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ΣΥΝΟΨΗ  

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός διαδρομών αγροτικού 

τουρισμού, στις περιοχές “«Όλυμπος-Αντιχάσια» και «Όλυμπος-Κίσσαβος»” του τοπικού 

προγράμματος. Στόχος της μελέτης είναι ο προσδιορισμός θεματικών ή / και γεωγραφικών και 

άλλων διαδρομών μέσα στην περιοχή παρέμβασης, ούτως ώστε να προβληθούν και να 

αναδειχθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ιδιαίτερα φυσικά, πολιτιστικά και 

περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής, να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες υποδομές και να 

δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για νέες υποδομές και αύξηση της επιχειρηματικότητας προς 

την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ταυτότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής στο 

πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER+.  

Από τη μελέτη προκύπτουν ο αριθμός, η θέση και ο τύπος των τουριστικών υποδομών, των 

περιβαλλοντικών υποδομών, των πολιτιστικών εκδηλώσεων και άλλων υποδομών και 

εκδηλώσεων, στις δύο υποπεριοχές του τοπικού προγράμματος της Κ.Π. LEADER+. 

Η μελέτη περιλαμβάνει: 

 Εντοπισμό των προς αξιοποίηση τουριστικών, φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων, 

(θέσεις θέας, λίμνες, ποτάμια, μονοπάτια, προστατευόμενες περιοχές κ.α.), καθώς και 

καταγραφή των ιστορικών, πολιτιστικών και πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής, 

(αρχαιολογικά ευρήματα, μνημεία, αρχιτεκτονική κληρονομιά, παραδοσιακοί οικισμοί και 

κτίσματα, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ήθη – έθιμα, πολιτιστικοί φορείς κ.α.). Από την 

ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, σε σχέση με τις δύο περιοχές και για την κάθε μια 

ξεχωριστά, και αφού έχουν μετρηθεί και ποσοτικοποιηθεί οι φυσικοί, περιβαλλοντικοί, 

πολιτιστικοί, κοινωνικοί κλπ πόροι, εκτιμάται η τουριστική χωρητικότητα και αναλύεται η 

σχέση που δημιουργείται μεταξύ του πληθυσμού και της δυναμικότητας της περιοχής για 

φιλοξενία. 

Με τον τρόπο αυτό καθορίζεται η σχέση ισορροπίας μεταξύ τουρισμού και περιβάλλοντος 

γενικότερα, η εύρεση της οποίας αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό του μέγιστου 

(θεωρητικά) επιτρεπτού αριθμού των επισκεπτών στην κάθε περιοχή. Εννοιολογικά η 

σχέση ισορροπίας καθορίζει το σημείο πέραν του οποίου θα αρχίσουν να είναι ορατές οι 

αρνητικές επιπτώσεις, όσον αφορά την ικανοποίηση των επισκεπτών αλλά και την όχληση 

της τοπικής κοινωνίας με ταυτόχρονη υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

 Πρόταση θεματικών παρεμβάσεων στην περιοχή ως ολοκληρωμένου τουριστικού 

προϊόντος με προτεινόμενους άξονες ανάπτυξης, χάραξη οργανωμένων διαδρομών –

μονοπατιών και προγράμματα επισκέψεων των σημαντικότερων πόρων. 

 Προσδιορισμό (χρησιμοποιώντας ως βάση την καταγεγραμμένη από το τοπικό 

πρόγραμμα υφιστάμενη κατάσταση) του ποσοστού κάλυψης των αναγκών του μόνιμου 

πληθυσμού αλλά και των επισκεπτών της περιοχής όσον αφορά τις υποδομές και τις 

υπηρεσίες που απαντούν στους οικισμούς των δύο περιοχών του τοπικού προγράμματος, 

όπως ξενοδοχεία-ξενώνες, ψησταριές-ταβέρνες, περιβαλλοντικά και κέντρα 
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πληροφόρησης, ιατρεία, νοσοκομεία, φαρμακεία, αστυνομία, πυροσβεστική, ταχυδρομείο, 

δρόμοι πρόσβασης – προσπέλασης, μεταφορές κλπ και ενδεικτική εκτίμηση της φέρουσας 

ικανότητας ανά διαδρομή και πρόταση για την παρακολούθηση αυτής, (σε επίπεδο 

κρίσιμων δεικτών παρακολούθησης) και την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.  

 Πρόταση για την ορθή διαχείριση του τουριστικού προϊόντος. 

Κατά την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης λαμβάνονται υπόψη και παράγοντες όπως: 

 Ο βαθμός χρήσης των τουριστικών υποδομών στην περιοχή. 

 Η τουριστική κίνηση που παρουσιάζει η περιοχή και η εποχικότητα της κίνησης 

(τουριστικοί δείκτες της τελευταίας πενταετίας).  

 Τα χαρακτηριστικά των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής. 

 Ο τόπος προέλευσης και ο σκοπός της επίσκεψης των επισκεπτών. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 

LEADER + 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

Ο Νομός Λάρισας, διοικητικά ανήκει στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας και συνορεύει βόρεια 

με τους νομούς Κοζάνης και Πιερίας, δυτικά με τους νομούς Γρεβενών Τρικάλων και 

Καρδίτσας, ανατολικά βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος και νότια με τους νομούς 

Μαγνησίας και Φθιώτιδας. 

Ο Νομός είναι  ο δεύτερος    της Ελλάδας σε  έκταση  και ο  πρώτος  σε καλλιεργούμενη  

έκταση. Καταλαμβάνει συνολική έκταση 5.390 τ. χλμ., αντιπροσωπεύοντας το 38,3 % της 

Θεσσαλίας και το 4% της χώρας, η δε μορφολογική κατανομή της είναι πεδινή 47,1%, 

ημιορεινή 25,4% και ορεινή 27,5%. Η έκταση, ανάλογα με τη χρήση κατανέμεται σε: 

Γεωργική γη, 45% ή 2.425,5 τ. χλμ. 

Βοσκότοποι, 40% ή 2.156 τ. χλμ. 

Δάση, 10% ή 539 τ. χλμ. 

Λοιπές εκτάσεις, 5% ή 269,5 τ. χλμ. 

Το βόρειο και ανατολικό τμήμα του νομού καταλαμβάνεται από τους ορεινούς όγκους του 

Ολύμπου, του Κισσάβου και του Μαυροβουνίου, περιλαμβάνοντας τρεις περιοχές που 

έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000. Οι περιοχές αυτές είναι: 

Ο Εθνικός Δρυμός Ολύμπου, με κωδικό GR1250001 και έκταση 4.595 ha. 

Η περιοχή του Κάτω Ολύμπου, με κωδικό GR1420001 και έκταση 12.300 ha.  

Το Δέλτα Πηνειού – Τέμπη, με κωδικό GR1420002 και έκταση 970 ha. 

Το Αισθητικό Δάσος ΟΣΣΑΣ, με κωδικό GR1420003 και έκταση 16.900 ha.  

Η περιοχή Κάρλα – Μαυροβούνι – Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου, με κωδικό GR1420004 

και έκταση 36.454 ha. 

Το Αισθητικό Δάσος της Κοιλάδας των Τεμπών, με κωδικό GR1420005 και έκταση 

1.762 ha.  

Οι περιοχές NATURA και η σημασία τους για το φυσικό περιβάλλον περιγράφονται στη 

συνέχεια, στο κεφάλαιο των προστατευόμενων περιοχών που περιλαμβάνονται στην 

περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος LEADER+ Ελασσόνας. 

Το νομό διατρέχει ο ποταμός Πηνειός, ο οποίος πηγάζει από την Πίνδο και διασχίζει όλη 

τη Θεσσαλία εκβάλλοντας στο Αιγαίο πέλαγος και στη θέση Στόμιο (Τσάγεζι), όπου 

σχηματίζει μικρό δέλτα. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ο Νομός Λάρισας σχηματίστηκε το 1882 με νόμο του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους. Η 

πρώτη εμφάνιση ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή αναφέρεται στην περίοδο της 

Κατώτερης Παλαιολιθικής Εποχής, 200.000 έως 400.000 χρόνια πριν. Με την εκτίμηση 

αυτή συνάδει και το γεγονός ότι στην περιοχή εντοπίστηκαν εργαλεία και απολιθωμένα 

οστά ζώων,  στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Λάρισας εκτίθεται ένας απολιθωμένος 

χαυλιόδοντας, της Μέσης Παλαιολιθικής Εποχής, δηλαδή 30.000 έως 60.000 χρόνια πριν. 

Στην περιοχή έχουν εντοπιστεί οικισμοί της Νεολιθικής Εποχής (6500-3200 π.Χ.), καθώς 

και οικισμοί και τάφοι της Εποχής του Χαλκού (3200-1000 π.Χ.).  

Σύμφωνα με ιστορικές πηγές αναφέρεται ότι μετά το 1.200 π.Χ., οι Θεσσαλοί κατεβαίνουν 

από την Ήπειρο και εγκαθίστανται στην πεδιάδα της Λάρισας, οι Μάγνητες (κλάδος των 

Μακεδόνων) εγκαθίστανται στο Πήλιο, τον ανατολικό Κίσσαβο και το Μαυροβούνι και οι 

Περραιβοί εξαπλώνονται στην περιοχή της σημερινής Ελασσόνας και του Τυρνάβου. Η 

πεδινή Θεσσαλία κατά τους αρχαϊκούς χρόνους (7ος-4ος αι. π.Χ.), διαιρείται σε τέσσερα 

διαμερίσματα (τετραρχίες, τετράδες ή μοίρες), τα οποία ονομάστηκαν Πελασγιώτις, 

Εστιαιώτις, Θεσσαλιώτις και Φθιώτις, των οποίων οι ονομασίες αντιστοιχούν στις 

σημερινές της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και των Φαρσάλων. Με 

πρωτοβουλία του Αλεύα του Πυρρού, (μυθικός βασιλιάς των Θεσσαλών και γενάρχης των 

Λαρισαίων Αλευαδών), τον 6ο και 5ο π.Χ. αιώνα επιτυγχάνεται η νομισματική και πολιτική 

ένωση των τεσσάρων φυλετικών κρατών της Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα.  

Οι Θεσσαλοί κατείχαν την πρώτη θέση στη Δελφική Αμφικτιονία (η αμφικτιονία ήταν 

υπεύθυνη για την προστασία του μαντείου των Δελφών και αποτελούνταν από 

αντιπροσωπείες των πανάρχαιων ελληνικών φυλών -Δωριαίων, Ιώνων, Λοκρών, 

Μαγνήτων, Θεσσαλών, Αχαιών κ.λπ.) με ανώτατο άρχοντα (ή βασιλέα ή ταγό) τον 

Αλευάδη Ευρύλοχο. Το 364 π.Χ. συγκροτείται ομόσπονδο κράτος από τις θεσσαλικές 

πόλεις, το λεγόμενο "Κοινό των Θεσσαλών".  

Η περιοχή της Θεσσαλίας αποτέλεσε «θέατρο» κατακτητών, ξεκινώντας από το 357 π.Χ. 

με την εισβολή του Φίλιππου του Β΄ και την αρχή της μακεδονικής κυριαρχίας. Στη 

συνέχεια το 197 π.Χ., μετά την ήττα του Φίλιππου του Ε΄ από τον Τίτο Φλαμινίνο, η 

περιοχή πέρασε στα χέρια των Ρωμαίων, τους οποίους ακολούθησαν οι Βυζαντινοί και 

από το 1424 μ.Χ. μέχρι το 1881, που  το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας 

ενσωματώνεται στο Ελληνικό Κράτος, την κατοχή της περιοχής, είχαν οι Τούρκοι.  

 

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, χαρακτηρίζονται από ύψος βροχοπτώσεων 

που ποικίλει ανά μήνα από 19mm έως 57mm, ξηρές περιόδους, παγετούς, 

χαλαζοπτώσεις και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται από 5,2οC, 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε. 
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+ 

“ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ” 

 

AgroPOLE Ε.Π.Ε.  7 

τον Ιανουάριο έως 27,2οC τον Ιούλιο, που είναι και ο θερμότερος μήνας με απόλυτες 

θερμοκρασίες που αγγίζουν πολλές φορές τους 45οC και τους –20οC στις κορυφές του 

Ολύμπου. Οι άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή είναι κυρίως ανατολικής διεύθυνσης, 

για τους περισσότερους μήνες του χρόνου, ταχύτητας 0,6 – 2 m/sec.  

Όσον αφορά στη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής και με βάση το Νέο Ελληνικό 

Αντισεισμικό Κανονισμό, ο νομός Λάρισας ανήκει στις ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ Σεισμικής 

Επικινδυνότητας, με συντελεστές επιτάχυνσης α = 0,16 και 0,24, αντίστοιχα.  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι κυριότεροι σεισμοί που έγιναν στη ευρύτερη περιοχή 

της μελέτης. 

 

Σεισμική Δραστηριότητα Ευρύτερης Περιοχής. Βόρεια - ΒΑ - ΒΔ του Ν. Λάρισας 

Α/Α Χρονολογία 
Μέγεθος 

σε RICHTER 

1 1941 6,3 

2 1942 5,6 

3 1954 5,1 

4 1957 5,2 

5 1957 5,6 

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Στο πλαίσια του LEADER+, 2000 - 2006, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας το 

Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “ΟΛΥΜΠΟΥ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ’’. To Τοπικό Πρόγραμμα 

LEADER+ αφορά το βόρειο, βορειοδυτικό και βορειοανατολικό τμήμα του Νομού Λάρισας, 

ουσιαστικά το ορεινό τόξο της Λάρισας, συνολικής έκτασης 2.318,6. τ. χλμ. και 

πληθυσμού 51.062 κατοίκους και μέση πυκνότητα πληθυσμού 24,6 κάτοικοι ανά τ. χλμ 

κατά το έτος αυτό.   

Η περιοχή αποτελεί το τόξο των ορεινών όγκων του Ν. Λάρισας το οποίο εκτείνεται  από 

τη Βορειοδυτική πλευρά του Ν. Λάρισας, στο Βόρειο τμήμα της και καλύπτει όλη την 

Ανατολική πλευρά του Νομού. Γεωγραφικά, συνορεύει βόρεια με τους Νομούς Κοζάνης 

και Πιερίας, Δυτικά με τους Νομούς Γρεβενών και Τρικάλων, ανατολικά βρέχεται από το 

Αιγαίο Πέλαγος και νότια συνορεύει με την Κοινότητα Κεραμιδίου του Ν. Μαγνησίας, το 

Δήμο Κιλελέρ, τα Δημοτικά Διαμερίσματα Ελάφου, Ποταμιάς και Ανάβρας του Δήμου 

Αγιάς, Συκουρίου και Πουρναρίου του Δήμου Νέσσωνος, Ελάτειας, Ευαγγελισμού και 
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Παραποτάμου του Δήμου Μακρυχωρίου και Αργυροπουλίου και Δαμασίου του Δήμου 

Τυρνάβου του Ν. Λάρισας. 

Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από 13 Δήμους και 3 Κοινότητες, όπως φαίνεται στον 

πίνακα που ακολουθεί. Σύμφωνα με την οδηγία 75/268, η περιοχή αποτελείται από ορεινά 

και μειονεκτικά Δ. Διαμερίσματα. Συγκεκριμένα, το 54,7% των διαμερισμάτων της είναι 

μειονεκτικά, ενώ το 51% αυτών χαρακτηρίζονται ως πεδινά σύμφωνα με την ΕΣΥΕ και το 

υπόλοιπο 49 % ως ημιορεινές. Το 45,7% των διαμερισμάτων της περιοχής παρέμβασης 

είναι ορεινά σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία και το 6,9% αυτών χαρακτηρίζονται ως 

ημιορεινές σύμφωνα με την ΕΣΥΕ. 

Πρέπει να ειπωθεί πως η περιοχή παρέμβασης, παρά την πρόοδο που σημείωσε την 

τελευταία δεκαετία, εξακολουθεί να ανήκει στην κατηγορία των μειονεκτικών και 

προβληματικών, σχετικά απομονωμένων περιοχών, με χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, 

υποαπασχόληση και χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας, πληθυσμιακή αποδυνάμωση, 

αρνητική ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού και φθίνουσα κοινωνική συνοχή, έλλειψη 

έργων υποδομής και ελάχιστη συμμετοχή του δευτερογενούς τομέα στο παραγόμενο 

προϊόν. 
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Πίνακας 1: Περιοχή παρέμβασης και η κατάταξή της σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ.Ε. και 

τις οδηγίες 81/645, 75/268 Ε.Ε.  

ΠΕΡΙΟΧΗ Ε.Σ.Υ.Ε. 75/268 Ε.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

Δ.Δ. ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ Ημιορεινή Ορεινή 

Δ.Δ. ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Πεδινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ημιορεινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ Πεδινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ Πεδινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Πεδινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΥ Ημιορεινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Ημιορεινή Μειονεκτική 

ΔΗΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 

Δ.Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Πεδινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΓΗΣ Πεδινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ  Ορεινή Ορεινή  

Δ.Δ. ΛΟΦΟΥ Πεδινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ Ημιορεινή Ορεινή  

Δ.Δ. ΠΥΘΙΟΥ Ημιορεινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ Ορεινή Ορεινή  

ΔΗΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 

Δ.Δ. ΑΜΟΥΡΙΟΥ Πεδινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ Πεδινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ Πεδινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ Πεδινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ Πεδινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ Ημιορεινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΠΡΑΙΤΩΡΙΟΥ Πεδινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΣΥΚΕΑΣ Ημιορεινή Μειονεκτική 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 

Δ.Δ. ΑΖΩΡΟΥ Πεδινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΓΕΡΑΝΙΩΝ Πεδινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΓΙΑΝΝΩΤΩΝ Ορεινή Ορεινή  

Δ.Δ. ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ Πεδινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΜΗΛΕΑΣ Πεδινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ Ορεινή Ορεινή  

Δ.Δ. ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑΣ Ορεινή Ορεινή  

ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 

Δ.Δ. ΔΟΛΙΧΗΣ Πεδινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ Ορεινή Ορεινή  

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ 

Δ.Δ. ΑΚΡΗΣ Ορεινή Ορεινή  

Δ.Δ. ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣ. Ορεινή Ορεινή  

Δ.Δ. ΛΟΥΤΡΟΥ Ορεινή Ορεινή  
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ΠΕΡΙΟΧΗ Ε.Σ.Υ.Ε. 75/268 Ε.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΝΝΩΝ 

ΕΛΗΑ ΓΟΝΝΩΝ  Ορεινή Ορεινή  

Δ.Δ. ΓΟΝΝΩΝ Ημιορεινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΙΤΕΑΣ Ημιορεινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ Ορεινή Ορεινή  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 

Δ.Δ. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Ορεινή Ορεινή 

Δ.Δ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ Ημιορεινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΣΚΗΤΗΣ Ορεινή Ορεινή 

Δ.Δ. ΣΚΛΗΘΡΟΥ Ορεινή Ορεινή 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ 

Δ.Δ. ΑΙΓΑΝΗΣ Ημιορεινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΚΡΑΝΙΑΣ Ορεινή Ορεινή 

Δ.Δ. ΡΑΨΑΝΗΣ Ορεινή Ορεινή 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 

Δ.Δ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ Ορεινή Ορεινή 

Δ.Δ. ΟΜΟΛΙΟΥ Ημιορεινή Μειονεκτική 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

Δ.Δ. ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ Ορεινή Ορεινή 

Δ.Δ. ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ Ημιορεινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΥ Ορεινή Ορεινή 

Δ.Δ. ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ Ορεινή Ορεινή 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 

Δ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ Ορεινή Ορεινή 

Δ.Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ Ημιορεινή  Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ Ημιορεινή  Μειονεκτική 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΣΩΝΟΣ 

Δ.Δ. ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ Ημιορεινή Μειονεκτική 

Δ.Δ. ΣΠΗΛΙΑΣ Ορεινή Ορεινή 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ 

Κ.Δ. ΚΑΡΥΑΣ Ορεινή Ορεινή  

Κ.Δ. ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ Ορεινή Ορεινή  

Κ.Δ. ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ Ορεινή Ορεινή  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ 

Κ.Δ. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ Ορεινή Ορεινή  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 

Κ.Δ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ Ορεινή Ορεινή  

Κ.Δ. ΤΕΜΠΩΝ Ημιορεινή Μειονεκτική 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 

 

Η περιοχή παρέμβασης αποτελεί ένα γεωγραφικό και λειτουργικό σύνολο με δύο βασικές 

υπό-ενότητες: 
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Υπό-ενότητα Ι: Περιλαμβάνει το σύνολο της  Επαρχία Ελασσόνας.  

