ 5.3. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

8. Εφαρµογή προγραµµάτων ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης του πληθυσµού 

των τουριστικών περιοχών για τη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη (ρόλος του 

στην τουριστική ανάπτυξη, περιβάλλον, σύγχρονα χαρακτηριστικά του 

τουρισµού και των τουριστών κ.α). 

 

 

 

∆.1.4. Προτάσεις Θεσµικών ρυθµίσεων.  

 

ΑΞΟΝΑΣ 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η/ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕΤΡΟ 1.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 

1. Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και θεσµοθέτηση των Σχεδίων 

και των φορέων διαχείρισης των υπόλοιπων περιοχών Natura της Θεσσαλίας. 

2. Προστασία αισθητικής του τοπίου στις ώριµες τουριστικές περιοχές. 

3. Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τα Μετέωρα (επισκεψιµότητα, 

κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, άσκηση της αναρρίχησης, κ.ά.). 

 

ΜΕΤΡΟ 1.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

4. Πρόγραµµα διάσωσης και ανάδειξης λαϊκού πολιτισµού των τουριστικών 

περιοχών. (Ήθη-έθιµα, τοπικά προϊόντα, κουζίνα). 
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ΜΕΤΡΟ 1.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

5. Αντιµετώπιση του προβλήµατος της αυθαίρετης και µη δόµησης καθώς και 

άλλων παρεµβάσεων στις Εκτός Σχεδίου περιοχές των "ώριµων", 

"δυναµικών" και "δυνητικών" τουριστικών περιοχών. (Προληπτικός και 

κατασταλτικός έλεγχος, Ειδικές µελέτες για τον εµπλουτισµό και την 

επικαιροποίηση των υφιστάµενων ρυθµίσεων). 

6. Αντιµετώπιση των προβληµάτων αισθητικής υποβάθµισης, αυθαίρετης 

δόµησης και άλλων παρεµβάσεων στις Εντός Σχεδίου περιοχές των "ώριµων", 

"δυναµικών" και" δυνητικών" τουριστικών περιοχών, (Προληπτικός και 

κατασταλτικός έλεγχος, Ειδικές µελέτες για τον εµπλουτισµό, επικαιροποίηση 

των υφιστάµενων ρυθµίσεων). 

7. Λήψη ειδικών µέτρων ελέγχου προστασίας των ακτών της Αλοννήσου και 

των νησίδων του Θαλάσσιου Πάρκου. 

 

ΜΕΤΡΟ 1.4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 

8. Εκπόνηση Κτηµατολογίου – ∆ασολογίου στις τουριστικές περιοχές.  

9. Εκπόνηση, θεσµοθέτηση των κατάλληλων ανά τουριστική περιοχή 

χωροταξικών και πολεοδοµικών Σχεδίων. 

10. ΓΠΣ (Νόµου 2508/97) Καλαµπάκας. 

11. ΣΧΟΟΑΠ Σκιάθου. 

 

 

 

∆.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

 

∆.2.1. Χρήσιµες διαπιστώσεις για την στρατηγική Μάρκετινγκ. 

 

Από το σύνολο των επεξεργασιών της Α’ Φάσης και των περί Στρατηγικής της 

Β΄Φάσης, προκύπτουν οι παρακάτω χρήσιµες για τη στρατηγική Μάρκετινγκ 

διαπιστώσεις. 
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 Τα χαρακτηριστικά του τουρίστα αλλάζουν διεθνώς. Ο σηµερινός τουρίστας έχει 

όλο και περισσότερο εξατοµικευµένα ενδιαφέροντα, επιζητεί την ποιότητα και 

επιλέγει προσεκτικά τον τόπο διακοπών µε κριτήριο τις προσφερόµενες 

υπηρεσίες. Η Θεσσαλία έχει το πλεονέκτηµα ότι µπορεί να καλύψει µεγάλο 

φάσµα ενδιαφερόντων, από αυτά που τώρα είναι επίκαιρα. 

 Παρά τον πλούτο των τουριστικών της πόρων και ενώ στη Θεσσαλία ανήκουν 

µερικοί γνωστοί τουριστικοί στόχοι, η Περιφέρεια αυτή συγκεντρώνει λιγότερο 

από το 3% των τουριστικών διανυκτερεύσεων της Χώρας. Ακόµη µικρότερο είναι 

το µερίδιό της στον αλλοδαπό τουρισµό, κυρίως λόγω της πολύ µικρής 

συµµετοχής τους στην τουριστική κίνηση της ορεινής Θεσσαλίας. Αυτό δείχνει 

ότι η Θεσσαλία είναι σε ένα βαθµό «άγνωστη γη», τουλάχιστον για το µεγάλο 

όγκο των τουριστών που εντάσσονται στο πρότυπο του µαζικού τουρισµού. Η 

εικόνα της Θεσσαλίας προς τα έξω, είναι κυρίως της κατ’ εξοχήν αγροτικής 

περιοχής της Ελλάδας, που περιλαµβάνει µεµονωµένους γνωστούς τουριστικούς 

στόχους.  

 Οι περιοχές που είναι ευρύτερα γνωστές ως τουριστικοί προορισµοί, αφορούν 

κυρίως στον τύπο «ήλιος – θάλασσα». Η ιδιοµορφία τους  ότι συνδυάζουν τις 

υπέροχες παραλίες και τον πράσινο-ορεινό χαρακτήρα δεν έχει επαρκώς 

αξιοποιηθεί.   

 Τα τελευταία χρόνια η ορεινή κυρίως Θεσσαλία έλκει κατηγορίες κοινού ειδικών 

ενδιαφερόντων, οι οποίες προς το παρόν είναι αριθµητικά  περιορισµένες. 

Περιορισµένη όµως είναι και η προβολή των εναλλακτικών µορφών τουρισµού 

στο σύνολο της χώρας. Πρόκειται για κοινό µε φυσιολατρικά, αθλητικά και 

πολιτιστικά εν γένει ενδιαφέροντα. Σε αυτό συµβάλλει ο κατάλληλος 

εµπλουτισµός καθώς και ο εκσυγχρονισµός του τουριστικού προϊόντος που 

βαθµιαία συντελείται. Ο Όλυµπος και τα Μετέωρα είναι δύο πόλοι έλξης διεθνούς 

δυναµικής, που µπορούν να αξιοποιηθούν για την προβολή προς το εξωτερικό 

µερικών από τα θεµατικά ενδιαφέροντα που µπορεί να καλύψει η ορεινή 

Θεσσαλία.   

 Ο µαζικός τουρισµός που συγκεντρώνεται στους «ώριµους» τουριστικούς πόλους 

δηµιουργεί στις συγκεκριµένες περιοχές προβλήµατα φέρουσας ικανότητας. Τα 

προβλήµατα αυτά συνδέονται µε τις πτωτικές τάσεις της τουριστικής τους 
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ζήτησης. Απαιτείται εποµένως ο αναπροσανατολισµός του µαζικού τουρισµού 

προς το πρότυπο της βιώσιµης ανάπτυξης και προς τον «επιλεκτικό» τουρισµό 

που συµβαδίζουν και µε τις αλλαγές στις προτιµήσεις των τουριστών.  

 Η µικρή διάρκεια παραµονής, και η συγκέντρωση της τουριστικής κίνησης 

κυρίως στους θερινούς µήνες, δείχνει ότι η µεγάλη πλειοψηφία των τουριστών της 

Περιφέρειας περνά από εδώ για λίγες µέρες και συνεχίζει τις διακοπές σε 

τουριστικές περιοχές εκτός Θεσσαλίας ή µοιράζει τις διακοπές του σε 

περισσότερες από µια θεσσαλικές τουριστικές περιοχές. 

 

 

 

∆.2.2. Χώρες Στόχοι 

 
Πίνακας. Κατανοµή αφίξεων και διανυκτερεύσεων στη Περιφέρεια Θεσσαλίας2 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
% Μεταβολής 93-99 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 518.796 603.084 557.243 571.383 651.561 727.370 703.465 35,6
% Ελλήνων Τουριστών 72,6 69,5 71,5 71,3 69,8 69,4 73,7 37,7
% Ξένων Τουριστών 27,4 30,5 28,5 28,7 30,2 30,6 26,3 30,3
Προέλευση ξένων τουριστών                 

 - Ευρωπαϊκές Χώρες 83,4 82,4 79,5 80,9 77,7 76,1 74,9 17,0
 - Αµερική 9,8 11,2 13,3 12,0 13,3 13,4 12,0 59,9
 - Ασία 5,7 5,2 5,7 5,5 7,3 9,4 11,7 166,6
 - Αφρική 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 128,9
  - Αυστραλία –Νέα  Ζηλανδία 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 0,7 0,9 44,7

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 % Μεταβολής 93-99 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.470.426 1.676.716 1.479.115 1.493.202 1.616.153 1.796.915 1.747.172 18,8
% Ελλήνων Τουριστών 61,2 60,6 64,2 65,8 62,4 63,6 65,3 27,0
% Ξένων Τουριστών 38,8 39,4 35,8 34,2 37,6 36,4 34,7 6,1
Προέλευση ξένων τουριστών                 

 - Ευρωπαϊκές Χώρες 93,7 92,8 89,6 91,1 89,7 88,4 88,9 0,7
 - Αµερική 3,4 4,1 5,5 4,9 5,6 6,2 4,8 50,3
 - Ασία 2,4 2,6 4,1 3,1 3,8 4,8 5,5 142,0
 - Αφρική 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 85,4
  - Αυστραλία –Νέα  Ζηλανδία 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 51,8

 

Αναλυτικά, οι σηµαντικότερες χώρες προέλευσης ξένων τουριστών, σύµφωνα µε την 

ανάλυση που έχει προηγηθεί στην Α΄ Φάση της µελέτης, είναι η Γερµανία, η Αγγλία, 

                                                 
2 Βλ. Α΄ ΦΑΣΗ, Τόµος ∆΄ - Τεύχος Β΄.  
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η Ιταλία, οι ΗΠΑ και η Γαλλία οι οποίες συγκεντρώνουν 60% των αφίξεων και 64% 

των διανυκτερεύσεων. Πρόκειται για τις παραδοσιακές χώρες προέλευσης της 

ζήτησης οι οποίες όµως παρουσιάζουν µείωση της συµµετοχής τους στη συνολική 

τουριστική κίνηση αλλοδαπών µε εξαίρεση την Αγγλία και τις ΗΠΑ, οι οποίες 

καλύπτουν όλο και µεγαλύτερο ποσοστό της τουριστικής κίνησης. 

Σε επίπεδο Ευρώπης, οι χώρες που παρουσιάζουν τις πιο θετικές εξελίξεις, είναι η 

Σουηδία, η Ιρλανδία  καθώς και οι πρώην ανατολικές χώρες όπως η Πολωνία, η 

Ρουµανία, η Τσεχία οι οποίες και αποτελούν πραγµατικά µια δυνητική ζήτηση για την 

Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Έστω και αν οι σκανδιναβικές χώρες δεν καλύπτουν µεγάλο ποσοστό της τουριστικής 

κίνησης στη Περιφέρεια Θεσσαλίας, παρ’ όλο αυτά πρέπει να σηµειωθεί ότι, η κατά 

µέσο όρο διάρκεια διαµονής αυτής της οµάδας τουριστών είναι σηµαντικά 

µεγαλύτερη από όλους τους άλλους τουρίστες και φτάνει σχεδόν τις 7 ηµερών ανά 

τουρίστα έναντι 3 µέρες για το σύνολο των αλλοδαπών τουριστών. 

Εκτός Ευρώπης, οι χώρες που πραγµατικά ξεχωρίζούν, είναι από τη µια πλευρά οι 

ΗΠΑ και από την άλλη, η Ιαπωνία και το Ισραήλ. Ενώ το 1993, οι Ιάπωνες τουρίστες 

δεν έφταναν τους 2000, ενώ στο τέλος της δεκαετίας, ξεπερνούν τους 10.000 όµως η 

κατά µέσο όρο διάρκεια διαµονής τους στην Περιφέρεια είναι πολύ µικρή (1,2).  

Τελικά, λαµβάνοντας υπόψη (α) τα ποσοστά µεταβολής και ταυτόχρονα (β) τα 

απόλυτα µεγέθη των αφίξεων και διανυκτερεύσεων, οι δυνητικές χώρες προέλευσης 

για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, πέραν τις σηµαντικότερες χώρες προέλευσης 

τουριστών, είναι οι ακόλουθες: ∆ανία, Ελβετία, Ολλανδία, Σουηδία, Κύπρος, 

Ρουµανία, Τσεχία και Πολωνία. 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 
Γερµανία 
Αγγλία 
Ιταλία 
ΗΠΑ  
Γαλλία 
ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
Σουηδία  
Ιρλανδία   
Πολωνία 
Ρουµανία 
Τσεχία 
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Από την παραπάνω ανάλυση, προκύπτουν τα εξής αποτελέσµατα σε επίπεδο 

Περιφέρειας: 

Αν και οι παραδοσιακές χώρες προέλευσης καταλαµβάνουν ακόµα σήµερα το 

µεγαλύτερο µερίδιο της τουριστικής ζήτησης, το σχετικό βάρος τους µειώνεται 

σταδιακά. 

Τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζεται µια σχετική διαφοροποίηση της ζήτησης µε την 

άνοδο της σηµασίας των πρώην ανατολικών χώρων οι οποίες αποτελούν δυνητικές 

χώρες προέλευσης τουριστών. 

Τέλος, έµφαση πρέπει να δοθεί στις σκανδιναβικές χώρες µε την έννοια ότι, η 

διάρκεια παραµονής αυτής της οµάδας τουριστών είναι εξαιρετικά µεγαλύτερη από 

τους άλλους ξένους τουρίστες. 

Ειδικότερα οι συγκεκριµένες χώρες - αγορές καθώς και οι προτεραιότητες της 

τουριστικής προβολής της Θεσσαλίας, αναλύονται παρακάτω στη Στρατηγική 

Μάρκετινγκ. 

 

 

 

∆.2.3. Στρατηγική Μάρκετινγκ –Στόχοι. 

- Αύξηση του µεριδίου της Θεσσαλίας στον τουρισµό µε επιµήκυνση της τουριστικής 

περιόδου και αύξηση της παραµονής των τουριστών. 

- Άνοδος της εισοδηµατικής κατηγορίας των τουριστών 

- Αύξηση της ξενοδοχειακής πληρότητας. 

- Αντιστροφή της τάσης µείωσης των αλλοδαπών τουριστών  

 

 

∆.2.4. Σύνδεση Στόχων Μάρκετινγκ µε την Επικοινωνιακή Στρατηγική. 

Βάσει των διαπιστώσεων της παραγράφου 4.2.1, για την υλοποίηση των τριών 

στόχων του Μάρκετινγκ, χρειάζεται να προβληθούν: 
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Για την αύξηση του µεριδίου της Θεσσαλίας µε επιµήκυνση της τουριστικής 
περιόδου και αύξηση της πληρότητας των καταλυµάτων 

1. Ο συνδυασµός του προτύπου ήλιος-θάλασσα µε τον ορεινό χαρακτήρα 

(καταπράσινες Σποράδες, Πήλιο και Όλυµπος-Όσσα-Μαυροβούνι µε υπέροχες 

παραλίες). 

2.  Οι πολλές εναλλακτικές δυνατότητες που προσφέρει η Θεσσαλία στον τουρίστα 

λόγω του πλούτου και της διαφοροποίησης και της οργάνωσης του φυσικού και 

πολιτιστικού της τουριστικού προϊόντος. 

Προβολή της ορεινής φύσης προς το εξωτερικό µε αιχµή τον Όλυµπο και τα Μετέωρα 

Επιθετική προβολή έναντι των ανταγωνιστικών τουριστικών προορισµών µε το επιχείρηµα ότι δεν 
φθάνουν οι καλοκαιρινές διακοπές για να χαρεί κανείς τη Θεσσαλία. 

Προβολή των πακέτων των θεµατικών δικτύων. 
 
Η Θεσσαλία διαθέτει για τον τουρίστα πόλους έλξης και δραστηριότητες που αξίζει να απολαύσει τις 
υπόλοιπες εποχές πέραν του θέρους. 
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 ∆.2.5. Άξονες επικοινωνιακής στρατηγικής. 

 

Οι άξονες στους οποίους προτείνεται να στηριχθεί  η επικοινωνιακή στρατηγική, 

είναι: 

 Φυσικό Περιβάλλον 

 Πολιτιστικό Περιβάλλον 

 Εναλλακτικές επιλογές δραστηριοτήτων στις οποίες µπορεί να επιδοθεί ο 

τουρίστας 

 Σύγχρονο πρόσωπο της Θεσσαλίας 

 

 

 

Για την προσέλκυση υψηλότερων εισοδηµατικών κατηγοριών 

Ο εκσυγχρονισµός, η αναβάθµιση και ο σύγχρονος εξοπλισµός της τουριστικής προσφοράς, η ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Προβολή της σύγχρονης εικόνας της Θεσσαλίας. 
 

1. Η ποιότητα του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

2. Οι δυνατότητες που παρέχει η Θεσσαλία για θαλάσσιο, συνεδριακό τουρισµό και τουρισµό 

περιπέτειας, καθώς και τουρισµό πόλεων (4 αστικά κέντρα και Σκιάθος). 
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∆.2.6. Χώρες Στόχοι της Επικοινωνιακής Πολιτικής. 
 

Η τουριστική προβολή της Θεσσαλίας θα πρέπει να κατευθύνεται προς τις παρακάτω 

χώρες αγορές. 

Α. Λοιπή Χώρα.  

Η Θέση που καταλαµβάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στον γεωγραφικό ελληνικό χώρο 

και οι δυνατότητες που θα παρέχονται για την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού από την εφαρµογή του προτεινόµενου προγράµµατος δράσης αποτελούν 

συγκριτικά πλεονέκτηµα για την προσέλκυση ηµεδαπών τουριστών ποικίλων 

ενδιαφερόντων (θρησκευτικός τουρισµός, τουρισµός περιπέτειας, αγροτουρισµός, 

τηλεεργασία, κ.α.). Κατά συνέπεια η επικοινωνιακή στρατηγική θα πρέπει να 

επικεντρωθεί σε αυτούς τους παράγοντες ώστε να αναδειχθεί η Περιφέρεια ως τον 

πλησιέστερο τουριστικό προορισµό µε ποικίλα και ποιοτικά τουριστικά προϊόντα. 

Β. Ευρώπη. 

Β.1. Ενωµένη Ευρώπη. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν παραδοσιακές 

χώρες προέλευσης αλλοδαπών τουριστών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας µε το 

υψηλότερο επίπεδο συµµετοχής στο σύνολο των αφίξεων και διανυκτερεύσεων. Το 

γεγονός ότι η χώρα µας είναι µέλος της ΕΕ και των χωρών της Συνθήκης Σέγκεν, και 

διατηρεί φιλικές σχέσεις µε όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωση, αλλά και λόγω 

των επιτυχιών που έχει να επιδείξει στον τοµέα της διοργάνωσης των Ολυµπιακών 

Αγώνων του 2004, αναµένεται να συνεχιστεί η προσέλευση τουριστών από τις χώρες 

αυτές και µάλιστα περισσότερο από το παρελθόν καθώς η Θεσσαλία θα αποτελεί µια 

Περιφέρεια που θα είναι σε θέση να καλύπτει τις ανάγκες τουριστών διαφόρων 

ενδιαφερόντων. 

Β.2. «Χώρες πρώην Ανατολικής Ευρώπης».  Σύµφωνα µε την ανάλυση που 

προηγήθηκε στην Α΄ Φάση της µελέτης, διαπιστώθηκε ότι οι χώρες της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης αποτελούν χώρες µε προοπτική όσον αφορά την προσέλκυση 

τουριστών. Οµοίως, η εγγύτητα της Ελλάδας µε της χώρες αυτές και οι παραδοσιακές 

φιλικές σχέσεις που διατηρεί αποτελούν παράγοντες που ενισχύουν την 

προαναφερόµενη προοπτική. Ο θρησκευτικός τουρισµός µπορεί να αναδειχθεί, και 

υπάρχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις γι’ αυτό, σε κυρίαρχο παράγοντα για την 

ενίσχυση της προσέλευσης τουριστών. Επίσης, η εγγύτητα της Περιφέρειας 
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Θεσσαλίας στις χώρες αυτές και οι κλιµατολογικές συνθήκες αποτελούν κίνητρα για 

την προσέλκυση τουριστών που ενδιαφέρονται ήλιο και θάλασσα. 

Γ. ΗΠΑ.  

∆υστυχώς τα διεθνή γεγονότα δεν µας επιτρέπουν να είµαστε αρκετά αισιόδοξοι όσον 

αφορά την αύξηση των αφίξεων από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι αφίξεις 

τουριστών από τις ΗΠΑ έως σήµερα κατέχουν τη δεύτερη θέση µετά τις ευρωπαϊκές 

χώρες, δεν µας επιτρέπει να αγνοήσουµε τη χώρα αυτή, καθώς η κατάσταση στις 

διεθνείς σχέσεις – συνθήκες είναι αρκετά ευµετάβλητη. Επίσης, οι ΗΠΑ αποτελούν 

µια χώρα που προέρχονται τουρίστες µε υψηλά εισοδήµατα και ελάχιστα 

επηρεάζονται από διεθνείς οικονοµικές και άλλες κρίσεις. Όπως έχει ήδη αναφερθεί 

ένας από τους βασικούς στόχους του Προγράµµατος της τουριστικής ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας αποτελεί η προσέλκυση τουριστών υψηλών εισοδηµάτων. 

Ως εκ τούτου η επικοινωνιακή στρατηγική δεν θα πρέπει να αγνοήσει τις ΗΠΑ, αλλά 

να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτήν και να προβληθούν όλες οι εναλλακτικές 

µορφές τουρισµού που θα προσφέρονται, ίσως µε ιδιαίτερη έµφαση στον 

αγροτουρισµό και στην τηλεεργασία.  

∆. Ασία. 

Η Ασία και κυρίως η Κίνα αποτελεί µια χώρα από την οποία αναµένεται στο µέλλον 

να προέρχεται ένα µεγάλο µέρος των αλλοδαπών τουριστών της χώρας µας. Η 

οικονοµική συνεργασία µεταξύ Ελλάδας – Κίνας που προωθείται τον τελευταίο καιρό 

σε σχέση και µε το γεγονός ότι το 2008 το Πεκίνο θα αποτελεί τη διοργανώτρια χώρα 

των Ολυµπιακών Αγώνων, ενισχύει ακόµη περισσότερο τη συνεργασία των δύο 

χωρών σε πολλούς τοµείς µε αποτέλεσµα την εδραίωση στενών σχέσεων µεταξύ των 

δύο λαών. Η ευκαιρία αυτή που προβάλλεται δεν θα πρέπει να µείνει ανεκµετάλλευτη 

αλλά να αξιοποιηθεί κατάλληλα για την προσέλκυση τουριστών. Οι πολιτιστικές κ.α. 

διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των δύο λαών αποτελεί µια ένδειξη του γεγονότος 

πως οποιοδήποτε τουριστικό προϊόν –θεµατικό δίκτυο- της Θεσσαλίας και αν 

προβληθεί στην Κίνα τα αποτελέσµατα θα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. 

 

Σύµφωνα µε πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, ο αριθµός των διανυκτερεύσεων στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας (και κυρίως στο νοµό Μαγνησίας) παρουσιάζει σηµαντική 

πτώση. Η διεθνείς εξελίξεις και η ελλιπής τουριστική προβολή του συνόλου της 
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χώρας µας στο εξωτερικό θεωρούνται ως οι σηµαντικότεροι παράγοντες που έχουν 

οδηγήσει σε αυτή την πτώση.  

Για την αντιµετώπιση της κρίσης που παρουσιάστηκε ιδιαίτερα στο νοµό Μαγνησίας,  

η οµάδα µελέτης προτείνει την διερεύνηση ενός ειδικού πλαισίου για την εφαρµογή 

των παρακάτω: 

 Συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης κρίσεων. 

 Εξασφάλιση ενισχυµένου κονδυλίου (συγκεκριµένο ποσό) για αντιµετώπιση 

κρίσης. 

 Προσφορές εκπτώσεων όλων των συγκοινωνιακών µέσων. 

 ∆ιεκδίκηση από την πολιτεία αυξηµένων κονδυλίων προβολής –διαφήµισης και 

ειδικών προγραµµάτων εσωτερικού και κοινωνικού τουρισµού. 

 Βελτίωση προγραµµάτων ενίσχυσης των τουριστικών επιχειρήσεων µε 

απλούστευση διαδικασιών και περιορισµό της γραφειοκρατίας για την ένταξη των 

ΜΜΕ στα εν λόγω προγράµµατα (Γ΄ ΚΠΣ –Αναπτυξιακός Νόµος, ΕΠΑΝ, ΠΕΠ, 

κλπ). 

 Ευνοϊκή ρύθµιση για την αποπληρωµή των δανειακών υποχρεώσεων των 

τουριστικών δανειακών υποχρεώσεων των τουριστικών επιχειρήσεων προς 

Τράπεζες – ∆ηµόσιο – ΟΤΑ, κλπ. 

 Μείωση των επιβαρύνσεων των τουριστικών επιχειρήσεων από φόρους  και τέλη 

όπως Τέλος Παρεπιδηµούντων – Τέλη Προσγείωσης και εξυπηρέτησης 

αεροσκαφών – Τέλη ελλιµενισµού τουριστικών πλοιαρίων, κλπ. 

 Θέση σε εφαρµογή ενισχυµένου προγράµµατος προβολής και διαφήµισης του 

τουριστικού προϊόντος. 

 Κατάρτιση προγράµµατος δηµοσίων σχέσεων. 

 Πρόσκληση – φιλοξενία – ενηµέρωση καταξιωµένων δηµοσιογράφων τουρισµού 

και εκπροσώπων σοβαρών ταξιδιωτικών πρακτόρων. 

 Συνεργασία µε αθλητικούς φορείς και Συλλόγους για τη διοργάνωση αθλητικών 

εκδηλώσεων προς τόνωση του Αθλητικού Τουρισµού. 

 Τόνωση του Θρησκευτικού Τουρισµού. 
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 Συνεργασία µε το Υπ. Παιδείας ή τα Γραφεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για 

την τόνωση του µαθητικού τουρισµού. 

 Προβολή της βελτίωσης των µέτρων ασφάλειας της γενικής και ειδικής 

τουριστικής υποδοµής της περιοχής και της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών που έχουν συντελεστεί στο πλαίσιο των Ολυµπιακών Αγώνων του 

2004. 

 

 

 

 

 

∆.2.7. Κοινό -  Στόχος 

 

Κρίνεται απαραίτητη η εστίαση της επικοινωνιακής πολιτικής σε επιµέρους τµήµατα 

των αγορών – στόχων, διότι έτσι αναµένονται καλλίτερα αποτελέσµατα µε πιο 

προσιτούς προϋπολογισµούς της καµπάνιας.  

Τour Operators για την πώληση τόσο των πακέτων «ήλιος-θάλασσα» για τα 

παράλια και εκδροµών για τα Μετέωρα, όσο και των θεµατικών πακέτων που 

περιλαµβάνουν και τις υπόλοιπες περιοχές. 

Ταξιδιωτικοί πράκτορες για την πώληση σε µεµονωµένους τουρίστες του 

κυρίαρχου προτύπου τουρισµού ανά περιοχή καθώς και των µορφών που 

αντιστοιχούν στα δίκτυα θεµατικού και εναλλακτικού τουρισµού. 

Οργανωτές συνεδρίων  για την ενηµέρωση των υποδοµών που υπάρχουν στην 

Περιφέρεια µέσα από την αποστολή ειδικού επικοινωνιακού υλικού  

Μεµονωµένοι τουρίστες οι οποίοι θα ενηµερωθούν µέσα από ειδικές δράσεις – 

προωθητικές ενέργειες που έχουν να κάνουν µε δηµοσιεύσεις σε περιοδικά του ξένου 

Τύπου, σε Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης του εξωτερικού, µε κινητή διαφήµιση, 

εκθέσεις, κ.α.  
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Ηµεδαποί τουρίστες, για την προώθηση της Θεσσαλίας ως τόπο διακοπών και 

τουρισµού Σαββατοκύριακου λόγω των θεµατικών και εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού. 

Οι  οµάδες στόχος είναι κυρίως : νέοι των 25 και άνω, ζευγάρια, διανοούµενοι και 

συνταξιούχοι. 

Εισοδηµατική κατηγορία: Μέση και ανώτερη. 

 

 

 

 

∆.2.8. Επικοινωνιακή Στρατηγική. 

 

Η Στρατηγική που προτείνουµε επικεντρώνεται στις πολλαπλές επιλογές του 

κυρίαρχου και του εναλλακτικού τύπου µε παράλληλη ανάδειξη του παραδοσιακού 

αλλά και του σύγχρονου και ποιοτικού προσώπου της Θεσσαλίας. Συγκεκριµένα, 

µέσα από έναν δικτυακό τόπο, ανάλογο µε εκείνων πολλών περιοχών του εξωτερικού, 

οι δυνητικοί τουρίστες θα µπορούν να πληροφορηθούν για θέµατα που αφορούν: 

 Τα καταλύµατα της Περιφέρειας έχοντας την ικανότητα να κάνουν on-line 

κρατήσεις δωµατίου και παραποµπή στον συγκεκριµένο δικτυακό κόµβο που 

µπορεί να έχει το κάθε κατάλυµα, 

 Τις υπηρεσίες που προσφέρει το κάθε κατάλυµα, 

 Πληροφορίες για τον περιβάλλοντα χώρο του κάθε καταλύµατος, 

 Την απόσταση µεταξύ του καταλύµατος και σηµαντικών τουριστικών πόλων 

έλξης της Περιφέρειας και τα δίκτυα και µέσα µεταφορών, 

 Γενικά ιστορικά στοιχεία της Περιφέρειας, 

 Γενικές πληροφορίες όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον, 

 Πληροφορίες για τα µνηµεία της περιοχής, 

 Πληροφορίες για τον τρόπο ζωής των ντόπιων κατοίκων, 
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 Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, 

 Πληροφορίες για την διασκέδαση/αναψυχή, σίτιση, 

 Πληροφορίες σχετικά µε ειδικές δραστηριότητες στις οποίες µπορεί να επιδοθεί ο 

τουρίστας (π.χ. ψάρεµα, καταδύσεις, ράφτινγκ, ποδηλασία, ορειβασία, κ.α.), 

 Προβολές video, κ.α. 

 

Πέραν από την δηµιουργία ενός τέτοιου κόµβου, οι δυνητικοί τουρίστες θα 

µπορούσαν να ενηµερώνονται για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της 

Περιφέρειας, για τις δραστηριότητες στις οποίες µπορεί να επιδοθεί ένας τουρίστας, 

για τα γενικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας, κ.α. µέσα από τη διανοµή ειδικών 

εντύπων είτε στις εκθέσεις που διοργανώνει/συµµετέχει ο ΕΟΤ στο εξωτερικό ή/και 

να διανέµεται σχετικό πληροφοριακό υλικό στις εισόδους της χώρας µας (π.χ. 

αεροδρόµια, λιµάνια).  

Στο πλαίσιο των ΟΑ του 2004, και δεδοµένου ότι στην Περιφέρεια υπάρχει µια 

Ολυµπιακή Πόλη και πληθώρα Προπονητικών Κέντρων διάσπαρτων σε πολλές 

πόλεις της Θεσσαλίας, µέσω της  Σύµβαση Συνεργασίας που αφορά σε ένα κοινό 

πρόγραµµα προβολής και µάρκετινγκ των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών 

Αγώνων του 2004, υπέγραψαν η Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων 

"Αθήνα 2004" και ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, ο ΕΟΤ µέσω της 

πραγµατοποίησης εκθέσεων τουριστικού περιεχοµένου για την πληρέστερη 

παρουσίαση της σύγχρονης εικόνας της Ελλάδας, θα µπορούσε σε συνεργασία µε 

τοπικούς φορείς (∆ιεύθυνση Τουρισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας, Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και Ιδιώτες επιχειρηµατίες) να προβληθεί και η Περιφέρεια 

Θεσσαλίας, όπως και µέσα από τα Κέντρα Ενηµέρωσης που προβλέπεται να 

δηµιουργηθούν ανά την  Ελλάδα.  
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∆.2.9.Τα µέσα για µια ολοκληρωµένη επικοινωνιακή πολιτική. 

 

Μια ολοκληρωµένη επικοινωνιακή πολιτική για τη Θεσσαλία, προϋποθέτει τη χρήση 

µιας σειράς µέσων που καλύπτουν τόσο τους παραδοσιακούς τρόπους, όσο και τους 

πιο σύγχρονους και τεχνολογικά προηγµένους, λόγω της γκάµας που καλύπτει το 

προτεινόµενο κοινό στόχος. 

Α. ∆ιαφηµιστική καµπάνια που κάνει χρήση όλων των µέσων: Τηλεόραση (κυρίως 

στα τοπικά ελληνικά κανάλια και εν µέρει στα µεγάλα), Ραδιόφωνο, έντυπες 

διαφηµίσεις, Αφίσες σε περίοπτα σηµεία για την Ελλάδα καθώς και για το εξωτερικό 

µέσω αεροδροµίων, γραφείων ΕΟΤ, Ολυµπιακής, προξενείων, συνεργαζόµενων Tour 

operators κ.ά.). 

Β. ∆ηµόσιες Σχέσεις: Πρόσκληση δηµοσιογράφων, tour operators, προσωπικοτήτων 

σε εκδηλώσεις, συνέδρια, του ενδιαφέροντός τους συνοδευόµενα από ξεναγήσεις. 

Προβολή στο διεθνή τύπο µέσω άρθρων και στα άλλα µέσα ενηµέρωσης µε 

ντοκιµαντέρ κ.ά. 

Γ. Ιντερνετ. Στο Πρόγραµµα περιλαµβάνονται πολλές δράσεις που αφορούν στη 

χρήση του Ίντερνετ για την ενηµέρωση, προβολή και διαφήµιση της Θεσσαλίας και 

των επί µέρους τουριστικών της προϊόντων, από δια-δικτυακές πύλες και από τη 

δυνατότητα συνδέσεών τους µε διάφορες ιστοσελίδες. Και αυτό λόγω της 

σπουδαιότητας που αποδίδουµε στο δυναµισµό του µέσου καθώς και λόγω της 

συνάφειάς του µε τις οµάδες στόχους που έχουµε επιλέξει. Χρειάζεται επίσης να 

αναζητηθούν πρόσφορες καταχωρήσεις σε εξειδικευµένες ιστοσελίδες π.χ. των tour 

operators, ταξιδιωτικών πρακτόρων, οργανωτών συνεδρίων, διεθνών οργανώσεων ή 

φορέων του τουριστικού τοµέα κ.ά. 

 

∆. Άλλης µορφής προώθηση. 