 

Πίνακας 2: Δήμοι και Κοινότητες που αποτελούν την πρώτη γεωγραφική ενότητα 

(υπόενότητα) 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΣ 
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΣ 

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

ΕΛΑΣΣΟΝΑ (πόλη) 

ΠΟΤΑΜΙΑΣ 

ΑΜΟΥΡΙ 

ΔΡΥΜΟΣ* ΔΟΜΕΝΙΚΟ 

ΜΙΚ. ΕΛΕΥΘ/ΧΩΡΙ* ΜΑΓΟΥΛΑ 

ΑΕΤΟΡΑΧΗ* ΣΥΚΕΑ 

ΑΓΙΟΝΕΡΙ* ΑΝΑΛΗΨΗ Σ 

ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙ 

ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ 

ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟ ΜΕΓ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ 

ΛΕΥΚΗ ΠΡΑΙΤΩΡΙ 

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 

ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΒΑΛΑΝΙΔΑ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ 

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΟΚΚΙΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΗ 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΛΟΦΟΣ 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 

ΑΖΩΡΟΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ 

ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΠΕΤΡΩΤΟ 

ΓΙΑΝΝΩΤΑ ΠΥΘΙΟ 

ΛΥΚΟΥΔΙ ΣΚΟΠΙΑ 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΣΠΑΡΜΟΣ 

ΜΗΛΕΑ* ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ 

ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ* ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

ΦΑΡΜΑΚΗ* 
ΛΙΒΑΔΙΟΥ 

ΛΙΒΑΔΙ 

ΚΟΙΝ. ΚΑΡΥΑΣ 

ΚΑΡΥΑ ΔΟΛΙΧΗ 

ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ 

ΓΟΝΝΩΝ 

ΓΟΝΝΟΙ 

ΣΥΚΑΜΙΝΕΑ ΕΛΑΙΑ ΓΟΝΝΩΝ 

ΚΟΙΝ.ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ 

ΤΕΜΠΗ ΙΤΕΑ 

* Τα διαμερίσματα που σημειώνονται  με αστεράκι αποτελούν τμήματα των υπεράνω αυτών ομώνυμων δήμων από 

προηγούμενη του Καποδίστρια συνένωση. 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 
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Υποενότητα ΙΙ: Περιλαμβάνει την  περιοχής  Κισσάβου με την ενδοχώρα της, περιοχή 

Μαυροβουνίου, περιοχή Κοιλάδας Τεμπών και Δέλτα Πηνειού (πλην Στομίου) και περιοχή 

Κάτω Ολύμπου (πλην Πυργετού). 

Πίνακας 3: Δήμοι και Κοινότητες που αποτελούν τη δεύτερη γεωγραφική ενότητα 

(υποενότητα) 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΣ 
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΣ 

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 

Δ.Δ. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

Δ.Δ. ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 

Δ.Δ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ Δ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 

Δ.Δ. ΣΚΗΤΗΣ (NATURA) Δ.Δ. ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ 

Δ.Δ. ΣΚΛΗΘΡΟΥ (NATURA) Δ.Δ. ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 

Δ.Δ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 

Δ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

Δ.Δ. ΟΜΟΛΙΟΥ 
Δ.Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ 

Δ.Δ. ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ 

Δ.Δ. ΡΑΨΑΝΗΣ (NATURA) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΣΩΝΟΣ 

Δ.Δ. ΣΠΗΛΙΑΣ (NATURA) 

Δ.Δ. ΑΙΓΑΝΗΣ 
Δ.Δ. ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ 

Δ.Δ. ΚΡΑΝΙΑΣ 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 

Σε δύο υπό-περιοχές διακρίνεται η περιοχή παρέμβασης στο Τοπικό Πρόγραμμα 

LEADER+, 

 Όλυμπος – Αντιχάσια και  

 Όλυμπος – Κίσσαβος 

που συμπίπτουν με τις δυο υπό-ενότητες που αναφέρονται παραπάνω.  

Οι περιοχές χαρακτηρίζονται από το πλούσιο φυσικό περιβάλλον, με τον ορεινό όγκο του 

Ολύμπου να δεσπόζει, ως το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, με τις κοιλάδες και τα 

οροπέδια, τα πυκνά δάση και τις απότομες χαράδρες και τον Κίσσαβο να συνδυάζει την 

ομορφιά του βουνού, με το αισθητικό δάσος και τα φαράγγια, με την ελκυστικότητα της 

θάλασσας.  

Σημαντική είναι και η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής, όπου απαντώνται ορισμένα είδη  

σπάνιας, απειλούμενης, προστατευόμενης ή ενδημικής χλωρίδας ή πανίδας. 

Η ιστορία και ο πολιτισμός της περιοχής χάνονται στα βάθη των αιώνων με αναφορές στη 

μυθολογία όπου ο Όλυμπος ήταν η «κατοικία των θεών» και ο Κίσσαβος, όπου στην 

περιοχή των Αμπελακίων ήταν το πάλαι ποτέ μυθικό κέντρο λατρείας του θεού Απόλλωνα. Απ’ 

την άλλη πλευρά τα χωριά των Αντιχασίων, μαρτυρούν την νεότερη ελληνική ιστορία, ως 

σύνορα του πρώτου Ελληνικού κράτους μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους. 

Πολλά είναι και τα αρχαιολογικά ευρήματα καθώς και τα θρησκευτικά μνημεία της 

περιοχής, ενώ αναβιώνουν και πολλά ήθη και έθιμα μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις και 

πανηγύρια.  
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Το συνολικό κόστος του προγράμματος εκτιμάται στα 7.079.633 ευρώ, εκ των οποίων η 

δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.800.000 ευρώ και η ιδιωτική συμμετοχή σε 

2.279.633 ευρώ. Η δημόσια δαπάνη θα καλυφθεί από Κοινοτικούς πόρους, σε ποσοστό 

70,48% ή 3.383.180 ευρώ (ΕΓΤΠΕ-Π) και από Εθνικούς πόρους σε ποσοστό 29,52% ή 

1.416.820 ευρώ (Υπ Γεωργίας). 

Το παραπάνω ποσό κατανέμεται σε δύο άξονες προτεραιότητας στα κάτωθι μέτρα: 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:  

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

ΜΕΤΡΟ 1.1. : ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

(με προϋπολογισμό 1.026.000 € και ποσοστό βαρύτητας στον άξονα 14,07 %). 

ΜΕΤΡΟ 1.2. : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

(με προϋπολογισμό 4.723.633 € και ποσοστό βαρύτητας στον άξονα 64,76 %) 

ΜΕΤΡΟ 1.3. : ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

(με προϋπολογισμό 370.000 € και ποσοστό βαρύτητας στον άξονα 5,07 %) 

ΜΕΤΡΟ 1.4. : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  

(με προϋπολογισμό 710.000 € και ποσοστό βαρύτητας στον άξονα 9,73 %) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2:  

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ                             

ΜΕΤΡΟ 2.1. : ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ : ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ – 

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

(με προϋπολογισμό 100.000 € και ποσοστό βαρύτητας στον άξονα 40,00 %) 

ΜΕΤΡΟ 2.2. : ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ :  

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

(με προϋπολογισμό 150.000 € και ποσοστό βαρύτητας στον άξονα 60,00 %) 

Η περιοχή Ελασσόνας-Τεμπών-Κισσάβου, παρά την πρόοδο που σημείωσε κατά την 

τελευταία δεκαετία, εξακολουθεί να ανήκει στην κατηγορία των μειονεκτικών και 

προβληματικών, σχετικά απομονωμένων περιοχών, αντιμετωπίζοντας έντονο 

αναπτυξιακό πρόβλημα που προσδιορίζεται κυρίως από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Έχει σαφώς αγροτικό χαρακτήρα. 
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 Είναι φυσικά απομονωμένη, στο μεγαλύτερο μέρος της, από τον περιφερειακό και 

ευρύτερο εθνικό χώρο λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της μη ολοκλήρωσης 

των βασικών έργων οδικής πρόσβασης. 

 Ο πληθυσμός της περιοχής, ο οποίος ασχολείται κατά κύριο λόγο με την 

γεωργοκτηνοτροφία, έχει σχετικά χαμηλό βαθμό απασχόλησης, που γίνεται 

χαμηλότερος κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ και η παραγωγικότητα της εργασίας 

είναι χαμηλή. 

 Εμφανίζονται φαινόμενα πληθυσμιακής μείωσης και φθίνουσας κοινωνικής συνοχής. 

 Διαπιστώνεται έλλειψη έργων υποδομής.  

 Η συμμετοχή του δευτερογενούς τομέα στο παραγόμενο προϊόν είναι ελάχιστη 

Η κυριαρχία της γεωργίας και κτηνοτροφίας (κυρίως της αιγοπροβατοτροφίας) είναι 

καθοριστική στη διαμόρφωση των κοινωνικών και οικονομικών δεικτών της περιοχής.  

Σημαντικό, αλλά αναξιοποίητο, πλεονέκτημα της περιοχής είναι η σχετικά κεντρική 

γεωγραφική της θέση, η εγγύτητα προς κεντρικούς οδικούς άξονες, η άμεση πρόσβαση 

μεγάλου τμήματος της περιοχής στο Αιγαίο Πέλαγος, οι μοναδικοί φυσικοί πόροι (φυσικό 

περιβάλλον και φυσικά μνημεία όπως ο Όλυμπος, τα Τέμπη, οικότοποι και περιοχές 

Natura, Δέλτα Πηνειού, κλίμα, δάση, νερά, ιαματικές πηγές) και η άγνωστη πολιτιστική της 

κληρονομιά (αρχαιολογία, ιστορία, μύθος, μνημεία, εκκλησίες κλπ). 

Εκτιμάται ότι η κατάλληλη αξιοποίηση των σημαντικών αυτών συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της περιοχής θα μπορέσει να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξή της.  

Οι πλούσιοι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι δίνουν τη δυνατότητα για ανάπτυξη νέων 

ήπιων μορφών τουρισμού (ορεινός, οικολογικός, φυσιογνωστικός  δασοτουρισμός κλπ).  

Η παραγωγή πιστοποιημένων τοπικών προϊόντων ποιότητας και η κατάλληλη 

ήπια/εναλλακτική τουριστική και αγροτουριστική αξιοποίηση της περιοχής προσφέρονται 

ως εναλλακτική λύση στην έλλειψη ανταγωνιστικότητας της περιοχής. 

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πόρων της περιοχής, μέσα από μια 

ολοκληρωμένη και αειφόρο αναπτυξιακή διαδικασία, εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει 

νέες ευκαιρίες, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού, 

στην προσέλκυση οικονομικά ενεργών ατόμων και στην ανατροπή της φθίνουσας πορείας 

της περιοχής. 

Στο Τοπικό Πρόγραμμα της περιοχής, μέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+,  

μεταξύ άλλων κατευθύνσεων, εισάγεται μία νέα διάσταση στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, το 

«θέμα συσπείρωσης», γύρω από το οποίο θα πρέπει να διαρθρωθεί η αναπτυξιακή 

στρατηγική μιας περιοχής. 
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Ως κεντρικό θέμα «συσπείρωσης» για την περιοχή παρέμβασης, γύρω από το οποίο 

διαρθρώνεται η αναπτυξιακή στρατηγική και εξειδικεύονται οι στόχοι του Τοπικού 

Προγράμματος, αναδεικνύεται  

«η συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού μέσα από τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των πόρων της περιοχής» 

ενώ ο τίτλος του προγράμματος που υιοθετήθηκε είναι: 

«Κάνουμε το τόπο μας καλύτερο και μένουμε σ’ αυτόν.» 

Οι τρεις Στρατηγικοί Στόχοι Ανάπτυξης της περιοχής που θέτονται στο Τοπικό Πρόγραμμα 

είναι:  

Στόχος Ι: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας  

Ο στόχος αυτός έχει σκοπό να βελτιώσει τις συνθήκες ανταγωνισμού προϊόντων 

πρωτογενούς και πρώτης μεταποίησης της τοπικής παραγωγής, προκειμένου να 

ενισχύσει εισοδηματικά τον τοπικό πληθυσμό να αντεπεξέλθει στις πιέσεις από εισαγωγές 

προϊόντων, αλλά και να αντικρούσει τις πιέσεις με εξαγωγές και με υπηρεσίες προς 

όφελος τόσο της τοπικής/ περιφερειακής όσο και της εθνικής οικονομίας. Επίσης να δώσει 

νέα προϊόντα στην κατανάλωση και από την άποψη της ποιότητας και από την άποψη 

υγιεινής, που είναι και μερικά από τα αποτελέσματα εφαρμογής των κανόνων της Ενιαίας 

Κοινοτικής Αγοράς. 

Στόχος ΙΙ: Βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου 

Αφορά στην αναβίωση της περιοχής, η οποία ως ορεινή και μειονεκτική, έχει φθίνουσα 

πορεία και έχει ανάγκη μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας δημιουργίας ζωντανής και 

εξελισσόμενης υπαίθρου, με  ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού της, προστασία, 

αξιοποίηση και διατήρηση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος στα πλαίσια μιας 

αειφόρου προοπτικής.   

Στόχος ΙΙΙ: Μείωση της απομόνωσης της περιοχής και συγκράτηση του τοπικού 

πληθυσμού 

Ο στόχος αυτός έχει σκοπό  την ανάπτυξη κατάλληλων δομών άρσης της απομόνωσης 

μέσα και από άλλα προγράμματα και πολιτικές προκειμένου να αυξήσει την  

ελκυστικότητα της περιοχής, να συγκρατήσει τον τοπικό πληθυσμό και να προσελκύσει 

νέο και οικονομικά ενεργό πληθυσμό, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες.  
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ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 

Στόχος της μελέτης είναι ο προσδιορισμός θεματικών ή / και γεωγραφικών και άλλων 

διαδρομών μέσα στην περιοχή παρέμβασης, ούτως ώστε να προβληθούν και να 

αναδειχθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ιδιαίτερα φυσικά, πολιτιστικά και 

περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής, να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες υποδομές  και να 

δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για νέες υποδομές και αύξηση της επιχειρηματικότητας 

προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ταυτότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης της 

περιοχής. 

Από τη μελέτη θα προκύψουν ο αριθμός, η θέση και ο τύπος των τουριστικών υποδομών, 

των περιβαλλοντικών υποδομών, των πολιτιστικών εκδηλώσεων και άλλων υποδομών και 

εκδηλώσεων, στις δύο  υπό-περιοχές του τοπικού προγράμματος της Κ.Π. LEADER+, 

ενώ ταυτόχρονα θα προταθούν θεματικές παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνουν στοιχεία 

όπως: 

 Οργάνωση και θεματοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού ως ολοκληρωμένο 

τουριστικό προϊόν .  

 Κατηγοροποίηση των διαδρομών ανάλογα με το είδος τουρισμού που εξυπηρετούν, 

π.χ. Φυσιολατρικός, Αγροτικός, Θρησκευτικός, Περιηγητικός, Αθλητικός, Ιστορικός 

κλπ. 

 Αξιοποίηση υπαρχόντων, συμπλήρωση και προτάσεις δημιουργίας νέων 

απαιτούμενων υποδομών. 

 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και περιορισμοί που ισχύουν για την ευρύτερη περιοχή. 

Γίνεται κατανοητό, ότι η ΟΤΔ, με την παρούσα μελέτη, αποκτά ένα σημαντικό εργαλείο για 

την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Η μελέτη θα στηρίξει την υλοποίηση 

σημαντικών δράσεων του μέτρου 1.2: «Παρεμβάσεις Αγροτικού Τουρισμού 

Ολοκληρωμένης Προσέγγισης», του τοπικού προγράμματος και θα συμβάλει ουσιαστικά 

στην αποτελεσματική υλοποίηση και άλλων, όπως αυτών που σχετίζονται με την 

διαφύλαξη και προστασία περιβαλλοντικών και πολιτιστικών στοιχείων, την προβολή της 

περιοχής και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κ.α. 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

Η παρούσα μελέτη εκπονείται υλοποιώντας τις συμβατικές υποχρεώσεις, κατόπιν της υπ’ 

αριθμ. 2/2003 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER+ 

Ελασσόνας, μεταξύ της Αναπτυξιακής Ελασσόνας - Κισσάβου Α.Ε., εκπροσωπούμενης 

νομίμως από τον κ. Χρήστο Καραγιάννη, πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης, και της 

Εταιρίας Συμβούλων Περιφερειακής και Αγροτικής Ανάπτυξης ‘’AGROPOLE ΕΠΕ’’, 

εκπροσωπούμενη νομίμως από τους συνδιαχειριστές κ. κ. Ορέστη Χρηστίδη και Γιολάντα 

Τότσιου. 
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Συντονιστής και εκπρόσωπος της Ομάδας μελέτης είναι ο κ. Χρηστίδης Ορέστης, 

Γεωπόνος. 

Η ομάδα μελέτης αποτελείται επίσης από τους κ.κ.: 

 Δέσποινα Καραμητοπούλου, Δρ Οικονομολόγο 

 Ιωάννη Πέκο, Γεωργο-οικονομολόγο 

 Αλέξανδρο Θεοδουλίδη, Οικονομολόγο  

 Θοδωρή Ζηλάκο, Οικονομολόγο 

Θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για τη συμβολή τους και την βοήθεια 

που παρείχαν κατά τη συλλογή των στοιχείων στους: 

Αναπτυξιακή Ελασσόνας - Κισσάβου Α.Ε.  

Εκπροσώπους των ΟΤΑ του Νομού Λάρισας 

Συλλογικούς κ.α. φορείς του Νομού Λάρισας 

Και στους επιχειρηματίες και κατοίκους των οικισμών της περιοχής μελέτης. 
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1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

1.1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

1.1.1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  

Στα πλαίσια αναγνώρισης της υπάρχουσας κατάστασης της περιοχής του τοπικού 

προγράμματος LEADER+, επιχειρείται μια γενική τουριστική πολιτιστική, περιβαλλοντική 

και ιστορική αναφορά, ξεκινώντας από την περιοχή της Ελασσόνας.  

Ο Δήμος Ελασσόνας είναι ο μεγαλύτερος της περιοχής. Το Δ.Δ. Ελασσόνας, με 

πληθυσμό που αγγίζει τις 8.000 κατοίκους, αποτελεί μία αναπτυσσόμενη κωμόπολη (το 

μεγαλύτερο κέντρο της περιοχής) και κομβικό σημείο σύνδεσης της Δυτικής Μακεδονίας 

με την Κεντρική Ελλάδα. Η οικονομία του δήμου Ελασσόνας στηρίζεται στην κτηνοτροφία 

και το εμπόριο και σε μικρότερο βαθμό στη γεωργία και τη μεταποίηση, κυρίως 

γαλακτοκομικών προϊόντων.  

Η περιοχή είναι πλούσια σε τοπία φυσικής ομορφιάς από τα οποία ενδεικτικά 

αναφέρονται: Στην Ελασσόνα ο Προφήτης Ηλίας, τα  Ζερβομύλια και το Τρίγκελι, στην 

Τσαριτσάνη οι θέσεις Βαλέτσικο, Κουκούλι, Αγία Μαρίνα και Άγιος Αθανάσιος, στο 

Κεφαλόβρυσο το Μάτι και στο Δρυμό το Άλσος. Η Ελασσόνα, η οποία είναι γνωστή από 

τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, διατηρεί ακόμη λίγα παραδοσιακά κτίσματα. Σημαντικά 

μνημεία είναι το Τζαμί και η Ιερά Μονή Ολυμπιώτισας, κτισμένη σε λόφο που δεσπόζει της 

πόλης. Το κτίσμα της κυρίως Μονής ανάγεται στο έτος 1396 και  αποτελεί Βυζαντινό 

μνημείο εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αντιπροσωπευτικό δείγμα της μακεδονικής 

αρχιτεκτονικής σχολής. Φήμες και δοξασίες αναφέρουν ότι τα τρία σημαντικότερα 

μοναστήρια της περιοχής (Ολυμπιώτισα, Αγία Τριάδα Σπαρμού και Μονή Κανάλων  

Καρυάς ) είχαν αποκατεστημένη οπτική επικοινωνία με φωτιές την περίοδο της 

τουρκοκρατίας.   

Στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Ελασσόνας δραστηριοποιούνται πολλοί σύλλογοι, 

διοργανώνοντας πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η πιο σοβαρή εκδήλωση που 

διοργανώνεται είναι τα «Ελευθέρια», που γιορτάζονται τον Οκτώβριο και  συνδυάζονται με 

πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, που αρχίζουν πριν από τις 6 Οκτωβρίου, ημέρα 

απελευθέρωσης της Ελασσόνας. 

Πολλά και ενδιαφέροντα είναι και τα σπήλαια που απαντώνται στην περιοχή, με το 

σπήλαιο της Βαλανίδας να είναι το τελευταίο που ανακαλύφθηκε και προς το παρόν δεν 

είναι επισκέψιμο. 

Ο Δήμος Σαρανταπόρου βρίσκεται στο βορειοδυτικό μέρος της περιοχής και αποτελεί 

την πύλη εισόδου στη δυτική Μακεδονία. Στο δήμο έχει δημιουργηθεί Πολιτιστικός 

Οργανισμός και διαθέτει στο Δ.Δ. του Σαρανταπόρου μία θαυμάσια βιβλιοθήκη με πλήθος 
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βιβλίων. Σε κάθε Δ.Δ. υπάρχει Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος ενώ στο Λυκούδι 

υπάρχει μικρό Λαογραφικό Μουσείο. Σημαντικά είναι τα ιστορικά στοιχεία της περιοχής, 

όπως το Χάνι του Χατζηγώγου, στρατηγείο του διαδόχου Κωνσταντίνου κατά τη μάχη του 

Σαρανταπόρου στις 9 Οκτωβρίου του 1912. Στην μάχη αυτή επιτεύχθηκε η πρώτη  

μεγάλη νίκη του Ελληνικού στρατού κατά των Τούρκων και το ξεκίνημα για την 

απελευθέρωση της Μακεδονίας και της Θράκης. Το κτίριο διασώζεται μέχρι σήμερα και 

έχει μετατραπεί σε ιστορικό μουσείο. Επίσης στο Δήμο Σαρανταπόρου ανήκει και η 

Άζωρος, σημαντικός αρχαιολογικός χώρος που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, χωρίς να έχει 

αποκαλυφθεί πλήρως. Οι ανασκαφές συνεχίζονται. 

Θέσεις ιδιαίτερης ομορφιάς είναι στο Σαραντάπορο το Πηγαδάκι, στην Τσαπουρνιά το 

Αμάρμπεη και στα Γιαννωτά το δάσος. Στην περιοχή διοργανώνονται πολλές εκδηλώσεις 

με σημαντικότερη το δεκαήμερο των πολιτιστικών εκδηλώσεων, κατά το τελευταίο 

δεκαήμερο του Ιουλίου, καθώς και εορτές σε ιστορικές επετείους, όπως η μάχη στα στενά 

του Σαρανταπόρου στις 9 Οκτωβρίου του 1912 και η ομαδική εκτέλεση πατριωτών από 

τους Γερμανούς, στις 19 Ιανουαρίου το 1943.  

Το Δομένικο στο Δήμο Ποταμιάς διαθέτει  τα αξιόλογα Βυζαντινά μνημεία και τα ερείπια 

της αρχαίας πόλεως «Χυρετίαι», 4ου Π.Χ. αιώνος. Στην έδρα του Δήμου έχει δημιουργηθεί 

Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος και λειτουργεί Εργαστήριο Ψηφιδωτών και 

Αγιογραφίας. Η θρησκευτική κληρονομιά του Δομένικου είναι τεράστια, αφού διαθέτει ένα 

πλήθος σημαντικών μεταβυζαντινών ναών με ξύλινα τέμπλα και σημαντικές αγιογραφίες. 

Οι εκδηλώσεις είναι συνδυασμός εορτών και τοπίου. Έτσι εορτάζουν την εορτή της 

Αναλήψεως στην ομώνυμη Ιερά Μονή Αναλήψεως του Σωτήρως, 17ου αιώνα, που 

κατοικείται  από μοναχές στη Συκιά και το πανηγύρι στην Μονή Βριζόστι ,που είναι στο 

Δομένικο και αποτελεί χώρο αναψυχής, όπως επίσης και το Πατούλι και το Καλπάκι στο 

Μεσοχώρι.   

Η Βερδικούσα, μια από τις κοινότητες της περιοχής, είναι κτισμένη στις ανατολικές 

πλαγιές των Αντιχασίων, σε υψόμετρο 850 μ. Τα χωριό δημιουργήθηκε με τη συνένωση 

εννέα μικρότερων οικισμών της γύρω περιοχής, από τους οποίους υπάρχουν 

υπολείμματα των σπιτιών και των νεκροταφείων. Σε δύο από αυτούς τους οικισμούς 

στέκονται όρθιοι οι μεταβυζαντινοί ναοί τους, που κοσμούνται με αξιόλογες τοιχογραφίες. 

Αξιόλογα κτίσματα είναι η εκκλησία του Προφήτη Ηλία και το δημοτικό σχολείο, χτισμένα 

με πέτρα στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Αξιόλογο επίσης είναι το πέτρινο γεφύρι 

του Δαμασκηνού. Περιοχές φυσικού κάλλους  είναι το ύψωμα Σταυρός , το δάσος με τις 

οξιές και το κάστρο της Παλιάσκιας.  

Η Κρανιά, έδρα του  Δήμου Αντιχασίων είναι χτισμένη στις πλαγιές των Αντιχασίων κοντά 

στα όρια με το νομό Γρεβενών. Το σπουδαιότερο μνημείο είναι η Μονή Παλαιοκαρυάς, 

χτισμένη στα ΝΔ του χωριού και αφιερωμένη στη Μεταμόρφωση του Σωτήρα. Τα 

πανηγύρια της Κρανιάς , την εορτή του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Δημητρίου, 

πλαισιώνονται από παραδοσιακές, πολιτιστικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις και 

αποτελούν πόλο έλξης για τους επισκέπτες.   
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Το Λιβάδι είναι ένας οικισμός που λες και έρχεται από μία άλλη εποχή, διατηρώντας αυτή 

την διαφορετική του ταυτότητα. Αποτελεί από μόνο του πόλο έλξης και αναψυχής. 

Υπάρχουν πολλοί και αξιόλογοι τόποι αναψυχής όπως οι τοποθεσίες Κιόσκι, Σάλτσι, 

Μπιστιριές και το δάσος της οξιάς, στα βόρεια του Λιβαδίου. 

Στην περιοχή διασώζεται και το σπίτι του Γιωργάκη Ολύμπιου, οπλαρχηγού της Ελληνικής 

επανάστασης και μέλους της Φιλικής Εταιρείας, με μεγάλη δράση στη Σερβία και τη 

Μολδοβλαχία. Είναι γνωστή η θυσία του  με την ανατίναξη της μονής του Σέκου, όταν 

κυκλώθηκε από τούρκικα στρατεύματα και κινδύνευε να αιχμαλωτιστεί στη Μολδοβλαχία. 

Άγαλμα του ήρωα κοσμεί το πάρκο Κιόσκι. 

Υπάρχουν διάφοροι σύλλογοι με μεγάλη δραστηριότητα, όπως ο Πολιτιστικός Σύλλογος 

του Λιβαδίου, ο Εξωραϊστικός Σύλλογος «Γεωργάκης Ολύμπιος», ο σύλλογος Τριπολίτιδα 

στη Δολίχη. Αξιόλογες εκδηλώσεις είναι τα Μπαμπαλιούργια την Πρωτοχρονιά και ο 

χορός των γερόντων το Δεκαπενταύγουστο.  

Οι ορεινοί οικισμοί (Λιβάδι, Καρυά, Κοκκινοπηλός κ.λ.π.), που είναι χτισμένοι περιμετρικά 

του Ολύμπου, διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα και 

συγκεντρώνουν αξιόλογα κτίσματα και εκκλησίες της Βυζαντινής Εποχής. Ιδιαίτερα 

σημαντικό μνημείο για την περιοχή της Καρυάς είναι η Ιερά Μονή Κανάλων, που 

ανακατασκευάστηκε με ενίσχυση από το LEADERI, καθώς και η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας 

στο Λιβάδι που χρονολογείται από το 1040. Και οι δύο μονές κατοικούνται από μοναστική 

αδελφότητα.   

Η Τσαριτσάνη, Δ.Δ. του Δήμου Ελασσόνας, συγκεντρώνει ενδιαφέρουσες αρχαιότητες 

και μνημεία Βυζαντινής εποχής. Υπάρχουν πολλές εκκλησίες με αξιόλογες και σπάνιες 

τοιχογραφίες, παλαιοί πύργοι και διάφορα παραδοσιακά αρχοντικά, τα οποία 

παρουσιάζουν ενδιαφέροντα στοιχεία τέχνης και τοπικής αρχιτεκτονικής. Επίσης μέσα σε 

τοποθεσία άγριας ομορφιάς και πυκνής βλάστησης βρίσκεται η αξιόλογη ιερά Μονή Αγίου 

Δημητρίου Βαλέτσικου. 

Η ανάπτυξη του χωριού άρχισε το 17ο αιώνα και έφτασε στην κορύφωση της το 18ο . Αυτή 

την εποχή το χωριό αξιοποίησε το ερυθρόδανο (ριζάρι). Τα λαμπερά νήματα, που 

βάφονται με αυτό, γίνονται ανάρπαστα στις ευρωπαϊκές αγορές. Τα προϊόντα της ντόπιας 

βιοτεχνίας ήταν τα μπουχάσια (ερυθρά νήματα), τα προσκέφαλα, οι βασμάδες, οι 

βαμβακούλες και τα σκουτιά από μεταξοβάμβακα, οι αλατζάδες και μετάξι και τα μαύρα  

πιστεμάλια (ποδιές). Η άνοδος του εμπορίου, η ανάπτυξη της βιοτεχνίας καθώς και τα 

ταξίδια κατοίκων της στα Βαλκάνια και την Ευρώπη πρόσφεραν στο χωριό ιδιαίτερη 

πολιτιστική και οικονομική άνθηση.  

Ένδοξο τέκνο της Τσαριτσάνης ήταν ο δάσκαλος του γένους Κων/νος Οικονόμου εξ 

Οικονόμων,  ο οποίος ίδρυσε την Οικονόμειο Σχολή που  έδωσε τα φώτα της γνώσης σε 

πολλούς κληρικούς- δασκάλους της περιοχής. Η σχολή σώζεται μέχρι σήμερα και  

χρησιμοποιείται ως σχολείο. 
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Ο Δήμος Ολύμπου αποτελεί μία από της εισόδους για τον Όλυμπο, γι’ αυτό και όλη η 

περιοχή μπορεί να χαρακτηριστεί ότι αποτελεί φυσικό πόρο. Ιδιαίτερης σημασίας μνημείο 

είναι η Μονή της Αγίας Τριάδος στο Σπαρμό, η οποία, σύμφωνα με την παράδοση, 

κτίστηκε το 13ο και ανακαινίστηκε το 16ο αιώνα. Η Μονή ανάπτυξε ιδιαίτερη 

εθνικοπατριωτική δράση στα χρόνια της τουρκοκρατίας και στα κελιά της έβρισκαν 

καταφύγιο καταδιωκόμενοι από τους ξένους δυνάστες της περιοχής. Η μοναστική 

κοινότητα που εδρεύει σε αυτήν (3 κληρικοί) διασφαλίζουν το επισκέψιμο της μονής. 

Περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους είναι στον Κοκκινοπηλό η Βρύση Τσουρέκα, στο 

Πύθιο η Τοπόλιανη, στην Κοκκινόγη η θέση Κλαδιά. Το Πύθιο, που μαζί με την 

Άζωρο(Δήμου Σαρανταπόρου) και τη Δολίχη(Δήμου Ολύμπου) αποτελούν την αρχαία 

Περραιβική Τριπολίτιδα, ιστορικούς οικισμούς της αρχαιότητας,   στο υπέδαφος των 

οποίων είναι θαμμένοι αξιόλογοι αρχαιολογικοί θησαυροί. Τα ευρήματα των ανασκαφών, 

που ξεκίνησαν το 1996, θεωρούνται αξιόλογα και υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για 

αρχαιολογικούς θησαυρούς, εξίσου σημαντικούς μ΄ αυτούς του Δίου της Πιερίας. 

Η Διευρυμένη Κοινότητα της Καρυάς περιλαμβάνει τα Κοινοτικά Διαμερίσματα 

Κρυόβρυσης, Συκαμινέας και της Καρυάς. Είναι καθαρά ορεινοί οικισμοί και αποτελούν οι 

ίδιες, με το χρώμα που έχουν διατηρήσει, περιοχές αναψυχής. Φυσικές θέσεις κάλλους 

είναι στην Καρυά το Ξερολάκι και η Βρύση Σαμαρά, στην Κρυόβρυση η Παλιοσκαμνιά. 

Από την Καρυά αρχίζει ένα από τα ωραιότερα μονοπάτια για τον Όλυμπο, γι’ αυτό και στο 

χωριό έχει δημιουργηθεί μικρός ξενώνας. Στο δρόμο Καρυάς –Λεπτοκαρυάς και μέσα σε 

οργιώδη βλάστηση (πεύκα, έλατα, οξυές ) ο επισκέπτης μπορεί να δει  την ιερά μονή 

Γεννήσεως της Θεοτόκου (Μονή Κανάλων), αξιόλογο θρησκευτικό μνημείο του 15ου αιώνα  

με μοναστηριακή δομή (υψηλή πετρόκτιστη περίφραξη, κελιά μοναχών κ.λ.π.). Η φιλόξενη 

γυναικεία μοναστική κοινότητα (τρεις μοναχές) μπορεί να προσφέρει καφέ και κρύο νερό 

του Ολύμπου στον διψασμένο περιηγητή. 

Η περιοχή του Κάτω Ολύμπου είναι γεμάτη περάσματα που οδηγούν από τη Θεσσαλία 

προς τη Μακεδονία, με κατεξοχήν πέρασμα τη στενωπό των Τεμπών, είναι κατάσπαρτη 

με οχυρωματικά έργα. Ο Γοννοκόνδυλος ή Ολυμπιάδα, ο Χάρακας, το Κάστρο της Ωριάς 

είναι τα ονόματα μερικών από τα οχυρώματα που έλεγχαν τα περάσματα αυτά.  

Περιλαμβάνει πλούσια χώρια και την παραλιακή ζώνη από την κοιλάδα των Τεμπών μέχρι 

τα σύνορα με την Πιερία. Ο κάτω Όλυμπος με υψόμετρο 1.587 μ. (Μεταμόρφωση), 

χωρίζεται από τον άνω, που αποτελεί τον κύριο όγκο του βουνού, με τη χαράδρα του 

Ξηρόλακκα και με μια σειρά από φυσικά όρια (κοιλάδες, οροπέδια). Ο κάτω Όλυμπος 

βρίσκεται ακόμη στα όρια του Πιερικού και του θεσσαλικού - Περραιβικου Ολύμπου, που 

παρουσιάζουν διαμόρφωση τελείως διαφορετική, ο πρώτος με πυκνά δάση, πλούσιους 

βοσκότοπους, αλλά και βαθιά λαγκαδιά και απότομες χαράδρες και ο δεύτερος με φτωχή 

βλάστηση αλλά και οροπέδια κατάλληλα για καλλιέργεια και βοσκή. Η πεδιάδα που 

σχηματίζεται στις ανατολικές παρυφές του κάτω Ολύμπου, ξεκινάει πάνω από το δέλτα 

των εκβολών του Πηνειού και οι αμμουδερές παράλιες της φτάνουν μέχρι τον Πλαταμώνα, 

εντός των ορίων του σημερινού Νόμου Πιερίας, που αρχίζει μετά την Αιγάνη. 
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Χτισμένη στις πλαγιές του όρους Σοπωτού, με θέα την κοιλάδα των Τεμπών, η Ραψάνη, 

στα χρόνια της τουρκοκρατίας είχε ανεπτυγμένη βιοτεχνία βαφής και κατασκευής 

υφασμάτων. Από την εποχή εκείνη σώζονται δύο αρχοντικά που θυμίζουν τον 

παρελθόντα πλούτο του χωριού. Η μονή των Αγίων Θεοδώρων μέσα στο ομώνυμο 

δάσος, είναι καταγραφή με αξιόλογες τοιχογραφίες και έχει τέμπλο του 13ου αιώνα. Το 

εξωκλήσι του Αγίου Ιωάννου με τοιχογραφίες του 16ου αιώνα βρίσκεται λίγα μέτρα έξω 

από το χωριό. Το χωριό πανηγυρίζει το πρώτο Σάββατο μετά τις Απόκριες και φημίζεται 

για τις εορταστικές εκδηλώσεις την Καθαρά Δευτέρα, με πατροπαράδοτη φασολάδα, 

ντόπιο κρασί και μεζέδες. Το υγιεινό κλίμα, τα άφθονα νερά και η διάφορες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις, προσελκύουν αρκετούς επισκέπτες κατά τους θερινούς μήνες. 

Στην ανατολική πλευρά του Κάτω Ολύμπου, βρίσκεται η Κρανιά (Ολύμπου). «Βακούφιον 

της Σουλτάνας» κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, είχε ειδικά προνόμια καθώς και την 

προστασία των κλεφταρματολών που κατάγονταν από την περιοχή, όπως ο Νικοτσάρας. 

Η Κρανιά, αν και κάηκε ολοσχερώς από τους Τούρκους τον Απρίλιο του έτους 1822, 

διατηρεί πολλές πλευρές του παραδοσιακού πολιτισμού. Από τον 16° ως τις αρχές του 

19ου μ.Χ. αιώνα, η περιοχή του Κάτω Ολύμπου και ιδιαίτερα της Κρανιάς, γνωρίζει μια 

ιδιαίτερη καλλιτεχνική ανάπτυξη, που αποτυπώνεται και διασώζεται μέχρι σήμερα στις 

εικόνες, τα ξυλόγλυπτα, τα τέμπλα και τα μανουάλια των εκκλησιών του Ιωάννου 

Προδρόμου, του Αγίου Δημητρίου, του Προφήτη Ηλία, του Αγίου Ταξιάρχη Μιχαήλ και της 

Παναγίας, των Εισοδίων της Θεοτόκου. 

Η συνεργασία των χωριών μεταξύ τους και ειδικότερα η συνεργασία της Κρανιάς, για το 

εμπόριο των προϊόντων, με τα Αμπελάκια και για την παραγωγή και βαφή των υφαντών 

με την Ραψάνη, ήταν αγαστή και μάλιστα κατά το πρώτο μισό του 18ου αιώνα μ.Χ., αφού 

τα υφαντά - προϊόντα θα κατέληγαν για πώληση σε περιώνυμες αγορές της κεντρικής 

Ευρώπης (Βουδαπέστη, Βιέννη, Τεργέστη), καθώς και της Ανατολικής (Κων/πόλη και 

Σμύρνη). 