Συµµετοχές σε εκθέσεις, direct mailing, ηλεκτρονικό και µη για την προσέγγιση 

προεπιλεγµένων τµηµάτων αγορών των επιµέρους χωρών όπως οργανωτές 

συνεδρίων, φορείς του τουριστικού τοµέα, πολυεθνικές κ.ά. 
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Η αναγκαιότητα της χρήσης των σύγχρονων µέσων επικοινωνίας θεωρείται αναγκαία 

για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Για το λόγω 

αυτό η οµάδα µελέτης πιστεύει πως θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένας κεντρικός 

δικτυακός τόπος ο οποίος θα µπορούσε να συνδέεται µε τον δικτυακό τόπο του ΕΟΤ, 

προβάλλοντας όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Περιφέρειας (πολιτιστικά, 

φυσικά, και άλλα), τα µεταφορικά µέσα που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο τουρίστας 

για να φθάσει σε µια συγκεκριµένη περιοχή της Περιφέρειας, το οδικό και 

σιδηροδροµικό δίκτυο της περιοχής, χάρτη των διαδροµών των λεωφορείων του 

ΚΤΕΛ, τα καταλύµατα της περιοχής (φωτογραφίες εσωτερικού και εξωτερικού 

χώρου καταλυµάτων, πληροφορίες σχετικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες, On-line 

booking, κτλ). Στον ίδιο δικτυακό κόµβο θα µπορούσαν να προβάλλονται ακόµη και 

video από διάφορες περιοχές ή εκδηλώσεις της Περιφέρειας, κ.α. 

Πέραν από τη δηµιουργία του κεντρικού δικτυακού τόπου, η οµάδα µελέτης θεωρεί 

αναγκαία την προώθηση της τηλεεργασίας. Ο κατάλληλος εξοπλισµός των 

καταλυµάτων θα βοηθήσει αφενός στην προσέλευση τουριστών υψηλών 

εισοδηµάτων και αφετέρου στην διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.  

 

 

∆. 3. Συνολικό Πρόγραµµα ∆ράσης 

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το προτεινόµενο Πρόγραµµα ∆ράσης για την 

Τουριστική Ανάπτυξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Όπως παρουσιάζεται στην 

ενότητα Α.3.6.4. το Προτεινόµενο Πρόγραµµα διαρθρώνεται σε πέντε Άξονες 

∆ράσεων: 

1. Προστασία – ανάδειξη τουριστικών πόρων, έλεγχος τουριστικής ανάπτυξης / 

Ρυθµίσεις χρήσεων γης. 

2. Ανάπτυξη θεµατικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού  / ∆ίκτυα – 

Συνεργασίες. 

3. Αναβάθµιση, εκσυγχρονισµός ή/και συµπλήρωση τουριστικής προσφοράς. 

4. Ανάπτυξη – Βελτίωση άλλων υποδοµών / τεχνική υποστήριξη 
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5. Προβολή τουριστικού προϊόντος, ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση, 

κατάρτιση ανθρώπινου δυναµικού.  

Κάθε ένας από τους παραπάνω Άξονες ∆ράσεων περιλαµβάνει συγκεκριµένα Μέτρα 

Πολιτικής τα οποία περιλαµβάνουν συγκεκριµένες ∆ράσεις. 

 

Στα επόµενα παρουσιάζονται τα Μέτρα του προτεινοµένου προγράµµατος κατά 

Άξονα, µε µια συνοπτική περιγραφή του ειδικότερου στόχου του καθενός και της 

σκοπιµότητάς τους, έτσι ώστε να είναι ευχερής η διασύνδεση των προτεινοµένων 

έργων µε τις στοχεύσεις του κάθε Μέτρου. 
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ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 

 

ΜΕΤΡΟ 1.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 

Το Μέτρο αυτό περιλαµβάνει ∆ράσεις που αφορούν Μελέτες, Ενέργειες και Έργα 

που αποσκοπούν στην προστασία και ανάδειξη των φυσικών πόρων της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. Καθώς το φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας κρίνεται ιδιαίτερα 

αξιόλογο και αποτελεί παράγοντα για την προσέλκυση τουριστών, η προστασία και 

διάσωσή του, καθώς και η περαιτέρω ανάδειξή του αποτελούν κρίσιµους παράγοντες 

για την βιώσιµη ανάπτυξη της Θεσσαλίας. 

Όπως διαπιστώθηκε από τη µελέτη της Περιφέρειας στην Α΄ ΦΆΣΗ, σηµαντικό 

πρόβληµα για την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποτελεί η 

καθυστέρηση στη θεσµοθέτηση του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου της περιοχής NATURA 

που περιλαµβάνει τα Μετέωρα, µε αποτέλεσµα η περιβαλλοντική προστασία της 

περιοχής και ιδιαίτερα στα Μετέωρα να µην έχει λάβει ακόµα υποχρεωτικό 

χαρακτήρα και να µην υπάρχουν, ο Φορέας ∆ιαχείρισης, οι µηχανισµοί εφαρµογής 

του ελέγχου και της προστασίας. Επίσης, στην Α΄ ΦΆΣΗ, διαπιστώθηκε η 

αναγκαιότητα της θεσµοθέτησης του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου του Εθνικού Θαλάσσιου 

Πάρκου Β. Σποράδων και η εφαρµογή της προστασίας του φυσικού πλούτου και της 

αισθητικής του τοπίου καθώς και προστασία της καλλιέργειας των αγροτικών 

εκτάσεων των νησιών. Η θεσµοθέτηση και λειτουργία του Εθνικού Θαλάσσιου 

Πάρκου Ζακύνθου αποτελεί ένα αξιόλογο προηγούµενο στον ελληνικό χώρο. 

Οµοίως, µε τη θεσµοθέτηση και λειτουργία του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Β. 

Σποράδων, ο Φορέας ∆ιαχείρισης του θα µπορούσε να αντλήσει την εµπειρία του 

Πάρκου της Ζακύνθου και να υλοποιήσει σηµαντικές δράσεις που αφορούν πέραν 

από την προστασία του περιβάλλοντος και την τουριστική ανάπτυξη. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Μέτρου αυτού προτείνονται δράσεις που αφορούν στην 

Εκπόνηση Κτηµατολογίου – ∆ασολογίου, προκειµένου να καθοριστούν οι χρήσεις 

γης της περιοχής ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον, να διατηρηθεί το τοπίο, να 

αποφευχθούν φαινόµενα σύγκρουσης χρήσεων γης και να παρεµποδιστεί η όποια 

αυθαίρετη τουριστική ανάπτυξη παρατηρείται.  Όσον αφορά το ζήτηµα της 
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προστασίας των παράλιων, για το οποίο προτείνονται συγκεκριµένες δράσεις που 

εντάσσονται στο παρόν Μέτρο, αυτό θεωρείται απολύτως αναγκαίο, καθώς οι 

παραλίες της Περιφέρειας δέχονται καθηµερινά κατά του καλοκαιρινούς µήνες έναν 

µεγάλο αριθµό λουοµένων. Κατά συνέπεια η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας 

στις παραλίες µε πολύ απλά µέτρα που αφορούν κυρίως στη µέριµνα για τον τακτικό 

καθαρισµό των παράλιων θα έχει ως αποτέλεσµα στην ενίσχυση του σεβασµού προς 

το περιβάλλον από την πλευρά του λουόµενου καθώς και στην διατήρηση της 

προσέλκυσης λουοµένων και στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας. 

Κατά συνέπεια, το Μέτρο αφορά δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και 

κυρίως συγκεκριµένων περιοχών για τις οποίες κρίθηκε αναγκαία η προστασία του 

σύµφωνα µε την ανάλυση που έχει προηγηθεί στην Α΄ ΦΆΣΗ της Μελέτης. Η 

υλοποίηση των προτεινόµενων δράσεων µπορεί να χρηµατοδοτηθεί κυρίως από το 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Θεσσαλίας και από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα Περιβάλλον του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 

Έργων. Οι φορείς καταθέσεις των προτάσεων για την υλοποίηση των προτεινόµενων 

δράσεων µέσα από αυτά τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα προτείνεται να είναι η 

Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι Νοµαρχίες και οι ∆ήµοι ανάλογα µε το είδος και το 

µέγεθος της κάθε προτεινόµενης δράσης και κυρίως σύµφωνα µε τους ∆ικαιούχους 

που αναφέρονται σε κάθε ένα Τεχνικό ∆ελτίο Μέτρου του Συµπληρώµατος 

Προγραµµατισµού των Επιχειρησιακών Σχεδίων. 

∆εδοµένου όµως ότι δεν θεωρούνται όλες οι προτεινόµενες δράσεις πρωτεύουσας 

σηµασίας, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο βαθµός προτεραιότητας 

υλοποίησης της κάθε προτεινόµενης δράσης, ο οποίος εξαρτάται φυσικά από τη φύση 

της δράσης, τον προϋπολογισµό της, του βαθµού αναγκαιότητας της άµεσης 

υλοποίησής της, το βαθµό του κινδύνου που υπάρχει για το φυσικό περιβάλλον της 

Περιφέρειας από τη µη άµεση εφαρµογή της δράσης. Επίσης, στον ίδιο πίνακα 

παρουσιάζεται, για τις δράσεις που δεν απαιτείται ειδική µελέτη, το ύψος του 

χρηµατικού ποσού που απαιτείται για την υλοποίησή της. Έτσι, ο συνολικός 

προϋπολογισµός του παρόντος Μέτρου, ο οποίος ισούται µε το άθροισµα του 

χρηµατικού ποσού των δράσεων που µπορούσε να εκτιµηθεί, ανέρχεται σε 

1.035.000€ . 
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ΜΕΤΡΟ 1.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Πέραν του φυσικού περιβάλλοντος, και το ανθρωπογενές περιβάλλον αποτελεί 

σηµαντικό παράγοντα για την τουριστική ανάπτυξη. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως 

αναλυτικά παρουσιάστηκε στην Α΄ Φάση της παρούσας µελέτης, έχει πληθώρα 

σηµαντικών πολιτιστικών µνηµείων, αρχαίων και παραδοσιακών. Οι ∆ράσεις που 

περιλαµβάνει το Μέτρο αυτό σκοπεύουν στην προστασία και ανάδειξη των 

πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας µέσα από έργα αναστήλωσης µνηµείων, 

προστασίας της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, διάσωσης και ανάδειξης/διάσωσης 

του λαϊκού πολιτισµού. 

Η προστασία, διάσωση και ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων ενός τόπου θα έχει 

ως αποτέλεσµα πέραν από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την 

δηµιουργία ενός αστικού περιβάλλοντος ικανού να προσελκύσει τον τουρίστα, και 

την ανάδειξη νέων µορφών τουρισµού (πολιτιστικός τουρισµός). Στο πλαίσιο αυτό, η 

προστασία και η ανάδειξη των µνηµείων µιας περιοχής που είναι συνδεδεµένα µε την 

ιστορία της, είτε πρόκειται για έργα πολιτισµού (παραδοσιακά αρχοντικά, κρήνες, 

ναοί, κ.α.), για έργα αντιπολεµικής θωράκισης-προστασίας της περιοχής (κάστρα, 

τείχη, προµαχόνες, κ.α.), ή ακόµη και για γεφύρια, µοναστήρια, παραδοσιακοί 

οικισµοί (εγκαταλελειµµένοι) και άλλα αρχαιολογικά ή παραδοσιακά µνηµεία, 

κρίνεται απολύτως αναγκαία, τόσο για την ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας των 

κατοίκων όσο και για την ανάδειξη της τοπικής ιδιαιτερότητας, τον χαρακτηριστικών 

δηλαδή που την καθιστούν ξεχωριστή από άλλες και µπορούν να αποτελέσουν 

παράγοντες για την προσέλκυση τουριστών. 

∆εδοµένου ότι µια τουριστική περιοχή λόγω των επιρροών που δέχεται από τους 

τουρίστες ο παραδοσιακός πολιτισµός αρχίζει να φθείρεται, το παρόν µέτρο 

περιλαµβάνει δράσεις για την ανάδειξη του λαϊκού πολιτισµού της Περιφέρειας. 

Συγκεκριµένα, µε την εκπόνηση ενός ειδικού προγράµµατος ανάδειξης του λαϊκού 

πολιτισµού, ο τουρισµός µπορεί να αναδειχθεί σε όχηµα ανάπτυξης και όχι φθοράς 

του λαϊκού πολιτισµού.  Η αντίσταση που καλούνται να προβάλλουν οι κάτοικοι 

µέσω της προβολής στοιχείων του παραδοσιακού τρόπου ζωής τους στους τουρίστες 

θα συντελέσει στη διάσωση και ανάδειξη του λαϊκού πολισµού.  Ένα τέτοιο 

πρόγραµµα µπορεί να αφορά από την δηµιουργία ενός απλού φεστιβάλ, µέχρι την 



ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ 

 115

ενίσχυση της λειτουργίας βιοτεχνικών µονάδων που παράγουν παραδοσιακά 

προϊόντα και την δηµιουργία ενός δικτύου προβολής και πώλησής τους. 

Όπως και στο προηγούµενο Μέτρο, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο 

βαθµός προτεραιότητας των προτεινόµενων δράσεων, ο φορέας που θα πρέπει να 

υποβάλει πρόταση  -στους αρµόδιους φορείς (βλ. συγκεκριµένη στήλη)- οι οποίοι 

είναι η Περιφέρεια, οι Νοµαρχίες και οι ∆ήµοι. Τα προγράµµατα στα οποία θα 

µπορούσαν να ενταχθούν οι προτεινόµενες δράσεις είναι το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα Περιβάλλον, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Πολιτισµός και το 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας, των οποίων τα Συµπληρώµατα 

Προγραµµατισµού περιλαµβάνουν Τεχνικά ∆ελτία Μέτρων για συγκεκριµένες 

δράσεις που έρχονται σε πλήρη συνάφεια µε τις προτεινόµενες δράσης του παρόντος 

Μέτρου. Οι υπεύθυνοι φορείς (∆ήµος, Νοµαρχία, Περιφέρεια) για την κατάθεση της 

αναγκαίας πρότασης προς τον αρµόδιο φορέα (ΥΠΕΧΩ∆Ε, Υπ. Πολιτισµού, Περιφ. 

Θεσσαλίας) θα πρέπει να ενηµερώνεται τακτικά για την προκηρύξεις των 

∆ιαχειριστικών Αρχών των συγκεκριµένων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

Όσον αφορά τον αναγκαίο προϋπολογισµό για την χρηµατοδότηση των 

προτεινόµενων δράσεων, ο οποίος προκύπτει από το άθροισµα του προϋπολογισµού 

των επιµέρους δράσεων του Μέτρου -για όσες µπορεί να υπολογισθεί όταν δεν 

απαιτείται ειδική µελέτη- ανέρχεται σε 700.000€ . 

  

 

ΜΕΤΡΟ 1.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Το παρόν µέτρο αφορά δράσεις που στόχο έχουν στον έλεγχο της αυθαίρετης 

δόµησης. Ασφαλώς η έλλειψη ή η µη εφαρµογή του κατάλληλου θεσµικού πλαισίου 

σε µια περιοχή ενδέχεται οι πιέσεις από την τουριστική ανάπτυξη να προκαλέσουν 

σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον. Ο έλεγχος 

της αυθαίρετης δόµησης και της αισθητικής υποβάθµισης του τοπίου και του 

δοµηµένου περιβάλλοντος, καθώς και έλεγχος της υιοθέτησης ξένων προτύπων 

αρχιτεκτονικής αποτελούν το κύριο µέληµα του παρόντος Μέτρου.   

Κάθε περιοχή της  Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως αναλύθηκε στην Α΄ ΦΆΣΗ, έχει 

µια δική της τοπική αρχιτεκτονική και ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό φυσικό περιβάλλον 
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στο οποίο είναι απόλυτα προσαρµοσµένη η αρχιτεκτονική αυτή.  Για το λόγο αυτό, 

και κυρίως λόγω των πιέσεων που ασκούνται για την ανοικοδόµηση νέων κατοικιών 

και ξενοδοχειακών µονάδων η αρχιτεκτονική των οποίων δεν συνάδει µε την 

παραδοσιακή αρχιτεκτονική, κρίνεται αναγκαία η υλοποίηση των δράσεων του 

παρόντος Μέτρου.  

Για παράδειγµα, όσον αφορά την Καλαµπάκα, στην Α΄ ΦΆΣΗ της µελέτης 

αναφέρεται ότι η πόλη διαθέτει Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο από το 1986. ( Φ.Ε.Κ. 

523 / ∆ / 86), ωστόσο, πρόσφατα νέες περιοχές που είχαν µελετηθεί µε την ΕΠΑ, 

εντάχθηκαν στο σχέδιο µε συνέπεια ο τµηµατικός σχεδιασµός, δεν µπορεί πλέον να 

αντεπεξέλθει στις αναπτυξιακές τάσεις της πόλης. Χρειάζεται εποµένως η σύνταξη 

ΓΠΣ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Οικιστικού Νόµου 2508/97, που προβλέπουν 

ενιαία αντιµετώπιση του αστικού και περιαστικού χώρου. 

Όσον αφορά το Καστράκι, για το οποίο προτείνεται η υλοποίηση συγκεκριµένης 

δράσης, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, αυτό είναι  το πλέον ανεπτυγµένο 

τουριστικά χωριό του νοµού Τρικάλων. Οι κάτοικοί του ασχολούνται κυρίως µε τον 

τουρισµό και σε µικρότερη κλίµακα µε την γεωργία. Το χωριό διαθέτει ξενοδοχεία, 

κάµπινγκ, βιοτεχνίες ειδών λαϊκής τέχνης και εργαστήρια αγιογραφίας. Οι πιέσεις 

που ασκούνται στον οικισµό, λόγω της τουριστικής ανάπτυξης θα πρέπει να 

ελεγχθούν και να προστατευτεί και αναδειχθεί η παραδοσιακή του αρχιτεκτονική.  

Η υλοποίηση των προτεινόµενων δράσεων του Μέτρου, καθώς η υποβολή πρότασης 

για την χρηµατοδότησή τους θα πρέπει να γίνει από τους ∆ήµους, τις Νοµαρχίες, 

ανάλογα µε τη δράση –βλέπε πίνακα που ακολουθεί- καθώς και από τον Φορέα 

∆ιαχείρισης του Πάρκου (εφόσον συσταθεί). Η χρηµατοδότηση των δράσεων µπορεί 

να γίνει µέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον, ενώ συναρµόδιοι 

φορείς για την επίβλεψη της υλοποίησης των δράσεων είναι το ΥΠΕΧΩ∆Ε και οι 

∆ήµοι. Το ύψος του απαιτούµενου προϋπολογισµού των δράσεων, οι περισσότερες εκ 

των οποίων θεωρούνται άµεσης προτεραιότητας, δεν µπορεί να υπολογισθεί διότι 

απαιτούνται ειδικές µελέτες.   
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ΜΕΤΡΟ 1.4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 

Το παρόν Μέτρο αφορά σε µέτρα θεσµικού χαρακτήρα που πρέπει να ληφθούν και 

αφορούν την χωροταξία και πολεοδοµία, προκειµένου να προστατευτεί το φυσικό και 

δοµηµένο περιβάλλον. Ο έλεγχος της αυθαίρετης δόµησης και η πάταξή της, η 

προστασία των ακτών  και φυσικά η εκπόνηση και θεσµοθέτηση των κατάλληλων 

πολεοδοµικών  και χωροταξικών σχεδίων αποτελούν παράγοντες που θα βοηθήσουν 

στον έλεγχο της αυθαίρετης ανάπτυξης 

Όπως αναλύεται διεξοδικά στην Α΄ ΦΆΣΗ της µελέτης, για την Πόλη της 

Καλαµπάκας κρίνεται αναγκαία η σύνταξη ΓΠΣ σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Οικιστικού Νόµου 2508/97. Το προηγούµενο ΓΠΣ της πόλης συντάχθηκε προ 

δεκαετίας και σήµερα οι πιέσεις που δέχεται η πόλη λόγω της αύξησης του 

πληθυσµού και της τουριστικής κίνησης επιβάλλουν την αναθεώρηση του ΓΠΣ µε 

βάση τα νέα δεδοµένα, τους στόχους και τις προοπτικές της περιοχής. Ο σχεδιασµός 

της πόλης πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να προβλέπει πληθυσµιακή αύξηση 

µεγαλύτερη της περιφερειακής και στην ευρύτερη περιοχή του οικιστικού κέντρου να 

καθοριστούν χρήσεις γης, να χρησιµοποιηθούν συγκεντρωτικοί χωρικά πολεοδοµικοί 

µηχανισµοί και να περιορισθεί – καταργηθεί η εκτός σχεδίου δόµηση. 

Όσον αφορά τη Σκιάθο, παρ’ όλο που µαζί µε τις Β. Σποράδες έχει ενταχθεί σε 

λιγότερο ή περισσότερο πρόσφατες χωροταξικές µελέτες οι οποίες όµως εν τέλει δεν 

θεσµοθετήθηκαν, δεν υπάρχει ισχύων χωροταξικός σχεδιασµός. Ο ισχύων 

πολεοδοµικός σχεδιασµός, αφορά σε περιορισµένης έκτασης ένταξη σε ΓΠΣ και σε 

οριοθετήσεις οικισµών. Η έλλειψη ισχύοντος σχεδιασµού, µαζί µε την, µέχρι σήµερα, 

έλλειψη Κτηµατολογίου και δασικών χαρτών βρίσκεται στη βάση της µείωσης των 

δασικών περιοχών της Σκιάθου και της υποβάθµισης-αστικοποίησης του φυσικού 

περιβάλλοντος σε µεγάλο µέρος της νότιας Σκιάθου. Θετικό είναι ότι το 

Κτηµατολόγιο της Σκιάθου έχει αρχίσει να εκπονείται, βρίσκεται δε στην Α΄ ΦΆΣΗ.  

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την Φάση αυτή, οι πιέσεις της 

τουριστικής ανάπτυξης είναι τέτοιες που χρειάζεται ενεργός προστασία του 

περιβάλλοντος και διαρκείς έλεγχοι, µε σαφή κατανοµή των αρµοδιοτήτων ελέγχου. 

Οι ισχύοντες περιορισµοί για την ανάπτυξη της Σκιάθου βάσει των πολλών 

θεσµοθετηµένων και µη περιοχών περιβαλλοντικής προστασίας, είναι πολύ ευάλωτοι, 

όσο δεν υπάρχει δασολόγιο και Κτηµατολόγιο καθώς και όσο δεν προχωρεί 
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σχεδιασµός χωροταξικής κλίµακας ή όσο δεν προχωρεί έστω το ΣΧOΟΑΠ που 

προβλέπεται από τον Οικιστικό Nόµο σε επίπεδο πολεοδοµικού σχεδιασµού και 

αντιµετωπίζει ενιαία τον εντός και εκτός σχεδίου χώρο.  

Οι τέσσερις προτεινόµενες δράσεις του παρόντος Μέτρου µπορούν να 

χρηµατοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον, του ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

µετά από πρόταση των ∆ήµων. Οι δράσεις αφορούν κυρίως µελέτες και θεσµικές 

ρυθµίσεις. Αρµόδιοι φορείς για την επίβλεψη των δράσεων αυτών κρίνονται κυρίως 

οι ∆ήµοι, ενώ άµεσης προτεραιότητας κρίνεται η σύνταξη ΓΠΣ Καλαµπάκας και 

ΣΧΟΟΑΠ Σκιάθου.  Ο συνολικός προϋπολογισµός που απαιτείται για την υλοποίηση 

των προτεινόµενων δράσεων ανέρχεται 1.200.000 €. 



ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ 

 119

ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  / ∆ΙΚΤΥΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

ΜΕΤΡΟ 2.1. ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ "ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ" 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

Το Μέτρο αφορά την διενέργεια συγκεκριµένων ερευνών που θα βοηθήσουν στην 

προώθηση του εναλλακτικού τουρισµού. Για την προώθηση του εναλλακτικού 

τουρισµού απαραίτητη θεωρείται η µέτρηση της φέρουσας ικανότητας σε 

µικροεπίπεδο, η έρευνες γνώµης του τοπικού πληθυσµού και οι απόψεις τους για την 

τουριστική ανάπτυξη, η µέτρηση των µη δηλωµένων καταλυµάτων και άλλα πολύ 

βασικά ζητήµατα για την προώθηση του εναλλακτικού τουρισµού  που έχουν να 

κάνουν µε την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων (συγκεκριµένων 

χαρακτηριστικών) κάθε τόπου/περιοχής. 

Παρά την εµφάνιση τα τελευταία χρόνια νέων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού 

(π.χ. µορφών τουρισµού περιπέτειας κυρίως στους τουριστικούς πόλους του Ν. 

Τρικάλων, οικοτουρισµού στην Αλόννησο) σε γενικές γραµµές κυριαρχεί ο µαζικός 

τουρισµός (του τύπου «ήλιος-θάλασσα» στα παράλια και στα νησιά και εκδροµικός 

τουρισµός στα Μετέωρα).  

Η προώθηση του θαλάσσιου τουρισµού, και η βιώσιµη διαχείρισή του απαιτεί πρώτα 

από όλα την εκπόνηση ειδικής µελέτης για καταγραφή όλων των παραλιών της 

Περιφέρειας, την κατάταξή τους σε προσβάσιµες και µη,  και φυσικά την εκτίµηση 

της µέσης ηµερήσιας κίνησης λουοµένων σε αυτές. Παράλληλα απαιτείται η 

εκπόνηση ειδικών διαχειριστικών σχεδίων των ακτών, στα οποία θα προβλέπονται οι 

αναγκαίες παρεµβάσεις σε έργα υποδοµής, η διάνοιξη οδών πρόσβασης, η µέριµνα 

για τον καθαρισµό τους και την προστασία των λουοµένων, κ.α. Η προώθηση όµως 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού απαιτεί την σύµφωνη γνώµη του τοπικού 

πληθυσµού. Για το λόγο αυτό κρίνεται ως αναγκαία η διεξαγωγή ερευνών κοινής 

γνώµης ώστε να εντοπιστεί µια από τις βασικές παραµέτρους που αφορούν το 

επιθυµητό επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης. Παρόµοιες έρευνες πρέπει να γίνουν και 

για την έκφραση γνώµης των τουριστών, την καταγραφή δηλαδή του επιπέδου 

ευχαρίστησης των τουριστών της Περιφέρειας, των επιθυµιών τους, των 

προβληµάτων που αντιµετώπισαν και των προτάσεών τους. 
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Όπως έχει αναφερθεί στην Α΄ ΦΆΣΗ της µελέτης, το πλήθος των ηµερήσιων 

εκδροµέων σε ορισµένες περιοχές της Περιφέρειας είναι ιδιαίτερα υψηλό. Το γεγονός 

αυτό έχει ως συνέπεια τον περιορισµό της φέρουσας ικανότητας των περιοχών αυτών, 

καθώς και οι ηµερήσιοι εκδροµείς όπως και οι τουρίστες επιφέρουν σηµαντικές 

πιέσεις στο περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές). Γι’ αυτό και το παρόν µέτρο 

περιλαµβάνει δράση η οποία αφορά την εκτίµηση του πλήθους των εκδροµέων σε 

συγκεκριµένες περιοχές. 

Επίσης, το µέτρο περιλαµβάνει ειδική δράση για την καταγραφή των µη δηλωµένων 

τουριστικών καταλυµάτων που υπάρχουν στην Περιφέρεια, προκειµένου να ελεγχθεί 

από πλευράς ποιότητας και ποσότητας η τουριστική προσφορά της Περιφέρειας. 

Επίσης, άλλες δράσεις που περιλαµβάνει το µέτρο αφορούν στην δηµιουργία «soft» 

υποδοµής στην λίµνη Πλαστήρα για την εξυπηρέτηση των τουριστών-εκδροµέων, 

κυρίως όσον επιδίδονται σε συγκεκριµένες δραστηριότητες.  Μία άλλη δράση που 

περιλαµβάνει το παρόν Μέτρο, αφορά στην πιστοποίηση των τοπικών προϊόντων, µε 

στόχο την ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας, την ενίσχυση ροών εντός των τοπικών 

εισοδηµατικών κυκλωµάτων. 

Οι προτεινόµενες δράσεις του Μέτρου αφορούν κυρίως έρευνες και µελέτες, οι 

οποίες στην πλειοψηφία τους µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης (άλλες πηγές 

χρηµατοδότησης είναι ο Προϋπολογισµός των ∆ήµων, το ΕΠΤΑ και το ΠΕΠ 

Θεσσαλίας). Αρµόδιοι φορείς για την κατάθεση προτάσεων για τη χρηµατοδότηση 

των προτεινόµενων δράσεων προς την ∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠ 

Ανταγωνιστικότητα είναι οι ∆ήµοι και οι ιδιώτες µελετητές. Επίσης, η πλειοψηφία 

των προτεινόµενων δράσεων δεν κρίνονται ως άµεσης προτεραιότητας, ενώ ο 

προϋπολογισµός του Μέτρου που προκύπτει από το άθροισµα του προϋπολογισµού 

των επιµέρους δράσεων για τις οποίες µπορεί να εκτιµηθεί, ανέρχεται σε 625.000€.    

 

 

ΜΕΤΡΟ 2.2. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Την καλοκαιρινή περίοδο η προσέλκυση τουριστών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και 

κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές και τα νησιά είναι τόσο µεγάλη που αποτελεί 

κλασσικό\παράδειγµα µαζικού τουρισµού. Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και 
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κυρίως η θάλασσα είναι το χαρακτηριστικό εκείνο που προσελκύει χιλιάδες τουρίστες 

κάθε καλοκαίρι, ντόπιους και αλλοδαπούς, καθώς και ηµερήσιους εκδροµείς. 

∆εδοµένου ότι δεν διαφαίνονται τάσεις µείωσης του µαζικού θαλάσσιου τουρισµού 

παρά την προώθηση του εναλλακτικού τουρισµού κρίνεται αναγκαία η βελτίωση 

όλων εκείνων των υποδοµών που θα διευκολύνουν την θαλάσσια µετακίνησή τους 

και τον ελλιµενισµό των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής προσελκύοντας έτσι τουρίστες 

υψηλού εισοδήµατος. 

Στο παρόν Μέτρο, διαµέσου των δράσεων που περιλαµβάνει, προτείνεται η εφαρµογή 

των όσων περιλαµβάνονται στην ειδική «Μελέτη Ανάπτυξης Εθνικού Συστήµατος 

Λιµένων Αναψυχής – Ε.ΣΥ.Λ.Α.» και αφορούν την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι 

προτεινόµενες δράσεις αφορούν κατασκευαστικά έργα τα οποία θα µπορούσαν να 

αναλάβουν ιδιώτες επιχειρηµατίες / κατασκευαστικές εταιρείες, εφόσον πληρούν τις 

προϋποθέσεις που θα πρέπει να καταγράφονται σε ειδική προκήρυξη. Τα έργα αυτά 

θα µπορούσαν να ενταχθούν προς χρηµατοδότηση, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Οδικοί Άξονες, Λιµάνια, Αστική Ανάπτυξη του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Άµεσης προτεραιότητα 

κρίνονται τα έργα που αφορούν τον λιµένα αναψυχής της Σκιάθου, Σκοπέλου και 

Αλοννήσου. Ο συνολικός προϋπολογισµός τoυ Μέτρου ανέρχεται σε 10.750.000€. 

 

 

ΜΕΤΡΟ 2.3. ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει όλα εκείνα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για την 

προώθηση του οικοτουρισµού και του αγροτουρισµού. Το παρόν Μέτρο σκοπεύει 

στην ανάπτυξη αυτού του είδους εναλλακτικού τουρισµού µέσα κυρίως από ενέργειες  

και έρευνες που κυρίως στηρίζουν τα τοπικά παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα, την 

µετατροπή των παραδοσιακών (πιθανόν εγκαταλελειµµένων) παραδοσιακών 

κατοικιών σε αγροτουριστικά καταλύµατα, την χάραξη µονοπατιών οικοτουριστικού 

ενδιαφέροντος και την βελτίωση των ήδη υπαρχόντων. 

Με την υλοποίηση των δράσεων του παρόντος Μέτρου, θα υπάρξουν σηµαντικές 

θετικές επιπτώσεις στην ενδοχώρα της περιφέρειας, στις περιοχές δηλαδή που δεν 

έχουν έως τώρα αναπτυχθεί τουριστικά και που έχουν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις 

για την προώθηση του οικοτουρισµού και του αγροτουρισµού. Με την προώθηση 

αυτών των εναλλακτικών µορφών τουρισµού θα αυξηθεί το εισόδηµα των κατοίκων 
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και ενδεχοµένως θα παύσει το κύµα ερήµωσης/ εγκατάλειψης πολλών οικισµών της 

ενδοχώρας. Επίσης, λόγω της φύσεως των µορφών αυτών τουρισµού, θα 

παρουσιάζεται µια συνεχής ροή τουριστών στις περιοχές αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έτους. Προκειµένου όµως να προωθηθεί ο οικοτουρισµός και ο αγροτουρισµός 

στην Περιφέρεια, κρίνεται αναγκαία η υλοποίηση µιας σειράς ενεργειών που 

αφορούν στην στήριξη της συνεργασίας µεταξύ τοπικών παραγωγών και τουριστικών 

επιχειρήσεων (κυρίως εστιατορίων) προκειµένου να εξασφαλιστεί µια τοπική αγορά 

για τα προϊόντα του αγροτικού τοµέα,  βελτιώνοντας κατά συνέπεια τόσο το 

εισόδηµα των γεωργών όσο και την ποιότητα των προσφερόµενων προϊόντων από τις 

τουριστικές επιχειρήσεις (εστιατόρια).  

Παράλληλα, για την αποφυγή πιέσεων στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον από την 

προώθηση αυτών των µορφών τουρισµού, προτείνεται η διεξαγωγή έρευνας 

προκειµένου να καταγραφούν και να αξιολογηθούν οι κενές κατοικίες ως ικανές να 

µετατραπούν σε αγροτουριστικά καταλύµατα, ώστε να µην ανοικοδοµηθούν νέες 

κατοικίες και να προστατευτεί έτσι η παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Η προώθηση του 

οικοτουρισµού απαιτεί την δηµιουργία της αναγκαίας soft υποδοµής όπως για 

παράδειγµα η σήµανση των µονοπατιών, η τοποθέτηση επεξηγηµατικών πινακίδων, 

καθώς και η εγκατάσταση παρατηρητηρίων της πανίδας. 

Οι προτεινόµενες δράσεις µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα του Υπουργείου Γεωργίας «Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της 

Υπαίθρου», από την Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader Plus, από το Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Θεσσαλίας και από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Περιβάλλον του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Οι αρµόδιοι φορείς υποβολής πρότασης για την 

χρηµατοδότηση των δράσεων είναι κυρίως οι ιδιώτες (αγρότες) και οι ∆ήµοι.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο βαθµός προτεραιότητας της κάθε 

προτεινόµενης δράσης, καθώς και ο προϋπολογισµός της. Ο συνολικός 

προϋπολογισµός του Μέτρου ανέρχεται σε 710.000€ πλέον του προϋπολογισµού των 

δράσεων εκείνων που δεν µπορεί να εκτιµηθεί στην παρούσα φάση λόγω 

αναγκαιότητας εκπόνησης ειδικής µελέτης. 
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ΜΕΤΡΟ 2.4. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Το Μέτρο περιλαµβάνει µια σειρά ενεργειών και έργων που στοχεύουν στην 

προώθηση του πολιτιστικού τουρισµού στην Περιφέρεια. Η αξιοποίηση/ ανάδειξη και 

κυρίως η διάσωση της πληθώρας των πολιτιστικών µνηµείων, του λαϊκού πολιτισµού 

και της ιστορίας της Περιφέρειας θεωρείται επιβεβληµένη όχι µόνο για την 

προώθηση του πολιτιστικού τουρισµού. Ωστόσο, η ανάπτυξη του πολιτιστικού 

τουρισµού θεωρείται ένα βασικό µέσω για την διάσωση και διάδοση του πολιτισµού. 

Έτσι το Μέτρο αφορά δράσεις φυσικών επενδύσεων στον τοµέα του πολιτισµού µε 

στόχο την ανάδειξη στοιχείων που συνδέονται µε την ελληνική µυθολογία και την 

τοπική ιστορίας, την προβολή παραδοσιακών αντικειµένων, την διάσωση 

παραδοσιακών επαγγελµάτων και µια σειρά άλλων δράσεων µη φυσικών επενδύσεων 

(soft) που αφορούν κυρίως διοργάνωση µουσικών και χορευτικών πολιτιστικών 

εκδηλώσεων. 

Συγκεκριµένα, όσον αφορά την πρόταση για τη δηµιουργία του Κέντρου Μυθολογίας 

και Ιστορίας Ολύµπου, η αναγκαιότητα του έργου, οι σκοποί της λειτουργίας, τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά κ.α. αναλύονται διεξοδικά στη µελέτη που εκπόνησαν οι 

εταιρείες FOREST SA και ΤΕΑΜ 4 µε τίτλο «∆ιαχείριση του εσωτερικού τµήµατος 

της Θεσσαλίας που ορίζεται από τον ορεινό όγκο του Ολύµπου και του Κίσαβου, µε 

στόχο την ήπια, οικολογική τουριστική ανάπτυξή του». Όσον αφορά την πρόταση για 

τη δηµιουργία νέων και βελτίωση ήδη υπαρχόντων µόνιµων λαογραφικών εκθέσεων, 

αυτής στηρίζεται στο γεγονός ότι οι εκθέσεις αυτές ενισχύουν την τοπική ταυτότητα 

των κατοίκων, ευαισθητοποιώντας τους παράλληλα για την διατήρησή της. 

Παράλληλα ενισχύεται και η ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου και οι ανάδειξή των 

χαρακτηριστικών εκείνων που τον κάνουν να ξεχωρίζει από άλλους τουριστικούς 

προορισµούς. Στο ίδιο πνεύµα κινείται και η πρόταση για τη δηµιουργία του Κέντρου 

Ξυλογλυπτικής της Καλαµπάκας, το οποίο θα αξιοποιεί την παράδοση που έχει ο 

τόπος στην ξυλογλυπτική, σκοπεύοντας στη διάσωση και ανάδειξη της τέχνης αυτής, 

µέσα της δηµιουργίας ενός εργαστηρίου που θα διδάσκεται η τέχνη στους νέους της 

περιοχής και θα παράγονται σύγχρονα και παραδοσιακά προϊόντα τα οποία θα 

πωλούνται στους τουρίστες της περιοχής. Το Κέντρο αυτό θα µπορούσε να λειτουργεί 

και ως εκθεσιακό χώρος και πωλητήριο των έργων που θα κατασκευάζονται, ενώ θα 

µπορούσε να γίνεται και επίδειξη της ξυλογλυπτικής στους τουρίστες, όπως 

συµβαίνει για παράδειγµα σε παρόµοια τέτοια κέντρα στο εξωτερικό. 
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Επίσης, για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού, κρίνονται αναγκαίες και άλλες 

δράσεις, όπως η σήµανση και η τοποθέτηση επεξηγηµατικών πινακίδων σε 

πολιτιστικά µνηµεία της περιφέρειας, καθώς και η διοργάνωση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων τοπικής αλλά και διεθνής εµβέλειας. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζεται ο χαρακτήρας της κάθε δράσης, αν δηλαδή πρόκειται για µελέτη, έργο 

ή ενέργεια, καθώς και ο βαθµός προτεραιότητας αυτής. Στον ίδιο πίνακα 

παρουσιάζονται οι αρµόδιοι φορείς για την χρηµατοδότηση των δράσεων αυτών µέσα 

από ειδικά προγράµµατα που διαχειρίζεται o κάθε ένας, όπως το Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Θεσσαλίας, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του 

Υπουργείου Πολιτισµού, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα, καθώς 

και άλλες πηγές όπως ιδιωτικά κεφάλαια και προϋπολογισµός των ∆ήµων. Για την 

υποβολή πρότασης και την υλοποίηση των δράσεων αυτών, αρµόδιοι φορείς είναι οι 

∆ήµοι, οι ιδιώτες, καθώς και τοπικοί συλλογικοί (πολιτιστικοί) φορείς. Αθροίζοντας 

το ποσό του προϋπολογισµού των δράσεων εκείνων που µπορεί να εκτιµηθεί, ο 

συνολικός προϋπολογισµός του Μέτρου ανέρχεται σε 4.480.000 €.  

 

 

ΜΕΤΡΟ 2.5. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Το Μέτρο αφορά στην προώθηση του θρησκευτικού τουρισµού µέσω της 

δηµιουργίας πακέτου συνδυασµένης αξιοποίησης εκκλησιαστικών µνηµείων 

διαφόρων περιοχών της Περιφέρειας. Ο θρησκευτικός τουρισµός υπάρχει ήδη στην 

περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά µόνο στην Καλαµπάκα. Ωστόσο στην Θεσσαλία 

υπάρχουν και άλλα αξιόλογα θρησκευτικά µνηµεία πέραν από εκείνα της 

Καλαµπάκας τα οποία θα µπορούσαν να ενταχθούν σε ένα ολοκληρωµένο 

πρόγραµµα-δίκτυο Θρησκευτικού τουρισµού. Στην Α΄ ΦΆΣΗ της µελέτης 

παρατίθεται για το σύνολο της περιφέρειας, αλλά και για κάθε περιοχή που µελετάται 

χωριστά πληθώρα αξιόλογων εκκλησιαστικών µνηµείων που µε την κατάλληλη 

φροντίδα για την αποκατάσταση και ανάδειξή τους θα µπορούσαν να αποτελέσουν 

σηµαντικούς τουριστικούς προορισµούς.  

Η προτεινόµενη δράση του παρόντος Μέτρου απευθύνεται σε ιδιώτες – τοπικούς 

επιχειρηµατίες οι οποίοι, εκµεταλλευόµενοι τους πόρους που διαθέτει το 
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Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Θεσσαλίας αλλά και ιδία κεφάλαια ,θα 

µπορούσαν να υλοποιήσουν τη δράση αυτή.  

 

 

ΜΕΤΡΟ 2.6. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Η αξιοποίηση της Ολυµπιακής αθλητικής υποδοµής στο Βόλο, καθώς και του δικτύου 

των ολυµπιακών προπονητηρίων στη Θεσσαλία και της αθλητικής υποδοµής Σκιάθου 

για χρήση αθλητικού-προπονητικού τουρισµού αποτελεί τον στόχο του 

συγκεκριµένου Μέτρου. Το Πρόγραµµα ΕΛΛΑ∆Α 2004 του Υπουργείου 

Πολιτισµού, το οποίο µεταξύ άλλων, αφορά στην δηµιουργία σύγχρονων αθλητικών 

υποδοµών σε όλη την Ελλάδα εκτός της Αττικής, έχει χρηµατοδοτήσει τη δηµιουργία 

πολλών αθλητικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σηµειώνεται δε ότι 

στο Βόλο κατασκευάζεται το Πανθεσσαλικό Στάδιο στο οποίο θα διεξαχθούν οι 

προκριµατικοί Αγώνες ποδοσφαίρου για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004. 

Επίσης, πολλοί αθλητικοί χώροι της Θεσσαλίας έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των 

Προπονητικών Κέντρων για τους αθλητές που θα λάβουν µέρος στους Ολυµπιακούς 

Αγώνες του 2004. Όλα αυτά θα έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός σηµαντικού 

προηγούµενου µετά το 2004. Οι τοπικές αρχές, εκµεταλλευόµενοι την ευκαιρία που 

τους έχει παρουσιαστεί, τόσο όσον αφορά την κατασκευή σύγχρονων αθλητικών 

κέντρων, όσο και του γεγονότος ότι ο Βόλος είναι Ολυµπιακή Πόλη και πολλές άλλες 

πόλεις τις Θεσσαλίας θα φιλοξενήσουν αθλητές από όλο τον κόσµο για την 

προπόνησή τους ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων, θα πρέπει να αναδείξουν την 

Θεσσαλία ως µια Περιφέρεια που προσφέρει όλες τις αναγκαίες υποδοµές για την 

προσέλκυση αθλητών από όλο τον κόσµο και κυρίως από τη Βόρεια Ευρώπη. 

Η ενέργεια αυτή, η αξιοποίηση δηλαδή της Ολυµπιακής αθλητικής υποδοµής της 

Περιφέρειας (Πανθεσσαλικό Στάδιο, Προπονητικά Κέντρα), µπορεί να υλοποιηθεί 

από τους ∆ήµους της Περιφέρειας µε τη συνεργασία της Γενικής Γραµµατείας 

Αθλητισµού (ΓΓΑ) του Υπουργείου Πολιτισµού, τοπικούς και πολιτιστικούς φορείς 

και να χρηµατοδοτηθεί από Προγράµµατα της ΓΓΑ, από το Ειδικό Πρόγραµµα 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και από τον προϋπολογισµό των ∆ήµων. Το ποσό της 

χρηµατοδότησης της δράσης αυτής εξαρτάται από το µέγεθος του επικοινωνιακού 
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προγράµµατος, το πλήθος των χωρών και των αθλητικών σωµατείων του εξωτερικού 

που θα απευθύνεται. 

 

 

ΜΕΤΡΟ 2.7. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ 

Πέρα από τις παραπάνω εναλλακτικές µορφές τουρισµού, η Περιφέρεια Θεσσαλίας 

ενδείκνυται και για την ανάπτυξη του τουρισµού περιπέτειας, εξάλλου σε πολλές 

περιοχές της Περιφέρειας έχει ήδη αρχίσει προώθηση του τουρισµού αυτού. Στο 

πλαίσιο αυτό προτείνεται για παράδειγµα η ανάπτυξη-οργάνωση σπορ αέρος 

(ανεµοπτερισµός, αεροπλοΐα), σπορ ποταµού (ράφτινγκ, κανόινγκ, ψάρεµα), η 

αναρρίχηση και η ορειβασία, καθώς και η δηµιουργία ορισµένων έργων υποδοµής 

που έχουν να κάνουν µε την βελτίωση των ορεινών καταφύγιων και των 

εγκαταστάσεων των χιονοδροµικών κέντρων. 

Τέτοιου είδους µορφή τουρισµού έχει ήδη κάνει την εµφάνισή στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας και κυρίως στις περιοχές του Ολύµπου, Καλαµπάκας και Λίµνης 

Πλαστήρας. Εκείνο που πρέπει άµεσα να γίνει είναι η σωστή οργάνωση των 

προσφερόµενων υπηρεσιών, ξεκινώντας από την επικοινωνιακή πολιτική και την 

προβολή του τουρισµού περιπέτειας τόσο στην ηµεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, την 

δηµιουργία των αναγκαίων εγκαταστάσεων, την προσφορά υπηρεσιών από 

εξειδικευµένα άτοµα, κ.α. 

Η συνεργασία των τοπικών αθλητικών φορέων και των οποιονδήποτε φορέων που 

σήµερα προσφέρουν υπηρεσίες στον τοµέα αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαία για την 

σωστή οργάνωση του τουρισµού περιπέτειας. Προτείνεται δηλαδή η δηµιουργία ενός 

ειδικού φορέα σε κάθε περιοχή που θα προσφέρει µια ειδική µορφή τουρισµού 

περιπέτειας η οποία θα είναι υπεύθυνη για την «πρόσκληση», φιλοξενία και 

οργάνωση των δραστηριοτήτων, την ασφάλεια των τουριστών, κ.α. Οι προτεινόµενες 

ενέργειες µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Ανταγωνιστικότητα και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Θεσσαλίας 

στα οποία προβλέπεται η χρηµατοδότηση τέτοιου είδους δράσεων.   

Στον πίνακα που ακολουθεί στο τέλος της ενότητας αυτής παρουσιάζεται ανά δράση 

ο αρµόδιος φορέας για την υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης, ο υπεύθυνος φορέας 

για την έγκριση της πρότασης και ένταξή της σε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Γ΄ 
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ΚΠΣ και ο βαθµός προτεραιότητας υλοποίησης της κάθε προτεινόµενης δράσης. Ο 

συνολικός προϋπολογισµός που απαιτείται για την εφαρµογή του Μέτρου δεν µπορεί 

να εκτιµηθεί στην παρούσα φάση διότι απαιτούνται ειδικές µελέτες. 

 

 

ΜΕΤΡΟ 2.8. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

∆εδοµένου ότι σε ειδική µελέτη που εκπονήθηκε για τον Συνεδριακό Τουρισµό µε 

τίτλο «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικών Κατευθύνσεων για την Ανάπτυξη του 

Συνεδριακού Τουρισµού και των Υποδοµών Γκολφ στην Ελλάδα» δεν προβλέπετε η 

δηµιουργία νέων συνεδριακών κέντρων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο παρόν 

Μέτρο προτείνεται ο εκσυγχρονισµός των υφιστάµενων συνεδριακών κέντρων που 

λειτουργούν κυρίως σε ξενοδοχεία της Περιφέρειας, καθώς και η δηµιουργία νέων 

συνεδριακών κέντρων σε προϋπάρχοντα κτίρια για µικρές συνεδριακές δράσεις στη 

Σκόπελο και Αλόννησο.  

Ο συνεδριακός τουρισµός αποτελεί µια µορφή εναλλακτικού τουρισµού που έχει ως 

αποτέλεσµα την προσέλκυση τουριστών υψηλών εισοδηµάτων και µεγάλα 

οικονοµικά οφέλη στην τοπική οικονοµία. Για την προώθηση όµως και αυτής της 

µορφής εναλλακτικού τουρισµού, απαιτείται η εκπόνηση ειδικών µελετών που 

κυρίως θα αφορούν την σκοπιµότητα της ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισµού, την 

καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης και των τάσεων που θα υπάρξουν στο 

µέλλον, των κτιρίων που πιθανόν θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για συνέδρια 

και φυσικά την αναγκαιότητα σύστασης ενός φορέα διοργάνωσης συνεδρίων σε 

περιφερειακό επίπεδο. 

Αρµόδιοι φορείς για την υποβολή πρότασης και υλοποίησης των προτεινόµενων 

δράσεων είναι οι ιδιώτες – τοπικοί επιχειρηµατίες. Οι προτεινόµενες δράσεις θα 

µπορούσαν να χρηµατοδοτηθούν από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

της Θεσσαλίας και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης. Για τη σύσταση του φορέα διοργάνωσης συνεδρίων, 

αρµόδιο οργανο είναι οι ίδιοι οι ιδιώτες επιχειρηµατίες, ενώ για τις άλλες δράσεις 

είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Όπως και στο προηγούµενο Μέτρο, ο συνολικό 

προϋπολογισµό για την υλοποίηση των δράσεών του δεν µπορεί να εκτιµηθεί διότι 

είναι αναγκαία η διεξαγωγή ειδικών µελετών. 
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ΜΕΤΡΟ 2.9. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ 

Το Μέτρο αφορά στην ανάπτυξη του τουρισµού στα τέσσερα αστικά κέντρα της 

Περιφέρειας, συγκεκριµένα αφορά στην δηµιουργία Οδηγών και στην οργάνωση, 

ανάδειξη και σήµανση διαδροµών και δραστηριοτήτων πολιτισµού/ιστορίας, 

αρχιτεκτονικής/τέχνης, αγοράς, φαγητού/ποτού, αναψυχής και επιχειρηµατικού 

ενδιαφέροντος. Τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας δεν θα πρέπει να θεωρούνται µόνο 

ως ενδιάµεσος σταθµός του τουρίστα για την µετάβασή του σε περιοχές όπως το 

Πήλιο, οι Σποράδες, η Λίµνη Πλαστήρα και η Καλαµπάκα. Έχουν και αυτά τα δικά 

τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά – συγκριτικά πλεονεκτήµατα- τα οποία θα πρέπει να 

αναδειχθούν.  

Οι προτεινόµενες δράσεις του παρόντος µέτρου αφορούν ακριβώς στην ανάδειξη των 

συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των αστικών κέντρων της Περιφέρειας και στην 

προβολή τους ως τουριστικών προορισµών. Για την υποβολή συγκεκριµένων 

προτάσεων και την υλοποίησή τους υπεύθυνοι φορείς θεωρούνται οι ∆ήµοι (όπως 

αναφέρεται στον πίνακα στο τέλος της ενότητας), ενώ αρµόδιος φορέας για την 

αξιολόγηση και έγκριση των προτάσεων είναι η Περιφέρειας Θεσσαλίας, η 

∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ το οποίο στα Τεχνικά ∆ελτία των Μέτρων που 

προλαµβάνει αναφέρεται και η χρηµατοδότηση τέτοιου είδους δράσεων. Όπως 

διαπιστώνεται από τον παρακάτω πίνακα, οι προτεινόµενες δράσεις του παρόντος 

Μέτρου δεν κρίνονται άµεσης προτεραιότητας, ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός των 

δράσεων που αφορούν εκπόνηση µελετών ανέρχεται σε 60.000€. Ο προϋπολογισµός 

των δράσεων που φορούν σε έργα θα εκτιµηθεί βάσει των µελετών που πρέπει να 

εκπονηθούν.   

 

 

ΜΕΤΡΟ 2.10. ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Το Μέτρο αφορά κυρίως εκπόνηση µελετών για την ανάδειξη του Ιαµατικού 

Τουρισµού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την ανάπτυξη των υποδοµών τους. 

∆εδοµένου ότι εδώ και αρκετά χρόνια στη χώρα µας έχει αναπτυχθεί αυτή η 

εναλλακτική µορφή τουρισµού, η Θεσσαλία θα µπορούσε να διεκδικήσει ένα µερίδιο 

της αγοράς αυτής µιας και διαθέτει τους αναγκαίους φυσικούς πόρους.   
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Στην ειδική µελέτη για τον Ιαµατικό Τουρισµό µε τίτλο «Στρατηγικό Πλαίσιο 

Χωρικών Κατευθύνσεων για την Ανάπτυξη του ιαµατικού Τουρισµού στην Ελλάδα» 

την οποία εκπόνησε το 2000 η εταιρεία ΚΕΠΑΜΕ, οι ιαµατικές πηγές της χώρας µας 

κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες α) στις πηγές τουριστικής σηµασίας (Σµοκόβο) και 

β) στις πηγές τοπικής σηµασίας (Κόκκινο Νερό, ∆ρανίστα). Στις πηγές τουριστικής 

σηµασίας παρουσιάζεται πτωτική τάση της κίνησης των τουριστών, σε αντίθεση µε 

τις πηγές τοπικής σηµασίας που παρουσιάζεται αυξητική τάση γεγονός που 

αποδίδεται στην βελτίωση και την οργάνωση των πηγών και των εγκαταστάσεών 

τους. Τα προβλήµατα της ανάπτυξης του ιαµατικού τουρισµού στη χώρας έγκειται 

κυρίως στην υποβάθµιση των αισθητικών και υγειονοµικών συνθηκών και της 

ιατρικής παρακολούθησης, στην υποβάθµιση των περιβαλλοντικών συνθηκών 

άµεσου και ευρύτερου περιβάλλοντος, καθώς και στην αδυναµία του υφιστάµενου 

management να οδηγήσει σε εκσυγχρονισµούς εγκαταστάσεων, προσφερόµενων 

υπηρεσιών και διοίκησης.  

Οι προτεινόµενες δράσεις του παρόντος Μέτρου αφορούν τόσο στην ανάπτυξη-

βελτίωση των υποδοµών και των προσφερόµενων υπηρεσιών στις ιαµατικές πηγές 

Κόκκινο Νερό, Σµοκόβου, Βλαχάβα και ∆ρανίστας.  Υπεύθυνοι για την υποβολή 

προτάσεων χρηµατοδότησης των δράσεων αυτών και υλοποίησή τους είναι οι ∆ήµοι 

και αρµόδιοι φορείς για την έγκριση των προτάσεων και την χρηµατοδότησή τους 

είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και οι ίδιοι οι ∆ήµοι. Τα προγράµµατα από οποία θα 

µπορούσαν να χρηµατοδοτηθούν οι προτεινόµενες δράσεις είναι το Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Ανταγωνιστικότητα. Οι προτεινόµενες δράσεις δεν θεωρούνται άµεσης 

προτεραιότητας και ο προϋπολογισµός του Μέτρου (πλην της δράσης που αφορά σε 

έργα βελτίωσης των υποδοµών για την οποία θα πρέπει να γίνει ειδική µελέτη) 

ανέρχεται σε 30.000 €. 

 

 

ΜΕΤΡΟ 2.11. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ 

Το Μέτρο αυτό αφορά την προώθηση ενεργειών για την ανάπτυξη του τουρισµού 

γευσιγνωσίας.  Συγκεκριµένα το Μέτρο αποσκοπεί στην επέκταση εφαρµογής του 

θεσµού των Τοπικών Συµφώνων Ποιότητας στις επιχειρήσεις εστίασης και στις 
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λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς και στην οργάνωση/βελτίωση 

δραστηριοτήτων-εκδηλώσεων γευσιγνωσίας µε πιστοποιηµένα τοπικά προϊόντα 

ποιότητας.  

Υπεύθυνοι φορείς για την υλοποίηση των προτεινόµενων δράσεων είναι οι ιδιώτες 

και η χρηµατοδότηση µπορεί να γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, από την Κοινοτική Πρωτοβουλία 

Leader Plus την για λογαριασµό της χώρας µας διαχειρίζεται το Υπουργείο Γεωργίας 

και από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας. Οι προτεινόµενες 

δράσεις δεν θεωρούνται άµεσης προτεραιότητας και ο προϋπολογισµός τους δεν 

µπορεί να εκτιµηθεί στην παρούσα διότι εξαρτάται από το πλήθος και το µέγεθος των 

προτάσεων των επιχειρηµατικών σχεδίων. 

 

 

ΜΕΤΡΟ 2.12. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Το Μέτρο αφορά κυρίως ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν οι ιδιώτες επιχειρηµατίες 

για την ανάπτυξη άλλων εναλλακτικών µορφών τουρισµού όπως η ανάπτυξη της 

τηλεεργασίας µε τον κατάλληλο εξοπλισµό των καταλυµάτων ώστε ο τουρίστας να 

µπορεί να κάνει χρήση διαδικτύου, στην ανάπτυξη ειδικών προγραµµάτων τουρισµού 

3ης ηλικίας, εκπαιδευτικού τουρισµού, κοινωνικού τουρισµού, χρονοµεριστικού, κ.α.. 

Το γεγονός της προσφοράς συγκεκριµένου τουριστικού προϊόντος σε συγκεκριµένες 

κατηγορίες πληθυσµού, προσαρµοσµένο στις ανάγκες τους έχοντας ως αποτέλεσµα 

την προσέλκυση τουριστών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως στις 

περιόδους εκείνες που η κίνηση παραδοσιακού τύπου τουριστών (τουρίστας µαζικού 

τουρισµού) είναι ελάχιστη έως και µηδενική.  

Οι προτεινόµενες δράσεις αφορούν τους ξενοδόχους και τους τουριστικούς 

πράκτορος, ενώ η χρηµατοδότησή τους µπορεί να γίνει µέσω του Επιχειρησιακού 

προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα, του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της 

Πληροφορίας και του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας. 

Από το σύνολο των προτεινόµενων δράσεων. Ο βαθµός προτεραιότητας των 

προτεινόµενων δράσεων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί στο τέλος της 

ενότητας, ενώ όσον αφορά τον συνολικό προϋπολογισµό αυτός δεν µπορεί να 

εκτιµηθεί διότι εξαρτάται από το πλήθος των προτεινόµενων επενδυτικών σχεδίων 



ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ 

 131

και το µέγεθος της κάθε επένδυσης. Σηµειώνεται πάντως, ότι τα προαναφερόµενα 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα περιλαµβάνουν Μέτρα που χρηµατοδοτούν δράσεις 

τέτοιου είδους.  

 

 

ΜΕΤΡΟ 2.13. ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 

∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Το παρόν Μέτρο αφορά µελέτες και ενέργειες για την δικτύωση των περιοχών που 

εξειδικεύονται σε συγκεκριµένες µορφές εναλλακτικού τουρισµού. Όπως αναφέρεται 

στην ενότητα Α.3.6.3.σε πρώτη φάση την πρωτοβουλία για τη σύσταση, οργάνωση 

και λειτουργία των δικτύων καλείται να αναλάβει η Περιφέρεια σε συνεργασία µε την 

πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια αυτοδιοίκηση και σε αναζήτηση συνεργασιών µε 

τον ιδιωτικό τοµέα. Ενώ όσον αφορά τη λειτουργία των δικτύων προτείνεται η 

εκπόνηση ειδικής µελέτης που θα αφορά στις δοµές, τις µορφές οργάνωσης, στο 

περιεχόµενο, στη χρονική κλιµάκωση των σχετικών δράσεων, καθώς και στη 

διεύρυνση των δικτύων µε νέες περιοχές. 

Η των δικτύων αυτών θα έχει ως συνέπεια την µεγιστοποίηση του µεριδίου της 

Περιφέρειας στην ελληνική και διεθνή τουριστική αγορά, στην αύξηση της 

τουριστικής κίνησης µε επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου καθώς και της 

διάρκειας παραµονής, στην προσέλκυση, στην άµβλυνση των χωρικών ανισοτήτων, 

δια της δηµιουργίας των δικτυώσεων και των απαραίτητων για την τουριστική 

ανάπτυξη υποδοµών, σε περιοχές υψηλής διασπορά στο χώρο της Περιφέρειας, κ.α. 

Η υλοποίηση των προτεινόµενων δράσεων θα γίνει κυρίως από εταιρικά σχήµατα 

ιδιωτικού δικαίου στα οποία θα µετέχουν ιδιώτες επιχειρηµατίες, κοινωνικοί και 

οικονοµικοί φορείς, καθώς και τοπικές αρχές. Η χρηµατοδότηση των δράσεων µπορεί 

να γίνει µέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας. Όλες οι 

δράσεις θεωρούνται άµεσης προτεραιότητας καθώς στις δικτυώσεις αυτές προτείνεται 

να στηριχθεί η τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Όσον αφορά τον συνολικό 

προϋπολογισµό του Μέτρου, αυτός δεν µπορεί να εκτιµηθεί στην παρούσα φάση 

διότι απαιτείται η εκπόνηση ειδικών µελετών (µελέτη σύστασης και εφαρµογής ανά 

θεµατικό δίκτυο αξίας 250.000€). 
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ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Η/ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕΤΡΟ 3.1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Το Μέτρο αφορά ιδιωτικές επενδύσεις που στοχεύουν στην αναβάθµιση και τον 

εκσυγχρονισµό των τουριστικών καταλυµάτων και στην οργάνωση και διοίκησή 

τους.  

Η διεθνής και ιδιαίτερα η ευρωπαϊκή αγορά καταγράφει ροπή ανάπτυξης µεγάλων, 

πολυδύναµων εγκαταστάσεων παροχής πολλαπλών και πολύπλευρων υπηρεσιών, 

αλλά και προς µικρές, ευέλικτες µονάδες παροχής εναλλακτικών, εξειδικευµένων και 

συνήθως υψηλής ποιότητας, τουριστικών υπηρεσιών. Οι τουριστικές επιχειρήσεις και 

ειδικότερα τα τουριστικά καταλύµατα αναβαθµίζονται ποιοτικά µε εκσυγχρονισµό, 

ριζική ανακαίνιση, αντικατάσταση ξενοδοχειακού εξοπλισµού, διεύρυνση και 

βελτίωση προσφεροµένων υπηρεσιών, οργανωτική αναδιάρθρωση, κατάρτιση 

ανθρώπινου δυναµικού, αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων όσον αφορά στα 

σύγχρονα επικοινωνιακά µέσα, κλπ, και γενικά, ανταποκρίνονται στην αύξηση των 

απα8ιτήσεων των τουριστών σε ποιότητα και ποικιλία τουριστικών υπηρεσιών. 

Οι τάσεις της διεθνούς αγοράς, υποχρεώνουν σε επαναπροσδιορισµό των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών της τουριστικής προσφοράς, τόσο στο πεδίο των καταλυµάτων, όσο 

και των επιχειρήσεων των λοιπών τουριστικών κλάδων, προκειµένου να 

αναβαθµιστεί, συνολικά, η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

Οι προτεινόµενες δράσεις που περιλαµβάνει το παρόν Μέτρο µπορούν να 

χρηµατοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της 

Θεσσαλίας.  

Οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την υποβολή σχετικής πρότασης χρηµατοδότησης 

των δράσεων είναι οι ιδιώτες επιχειρηµατίες. Ενώ αρµόδιοι φορείς για την έγκριση 

και χρηµατοδότηση των προτεινόµενων δράσεων είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

η Περιφέρεια Θεσσαλίας (∆ιαχειριστικές Αρχές Επιχειρησιακών Προγραµµάτων). Η 

υλοποίηση των δράσεων αυτών θεωρείται άµεση, για τους λόγους που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, ενώ δεν µπορεί να γίνει εκτίµηση του κόστους των επενδύσεων αυτών 

καθώς αυτό εξαρτάται από το πλήθος και το µέγεθος των επενδυτικών 
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σχεδίων/προτάσεων που θα υποβάλουν στους αρµόδιους φορείς οι επιχειρηµατίες. 

Ενδεχοµένως οι προσκλήσεις των αρµόδιων φορέων προς τους επιχειρηµατίες να 

αναφέρουν µέγιστο κόστος επενδύσεων που δύναται να καλυφθεί από το αντίστοιχο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 

 

 

ΜΕΤΡΟ 3.2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στην Περιφέρεια λειτουργούν ελάχιστα καταλύµατα Α΄ και ΑΑ΄ κατηγορίας µε 

συνέπεια σε πολλές αξιόλογες περιοχές το γεγονός αυτό να δρα ανασταλτικά στην 

προσέλκυση τουριστών υψηλών εισοδηµάτων. Επίσης το Μέτρο αυτό στοχεύει, πέρα 

από τη δηµιουργία νέων καταλυµάτων υψηλής κατηγορίας και στην προώθηση της 

επανάχρησης παλαιών κενών κατοικιών παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ως 

τουριστικών καταλυµάτων, προκειµένου να διατηρηθεί και να αναδειχθεί η 

παραδοσιακή αρχιτεκτονική και να αποφευχθεί η κατασκευή νέων µεγάλων 

ξενοδοχειακών µονάδων που πιθανόν να αλλοιώνουν την αισθητική του τοπίου και 

που θα ξεφεύγουν από τα παραδοσιακά πρότυπα της τοπικής αρχιτεκτονικής. 

Οι προτεινόµενες δράσεις µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα του Υπ. Ανάπτυξης, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα της Θεσσαλίας, την Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader Plus, και τον 

Αναπτυξιακό Νόµο. Υπεύθυνοι  φορείς για την υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης 

των επενδυτικών σχεδίων είναι ιδιώτες-επιχειρηµατίες. Ενώ, οι φορείς που είναι 

αρµόδιοι για την έγκριση των προτάσεων και την χρηµατοδότησή τους, όπως 

φαίνονται από τον πίνακα που παρατίθεται στο τέλος της ενότητας, είναι το Υπ. 

Ανάπτυξης, το Υπ. Γεωργίας, και η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Στον ίδιο πίνακα 

παρουσιάζεται και ο βαθµός προτεραιότητας για την υλοποίηση της κάθε δράσης. 

Όσον αφορά τον απαιτούµενο προϋπολογισµό για τη χρηµατοδότηση της υλοποίησης 

της κάθε δράσης, αυτός δεν µπορεί να εκτιµηθεί στην παρούσα φάση καθώς 

εξαρτάται από το πλήθος και το µέγεθος των προτεινόµενων ιδιωτικών επενδυτικών 

σχεδίων.  
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ΜΕΤΡΟ 3.3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

Το Μέτρο περιλαµβάνει έργα τα οποία κυρίως σκοπεύουν στην αναβάθµιση και τον 

εκσυγχρονισµό των καταλυµάτων της Περιφέρειας. Αναβάθµιση των καταλυµάτων 

µε υποδοµές που θα βελτιώνουν την διαµονή του τουρίστα κατά τη χειµερινή περίοδο 

και συµπλήρωση των βιολογικών καθαρισµών των τουριστικών καταλυµάτων για την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

Όπως έχει τονισθεί τόσο στην Α΄ φάση της µελέτης όσο και στις προηγούµενες 

ενότητες της  παρούσας φάσης, η εξασφάλιση της τουριστικής κίνησης καθ' όλη τη 

διάρκεια του έτους και όχι σε συγκεκριµένες εποχές-περιόδους του έτους, πρέπει να 

αποτελέσει βασικό στόχος της πολιτικής τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας. Για 

την επίτευξη όµως αυτού του στόχου απαιτείται η υλοποίηση µιας σειράς 

επενδύσεων. Το παρόν Μέτρο αφορά δράσεις που στόχο έχουν να βελτιώσουν τις 

συνθήκες διαµονής των τουριστών στα τουριστικά καταλύµατα της περιοχής κατά 

την χειµερινή περίοδο, και κυρίως των καταλυµάτων που βρίσκονται στα νησιά των 

Σποράδων, µιας και οι περισσότερες  µονάδες που βρίσκονται στις άλλες περιοχές τις 

Θεσσαλίας δέχονται τουρίστες και την χειµερινή περίοδο. 