Η Καλλιπεύκη είναι γνωστή για τα μεγάλης αισθητικής αξίας δάση της και για την 

αποξηραμένη αρχαία λίμνη Ασκουρίδα. Υπάρχουν περιοχές με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, 

όπως η περιοχή «Πατωμένη», στην οποία λειτουργεί αναψυκτήριο και είναι χώρος για πίκ-

νίκ. Είναι περιοχή σταυροδρόμι και ενώνει τον Όλυμπο με την Ραψάνη και τον 

Πλαταμώνα. Υπάρχει κυνηγετικό περίπτερο και η περιοχή αποτελεί μόνιμο καταφύγιο 

θηραμάτων, με σπάνια είδη πουλιών. Υπάρχουν μόνιμες εγκαταστάσεις προσκόπων και 

υπάρχει χώρος διεξαγωγής αγώνων μοτοσικλετών. 

Στην Καλλιπεύκη υπάρχει Πολιτιστικός - Μορφωτικός Σύλλογος, με ποικίλες 

δραστηριότητες όπως το αντάμωμα των Καλλιπευκιωτών, με αναβίωση εθίμων της 

περιοχής και ετήσιος χορός. 

Ο Δήμος Γόννων αποτελεί μέρος της περιοχής του κάτω Ολύμπου. Κατά την πρώτη 

περίοδο μετά την Ελληνική επανάσταση κατά των Τούρκων, η περιοχή βρισκόταν στα 

σύνορα των δύο κρατών, πράγμα που μαρτυρούν και τα ερείπια των δύο κάστρων, που 
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υπάρχουν στο βουνό πίσω από τον οικισμό. Υπάρχουν τρεις θέσεις με ευρήματα που 

είναι: η Ακρόπολη των αρχαίων Γόννων, η θέση Μπεσίκ - Τεπέ με λαξευμένους 

κιβωτιόσχημους τάφους και η θέση  Γοννοκόνδυλοι, που είναι ο αρχαίος οικισμός.  

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το Λαογραφικό Μουσείο Γόννων που στεγάζεται σε ένα παλιό 

σπίτι, δείγμα της αρχιτεκτονικής της περιοχής. Στο λαογραφικό μουσείο παρουσιάζονται 

εκθέματα από τις δραστηριότητες, που ασκούνταν στην περιοχή από τα παλιότερα μέχρι 

τα σύγχρονα χρόνια, παραδοσιακές φορεσιές, παλιά έγγραφα και αντικείμενα και 

συνήθειες της καθημερινότητας των κατοίκων. Στην περιοχή δραστηριοποιείται και 

πολιτιστικός – μορφωτικός σύλλογος και κάθε χρόνο γίνεται εμποροπανήγυρη, που 

διαρκεί μία εβδομάδα καθώς και πανηγύρι στις 15 Αυγούστου, στην περιοχή Παναγία – 

Τσικελέτι. 

Τα Αμπελάκια, όπως και τα Τέμπη, είναι διατηρητέοι οικισμοί και αποτελούν στο σύνολό 

τους περιοχές ενδιαφέροντος. Σαν ιστορική κοινότητα, οφείλουν τον χαρακτηρισμό τους 

στη συνεταιριστική τους ιστορία. Ο πρώτος Συνεταιρισμός στην Ελλάδα ιδρύθηκε εκεί και 

σχηματίστηκε από τους βαφείς νημάτων. Ενδιαφέροντα και τα παλαιά αρχοντικά τους, με 

πιο γνωστό το αρχοντικό του Γεωργίου Σβάρτς. 

Η άνθηση της οικονομίας των Αμπελακίων κατά το 18ο αιώνα και η ανάδειξή τους σε 

οικονομικό, πολιτιστικό και κοινωνικό κέντρο ,οδήγησαν στην ανάπτυξη της περίφημης 

"Αρχιτεκτονικής των Αρχοντικών των Αμπελακίων", με στοιχεία αρχιτεκτονικής που 

παραπέμπουν έντονα στην αρχιτεκτονική του Πηλίου. Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι 

οι πολλές βρύσες, που υπάρχουν διάσπαρτες στον οικισμό, λόγω του πλούσιου 

υδροφόρου ορίζοντα του Κισσάβου, τα στενά λιθόστρωτα σοκάκια, η πλατεία του χωριού 

με τα μεγάλα πλατάνια, τα παλιά αρχοντικά, όπως αυτό του Γεωργίου Σβάρτς και το 

λαογραφικό – ιστορικό μουσείο Αμπελακίων, που δημιουργήθηκε  από το LEADER II, με 

κειμήλια που μαρτυρούν την πρόσφατη ιστορία, της ενασχόλησης και της 

καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής. 

Η περιοχή που καλύπτει ο δήμος Ευρυμενών αποτελούσε μέρος της αρχαίας 

Μαγνησίας, η οποία εκτεινόταν από την κοιλάδα των Τεμπών μέχρι τη Σηπιάδα άκρα, το 

σημερινό ακρωτήριο του Αγίου Γεωργίου, στην άκρη του Παγασητικού και περιλάμβανε τις 

επαρχίες Βόλου και Αγιάς. Ο δήμος Ευρυμενών αναφέρεται ως ένας εκ των τριών της 

επαρχίας Αγιάς. 

Η βορειότερη περιοχή αυτής ήταν το Ομόλιο (Ομόλη, Ομόλος), το οποίο άκμασε τον 4ο 

αιώνα π.Χ. χτισμένο στις βόρειες πλαγιές της Όσσας, το Ομόλιο έλεγχε το ανατολικό άκρο 

του περάσματος των Τεμπών, αλλά και το δρόμο που οδηγούσε από τα παράλια προς το 

εσωτερικό της Θεσσαλίας. Τα ερείπια της αρχαίας πόλης, τα οποία σώζονται και ως 

σήμερα, βρίσκονται κοντά στο σημερινό χωριό, στη θέση της εκκλησίας του προφήτη 

Ηλία. 

Στην περιοχή υπήρχαν και οι αρχαίες πόλεις Μύρες και Ευρυμένες. Ο Stahlin τοποθετεί 

στο Στόμιο τις Μύρες και τις Ευρυμένες στο Κόκκινο Νερό, νότια της Καρίτσας. Οι Fr. Hild 
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και Σπανός τοποθετούν τις Ευρυμένες στα ΒΑ του Στομίου, όπου τα ερείπια του 

βυζαντινού κάστρου βρέθηκαν σε γειτονική θέση. Στο Στόμιο βρίσκεται και ένα από τα 

σημαντικότερα μοναστήρια της Θεσσαλίας, η «Κομνήνειος Μονή» του Αγίου Δημητρίου. 

Νοτιότερα του Στομίου, σε υψόμετρο 500μ, συναντά κανείς τον οικισμό της Καρίτσας, από 

όπου ξεκινούν μονοπάτια που οδηγούν στις παραλίες της Πλατιάς άμμου και της 

Παναγίτσας. Στο δρόμο για την Πλατιά άμμο απαντώνται τα ερείπια του κάστρου, τα 

οποία ταυτίζονται με αυτά των αρχαίων Ευρυμενών. Στον οικισμό της Καρίτσας ανήκει και 

ο οικισμός του Κόκκινου Νερού, ο οποίος φημίζεται για τις ιαματικές πηγές του, που 

μένουν ανεκμετάλλευτες. Το νερό της πηγής αναβλύζοντας, βάφει το χώμα κόκκινο, 

γεγονός στο οποίο οφείλει την ονομασία του ο οικισμός. Πάνω από την πηγή βρίσκεται 

ένα γεφύρι με στοιχεία παλαιοχριστιανικής κατασκευής, το οποίο πήρε τη σημερινή του 

μορφή το 1719. Από αυτό λέγεται ότι πέρασε ο Αλέξιος ο Α΄ το 1804, κατευθυνόμενος 

προς τη πολιορκημένη από τους Νορμανδούς πόλη της Λάρισας. 

Η απώτατη ιστορία του Δήμου Μελιβοίας χάνεται στην άχλη του μύθου. Ελάχιστα 

στοιχεία υπάρχουν και ότι πληροφορίες δίνει η γραπτή παράδοση, είναι συνυφασμένες με 

μυθολογικά στοιχεία.  Στην περιοχή άκμασε η αρχαία πόλη της Μελιβοίας, που πήρε τ' 

όνομά της από τη Μελίβοια, γυναίκα του Μάγνη, ο οποίος κατά την Ελληνική 

Ανθρωπογονία ήταν γιος της Θυίας - κόρης του Δευκαλίωνα και της Πύρρας - και του Δία. 

Η αρχαία Μελιβοία καταστράφηκε το 2ο π.χ. αιώνα. Η θέση της πιθανολογείται ότι 

βρίσκεται σε επτά διαφορετικά σημεία. 

Η ιστορία της περιοχής του Δήμου Αγίας είναι πολύχρονη και, στο βαθμό που μας είναι 

γνωστή, αρκετά ενδιαφέρουσα. Έντονη είναι η παρουσία παλαιοσλαβικών τοπωνυμιών σε 

οικισμούς της περιοχής (Μεταξοχώρι, Μεγαλόβρυσο, Ανάβρα, Αετόλοφος), γεγονός που 

υποδηλώνει την κάθοδο και μακρόχρονη εγκατάσταση ομάδων γεωργοκτηνοτρόφων από 

τη σημερινή Σερβία και την Κροατία. Μικρό αριθμό αρχηγών οικογενειών, που διατηρούν 

σλαβογενή βαπτιστικά ονόματα, συναντούμε και αργότερα στις πρώτες οθωμανικές 

οικονομικές απογραφές. 

Έντονη είναι η παρουσία βυζαντινών μνημείων, κυρίως ναών, που τοποθετούνται στον 

11ο  12ο αιώνα. Στα χρόνια του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, μεταξύ 1540-1570, η 

περιοχή παραχωρήθηκε από τον Σουλτάνο στην κόρη του Μιχριμά. Αυτή μετέτρεψε την 

Αγια, τη Θανάτου (Μελιβοία), την Νιβόλιανη (Μεγαλόβρυσο), την Σελίτσιανη (Ανατολή) και 

την Ρέτσιανη (Μεταξοχώρι) σε βακούφια, αφιέρωσε δηλαδή τα έσοδα από την φορολογία 

σε ευαγή ιδρύματα της Κων/πολης. Κάτω από αυτή την ιδιότητα τα χωριά είχαν μια 

προνομιακή φορολογική μεταχείριση, γεγονός που έδωσε σε αυτά την δυνατότητα μιας 

γρήγορης και σταθερής δημογραφικής και οικονομικής ανάπτυξης ακόμη και σε καιρούς 

δύσκολους. Η ευφορία του εδάφους, η μεγάλη παραγωγή βαμβακιού και μεταξιού 

επέτρεψαν την εμφάνιση της οικοτεχνίας, η οποία στάθηκε αργότερα, στα μέσα του 18ου 

αιώνα, η βάση της εμπορικής και βιοτεχνικής ανάπτυξης της περιοχής. Κύρια ασχολία των 

κατοίκων την εποχή εκείνη ήταν το εμπόριο βαμβακιού και νημάτων και στη συνέχεια η 

γεωργία και ειδικότερα η αμπελουργία και η σηροτροφία. 
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Ταυτόχρονα συνεχίστηκε η βιοτεχνική δραστηριότητα στους τομείς της βυρσοδεψίας και 

της σαπωνοποιίας. Η περιοχή, κυρίως το Μεταξοχώρι, κατάφερε να συνδεθεί και πάλι με 

το έντονο εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο του μεταξιού και γνώρισε κατά την περίοδο 

1855-1875 μία νέα οικονομική άνθηση, η οποία διακόπηκε με την τελευταία θεσσαλική 

εξέγερση του 1877-1878 και δεν συνεχίστηκε μετά το 1881, οπότε η Θεσσαλία 

προσαρτήθηκε στο Ελληνικό Κράτος. 

Η Ανατολή (Σελίτσιανη) βρίσκεται χτισμένη πάνω στον Κίσσαβο. Το παλιό όνομα του 

χωριού, Σελίτσιανη, ήταν μάλλον σλαβικό και θα πρέπει να σήμαινε το «χωριουδάκι». 

Τρία σημαντικά μνημεία βρίσκονται στην περιφέρεια του χωριού - το μοναστήρι του 

Προδρόμου που ιδρύθηκε το 1550 από το Θεσσαλό νεομάρτυρα Δαμιανό Μυριχοβίτη, το 

κατά πληροφορίες 30 χρόνια παλαιότερο μοναστήρι της Παναγίας και το μετόχι του 

Προδρόμου «Αγ. Παντελεήμων» (1641). Σήμερα τα μοναστήρια της αποτελούν ισχυρό 

πόλο έλξης επισκεπτών. 

  

1.1.2. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των φυσικών πόρων της 

περιοχής μελέτης που αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών και αντικείμενο σχεδιασμού 

ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος.  

Το κύριο στοιχείο που χαρακτηρίζει το φυσικό περιβάλλον της περιοχής είναι η ύπαρξη 

του Ολύμπου, σαν το ψηλότερο βουνό της Ελλάδος με υψόμετρο 2.917 μ. (Μύτικας). 

Επίσης ο Κάτω Όλυμπος, με υψόμετρο 1.495μ, η Όσσα ή  Κίσσαβος, με υψόμετρο 1.978 

μ. και το Μαυροβούνι, που φτάνει τα 1.054 μ. 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η περιοχή βρέχεται από το Αιγαίο 

πέλαγος. Το συνολικό μήκος των ακτών της περιοχής αγγίζει τα 57 χιλιόμετρα, από τα 

οποία τα 18 είναι το ανάπτυγμα της εξόδου του Πηνειού στο Αιγαίο. Οι ακτές, στο 

μεγαλύτερο τμήμα τους, είναι αμμώδεις παραλίες, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα 

βραχώδη τμήματα, με χαρακτηριστική την περιοχή του Μαυροβουνίου, που αποτελεί 

καταφύγιο και τόπο διαβίωσης της φώκιας monachus monachus. 

Στην περιοχή υπάρχουν αναγνωρισμένες περιοχές μοναδικού φυσικού κάλους όπως ο 

Εθνικός Δρυμός Ολύμπου, τα Αισθητικά Δάση της Όσσας και των Τεμπών, το Δέλτα του 

Πηνειού, ο Όλυμπος, ο Κίσσαβος, το Μαυροβούνι και ο Κάτω Όλυμπος, καθώς και τοπία 

σημαντικής ομορφιάς και περιοχές θέασης τοπίων. Ενδεικτικά αναφέρονται το Δέλτα 

Πηνειού και η κοιλάδα των Τεμπών, οι Ακτές από Κόκκινο Νερό μέχρι Παλιουριά, το 

Πρώην Βασιλικό Κτήμα στο Πολυδένδρι, το Πλατανόδασος στον Σπαρμό και το Αισθητικό 

Δάσος Όσσας (Κισσάβου). 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε. 
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+ 

“ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ” 

 

AgroPOLE Ε.Π.Ε.  27 

Επίσης στην περιοχή μελέτης υπάρχουν σπήλαια στα Δημοτικά Διαμερίσματα 

Κεφαλόβρυσου, Αετοράχης, Βαλανίδας και Πυθίου (σπήλαιο–εκκλησία) τα οποία είναι 

μάλλον αναξιοποίητα. 

Όσον αφορά στους Υδάτινους πόρους, η περιοχή χαρακτηρίζεται φτωχή, ανεξάρτητα από 

το γεγονός ότι σε μερικά μέρη όπως είναι το Κεφαλόβρυσο και η Καλλιπεύκη 

παρουσιάζεται ικανοποιητική έως μεγάλη υδροφορία. Ολόκληρη η περιοχή, εκτός μόνο 

της Κοινότητας Καρυάς, αποτελεί μέρος της μεγάλης λεκάνης απορροής του Πηνειού 

ποταμού. 

Τα νερά της περιοχής μελέτης που ανήκουν στην Επαρχία Ελασσόνας αποστραγγίζονται 

από αρκετούς μικρούς παραπόταμους του Πηνειού ποταμού που πηγάζουν κυρίως στο 

δυτικό τμήμα της. Σ΄ αυτούς συγκαταλέγονται ο Σαραντάπορος, η Ποταμιά, η 

Βουλγάρα, το Παλιομάντανο και ο Ελασσονίτικος που διαρρέει την Ελασσόνα. Οι 

περισσότεροι εκβάλλουν στον Τιταρήσιο ο οποίος χύνεται στον Πηνειό. Από την 

συμβολή εκβολών του Τιταρήσιου διασχίζει ο Πηνειός ποταμός την περιοχή μελέτης 

μέχρι την κοιλάδα των Τεμπών και αποτελεί φυσικό όριο του Ολύμπου και του Κισσάβου.  

Υπάρχουν πολλά ρέματα με παροχή που έχει μεγάλες εποχιακές διακυμάνσεις τα 

σπουδαιότερα είναι. Ο Τιταρήσιος που συλλέγει τα νερά της ομώνυμης λεκάνης 

απορροής επιφανείας 895 τετρ. χιλιομ.. Καταλαμβάνει το δυτικό τμήμα της περιοχής και 

είναι ο αποδέκτης των νερών πολλών ρεμάτων, όπως Σαρανταπόρου, του Ξηριά, του 

Παλιοσυκιώτη και των πηγών Κεφαλόβρυσου και Αμουρίου, εκβάλλοντας τελικά στον 

Πηνειό. Ο Ελασσονίτικος που δημιουργείται από την συμβολή δύο ρεμάτων, που 

πηγάζουν το ένα από τις νότιες πλαγιές του Ολύμπου και το άλλο από τις ανατολικές 

πηγές του Κάτω Ολύμπου. Διαρρέοντας την Ελασσόνα εκβάλλει στο Τιταρήσιο. Ο 

Ξερόλλακας ή Ζηλιάνα που βρίσκεται περίπου στο κέντρο της περιοχής μελέτης και 

διαρρέει το οροπέδιο της Καρυάς. Έχει της πηγές του στο Κάτω Όλυμπο και εκβάλλει στο 

Νομό Πιερίας. Ο Ξηριάς που πηγάζει από την περιοχή της Δεσκάτης. Έχει πολύ μεγάλη 

λεκάνη απορροής αλλά ελάχιστη ή καθόλου επιφανειακή ροή το θέρος και συμβάλλει 

ελάχιστα στην τροφοδότηση αρδευτικών έργων. 

Υδρολογικά η ανατολική περιοχή του Κισσάβου χαρακτηρίζεται από τα ρέματα 

Λεπτοκαρυάς και Αγιαννόρεμα που καταλήγουν στο ρέμα Πουρί. Στην παραλιακή ζώνη 

ιδιαίτερη βαρύτητα παρουσιάζουν το ρέμα Βελίκας που βρίσκεται στην περιοχή 

Μελιβοίας – Βελίκας, το Μέγα Ρέμα, στην περιοχή Μελιβοίας Παλιουργιάς προς βορά και 

ο Ρακοπόταμος προς νότο, στην περιοχή του Σκλήθρου, ενώ σημαντικά θεωρούνται το 

ρέμα Δεληκούστα που βρίσκεται στην περιοχή Σωτηρίτσας, το ρέμα Μπουρμπουλήθρα 

που διέρχεται από το νότιο τμήμα του οικισμού Αγιοκάμπου και το Ξερόρεμα στο 

ενδιάμεσο των περιοχών Κάτω Πολυδενδρίου και Σκλήθρου. 

Στην βόρια–βορειοανατολική περιοχή του Κισσάβου έχουμε τα υδροφόρα ρεύματα: ρέμα 

Γαυρονέρι, ρέμα Μακρυγιάννη, ρέμα Σταλαματιάς, ρέμα Τσόγκα, ρέμα Αλή Αγά, ρέμα 
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Σύνορο, ρέμα Μπουγάζι, ρέμα Φράγκου, ρέμα Μαγαλιού, ρέμα Καστανιάς, ρέμα 

Σμαρδέλι, ρέμα Γκαβού και ρέμα Ψαλίδι. 

Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ευρυμενών και συγκεκριμένα στην Καρίτσα και το 

Κόκκινο Νερό, έχουν εντοπιστεί ιαματικές πηγές, οι οποίες ωστόσο φαίνεται ότι δεν έχουν 

μεγάλα περιθώρια αξιοποίησης. 

1.1.3. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος LEADER+, εντοπίζονται οικισμοί 

και τμήματα περιοχών που εμπίπτουν σε ειδικά καθεστώτα προστασίας. Συγκεκριμένα 

υπάρχουν χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί και ειδικές ζώνες οικολογικής 

προστασίας που έχουν ενταθεί στο ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΗ 2000. 

Στην πρώτη κατηγορία, των παραδοσιακών οικισμών, ανήκει η κοινότητα των 

Αμπελακίων που περιλαμβάνει τα Δ.Δ. Αμπελακίων και Τεμπών. Με το Π.Δ. της 19-10-78 

που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.594Δ/13-11-78, χαρακτηρίστηκαν ως παραδοσιακοί οικισμοί 

οι τότε Κοινότητες της επαρχίας Λάρισας, Τέμπη και Αμπελάκια.  

Στην δεύτερη κατηγορία, των περιοχών του ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000, ανήκουν περιοχές 

που προστατεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία καθώς παρουσιάζουν μεγάλο 

οικολογικό, αισθητικό αλλά και ιστορικό ενδιαφέρον, όπως ο Εθνικός Δρυμός Ολύμπου 

που μαζί με τον Παρνασσό αποτελούν τις πρώτες περιοχές στη χώρα μας που 

ανακηρύχθηκαν Εθνικοί Δρυμοί το 1938 λόγω του συνδυασμού με έναν ιδεώδη τρόπο 

μεγάλης ιστορικής και φυσικής αξίας. 

Οι περιοχές που έχουν ενταχθεί στο ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΗ 2000, με τους αντίστοιχους κωδικούς 

είναι οι κάτωθι: 

1. Εθνικός Δρυμός Ολύμπου με κωδικό GR1250001 

Είναι ένα βουνό μυθικό (ως τόπος κατοικίας των 12 θεών). Κύρια χαρακτηριστικά του 

Ολύμπου είναι οι βαθιές κοιλάδες και οι πλαγιές με απότομη κλίση. Η ποικιλία των 

μικροκλιμάτων είναι υπεύθυνη για την αναστροφή των ζωνών βλάστησης και για την 

αναρχία της κατανομής τους. Σ’ αυτό το βουνό παρατηρούνται τα ψηλότερα δασοόρια της 

Ευρώπης. Η μεγάλη συγκέντρωση σπάνιων φυτών και ζώων καθιστά την περιοχή έναν 

πραγματικό φυσικό παράδεισο για τη διατήρηση σπάνιας χλωρίδας και πανίδας της 

Ελλάδας και της Ευρώπης.  

2. Κάτω Όλυμπος με κωδικό GR1420001 

Ο Κάτω Όλυμπος αποτελεί τη νοτιότερη απόληξη του Ολύμπου και διακρίνεται από αυτόν 

με το ρέμα της Ζηλιάνας. Η περιοχή περιλαμβάνει βοσκότοπους, εκτεταμένα δάση ελάτης 

και οξιάς, απότομα φαράγγια, δάση καστανιάς και δάση μαύρης πεύκης. Η περιοχή 

περιλαμβάνει δάση με μεγάλη αισθητική και οικολογική αξία. Η ποικιλότητα οικοτόπων και 

η τοπογραφία της περιοχής έχει σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη πλούσιας χλωρίδας και 

πανίδας. Η περιοχή παρουσιάζει μεταβαλλόμενο τοπίο με εκτεταμένο κλειστό δάσος, 
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γυμνή βοσκόμενη γη και μείξη από βοσκότοπους, δασάκια και αγρούς. Το κλίμα είναι 

μεταξύ του μεσογειακού (στα χαμηλά υψόμετρα) και του ηπειρωτικού (στα μεγάλα 

υψόμετρα). 

3. Αισθητικό Δάσος Κοιλάδας Τεμπών με κωδικό GR1420005 

Το Αισθητικό Δάσος Κοιλάδας Τεμπών είναι μια εκτεταμένη κοιλάδα του Πηνειού ποταμού 

με υψηλές και απότομες βραχώδεις πλαγιές, δασωμένες κλιτύες, παραποτάμιο δάσος και 

μακκί. Το αξιόλογο αισθητικό δάσος με τις φυσικές πηγές της Αγίας Παρασκευής βρίσκεται 

μεταξύ των ορέων του Κάτω Ολύμπου και της Όσσας.  Η περιοχή περιλαμβάνει δάση με 

υψηλή αισθητική και οικολογική αξία. Η χλωρίδα είναι πλούσια σε είδη. Μεγάλος αριθμός 

παρυδάτιων πτηνών και κοινών ειδών ψαριών διαβιεί στην περιοχή. 

4. Αισθητικό Δάσος Όσσας με κωδικό GR1420003 

Το αισθητικό δάσος Όσσας είναι ένας πραγματικός βοτανικός κήπος. Οι ευνοϊκές 

περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες της περιοχής και ειδικότερα το υψηλό ποσοστό 

βροχόπτωσης, αποτέλεσμα των ανατολικών ανέμων, συμβάλλουν στη δημιουργία του 

υπέροχου δασικού συμπλέγματος της Όσσας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το τοπίο και η 

γεωμορφολογία της περιοχής καθώς τοπικά δημιουργούνται άφθονοι ιδιαίτεροι οικότοποι, 

που οδηγούν σε αυξημένη ποικιλότητα βλαστητικών τύπων, χλωρίδας και πανίδας. Το 

δασικό σύμπλεγμα παρουσιάζει εξαιρετική ποικιλότητα τύπων οικοτόπων και φυτικών 

ειδών. Παρατηρείται εναλλασσόμενο τοπίο με εκτεταμένα κλειστά δάση οξιάς και ελάτης 

στις ανατολικές πλαγιές και ορεινά μικρά λιβάδια, ενώ η κορυφή είναι γυμνός βράχος. Το 

έδαφος είναι καλό για δασοκομία. Η παραγωγικότητά του θεωρείται χαμηλή και 

ακατάλληλη για γεωργικές ή κτηνοτροφικές χρήσεις. 

5. Δέλτα Πηνειού – Τέμπη με κωδικό GR1420002 

Η περιοχή είναι ένα φυσικό οικοσύστημα που αποτελείται από την κοιλάδα του Πηνειού 

ποταμού , το δέλτα, την παράκτια περιοχή και τα βραχώδη πρανή κατά μήκος της ροής 

του ποταμού ανάμεσα στα όρη Όλυμπο και Όσσα. Η περιοχή του δέλτα εκτείνεται από την 

εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης ως τον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί στο Στόμιο. 

Περιλαμβάνει υγροτοπικούς οικότοπους, εκτεταμένους βοσκότοπους, δασάκια από 

αγριελιές, καλλιεργούμενους ελαιώνες, παράκτια και παραποτάμια δάση, αμμώδεις 

χερσότοπους και θίνες. Ο Πηνειός ποταμός είναι σημαντικός για τα μοναδικά στη βόρεια 

Ελλάδα παραποτάμια δάση του. Στην κοιλάδα των Τεμπών υπάρχουν φυσικές πηγές 

νερού. Υπάρχουν πολλά παρυδάτια είδη πτηνών που χρησιμοποιούν τα έλη, καθώς 

επίσης κι αρπακτικά που φωλιάζουν στην περιοχή. Από ιχθυολογική άποψη το ποτάμι 

περιλαμβάνει πολλά είδη κοινών ψαριών.  

6. Κάρλα – Μαυροβούνι – Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου 1420004 

Στην περιοχή μελέτης εντάσσεται το Μαυροβούνι το οποίο εκτείνεται μεταξύ Όσσας και 

Πηλίου. Η οικολογική αξία της περιοχής φαίνεται από πολλαπλά στοιχεία. Υπάρχουν 

εκτεταμένα και ικανοποιητικώς διατηρημένα δάση φυλλοβόλων πλατύφυλλων ειδών. Η 

περιοχή του Μαυροβουνίου χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλότητα πουλιών και κυρίως 
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αρπακτικών. Διαθέτει σημαντική ποικιλότητα ερπετών, αμφίβιων, θηλαστικών και ψαριών, 

τα περισσότερα από τα οποία προστατεύονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και είναι είδη 

κοινοτικού ενδιαφέροντος. Τα πετρώματα είναι κυρίως σχιστόλιθοι και σε μικρότερο βαθμό 

ασβεστόλιθοι. Στο ανώτερο τμήμα του καλύπτεται από δάση οξιάς, καστανιάς και κυρίως 

δρυοδάση. Τα αείφυλλα πλατύφυλλα της καλύπτουν το κατώτερο τμήμα. Η ανατολική 

πλευρά του βουνού είναι πολύ πυκνή και κυριαρχείται από αριά. Οι θαμνώνες του 

πουρναριού και της αγριελιάς έχουν υποβαθμιστεί εξαιτίας της υπερβόσκησης. Το 

Μαυροβούνι περιλαμβάνει φαράγγια, βραχώδεις σχηματισμούς, ποολίβαδα, φρύγανα και 

καλλιεργημένες εκτάσεις.  Το βουνό διατρέχουν αρκετά ρέματα, τα περισσότερα από τα 

οποία ξηραίνονται το καλοκαίρι. Οι όχθες των ρεμάτων καλύπτονται από πλατάνια, 

σκλήθρα, λεύκες και ιτιές. 

Εκτός των προαναφερόμενων  καταγραμμένων (θεσμοθετημένων ή μη) σημαντικών 

οικοσυστημάτων, ιστορικών τόπων ή ιδιαίτερων τοπίων, υπάρχουν και πλήθος άλλων 

περιοχών ή ακόμη και οικισμών που σπάνια και προστατευόμενα είδη ζώων και πουλιών 

χρησιμοποιούν για να φωλιάσουν και να τραφούν. 

Επίσης με βάση της Ν.Δ. 996/1971 (ΦΕΚ Α 192 6/10/1971) που ορίζει τα Αισθητικά Δάση 

ορίζονται ως τέτοια η Κοιλάδα Τεμπών και το Αισθητικό Δάσος Όσσας, με έκταση 1.762 

και 16.900 εκτάρια αντίστοιχα.  

Τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους είναι περιοχές που έχουν μεγάλη αισθητική και 

πολιτιστική αξία, σαν τέτοια καταγράφονται στην περιοχή όπως φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

Α/Α Νομός Ονομασία Νομοθετική διάταξη (ΦΕΚ) 

1 Λάρισας Αμπελάκια 
YA  Φ31/377/36/30.8.74              

(ΦΕΚ 855/Β/4.9.74) 

2 Λάρισας Κοιλάδα Τεμπών 
YA  25777/8.11.68                        

(ΦΕΚ 648/Β/25.11.68) 

3 Λάρισας 
Σπήλαιο στην τοποθεσία Καλιούρα 

Κοινότητας Αετοράχης Ελασσόνας 

YA  10755/15.11.71                      

(ΦΕΚ 936/Β/22.11.71) 

4 Λάρισας 
Σπήλαιο στην τοποθεσία Γκορτσιά 

Κοινότητας Αετοράχης Ελασσόνας 

YA  10755/15.11.71 

(ΦΕΚ 936/Β/22.11.71) 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 

Στην Περιφέρεια έχουν θεσμοθετηθεί με αποφάσεις του Υπ. Γεωργίας, περιοχές 

καταφυγίων θηραμάτων, απαγόρευσης κυνηγιού και ελεγχόμενες κυνηγητικές περιοχές. 

Α. Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (ΕΚΠ) 

Έχουν θεσμοθετηθεί 3 τέτοιες περιοχές, (όρος Κόζιακας, όρος Όσσας και Βόρειες 

Σποράδες). Σε αυτές επιτρέπεται το κυνήγι  υπό όρους με την έκδοση κάθε χρόνο 

προγραμμάτων κυνηγιού σε Φ.Ε.Κ. Καθορίζονται πρόσθετα τέλη, ορίζονται ημέρες 

κυνηγιού, αριθμός και τιμή ειδών προς θήρευση. 
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Β. Περιοχές όπου απαγορεύεται το κυνήγι. 

Έχουν θεσμοθετηθεί  7 τέτοιες περιοχές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σε αυτές 

απαγορεύεται το κυνήγι κάθε θηράματος για ορισμένο χρονικό διάστημα για την 

προστασία και τη διαχείριση του θηραματικού πλούτου. 

Γ. Καταφύγια θηραμάτων. 

Έχουν θεσμοθετηθεί 41 τέτοιες περιοχές σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου 

απαγορεύεται το κυνήγι κάθε θηράματος με σκοπό την ανάπτυξη του θηραματικού 

πλούτου και της άγριας πανίδας. Οι περιοχές αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις για την 

κάλυψη των βασικών αναγκών της πανίδας σε ότι αφορά την ησυχία, τροφή και νερό. 

Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000. 

Τα παραποτάμια δάση των ποταμών του Θεσσαλικού κάμπου αποτελούν πυρήνες που 

συντηρούν σημαντική βιοποικιλότητα ανάμεσα στο ομοιογενές φτωχό οικολογικά τοπίο 

των μονοκαλλιεργειών. Στα παραποτάμια δάση του Πηνειού και των παραποτάμων  του 

διατηρείται μια αξιόλογη πανίδα όπως είναι  τα σαϊνια (Accipiter brevipes), μικρά 

μεταναστευτικά γεράκια που φωλιάζουν εκεί και θα εγκαταλείψουν  την περιοχή να 

καταστραφούν αυτά τα δάση. Επίσης οι σπάνιοι μαυροπελαργοί (Ciconia nigra) 

φωλιάζουν και τρέφονται εκεί. Τα δύο αυτά είδη προστατεύονται από το παράρτημα Ι της 

οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών». Άλλο αξιόλογο σπάνιο 

είδος πανίδας του οικοσυστήματος αυτού είναι η βίδρα (Lutra lutra), της οποίας οι 

τελευταίοι πληθυσμοί επιβιώνουν ακόμα στα καθαρότερα τμήματα των ποταμών αυτών. 

Εκτός από το χώρο φωλιάσματος και διαβίωσης για πολλά είδη πανίδας οι στενές αυτές 

λωρίδες βλάστησης αποτελούν και διαδρόμους επικοινωνίας και εποικισμού (corridors). 

Οι σημαντικότερες περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος κατά σειρά οικολογικής αξίας. 

 

Νομός Ονομασία 

Κατηγορία 

θεσμοθετημένης 

κατάταξης 

Κατηγορία μη 

θεσμοθετημένης 

κατάταξης 

Σημασία 

Λάρισας 
Εθνικός Δρυμός 

Ολύμπου 
ΕΔ 

NAT, SPA, 

BP,IBA,COR 
Διεθνής 

Λάρισας 
Αισθητικό δάσος 

Κοιλάδας Τεμπών 
ΑΔ, ΤΙΦΚ NAT, SPA, COR, IBA  

Λάρισας 
Δέλτα Πηνειού και 

κοιλάδα Τεμπών 
- SPA, COR, IBA Εθνική 

Λάρισας Κάτω Όλυμπος - NAT, COR Περιφερειακή 

Λάρισας 
Στενό Ροδιάς 

Τυρνάβου 
- COR Τοπική 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 

Σημείωση:  ΝΑΤ: Η περιοχή ή τμήμα της ανήκει σε περιοχή του δικτύου NATURA 2000. 

 COR: Η περιοχή  ή τμήμα της ανήκει σε περιοχή του δικτύου CORINE. 

SPA: Περιοχή ειδικής προστασίας που διέπεται από την κοινοτική οδηγία για τα πουλιά και τους 

οικοτόπους  τους 79/409/ΕΟΚ. 

 ΙΒΑ: Η περιοχή ή τμήμα της είναι σημαντική περιοχή για τα πουλιά της Ευρώπης 

 ΒΡ: Η περιοχή έχει χαρακτηρισθεί ως Βιοσφαιρική Ρεζέρβα, από την UNESCO 
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Πίνακας: Βιότοποι CORINE Περιοχής μελέτης 

Α/Α Νομός Ονομασία 
Κωδικός 

Περιοχής 
Έκταση  (ha) 

1 Λάρισας  Δέλτα Πηνειού Α00020006 4000 

2 Λάρισας Κοιλάδα Τεμπών Α00060016 1200 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 

 

Πίνακας: Περιοχές SPA της Περιοχής μελέτης 

Α/Α Νομός Ονομασία Κωδικός Κατηγορία 

1 Λάρισας Αισθητικό δάσος Κοιλάδας Τεμπών GR 1420005 A 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 

 

Πίνακας: Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά ΙΒΑ (Important Bird Areas) της 

Περιοχής μελέτης 

Α/Α Νομός Ονομασία Κωδικός Έκταση 

1 Λάρισας Όρος Ολύμπου 040 (39.000) 

2 Λάρισας Κάτω Όλυμπος, Τέμπη, Όσσα, Δέλτα Πηνειού 048 82.000 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 

Σημείωση: Οι παρενθέσεις, στις εκτάσεις του παραπάνω πίνακα, υποδηλώνουν ότι οι συγκεκριμένες εκτάσεις δεν 

αντιστοιχούν ολόκληρες στον ίδιο νομό. 

 

Πίνακας: Λοιποί υγρότοποι Περιοχής μελέτης, απογραφής ΕΚΒΥ 

Α/Α Νομός Ονομασία Κωδικός 

1 Λάρισας - Τρικάλων Ποταμός Πηνειός 140116000 

2 Λάρισας Ποταμός Ελασσωνίτικος 142119000 

3 Λάρισας Ποταμός Τιταρήσιος 14212000 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 

 

Πίνακας: Πεδινά Παραποτάμια Δάση 

Α/Α Ποταμός Περιγραφή 

1 Πηνειός Τμήμα Λάρισα, Στενό Ροδιάς, Τέμπη 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 
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1.1.4. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Η χώρα μας έχει κατά καιρούς υπογράψει τις ακόλουθες διεθνείς  ή Κοινοτικές συμβάσεις 

για την  προστασία του περιβάλλοντος. 

1. Σύμβαση RAMSAR «Για την προστασία των υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας και ειδικά 

ως βιοτόπων των υδρόβιων πουλιών».  

2. Σύμβαση της ΒΟΝΝΗΣ  “Για τη διατήρηση των μεταναστευτικών ειδών αγρίων ζώων». 

3. Σύμβαση της ΒΕΡΝΗΣ «Για την διατήρηση των μεταναστευτικών ειδών αγρίων 

ζώων». 

4. Σύμβαση για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς. Τέθηκε σε ισχύ το Δεκέμβριο του 1975 και έχει στόλο την προστασία 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς όπως είναι οι φυσικοί ή βιολογικοί σχηματισμοί, 

οι γεωλογικοί και φυσιογραφικοί σχηματισμοί σαφώς οριοθετημένοι βιότοποι 

απειλούμενων ζώων και φυτών και φυσικών τοπίων  που έχουν εξαιρετική παγκόσμια 

αξία και αισθητική και επιστημονική άποψη. 

5. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «Περί Διατηρήσεως των Άγριων Πτηνών» 

6. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας» (ΗΑΒΙΤΑΤ). 

 Νόμος 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.86). «Για την προστασία του περιβάλλοντος». 