Όσον αφορά δε τη δράση για την αναβάθµιση, τον εκσυγχρονισµό και τη 

συµπλήρωση των βιολογικών καθαρισµών των ξενοδοχειακών µονάδων, έχει 

αναλυθεί σε µεγάλο βαθµό στην παρούσα µελέτη η αναγκαιότητα της υλοποίησης της 

δράσης αυτής, τόσο για την προστασία του φυσικού περιβάλλον όσο και για την 

ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης. ∆εδοµένου ότι το περιβάλλον αποτελεί τη βάση 

πάνω στην οποία στηρίζεται ο τουρισµός, η προστασία και διάσωσή του αποτελεί 

βασικό παράγοντα για την βιωσιµότητα της τουριστικής ανάπτυξης.   

Οι προτεινόµενες δράσεις αφορούν κυρίως έργα υποδοµών των οποίων ο 

προσδιορισµός του κόστους τους απαιτούν την εκπόνηση ειδικών µελετών. Ωστόσο η 

χρηµατοδότησή τους µπορεί να γίνει µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Ανταγωνιστικότητα και του Αναπτυξιακού Νόµου. Υπεύθυνος φορέας για την 

υποβολή  των αναγκαίων επενδυτικών προτάσεων είναι οι ίδιοι οι επιχειρηµατίες-

επενδυτές, ενώ αρµόδιος φορέας για την έγκριση και χρηµατοδότηση των προτάσεων 

αυτών είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο βαθµός προτεραιότητας υλοποίησης των 

δράσεων αυτών θεωρείται άµεσος για τους λόγους που προαναφέρονται. 
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ΜΕΤΡΟ 3.4. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Η λειτουργία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τοµέα και 

παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποτελεί τον στόχο αυτού του Μέτρου. Η 

λειτουργία τέτοιου είδους επιχειρήσεων είναι δεδοµένο ότι θα συµβάλλει στην 

προσέλκυση τουριστών υψηλών εισοδηµάτων και στην ενίσχυση του περιφερειακού 

προϊόντος. Συνεπώς, οι δράσεις που περιλαµβάνει το Μέτρο αυτό αποσκοπούν στον 

εκσυγχρονισµό των τουριστικών επιχειρήσεων και στην βελτίωση των 

προσφερόµενων υπηρεσιών τους. 

Οι υπεύθυνοι για την υποβολή προτάσεων προς χρηµατοδότηση των δράσεων που 

περιλαµβάνει το παρόν µέτρο είναι κυρίως οι ιδιώτες επενδυτές. Οι δράσεις αυτές 

µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Ανταγωνιστικότητα, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας, το 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας και τον Αναπτυξιακό Νόµο. Οι 

φορείς που είναι υπεύθυνοι για την έγκριση των προτάσεων των επενδυτών είναι το 

Υπουργείο Ανάπτυξης και η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Και σε αυτό το µέτρο, το οποίο 

αφορά ιδιωτικές επενδύσεις, δεν µπορεί να προσδιοριστεί το ύψος του 

προϋπολογισµού του διότι αυτός εξαρτάται από το πλήθος και το µέγεθος των 

επενδυτικών προτάσεων. 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ 

 136

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΜΕΤΡΟ 4.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

Η πρόσβαση σε µια περιοχή θεωρείται κρίσιµος παράγοντας για την προσέλκυση 

επισκεπτών/τουριστών. Ως εκ τούτου, το παρόν Μέτρο στοχεύει στην βελτίωση του 

οδικού δικτύου της Περιφέρειας, καθώς και των ορεινών µονοπατιών. Επίσης το 

Μέτρο στοχεύει στην ανάπτυξη των σιδηροδροµικών γραµµών, στη βελτίωση των 

θαλάσσιων συνδέσεων και των λιµενικών εγκαταστάσεων.  

Στην Α΄ φάση της µελέτης στην ανάλυση που έγινε για κάθε µια από τις περιοχές που 

περιελάµβανε διαπιστώθηκαν οι ελλείψεις που υπάρχουν (σε ορισµένες περιοχές) 

όσον αφορά τις υποδοµές µεταφορών και κυρίως την κατάσταση του οδικού δικτύου 

του Πηλίου, της περιοχής Ολύµπου-Κισσάβου-Μαυροβουνίου, της περιοχής της 

λίµνης Πλαστήρα, του ∆ήµου Καλαµπάκας, καθώς και των Σποράδων. ∆ιαπιστώθηκε 

δε ότι δεν είναι καλή και η κατάσταση των ορεινών µονοπατιών και των ορεινών 

χωµατόδροµων. ¨Έτσι στο πλαίσιο του παρόντος µέτρου προτείνονται δράσεις που 

αφορούν στην βελτίωση του οδικού δικτύου (ασφαλτοστρώσεις και διανοίξεις) 

συγκεκριµένων περιοχών, στην βελτίωση των µονοπατιών και ορεινών δρόµων, στη 

διάστρωση µε 3Α ή στην κατασκευή λιθόστρωτων στους ορεινούς δρόµους της 

Καλαµπάκας. Τα έργα αυτά, όπως είναι φυσικό βελτιώνουν τόσο τις µετακινήσεις 

του τοπικού πληθυσµού όσο και την πρόσβαση των τουριστών. 

Πέραν των προτεινοµένων βελτιώσεων του τοπικού οδικού δικτύου, προτείνονται 

βελτιώσεις και στο σιδηροδροµικό δίκτυο της Περιφέρειας µε έµφαση στη σύνδεση 

του Βόλου µε το λιµάνι της Ηγουµενίτσας το οποίο αποτελεί σηµαντική πύλη εισόδου 

για τη χώρα µας από χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, κάνοντας έτσι πιο άµεση την 

πρόσβαση των Ευρωπαίων τουριστών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Επίσης, πέραν 

αυτών των µεγάλων έργων για την βελτίωση της οδικής και σιδηροδροµικής 

πρόσβασης των τουριστών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο παρόν Μέτρο 

προτείνεται και η υλοποίηση έργων που αφορούν στη βελτίωση των ακτοπλοϊκών 

µεταφορών. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών περιλαµβάνεται η βελτίωση των 

λιµενικών εγκαταστάσεων Αγ. Ιωάννη και Πλατανιά, καθώς και η βελτίωση-

ανάπτυξη της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Β. Σποράδων τόσο µεταξύ τους όσο και µε την 

ηπειρωτική Περιφέρεια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Βελτιώνοντας έτσι τις 
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συνθήκες ζωής των κατοίκων των νησιών και βοηθώντας στην προσέλκυση 

τουριστών και την χειµερινή περίοδο. Τέλος, προτείνεται και η µελέτη για την 

µετατροπή του στρατιωτικού αεροδροµίου της Λάρισας σε πολιτικό. 

Οι παραπάνω δράσεις µπορούν να προταθούν για τη χρηµατοδότησή τους από τα 

διάφορα προγράµµατα, και να αντληθούν πόροι από διάφορες πηγές (π.χ. ΚΤΕΛ, 

ΟΣΕ για τη δράση που αφορά στη βελτίωση της υπεραστικής συγκοινωνίας τα λίµνης 

Πλαστήρα). Τα προγράµµατα στα οποία θα µπορούσαν να ενταχθούν οι 

προτεινόµενες δράσεις είναι το Ειδικό Πρόγραµµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Το 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Σιδηρόδροµοι, Αεροδρόµια, Αστική Συγκοινωνία, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Οδικοί Άξονες, Λιµάνια, Αστική Ανάπτυξη, καθώς και ιδιωτικά κεφάλαια για τα έργα 

που αφορούν επενδύσεις στην ακτοπλοΐα. Στον πίνακα που ακολουθεί, στο τέλος της 

ενότητας, παρουσιάζεται ο αρµόδιος φορέας για την έγκριση των προτεινόµενων 

δράσεων, το πρόγραµµα στο οποίο δύναται να ενταχθεί η κάθε δράση, ο βαθµός 

προτεραιότητας στην υλοποίηση της κάθε δράσης, καθώς και ο υπεύθυνος φορέας για 

την υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης των δράσεων. 

∆υστυχώς στο παρόν Μέτρο δεν µπορεί να γίνει εκτίµηση του προϋπολογισµού, 

καθώς πρόκειται για µεγάλα έργα και για το κάθε ένα απαιτείται ειδική µελέτη η 

οποία θα προσδιορίζει το µέγεθος και το κόστος της επένδυσης. 

 

 

ΜΕΤΡΟ 4.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

Το παρόν Μέτρο περιλαµβάνει µελέτες, ενέργειες και έργα που αποσκοπούν στην 

βελτίωση των αστικών υποδοµών µιας και από την ανάλυση της Α΄ φάσης προέκυψε 

ότι οι περιοχές µελέτης παρουσιάζουν σηµαντικές ελλείψεις σε αυτόν τον τοµέα. 

Έτσι, το Μέτρο περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν στην δηµιουργία νέων ή στη 

βελτίωση υπαρχόντων χώρων στάθµευσης, πεζοδροµίων και πεζοδρόµων-

πλακοστρώσεων, στην ανάπτυξη της αστικής συγκοινωνίας, στην βελτίωση των 

προσφερόµενων υπηρεσιών στην πρωτοβάθµια περίθαλψη, στην βελτίωση των 

δικτύων της Περιφέρειας και στη µέριµνα για τα απόβλητα και απορρίµµατα. 

Η τουριστική ανάπτυξη του Πηλίου, της Καλαµπάκας και των οικισµών της περιοχής 

Ολύµπου-Κισσάβου-Μαυροβουνίου δηµιουργεί σηµαντικές πιέσεις στο αστικό 
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περιβάλλον λόγω της µεγάλης κυκλοφορίας οχηµάτων και της ανάγκης για τη 

στάθµευσή τους. Το παρόν Μέτρο περιλαµβάνει  προτεινόµενες δράσεις που 

αφορούν στην δηµιουργία χώρων στάθµευσης στις περιοχές αυτές προκειµένου και οι 

τουρίστες, εκδροµείς των περιοχών αυτών να εξυπηρετούνται καλύτερα και η 

διακίνηση πεζών και οχηµάτων εντός των οικισµών να γίνεται ευκολότερα. 

Όσον αφορά τις πεζοδροµήσεις και πλακοστρώσεις που προτείνονται µέσα από 

ειδικές δράσεις στο παρόν Μέτρο, αυτές θα βοηθήσουν στο να αναδειχθούν οι 

παραδοσιακοί οικισµοί της Περιφέρειας, θα είναι ευκολότερη η κίνηση των πεζών 

(κάτοικοι και τουρίστες) ενώ δεν θα αλλοιώνεται και το δοµηµένο περιβάλλον των 

οικισµών αυτών. Στο πλαίσιο της Α΄φάσης διαπιστώνεται η ανάγκη της δηµιουργίας 

πεζοδρόµων σε διάφορους παραδοσιακού οικισµούς της Περιφέρειας και οι 

προτεινόµενες δράσεις του παρόντος Μέτρου αφορούν αυτούς ακριβώς τους 

οικισµούς.  

Άλλες δράσεις που προτείνονται, στο πλαίσιο του Μέτρου αυτού είναι η βελτίωση 

των υποδοµών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας περίθαλψης. Η ανάγκη για την 

βελτίωση των υποδοµών αυτού του είδους, όπως διαπιστώθηκε από την Α΄ φάση της 

µελέτης, είναι µεγαλύτερη κυρίως στα νησιά των Σποράδων καθώς και στην περιοχή 

της λίµνης Πλαστήρα.  Πέραν από τις δράσεις αυτές, προτείνεται η εξασφάλιση 

επαρκούς πόσιµου νερού στις Β. Σποράδες, καθώς κατά την καλοκαιρινή περίοδο το 

πρόβληµα που προκύπτει από την µη επάρκεια του πόσιµου νερού είναι ιδιαίτερο 

οξύ. Οι Β. Σποράδες όµως έχουν ελλείψεις και στο ηλεκτρικό δίκτυο το οποίο 

προτείνεται να βελτιωθεί. Προβλήµατα µε το δίκτυο ύδρευσης, το οποίο χρήζει 

αντικατάστασης, παρατηρείται και στα τέσσερα µεγάλα αστικά κέντρα της 

Περιφέρειας. 

Άλλες ελλείψεις που παρατηρούνται στις αστικές υποδοµές της Περιφέρειας αφορούν 

στην έλλειψη αθλητικών υποδοµών που παρατηρείται κυρίως στην Καρδίτσα, αν και 

βάσει του Προγράµµατος ΕΛΛΑ∆Α 2004 της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακών 

Αγώνων του Υπουργείου Πολιτισµού έχει χρηµατοδοτηθεί η κατασκευή ενός 

ικανοποιητικού αριθµού αθλητικών υποδοµών στην Περιφέρεια. Ωστόσο, σύµφωνα 

στην Α΄ φάση της µελέτης, στο Νοµό Καρδίτσας οι ελλείψεις που παρατηρήθηκαν 

στον τοµέα αυτόν είναι µεγάλες. 
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Σηµαντικότερο όµως είναι το πρόβληµα µε την διαχείριση των απορριµµάτων. Η 

έλλειψη δικτύων αποχέτευσης, επαρκών χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων 

(ΧΥΤΑ) και µονάδων βιολογικού καθαρισµού επιφέρει σηµαντικές πιέσεις στο 

φυσικό περιβάλλον, γεγονός που καθιστά την άµεση επίλυση του προβλήµατος 

αυτού. Η εφαρµογή της ειδικής µελέτης η οποία έχει εκπονήσει η Περιφέρεια 

Θεσσαλίας και αφορά στη διαχείριση των απορριµµάτων πρέπει να υλοποιηθεί 

άµεσα.  

Για την υλοποίηση των περισσότερων από τις προτεινόµενες δράσεις, φορέας 

υλοποίησης και συνεπώς υποβολής πρότασης για την χρηµατοδότησή τους είναι οι 

∆ήµοι. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ανά δράση ο βαθµός προτεραιότητάς 

της υλοποίησής της, ο αρµόδιος φορέας για την χρηµατοδότησή της (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

Υπ. Υγείας και Πρόνοιας, Υπ. Πολιτισµού, Περιφέρεια Θεσσαλίας, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, 

καθώς και ιδιώτες-ξενοδόχοι). Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζεται αν δράση και η 

πηγή/πρόγραµµα χρηµατοδότησής της. Οι πηγές/προγράµµατα  χρηµατοδότησης των 

δράσεων είναι το Ειδικό Πρόγραµµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον, ο 

προϋπολογισµός των ∆ήµων, ιδιωτικοί πόροι, κ.α. Αθροίζοντας των προϋπολογισµό 

όλων των δράσεων (εκείνων δηλαδή που στην παρούσα φάση µπορεί να εκτιµηθεί ο 

προϋπολογισµός τους καθώς δεν χρειάζεται η εκπόνηση κάποιας ειδικής µελέτης) 

προκύπτει ο συνολικός προϋπολογισµός του Μέτρου ο οποίος ανέρχεται σε 

23.218.000 €. 

 

 

ΜΕΤΡΟ 4.3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 

Το Μέτρο αφορά στην προώθηση της ηλεκτρονικής πληροφόρησης στα καταλύµατα 

και σε άλλου είδους επιχειρήσεις της Περιφέρειας µε στόχο την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των τουριστών, µε την έννοια ότι οι τουρίστες ήδη πριν φθάσουν στη 

Θεσσαλία θα έχουν την δυνατότητα για παράδειγµα µέσω του διαδικτύου να κάνουν 

επιλογή ξενοδοχειακής µονάδας και εστιατορίων, ενώ παράλληλα στοχεύει στην 

προώθηση της δηµιουργίας ιδιωτικών αναψυκτηρίων τα οποία θα παρέχουν στους 

θαµώνες τους πρόσβαση στο διαδίκτυο προσελκύοντας έτσι περισσότερους τουρίστες 
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καθώς αναβαθµίζεται και το προφίλ της περιφέρειας µε την έννοια ότι δεν είναι 

µακριά από τις νέες τεχνολογίες. Επίσης το Μέτρο προωθεί και στην ανάπτυξη ενός 

συστήµατος ολοκληρωµένης τουριστικής πληροφόρησης και διαχείρισης τουριστικών 

παραµέτρων σχετικά µε τα προτεινόµενα δίκτυα θεµατικού τουρισµού.  

Υπεύθυνοι φορείς για την υποβολή πρότασης προς χρηµατοδότηση των δράσεων 

αυτών είναι οι ιδιώτες και οι ∆ήµοι. Όπως διαπιστώνεται από το φυσικό αντικείµενο 

των προτεινόµενων δράσεων, οι δύο πρώτες αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις και µόνον 

η τελευταία αφορά συνεργαζόµενους δήµους ανάλογα µε το δίκτυο θεµατικού 

τουρισµού στο οποίο συµµετέχουν. Αρµόδιοι φορείς για την έγκριση των 

προτεινόµενων δράσεων είναι οι ∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα, καθώς και η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ 

Θεσσαλίας. Τα προγράµµατα στα οποία µπορούν να ενταχθούν οι προτεινόµενες 

δράσεις είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα, το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα Θεσσαλίας. Οι ιδιωτικές επενδύσεις όµως µπορούν να χρηµατοδοτηθούν 

και από ιδία κεφάλαια.   

Οµοίως, και για Μέτρο αυτό, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται όλα τα 

παραπάνω στοιχεία, καθώς και ο βαθµός προτεραιότητας της υλοποίησης των 

δράσεων, το είδος των προτεινόµενων δράσεων, εάν δηλαδή πρόκειται για Μελέτης, 

Ενέργεια ή Έργο και το συγκεκριµένο Μέτρο Επιχειρησιακού Προγράµµατος στο 

οποίο θα µπορούσε να ενταχθεί η κάθε προτεινόµενη δράση. ∆υστυχώς, στην 

παρούσα φάση δεν µπορεί να υπολογισθεί ο συνολικό προϋπολογισµός των Μέτρων 

διότι αυτός εξαρτάται από το πλήθος και το µέγεθος των ιδιωτικών επενδύσεων η 

υλοποίηση των οποίων προτείνεται στο παρόν Μέτρο, καθώς και από το πλήθος των 

∆ικτύων που θα υλοποιηθούν και των δήµων που θα µετέχουν σε αυτά. 
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ΑΞΟΝΑΣ 5 : ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΜΕΤΡΟ 5.1. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Στο πλαίσιο της εξασφάλισης της τουριστικής ανάπτυξης αναγκαίες συνθήκες είναι η 

ύπαρξη των κατάλληλων υποδοµών και των εξειδικευµένων εργαζοµένων, καθώς και 

η ύπαρξη συγκριτικών φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών ενός τόπου 

αποτελούν αναγκαίες συνθήκης. Αναγκαία συνθήκη αποτελεί όµως και η 

κατάστρωση της κατάλληλης επικοινωνιακής πολιτικής, η οποία σε πολλές 

περιπτώσεις µπορεί να αποτελεί και µοναδική ικανή συνθήκη για την προσέλκυση 

τουριστών, όχι όµως και για την βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη.  Η ευρεία χρήση του 

διαδικτύου σε παγκόσµια κλίµακα, αποτελεί σήµερα µια από τις καλύτερες 

προωθητικές ενέργειες για την τουριστική προβολή. Πολλοί τουριστικοί προορισµοί 

χρησιµοποιούν το διαδίκτυο προκειµένου να προβάλλουν το σύνολο της 

ξενοδοχειακής υποδοµής τους, τις µονάδες αναψυχής και διασκέδασης, τα µνηµεία 

και τις αξιόλογες φυσικές περιοχές, τον τρόπο ζωής των κατοίκων, βασικές 

πληροφορίες για το σύστηµα διοίκησης της περιοχής, πληροφορίες για την υγεία και 

ασφάλεια, πληροφορίες για διαδροµές που µπορεί να ακολουθήσει ο τουρίστας, κ.α.   

Η προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποτελεί τον 

στόχο του παρόντος Μέτρου, το οποίο περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν στην 

κατάστρωση και υλοποίηση ολοκληρωµένων επικοινωνιακών προγραµµάτων σε 

τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι δράσεις που περιλαµβάνει το παρόν Μέτρο 

αφορούν στην ανάπτυξη ενός κεντρικού διαδικτυακού κόµβου (portal) το οποία θα 

παρέχει κάθε είδους πληροφορία στον δυνητικό τουρίστα, στη χρήση άλλων 

παραδοσιακών προωθητικών µέσων και ενεργειών όπως είναι οι αφίσες, τα φυλλάδια, 

ντοκιµαντέρ, κ.α.  

Για την ολοκληρωµένη τουριστική προβολή της Περιφέρειας, το Επικοινωνιακό 

Πρόγραµµα που προτείνεται να εκπονηθεί θα πρέπει να αναφέρεται και στους 

τέσσερις Νοµούς της Περιφέρειας προβάλλοντας όλα τα εναλλακτικά τουριστικά 

προϊόντα, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η σε τοπικό επίπεδο πληροφόρηση 

προτείνεται να γίνεται κυρίως µέσω ειδικών Κέντρων Πληροφόρησης και Υποδοχής 

Επισκεπτών, ανάλογα µε αυτών που υπάρχουν σε πόλεις του εξωτερικού, στα οποία ο 

επισκέπτης λαµβάνει πληροφορίες σχετικές µε την διαµονή του, τις ώρες λειτουργίας 
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των µουσείων και καταστηµάτων, τις µετακινήσεις του, την έκδοση εισιτηρίων, τις 

πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις που έχουν προγραµµατισθεί, κ.α.  

Πέραν των Κέντρων Πληροφόρησης και Υποδοχής Επισκεπτών3 που προτείνεται να 

δηµιουργηθούν σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο προτείνεται η δηµιουργία 

ενός Γραφείου Σχέσεων και ∆ιαπραγµάτευσης µε τους Tour Operators, προκειµένου 

να ελέγχεται τόσο η «ποιότητα των τουριστών», όσο και ο τρόπος που θα 

προβάλλεται τα εναλλακτικά τουριστικά προϊόντα της Περιφέρειας. 

Για την υλοποίηση των δράσεων αυτών υπεύθυνοι φορείς για την υποβολή 

συγκεκριµένων προτάσεων είναι οι αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρωτοβάθµιας 

και δευτεροβάθµιας) και της Περιφερειακής ∆ιοίκησης (Περιφέρεια). Ο λόγος για τον 

οποίο είναι υπεύθυνοι για την υποβολή των προτάσεων και συνεπώς την υλοποίηση 

των δράσεων οι τοπικές αρχές είναι εµφανείς. Η σηµασία της επικοινωνιακής 

στρατηγικής είναι τόσο µεγάλη για την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας που η 

οργάνωσή της δεν µπορεί να ανατεθεί σε ιδιώτες, εκτός και εάν δηµιουργηθεί ένας 

συγκεκριµένος φορέας (Νοµικό Πρόσωπο) στον οποίο θα µετέχουν κεντρικοί και 

ιδιωτικοί  φορείς. 

Αρµόδιοι φορείς για την έγκριση των προτάσεων είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι προτεινόµενες δράσεις µπορούν να χρηµατοδοτηθούν 

µέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας και Κοινωνίας της 

Πληροφορίας. ∆εδοµένης της σηµασίας του φυσικού αντικειµένου των δράσεων που 

περιλαµβάνει το παρόν Μέτρο για την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας οι 

προτεινόµενες δράσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν άµεσα. Όσον αφορά δε το ύψος του 

προϋπολογισµού του Μέτρου, αυτό ανέρχεται στα 825.000€ (εξαιρουµένου του 

προϋπολογισµού της δράσης που αφορά στην εφαρµογή στην υλοποίηση του 

επικοινωνιακού προγράµµατος, καθώς αυτός εξαρτάται από το περιεχόµενο του 

Προγράµµατος, τις επιµέρους δράσεις, τις  προωθητικές ενέργειες και µέσα που θα 

περιλαµβάνει). 

 

 

                                                 
3 Η Γενική Γραµµατεία Ολυµπιακών Αγώνων του Υπουργείου Πολιτισµού  έχει εκπονήσει ειδική 
µελέτη στο πλαίσιο του Προγράµµατος ΕΛΛΑ∆Α 2004, η οποία αφορά τη δηµιουργία µιας τέτοιας 
δοµής (Κέντρα Πληροφόρησης) σε πολλές ελληνικές πόλεις για την ολυµπιακή και τουριστική 
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ΜΕΤΡΟ 5.2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Η Βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη απαιτεί την ορθή ενηµέρωση όλων των 

εµπλεκόµενων φορέων στην παραγωγή και προσφορά τουριστικού προϊόντος 

(επιχειρηµατίες/ξενοδόχοι, εργαζόµενοι, τουρίστες, κάτοικοι, κ.α.), για το λόγο αυτό 

το παρόν Μέτρο στοχεύει στην ενηµέρωση των τοπικών επιχειρηµατιών για τα 

επενδυτικά κίνητρα που παρέχονται από διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά 

προγράµµατα που αφορούν για παράδειγµα από την εγκατάσταση µιας νέας 

ξενοδοχειακής µονάδας µέχρι τον εκσυγχρονισµό µιας ήδη υπάρχουσας, την 

ενηµέρωση των αγροτών για τα κίνητρα που τους παρέχονται προκειµένου να 

ασχοληθούν µε τον αγροτουρισµό και να ενισχύσουν το οικογενειακό τους εισόδηµα, 

αλλά και την ενηµέρωση/κατάρτιση του τοπικού πληθυσµού σε τουριστικά 

επαγγέλµατα και κυρίως σε εκείνα που αφορούν εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η κατάρτιση και ενασχόληση του τοπικού πληθυσµού µε 

τον τουρισµό. Όταν το τουριστικό παράγεται και προσφέρεται από τον τοπικό 

πληθυσµό τότε ενδέχεται και η ποιότητα του προϊόντος να είναι υψηλότερη διότι ο 

εργαζόµενος στον τουριστικό τοµέα, διαπιστώνοντας τα οφέλη που επιφέρει η 

τουριστική ανάπτυξη στον  τόπο του θα σέβεται περισσότερο το τουριστικό προϊόν 

και θα δρα για την βελτίωση της ποιότητάς του.  

Όσον αφορά δε την ενηµέρωση των τοπικών επιχειρηµατιών για τις επενδυτικές 

δυνατότητες που παρέχονται µέσα από διάφορα προγράµµατα (χρηµατοδοτικά µέσα), 

στα παραπάνω έχουν ήδη αναφερθεί τα προγράµµατα αυτά, καθώς και η ανάγκη για 

την βελτίωση της ποιότητας του ήδη προσφερόµενου προϊόντος µέσω της βελτίωσης 

των τουριστικών υποδοµών, υπηρεσιών και την προσφορά εναλλακτικών προϊόντων. 

Για την προώθηση του αγροτουρισµού για παράδειγµα, που αποτελεί µια 

εναλλακτική µορφή τουρισµού ικανή να ενισχύσει το εισόδηµα πολλών οικογενειών 

κυρίως της ενδοχώρας της Περιφέρειας, και να ενισχύσει την ανάπτυξη πολλών 

αγροτικών οικισµών που βρίσκονται στο στάδιο της εγκατάλειψης απαραίτητη 

κρίνεται πρώτα από όλα η ενηµέρωση των αγροτών της Περιφέρειας σχετικά µε το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 

το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Γεωργίας. Η προσφορά όµως υπηρεσιών 

                                                                                                                                            
προβολή και πληροφόρηση των ελλήνων και των αλλοδαπών τουριστών ενόψει του 2004 µε 
προοπτική στην µετα-ολυµπιακή περίοδο η λειτουργία της δοµής αυτής να περάσει στο ∆ήµο. 
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αγροτουρισµού από µια αγροτική οικογένεια µπορεί να αποτελεί βασική απαίτηση 

του πορογράµµατος, για την επιτυχία του όµως απαιτείται η κατάλληλη ενηµέρωση 

της οικογένειας σχετικά και µε τον τρόπο τον οποίο θα προσφέρει το προϊόν στον 

τουρίστα (ποιότητα υπηρεσιών). 

Όπως διπιστώνεται από τον πίνακα που παρατίθεται στη συνέχεια, τα προγράµµατα 

(µέσα χρηµατοδότησης) των προτεινόµεννω δράσεων του παρόντος Μέτρου έιναι το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου, η Κοινοτική Πρωτοβουλία 

Leader Plus, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Απασχόληση και Επαγγελµατική 

Κατάρτιση, καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας και το Ειδικό 

Π΄ρογραµµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την υποβολή 

συγκεκριµέννω προτάσεων χρηαµτοδότησης των δράσεων αυτών είναι οι ιδιώτες 

επιχιερηµατίες και αγρότες της Περιφέρειας και οι ∆ήµοι. Στον ίδιο πίνακα 

παρουσιάζεται επίσης και ο βαθµός προτεραιότητας υλοποίησης κάθε δράσης. 

Τονίζεται δε ότι οι δράσεις δεν φορούν τεχνικά έργα αλλά µόνο δράσεις κατάρτισης 

και ενηµέρωσης. Όσον αφορά τον προϋπολογισµό του Μέτρου, αυτός δυστυχώς στην 

παρούσα φάση δεν µπορεί να εκτιµηθεί διότι εξαρτάται από το πλήθος και το µέγεθος 

των προτάσεων που θα υποοβληθούν προς χρηµατοδότηση. 

 

 

ΜΕΤΡΟ 5.3. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Το Μέτρο περιλαµβάνει µόνο µία δράση η οποία αφορά στην εφαρµογή 

προγραµµάτων ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης του πληθυσµού των τουριστικών 

περιοχών για τη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη. Τα προγράµµατα που θα υλοποιηθούν 

θα πρέπει µεταξύ άλλων να στοχεύουν στην ανάδειξη του ρόλου του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος στην τουριστική ανάπτυξη, την αξία του σεβασµού και 

της διατήρησης του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου µιας περιοχής, κ.α. Η 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση των κατοίκων δεν αφορά µόνο 

στην τουριστική ανάπτυξη αλλά κάθε πτυχη της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής 

τους. ∆εδοµένου όµως ότι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το προτεινόµενο µοντέλκο 

τουριστικής ανάπτυξης βασίζεται στο περιβάλλον (φυσικό και πολιτιστικό/ 
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ανθρωπογενές) είναι σηµαντικό ο τοπικός πληθυσµό σαν δρα προς την διατήρηση 

των τοπικών πόρων απαιτώντας το ίδιο και από τον τουρίστα. 

Τα προγράµµατ πληροφόρηση ς και ευαισθητοποίησης του τοπικούτ πληθυσµού για 

τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους µορούν να  περιλαµβάνουν δίαφορα 

επικοινωιακά µέσα και προϊόντα για να επιτευχθεί ο στόχος τους. Μπορούν να 

αφορούν από σήντοµα µηνύµατα στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (τοπικά και υπερ-

τοπικά), διανοµή φυλλαδίων κατ’ οίκον ή/και στα σχολεία, διοργάνωση ηµερίδων, 

κα. Ωστόσο, το η προτεινόµενη δράση του παροντος Μέτρου δεν περιορίζεται µόνο 

στην πληροφόρηση και αυαισθητοποίηση του τοπικού πληιθυσµού σχετικά µε την 

προστασία των τοπικών πόρων αλλά και στην ενηµέρωσή τους σχετικά µε τις 

ενναλακτικές µορφές τουρισµού, τις απαιτήσεις του τουρίστα κ.α. 

Αρµόδιοι φορείς για την υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης των προγραµµάτων που 

θα καταρτισθούν είναι οι ∆ήµοι ή άλλος κεντρικός φορέας (π.χ. Περιφερειακό 

Φόρουµ). Η πηγή χρηµατοδότησης του προτεινόµενου προγράµµατος θα µπορούσε 

να είναι το Επιχιερησιακό Π΄ρογραµµα Ανταγωνιστικότητα το οποίο διαχειρίζεται το 

Υπουργείο Ανάπτυξης. ∆εδοµένης της σηµασίας του Μέτρου αυτού για την 

προώθηση της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια, η προτεινόµενη 

δράση θεωρείται πρώτιστης προτεραιότητας. Όσον αφορά δεν τον προϋπολογισµό 

της, αυτός δεν µπορεί να εκτιµηθεί καθώς εξαρτάται από το περιεχόµενο του 

Προγράµµατος (ή των προγραµµάτων) που θα προταθεί, από τα µέσα και τις 

προωθητικές ενέργειες που θα χρησιµοποιήσει.  

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο του Προγράµµατος ∆ράσης 

ταξινοµηµένο ανά Άξονα  και Μέτρο. Επίσης, στον πίνακα παρουσιάζεται το είδος 

της κάθε προτεινόµενης ∆ράσεις, αν δηλαδή πρόκειται για Μελέτη, Ενέργεια, 

Ρύθµιση ή Έργο, κατηγοριοποιούνται οι ∆ράσεις σε Α και Β χρονικής 

προτεραιότητας για την περίοδο έως το 2006, παρουσιάζονται οι 

αρµόδιοι/συναρµόδιοι φορείς για την υλοποίηση της κάθε δράσης καθώς και ο 

τελικός δικαιούχος, προσδιορίζεται η πηγή χρηµατοδότησης και γίνεται µια εκτίµηση 

του προϋπολογισµού των δράσεων για τις οποίες µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο από τη 

στιγµή που δεν χρειάζεται κάποια ειδική µελέτη. 
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1       
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η/ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 

            
  

1 1     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ             

  
Ε.Π.ΠΕΡ. 8.1 

1 1 1 1.1.1. 

∆ιαχειριστικό Σχέδιο της περιοχής NATURA που 
περιλαµβάνει τα Μετέωρα, σύσταση του Φορέα 
∆ιαχείρισης, των µηχανισµών εφαρµογής ελέγχου και 
προστασίας.  

1 Μελέτη-
Ενέργεια Β ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΠ 2.6 

- 

Ε.Π.ΠΕΡ. 8.1 
1 1 2 1.1.2. 

∆ιαχειριστικό Σχέδιο του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Β. 
Σποράδων, σύσταση του Φορέα ∆ιαχείρισης, των 
µηχανισµών εφαρµογής ελέγχου και προστασίας.  

1 Μελέτη-
Ενέργεια Β ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΠ 2.6 

- 

Ε.Π.ΠΕΡ. 3.2 
1 1 3 1.1.3. 

Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και 
θεσµοθέτηση των Σχεδίων και των φορέων διαχείρισης 
των υπόλοιπων περιοχών Natura της Θεσσαλίας. 

1 
Μελέτη-
Ρύθµιση-
Ενέργεια 

Β ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΠ 2.6, 2.11 

- 

Ε.Π.ΠΕΡ. 3.2 
1 1 4 1.1.4. Αξιοποίηση , ανάδειξη και προστασία περιοχών 

φυσικού κάλλους, τοπίων και περιοχών Natura 2000.  2 Έργο  Β  ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΠ 2.6 

300.000 

Ε.Π.ΠΕΡ. 3.3 
1 1 5 1.1.5. Ειδικό πρόγραµµα τακτικού καθαρισµού των ακτών Ν. 

Λάρισας, Μαγνησίας.  2  Έργο Β 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ 

Π/Υ ∆ΗΜΩΝ  
180.000 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.6 
1 1 6 1.1.6. Οργάνωση εθελοντισµού για τον καθαρισµό των ακτών. 2 Ενέργεια Α ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ 

Π/Υ ∆ΗΜΩΝ  
15.000 
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1 1 7 1.1.7. Παρακολούθηση-έλεγχος-αξιολόγηση θαλάσσιων 
ακτών.  1 Έργο. Β ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ Ε.Π.ΠΕΡ.  1.1 - 

Ε.Π.ΠΕΡ. 2.1 
1 1 8 1.1.8. 

Έλεγχος, καθαρισµός χώρων ανεξέλεγκτης απόθεσης 
απορριµµάτων στην περιοχή του Ολύµπου – Κισσάβου-
Μαυροβουνίου. 

1 Ενέργεια - 
Έργο Β ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ΗΜΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑ 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.6, 3.3 
- 

Ε.Π.ΠΕΡ 2.1 
1 1 9 1.1.9. 

Έλεγχος, καθαρισµός χώρων ανεξέλεγκτης απόθεσης 
απορριµµάτων στα ρέµατα των οικισµών της λίµνης 
Πλαστήρα. 

1 Ενέργεια - 
Έργο Β ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ΗΜΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑ 

 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.6, 3.3 
- 

1 1 10 1.1.10. 
Έλεγχος, καθαρισµός χώρων ανεξέλεγκτης απόθεσης 
απορριµµάτων σε δασικές περιοχές του ∆ήµου 
Καλαµπάκας και στα Μετέωρα.  

1 Ενέργεια - 
Έργο Β ∆ΗΜΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.6, 3.3 - 

1 1 11 1.1.11. Αντιπυρική προστασία των δασών στις τουριστικές 
περιοχές για πυρκαγιές. 1 Έργο Α ∆ΗΜΟΙ, ΤΟΠΙΚΟΙ 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ/ΦΟΡΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.6, 2.9, 
2.11 - 

Ε.Π.ΠΕΡ 3.2 
1 1 12 1.1.12. 

Ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες για την άγρια χλωρίδα 
και πανίδα των τουριστικών περιοχών, µελέτες 
εφαρµογής.  

2 Ενέργεια - 
Έργο Β 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ΗΜΟΙ, 
ΤΟΠΙΚΟΙ 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ/ΦΟΡΕΙΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ 

 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.6, 2.11 
50.000 

1 1 13 1.1.13. Προστασία αισθητικής του τοπίου στις ώριµες 
τουριστικές περιοχές.  1 Μελέτη - 

Ρύθµιση. Α ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ΗΜΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑ Ε.Π.ΠΕΡ. 3.3 90.000 

Ε.Π.ΠΕΡ. 8.1  
1 1 14 1.1.14. Προστασία-ανάδειξη του υδατικού περιβάλλοντος στην 

περιοχή Πύλης-Ελάτης-Κόζιακα-Περτουλίου.  2 Μελέτη - Έργο Α 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.1, 2.2, 

2.10 150.000 

Ε.Π.ΠΕΡ. 8.1 
1 1 15 1.1.15. 

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τα Μετέωρα 
(επισκεψιµότητα, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, άσκηση της 
αναρρίχησης, κ.ά.). 

1 
Μελέτη - 
Ρύθµιση - 
Ενέργεια 

Β 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ, 
∆ΗΜΟΙ 

∆ΗΜΟΣ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.6 

250.000 
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1 2     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ               

Ε.Π.ΠΕΡ. 3.2 
1 2 1 1.2.1. Μελέτη αισθητικής αναβάθµισης στην πόλη της 

Καλαµπάκας. 1 Μελέτη Α ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.9 

180.000 

Ε.Π.ΠΕΡ. 3.2 
1 2 2 1.2.2. Πρόγραµµα παρεµβάσεων αισθητικής αναβάθµισης της 

πόλης της Καλαµπάκας. 2 Έργο Β ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.9 

- 

Ε.Π. ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑ 5.2 
1 2 3 1.2.3. 

Πρόγραµµα διάσωσης και ανάδειξης λαϊκού πολιτισµού 
των τουριστικών περιοχών. (Ήθη-έθιµα, τοπικά 
προϊόντα, κουζίνα). 

2 Ενέργεια Α 
ΥΠΠΟ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.1, 2.2, 
2.10 

250.000 

Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1.2 1 
 
 

2 4 1.2.4. 

Πρόγραµµα προστασίας-ανάδειξης πολιτιστικών πόρων 
των περιοχών του ∆ικτύου Πολιτιστικού Τουρισµού και 
εκτέλεση επιλεγµένων έργων(Πήλιο, Βόλος-∆ιµήνι-
Σέσκλο, Μετέωρα-Καλαµπάκα, Όλυµπος -Όσσα).  

2 Έργο Β ΥΠΠΟ, ∆ΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.9 

180.000 

Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1.1, 1.2 
1 2 5 1.2.5. 

Εκτέλεση λοιπών έργων Προγράµµατος Προστασίας-
ανάδειξης πολιτιστικών πόρων των περιοχών του 
∆ικτύου Πολιτιστικού Τουρισµού (Πήλιο, Βόλος-∆ιµήνι-
Σέσκλο, Μετέωρα-Καλαµπάκα, Όλυµπος -Όσσα).  

2 Έργο Β ΥΠΠΟ, ∆ΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.10, 3.4 

- 

Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,   1.2 
1 2 6 1.2.6. 

Πρόγραµµα προστασίας –διάσωσης των κηρυγµένων 
πολιτιστικών πόρων των λοιπών τουριστικών 
περιοχών της Θεσσαλίας και εκτέλεση επιλεγµένων 
έργων. 

1 Έργο Β ΥΠΠΟ, ∆ΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.10 

- 
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Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1.2 
1 2 7 1.2.7. 

Εκτέλεση λοιπών έργων Προγράµµατος προστασίας –
ανάδειξης των κηρυγµένων πολιτιστικών πόρων των 
λοιπών τουριστικών περιοχών της Θεσσαλίας. 

2   Έργο Β ΥΠΠΟ, ∆ΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.10 

- 

1 2 8 1.2.8. Μελέτη για το είδος και την έκταση των αρχαιολογικών 
χώρων Λίµνης Πλαστήρα. 2 Μελέτη Β ΥΠΠΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑ Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1.2 - 

Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1.2 

1 2 9 1.2.9. ∆ηµιουργία φορέα διαχείρισης της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς των Μετεώρων.  2 Ενέργεια  Α 

ΥΠΠΟ, ΥΠΑΝ, 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΜΟΝΑΣΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, 

ICOMOS 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
Ε.Π. 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 1.4 
- 

1 2 10 1.2.10. Ολοκλήρωση Αναστύλωσης του Κάστρου στη Σκιάθο. 2 Έργο Β ΥΠΠΟ ΥΠΠΟ Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1.2 - 

Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1.2 
1 2 11 1.2.11. Προστασία – ανάδειξη θρησκευτικών µνηµείων και 

διατηρητέων κτιρίων Αγιάς Κισσάβου. 2 Ενέργεια - 
Έργο Β ΥΠΠΟ, ∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΣ 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.9 
- 

Ε.Π.ΠΕΡ.  7.2 

Ε.Π. ΑΑ-ΑΥ 7.5 
90.000 

1 2 12 1.2.12. Παρεµβάσεις προστασίας-ανάδειξης της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής στα χωριά του ∆ήµου Καλαµπάκας. 2 Μελέτη - 

Ενέργεια Α ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΣ 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.9, 2.17  

Ε.Π.ΠΕΡ. 7.2 
1 2 13 1.2.13. Παρεµβάσεις προστασίας-ανάδειξης της παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής στα χωριά του ∆ήµου Καλαµπάκας. 2 Έργο Β ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΣ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.9, 2.17 

- 

Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1.1 
 1 2  14 1.2.14. ∆ηµιουργία - βελτίωση µόνιµων λαογραφικών εκθέσεων 

στις τουριστικές περιοχές 2 Ενέργεια-Έργο Β ΥΠΠΟ, ∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.2 

- 
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1 3     ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ               

1 3 1 1.3.1. 

Αντιµετώπιση του προβλήµατος της αυθαίρετης και µη 
δόµησης καθώς και άλλων παρεµβάσεων στις εκτός 
Σχεδίου περιοχές των "ώριµων", "δυναµικών" και 
"δυνητικών" τουριστικών περιοχών (προληπτικός και 
κατασταλτικός έλεγχος, ειδικές µελέτες για τον 
εµπλουτισµό και την επικαιροποίηση των υφιστάµενων 
ρυθµίσεων). 

1 

Ειδικές 
Μελέτες, 

Θεσµοθετήσεις, 
Παρακολούθησ
η Εφαρµογής.

Α ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ Ε.Π.ΠΕΡ. 7.1 - 

1 3 2 1.3.2. 

Αντιµετώπιση των προβληµάτων αισθητικής 
υποβάθµισης, αυθαίρετης δόµησης και άλλων 
παρεµβάσεων  στις Εντός Σχεδίου περιοχές των 
"ώριµων", "δυναµικών" και "δυνητικών" τουριστικών 
περιοχών (Προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος, 
ειδικές µελέτες για τον εµπλουτισµό, επικαιροποίηση 
των υφιστάµενων ρυθµίσεων). 

1 

Ειδικές 
Μελέτες, 

Θεσµοθετήσεις, 
Παρακολούθησ
η Εφαρµογής.

Α ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ Ε.Π.ΠΕΡ. 7.1 - 

1 3 3 1.3.3. 
Παρακολούθηση εφαρµογής θεσµικού πλαισίου για την 
προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής 
κληρονοµιάς στο Καστράκι. 

2 Ενέργεια  Α ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΣ Ε.Π.ΠΕΡ. 5.1 - 

1 3 4 1.3.4. Συστηµατικός έλεγχος της δόµησης στις ρεµατιές νότιας 
Σκιάθου. 1 Ενέργεια  Α ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ΗΜΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑ Ε.Π.ΠΕΡ. 5.1 - 

1 3 5 1.3.5. 
Λήψη ειδικών µέτρων ελέγχου προστασίας των ακτών 
της Αλοννήσου και των νησίδων του Θαλάσσιου 
Πάρκου. 

1 Ενέργεια  B ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ΗΜΟΙ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ - 
ΦΟΡΕΑΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΑΡΚΟΥ 

Ε.Π.ΠΕΡ. 5.1 - 
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1 4     ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ               

1 4 1 1.4.1. Εκπόνηση Κτηµατολογίου – ∆ασολογίου στις 
τουριστικές περιοχές 1 Μελέτη B ΥΠΕΧΩ∆Ε ΥΠΕΧΩ∆Ε Ε.Π.ΠΕΡ. 8.1 - 

1 4 2 1.4.2. 
Εκπόνηση, θεσµοθέτηση των κατάλληλων ανά 
τουριστική περιοχή χωροταξικών και πολεοδοµικών 
Σχεδίων.  

1 Μελέτη - 
Ρύθµιση B ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆ΗΜΟΙ Ε.Π.ΠΕΡ. 7.1 300.000 

1 4 3 1.4.3. ΓΠΣ (Νόµου 2508/97) Καλαµπάκας. 1 Μελέτη - 
Ρύθµιση Α ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆ΗΜΟΙ Ε.Π.ΠΕΡ. 7.1 300.000 

1 4 4 1.4.4. ΣΧΟΟΑΠ Σκιάθου. 1 Μελέτη - 
Ρύθµιση Α ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆ΗΜΟΙ Ε.Π.ΠΕΡ. 7.1 300.000 

2       ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/∆ΙΚΤΥΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ.               

2 1     ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ "ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ" 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ               

2 1 1 2.1.1. 
Καταγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών και της 
ηµερήσιας κίνησης των προσπελάσιµων και µη ακτών, 
διαµόρφωση καταλόγου. 

3 Έρευνα Β ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ Π/Υ ∆ΗΜΩΝ  75.000 

2 1 2 2.1.2. Σχέδια διαχείρισης των ακτών κολύµβησης 
(παρεµβάσεις, λειτουργία, οικονοµικά). 3 Ενέργεια B ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ ΕΠΤΑ  300.000 

2 1 3 2.1.3. Έρευνες γνώµης στους κατοίκους και στους επισκέπτες 
των τουριστικών περιοχών. 3 Έρευνα Β ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, ∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ, Ι∆ΙΩΤΕΣ Ε.Π. 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 45.000 
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2 1 4 2.1.4. 
Έρευνα για τον προσδιορισµό των ηµερήσιων 
εκδροµέων κυρίως στο Πήλιο, στις ακτές Ολύµπου-
Όσσας-Μαυροβουνίου, στην Καλαµπάκα-Μετέωρα. 

3 Έρευνα Β ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, ∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ, Ι∆ΙΩΤΕΣ Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 45.000 

2 1 5 2.1.5. Απογραφή µη δηλωµένων καταλυµάτων στις 
τουριστικές περιοχές. 3 Έρευνα Β ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, ∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ, Ι∆ΙΩΤΕΣ Ε.Π. 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 70.000 

2 1 6 2.1.6. 
Αξιολόγηση και διαµόρφωση επικαιροποιηµένου 
προγράµµατος νοµιµοποίησης  αδήλωτων 
καταλυµάτων. 

3 Πρόγραµµα Α ΕΟΤ/ΥΠΑΝ ∆ΗΜΟΙ, Ι∆ΙΩΤΕΣ Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 - 

2 1 7 2.1.7. 
Παρακολούθηση (καταγραφή, ποιοτικές έρευνες) των 
παρεχόµενων υπηρεσιών στις τουριστικές 
δραστηριότητες.  

3 Έρευνα-
Ενέργεια Β ΕΟΤ/ΥΠΑΝ ∆ΗΜΟΙ, Ι∆ΙΩΤΕΣ Ε.Π. 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 - 

2 1 8 2.1.8. 

Συνεργασία των φορέων της περιοχής Λίµνης 
Πλαστήρα (∆.Ε.Η. Ο.Τ.Α., επιχειρηµατίες κλπ) για την 
ανάπτυξη της περιοχής εντός του πλαισίου της ΖΟΕ. 
(Αρµόδιοι:Περιφέρεια, ΕΟΤ, φορείς ξενοδόχων). 

3 Ενέργεια  Α 

ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΤΟΠΙΚΟΙ 
ΗΜΟΣΙΟΙ & 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 - 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 

2 1 9 2.1.9. 
∆ηµιουργία «ελαφριάς» υποδοµής για υπαίθρια 
αναψυχή, ψάρεµα και άλλες εναλλακτικές µορφές 
τουρισµού στις παραποτάµιες ζώνες.  

3 Μελέτη - Έργο Β ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, ∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.15 

90.000 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 5.2 

2 1 10 2.1.10. Πιστοποίηση τοπικών προϊόντων. 3 Ενέργεια Β ΥΠΑΝ, Ι∆ΙΩΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΕΣ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.3 

- 
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2 2     ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.               

2 2 1 2.2.1. ∆ιαµόρφωση λιµένα αναψυχής µικρού µεγέθους στον 
Αγιόκαµπο (Β’ Φάση).  3 Έργο Β ΥΠΕΧΩ∆Ε Ι∆ΙΩΤΕΣ Ε.Π. ΟΑΛΑΑ 7.1 1.000.000 

2 2 2 2.2.2. ∆ιαµόρφωση λιµένα αναψυχής µικρού µεγέθους-
κατασκευή πλωτής προβλήτας, στον Αγ. Ιωάννη.  3 Έργο Β ΥΠΕΧΩ∆Ε Ι∆ΙΩΤΕΣ Ε.Π. ΟΑΛΑΑ 7.1 1.000.000 

2 2 3 2.2.3. 
Επέκταση της λιµενολεκάνης και κατασκευή 
κρηπιδώµατος για τη διαµόρφωση λιµένα αναψυχής 
µικρού µεγέθους στο Λουτράκι. 

3 Έργο Β ΥΠΕΧΩ∆Ε Ι∆ΙΩΤΕΣ Ε.Π. ΟΑΛΑΑ 7.1 2.500.000 

2 2 4 2.2.4. ∆ιαµόρφωση λιµένα αναψυχής µικρού µεγέθους στη 
Μηλίνα. 3 Έργο Β ΥΠΕΧΩ∆Ε Ι∆ΙΩΤΕΣ Ε.Π. ΟΑΛΑΑ 7.1 2.000.000 

2 2 5 2.2.5. Ολοκλήρωση έργων διαµόρφωσης λιµένα αναψυχής 
µικρού µεγέθους στο Πατητήρι Αλοννήσου. 3 Έργο Α ΥΠΕΧΩ∆Ε Ι∆ΙΩΤΕΣ Ε.Π. ΟΑΛΑΑ 7.1 1.000.000 

2 2 6 2.2.6. Συµπληρωµατικά έργα για τη διαµόρφωση λιµένα 
αναψυχής µικρού µεγέθους  στη Σκόπελο. 3 Έργο Α ΥΠΕΧΩ∆Ε Ι∆ΙΩΤΕΣ Ε.Π. ΟΑΛΑΑ 7.1 1.500.000 

2 2 7 2.2.7. 
∆ιερεύνηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης σκαφών 
αναψυχής εντός του εµπορικού λιµένα Βόλου µε την 
ολοκλήρωση των έργων. 

3 Ενέργεια Β ΥΠΕΧΩ∆Ε Ι∆ΙΩΤΕΣ Ε.Π. ΟΑΛΑΑ 7.1 700.000 

2 2 8 2.2.8. Ολοκλήρωση του λιµένα αναψυχής Σκιάθου. 3 Έργο Α ΥΠΕΧΩ∆Ε Ι∆ΙΩΤΕΣ Ε.Π. ΟΑΛΑΑ 7.1 1.000.000 
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2 2 9 2.2.9. Μελέτη χωροθέτησης και κατασκευή σταθµών 
εφοδιασµού σκαφών αναψυχής. 3 Μελέτη Β ΥΠΕΧΩ∆Ε Ι∆ΙΩΤΕΣ Ε.Π. ΟΑΛΑΑ 7.1 50.000 

2 2 10 2.2.10. 
Ανάπτυξη-εκσυγχρονισµός επισκευαστικής 
δραστηριότητας σκαφών αναψυχής σε Λουτράκι-
Αλµυρό. 

3 Έργο Β ΥΠΕΧΩ∆Ε Ι∆ΙΩΤΕΣ Ε.Π. ΟΑΛΑΑ 7.1 - 

2 3     ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ               

Ε.Π. ΑΑ-ΑΥ 1.2, 7.9 
2 3 1 2.3.1. 

Στήριξη της καλλιέργειας τοπικών προϊόντων ποιότητας 
στις αγροτικές εκτάσεις των ώριµων τουριστικών 
περιοχών και σύνδεση µε την τουριστική προσφορά. 

3 Ενέργεια Α ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΕΣ 

ΟΠΑΑΧ  

- 

Ε.Π. ΑΑ-ΑΥ 7.5, 7.6, 
7.9 

2 3 2 2.3.2. 
Έρευνα για τη µετατροπή παραδοσιακών κτισµάτων σε 
αγροτουριστικά καταλύµατα (πλήθος, διαθεσιµότητα 
επενδυτών). 

3 Έρευνα Β ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ 

ΟΠΑΑΧ  
50.000 

Ε.Π. ΑΑ-ΑΥ 7.6, 7.9 

Κ.Π. LEADER PLUS  2 3 3 2.3.3. 
∆ηµιουργία πιστοποιηµένων αγροτουριστικών 
καταλυµάτων µε συγχρηµατοδότηση (ΚΥΑ 471/2002, Αν 
Νόµος, κ.α.) 

3 Ενέργεια Α ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 
ΕΟΤ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΕΣ 

ΟΠΑΑΧ  

- 
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Ε.Π. ΑΑ-ΑΥ 7.6, 7.9 

Κ.Π. LEADER PLUS,   2 3 4 2.3.4. 

Εφαρµογή των µέτρων 7.6 «∆ιαφοροποίηση των 
γεωργικών δραστηριοτήτων» και 7.9 «Ενθάρρυνση 
τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων» του Ε.Π. 
«Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου» για την υλοποίηση παρεµβάσεων 
αγροτουρισµού στη Θεσσαλία. 

3 Ενέργεια Α ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΕΣ 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΛΑΙΑΣ 2.15 

- 

Ε.Π.ΠΕΡ. 8.1 
2 3 5 2.3.5. 

Βελτίωση –συµπλήρωση-σήµανση µονοπατιών, 
ανάδειξη χλωρίδας και πανίδας µε επεξηγηµατικές 
πινακίδες.  

3 Έργο Β ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.6 

300.000 

Ε.Π.ΠΕΡ. 3.2 
2 3 6 2.3.6. 

Μελέτη για τη χωροθέτηση και έργο κατασκευής 
παρατηρητηρίων για πουλιά στην περιοχή Ολύµπου-
Όσσας-Μαυροβουνίου. 

3 Μελέτη - Έργο Β ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.4 

180.000 

Ε.Π.ΠΕΡ. 3.2 
2 3 7 2.3.7. 

Μελέτη για τη χωροθέτηση και έργο κατασκευής 
παρατηρητηρίων για πουλιά στην περιοχή 
Καλαµπάκας, Ελάτης – Κόζιακα – Περτουλίου και Λίµνης 
Πλαστήρα. 

3 Μελέτη - Έργο Β ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.4 

180.000 

2 4     ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ               

Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,  1.1 2 4 1 2.4.1. ∆ηµιουργία Κέντρου Μυθολογίας και Ιστορίας 
Ολύµπου.4 3 Μελέτη - 

Ενέργεια - 
Έργο 

Β ΥΠΠΟ, ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
∆ΗΜΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑ 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 

1.500.000 

                                                 
4 Βλέπε Α΄ ΦΑΣΗ (τεύχος περιοχής µελέτης Ολύµπου - Κίσαβου –Μαυροβουνίου) και µελέτης FOREST SA – ΤΕΑΜ 4 «∆ιαχείριση του εσωτερικού τµήµατος της 
Θεσσαλίας που ορίζεται από τον ορεινό όγκο του Ολύµπου και του Κίσαβου, µε στόχο την ήπια, οικολογική τουριστική ανάπτυξή του» 
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          Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.4  

Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1.2 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 2 4 2 2.4.2. ∆ηµιουργία-βελτίωση µόνιµων λαογραφικών εκθέσεων 

στις τουριστικές περιοχές. 3 Ενέργεια - 
Έργο Β ΥΠΠΟ, ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 

∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.10 

500.000 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.3 

2 4 3 2.4.3. ∆ηµιουργία Κέντρου Ξυλογλυπτικής, στην Καλαµπάκα. 3 Έργο Β 
ΥΠΠΟ, 

ΕΟΜΕΧ/ΥΠΑΝ, 
∆ΗΜΟΙ 

∆ΗΜΟΣ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.10 

100.000 

2 4 4 2.4.4. 

∆ηµιουργία φορέα διαχείρισης της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς των Μετεώρων. (Αρµόδιοι 
φορείς:Υπουργείο Πολιτισµού, Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Νοµαρχία Τρικάλων, ∆ήµος Καλαµπάκας,  Εκκλησία, 
Icomos). 

3 Ενέργεια Α ΥΠΠΟ ΥΠΠΟ Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1.2 - 

Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1.2 
2 4 5 2.4.5. Σήµανση - πληροφόρηση στους πολιτιστικούς πόρους 

των τουριστικών περιοχών.  3 Έργο Α ΥΠΠΟ, ∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.4 

200.000 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.4 
2 4 6 2.4.6. 

Κέντρο πολιτιστικών και συνεδριακών χρήσεων στη 
Σκιάθο µε την αξιοποίηση υφιστάµενου αξιόλογου 
κτιρίου 

3 Μελέτη - Έργο Α ∆ΗΜΟΙ Ι∆ΙΩΤΕΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  

2.000.000 

2 4 7 2.4.7. Μικρές εκδηλώσεις εντός και εκτός θερινής περιόδου 
στους οικισµούς των ώριµων τουριστικών περιοχών. 3 Ενέργεια Β 

∆ΗΜΟΙ, ΤΟΠΙΚΟΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
∆ΗΜΟΙ-ΤΟΠΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
Π/Υ ∆ΗΜΩΝ, 

ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  180.000 
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2 5     ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ             
  

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.6 
2 5 1 2.5.1. 

∆ηµιουργία τουριστικού πακέτου συνδυασµένης 
αξιοποίησης εκκλησιαστικών µνηµείων Πηλίου, 
Σκοπέλου, Ολύµπου, Μετεώρων 

3 Ενέργεια Α Ι∆ΙΩΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΕΣ 
ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  

- 

2 6     ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.             
  

2 6 1 2.6.1. 

Αξιοποίηση Ολυµπιακής Αθλητικής υποδοµής στο 
Βόλο, καθώς και του δικτύου των ολυµπιακών 
προπονητηρίων στη Θεσσαλία (Λάρισας, Τρικάλων, 
Καρδίτσας, Καλαµπάκας, Λίµνης Πλαστήρα) και της 
αθλητικής υποδοµής Σκιάθου για χρήση αθλητικού-
προπονητικού τουρισµού. 

3 Ενέργεια Α 

ΓΓΑ/ΥΠΠΟ, 
∆ΗΜΟΙ, ΤΟΠΙΚΟΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ & 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

∆ΗΜΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Γ.Γ.Α., 
Π/Υ ∆ΗΜΩΝ, ΕΠΤΑ  - 

2 7     ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ             
  

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 

2 7 1 2.7.1. 

Ανάπτυξη-οργάνωση σπορ αέρος (ανεµοπτερισµός,  
αεροπλοΐα) µε την αξιοποίηση των αεροδροµίων 
Λάρισας, Αγχιάλου, Σκιάθου καθώς και αεροπτερισµού, 
αλεξίπτωτου πλαγιάς στην περιοχή Ολύµπου κ.ά. 

3 Μελέτη - 
Ενέργεια Α ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 

Γ.Γ.Α./ΥΠΠΟ 
 ΤΟΠΙΚΟΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.6 

-

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 

2 7 2 2.7.2. Ανάπτυξη-όροι-οργάνωση σπορ ποταµού (ράφτινγκ, 
κανόινγκ, ψάρεµα κ.λ.π.) 3 Ενέργεια Α 

ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΤΟΠΙΚΟΙ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

 ΤΟΠΙΚΟΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.6 

- 
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Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 

2 7 3 2.7.3. Ανάπτυξη –όροι – οργάνωση - υποδοµή ορειβασίας και 
αναρρίχησης. 3 Ενέργεια Α 

ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΤΟΠΙΚΟΙ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

 ΤΟΠΙΚΟΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.6 

- 

2 7 4 2.7.4. Βελτίωση ορεινών καταφυγίων 3 Έργο Α ΕΟΤ/ΥΠΑΝ Ι∆ΙΩΤΕΣ Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 - 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 

2 7 5 2.7.5. 
Βελτίωση χιονοδροµικών εγκαταστάσεων Περιφέρειας 
Θεσσαλίας (Πήλιο, Περτούλι, καταφύγιο Καραµανώλη 
περιοχής Λ. Πλαστήρα, Βρυσοπούλες Ολύµπου). 

3 Ενέργεια - 
Έργο Α ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΕΣ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.4 

- 

2 8     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ5             
  

2 8 1 2.8.1. 
Σύσταση Φορέα διοργάνωσης συνεδρίων. (Convention 
Bureau). Μελέτη σκοπιµότητας, καταγραφή υφιστάµενης 
κατάστασης, κλπ).  

3 Μελέτη-
Ενέργεια Β Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Ι∆ΙΩΤΕΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  1.6 - 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.2 

2 8 2 2.8.2. Εκσυγχρονισµός-συµπλήρωση υφιστάµενων 
συνεδριακών κέντρων σε φορείς και ξενοδοχεία. 3 Έργο Α ΕΟΤ/ΥΠΑΝ Ι∆ΙΩΤΕΣ 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.5 
-

2 8 3 2.8.3. Επανάχρηση κτιρίων για µικρές συνεδριακές δράσεις σε 
Σκόπελο και Αλόννησο. 3 Μελέτη - Έργο Β ΕΟΤ/ΥΠΑΝ Ι∆ΙΩΤΕΣ Ε.Π. 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.2 - 

                                                 
5 Στην Μελέτη που εκπόνησε το Γραφείο Μελετών Ι. Ατελή, 2000, «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικών Κατευθύνσεων για την Ανάπτυξη του Συνεδριακού Τουρισµού και των 
Υποδοµών Γκολφ στην Ελλάδα» δεν προβλέπεται η δηµιουργία νέων Συνεδριακών χώρων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 
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Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.4 

 

2 9     ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ             
  

2 9 1 2.9.1. 

∆ηµιουργία Οδηγών και οργάνωση και ανάδειξη-
σήµανση πολιτιστικών-ιστορικών, αρχιτεκτονικών και 
τέχνης, shopping, φαγητού-ποτού, αναψυχής, 
επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος, διαδροµών και 
δραστηριοτήτων στη Λάρισα. 

3 Μελέτη-
Ενέργεια Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.2 150.000 

2 9 2 2.9.2. 

Οργάνωση και ανάδειξη-σήµανση πολιτιστικών-
ιστορικών, αρχιτεκτονικών και τέχνης, shopping, 
φαγητού-ποτού, αναψυχής, επιχειρηµατικού 
ενδιαφέροντος, διαδροµών και δραστηριοτήτων στη 
Λάρισα. 

 Ενέργεια Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.2 15.000 

2 9 3 2.9.3. 

Οργάνωση και ανάδειξη-σήµανση πολιτιστικών-
ιστορικών, αρχιτεκτονικών και τέχνης, shopping, 
φαγητού-ποτού, αναψυχής, επιχειρηµατικού 
ενδιαφέροντος, διαδροµών και δραστηριοτήτων στη 
Λάρισα.  

3 Έργο Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.2 - 

2 9 4 2.9.4. 

Οργάνωση και ανάδειξη- σήµανση πολιτιστικών-
ιστορικών, αρχιτεκτονικών και τέχνης, shopping, 
φαγητού-ποτού, αναψυχής, επιχειρηµατικού 
ενδιαφέροντος, διαδροµών και δραστηριοτήτων στο 
Βόλο. 

3 Ενέργεια Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.2 15.000 
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2 9 5 2.9.5. 

Οργάνωση και ανάδειξη- σήµανση πολιτιστικών-
ιστορικών, αρχιτεκτονικών και τέχνης, shopping, 
φαγητού-ποτού, αναψυχής, επιχειρηµατικού 
ενδιαφέροντος, διαδροµών και δραστηριοτήτων στα 
Βόλο. 

3 Έργο Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.2 - 

2 9 6 2.9.6. 

Οργάνωση και ανάδειξη- σήµανση πολιτιστικών-
ιστορικών, αρχιτεκτονικών και τέχνης, shopping, 
φαγητού-ποτού, αναψυχής, επιχειρηµατικού 
ενδιαφέροντος, διαδροµών και δραστηριοτήτων στα 
Τρίκαλα. 

3 Ενέργεια Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.2 15.000 

2. 9 7 2.9.7. 

Οργάνωση και ανάδειξη- σήµανση πολιτιστικών-
ιστορικών, αρχιτεκτονικών και τέχνης, shopping, 
φαγητού-ποτού, αναψυχής, επιχειρηµατικού 
ενδιαφέροντος, διαδροµών και δραστηριοτήτων στα 
Τρίκαλα. 

3 Έργο Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.2 - 

2 9 8 2.9.8. 

Οργάνωση και ανάδειξη-σήµανση πολιτιστικών-
ιστορικών, αρχιτεκτονικών και τέχνης, shopping, 
φαγητού-ποτού, αναψυχής, επιχειρηµατικού 
ενδιαφέροντος, διαδροµών και δραστηριοτήτων στην 
Καρδίτσα. 

3 Ενέργεια Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.2 15.000 

2 9 9 2.9.9. 

Οργάνωση και ανάδειξη-σήµανση πολιτιστικών-
ιστορικών, αρχιτεκτονικών και τέχνης, shopping, 
φαγητού-ποτού, αναψυχής, επιχειρηµατικού 
ενδιαφέροντος, διαδροµών και δραστηριοτήτων στην 
Καρδίτσα. 

3 Έργο Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.2 - 

2 10     ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ             
  

2 10 1 2.10.1. Ανάδειξη των ανθρακούχων πηγών Κόκκινου Νερού. 3 Μελέτη Γ ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ Ε.Π. 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 10.000 
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          Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.4  

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 

2 10 2 2.10.2. Ανάδειξη ιαµατικής πηγής στον οικισµό Βλαχάβα-∆∆ 
Ελάτης. 3 Μελέτη Γ ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 

∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.4 

10.000 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 

2 10 3 2.10.3. Μελέτη εκσυγχρονισµού της ιαµατικής πηγής Σµοκόβου. 3 Μελέτη Γ ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.4 
10.000 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 

2 10 4 2.10.4. Ανάπτυξη-βελτίωση των υποδοµών των ιαµατικών 
πηγών Σµοκόβου, Βλαχάβα, Κόκκινου Νερού. 3 Έργο Γ ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 

∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.4 

- 

2 11     ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ             
  

2 11 1 2.11.1. 
Επέκταση εφαρµογής του θεσµού των Τοπικών 
Συµφώνων Ποιότητας στις επιχειρήσεις εστίασης και 
στις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις 

3 Ενέργεια Β Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Ι∆ΙΩΤΕΣ Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 1.2 -

Κ.Π. LEADER PLUS  

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 2 11 2 2.11.2. Οργάνωση– βελτίωση δραστηριοτήτων-εκδηλώσεων 

γευσιγνωσίας µε πιστοποιηµένα προϊόντα ποιότητας. 3 Ενέργεια Β ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 
ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, ∆ΗΜΟΙ Ι∆ΙΩΤΕΣ 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.4 

-

2 12     ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.             
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Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.1 

Ε.Π.ΚτΠ. 1.6 2 12 1 2.12.1. Εξοπλισµός καταλυµάτων για χρήση διαδικτύου για την 
ανάπτυξη τουρισµού τηλεεργασίας. 3 Έργο Α ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΕΣ 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.4 

-

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 

2 12 2 2.12.2. Οργάνωση τουριστικών προγραµµάτων 3ης ηλικίας και 
παραχείµασης. 3 Ενέργεια Β ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Ι∆ΙΩΤΕΣ, TOUR 
OPERATORS 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.6 
- 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 

2 12 3 2.12.3. Οργάνωση τουριστικών προγραµµάτων τουρισµού 
νέων, εκπαιδευτικού τουρισµού. 3 Ενέργεια Β ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Ι∆ΙΩΤΕΣ, TOUR 
OPERATORS 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.6 
- 

2 12 4 2.12.4. Οργάνωση τουριστικών προγραµµάτων κοινωνικού 
τουρισµού. 3 Ενέργεια Α ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΕΣ, TOUR 

OPERATORS   - 

2 12 5 2.12.5. Προώθηση προοπτικών χρονοµεριστικού τουρισµού.  3 Ενέργεια Β ΕΟΤ/ΥΠΑΝ Ι∆ΙΩΤΕΣ, TOUR 
OPERATORS 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 1.4 - 

2 12 6 2.12.6. Οργάνωση τοπικών προγραµµάτων για άτοµα για 
άτοµα µε αναπηρία 3 Ενέργεια Α ΕΟΤ/ΥΠΑΝ Ι∆ΙΩΤΕΣ, TOUR 

OPERATORS 
Ε.Π. 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 - 

2 13     
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 
∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
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Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 

2 13 1 2.13.1. Μελέτη εφαρµογής ανά δίκτυο θεµατικού τουρισµού. 3 Μελέτη Α ΕΟΤ/ΥΠΑΝ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.6 

250.000 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2, 1.4 

2 13 2 2.13.2. 
Ανάπτυξη διακλαδικών συνεργασιών µε αντικείµενο τον 
τουρισµό. Επέκταση και εµπλουτισµός της πρακτικής 
των Τοπικών Σύµφωνων Ποιότητας. 