Γενικό θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος. Για την εφαρμογή του 

απαιτούνται 50 Υπουργικές Αποφάσεις και 14 Προεδρικά Διατάγματα, πολλά από τα 

οποία δεν έχουν εκδοθεί, για αυτό και ο νόμος παραμένει ανενεργός σε μεγάλο βαθμό. 

 Νόμος 1950/91 (ΦΕΚ 84/Α/31-5-1991): «Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης  

Ραμσάρ (191) για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδία ως 

υγροβιότοπων». 

 Νόμος 2204/94 (ΦΕΚ 59/Α/15-4-1994): «Κύρωση  σύμβασης για τη βιολογική 

ποικιλότητα». 

7. Οδηγία 85/337/ΕΟΚ «Για την εκτίμηση των επιπτώσεων από τα νέα αναπτυξιακά έργα 

πριν εγκριθεί ο σχεδιασμός τους. 

 ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β/25-10-1990): «Κατάταξη  έργων και δραστηριοτήτων 

σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός 
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περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, 

σύμφωνα με το νόμο 1650/1986». 

 ΚΥΑ 75308/5512/90 (ΦΕΚ 691/Β): «Καθορισμός  τρόπου ενημέρωσης των πολιτών 

και φορέων εκπροσώπησης τους για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 

5 του νόμου 1650/1986». 

 Εγκύκλιος 17/59826/167/21-4-1994: «Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων της ΚΥΑ 

69269/538/90 για την εφαρμογή του άρθρου 8 της ΚΥΑ 5387/21-94 που αφορά την 

εφαρμογή στοιχείων για τη χωροθέτηση έργου ή δραστηριότητας». 

 ΚΥΑ 95209/1994 (ΦΕΚ 871/Β/1994):»Μεταβίβασης  αρμοδιότητας έγκρισης 

περιβαλλοντικών  όρων για ορισμένες δραστηριότητες και έργα της πρώτης (Α΄) 

κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 3 του Ν. 1650/1986 στους Νομάρχες». 

 ΚΥΑ 24635/95 (ΦΕΚ 755/Β/31-8-1995): «Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών  όρων 

για ορισμένες δραστηριότητες και έργα της πρώτης (Α΄) κατηγορίας έργων και 

δραστηριοτήτων του άρθρου 3 του Ν. 1650/1986 στους Γενικούς Γραμματείς των 

Περιφερειών της χώρας, εξαιρούμενης της Περιφέρειας Αττικής». 

8. Σύμβαση της Βαρκελώνης «Για την προστασία της Μεσογείου από τη ρύπανση».  

9. Πρόταση Οδηγίας COM (93)/423/EOK “Σχετικά με τη συνολική πρόληψη και τον 

έλεγχο της ρύπανσης». 

 

1.1.5.  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

Το συγκριτικό πλεονέκτημα, της περιφέρειας Θεσσαλίας γενικότερα και της περιοχής 

μελέτης ειδικότερα, σε πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους, της δίνει τη δυνατότητα 

εμπλουτισμού και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, μέσα από την ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και την ποιοτική αναβάθμιση των τουριστικών κέντρων. 

Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή και αναλυτική αναφορά όλων των πολιτιστικών και 

ιστορικών μνημείων, καθώς και των πολιτισμικών στοιχείων που εντοπίζονται στην 

συγκεκριμένη περιοχή. 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ: Είναι η περιοχή των Περραιβών, ελληνικού φύλλου το οποίο, την περίοδο, 

11ο αιώνα π.Χ, μαζί με τους Θεσσαλούς και τους Μακεδόνες, εγκαταστάθηκε στην 
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περιοχή της σημερινής επαρχίας Ελασσόνας. Η Περραιβία περιλαμβάνει την ορεινή 

περιοχή στον βορά της Θεσσαλίας και το απώτατο τμήμα της πεδιάδας του Πηνειού, 

περίπου δε ταυτίζεται με την σύγχρονη επαρχία Ελασσόνας. Εκτείνεται στα δυτικά του 

Ολύμπου, μεταξύ του βουνού και του Πηνειού, σε μια μεγάλη βαθιά λεκάνη που είναι 

γεμάτη με λόφους. Συνόρευε στα νότια με την περιφέρεια των Γόννων και με την 

Πελασγιώτιδα. Ο Πηνειός αποτελούσε το κοινό σύνορό τους. Στα ανατολικά είχε σύνορα 

με την Πιερία στις πόλεις: Φίλα, Ηράκλειο και Δίον. Στα βόρεια η Περραιβία, μέσω της 

περιφέρειας της Δολίχης, συνόρευε με την Ελιμιώτιδα όπως μας πληροφορεί μια 

επιγραφή. Στα νοτιοδυτικά η Άζωρος συνόρευε με την Εστιαιώτιδα και την Μονδαία, ενώ 

όλη η κοιλάδα του Τιταρήσιου ήταν Περραιβική.  

Η Περραιβική Τρίπολη περιλαμβάνει τις πόλεις Άζωρο, Δολίχη και Πύθιο. 

ΑΖΩΡΟΣ: Τοποθετείται στο σημερινό χωριό Βουβάλα. Η Ακρόπολη και το τείχος της 

αρχαίας πόλης το οποίο περιέκλειε την πόλη και που ενισχύεται με τετράγωνους 

πύργους, βρίσκονται στα νότια της Βουβάλας, στην αριστερή όχθη του Σαρανταπόρου. 

Ανατολικά εκτείνεται το νεκροταφείο που φτάνει μέχρι τα όρια της κοινότητας Λυκουδίου. 

ΔΟΛΙΧΗ: Αρχαία πόλη που τοποθετείται ανάμεσα στις κοινότητες Δολίχης και Λιβαδίου. 

Σώζεται τείχος και το νεκροταφείο της αρχαίας πόλης. 

ΠΥΘΙΟ: Αρχαία πόλη της Περραιβικής Τριπόλεως, της οποίας σώζεται αρχαιολογικός 

χώρος και νεκροταφείο. Βρισκόταν στην είσοδο της διάβασης της Πέτρας. Η πόλη Πύθιο 

βρισκόταν στο μέρος που είναι σήμερα το χωριό Πύθιο και στο ύψωμα Άγιοι Απόστολοι. 

Το Πύθιο είναι γνωστό για το λαμπρό ιερό του Πυθίου Απόλλωνα, το οποίο ήταν σεβαστό 

από όλους τους Περραιβούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ιερό τέμενος του Θεού 

βρισκόταν έξω από τα τείχη της πόλης, στην αγροτική θέση Παλιόχανο. 

ΕΡΕΙΚΙΝΕΙΟ: Βρίσκεται κοντά στο Βλαχογιάννι. Η περιφέρεια που αποτελούσε το όριο της 

Περραιβίας προς νότο. Υπάρχουν ερείπια από παλιά τείχη σε λόφο. 

ΓΟΝΝΟΙ: Σημαντική πόλη της Περραιβίας, 40χλμ. Βόρεια της Λάρισας, στην είσοδο των 

Τεμπών. Η οικονομική πολιτισμική άνθιση των Γόννων διαρκεί μέχρι τις αρχές του1ου 

αιώνα μ.Χ. Από κει και πέρα φθίνει σταδιακά. Η πόλη φρουρούσε την είσοδο των Τεμπών 

και τον παρακαμπτήριο δρόμο προς την κάτω Μακεδονία, διαμέσου του Κόνδυλου και της 

περιοχής της Λίμνης Ασκουρίδας. Η πόλη εκτεινόταν πάνω σε 3 λόφους, οι οποίοι 

κυριαρχούν στη γύρω πεδιάδα. Τα οικήματα ήταν χτισμένα κλιμακωτά στις λοφοπλαγιές. 

Το τείχος της αρχαίας πόλης σώζεται σε ορισμένα σημεία και σε αρκετό ύψος, ενώ προς 

την πεδιάδα έχει εξαφανισθεί.  

Στους Γόννους εντοπίσθηκε επίσης αξιόλογος μυκηναϊκός οικισμός. 

Λίμνη ΑΣΚΟΥΡΙΣ: Στη σημερινή κοινότητα της Καλλιπεύκης ανήκει η αποξηραμένη λίμνη 

Ασκουρίς, της οποίας γίνεται μνεία ήδη από τους αρχαίους συγγραφείς. Στις όχθες πρέπει 

να υπήρχε προϊστορικός οικισμός, όπως δηλώνουν τα πέτρινα εργαλεία που βρέθηκαν 

εκεί. 
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ΤΕΜΠΗ: Δεν υπήρχε κανένας μόνιμος αρχαίος οικισμός αλλά αποτέλεσε αυτή η κοιλάδα 

κοινό θρησκευτικό κέντρο των Περραιβών και των Θεσσαλών. Εδώ λατρευόταν ο 

Απόλλων ο Πύθιος και ο Απόλλων ο Τεμπίτης. 

Στην περιοχή ΚΙΣΣΑΒΟΥ– ΑΓΙΑΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 

ΚΑΣΤΡΙ: περιοχή που κατοικείται συνεχώς από τους νεολιθικούς χρόνους λόγω της 

γειτνίασης με υδάτινους πόρους (Κάρλα, ποταμάκια) και της θέσης. Υπάρχει μαγούλα, 

βυζαντινό κάστρο πάνω από σε αρχαία τείχη, αρχαίο λατομείο μαρμάρου. 

ΝΕΟΧΩΡΙ (Πλασιά): Οικισμός του Δημοτικού Διαμερίσματος Καστρίου: στη θέση 

Παλιόκαστρο τοποθετείται η αρχαία πόλη Λακέρεια. Υπάρχουν υπολείμματα 6ου και 5ου 

π.Χ. αιώνων. 

ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ: Από τους σημαντικότερους μυκηναϊκούς οικισμούς της Βόρεια Θεσσαλίας. 

ΔΗΜΗΤΡΑ: Μαγούλα με τύμβους κλασσικών χρόνων και τμήματα οικισμού της Μέσης 

Εποχής του Χαλκού. 

ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ: Ρωμαϊκά λουτρά (βαλανείο) του 1ου αιώνα μ.Χ. 

Θέση Μαγούλα Κωσταρή: 500μ. ανατολικά της Αγιάς, προϊστορικός οικισμός της Μέσης 

Νεολιθικής Εποχής. 

Λόφος Προφήτη Ηλία: Ανάβρα Αγιάς, έχουν εντοπισθεί θέσεις δύο προϊστορικών 

οικισμών. 

ΓΕΡΑΚΑΡΙ: πυραμιδοειδής τάφος του 5ου π.Χ. αιώνα. 

Οριοθετημένος Αρχαιολογικός χώρος Μελιβοίας Αγιοκάμπου, όπου σώζονται ίχνη από το 

αρχαίο τείχος καθώς και το αρχαίο λιμάνι (όρμος Κρυψιάνα). 

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΓΙΑΣ 

- Νεολιθικός οικισμός Νέσσονος Συκουρίου. 

- Προϊστορικός οικισμός της Μαρμαρίνης. 

- Προϊστορικός οικισμός της Δήμητρας. 

- Προϊστορικός οικισμός του Προφήτη Ηλία Ανάβρας. 

- Προϊστορικός οικισμός δίπλα στον Άμυρο ποταμό. 

- Προϊστορικός οικισμός Αγιάς. 

- Προϊστορικός οικισμός στο Καστρί. 

- Προϊστορικός οικισμός Αμυγδαλής. 

- Προϊστορικός οικισμός στη θέση Γκούβα του Καλαμακίου. 

- Προϊστορικός οικισμός στη μαγούλα Τσερλή Καλαμακίου. 

- Προϊστορικός οικισμός στη θέση Σπανέικο Πηγάδι Καλαμακίου. 
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- Προϊστορικός οικισμός στη θέση Παλιόσκαλα Καλαμακίου.  

 

ΑΡΧΑΙΕΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ 

- Ομόλιο: έχουν επισημανθεί υπολείμματα οχυρώσεων των αρχαίων χρόνων και της 

βυζαντινής περιόδου. 

- Παλαιόκαστρο: ερείπια οχυρώσεων στη θέση Παλαιόκαστρο Νυχτερέμι 

χρονολογούμενα στους βυζαντινούς χρόνους. 

- Κόκκινο Νερό: πιθανότατα πρόκειται περί της αρχαίας Ευρυμένης. Τα τείχη σώζονται 

σε μεγάλη έκταση και σε ικανό ύψος. 

- Μολύβια: μικρή οχύρωση στη δίοδο Παλιουριάς – Αθανάτης / Μελιβοίας. 

- Βίγλα: στην κορυφή του ακρωτηρίου Δερματάς. Πρόκειται για ερείπια 

παρατηρητηρίου με μιαν υποτυπώδη οχύρωση. Από το χώρο αυτό υπάρχει η 

δυνατότητα άριστης εποπτείας του προς βορρά και νότων παράλιου χώρου. 

- Κάστρο Βελίκας: πολύ κοντά στη θάλασσα, κάτω ακριβώς από τη Μονή του Αγ. 

Ιωάννου του Θεολόγου. 

- Κάστρο, Καστρί ή Παλιόκαστρο (Σκιαθάς): στο νότιο άκρο του λεγόμενου Κόλπου της 

Μελιβοίας, στην παράλιο περιοχή του Κάτω Πολυδενδρίου – Σκήτης.  

- Πύργος: νοτιότερα του κάστρου του Σκιαθά. Σήμερα απομένει μόνον το τοπωνύμιο. 

- Βαθύρεμα: Σε στρατηγική θέση, μεταξύ Νερομύλων και Γερακαρίου. Πιθανό η θέση 

του Βαθυρέματος να ταυτίζεται και με τον σημαντικό βυζαντινό Βέσαινα. 

 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ – ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

- ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΣΠΑΡΜΟΥ (16ος αιώνας), Ανήκε στην περιοχή της 

δικαιοδοσίας της Επισκοπής Πέτρας. 

- ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΝΑΛΩΝ ΚΑΡΥΑΣ (1883), Ανατολικά της Καρυάς βρίσκεται το 

μοναστήρι των Κανάλων. 

- ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΟΥ (17ος αιώνας).  

- ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ (1040), Βρίσκεται στις ανατολικές πλευρές 

του Τίταρου, απέναντι από τον Όλυμπο σε υψόμετρο περίπου 1000μ. 

- ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΛΗΜΑΔΩΝ ΚΑΡΥΑΣ (1676)., Μικρό μοναστήρι στην περιοχή της 

Καρυάς Ολύμπου. Σήμερα δε λειτουργεί. 

- ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΡΑΨΑΝΗΣ (18ος αιώνας). 
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ΔΟΛΙΧΗ:  

- Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, έτος 1512. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ: 

- Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου του 1701. 

ΚΑΡΥΑ: 

- Ιερός Ναός Αγ. Νικολάου, έτος 1807. 

ΠΥΘΙΟ: 

- Ιερός Ναός Παναγίας, έτος 1639. 

- Ιερός Ναός Ιωάννου Προδρόμου, έτος 1687. 

ΡΑΨΑΝΗ: 

- Ιερός Ναός Προδρόμου, (16ος αιώνας). 

ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ: 

- Ιερός Ναός Αγ. Νικολάου (18ος αιώνας).  

ΣΥΚΑΜΙΝΕΑ: 

- Ιερός Ναός Αγ. Τριάδος στη Συκαμινέα (18ος αιώνας). 

ΛΙΒΑΔΙ: 

- Ναός Αγ. Κωνσταντίνου (19ος αιώνας). 

ΑΓΙΑ: 

- Άγιος Αθανάσιος (1868 με εικονοστάσιο – τέμπλο). 

- Άγιος Γεώργιος (13ος – 14ος αιώνας): εντός του οικισμού της Αγιάς, Παρεκκλήσιο Αγ. 

Αναργύρων (1706 μ.Χ.). 

- Άγιος Νικόλαος ο νέος (Κερασάς). 

- Άγιος Νικόλαος ο παλαιός. 

- Ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρως με προσαρτημένο, παρεκκλήσιο των Αγ. 

Αναργύρων. Βασιλική των μέσων του 17ου αιώνα. Από τα σημαντικότερα μνημεία της 

Αγιάς. 

- Ναός της Παναγίας (16ος αι). 

- Ναός του Σωτήρως Χριστού του 17ου αι. – τοιχογραφίες των αρχών του 18ου αιώνα. 

- Ναός των Αγίων Αποστόλων (1756) 

- Καθολικό της Μονής της Αγίας Τριάδος (1609,1630,1715). 
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- Αγία Παρασκευή (1642): νοτιοδυτικά και σε μικρή απόσταση από τον Ιερό Ναό του 

Αγ. Γεωργίου. 

- Ασκηταριά των Αγ. Αναργύρων (1588): απέναντι από τη Μονή των Αγίων 

Αναργύρων. 

- Ενοριακός Ναός Αγίου Αντωνίου (17ος αιώνας, Πνευματικό Κέντρο με αίθουσα για 

εκθεσιακές και άλλες εκδηλώσεις). 

- Εισοδίων της Θεοτόκου. 

- Τιμίου Προδρόμου. 

- Αγίων Θεοδώρων. 

- Άγιος Δημήτριος (1780). 

- Μονή Παντελεήμονος (1292), 4 km από την Αγιά, 12ος αιώνας. 

- Μονή Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Διαμιανού, στα περίχωρα της Αγιάς. 

ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ: 

- Άγιος Ευστάθιος (18ος αιώνας). 

- Άγιος Γεώργιος (17ος αιώνας). 

- Προφήτης Ηλίας (1641). 

- Μονή Εισοδίων (Παναγία) (18ος αιώνας). 

- Αγία Παρασκευή (17ος αιώνας). 

- Νάρθηκας παλαιού Αγ. Νικολάου (1641). 

- Παρεκκλήσιο του Αγ. Χαραλάμπους (1778). 

ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟ: 

- Εισοδίων της Θεοτόκου (Καθολικό Μονής 12ου αι.). 

- Αγίου Γεωργίου. 

- Αγίου Δημητρίου (19ος αιώνας). 

- Αγίου Αθανασίου (19ος αιώνας). 

- Αγίου Χρυσοστόμου. 

- Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους. 

- Ι.Μ. Παντελεήμονος. 

ΑΝΑΤΟΛΗ: 

- Άγιος Γεώργιος. 

- Ι.Μ. Προδρόμου (1550). 
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- Ι.Μ. Παναγίας (1631). 

- Μετόχι Προδρόμου ‘’Άγιος Παντελεήμων’’ (1671). 

- Άγιος Νικόλαος. 

- Προφήτης Ηλίας. 

- Άγιος Αθανάσιος (1552). 

- Αγία Τριάς (1645). 

- Ασκητάριο του Αγίου Δαμιανού (1550). 

ΜΕΛΙΒΟΙΑ: 

- Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, 11ος , 18ος , 19ος αιώνας. 

- Ναός Παναγίας Βελίκας. 

- Ναός στη θέση Λουτρό Δερματά. 

- Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων. 

- Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου. 

- Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής. 

- Ι.Ν. Προφήτη Ηλία. 

- Ι.Ν. Αγίας Κυριακής. 

- Ι.Ν. Αγίου Θωμά. 

ΚΑΡΙΤΣΑ: 

- -Βυζαντινός ναός στη θέση Μητσιάρα στο Κόκκινο Νερό, 12ος αιώνας. 

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ: 

- Άγιος Γεώργιος, 17ος αιώνας. 

- Αγία Παρασκευή, 16ος αιώνας. 

ΣΤΟΜΙΟ: 

- Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Στομίου. Ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα. Στο καθολικό της 

Μονής υπάρχουν εντοιχισμένα γλυπτά του 5ου , 6ου , και 11ου αιώνα. Η εκκλησία 

είναι βυζαντινή βασιλική. 

ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ: 

- Άγιος Γεώργιος. 

- Ι.Ν. του Σωτήρως. 

- Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 

ΣΚΗΤΗ: 

- Ι.Ν. Αγίας Τριάδος. 
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- Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου (16ος αι.). 

- Ι.Ν. Ταξιαρχών. 

- Ι.Μ. Πολυδεντρίου (16ος αι.) – περιλαμβάνει 2 εκκλησίες. 

ΣΚΛΗΘΡΟ:  

-  Άγιοι Απόστολοι(19ος αι.). 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

- Στην περιοχή μελέτης έχουν κηρυχθεί ως παραδοσιακοί οι οικισμοί: Αμπελάκια, 

Τέμπη, Κρανιά, Ανατολή, Μεταξοχώρι και Μεγαλόβρυσο. 

- Σημαντικά κτίρια της υποπεριοχής Κισσάβου, Μαυροβουνίου είναι τα εξής: 

- Αρχοντικό Κλεάνθη Αλεξούλη (περίπου 19ος αιώνας): Αγιά 

- Αρχοντικό Πετράκη: Αγιά. 

- Παλιό Παρθεναγωγείο: Μεταξοχώρι. 

- Αρχοντικό των Φάβρ (1876). 

- Κτίριο Καρπέτη, ιδιοκτησίας του Μέντη Μποσταντζόγλου (Μπόστ). 

- Κτίριο Παλαιού Παρθεναγωγείου (19ος αι.). 

- Αρχοντικό Βατζιά (1873). 

- Συνεταιρισμός ‘’Κοινή Συντροφιά Αμπελακίων’’ (1778), (Γεωργικός, Βιομηχανικός και 

Εμπορικός). 

- Αρχοντικό του ΣΒΑΡΤΣ (1787 – 1798) στα Αμπελάκια. 

- Ερείπια Βαφείου στα Αμπελάκια: το 1774 είχαν ιδρυθεί ορισμένες βιοτεχνίες βαφής 

και κατεργασίας βαμβακιού. 

- Αρχοντικά Ευθυμιάδη και Σολωμού στα Αμπελάκια. 

- Οικία Χαμαϊδή καθώς και τα παράνομα τυπογραφεία της αντίστασης στην ευρύτερη 

περιοχή Αμπελακίων. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

- Τεκές ‘’Χασάν Μπαμπά’’: μνημείο οθωμανικής περιόδου, ο τάφος του κατακτητή της 

Θεσσαλίας. 

- Πέτρινο γεφύρι στη δευτερεύουσα οδό Στομίου – Αγιόκαμπου, από το οποίο πέρασε 

το 1084 τα στρατεύματα του ο Αλέξιος ο Α΄. 

- Επίσης Αρχοντικά στη Ραψάνη 

- Οικία Μπουρλιώτη στην Κρανιά 
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- Οικία Διμπλά στην Τσαριτσάνη 

- Πύργοι Μάμτζου και Ραματτά. 

- Τούρκικο Τέμενος στην Ελασσόνα. 

 

Στην περιοχή παρέμβασης διοργανώνονται πλήθος πανηγυριών και εορτών σε ετήσια 

βάση. Επίσης κάθε οικισμός εορτάζει τον προστάτη άγιο του. Παρακάτω παρατίθεται 

κατάσταση με τις πιο σημαντικές εορτές και πανηγύρια. 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ 

- 1-5 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο ετήσιο θρησκευτικό – οικονομικό πανηγύρι, το πλέον 

γνωστό από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας: Αγιά. 

- 15 Αυγούστου: Αγιά, Μεγαλόβρυσο, Μεταξοχώρι, Καστρί, Σκήτη, Έλαφος, 

Αετόλοφος, Ανατολή. 

- 23 Αυγούστου: Βελίκα, Βαθύρεμα, (Αετολόφου – Νερομύλων). 

- 6 Αυγούστου, του Σωτήρως: Αγιά, Σωτηρίτσα, Ποταμιά. 

- 1 Ιουλίου: Άγιοι Ανάργυροι Αγιάς. 

- 9 Μαΐου: Άγιος Νικόλαος ο Νέος (Αγιά, Αετόλοφος). 

- 2 Μαΐου (Αγ. Αθανασίου – ανακομιδή λειψάνων): Αγιά, Βαθύρεμα. 

- 30 Ιουνίου, των Αγίων Αποστόλων: Αγιά, Νερόμυλοι. 

- Κοκκινόγη: 2 Σεπτεμβρίου του Αγίου Αντωνίου. 

- Λιβάδι: α) Αγίου Πνεύματος – Αγίας Τριάδας, β) 20 Ιουλίου Προφήτη Ηλία, γ) 15 

Αυγούστου της Παναγίας. 

- Κοκκινοπηλός: 26 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής 

 

ΕΟΡΤΕΣ 

- Εκδηλώσεις στο Λιβάδι στις 15 Αυγούστου 

- Στα πλαίσια του εορτασμού του Αγίου Αντωνίου της Αγιάς (1-5 Σεπτεμβρίου) 

διοργανώνεται πολιτιστική 5νθήμερης διάρκειας εκδήλωση (θέατρο, μουσική, χοροί, 

εκθέσεις ποικίλες, διαλέξεις) και Γιορτή του Μήλου, του βασικού προϊόντος της 

Επαρχίας της Αγιάς. 

- Τέλη Μαΐου – αρχές Ιουνίου διοργανώνεται στο Μεταξοχώρι, η γιορτή του Κερασιού, 

της βασικής παραγωγής του χωριού αυτού, η οποία διανθίζεται και με πολιτιστικές 

εκδηλώσεις (θέατρο, μουσική, χοροί, εκθέσεις ποικίλες, διαλέξεις). 
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1.2. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Οι υποδομές προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό  την δυνατότητα μιας περιοχής να 

αναπτύξει αξιόλογες ή να προσελκύσει οικονομικά βιώσιμες παραγωγικές δραστηριότητες 

και να προσφέρει ποιότητα ζωής και επίπεδο ανάπτυξης που να ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες των κατοίκων της. Η σύγκριση επομένως του επιπέδου των υποδομών μιας 

περιοχής μελέτης με αυτές της χώρας έχει αφενός την έννοια του εντοπισμού των 

ελλείψεων για τον έγκαιρο σχεδιασμό κατάλληλων πολιτικών και αφετέρου την έννοια της 

διαμόρφωσης μιας γενικής αντίληψης για την δυνατότητα μιας περιοχής να διαμορφώσει 

ένα κατάλληλο προφίλ για την προσέλκυση ανθρώπινων πόρων και επενδυτικών  

κεφαλαίων υψηλής ποιότητας. 

1.2.1. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Το οδικό δίκτυο τόσο στο Νομό Λάρισας όσο και στην περιοχή μελέτης διακρίνεται  σε 

Εθνικό, Επαρχιακό, Κοινοτικό,  Αγροτικό και Δασικό. 

Το Εθνικό οδικό δίκτυο καθορίσθηκε για τον Νομό Λάρισας με το Βασιλικό Νόμο 3155/55 

και κατατάχθηκε σε βασικό (πρωτεύον), δευτερεύον και τριτεύον (κατ’ εφαρμογή των 

Προεδρικών Διαταγμάτων 347/93 και 401/93 με το ΦΕΚ 30/Β/19-1-1996 σύμφωνα με τα 

κριτήρια που αναφέρονται στα δύο παραπάνω Π.Δ., τη λειτουργική σημασία των δρόμων 

και τις προτάσεις συναρμοδίων φορέων. 

Ως Βασικό Εθνικό Οδικό Δίκτυο ορίσθηκε η νέα Εθνική οδός Λάρισα – Τέμπη – Κατερίνη 

(τμήμα του γνωστού αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ) και η οποία διασχίζει από Νότο προς 

Βορρά τη Θεσσαλία και ολόκληρο το Νομό Λάρισας από το ύψος του Νέου Μοναστηρίου 

(Δήμος Αρμενίου) έως την Αιγάνη (Δήμος Κάτω Ολύμπου). Τμήμα του δρόμου αυτού 

διέρχεται από τα όρια της Καποδιστριακής Κοινότητας Αμπελακίων (περιοχή μελέτης) στο 

ύψος της Κοιλάδας των Τεμπών και για μήκος 5χλμ. περίπου. 

Ο άξονας αυτός εξυπηρετεί τόσο την οδική σύνδεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την 

υπόλοιπη χώρα όσο και το μεγαλύτερο ποσοστό των υπεραστικών μετακινήσεων Βορρά 

– Νότου σ’ εθνική κλίμακα. Ανήκει στο Ευρωπαϊκό σύστημα κύριων οδικών αρτηριών. 

Προβλέπεται με την ολοκλήρωση του να έχει χαρακτηριστικά κλειστού αυτοκινητοδρόμου 

με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, κεντρική νησίδα και βοηθητικές οδούς. Συνδέει δε με την 

σημερινή του μορφή τόσο τους οικισμούς της Κοινότητας Αμπελακίων όπως και του 

προτεινόμενου στα πλαίσια της παρούσης μελέτης του Δήμου Γόννων με τη Λάρισα. Η 

νέα χάραξη της ΠΑΘΕ στο ύψος των Τεμπών προβλέπει την διάνοιξη σήραγγας στον 

Κίσσαβο. Η προοπτική αυτή θα δώσει τις δυνατότητες οδικής κυκλοφοριακής 

αποφόρτισης της Κοιλάδας και του οικισμού των Τεμπών. 

 Ως δευτερεύον εθνικό δίκτυο χαρακτηρίζεται η Ε.Ο. 13, γνωστή και ως παλαιά εθνική 

οδός Λάρισας – Κοζάνης, η οποία διασχίζει τον Νομό Λάρισας από το Δ.Δ. Βρυσίων του 

Δήμου Φαρσάλων και μέσω Τυρνάβου και Ελασσόνας καταλήγει στο Σαραντάπορο. 
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Εξυπηρετεί τους Καποδιστριακούς Δήμους Ελασσόνας, Ολύμπου, Σαρανταπόρου σε 

μήκος 35 χλμ., που αποτελούν περιοχές της παρούσας μελέτης. Το τμήμα Λάρισα – 

Τύρναβος – Ελασσόνα- Τριγωνικό αναβαθμίζεται με σκοπό να προσφέρει την 

διαπεριφερειακή  σύνδεση Θεσσαλίας – Δυτικής Μακεδονίας. Η ωριμότητα των έργων και 

η ετοιμότητα των μελετών για την κατασκευή και συμπλήρωση έτοιμων  τμημάτων όπως η 

παράκαμψη Ελασσόνας και από εκεί μέχρι το Τριγωνικό στο Νομό, εγγυώνται την ταχεία 

χρηματοδότηση της συμπλήρωσης και ολοκλήρωσης του δρόμου. Στα πλαίσια  της 

αναβάθμισης αυτής διανοίχτηκε και κατασκευάσθηκε  νέο τμήμα σύνδεσης –δευτερεύον 

επαρχιακός Τυρνάβου – Ελασσόνας μέσω της Μελούνας μήκους 24 χιλ. Με τον τρόπο 

αυτό η παλαιά σύνδεση που σήμερα εξυπηρετεί τον Δήμο Ποταμιάς της μελέτης μας, 

ανήκει στο τριτεύον εθνικό δίκτυο με μήκος 30 χλμ. για την περιοχή μελετών. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν ακόμη η Ε.Ο. 26 Ελασσόνας – Δεσκάτης η οποία διασχίζει τμήμα 

του Δήμου Ελασσόνας μήκους 15 χλμ. και η Π.Ε.Ο. Κατερίνη – Αγ. Δημήτριος μέχρις της 

οδού Ε.Ο. 13 τμήμα Ελασσόνας Σερβίων η οποία διασχίζει τμήμα των Δήμων Ολύμπου 

και Λιβαδίου σε μήκος 21 χλμ. 

Τα υπόλοιπα Εθνικά δίκτυα: Λάρισα – Βόλος, Λάρισα – Τρίκαλα, Φάρσαλα μέχρις οδού 

Αλμυρού, Λάρισα – Αεροδρόμιο, Νέο τμήμα παράκαμψης Λάρισας μέχρι κόμβο όμως 

μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων οδών μαζί τους. 

Εκτιμώντας συνολικά την υφιστάμενη κατάσταση των Εθνικού οδικού δικτύου του Νομού 

Λάρισας θα μπορούσαμε να πούμε ότι τόσο εντός αυτού όσο και οι συνδέσεις του με τους 

όμορους Νομούς  της Χώρας είναι μέτρια όπου η μορφολογία του εδάφους προσφέρει  

πεδινές χαράξεις με μικρό κόστος κατασκευής και κακή όταν η μορφολογία  του εδάφους 

γίνεται ορεινή. Πλην του δικτύου Λάρισας – Βόλου όπου η σύνδεση γίνεται μέσω της 

ΠΑΘΕ, στο δίκτυο σύνδεσης με τους υπόλοιπους Νομούς δεν παρέχει  την οδική 

ασφάλεια και δεν διαθέτει πλην ελαχίστων τμημάτων γεωμετρικά στοιχεία, ώστε να 

εξασφαλίζει μέση ταχύτητα τουλάχιστον 100 km/h. Οι περισσότεροι των διανομαρχιακών 

δρόμων διέρχονται μέσα από οικισμούς με άμεση συνέπεια να εγκυμονούν κινδύνους για 

τους κατοίκους  αυτών, να μειώνεται η ταχύτητα κίνησης και να ρυπαίνουν το περιβάλλον 

του οικισμού (θόρυβος – καυσαέρια). Έντονο είναι  και το πρόβλημα της ύπαρξης πολλών 

κάθετων διασταυρώσεων του εθνικού δικτύου με επαρχιακούς, κοινοτικούς ακόμη και με 

αγροτικούς δρόμους. Τα εκτελούμενα και προγραμματισμένα έργα που  αποσκοπούν σε 

τοπικές κυρίως βελτιώσεις του δικτύου (παρακάμψεις οικισμών, διαπλατύνσεις-

βελτιώσεις) τμημάτων προβλέπεται να αλλάξουν σημαντικά την κατάσταση αυτών.  

Το εθνικό δίκτυο στην περιοχή μελέτης είναι καλό μέχρι την πόλη της Ελασσόνας. Η Ε.Ο. 

13 όμως διασχίζει και πολλούς άλλους οικισμούς στους όμορους Δήμους Ολύμπου και 

Σαρανταπόρου. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, η διέλευση μεγάλων οχημάτων που 

μεταφέρουν στάχτη στην τσιμεντοβιομηχανία  του Βόλου, προκαλεί μεγάλη κυκλοφοριακή 

αναταραχή. Δεν έχει γίνει καμία βελτίωση στα τμήματα  που διασχίζουν το Δήμο Ποταμιάς 

καθώς και την Ε.Ο. Κατερίνης – Αγ. Δημήτριο με μεγάλες κλίσεις και πολλές στροφές. 
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Βελτίωση έχει γίνει και είναι σε καλή κατάσταση ο δρόμος Ελασσόνας – Δεσκάτης κυρίως 

στο τμήμα εκτός του Καποδιστριακού Δήμου.  

Γενικότερα στην περιοχή μελέτης, η σύνδεση του Νομού Λάρισας με τους όμορους 

Νομούς, από πλευράς χάραξης, πλάτος οδοστρώματος και γεωμετρικών χαρακτηριστικών 

των δρόμων, δεν ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες ανάγκες και στους υφιστάμενους 

κυκλοφοριακούς φόρτους. Η σύνδεση της περιοχής μελέτης με το Νομό Τρικάλων είναι 

σήμερα υποτυπώδης. 

Το επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νομού Λάρισας και της περιοχής μελέτης χαρακτηρίσθηκε 

με το ΦΕΚ Α47/8-2-56 και κατατάχθηκε με το ΦΕΚ 293/Β/17-4-1995 σε πρωτεύον και 

δευτερεύον.  

Αναφερόμενοι συνολικά στο  επαρχιακό δίκτυο του Νομού, όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα 

και οι οικισμοί, έχουν εξασφαλίσει την σύνδεση τους με την πόλη της Λάρισας ή τις 

κυριότερες πόλεις των Νομών. Το βασικό πρόβλημα του επαρχιακού δικτύου, συνέπεια 

της τμηματικής και χωρίς ολοκληρωμένη μελέτη κατασκευής του, είναι  τα γεωμετρικά 

στοιχεία και η κακή οριζοντιογραφία των δρόμων. 

Στην περιοχή μελέτης  δεν υφίσταται πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο. Οι δευτερεύοντες 

επαρχιακοί δρόμοι στην περιοχή μελέτης είναι : 

• Πυργετού – Σ.Σ. Ραψάνη – Ιτέα 

• Λάρισα – Καλλιπεύκη προς Λεπτοκαρυά από 4ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας -Τυρνάβου 

• Λάρισα – Αμπελώνας – Ροδιά – Καρυά Ολύμπου – Λεπτοκαρυά 

• Τύρναβος – Μελούνα – Ελασσόνα 7 

• Γόννοι – Τέμπη -  Αμπελάκια 11 

• Παρακαμπτήριος Ελασσόνας Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης  

• Ελασσόνα – Τσαριτσάνη 4 

• Μυλόγουστα – Μεγάλο Ελευθεροχώρι προς Τσιότι και Καρδίτσα 

• Ελασσόνα – Αγιονέρι προς Κονισκό και Καλαμπάκα από 6ο  χιλ. Ε.Ο. Ελασσόνας – 

Δεσκάτης και δι’ Αγιονέρι και Κονισκό. 

• Δολίχη - Κοκκινοπηλός από εθνική οδό Ελασσόνας – Κατερίνης 

• Δολίχη –Λιβάδι από εθνική οδός Ελασσόνας – Κατερίνης  

• Ενωτική Ε.Ο. Λάρισα – Ελασσόνα και Ελασσόνα – Δεσκάτη δι’ Αγιονερίου 

• Μυλόγουστα – Βερδικούσα – Αγ. Ανάληψη από 2ο  χλμ. Επαρχιακής οδού 16 μέχρι 

επαρχιακής οδού 19 

• Καλλιθέα – Ολυμπιάδα  προς Λεπτοκαρυά  από Ε.Ο. Ελασσόνα – Κατερίνη και δια 

Κρυόβρυση και Καρυά μέχρι επαρχιακή οδό 11 

• Κρυόβρυση – Καταφύγιο  Ολύμπου από επαρχιακή οδό 23. 

• Βούρμπα – Σαραντάπορο και προς Τριγωνικό και Σέρβια από Ε.Ο. Λάρισα – Κοζάνη. 
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Από τα κυκλοφορούμενα τμήματα είναι σήμερα σε επίπεδο Νομού το 99% 

ασφαλτοστρωμένο, ενώ σε επίπεδο περιοχής Όλυμπος - Αντιχάσια το 100% και περιοχής 

Όλυμπος - Κίσσαβος το 98%. Η βατότητα θεωρείται καλή σε ποσοστό 87% σε επίπεδο 

Νομού και 83% σε επίπεδο και των δύο περιοχών. 

Από πλευράς πλάτους οδοστρώματος οι εθνικοί έχουν μέσο πλάτος >6,00 μ. ενώ στην 

περιοχή μελέτης μόλις 75% έχουν πλάτος > 6,00 μ. Όλες όμως οι παρεμβάσεις 

αφορούσαν την προσπάθεια διάνοιξης και βελτίωσης πρόσβασης προς τον Όλυμπο και 

ενδοεπικοινωνίας των οικισμών αυτών. Το υπόλοιπο ποσό για τον Νομό Λάρισας διετέθη 

αντίστοιχα για την ανάπτυξη των παραλίων του Νομού και κυρίως του Δήμου Μελιβοίας.  

Στα πλαίσια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ΙΙ έχουν κατασκευασθεί  στην περιοχή 

μελέτης μία σειρά έργων. Όλες όμως οι παρεμβάσεις αφορούσαν την προσπάθεια 

διάνοιξης και βελτίωσης πρόσβασης προς τον Όλυμπο και ενδοεπικοινωνίας των 

οικισμών αυτών. Με τον τρόπο αυτό αποκτήθηκαν προσβάσεις των ψηλά στον Όλυμπο 

ευρισκόμενων οικισμών (Καρυά, Καλλιπεύκη) προς τους εθνικούς άξονες. Τέλος στο 

Δήμο Ολύμπου υπάρχει πίστα αγώνων αυτοκινήτου, ενώ ο κεντρικός παραλιακός 

δρόμος στο τμήμα του που διέρχεται από το  Δήμο Μελιβοίας, είναι φαρδύς, ταχείας 

κυκλοφορίας, με μεγάλη κίνηση και ανεξέλεγκτη στάθμευση εκατέρωθεν του δρόμου. 