3 Ενέργεια Α ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, ∆ΗΜΟΙ Ι∆ΙΩΤΕΣ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.6 

- 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 

2 13 3 2.13.3. 

Οργάνωση-λειτουργία Περιφερειακού ∆ικτύου 
Θαλάσσιου τουρισµού µεταξύ των περιοχών που 
διαθέτουν και στην πορεία και των προτεινόµενων 
(Μέτρο 2.2: Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος, Βόλος, Αγ. 
Ιωάννης, Λουτράκι, Μηλίνα και Αγιόκαµπος) για την 
κατασκευή λιµένων αναψυχής.  

3 Ενέργεια Α 

ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Ι∆ΙΩΤΕΣ 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.6 

- 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 1.4, 5.2 

2 13 4 2.13.4. 

Οργάνωση-λειτουργία δύο Περιφερειακών δικτύων -
ανατολικού και δυτικού- για τον Οικοτουρισµό – 
αγροτουρισµό καθώς και Περιφερειακής δοµής 
συντονισµού τους.  

3 Ενέργεια Α 

ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, ∆ΙΚΤΥΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩ
Ν ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΣΧΕΤΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.6 

- 

2 13 5 2.13.5. 

Οργάνωση-λειτουργία Περιφερειακού ∆ικτύου 
Πολιτιστικού Τουρισµού µεταξύ των περιοχών Πήλιο, 
Βόλος-∆ιµήνι-Σέσκλο, Όλυµπος-Όσσα, Μετέωρα-
Καλαµπάκα. 

3 Ενέργεια Α 

ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 1.4, 5.2 - 
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        ΦΟΡΕΙΣ, ∆ΙΚΤΥΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩ
Ν ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΣΧΕΤΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.6 

 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 1.4, 5.2 

2 13 6 2.13.6. 
Οργάνωση-λειτουργία Περιφερειακού ∆ικτύου 
Θρησκευτικού τουρισµού, µεταξύ των περιοχών: 
Καλαµπάκα – Μετέωρα, Πήλιο, Σκόπελος και Όλυµπος. 

3 Ενέργεια Α 

ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, ∆ΙΚΤΥΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩ
Ν ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΣΧΕΤΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.6 

- 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 1.4, 5.2 

2 13 7 2.13.7. 

Οργάνωση-λειτουργία Περιφερειακού ∆ικτύου 
Αθλητικού τουρισµού, µεταξύ των περιοχών 
Ολυµπιακών εγκαταστάσεων-προπονητηρίων (Βόλος, 
Αλµυρός, Σκόπελος, Λάρισα, Τρίκαλα, Καλαµπάκα, 
Καρδίτσα, Λίµνη Πλαστήρα). 

3 Ενέργεια Α 

ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, ∆ΙΚΤΥΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩ
Ν ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΣΧΕΤΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.6 

- 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 1.4, 5.2 

2 13 8 2.13.8. 

Οργάνωση-λειτουργία Περιφερειακού ∆ικτύου µεταξύ 
των περιοχών µε ορειβατικό τουρισµό και άλλων 
περιοχών µε τουρισµό περιπέτειας (Καλαµπάκα, 
Μετέωρα, Πύλη, Ελάτη, Περτούλι, Όλυµπος-Όσσας, 
Μαυροβούνι). 

3 Ενέργεια Α 

ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, ∆ΙΚΤΥΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩ
Ν ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΣΧΕΤΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.6 

- 
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Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 1.4, 5.2 

2 13 9 2.13.9. 

Οργάνωση-λειτουργία Περιφερειακού ∆ικτύου µεταξύ 
των περιοχών Λάρισας, Αγχιάλου, Σκιάθου, για 
τουρισµό περιπέτειας σε σπορ αέρος (ανεµοπτερισµός, 
αιωροπτερισµός, αεροπλοΐα, σκι). 

3 Ενέργεια Α 

ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, ∆ΙΚΤΥΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩ
Ν ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΣΧΕΤΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.2 

- 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 1.4, 5.2 

2 13 10 2.13.10. 
Οργάνωση-λειτουργία Περιφερειακού ∆ικτύου 
Τουρισµού πόλεων µεταξύ των 4ων αστικών κέντρων 
της Θεσσαλίας. 

3 Ενέργεια Α 
ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ 
∆ΗΜΟΙ, Ι∆ΙΩΤΕΣ

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.2, 1.6 
- 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 1.4, 5.2 

2 13 11 2.13.11. 

Οργάνωση-λειτουργία Περιφερειακού ∆ικτύου 
τουρισµού γευσιγνωσίας, συντονισµός και συνεργασία 
µε τα δίκτυα πιστοποίησης προϊόντων ποιότητας 
(Leader +,  ∆ρόµοι κρασιού, κ.α.). 

3 Ενέργεια Α 

ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, ∆ΙΚΤΥΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩ
Ν ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΣΧΕΤΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.2, 1.6 

- 

3       ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, Η/ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ             

  

3 1     ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ             
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ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  1.1, 1.5 
3 1 1 3.1.1. Αναβάθµιση, εκσυγχρονισµός τουριστικών 

καταλυµάτων. 4 Έργο Α 
ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

Ι∆ΙΩΤΕΣ 
Ε.Π. 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.2 
- 

3 1 3 3.1.2. Οργάνωση, διοίκηση µονάδων καταλυµάτων. 4 Ενέργεια Α ΕΟΤ/ΥΠΑΝ Ι∆ΙΩΤΕΣ Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.2 - 

3 2     ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ             
  

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.2 

3 2 1 3.2.1. 
∆ηµιουργία ξενοδοχειακών καταλυµάτων ΑΑ’ και Α΄ 
κατηγορίας, στην περιοχή Ολύµπου – Κισσάβου – 
Μαυροβουνίου. 

4 Μελέτη - Έργο Β ΕΟΤ/ΥΠΑΝ Ι∆ΙΩΤΕΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  

- 

ΚΠ LEADER PLUS 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
 

3 2 2 3.2.2. 
Μετατροπή-επανάχρηση παραδοσιακών παλαιών / 
κενών / ερειπωµένων κατοικιών των τουριστικών 
περιοχών σε τουριστικά καταλύµατα.  

4 Μελέτη - Έργο Α 
ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, Υπ. 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 
Ι∆ΙΩΤΕΣ 

Ι∆ΙΩΤΕΣ 

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.17 

- 

3 3     ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ             

  

3 3 1 3.3.1. 
Αναβάθµιση-συµπλήρωση των καταλυµάτων στη 
Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόννησο, µε υποδοµές χειµερινής 
λειτουργίας. Λοιπές τεχνικές υποδοµές και εξοπλισµό.  

4 Έργο Α ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
Ι∆ΙΩΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΕΣ Ε.Π. 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.2 - 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  

 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 2.2 

3 3 2 3.3.2. Αναβάθµιση, εκσυγχρονισµός, συµπλήρωση 
βιολογικών καθαρισµών τουριστικών καταλυµάτων. 4 Έργο Α ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 

Ι∆ΙΩΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΕΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  

- 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.2 

3 3 3 3.3.3. Οργάνωση υποδοµής τουριστικών επιχειρήσεων. 4 Ενέργεια Α ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
Ι∆ΙΩΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΕΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  

- 

3 4     ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ             

  
Ε.Π. 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 
3 4 1 3.4.1. Αναβάθµιση, εκσυγχρονισµός, συµπλήρωση 

υπηρεσιών τουρισµού. 4 Έρευνα Α 
ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ, 

∆ΗΜΟΙ, Ι∆ΙΩΤΕΣ 
∆ΗΜΟΙ, Ι∆ΙΩΤΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  
120.000 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.2 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  3 4 2 3.4.2. Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων 
υπηρεσιών τουρισµού. 4 Έργο Β 

ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

Ι∆ΙΩΤΕΣ 
Ι∆ΙΩΤΕΣ 

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.1 

- 
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Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

2.2 
3 4 3 3.4.3. Οργάνωση και βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών 

των τουριστικών επιχειρήσεων.  4 Ενέργεια Β 
ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ, 

∆ΗΜΟΙ, Ι∆ΙΩΤΕΣ 
Ι∆ΙΩΤΕΣ 

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.1 

- 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.2 

Ε.Π.ΚτΠ. 3.2 3 4 4 3.4.4. Εκσυγχρονισµός - βελτίωση της τεχνολογίας των 
τουριστικών επιχειρήσεων 4 Έργο Α 

ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

Ι∆ΙΩΤΕΣ 
Ι∆ΙΩΤΕΣ 

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.1 

- 

4       ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ/ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΗ             

  

4 1     ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ             
  

ΕΠΤΑ  
4 1 1 4.1.1. Βελτίωση οδικού δικτύου στο Πήλιο. 5 Μελέτη-Έργο Α 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ 
∆ΗΜΟΙ 

ΠΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.12 
- 

ΕΠΤΑ  
4 1 2 4.1.2. Βελτίωση οδικού δικτύου στην περιοχή Ολύµπου – 

Κισσάβου – Μαυροβουνίου. 5 Μελέτη-Έργο Α 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
∆ΗΜΟΙ 

∆ΗΜΟΙ 
ΠΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.12 

- 



ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ 

 169 

Α
ΞΟ

Ν
Α
Σ 

Μ
ΕΤ

ΡΟ
 

∆
ΡΑ

ΣΗ
 

Κ
Ω
∆
ΙΚ
Ο
Σ 
∆
ΡΑ

ΣΗ
Σ 

ΑΞΟΝΑΣ - ΜΕΤΡΟ - ∆ΡΑΣΗ 

ΣΤ
Ο
ΧΟ

Σ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

Π
ΡΟ

ΤΕ
ΡΑ

ΙΟ
ΤΗ

ΤΑ
 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ –

Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Γ΄ΚΠΣ 

  

Μ
έτ
ρο

 
Επ

ιχ
ει
ρη

σι
ακ

ού
 

Π
ρο

γρ
άµ

µα
το
ς 

Π
ΡΟ

ΫΠ
/Σ
Μ
Ο
Σ 
€ 

ΕΠΤΑ  
4 1 3 4.1.3. Βελτίωση του τοπικού οδικού δικτύου της λίµνης 

Πλαστήρα.  5 Έργο Α 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
∆ΗΜΟΙ 

∆ΗΜΟΙ 
ΠΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.12 

- 

ΕΠΤΑ  
4 1 4 4.1.4. Βελτίωση του περιµετρικού οδικού δικτύου της λίµνης 

Πλαστήρα. 5 Έργο Α 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
∆ΗΜΟΙ 

∆ΗΜΟΙ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.12 

- 

4 1 5 4.1.5. Βελτίωση της υπεραστικής συγκοινωνίας Λίµνης 
Πλαστήρα.  5 Ενέργεια - 

Έργο Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
ΚΤΕΛ, ΟΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΤΕΛ, ΟΣΕ  - 

ΕΠΤΑ  
4 1 6 4.1.6. Βελτίωση του ασφαλτοστρωµένου οδικού δικτύου 

∆ήµου Καλαµπάκας. 5 Έργο Α 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
∆ΗΜΟΙ 

∆ΗΜΟΣ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.12 

-

ΕΠΤΑ  
4 1 7 4.1.7. ∆ιάστρωση µε 3Α ή/και τµηµατικές πλακοστρώσεις-

λιθόστρωτα ορεινών δρόµων του ∆ήµου Καλαµπάκας.  5 Έργο Α 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
∆ΗΜΟΙ 

∆ΗΜΟΣ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.12 

- 

ΕΠΤΑ  
4 1 8 4.1.8. Βελτίωση του ασφαλτοστρωµένου δικτύου Σκιάθου, 

Σκοπέλου, Αλοννήσου.  5 Έργο Α 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
∆ΗΜΟΙ 

∆ΗΜΟΙ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.12 

- 

ΕΠΤΑ  
4 1 9 4.1.9. Βελτίωση των µονοπατιών και των ορεινών 

χωµατόδροµων Σκιάθου, Σκοπέλου, Αλοννήσου. 5 Έργο Α 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
∆ΗΜΟΙ 

∆ΗΜΟΙ 
Π.ΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.12 

- 

4 1 10 4.1.10. Ανάπτυξη προαστιακού ηλεκτροκίνητου σιδηροδρόµου 
Λάρισας–Βόλου, διπλής γραµµής. 5 Έργο Β ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΟΣΕ ΟΣΕ Ε.Π. ΣΑΑΣ 1.1, 2.,4 - 
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4 1 11 4.1.11. 
∆ιασύνδεση των λιµανιών Ηγουµενίτσας – Βόλου µε 
επέκταση της σιδηροδροµικής γραµµής 
Παλαιοφαρσάλου – Καλαµπάκας. 

5 Έργο Β ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΟΣΕ ΟΣΕ Ε.Π. ΣΑΑΣ 1.1 - 

4 1 12 4.1.12. Βελτίωση λιµενικών εγκαταστάσεων Αγ. Ιωάννη και 
Πλατανιά 5 Έργο Α 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ 
ΤΑΜΕΙΑ Ε.Π. ΟΑ.ΛΑΑ 7.1 - 

4 1 13 4.1.13. Βελτίωση – ανάπτυξη ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας Β. 
Σποράδων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  5 Ενέργεια Α 

ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Ι∆ΙΩΤΕΣ    - 

4 1 14 4.1.14. 
Βελτίωση – ανάπτυξη τακτικής θαλάσσιας συγκοινωνίας 
µεταξύ των Β. Σποράδων καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους.  

5 Ενέργεια Α 

ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Ι∆ΙΩΤΕΣ    - 

4 1 15 4.1.15. Χρήση του στρατιωτικού αεροδροµίου της Λάρισας από 
την πολιτική αεροπορία.  5 Ενέργεια Β ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ    - 

4 2     ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ             
  

4 2 1 4.2.1. Επιλεγµένοι χώροι στάθµευσης και πεζοδροµήσεις 
στους οικισµούς του Πηλίου. 5 Μελέτη -Έργο Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ ΕΠΤΑ  3.000.000 

4 2 2 4.2.2 Λοιποί χώροι στάθµευσης και πεζοδροµήσεις στους 
οικισµούς του Πηλίου. 5 Έργο Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ ΕΠΤΑ  - 
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4 2 3 4.2.3. Επιλεγµένοι χώροι στάθµευσης και πεζοδροµήσεις 
στους οικισµούς Ολύµπου – Κισσάβου - Μαυροβουνίου. 5 Μελέτη - Έργο Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ ΕΠΤΑ  1.500.000 

4 2 4 4.2.4. Λοιποί χώροι στάθµευσης και πεζοδροµήσεις στους 
οικισµούς Ολύµπου – Κισσάβου - Μαυροβουνίου. 5 Έργο Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ ΕΠΤΑ  - 

4 2 5 4.2.5. Στάθµευση στα Μετέωρα.   5 Μελέτη-
Ενέργεια Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ ΕΠΤΑ  750.000 

4 2 6 4.2.6. 
Κυκλοφοριακή µελέτη Καλαµπάκας. (Ανάπτυξη  αστικής 
συγκοινωνίας, µέτρα για τον περιορισµό των ΙΧ, 
πεζοδροµήσεις, περιµετρικά πάρκινγκ)  

5 Μελέτη Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΣ ΕΠΤΑ  - 

4 2 7 4.2.7.   Ανάπτυξη  αστικής συγκοινωνίας στην Καλαµπάκα. 5  Έργο Β 
ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
∆ΗΜΟΙ 

∆ΗΜΟΣ - ΚΤΕΛ   900.000 

ΕΠΤΑ  
4 2 8 4.2.8. Μέτρα για τον περιορισµό των ΙΧ, πεζοδροµήσεις, 

περιµετρικά πάρκινγκ στην Καλαµπάκα 5 Έργο Β 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
∆ΗΜΟΙ 

∆ΗΜΟΣ 
Π/Υ/ ∆ΗΜΟΥ  

- 

4 2 9 4.2.9. Οργάνωση - συµπλήρωση πάρκινγκ στη Χώρα και στις 
ακτές κολύµβησης της Σκοπέλου.  5 Μελέτη - Έργο Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ ΕΠΤΑ  750.000 

4. 2 10 4.2.10. Συµπλήρωση-βελτίωση της συγκοινωνίας στη Σκόπελο 
και Αλόννησο. 5 Έργο Α 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ 
∆ΗΜΟΙ, ΚΤΕΛ   - 

4 2 11 4.2.11. Πεζοδροµήσεις στο χωριό Καστράκι  του ∆. 
Καλαµπάκας 5 Έργο Α 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ 
∆ΗΜΟΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.5 240.000 
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4 2 12 4.2.12. Πεζοδροµήσεις στα παραδοσιακά χωριά του ∆. 
Καλαµπάκας 5 Έργο Β 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ 
∆ΗΜΟΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.5 750.000 

4 2 13 4.2.13. Επιλεγµένα έργα πεζοδροµήσεων στα 4 αστικά κέντρα 5 Έργο Α 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
∆ΗΜΟΙ 

∆ΗΜΟΙ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.5 - 

4 2 14 4.2.14. 
Συµπλήρωση των πεζοδροµήσεων και κατασκευή 
πάρκινγκ περιµετρικά του κέντρου πόλης, στα 4 αστικά 
κέντρα. 

5 Έργο Β 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
∆ΗΜΟΙ 

∆ΗΜΟΙ, Ι∆ΙΩΤΕΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.5 6.000.000 

Ε.Π. ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 1.1 9.000.000 
4 2 15 4.2.15. 

∆ηµιουργία Περιφερειακού Κέντρου Υγείας στην 
περιοχή της λίµνης Πλαστήρα καθώς και Περιφερειακού 
Ιατρείου. 

5 Έργο Β ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΣΥ 

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.1  

4 2 16 4.2.16. 
∆ηµιουργία περιφερειακών φαρµακείων και ιατρείων µε 
εξοπλισµό τηλεϊατρικής σε Σκιάθο, Σκόπελο και 
Αλόννησο.  

5 Ενέργεια - 
Έργο Α ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ Ε.Π. ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 1.1 - 

4 2 17 4.2.17. Έρευνα  κατανάλωσης ενέργειας στις τουριστικές 
περιοχές.  5 Έρευνα Β ∆ΕΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΕΗ  24.000 

4 2 18 4.2.18. Έρευνα κατανάλωσης ύδατος στις τουριστικές 
περιοχές. 5 Έρευνα Β ∆ΕΥΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.8 24.000 

Ε.Π.ΠΕΡ. 2.2 
4 2 19 4.2.19. Εξασφάλιση επαρκούς πόσιµου νερού στη Σκιάθο, 

Σκόπελο και Αλόννησο.  5 Μελέτη-Έργο Α 
ΥΠΕΧΩΕ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
∆ΗΜΟΙ 

∆ΗΜΟΙ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.8, 3.5 

30.000 

4 2 20 4.2.20. Βελτίωση ηλεκτρικού δικτύου Β. Σποράδων.  5 Έργο Α ∆ΕΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ∆ΕΗ ∆ΕΗ  - 
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        ∆ΗΜΟΙ  Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.2  

ΟΤΕ  
4 2 21 4.2.21. Βελτίωση των τηλεπικοινωνιών των τουριστικών 

περιοχών. 5 Έργο Α ΟΤΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
∆ΗΜΟΙ 

ΟΤΕ,  
Ι∆ΙΩΤΕΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.2 

- 

∆ΕΥΑ  
4 2 22 4.2.22. Αποκατάσταση και ανανέωση δικτύων ύδρευσης των 

Αστικών Κέντρων 5 Έργο Β ∆ΕΥΑ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΕΥΑ 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.7 
- 

4 2 23 4.2.23. Εµπλουτισµός των αθλητικών υποδοµών στην 
Καρδίτσα. 5 Έργο Β 

ΓΓΟΑ/ΥΠΠΟ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ 
∆ΗΜΟΣ ΓΓΑ, ΕΠΤΑ  - 

4 2 24 4.2.24. Εµπλουτισµός των αθλητικών υποδοµών στη Σκιάθο. 5 Έργο Β 
ΓΓΑ/ΥΠΠΟ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ 
∆ΗΜΟΙ ΓΓΑ, ΕΠΤΑ  - 

Ε.Π.ΠΕΡ. 2.2 
4 2 25 4.2.25. Εφαρµογή προγραµµάτων ανακύκλωσης στους 

ώριµους και στους δυναµικούς τουριστικούς στόχους.  5 Ενέργεια - 
Έργο Α 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ 
∆ΗΜΟΙ 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.3 
- 

Ε.Π.ΠΕΡ. 2.2 
4 2 26 4.2.26. Εφαρµογή προγραµµάτων ανακύκλωσης στους 

δυνητικούς τουριστικούς στόχους.  5 Ενέργεια-Έργο Β 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
∆ΗΜΟΙ 

∆ΗΜΟΙ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.3 

- 

4 2 27 4.2.27. Συµπλήρωση ∆ικτύων αποχέτευσης οικισµών Πηλίου. 5 Έργο Α 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
∆ΗΜΟΙ 

∆ΗΜΟΙ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.3, 2.10 - 
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4 2 28 4.2.28. Συµπλήρωση ∆ικτύων αποχέτευσης οικισµών 
Ολύµπου-Κισσάβου-Μαυροβουνίου. 5 Έργο Α 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ 
∆ΗΜΟΙ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.3, 2.10 - 

4 2 29 4.2.29. Συµπλήρωση ∆ικτύων αποχέτευσης οικισµών Πύλης-
Ελάτης-Κόζιακα-Περτουλίου. 5 Έργο Α 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ 
∆ΗΜΟΙ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.10, 3.3 - 

4 2 30 4.2.30. 

Ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου οικισµών 
Λίµνης Πλαστήρα. (Κοινότητες Μεσενικόλα, 
Μορφοβουνίου, Μοσχάτου, Καστανιάς, Κρυονερίου  και 
Κερασιάς). 

5 Έργο Α 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
∆ΗΜΟΙ 

∆ΗΜΟΙ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.10, 3.3 - 

4 2 31 4.2.31. 
Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και σύνδεση µε το 
βιολογικό καθαρισµό νέας περιοχής ένταξης 
Καλαµπάκας, Καστρακίου και µονών Μετεώρων. 

5 Έργο Α 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
∆ΗΜΟΙ 

∆ΗΜΟΙ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.10, 3.3 - 

4 2 32 4.2.32. Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης, σύνδεση µε το 
βιολογικό καθαρισµό Σκιάθου.  5 Έργο Α 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

∆ΗΜΟΙ 
∆ΗΜΟΙ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.10, 3.3 - 

4 2 33 4.2.33. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην Αλόννησο. 5 Έργο Α 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
∆ΗΜΟΣ 

∆ΗΜΟΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.10, 3.3 - 

Ε.Π.ΠΕΡ. 2.1 

4 2 34 4.2.34. Τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων στις παραλίες Ν. 
Λάρισας και Μαγνησίας. 5 Έργο Β ∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.3 
250.000 

4 2 35 4.2.35. Προγράµµατα διαχείρισης απορριµµάτων στις 5 Ενέργεια Α ∆ΗΜΟΙ ∆ΗΜΟΙ Ε.Π.ΠΕΡ. 2.1 - 
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    τουριστικές περιοχές.      
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.3 

 

Ε.Π.ΠΕΡ. 2.1 
4 2 36 4.2.36. 

Κατασκευή βιολογικών καθαρισµών στο Πήλιο, στον 
Όλυµπο-Κίσσαβο-Μαυροβούνι, στην Πύλη-Ελάτη-
Κόζιακα-Περτούλι, στην λίµνη Πλαστήρα, στη Σκόπελο 
και στην Αλόννησο. 

5 Έργο Α 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
∆ΗΜΟΣ 

∆ΗΜΟΙ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.3 

- 

Ε.Π.ΠΕΡ. 2.1 

4 2 37 4.2.37. Βελτίωση λειτουργίας βιολογικών καθαρισµών 
µονάδων καταλυµάτων Σκιάθου.  5 Έργο Α 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

Ι∆ΙΩΤΕΣ 
∆ΗΜΟΙ 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.3 
- 

Ε.Π.ΠΕΡ. 2.1 
4 2 38 4.2.38. Χωροθέτηση και λειτουργία ΧΥΤΑ µε βάση τον 

Προγραµµατισµό της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 5 Έργο Α 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
∆ΗΜΟΣ 

∆ΗΜΟΙ 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.3 

- 

4 3     ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ             

  
Ε.Π. 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.2 

Ε.Π.ΚτΠ. 3.2 4 3 1 4.3.1. Εξοπλισµός των τουριστικών επιχειρήσεων µε υποδοµή 
πληροφορικής για τη λειτουργία και οργάνωσή τους. 5 Έργο Α 

ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

Ι∆ΙΩΤΕΣ 
Ι∆ΙΩΤΕΣ 

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.2, 1.6 

- 
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Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.2 

Ε.Π.ΚτΠ. 3.2 
4 3 2 4.3.2. Ανάπτυξη επιχειρήσεων διάθεσης υποδοµής 

πληροφορικής/διαδικτύου στο κοινό 5 Ενέργεια Α 
ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

Ι∆ΙΩΤΕΣ 
Ι∆ΙΩΤΕΣ 

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.2, 1.6 

- 

4 3 3 4.3.3. 

Ανάπτυξη Συστήµατος ολοκληρωµένης τουριστικής 
πληροφόρησης και διαχείρισης τουριστικών 
παραµέτρων της Περιφέρειας / Θεµατικών τουριστικών 
∆ικτύων. 

5 Έργο Α ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΙ Ε.Π. 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.3 - 

5       
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
& ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

            
  

5 1     ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ             
  

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.3 

5 1 1 5.1.1. 
Ανάπτυξη κεντρικού δικτυακού κόµβου (portal) για την 
αναλυτική και θεµατική τουριστική προβολή της 
Περιφέρειας. 

6 Έργο Α 
ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΟΤΑ, 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΙ, 

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Ε.Π.ΚτΠ. 4.2 
45.000 

5 1 2 5.1.2. Επικοινωνιακό Πρόγραµµα τουριστικής προβολής της 
Θεσσαλίας και των θεµατικών της δικτύων. 6 Μελέτη - Έργο Α 

ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΟΤΑ, 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΙ, 
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.3 450.000 
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5 1 3 5.1.3. Επικοινωνιακό Πρόγραµµα τουριστικής προβολής των 
νοµών της Περιφέρειας 6 Μελέτη - Έργο Α 

ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΟΤΑ, 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΙ, 
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.4 - 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.3 

5 1 4 5.1.4. 

∆ηµιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Υποδοχής 
Επισκεπτών ανά τουριστική περιοχή (προβολή 
περιοχής και υποδοµής, ανάδειξη τουριστικών πόρων, 
οργάνωση της επίσκεψης, παρακολούθηση συστήµατος 
καταλυµάτων, λειτουργία εκθετηρίου, χώρων πώλησης 
προϊόντων-δώρων, κ.α.).  

6 Έργο Β 
ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΟΤΑ, 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΙ, 

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
∆ΗΜΟΙ 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.4 

180.000 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.3 

5 1 5 5.1.5. ∆ηµιουργία σε επίπεδο Περιφέρειας, Γραφείου σχέσεων 
και διαπραγµάτευσης µε τους Tour Operators. 6 Ενέργεια Α 

ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.4 

150.000 

5 2     ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ             
  

5 2 1 5.2.1. 
Ενηµέρωση των επιχειρηµατιών για την αξιοποίηση των 
κινήτρων και προγραµµάτων, για εκσυγχρονισµό και 
αναβάθµιση των τουριστικών επιχειρήσεων. 

6 Ενέργεια Α ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΤΗΡΙΑ Ι∆ΙΩΤΕΣ Ε.Π. 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.1 - 

5 2 2 5.2.2. Ενηµέρωση αγροτών των ώριµων και δυναµικών 
τουριστικών περιοχών για την ανάπτυξη 6 Ενέργεια  Α ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΜΕ∆ Ι∆ΙΩΤΕΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.9 - 
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Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ-

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

4.1, 4.2 

    αγροτουρισµού σε συνδυασµό µε την επιµήκυνση της 
τουριστικής περιόδου.  

   LEADER +  

Κ.Π. LEADER PLUS  

 

ΕΠ ΑΠΑΣΧ.  
ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΚΑΤ. 1.3 

5 2 3 5.2.3. 
Επαγγελµατική κατάρτιση σε επαγγέλµατα που 
αφορούν στον τουρισµό (ειδικές µορφές τουρισµού που 
προωθούνται σε κάθε περιοχή). 

6 Ενέργεια  Α 
ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
ΟΑΕ∆/ΙΕΚ/ΚΕΚ 

Ι∆ΙΩΤΕΣ 
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.9 

- 

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.9 

ΕΠ ΑΠΑΣΧ.  
ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΚΑΤ. 1.3 5 2 4 5.2.4. 

Εξειδικευµένη ενηµέρωση/εκπαίδευση/κατάρτιση όλων 
των κατηγοριών των απασχολούµενων στον τουρισµό, 
καθώς και των επιχειρηµατιών. 

6 Ενέργεια  Α 
ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
ΟΑΕ∆/ΙΕΚ/ΚΕΚ 

Ι∆ΙΩΤΕΣ 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 8.1 

- 

5 2 5 5.2.5. Κατάρτιση των στελεχών δηµόσιων φορέων και 
στελεχών Ο.Τ.Α.. 6 Ενέργεια  Β ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 

ΟΑΕ∆/ΙΕΚ/ΚΕΚ 
∆ΗΜΟΣΙΟΣ 
ΤΟΜΕAΣ ΕΠΤΑ   - 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 

5 2 6 5.2.6. Ενηµέρωση/εκπαίδευση κατοίκων σχετικά µε τις ήπιες 
εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 6 Ενέργεια  Β ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 

ΟΑΕ∆/ΙΕΚ/ΚΕΚ ∆ΗΜΟΙ 
K.Π. LEADER PLUS  

- 

5 2 7 5.2.7. 

Ενηµέρωση των επιχειρηµατιών των "ώριµων 
περιοχών" για τον αναπροσανατολισµό από τον µαζικό 
στον "επιλεκτικό" τουρισµό, απαιτήσεις της ανάπτυξης 
του "επιλεκτικού" τουρισµού.(δυνατότητες, εργαλεία, 
ενισχύσεις). 

6 Ενέργεια  Α 
ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
∆ΗΜΟΙ/ΦΟΡΕΙΣ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ 

Ι∆ΙΩΤΕΣ Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.2 - 
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5 3 1 5.3.1. 

Εφαρµογή προγραµµάτων ενηµέρωσης-
ευαισθητοποίησης του πληθυσµού των τουριστικών 
περιοχών για τη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη (ρόλος 
του στην τουριστική ανάπτυξη, περιβάλλον, σύγχρονα 
χαρακτηριστικά του τουρισµού και των τουριστών κ.ά). 

6 Ενέργεια Α ΕΟΤ/ΥΠΑΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΙ Ε.Π. 
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∆.4. Αναµενόµενες επιπτώσεις  

 

Το προτεινόµενο Πρόγραµµα περιλαµβάνει µια σειρά δράσεων που στοχεύουν να 

θέσουν την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε µια τροχιά βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης 

που να αναβαθµίσει τη θέση της ανάµεσα στις Περιφέρειες της Ελλάδας και να 

βελτιώσει την διεθνή ανταγωνιστικότητά της ως τουριστικού προορισµού.  

Βασικό αναµενόµενο αποτέλεσµα του Προγράµµατος ∆ράσης είναι η ανάδειξη της 

Περιφέρειας σε έναν τόπο όπου, το κυρίαρχο τουριστικό προϊόν θα αναβαθµισθεί 

ποιοτικά και θα αναπροσανατολιστεί προς τον «επιλεκτικό» τουρισµό και όπου θα 

προσφέρονται ποικίλες εναλλακτικές και ήπιες µορφές τουρισµού σε διάφορες 

περιοχές, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Για τις περιοχές εκείνες που 

ως ένα βαθµό έχουν κοινά χαρακτηριστικά και µπορούν να αναπτυχθούν οµοειδείς 

µορφές εναλλακτικού τουρισµού, προτείνεται η µεταξύ τους δικτύωση και συνέργια.  

Όπως περιγράφεται στην παράγραφο Α.3.3.1. το σενάριο της δικτύωσης που επελέγη 

δίδει προτεραιότητα στη δηµιουργία µεγεθών κλίµακας µε τη συνεργασία των  έξι 

περιοχών ώριµης τουριστικής ανάπτυξης µε δυναµικές και κάποιες δυνητικές 

περιοχές στη βάση λόγου χάρη κοινών µορφών εναλλακτικού ή θεµατικού 

τουρισµού, οµοιότητας ή συµπληρωµατικότητας του τουριστικού προϊόντος, 

συνεργασιών σε οικονοµικές δραστηριότητες, καινοτοµιών, νέων τεχνολογιών, 

ανθρώπινου δυναµικού, κ.α.  

Βασική παράµετρος της επιλεγείσας στρατηγικής και του Προγράµµατος, είναι η 

βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της χρηµατοδοτικής περιόδου µέχρι το 2006:  

Α)µε χρηµατοδότηση επιλεγµένων έργων για την ενίσχυση της βιώσιµης τουριστικής 

ανάπτυξης, κυρίως στις «ώριµες» τουριστικά περιοχές και εν µέρει σε άλλες 

τουριστικές περιοχές που είναι συνδεδεµένες µαζί τους σε θεµατικά δίκτυα, καθώς 

και τη στήριξη του εκσυγχρονισµού της τουριστικής προσφοράς τους 

Β)µε χρηµατοδότηση ενεργειών οργάνωσης, µάνατζµεντ, προβολής, χρήσης νέων 

τεχνολογιών και ενηµέρωσης/εκπαίδευσης του ανθρώπινου που στοχεύουν σε 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα µε µικρούς σχετικά πόρους. Μέσω αυτών των 

ενεργειών, των δικτυώσεων µεταξύ των ώριµων και των υπόλοιπων τουριστικών 

περιοχών, της συνέργιας, των συνεργασιών και των συγχρηµατοδοτήσεων των 
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δηµόσιων φορέων µε τους φορείς του ιδιωτικού τοµέα, αναµένονται θετικά 

αποτελέσµατα σε µικρούς σχετικά χρόνους.  

Αναλυτικά τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την εφαρµογή των δικτυώσεων των 

ώριµων τουριστικών περιοχών, των δυναµικών και δυνητικών τουριστικά περιοχών 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας παρουσιάζονται στην παράγραφο Α.3.3.2. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω, το προτεινόµενο Πρόγραµµα περιλαµβάνει δράσεις που 

αφορούν  την δηµιουργία των κατάλληλων υποδοµών που απαιτούνται, οι οποίες 

όπως είναι φυσικό θα βελτιώσουν την ποιότητα του προσφερόµενου προϊόντος, θα 

αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα, βασικά των ώριµων τουριστικά περιοχών, και θα 

δηµιουργήσουν µια σειρά θετικών εξωτερικών οικονοµιών που θα συµπαρασύρουν 

σε µια τροχιά βιώσιµης ανάπτυξης το σύνολο των τουριστικών περιοχών της 

Θεσσαλίας. 

Με την εφαρµογή του Προγράµµατος, αναµένεται η βελτίωση των υποδοµών της 

Περιφέρειας µέσω των κατασκευαστικών έργων που προτείνονται (οδικοί άξονες, 

λιµάνια και σιδηρόδροµοι) ώστε εκτός από τις πάγιες ανάγκες στους τοµείς αυτούς 

για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Περιφέρειας, θα καλύπτουν και θα 

βελτιώνουν την πρόσβαση του τουρίστα τους τουριστικούς προορισµούς.  

Μια σειρά δράσεων που προτείνονται και αφορούν στη βιώσιµη ανάπτυξη του 

τουρισµού συµβάλλουν επίσης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται µέσα από το προτεινόµενο Πρόγραµµα για δράσεις –έργα, 

µελέτες, ενέργειες, ρυθµίσεις-, που έχουν να κάνουν µε την προστασία ή/και ανάδειξη 

των φυσικών πόρων µε πρώτη προτεραιότητα τις περιοχές Natura, τις δασικές 

περιοχές και τις ακτές. Επίσης µε τη βελτίωση των υποδοµών διαχείρισης 

απορριµµάτων και λυµάτων, καθώς και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η 

εφαρµογή προγραµµάτων ανακύκλωσης, αναµένεται ως αποτέλεσµα η βελτίωση της 

ποιότητας του περιβάλλοντος µιας και όπως αναδείχτηκε από την Α΄ Φάση της 

µελέτης, το φυσικό περιβάλλον αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους πόλους 

έλξης τουριστών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.  

∆εν είναι όµως µόνο το φυσικό περιβάλλον σηµαντικός πόλος έλξης για τους 

τουρίστες ή η βάση στην οποία στηρίχθηκε η έως σήµερα ανάπτυξη του τουρισµού 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο πολιτισµός κατέχει και αυτός την δική του εξέχουσα 

θέση.  
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Η Θεσσαλία έχει να αναδείξει µια πληθώρα πολιτιστικών µνηµείων από την 

νεολιθική – κλασσική µέχρι και την βυζαντινή και µετα-βυζαντινή περίοδο. Πολλά 

από τα µνηµεία όµως αυτά δυστυχώς δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ και η 

προβολή τους δεν είναι η άριστη. Για το λόγο αυτό, το πρόγραµµα δράσης 

περιλαµβάνει δράσεις που σκοπεύουν τόσο στη διάσωση επιλεγµένων µνηµείων 

αυτών σε όλες τις τουριστικές περιοχές, όσο και στη σωστή ανάδειξη και προβολή 

τους στις περιοχές του Πολιτιστικού ∆ικτύου, αποδίδοντάς τους έτσι την υψηλή θέση 

που τους ανήκει στην επιδίωξη της ανταγωνιστικότητας της Θεσσαλίας στη διεθνή 

αγορά.  

Πέραν από τα µνηµεία της Περιφέρειας, ο λαϊκός πολιτισµός έχει την δική του 

ξεχωριστή θέση στο σύνολο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Περιφέρειας. Η 

διατήρηση των παραδοσιακών αξιών που έχουν κάνουν µε την τέχνη ή και τον τρόπο 

ζωής δύνανται να διατηρηθούν και να προβληθούν µέσω της υλοποίησης 

συγκεκριµένων δράσεων που προτείνονται (π.χ. δηµιουργία λαογραφικών µουσείων). 

Επίσης η προώθηση της σύγχρονης πολιτιστικής δραστηριότητας αποτελεί θετικό 

παράγοντα για την βελτίωση της ζωής των κατοίκων και την προσέλκυση τουριστών. 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η δηµιουργία του Κέντρου Μυθολογίας και Ιστορίας 

του Ολύµπου που θα αποτελεί γέφυρα µεταξύ της αίγλης, της ιστορίας και του 

συµβολισµού του Ολύµπου µε σύγχρονες πνευµατικές και πολιτιστικές 

δραστηριότητες, η επανάχρηση παραδοσιακού κτιρίου στη Σκιάθο για δηµιουργία 

Κέντρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων και συνεδρίων, η δηµιουργία ενός Κέντρου 

σύγχρονης ξυλογλυπτικής στην Καλαµπάκα, το οποίο αξιοποιώντας την παράδοση θα 

παράγει και θα µυεί τους µόνιµους κατοίκους και τους επισκέπτες στη σύγχρονη 

τέχνη. Παράλληλα, οι προτεινόµενες µικρής κλίµακας πολιτιστικές εκδηλώσεις που 

θα διοργανώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους θα έχουν ως αποτέλεσµα πέραν 

από τις θετικές επιπτώσεις στην καθηµερινή ζωή των κατοίκων και στην επιµήκυνση 

της τουριστικής περιόδου.  

Εκτός όµως των πολιτιστικών, οι υποδοµές που αφορούν στις αναπλάσεις οικιστικών 

περιοχών, πλακοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, λιθόστρωτα, αναδείξεις παραδοσιακών 

κτιρίων, δηµιουργία χώρων στάθµευσης, κ.α., καθώς και τα έργα βελτίωσης δικτύων 

κοινής ωφέλειας, έχουν ως αποτέλεσµα τόσο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων των τουριστικών περιοχών όσο και την δηµιουργία ενός ελκυστικότερου 

δοµηµένου περιβάλλοντος για τον τουρίστα.  
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Ο τουρίστας όµως, πέραν από την ύπαρξη ενός ελκυστικού φυσικού και δοµηµένου 

περιβάλλοντος, καθώς και σηµαντικών πολιτιστικών πόρων, και κυρίως ο τουρίστας 

ενός ιδιαίτερα υψηλού εισοδηµατικού επιπέδου, επιθυµεί το σύνολο των υπηρεσιών 

που του προσφέρεται να είναι σε ένα τέτοιο επίπεδο που και την ποιότητα της 

διαµονής του να ανεβάζει και την ευχαρίστησή του να διατηρεί σε υψηλά επίπεδα. 

Στο πλαίσιο αυτό, το προτεινόµενο Πρόγραµµα, περιλαµβάνει δράσεις οι οποίες 

στοχεύουν όχι µόνο στην βελτίωση των προσφερόµενων υπηρεσιών από τις µονάδες 

διαµονής που λειτουργούν στην Περιφέρεια αλλά και της µονάδες εστίασης και 

αναψυχής. Περιλαµβάνει επίσης δράσεις που η υλοποίησή τους θα βελτιώνει την 

άµεση και άνετη κίνησή του, την πληροφόρησή του, και την δυνατότητα πρόσβασης 

στις εξυπηρετήσεις που προσφέρει η νέα τεχνολογία και κυρίως το ∆ιαδίκτυο.  

Η βελτίωση όµως του συνόλου της υποδοµής που µπορεί να υπάρχει σε έναν τόπο 

δεν αποτελεί ταυτόχρονα ικανή και αναγκαία συνθήκη για την µεγιστοποίηση της 

ευχαρίστησης του τουρίστα κατά τη διάρκεια της παραµονής του σε έναν τόπο. Ο 

ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί ίσως και τον πιο κρίσιµο. Η κατάστρωση για 

παράδειγµα ειδικών προγραµµάτων προστασίας των φυσικών πόρων δεν µπορεί να 

φθάσει στο σκοπό της εάν πρώτα απ’ όλα οι κάτοικοι της περιοχής δεν είναι 

περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένοι. Οµοίως, η ύπαρξη καταλυµάτων υψηλής 

ποιότητας, χωρίς όµως το προσωπικό τους να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο µειώνει 

την ευχαρίστηση του τουρίστα και θέτει σε κίνδυνο τόσο την βιωσιµότητα των 

µονάδων αυτών. Σε έναν τόπο όµως που δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυση 

ενός κλάδου της οικονοµίας και που δεσµεύονται µεγάλα κεφάλαια για την 

δηµιουργία σηµαντικών επενδύσεων απαιτείται συστράτευση όλων των τοπικών 

φορέων ανεξαρτήτου του οικονοµικού κλάδου στον οποίο απασχολούνται. Όσον 

αφορά δεν τον τουρισµό, αυτός από τη φύση του αποτελεί έναν οικονοµικό κλάδο ο 

οποίος δέχεται ροές από το σύνολο της οικονοµίας, από τον πρωτογενή, τον 

δευτερογενή και τον τριτογενή τοµέα. Κατά συνέπεια ο τουρισµός θα µπορούσε να 

θεωρηθεί ως  ένα κατάλληλο µέσο για την στήριξη της τοπικής οικονοµίας, και ως 

τέτοιο, το προτεινόµενο Πρόγραµµα δεν θα µπορούσε παρά να λάβει υπόψη τη 

σηµαντική αυτή παράµετρο και να περιλαµβάνει δράσεις για την ενίσχυση και άλλων 

τοµέων της τοπικής οικονοµίας, όπως η ενηµέρωση των αγροτών και κατά συνέπεια η 

ενίσχυσή τους για την παραγωγή προϊόντων ποιότητας και την δηµιουργία 
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αγροτουριστικών καταλυµάτων, η εκπαίδευση των εργαζοµένων στον δηµόσιο τοµέα 

και σε επιχειρήσεις που σχετίζονται µε τον τουρισµό, κ.α. 

∆ιαπιστώνεται ως εκ τούτου, ότι το προτεινόµενο Πρόγραµµα δεν περιλαµβάνει 

δράσεις που αφορούν στενά τον τουρισµό, όπως για παράδειγµα επενδύσεις για την 

βελτίωση των τουριστικών µονάδων που ήδη λειτουργούν ή τη δηµιουργία νέων, 

λαµβάνει υπόψη του τις ροές που υπάρχουν, σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, µεταξύ 

όλων των κλάδων της οικονοµίας και προσπαθεί να αναδείξει τις µεταξύ τους σχέσεις 

και να προτείνει δράσεις οι οποίες άµεσα ή έµµεσα (µε τη δηµιουργία εξωτερικών 

θετικών οικονοµιών) επιδρούν θετικά στην ανάπτυξη του συνόλου της οικονοµίας της 

Περιφέρειας, την προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, καθώς και των 

τοπικών – παραδοσιακών αξιών. Πρόκειται δηλαδή για ένα Πρόγραµµα που 

εξασφαλίζει την αειφορία των τοπικών πόρων και µεγιστοποιεί τα αναµενόµενα 

οφέλη τόσο για τον τουριστικό τοµέα όσο και για τους λοιπούς τοµείς της 

περιφερειακής – τοπικής οικονοµίας και κοινωνίας. 

 

 

 

∆.5. Συσχέτιση προτάσεων και ∆ράσεων Προγράµµατος Xωροταξικού Σχεδίου 

Θεσσαλίας µε το προτεινόµενο Πρόγραµµα ∆ράσεων της Μελέτης Τουριστικής 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η συσχέτιση των προτάσεων και των 

∆ράσεων που περιλαµβάνονται στον τόµο της Γ΄ φάσης του Χωροταξικού Σχεδίου 

της Θεσσαλίας µε το προτεινόµενο Πρόγραµµα ∆ράσεων της παρούσας µελέτης.  

Όπως διαπιστώνουµε από τον πίνακα αυτόν, µεταξύ του χωροταξικού Σχεδίου της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προτεινόµενου Προγράµµατος ∆ράσεων της 

Μελέτης Τουριστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλίας υπάρχει υψηλή συσχέτιση.
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1.1.1.∆ιαχειριστικό Σχέδιο της περιοχής NATURA που περιλαµβάνει τα Μετέωρα, σύσταση 
του Φορέα ∆ιαχείρισης, των µηχανισµών εφαρµογής ελέγχου και προστασίας.  

1.1.3.Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και θεσµοθέτηση των Σχεδίων και των 
φορέων διαχείρισης των υπόλοιπων περιοχών Natura της Θεσσαλίας. 

Μ.1.4. Μελέτες χωρικής εξειδίκευσης-διαχείρισης για τις περιοχές Natura 2000 της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και γι’ αυτές των όµορων περιφερειών, που τµήµατά τους 
ανήκουν στη Θεσσαλία. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις  η υπάρχουσα πληροφορία για 
τις περιοχές αυτές δεν είναι σήµερα αρκετή για να ληφθούν αποφάσεις σχετικά µε τον 
χωρικό σχεδιασµό (χρήσεις γης, χωροθέτηση δραστηριοτήτων, µεγάλα έργα, κλπ) 

1.1.4.Αξιοποίηση , ανάδειξη και προστασία περιοχών φυσικού κάλλους, τοπίων και περιοχών 
Natura 2000.  

1.2.1.Μελέτη αισθητικής αναβάθµισης στην πόλη της Καλαµπάκας. 

1.2.2.Πρόγραµµα παρεµβάσεων αισθητικής αναβάθµισης της πόλης της Καλαµπάκας. Μ.2.5. Οικιστικό ∆ίκτυο (Μελέτες / έργα ανάπλασης) 

1.2.12.Παρεµβάσεις προστασίας-ανάδειξης της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στα χωριά του 
∆ήµου Καλαµπάκας. 

Μ.2.5. Εκπόνηση ΓΠΣ των ΟΤΑ που περιλαµβάνουν οικιστικά κέντρα 3ου επιπέδου και 
άνω. 1.4.3.ΓΠΣ (Νόµου 2508/97) Καλαµπάκας. 

Μ.2.5. Εκπόνηση ΣΧΟΑΠ των ΟΤΑ που περιλαµβάνουν παράκτιες περιοχές, τµήµατα των 
ζωνών ανάπτυξης αστικών λειτουργιών και περιοχές που δέχονται πιέσεις (Λίµνη 
Πλαστήρα, Περτούλι-Ελάτη, κλπ). 

1.4.4.ΣΧΟΟΑΠ Σκιάθου. 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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4.1.1.Βελτίωση οδικού δικτύου στο Πήλιο. 

4.1.2.Βελτίωση οδικού δικτύου στην περιοχή Ολύµπου – Κισσάβου – Μαυροβουνίου. 

4.1.3.Βελτίωση του τοπικού οδικού δικτύου της λίµνης Πλαστήρα.  

4.1.4.Βελτίωση του περιµετρικού οδικού δικτύου της λίµνης Πλαστήρα. 

4.1.6.Βελτίωση του ασφαλτοστρωµένου οδικού δικτύου ∆ήµου Καλαµπάκας. 

4.1.7.∆ιάστρωση µε 3Α ή/και τµηµατικές πλακοστρώσεις-λιθόστρωτα ορεινών δρόµων του 
∆ήµου Καλαµπάκας.  

Μ.2.1. Οδικά έργα υπερτοπικής σηµασίας (Ολοκλήρωση ΠΑΘΕ, Αυτοκινητόδροµος Ε65-
τµήµα Παναγιά-τρίκαλα-Λαµία, βελτίωση χαρακτηριστικών στα τµήµατα: Λάρισα – 
Καρδίτσα, Ολοκλήρωση έργου Λάρισα-Τύρναβος-Ελλασσόνα-Κοζάνη, Ολοκλήρωση έργου 
Τρίκαλα-Πύλη-Ελάτη-Μεσοχώρα-Άρτα, παράκαµψη Βόλου. 
Μ.2.1. Οδικά έργα τοπικής σηµασίας (Βελτίωση χαρακτηριστικών σε συνδέσεις εδρών 
ΟΤΑ µε τα αντίστοιχα κέντρα 3ου επιπέδου, Ορεινές διαδροµές-τουριστικά κυκλώµατα) 

4.1.8.Βελτίωση του ασφαλτοστρωµένου δικτύου Σκιάθου, Σκοπέλου, Αλοννήσου.  

4.1.11.Ανάπτυξη προαστιακού ηλεκτροκίνητου σιδηροδρόµου Λάρισας–Βόλου, διπλής 
γραµµής. Μ.2.1. Σιδηροδροµικό δίκτυο (ολοκλήρωση άξονα Β/Ν, Ολοκλήρωση αναβάθµισης 

γραµµής Παλαιοφαρσάλου-Καλαµπάκας, Αναβάθµιση σύνδεσης Λάρισας-Βόλου, Μελέτη 
σύνδεσης Αλµυρού) 4.1.12.∆ιασύνδεση των λιµανιών Ηγουµενίτσας – Βόλου µε επέκταση της σιδηροδροµικής 

γραµµής Παλαιοφαρσάλου – Καλαµπάκας. 

Μ.2.1. Λιµάνια (Ολοκλήρωση προγραµµατισµένων έργων Λιµανιού Βόλου, Μελέτη-
προγραµµατισµός δυνατοτήτων εξέλιξης Λιµανιού Αλµυρού, Έργα υποδοµής Λιµανιού 
Αλµυρού) 

4.1.13.Βελτίωση λιµενικών εγκαταστάσεων Αγ. Ιωάννη και Πλατανιά 

Μ.2.1. Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων αεροδροµίου Λάρισας-Επαναλειτουργία ως 
πολιτικού 4.1.16.Χρήση του στρατιωτικού αεροδροµίου της Λάρισας από την πολιτική αεροπορία.  
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4.2.27.Συµπλήρωση ∆ικτύων αποχέτευσης οικισµών Πηλίου. 

4.2.28.Συµπλήρωση ∆ικτύων αποχέτευσης οικισµών Ολύµπου-Κισσάβου-Μαυροβουνίου. 

4.2.29.Συµπλήρωση ∆ικτύων αποχέτευσης οικισµών Πύλης-Ελάτης-Κόζιακα-Περτουλίου. 

4.2.30.Ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου οικισµών Λίµνης Πλαστήρα. (Κοινότητες 
Μεσενικόλα, Μορφοβουνίου, Μοσχάτου, Καστανιάς, Κρυονερίου  και Κερασιάς). 

4.2.31.Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και σύνδεση µε το βιολογικό καθαρισµό νέας 
περιοχής ένταξης Καλαµπάκας, Καστρακίου και µονών Μετεώρων. 

4.2.32.Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης, σύνδεση µε το βιολογικό καθαρισµό Σκιάθου.  

4.2.33.Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην Αλόννησο. 

4.2.36.
Κατασκευή βιολογικών καθαρισµών στο Πήλιο, στον Όλυµπο-Κίσσαβο-Μαυροβούνι, 
στην Πύλη-Ελάτη-Κόζιακα-Περτούλι, στην λίµνη Πλαστήρα, στη Σκόπελο και στην 
Αλόννησο. 

Μ.2.6. ΕΕΛ-αποχέτευση (Ολοκλήρωση έργων ΕΕΛ Βόλου, Ολοκλήρωση έργων ΕΕΛ 
οικισµών 3ου επιπέδου, Ολοκλήρωση σε ΒΙΠΕ, Μελέτες-έργα αναβάθµισης ΕΕΛ Καρδίτσας-
Τρικάλων, Μελέτες-έργα µε στόχο αναβάθµισης ΕΕΛ των περιβαλλοντικά ευαίσθητων 
περιοχών και κατά προτεραιότητα), ΧΥΤΑ (αντιµετώπιση κατά προτεραιότητα των 
αναγκών Καρδίτσα, Τρίκαλα, Οικισµοί 3ου επιπέδου, Οικισµοί που βρίσκονται σε 
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές των οποίων προγραµµατίζεται η τουριστική 
ανάπτυξη (Πήλιο, Όλυµπος, Όσσα, κλπ) 

4.2.38.Χωροθέτηση και λειτουργία ΧΥΤΑ µε βάση τον Προγραµµατισµό της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 
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1.1.5.Ειδικό πρόγραµµα τακτικού καθαρισµού των ακτών Ν. Λάρισας, Μαγνησίας.  

1.1.6.Οργάνωση εθελοντισµού για τον καθαρισµό των ακτών.  

1.1.7.Παρακολούθηση-έλεγχος-αξιολόγηση θαλάσσιων ακτών.  

Γ.1.3.5. «Οι ακτές της Θεσσαλίας όπως και της υπόλοιπης χώρας αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα 
προβλήµατα λόγω της ευαισθησίας τους αλλά και των πιέσεων που υφίστανται από την 
άσκηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και την οικιστική ανάπτυξη, που οδηγούν 
συχνά σε υποβάθµιση των παράκτιων οικοσυστηµάτων και των φυσικών  πόρων  και σε 
συγκρούσεις  για τη χρήση τους… Σε ότι αφορά τις ακτές που βρίσκονται έξω από τα όρια 
προστατευόµενων ή προστατευτέων περιοχών, προτείνεται η διαχείρισή τους σύµφωνα 
µε τα πρότυπα του Σχεδίου Οδηγίας για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη των Ελληνικών Ακτών 
(ΥΠΕΧΩ∆Ε & Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 1997), που θα πρέπει να θεσµοθετηθεί και να τεθεί σε 
εφαρµογή.» 
 2.1.2.Σχέδια διαχείρισης των ακτών κολύµβησης (παρεµβάσεις, λειτουργία, οικονοµικά). 

Γ.1.3.4.2. «…Ειδικές Χωροταξικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που θα καθορίσουν τις χρήσεις 
γης και τον τρόπο διαχείρισης των φυσικών πόρων.» 1.1.12.Ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες για την άγρια χλωρίδα και πανίδα των τουριστικών 

περιοχών, µελέτες εφαρµογής.  
Γ.1.3.4.5. «Επιβάλλεται…η προστασία και η προώθηση των επώνυµων/τοπικών 
προϊόντων, που θα ωφελήσει πολλαπλά και την εθνική αλλά και την τοπική οικονοµία 
ιδιαίτερα στην προσπάθεια ανάπτυξης ήπιων µορφών τουρισµού στις ορεινές και 
προβληµατικές περιοχές της Περιφέρειας» 

2.1.10.Πιστοποίηση τοπικών προϊόντων. 

2.2.1.∆ιαµόρφωση λιµένα αναψυχής µικρού µεγέθους στον Αγιόκαµπο (Β’ Φάση).  

2.2.2.∆ιαµόρφωση λιµένα αναψυχής µικρού µεγέθους-κατασκευή πλωτής προβλήτας, στον 
Αγ. Ιωάννη.  

2.2.3.Επέκταση της λιµενολεκάνης και κατασκευή κρηπιδώµατος για τη διαµόρφωση λιµένα 
αναψυχής µικρού µεγέθους στο Λουτράκι. 

2.2.4.∆ιαµόρφωση λιµένα αναψυχής µικρού µεγέθους στη Μηλίνα. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
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2.2.5.Ολοκλήρωση έργων διαµόρφωσης λιµένα αναψυχής µικρού µεγέθους στο Πατητήρι 
Αλοννήσου. 

2.2.6.Συµπληρωµατικά έργα για τη διαµόρφωση λιµένα αναψυχής µικρού µεγέθους  στη 
Σκόπελο. 

2.2.8.Ολοκλήρωση του λιµένα αναψυχής Σκιάθου. 

Γ.1.3.6.3. «Για να ανταποκριθεί στις σηµερινές, αλλά και τις σύµφωνα µε τις προοπτικές 
του, ανάγκες το λιµάνι του Βόλου  απαιτείται άµεσα η ολοκλήρωση των 
προγραµµατισµένων έργων που θα επιτρέψουν τη λειτουργική του αναβάθµιση τόσο ως 
εµπορικό εθνικής και διεθνούς εµβέλειας όσο και ως το κύριο επιβατικό, τουριστικό και 
αλιευτικό λιµάνι της Περιφέρειας Θεσσαλίας….Η επέκταση του επιβατικού και τουριστικού 
τµήµατος στο λιµάνι του Βόλου θα επιτρέψει παράλληλα την εκτέλεση έργων αναβάθµισης 
της ποιότητας ζωής στην όλη του Βόλου..» 

2.2.7.∆ιερεύνηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής εντός του εµπορικού 
λιµένα Βόλου µε την ολοκλήρωση των έργων. 

Γ.1.3.4.5. «Επιβάλλεται…η προστασία και η προώθηση των επώνυµων/τοπικών 
προϊόντων, που θα ωφελήσει πολλαπλά και την εθνική αλλά και την τοπική οικονοµία 
ιδιαίτερα στην προσπάθεια ανάπτυξης ήπιων µορφών τουρισµού στις ορεινές και 
προβληµατικές περιοχές της Περιφέρειας» 

2.3.1.Στήριξη της καλλιέργειας τοπικών προϊόντων ποιότητας στις αγροτικές εκτάσεις των 
ώριµων τουριστικών περιοχών και σύνδεση µε την τουριστική προσφορά. 

2.3.2.Έρευνα για τη µετατροπή παραδοσιακών κτισµάτων σε αγροτουριστικά καταλύµατα 
(πλήθος, διαθεσιµότητα επενδυτών). 

2.3.3.∆ηµιουργία πιστοποιηµένων αγροτουριστικών καταλυµάτων µε συγχρηµατοδότηση 
(ΚΥΑ 471/2002, Αν Νόµος, κ.α.) 

Γ.1.3.5. «Σε ό,τι αφορά τις παραγωγικές δραστηριότητες ενθαρρύνεται η διατήρηση των 
παραδοσιακών µεθόδων αγροτικής παραγωγής στις περιοχές του δικτύου µε γεωργικό 
χαρακτήρα και η ανάπτυξη ήπιων µορφών αναψυχής και τουρισµού έτσι ώστε οι 
επισκέπτες να απολαµβάνουν τη φύση και να ενηµερώνονται για την αξία της περιοχής» 

2.3.4.

Εφαρµογή των µέτρων 7.6 «∆ιαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων» και 7.9 
«Ενθάρρυνση τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων» του Ε.Π. «Αγροτική 
Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» για την υλοποίηση παρεµβάσεων 
αγροτουρισµού στη Θεσσαλία. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΛΙΑΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
(Γ΄ΦΑΣΗ) 

Κ
Ω
∆
ΙΚ
Ο
Σ 

 

ΑΞΟΝΑΣ - ΜΕΤΡΟ - ∆ΡΑΣΗ 

2.13.3.

Οργάνωση-λειτουργία Περιφερειακού ∆ικτύου Θαλάσσιου τουρισµού µεταξύ των 
περιοχών που διαθέτουν και στην πορεία και των προτεινόµενων (Μέτρο 2.2: Σκιάθος, 
Σκόπελος, Αλόννησος, Βόλος, Αγ. Ιωάννης, Λουτράκι, Μηλίνα και Αγιόκαµπος) για την 
κατασκευή λιµένων αναψυχής.  

2.13.4.Οργάνωση-λειτουργία δύο Περιφερειακών δικτύων -ανατολικού και δυτικού- για τον 
Οικοτουρισµό – αγροτουρισµό καθώς και Περιφερειακής δοµής συντονισµού τους.  

2.13.5.Οργάνωση-λειτουργία Περιφερειακού ∆ικτύου Πολιτιστικού Τουρισµού µεταξύ των 
περιοχών Πήλιο, Βόλος-∆ιµήνι-Σέσκλο, Όλυµπος-Όσσα, Μετέωρα-Καλαµπάκα. 

2.13.6.Οργάνωση-λειτουργία Περιφερειακού ∆ικτύου Θρησκευτικού τουρισµού, µεταξύ των 
περιοχών: Καλαµπάκα – Μετέωρα, Πήλιο, Σκόπελος και Όλυµπος.  

2.13.7.
Οργάνωση-λειτουργία Περιφερειακού ∆ικτύου Αθλητικού τουρισµού, µεταξύ των 
περιοχών Ολυµπιακών εγκαταστάσεων-προπονητηρίων (Βόλος, Αλµυρός, Σκόπελος, 
Λάρισα, Τρίκαλα, Καλαµπάκα, Καρδίτσα, Λίµνη Πλαστήρα). 

2.13.8.
Οργάνωση-λειτουργία Περιφερειακού ∆ικτύου µεταξύ των περιοχών µε ορειβατικό 
τουρισµό και άλλων περιοχών µε τουρισµό περιπέτειας (Καλαµπάκα, Μετέωρα, Πύλη, 
Ελάτη, Περτούλι, Ολύµπος-Όσσας, Μαυροβουνί). 

2.13.9.
Οργάνωση-λειτουργία Περιφερειακού ∆ικτύου µεταξύ των περιοχών Λάρισας, Αγχιάλου, 
Σκιάθου, για τουρισµό περιπέτειας σε σπορ αέρος (ανεµοπτερισµός, αιωροπτερισµός, 
αεροπλοΐα, σκι). 

2.13.10.Οργάνωση-λειτουργία Περιφερειακού ∆ικτύου Τουρισµού πόλεων µεταξύ των 4ων 
αστικών κέντρων της Θεσσαλίας. 

Γ.1.1.1. «Ο τουρισµός είναι από τη φύση του διαπεριφερειακή λειτουργία. Οι σηµερινοί 
τουριστικοί πόλοι (Σποράδες, Πήλιο, Μετέωρα) θα παύσουν να αποτελούν µη 
συνδεδεµένους τουριστικούς προορισµούς και θα δικτυωθούν, µέσω της δηµιουργίας 
εκτατικής ορεινής ζώνης νέων µορφών τουρισµού, διαµορφώνοντας ένα τουριστικό τόξο 
στο οποίο οι διάφορες συνιστώσες θα έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και θα 
αλληλοϋποστηρίζονται µέσω της δηµιουργίας σύνθετων τουριστικών κυκλωµάτων και της 
επιµήκυνσης της συνολικής τουριστικής περιόδου.» 

2.13.11.
Οργάνωση-λειτουργία Περιφερειακού ∆ικτύου τουρισµού γευσιγνωσίας, συντονισµός 
και συνεργασία µε τα δίκτυα πιστοποίησης προϊόντων ποιότητας (Leader +,  ∆ρόµοι 
κρασιού, κ.α.). 
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∆.6. Συσχέτιση ενταγµένων έργων στο Γ΄ ΚΠΣ, προτάσεων της Κοινοτικής 

Πρωτοβουλίας LEADER plus µε τα έργα/δράσεις που εντάσσονται στο 

προτεινόµενο Πρόγραµµα ∆ράσεων 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται µια προσπάθεια ανάδειξης της συνάφειας µεταξύ 

των ενταγµένων έργων στο Γ΄ ΚΠΣ, προτάσεων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 

LEADER plus µε τα έργα/δράσεις που εντάσσονται στο προτεινόµενο Πρόγραµµα 

∆ράσεων. Από το σύνολο των ενταγµένων έργων στο Γ΄ ΚΠΣ (Τοµεακά 

Προγράµµατα και ΠΕΠ Θεσσαλίας) επιλέχθηκαν εκείνα που ανταποκρίνονται στους 

στόχους του προτεινόµενου Προγράµµατος ∆ράσης της παρούσας µελέτης.  

Μέχρι 31/3/2003 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν ενταχθεί αναλυτικά τα εξής 

έργα: 

Νοµός Λαρίσης: 299 έργα συνολικού προϋπολογισµού 301.434.879 ευρώ. 

Νοµός Τρικάλων: 195 έργα συνολικού προϋπολογισµού 68.000.000 ευρώ. 

Νοµός Καρδίτσας: 177 έργα συνολικού προϋπολογισµού 79.699.416 ευρώ 

Νοµός Μαγνησίας 279 έργα συνολικού προϋπολογισµού 382.842.561 ευρώ 

Επιπλέον στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν ενταχθεί 62 διανοµαρχιακά έργα 

συνολικού προϋπολογισµού 169.563.319 ευρώ. 
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Γ' ΚΠΣ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ LEADER+ µε τα έργα που προτείνονται στην µελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
 Γ' ΚΠΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ LEADER+   ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  Κωδικός ∆ράσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

LEADER+ 1.1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΚΑΛΛΟΥΣ, ΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Natura 2000 

1.1.5.-1.1.13.-
1.1.14.-1.1.15. 

Ειδικό πρόγραµµα τακτικού καθαρισµού των ακτών Ν. Λάρισας, Μαγνησίας, Προστασία 
αισθητικής του τοπίου στις ώριµες τουριστικές περιοχές, / ∆ιαχειριστικές µελέτες για την 
προστασία και ανάδειξη των δασικών περιοχών των «ώριµων» τουριστικών πόλων και εκτός 
περιοχών Natura / Προστασία-ανάδειξη του υδατικού περιβάλλοντος στην περιοχή Πύλης-
Ελάτης-Κόζιακα-Περτουλίου. 

LEADER+ 1.1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1.1.1.-1.1.2.-1.1.3.

∆ιαχειριστικό Σχέδιο της περιοχής NATURA που περιλαµβάνει τα Μετέωρα, σύσταση του 
Φορέα ∆ιαχείρισης, των µηχανισµών εφαρµογής ελέγχου και προστασίας / ∆ιαχειριστικό Σχέδιο 
του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Β. Σποράδων, σύσταση του Φορέα ∆ιαχείρισης, των 
µηχανισµών εφαρµογής ελέγχου και προστασίας / Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών 
Μελετών και θεσµοθέτηση των Σχεδίων και των φορέων διαχείρισης των υπόλοιπων περιοχών 
Natura της Θεσσαλίας. 

ΕΠΠΕΡ 1.1. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Β.ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 1.1.2. ∆ιαχειριστικό Σχέδιο του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Β. Σποράδων, σύσταση του Φορέα 
∆ιαχείρισης, των µηχανισµών εφαρµογής ελέγχου και προστασίας 

ΕΠΠΕΡ 1.1. 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ) ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΟΠΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ  

1.1.12. - 1.1.13. - 
1.1.14.  

Ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες για την άγρια χλωρίδα και πανίδα των τουριστικών περιοχών, 
µελέτες εφαρµογής / Προστασία αισθητικής του τοπίου στις ώριµες τουριστικές περιοχές / 
∆ιαχειριστικές µελέτες για την προστασία και ανάδειξη των δασικών περιοχών των «ώριµων» 
τουριστικών πόλων και εκτός περιοχών Natura 

ΕΠΠΕΡ 1.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 1.1.7. Παρακολούθηση-έλεγχος-αξιολόγηση θαλάσσιων ακτών.  

LEADER+ 1.2. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 1.2.5.  
Εκτέλεση λοιπών έργων Προγράµµατος Προστασίας-ανάδειξης πολιτιστικών πόρων των 
περιοχών του ∆ικτύου Πολιτιστικού Τουρισµού (Πήλιο, Βόλος-∆ιµήνι-Σέσκλο, Μετέωρα-
Καλαµπάκα, Όλυµπος -Όσσα).  

LEADER+ 1.2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 1.2.3. Πρόγραµµα διάσωσης και ανάδειξης λαϊκού πολιτισµού των τουριστικών περιοχών. (Ήθη-έθιµα, 

τοπικά προϊόντα, κουζίνα) 

LEADER+ 1.2. ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΘΕΑΤΡΑ, κ.λ.π.) 1.2.6. Πρόγραµµα προστασίας –διάσωσης των κηρυγµένων πολιτιστικών πόρων των λοιπών 

τουριστικών περιοχών της Θεσσαλίας και εκτέλεση επιλεγµένων έργων 

LEADER+ 1.2. ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 1.2.14. ∆ηµιουργία - βελτίωση µόνιµων λαογρσφικών εκθέσεων στις τουριστικές περιοχές 

ΠΕΠ 1.2. Α΄ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.2.6. Πρόγραµµα προστασίας –διάσωσης των κηρυγµένων πολιτιστικών πόρων των λοιπών 
τουριστικών περιοχών της Θεσσαλίας και εκτέλεση επιλεγµένων έργων. 
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 Γ' ΚΠΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ LEADER+   ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  Κωδικός ∆ράσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

ΠΕΠ 1.2. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΣ 1.2.6. Πρόγραµµα προστασίας –διάσωσης των κηρυγµένων πολιτιστικών πόρων των λοιπών 
τουριστικών περιοχών της Θεσσαλίας και εκτέλεση επιλεγµένων έργων. 

ΠΕΠ 1.2. ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΘΙΩΤΙ∆ΩΝ 
ΘΗΒΩΝ-ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 1.2.6. Πρόγραµµα προστασίας –διάσωσης των κηρυγµένων πολιτιστικών πόρων των λοιπών 

τουριστικών περιοχών της Θεσσαλίας και εκτέλεση επιλεγµένων έργων. 

ΠΕΠ 1.2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ-ΝΟΜΟΥ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 1.2.7. Πρόγραµµα προστασίας –διάσωσης των κηρυγµένων πολιτιστικών πόρων των λοιπών 

τουριστικών περιοχών της Θεσσαλίας και εκτέλεση επιλεγµένων έργων. 

ΕΠ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1.2. 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 

1.2.7. Πρόγραµµα προστασίας –διάσωσης των κηρυγµένων πολιτιστικών πόρων των λοιπών 
τουριστικών περιοχών της Θεσσαλίας και εκτέλεση επιλεγµένων έργων. 

ΠΕΠ 1.2. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΖΩΡΟΥ-ΜΗΛΕΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 1.2.7. Πρόγραµµα προστασίας –διάσωσης των κηρυγµένων πολιτιστικών πόρων των λοιπών 

τουριστικών περιοχών της Θεσσαλίας και εκτέλεση επιλεγµένων έργων. 

ΠΕΠ 1.2. / 2.5. Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ 
Ο∆ΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΣ 

1.2.4., 1.2.6., 
1.2.9., 2.5.1. 

Πρόγραµµα προστασίας-ανάδειξης πολιτιστικών πόρων των περιοχών του ∆ικτύου Πολιτιστικού 
Τουρισµού και εκτέλεση επιλεγµένων έργων (Πήλιο, Βόλος-∆ιµήνι-Σέσκλο, Μετέωρα-
Καλαµπάκα, Όλυµπος -Όσσα) / Πρόγραµµα προστασίας –διάσωσης των κηρυγµένων 
πολιτιστικών πόρων των λοιπών τουριστικών περιοχών της Θεσσαλίας και εκτέλεση 
επιλεγµένων έργων / ∆ηµιουργία φορέα διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονοµιάς των 
Μετεώρων. 

ΠΕΠ 1.2. / 2.5. Ι.Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ-
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ, ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ-ΕΣΤΙΑ 1.2.6., 1.2.7., 2.5.1.

Πρόγραµµα προστασίας –διάσωσης των κηρυγµένων πολιτιστικών πόρων των λοιπών 
τουριστικών περιοχών της Θεσσαλίας και εκτέλεση επιλεγµένων έργων /  Εκτέλεση λοιπών 
έργων Προγράµµατος προστασίας –ανάδειξης των κηρυγµένων πολιτιστικών πόρων των λοιπών 
τουριστικών περιοχών της Θεσσαλίας, ∆ηµιουργία τουριστικού πακέτου συνδυασµένης 
αξιοποίησης εκκλησιαστικών µνηµείων Πηλίου, Σκοπέλου, Ολύµπου, Μετεώρων / ∆ηµιουργία 
τουριστικού πακέτου συνδυασµένης αξιοποίησης εκκλησιαστικών µνηµείων Πηλίου, Σκοπέλου, 
Ολύµπου, Μετεώρων 

ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1.2. / 2.4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.2.6. Πρόγραµµα προστασίας –διάσωσης των κηρυγµένων πολιτιστικών πόρων των λοιπών 
τουριστικών περιοχών της Θεσσαλίας και εκτέλεση επιλεγµένων έργων. 

ΠΕΠ 1.2.  
ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ∆ΙΜΗΝΙΟΥ 
(ΙΩΛΚΟΣ) ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 
ΤΩΝ ΝΕΟΛΙΘΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΣΚΛΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΜΗΝΙΟΥ 

1.2.4., 1.2.5. 

Πρόγραµµα προστασίας-ανάδειξης πολιτιστικών πόρων των περιοχών του ∆ικτύου Πολιτιστικού 
Τουρισµού και εκτέλεση επιλεγµένων έργων(Πήλιο, Βόλος-∆ιµήνι-Σέσκλο, Μετέωρα-
Καλαµπάκα, Όλυµπος -Όσσα) /  Εκτέλεση λοιπών έργων Προγράµµατος Προστασίας-ανάδειξης 
πολιτιστικών πόρων των περιοχών του ∆ικτύου Πολιτιστικού Τουρισµού (Πήλιο, Βόλος-∆ιµήνι-
Σέσκλο, Μετέωρα-Καλαµπάκα, Όλυµπος -Όσσα).   
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  Κωδικός ∆ράσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

ΠΕΠ 1.4. ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 1.4.3. Εκπόνηση, θεσµοθέτηση των κατάλληλων ανά τουριστική περιοχή χωροταξικών και 

πολεοδοµικών Σχεδίων.  

ΕΠΠΕΡ 1.4. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ,ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ,ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ 

1.4.3. Εκπόνηση, θεσµοθέτηση των κατάλληλων ανά τουριστική περιοχή χωροταξικών και 
πολεοδοµικών Σχεδίων.  

LEADER+ 2.3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ Μ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ) 2.3.3. ∆ηµιουργία πιστοποιηµένων αγροτουριστικών καταλυµάτων µε συγχρηµατοδότηση (ΚΥΑ 

471/2002, Αν Νόµος, κ.α.) 

LEADER+ 2.3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ (ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ. 
ΚΕΛΑΡΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ) 2.3.4. 

Εφαρµογή των µέτρων 7.6 «∆ιαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων» και 7.9 
«Ενθάρρυνση τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων» του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη και 
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» για την υλοποίηση παρεµβάσεων αγροτουρισµού στη 
Θεσσαλία. 

LEADER+ 2.7. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ 2.7.4. Βελτίωση ορεινών καταφυγίων 

LEADER+ 2.13. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2.13.4. Οργάνωση-λειτουργία δύο Περιφερειακών δικτύων -ανατολικού και δυτικού- για τον 
Οικοτουρισµό – αγροτουρισµό καθώς και Περιφερειακής δοµής συντονισµού τους.  

LEADER+ 3.3. ∆ΗΜΙΟΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 3.3.1. Αναβάθµιση-συµπλήρωση των καταλυµάτων στη Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόννησο, µε υποδοµές 

χειµερινής λειτουργίας. Λοιπές τεχνικές υποδοµές και εξοπλισµό.  

ΠΕΠ 3.3. Ι∆ΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 2601/98 ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΣ 
2001 3.3.1. Αναβάθµιση-συµπλήρωση των καταλυµάτων στη Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόννησο, µε υποδοµές 

χειµερινής λειτουργίας. Λοιπές τεχνικές υποδοµές και εξοπλισµό.  

ΠΕΠ 3.3. 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ, ΚΑΜΠΙΝΓΚ & 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝ 
ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ν.2601/98 

3.3.1. Αναβάθµιση-συµπλήρωση των καταλυµάτων στη Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόννησο, µε υποδοµές 
χειµερινής λειτουργίας. Λοιπές τεχνικές υποδοµές και εξοπλισµό.  

LEADER+ 3.4. 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ κ.λ.π.) 

3.4.1. Αναβάθµιση, εκσυγχρονισµός, συµπλήρωση υπηρεσιών τουρισµού. 

ΠΕΠ 4.1. ΑΡΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΟΡΙΤΣΑ (Ο∆ΟΣ ΑΛΚΙΠΗΣ) 4.1. Ανάπτυξη - Βελτίωση µεταφορικών υποδοµών 

ΠΕΠ 4.1. 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΜΟΣΧΟΦΥΤΟΥ - 
ΠΟΛΥΝΕΡΟΥ - ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ - ΤΜΗΜΑ:ΜΟΣΧΟΦΥΤΟ - 
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟ 

4.1. Ανάπτυξη - Βελτίωση µεταφορικών υποδοµών 

ΠΕΠ 4.1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΠΌ ΓΕΦΥΡΑ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕΧΡΙ ΓΕΦΥΡΑ 
ΡΟΓΓΙΩΝ 4.1. Ανάπτυξη - Βελτίωση µεταφορικών υποδοµών 
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ΠΕΠ 4.1. ∆ΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 4.1. Ανάπτυξη - Βελτίωση µεταφορικών υποδοµών 

ΠΕΠ 4.1. Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ 4.1. Ανάπτυξη - Βελτίωση µεταφορικών υποδοµών 

ΠΕΠ 4.1. Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4.1. Ανάπτυξη - Βελτίωση µεταφορικών υποδοµών 

ΠΕΠ 4.1. Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΦΑΡΣΑΛΩΝ 4.1. Ανάπτυξη - Βελτίωση µεταφορικών υποδοµών 

ΠΕΠ 4.1. Ε.Ο. ΣΟΦΑ∆ΕΣ - Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 4.1. Ανάπτυξη - Βελτίωση µεταφορικών υποδοµών 

ΠΕΠ 4.1. Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΡΤΑΣ 4.1. Ανάπτυξη - Βελτίωση µεταφορικών υποδοµών 

ΠΕΠ 4.1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 4.1. Ανάπτυξη - Βελτίωση µεταφορικών υποδοµών 

ΠΕΠ 4.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΟΝΝΩΝ 4.1. Ανάπτυξη - Βελτίωση µεταφορικών υποδοµών 

ΠΕΠ 4.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ-ΘΕΣΗ ΤΟΥΡΤΟΦΩΛΙΑ 4.1. Ανάπτυξη - Βελτίωση µεταφορικών υποδοµών 

ΠΕΠ 4.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΥ ΠΥΛΗΣ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 4.1. Ανάπτυξη - Βελτίωση µεταφορικών υποδοµών 

ΠΕΠ 4.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΑΠΌ ΧΘ 2+800 ΕΩΣ 
ΧΘ4+850 4.1. Ανάπτυξη - Βελτίωση µεταφορικών υποδοµών 

ΠΕΠ 4.1. Ο∆ΟΣ  ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ-ΙΤΑΜΟΣ 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5.
Βελτίωση του τοπικού οδικού δικτύου της λίµνης Πλαστήρα /  Βελτίωση του περιµετρικού 
οδικού δικτύου της λίµνης Πλαστήρα /  Βελτίωση της υπεραστικής συγκοινωνίας Λίµνης 
Πλαστήρα. 

ΠΕΠ 4.1. Ο∆ΟΣ  ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ-ΝΕΡΑΪ∆Α 4.1.2, 4.1.3. Βελτίωση του τοπικού οδικού δικτύου της λίµνης Πλαστήρα / Βελτίωση οδικού στην περιοχή 
Ολύµπου - Κισσάβου - Μαυροβουνίου  

ΠΕΠ 4.1. Ο∆ΟΣ ΚΩΦΟΙ-ΤΣΑΤΑΛΙ ΟΘΡΥΟΣ-ΚΟΚΚΩΤΟΙ 4.1. Ανάπτυξη - Βελτίωση µεταφορικών υποδοµών 

ΠΕΠ 4.1. 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΛΟΥ ΚΑΤΆ ΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΚΡΑΥ∆ΙΣΩΝΑ (ΧΘ 13+540) ΕΩΣ ΓΟΡΙΤΣΑ (ΧΘ 16-230) 
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ Ο∆ΩΝ 

4.1. Ανάπτυξη - Βελτίωση µεταφορικών υποδοµών 

ΠΕΠ 4.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΝΗΣ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5.
Βελτίωση του τοπικού οδικού δικτύου της λίµνης Πλαστήρα /  Βελτίωση του περιµετρικού 
οδικού δικτύου της λίµνης Πλαστήρα / Βελτίωση της υπεραστικής συγκοινωνίας Λίµνης 
Πλαστήρα. 

ΕΠΟΑΛΑΑ 4.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε. ΚΠΣ ΙΙ 4.1. Ανάπτυξη - Βελτίωση µεταφορικών υποδοµών 

ΠΕΠ 4.1. Π.Ε.Ο ΒΟΛΟΥ-ΛΑΡΙΣΑΣ 4.1. Ανάπτυξη - Βελτίωση µεταφορικών υποδοµών 

ΠΕΠ 4.1. ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 4.1. Ανάπτυξη - Βελτίωση µεταφορικών υποδοµών 

ΠΕΠ 4.1. ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΡΙΤΣΑΣ 4.1.3, 4.1.4. Βελτίωση του τοπικού οδικού δικτύου της λίµνης Πλαστήρα / Βελτίωση του περιµετρικού 
οδικού δικτύου της λίµνης Πλαστήρα 
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ΕΠ ΣΑΑΣ 4.1. 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2000-2007,ΕΠΙΜΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑ 
ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 

4.1.11. Ανάπτυξη προαστιακού ηλεκτροκίνητου σιδηροδρόµου Λάρισας–Βόλου, διπλής γραµµής. 

ΕΠ ΣΑΑΣ 4.1. ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-
ΠΛΑΤΕΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α΄ΦΑΣΗ) 4.1.11. Ανάπτυξη προαστιακού ηλεκτροκίνητου σιδηροδρόµου Λάρισας–Βόλου, διπλής γραµµής. 

ΕΠ ΣΑΑΣ 4.1. ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4.1.11. Ανάπτυξη προαστιακού ηλεκτροκίνητου σιδηροδρόµου Λάρισας–Βόλου, διπλής γραµµής. 

ΠΕΠ 4.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ∆ΑΜΑΣΙΟΥ        4.1 Ανάπτυξη - Βελτίωση µεταφορικών υποδοµών 

ΠΕΠ 4.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Ν.ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 4.2.19.  Εξασφάλιση επαρκούς πόσιµου νερού στη Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο.  

ΕΠΠΕΡ 4.2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 4.2.35. Προγράµµατα διαχείρισης απορριµµάτων στις τουριστικές περιοχές. 

ΠΕΠ 4.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ 
Μ.Π. ΒΟΛΟΥ  4.2. Ανάπτυξη - Βελτίωση αστικών υποδοµών 

ΕΠΠΕΡ 4.2. 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 

4.2.22. Αποκατάσταση και ανανέωση δικτύων ύδρευσης των Αστικών Κέντρων 

ΠΕΠ 4.2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 4.2.36. Κατασκευή βιολογικών καθαρισµών στο Πήλιο, στον Όλυµπο-Κίσσαβο-Μαυροβούνι, στην 
Πύλη-Ελάτη-Κόζιακα-Περτούλι, στην λίµνη Πλαστήρα, στη Σκόπελο και στην Αλόννησο. 

ΕΠΑΝ 4.3. 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ Ε∆ΕΤ Α.Ε. 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
''∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ'' 

4.3.1. Εξοπλισµός των τουριστικών επιχειρήσεων µε υποδοµή πληροφορικής για τη λειτουργία και 
οργάνωσή τους. 

ΕΠΚτΠΣ 4.3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 4.3.3. Ανάπτυξη Συστήµατος ολοκληρωµένης τουριστικής πληροφόρησης και διαχείρισης τουριστικών 
παραµέτρων της Περιφέρειας / Θεµατικών τουριστικών ∆ικτύων. 

ΕΠΚτΠΣ 5.1. ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ 5.1.4. 

∆ηµιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Υποδοχής Επισκεπτών ανά τουριστική περιοχή 
(προβολή περιοχής και υποδοµής, ανάδειξη τουριστικών πόρων, οργάνωση της επίσκεψης, 
παρακολούθηση συστήµατος καταλυµάτων, λειτουργία εκθετηρίου, χώρων πώλησης προϊόντων-
δώρων, κ.α.) 

ΕΠΚτΠΣ 5.1. ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 5.1.4. 
∆ηµιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Υποδοχής Επισκεπτών ανά τουριστική περιοχή 
(προβολή περιοχής και υποδοµής, ανάδειξη τουριστικών πόρων, οργάνωση της επίσκεψης, 
παρακολούθηση συστήµατος καταλυµάτων, λειτουργία εκθετηρίου, χώρων πώλησης προϊόντων-
δώρων, κ.α.) 
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ΕΠΚτΠΣ 5.1. ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 5.1.4. 
∆ηµιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Υποδοχής Επισκεπτών ανά τουριστική περιοχή 
(προβολή περιοχής και υποδοµής, ανάδειξη τουριστικών πόρων, οργάνωση της επίσκεψης, 
παρακολούθηση συστήµατος καταλυµάτων, λειτουργία εκθετηρίου, χώρων πώλησης προϊόντων-
δώρων, κ.α.) 

ΕΠΚτΠΣ 5.1. ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 5.1.4. 
∆ηµιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Υποδοχής Επισκεπτών ανά τουριστική περιοχή 
(προβολή περιοχής και υποδοµής, ανάδειξη τουριστικών πόρων, οργάνωση της επίσκεψης, 
παρακολούθηση συστήµατος καταλυµάτων, λειτουργία εκθετηρίου, χώρων πώλησης προϊόντων-
δώρων, κ.α.) 

ΕΠΚτΠΣ 5.1. ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΟΦΑ∆ΩΝ 5.1.4. 
∆ηµιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Υποδοχής Επισκεπτών ανά τουριστική περιοχή 
(προβολή περιοχής και υποδοµής, ανάδειξη τουριστικών πόρων, οργάνωση της επίσκεψης, 
παρακολούθηση συστήµατος καταλυµάτων, λειτουργία εκθετηρίου, χώρων πώλησης προϊόντων-
δώρων, κ.α.) 

ΕΠΚτΠΣ 5.1. ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 5.1.4. 
∆ηµιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Υποδοχής Επισκεπτών ανά τουριστική περιοχή 
(προβολή περιοχής και υποδοµής, ανάδειξη τουριστικών πόρων, οργάνωση της επίσκεψης, 
παρακολούθηση συστήµατος καταλυµάτων, λειτουργία εκθετηρίου, χώρων πώλησης προϊόντων-
δώρων, κ.α.) 

ΕΠΚτΠΣ 5.1. ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 5.1.4. 
∆ηµιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Υποδοχής Επισκεπτών ανά τουριστική περιοχή 
(προβολή περιοχής και υποδοµής, ανάδειξη τουριστικών πόρων, οργάνωση της επίσκεψης, 
παρακολούθηση συστήµατος καταλυµάτων, λειτουργία εκθετηρίου, χώρων πώλησης προϊόντων-
δώρων, κ.α.) 

ΕΠΚτΠΣ 5.1. ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 5.1.4. 
∆ηµιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Υποδοχής Επισκεπτών ανά τουριστική περιοχή 
(προβολή περιοχής και υποδοµής, ανάδειξη τουριστικών πόρων, οργάνωση της επίσκεψης, 
παρακολούθηση συστήµατος καταλυµάτων, λειτουργία εκθετηρίου, χώρων πώλησης προϊόντων-
δώρων, κ.α.) 

ΕΠΚτΠΣ 5.1. ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 5.1.4. 
∆ηµιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Υποδοχής Επισκεπτών ανά τουριστική περιοχή 
(προβολή περιοχής και υποδοµής, ανάδειξη τουριστικών πόρων, οργάνωση της επίσκεψης, 
παρακολούθηση συστήµατος καταλυµάτων, λειτουργία εκθετηρίου, χώρων πώλησης προϊόντων-
δώρων, κ.α.) 

ΕΠΚτΠΣ 5.1. ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 5.1.4. 
∆ηµιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Υποδοχής Επισκεπτών ανά τουριστική περιοχή 
(προβολή περιοχής και υποδοµής, ανάδειξη τουριστικών πόρων, οργάνωση της επίσκεψης, 
παρακολούθηση συστήµατος καταλυµάτων, λειτουργία εκθετηρίου, χώρων πώλησης προϊόντων-
δώρων, κ.α.) 
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ΕΠΚτΠΣ 5.1. ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 5.1.4. 
∆ηµιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Υποδοχής Επισκεπτών ανά τουριστική περιοχή 
(προβολή περιοχής και υποδοµής, ανάδειξη τουριστικών πόρων, οργάνωση της επίσκεψης, 
παρακολούθηση συστήµατος καταλυµάτων, λειτουργία εκθετηρίου, χώρων πώλησης προϊόντων-
δώρων, κ.α.) 

ΕΠΚτΠΣ 5.1. ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 5.1.4. 
∆ηµιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Υποδοχής Επισκεπτών ανά τουριστική περιοχή 
(προβολή περιοχής και υποδοµής, ανάδειξη τουριστικών πόρων, οργάνωση της επίσκεψης, 
παρακολούθηση συστήµατος καταλυµάτων, λειτουργία εκθετηρίου, χώρων πώλησης προϊόντων-
δώρων, κ.α.) 

ΕΠΚτΠΣ 5.1. ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 5.1.4. 
∆ηµιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Υποδοχής Επισκεπτών ανά τουριστική περιοχή 
(προβολή περιοχής και υποδοµής, ανάδειξη τουριστικών πόρων, οργάνωση της επίσκεψης, 
παρακολούθηση συστήµατος καταλυµάτων, λειτουργία εκθετηρίου, χώρων πώλησης προϊόντων-
δώρων, κ.α.) 

ΕΠΚτΠΣ 5.1. ΑΡΙΑ∆ΝΗ:ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  5.1.1. Ανάπτυξη κεντρικού δικτυακού κόµβου (portal) για την αναλυτική και θεµατική τουριστική 

προβολή της Περιφέρειας. 

ΕΠΚτΠ 5.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 5.1.1 Ανάπτυξη κεντρικού δικτυακού κόµβου (portal) για την αναλυτική και θεµατική τουριστική 
προβολή της Περιφέρειας. 

ΕΠΚτΠ 5.1. ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ 5.1.1. Ανάπτυξη κεντρικού δικτυακού κόµβου (portal) για την αναλυτική και θεµατική τουριστική 

προβολή της Περιφέρειας. 

LEADER+ 5.1. ΤΟΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 5.1.4. 

∆ηµιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Υποδοχής Επισκεπτών ανά τουριστική περιοχή 
(προβολή περιοχής και υποδοµής, ανάδειξη τουριστικών πόρων, οργάνωση της επίσκεψης, 
παρακολούθηση συστήµατος καταλυµάτων, λειτουργία εκθετηρίου, χώρων πώλησης προϊόντων-
δώρων, κ.α.) 

ΠΕΠ 5.1. MARKETING PLAN ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5.1.3. Επικοινωνιακό Πρόγραµµα τουριστικής προβολής των νοµών της Περιφέρειας 

LEADER+ 5.2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

5.2.3. - 5.2.4. - 
5.2.5. 

Επαγγελµατική κατάρτιση σε επαγγέλµατα που αφορούν στον τουρισµό (ειδικές µορφές 
τουρισµού που προωθούνται σε κάθε περιοχή) / Εξειδικευµένη 
ενηµέρωση/εκπαίδευση/κατάρτιση όλων των κατηγοριών των απασχολούµενων στον τουρισµό, 
καθώς και των επιχειρηµατιών / Κατάρτιση των στελεχών δηµόσιων φορέων και στελεχών 
Ο.Τ.Α.. 

ΕΠ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 5.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 

ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2000 (Β' ΕΞΑΜΗΝΟ) 
5.2.3. - 5.2.4. - 

5.2.5. 

Επαγγελµατική κατάρτιση σε επαγγέλµατα που αφορούν στον τουρισµό (ειδικές µορφές 
τουρισµού που προωθούνται σε κάθε περιοχή) / Εξειδικευµένη 
ενηµέρωση/εκπαίδευση/κατάρτιση όλων των κατηγοριών των απασχολούµενων στον τουρισµό, 
καθώς και των επιχειρηµατιών / Κατάρτιση των στελεχών δηµόσιων φορέων και στελεχών 
Ο.Τ.Α.. 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 5.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 

ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2000 (Β' ΕΞΑΜΗΝΟ) 
5.2.3. - 5.2.4. - 

5.2.5. 

Επαγγελµατική κατάρτιση σε επαγγέλµατα που αφορούν στον τουρισµό (ειδικές µορφές 
τουρισµού που προωθούνται σε κάθε περιοχή) / Εξειδικευµένη 
ενηµέρωση/εκπαίδευση/κατάρτιση όλων των κατηγοριών των απασχολούµενων στον τουρισµό, 
καθώς και των επιχειρηµατιών / Κατάρτιση των στελεχών δηµόσιων φορέων και στελεχών 
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ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001 (Β' ΕΞΑΜΗΝΟ) 
5.2.3. - 5.2.4. - 

5.2.5. 

Επαγγελµατική κατάρτιση σε επαγγέλµατα που αφορούν στον τουρισµό (ειδικές µορφές 
τουρισµού που προωθούνται σε κάθε περιοχή) / Εξειδικευµένη 
ενηµέρωση/εκπαίδευση/κατάρτιση όλων των κατηγοριών των απασχολούµενων στον τουρισµό, 
καθώς και των επιχειρηµατιών / Κατάρτιση των στελεχών δηµόσιων φορέων και στελεχών 
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001 (Α' 
ΕΞΑΜΗΝΟ) 

5.2.3. - 5.2.4. -  
5.2.5. 

Επαγγελµατική κατάρτιση σε επαγγέλµατα που αφορούν στον τουρισµό (ειδικές µορφές 
τουρισµού που προωθούνται σε κάθε περιοχή) / Εξειδικευµένη 
ενηµέρωση/εκπαίδευση/κατάρτιση όλων των κατηγοριών των απασχολούµενων στον τουρισµό, 
καθώς και των επιχειρηµατιών / Κατάρτιση των στελεχών δηµόσιων φορέων και στελεχών 
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001 (Α' 
ΕΞΑΜΗΝΟ) 

5.2.3. - 5.2.4. - 
5.2.5. 

Επαγγελµατική κατάρτιση σε επαγγέλµατα που αφορούν στον τουρισµό (ειδικές µορφές 
τουρισµού που προωθούνται σε κάθε περιοχή) / Εξειδικευµένη 
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001 (Α' 
ΕΞΑΜΗΝΟ) 

5.2.3. - 5.2.4. - 
5.2.5. 

Επαγγελµατική κατάρτιση σε επαγγέλµατα που αφορούν στον τουρισµό (ειδικές µορφές 
τουρισµού που προωθούνται σε κάθε περιοχή) / Εξειδικευµένη 
ενηµέρωση/εκπαίδευση/κατάρτιση όλων των κατηγοριών των απασχολούµενων στον τουρισµό, 
καθώς και των επιχειρηµατιών / Κατάρτιση των στελεχών δηµόσιων φορέων και στελεχών 
Ο.Τ.Α.. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001 (Β' 
ΕΞΑΜΗΝΟ) 

5.2.3. - 5.2.4. - 
5.2.5. 

Επαγγελµατική κατάρτιση σε επαγγέλµατα που αφορούν στον τουρισµό (ειδικές µορφές 
τουρισµού που προωθούνται σε κάθε περιοχή) / Εξειδικευµένη 
ενηµέρωση/εκπαίδευση/κατάρτιση όλων των κατηγοριών των απασχολούµενων στον τουρισµό, 
καθώς και των επιχειρηµατιών / Κατάρτιση των στελεχών δηµόσιων φορέων και στελεχών 
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001 (Β' 
ΕΞΑΜΗΝΟ) 

5.2.3. - 5.2.4. - 
5.2.5. 

Επαγγελµατική κατάρτιση σε επαγγέλµατα που αφορούν στον τουρισµό (ειδικές µορφές 
τουρισµού που προωθούνται σε κάθε περιοχή) / Εξειδικευµένη 
ενηµέρωση/εκπαίδευση/κατάρτιση όλων των κατηγοριών των απασχολούµενων στον τουρισµό, 
καθώς και των επιχειρηµατιών / Κατάρτιση των στελεχών δηµόσιων φορέων και στελεχών 
Ο.Τ.Α.. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  Κωδικός ∆ράσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

ΕΠ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 5.2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ 

ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ  2002 5.2.5. Κατάρτιση των στελεχών δηµόσιων φορέων και στελεχών Ο.Τ.Α.. 

LEADER+ 5.3. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 5.3.1.  
Εφαρµογή προγραµµάτων ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης του πληθυσµού των τουριστικών 
περιοχών για τη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη (ρόλος του στην τουριστική ανάπτυξη, 
περιβάλλον, σύγχρονα χαρακτηριστικά του τουρισµού και των τουριστών κ.ά). 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -ΠΗΓΕΣ 

 

 

 
∆ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ 
1 eld.teipir.gr/prefectures/greek/Larisas/.htm 
2 katafyto.tripod.com 
3 nexnet.forthnet.gr/larissa_city/ 
4 sofades-city.virtualave.net 
5 www.3kala.gr 
6 www.3kala.gr/diadromes/diad_1.htm 
7 www.ahelinada.com 
8 www.alonissos.com 
9 www.alonissos.gr 
10 www.alonissosvisit.gr 
11 www.anem.gr 
12 www.anem.gr 
13 www.anem.gr, http://www.magnesia.gr 
14 www.angelfire.com/ego/fanari/ 
15 www.athinorama.gr/taksidi/katafugia/4.asp 
16 www.bananabeach.fsnet.co.uk 
17 www.culture.gr 
18 www.cybex.gr/pertouli/ 
19 www.diakopes.gr 
20 www.dtravel.gr 
21 www.ecoguide.gr 
22 www.geocities.com 
23 www.geocities.com/mavroab/ 
24 www.geocities.com/mesochora/ 
25 www.geocities.com/palaiokaria/ 
26 www.geocities.com/pelionature 
27 www.geocities.com/TheTropics/ 
28 www.gnto.gr 
29 www.greecetravel.com 
30 www.greek-sites.com/sites/kalampaka.com 
31 www.gtpnet.com 
32 www.hke-thessalias.gr 
33 www.holidays-in-greece.com/thessalia/ 
34 www.holidays-in-pelion.com.gr 
35 www.kalampaka.com 
36 www.karditsa-net.gr 
37 www.magnesia.gr 
38 www.magnesia.gr 
39 www.melivoia.gr 
40 www.minenv.gr 
41 www.oreivatein.gr 
42 www.ornithologiki.gr 
43 www.pelion.com.gr 
44 www.pilion.be/papanero/index.html 
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45 www.pilion.be/railway/trenoindex.htm 
46 www.plastiras.gr 
47 www.skiathos.direct.gr 
48 www.skiathos.gr 
49 www.skiathos-direct.com 
50 www.skiathosinfo.com 
51 www.skiathosinfo.gr 
52 www.skopelos.net 
53 www.skopelosweb.gr 
54 www.skopelosweb.gr.  
55 www.travel-pelion.gr 
56 www.travel-pelion.gr 
57 www.trekking.gr 
58 www.uth.gr/main/research/synedria/anakoinvseis/tefaa_synedrio_dec2001/Trikala_info/pyli.htm

 
ΞΕΝΟΓΛΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
59 Guidelines for Carrying Capacity assessment for tourism in Mediterranean coastal areas.

UNEP 1997. UNEPMAP. 
60 Carrying capacity assessment for tourism of the central-eastern part of the island of Rhodes». 

1993 Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 
64 Guidelines for Carrying Capacity assessment for tourism in Mediterranean coastal areas. 

UNEP 1997. UNEPMAP. 
65 Lozato – Giotart J – P, Τουριστική Γεωγραφία, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα 1996 
66 UNEP, (1997) ‘’Guidelines for Carrying Capacity assessment for tourism in Mediterranean 

coastal areas’’ UNEMAP. 

67 UNEPMAP, (1999) “Coastal Area Management program (CAMP) FUKA MATRUH. Egypt. 
Carrying Capacity Assessment for tourism Development”. 

68 UNEPMAP. “Coastal Area Management programme (CAMP) FUKA MATRUH. Egypt. 
Carrying Capacity Assessmant for tourism Development» 1999 

69 WWF. Συνέδριο «METHODS OF CARRYING CAPACITY, MEASYREMENT AND 
VISITOR MANAGEMENT IN PROTECTED AREAS». 2002. 

70 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, (1993) ‘’Carrying capacity assessment for tourism of the 
central-eastern part of the island of Rhodes’’.  

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
71 Χ. Κοκκώσης, Π. Τσάρτας. Tουριστική Ανάπτυξη. Πολυεπιστηµονικές προσεγγίσεις. 

Εκδόσεις Εξάντας. 2000. 

72 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, (ΙΟΥΛΙΟΣ 1998). Κ. ∆ασκαλάκης , 
Στ. Τσακίρης & Συνεργάτες. 

73 Χωροταξικός σχεδιασµός τουριστικής ανάπτυξης Νοµού Μαγνησίας. Τελική έκθεση. Τµήµα
Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης-Παν/µιο Θεσσαλίας,1999. 

74 Βόρειες Σποράδες. Εθνικό θαλάσσιο Πάρκο. G. Hau – C.P. Hutter. Εκδόσεις ROAD 1998. 
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75 Γ. Σπιλάνης (2000), «Τουρισµός και περιφερειακή ανάπτυξη. Η περίπτωση των νησιών του
Αιγαίου», In: Τουριστική Ανάπτυξη. Πολυεπιστηµονικές προσεγγίσεις, Επ. Π. Τσάρτας. Εκδ. 
ΕΞΑΝΤΑΣ. 

76 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΦΥΣΗΣ, (1993) «Οικοτουριστικός Οδηγός της Ελλάδας».  

77 ∆ιαχείριση των Περιοχών  του δικτύου Νatura 2000. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000. 

78 Εκ. Toby’s. «Πήλιο. Η χώρα των Κενταύρων». 1998. 
79 ΕΟΤ – ΚΕΠΕ, (1995). 
80 ΕΟΤ-ΚΕΠΕ 1995 
81 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-2006. 

82 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006. 

83 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2000-2006. 
84 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑ 2000-2006. 
85 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2000-2006. 
86 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2000-2006. 
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