Έχουν γίνει πολλά ατυχήματα και θεωρείται επικίνδυνος τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς 

μήνες με τη μεγάλη κίνηση επισκεπτών. 

1.2.2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (ΟΤΕ) καλύπτει ήδη ικανοποιητικά τις ανάγκες του Νομού 

Λάρισας τόσο ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και ως προς τον 

βαθμό εξάπλωσης του (δυσπρόσιτες περιοχές). Το επίπεδο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών είναι υψηλότερο άλλων Νομών και Περιφερειών της χώρας και εφάμιλλο με το 

μέσο αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Σε επίπεδο Νομού το 85% του δικτύου είναι ψηφιακό. 

Ο Νομός Λάρισας έχει στην Λάρισα ένα πρωτεύον που καλύπτει όλη την Θεσσαλία καθώς 

και την Δυτική Μακεδονία πλην του Νομού Φλώρινας, ένα κύριο και πέντε κομβικά, στην 

Ελασσόνα στον Τίρναβο, στα Φάρσαλα, στην Αγιά και στο Μακρυχώρι. 

Η περιοχή μελέτης διαθέτει ένα κομβικό κέντρο αυτό της Ελασσόνας το οποίο είναι 

ψηφιακό και έχει την δυνατότητα 160 ζεύξεων και 15 τερματικά κέντρα εκ των οποίων τα 6 

είναι ψηφιακά ήτοι της Ελασσόνας, της Τσαριτσάνης, του Ευαγγελισμού, του Λιβαδίου, 

της Καλλιθέας, και των Γόννων. Όλα τα υπόλοιπα κέντρα είναι αναλογικά. Ο Δήμος 

Γόννων και η Κοινότητα Αμπελακίων εξυπηρετούνται από το κομβικό κέντρο του 

Μακρυχωρίου, ενώ μερικοί οικισμοί του Δήμου Ποταμιάς οι οποίοι ανήκουν στο ψηφιακό 

κέντρο Βλαχογιαννίου εξυπηρετούνται από το κομβικό κέντρο Τυρνάβου. Όλες οι ζεύξεις 

μεταξύ των κέντρων (πρωτεύων, κυρίου, κομβικού, τερματικών) είναι ψηφιακές. Υπάρχει 

δε και εφεδρική γραμμή σύνδεσης των κέντρων μέσω Κοζάνης – Βέροιας με την Λάρισα. 
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Ο εκσυγχρονισμός του δικτύου με δακτυλίους οπτικών ινών υφίσταται με γραμμή μήκους 

8 χλμ. μεταξύ Δομένικου – Ευαγγελισμού (Δήμος Ποταμιάς) για να εξυπηρετήσει 

μελλοντικές ανάγκες της ΔΕΗ ενόψει της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων της τύρφης. Ο 

ΟΤΕ παρέχει σήμερα για την πόλη της Ελασσόνας πολλαπλές υπηρεσίες  με υψηλές 

ταχύτητες μετάδοσης και χαμηλού κόστος μέσω μίσθωσης κυκλώματος ISDN (ψηφιακό 

δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών) σε ειδικούς πελάτες. Η διεύθυνση διαχείρισης ειδικών 

πελατών του ΟΤΕ παρέχει επίσης υπηρεσίες συμβούλων στους ειδικούς πελάτες 

διευκολύνοντας και τη χρηματοδότηση των σχετικών εγκαταστάσεων. Στις δυνατότητες 

που παρέχονται περιλαμβάνεται και αυτή των τηλεδιασκέψεων (videoconference). Η 

τηλεδιάσκεψη  δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να επικοινωνούν μεταξύ τους 

ζωντανά μέσω ήχου και εικόνας ανεξάρτητα από την μεταξύ τους απόσταση. 

Πίνακας: Τηλεφωνικές συνδέσεις περιοχής μελέτης–Γεωγραφική Υποενότητα Ι 

Δήμοι 
Αριθμός 

τηλεφωνικών 
συνδέσεων 

Πληθυσμός  
Αριθμός 

τηλεφώνων ανά 
1000 κατοίκους 

Μέσος όρος 
χώρας = 100 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 5.792 15.637 370 63,7 

ΔΗΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ  1.584 4.410 359 61,8 

ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 863 3.378 255 43,9 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 1.179 2.988 394 67,8 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 1.082 5.451 198 34,1 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 434 554 783 134,8 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ 315 1.351 233 40,1 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΝΝΩΝ 1.090 3.622 300 51,6 

ΣΥΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  12.339 37.391 331 57 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 117.038 270.612 432 74,4 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 329.946 734.846 449 77,3 

ΕΛΛΑΔΑ  5.961.002 10.259.900 581 100 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 

Πίνακας:  Τηλεφωνικές συνδέσεις περιοχής μελέτης–Γεωγραφική Υποενότητα ΙΙ 

Δήμοι 
Αριθμός παροχών 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 

Δ.Δ. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 525 - 

Δ.Δ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ 2193 - 

Δ.Δ. ΣΚΗΤΗΣ (NATURA)   

Δ.Δ. ΣΚΛΗΘΡΟΥ (NATURA)   

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 
Δ.Δ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ - 475 

Δ.Δ. ΟΜΟΛΙΟΥ - 285 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ 

Δ.Δ. ΡΑΨΑΝΗΣ (NATURA) 550 - 

Δ.Δ. ΑΙΓΑΝΗΣ - 435 

Δ.Δ. ΚΡΑΝΙΑΣ 1167 - 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

Δ.Δ. ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ  
 

2340 

- 

Δ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΥ - 

Δ.Δ. ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ - 

Δ.Δ. ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ - 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 
Δ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ - 198 

Δ.Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ 250 - 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΣΩΝΟΣ 
Δ.Δ. ΣΠΗΛΙΑΣ (NATURA)   

Δ.Δ. ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ   

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 

Στους προηγούμενους πίνακες φαίνεται ότι, τηλεπικοινωνιακά, μειονεκτικές είναι η 

Κοινότητα Καρυάς και οι Δήμοι Λιβαδίου, Ποταμιάς και Γόννων σε σχέση με τις υπόλοιπες 
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περιοχές μελέτης. Η Κοινότητα Αμπελακίων ευρισκόμενη  με τον οικισμό των Τεμπών επί 

της Εθνικής Οδού πλησίον της εισόδου της Κοιλάδας Τεμπών συγκεντρώνει σημαντικό 

διερχόμενο  τουριστικό ρεύμα το οποίο εξυπηρετείται από επιχειρήσεις και οι οποίες 

βελτιώνουν σημαντικά τον συντελεστή της τηλεπικοινωνίας περίπου 37% μεγαλύτερο από 

τον μέσο όρο της χώρας.  

Στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας καλύπτεται από τις 3 εταιρείες COSMOTE, PANAFON 

και TELESTET. (Από το γραφείο του ΟΤΕ έχουν διατεθεί 378 συνδέσεις μέχρι τις 29-2-

2000). Δεν έχουν καμία κάλυψη κινητής τηλεφωνίας όλοι οι οικισμοί της Κοινότητας 

Καρυάς, μερικοί του Δήμου Ολύμπου, της Καλλιπεύκης, του Δήμου Γόννων και ορισμένοι 

οικισμοί του Δήμου Σαρανταπόρου.  

1.2.3. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Στον τομέα της τριτοβάθμιας περίθαλψης ο Νομός διαθέτει σήμερα το Περιφερειακό 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το οποίο δεν ακόμη σε πλήρη λειτουργία. Διαθέτει 705 κλίνες 

και έχει δυνατότητα αύξησης της δυναμικότητας του κατά 300 ακόμα κλίνες και έχει έδρα 

την Λάρισα. Στον τομέα της δευτεροβάθμιας περίθαλψης ο Νομός διαθέτει ένα 

νοσοκομείο με 250 κλίνες και έδρα την Λάρισα Για την πρωτοβάθμια φροντίδα υπάρχουν 

πέντε κέντρα υγείας σε Ελασσόνα, Γόννους, Φάρσαλα, Τύρναβο, Αγιά. Στην περιοχή 

μελέτης υπάρχουν τα παρακάτω Περιφερειακά Ιατρεία: 

Πίνακας: Υποδομές Πρωτοβάθμιας Υγείας στην Περιοχή Μελέτης 

Δημοτικά 

Διαμερίσματα 
Αριθμός Τόπος Ιατροί Κλίνες Οδοντίατροι 

Κλίνες ανά 

1000 

κατοίκους 

Ιατροί ανά 

1000 

κατοίκους 

 Δ Ι  Δ Ι   

Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

1 Κ.Υ. Ελασσόνα 12 12 8 5 5 5,1 23,6 

1 Π.Ι. Τσαριτσάνη 2       

1 Π.Ι. Ευαγγελισμός 1       

Δ. ΟΛΥΜΠΟΥ 
1  Π.Ι. Καλλιθέα 2      68 

1 Π.Ι. Πύθιο 1       

Δ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ 1 Π.Ι. Λιβάδι 2      59,2 

Δ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 1 Π.Ι. Μηλέα 2      66,9 

Δ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ 
1 Π.Ι. Δομένικο 1      36,6 

1 Π.Ι. Βλαχογιάννη 1       

Κ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 1 Π.Ι. Αμπελάκια 1      18 

Κ. ΚΑΡΥΑΣ 1 Π.Ι. Καρυά 1      74 

Δ. ΓΟΝΝΩΝ 1 Κ.Υ. Γόννοι 6  6 2  1,6 2,2 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα Αγροτικά ιατρεία της περιοχής: 
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Πίνακας: Υποδομές Πρωτοβάθμιας Υγείας στην Περιοχή Μελέτης 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

ΣΤΟΜΙΟ 1 3/εβδομάδα 

ΚΑΡΙΤΣΑ 1 1/εβδομάδα 

ΟΜΟΛΙΟ 1 1/εβδομάδα 

ΜΕΛΙΒΟΙΑ 1 1 μόνιμος Ιατρός 

ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ 1 1/εβδομάδα 

ΣΚΛΗΘΡΟ 1 2/μήνα 

ΣΠΗΛΙΑ 1  

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 

Στην περιοχή του νέου Δήμου Ευρυμενών δεν υπάρχει νοσοκομείο, κέντρο υγείας, 

Κ.Α.Π.Η. ή παιδικός σταθμός. Υπάρχουν όμως 3 Αγροτικά Ιατρεία, τα οποία ανήκουν στη 

δικαιοδοσία και εξυπηρετούνται από το Κέντρο Υγείας Γόννων. Το Αγροτικό Ιατρείο 

Στομίου στεγάζεται στο Κοινοτικό Κατάστημα και λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και 

Παρασκευή. Το Αγροτικό Ιατρείο Καρίτσας στεγάζεται στο Κοινοτικό Κατάστημα και 

λειτουργεί κάθε Πέμπτη και το Αγροτικό Ιατρείο Ομολίου στεγάζεται επίσης στο Κοινοτικό 

Κατάστημα και λειτουργεί κάθε Τρίτη. 

Στον τομέα της υγείας στο Δήμο  Μελιβοίας, εκτός από κάποιες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης που παρέχονται από τα Αγροτικά Ιατρεία των Δημοτικών Διαμερισμάτων, 

υπάρχει άμεση εξάρτηση από το Κέντρο Υγείας Αγιάς. Η παροχή δευτεροβάθμιας 

περίθαλψης γίνεται από το Νοσοκομείο Λάρισας. Τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω 

τουριστικής κίνησης και της αύξησης του πληθυσμού που παρατηρείται στα παράλια, το 

Αγροτικό Ιατρείο λειτουργεί με 2 μόνιμους αγροτικούς ιατρούς. Επειδή όμως οι ανάγκες 

δεν καλύπτονται θα πρέπει να εξοπλιστεί με περισσότερο προσωπικό και σύγχρονο 

εξοπλισμό. 

Στο Δήμο Αγιάς, η κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού, σε θέματα υγείας, είναι ελλιπής. 

Από την μεριά της παρακολούθησης της υγείας των κατοίκων, ο βαθμός εξυπηρέτησης 

στα Δημοτικά Διαμερίσματα εξαρτάται από την συχνότητα επίσκεψης του Αγροτικού 

Ιατρού, που είναι συνήθως δύο φορές την εβδομάδα. Αγροτικό Ιατρείο διαθέτουν μόνο 

τρία Δημοτικά Διαμερίσματα, του Αετόλοφου, της Ανάβρας και του Έλαφου ενώ στα 

υπόλοιπα Δ/Δ το Κοινοτικό κατάστημα παίζει τον ρόλο του Αγροτικού Ιατρείου. Η ύπαρξη 

του Κέντρου Υγείας στην Αγιά δεν λύνει ουσιαστικά το πρόβλημα της ιατρικής 

περίθαλψης. Αυτή τη στιγμή τα τμήματα τα οποία λειτουργούν, με έλλειψη κυρίως 

βοηθητικού προσωπικού, είναι: ακτινολογικό, παιδιατρικό, Γενικής Ιατρικής, 

μικροβιολογικό (χωρίς μικροβιολογικό εργαστήριο) και οδοντιατρικό. Τα τμήματα αυτά 

όμως λειτουργούν μόνο μέχρι το μεσημέρι. Μετά το μεσημέρι το Κέντρο Υγείας εφημερεύει 

με δυνατότητα όμως παροχής μόνο Πρώτων Βοηθειών. Έτσι οποιοδήποτε περιστατικό 

χρήζει άμεσης ανάγκης μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Η έλλειψη 
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διοικητικού προσωπικού αναγκάζει πολλές φορές τους γιατρούς να εκτελούν χρέη 

διοίκησης. Επισημαίνεται ότι το Κέντρο Υγείας είναι το μοναδικό στην Επαρχία Αγιάς και 

εξυπηρετεί τα Δημοτικά Διαμερίσματα όχι μόνο του Δήμου αλλά και Δημοτικά 

Διαμερίσματα γειτονικών Δήμων. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη κατά τους θερινούς 

μήνες όπου ο πληθυσμός στα παράλια (Δήμος Μελιβοίας) αυξάνει σημαντικά. Η ύπαρξη 

ενός καθόλου εξοπλισμένου ασθενοφόρου και η έλλειψη οδηγών επιτείνει περισσότερο το 

πρόβλημα.  

Στην έδρα του Δήμου υπάρχουν ακόμη δύο Ιδιωτικά Ιατρεία. Η οδοντιατρική περίθαλψη 

γίνεται από το σύγχρονο εξοπλισμένο οδοντιατρείο του Κέντρου Υγείας καθώς και από 6 

ιδιωτικά οδοντιατρεία που βρίσκονται όλα στην έδρα. Το ένα από αυτά είναι 

συμβεβλημένο με το ΙΚΑ. Η φαρμακευτική περίθαλψη γίνεται από 5 φαρμακεία που 

βρίσκονται και αυτά στην έδρα. Η νοσοκομειακή περίθαλψη γίνεται από το Γενικό 

Νοσοκομείο Λάρισας. Όλα τα περιστατικά μεταφέρονται σε αυτό λόγω αδυναμίας του 

Κέντρου Υγείας.  

Η εξυπηρέτηση στο επίπεδο της πρόνοιας είναι και αυτή σε μέτριο επίπεδο. Στο επίπεδο 

της παιδικής προστασίας υπάρχει μόνο 1 κρατικός παιδικός σταθμός δυναμικότητας 60 

νηπίων που βρίσκεται στην έδρα. Η ίδια κατάσταση επικρατεί όσον αφορά την προστασία 

των ηλικιωμένων. Υπάρχει μόνο ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 

(Κ.Α.Π.Η.) το οποίο ιδρύθηκε πρόσφατα. 

Στο Δήμο Νέσσωνος υπάρχει θεσμοθετημένο ένα Αγροτικό Ιατρείο στο Συκούριο, το 

οποίο εξυπηρετεί την περιοχή. Στο ιατρείο υπάρχει ένας γιατρός ο οποίος επισκέπτεται τα 

τριγύρω χωριά μία φορά την εβδομάδα. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι βασικές. 

Κέντρο Υγείας για την εξυπηρέτηση της περιοχής υπάρχει στους Γόννους.  

Στον τομέα της Πρόνοιας λειτουργεί ένας παιδικός σταθμός σε ενοικιαζόμενο κτίριο. Έχει 

50 παιδιά τα οποία εξυπηρετούν 2 νηπιαγωγοί και 3 επιπλέον άτομα ως βοηθητικό 

προσωπικό. 

 

1.2.4. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Το κεφάλαιο αυτό, εστιάζει αποκλειστικά στον τομέα του τουρισμού, από άποψη 

τουριστικών, πολιτιστικών και υποδομών προστασίας του περιβάλλοντος. 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Στις τουριστικές υποδομές περιλαμβάνονται τα τουριστικά καταλύματα, τα κέντρα 

εστίασης, οι μονάδες αναψυχής, οι κατασκηνώσεις, οι υποδομές χιονοδρομίας και 

δραστηριοτήτων, όπως αναλυτικά αναφέρονται κάτωθι.  
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

Στην περιοχή Ελασσόνας η υποδομή για εξυπηρέτηση των επισκεπτών αποτελείται : 

 Από ένα ξενοδοχείο Δ’ κατηγορίας, στην πόλη της Ελασσόνας, δυναμικότητας 45 

κλινών που παρέχει  υποβαθμισμένες υπηρεσίες. Με τη βοήθεια του LEADER I, 

πραγματοποιήθηκαν και λειτουργούν τρία (3) καταλύματα ενοικιαζομένων δωματίων, 

συνολικής δυναμικότητας 56 κλινών. 

 Από τρεις κοινοτικούς ξενώνες δυναμικότητας 68 κλινών στις ορεινές κοινότητες 

Λιβαδίου (1.160 μ. υψόμετρο), Βερδικούσας (880 μ.) και Καρυάς (900μ.). 

 Λίγα ενοικιαζόμενα δωμάτια στις παραπάνω κοινότητες και στο χωριό Κοκκινοπηλός 

(1160 μ. υψ.) όπου λειτουργούσαν παλαιότερα παιδικές κατασκηνώσεις του 

Υπουργείου Παιδείας και υπάρχουν αναξιοποίητες εγκαταστάσεις για 200 άτομα. 

Πρόσφατα οι εγκαταστάσεις αυτές λειτούργησαν σαν κέντρα υποδοχής και αρχικής 

φιλοξενίας οικονομικών μεταναστών. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η τουριστική υποδομή σε ότι αφορά τα καταλύματα 

και στην πόλη της Λάρισας από όπου προέρχονται πολλοί επισκέπτες – χωρίς 

διανυκτέρευση - της περιοχής σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΤ το Μάιο του 2002. 

 

Πίνακας: Υπάρχουσες Τουριστικές Μονάδες, Δωμάτια και Κλίνες ανά Περιοχή και 

Κατηγορία στην Περιοχή Μελέτης.  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ A B Γ Δ E 

Αγιά 
ΜΟΝΑΔΕΣ   1  1 2 

ΔΩΜΑΤΙΑ   13  17 30 

ΚΛΙΝΕΣ   26  32 58 

Μεταξοχώρι 
ΜΟΝΑΔΕΣ   1   1 

ΔΩΜΑΤΙΑ   8   8 

ΚΛΙΝΕΣ   16   16 

Αγιόκαμπος 
ΜΟΝΑΔΕΣ   1   1 

ΔΩΜΑΤΙΑ   68   68 

ΚΛΙΝΕΣ   131   131 

Σωτηρίτσα 
ΜΟΝΑΔΕΣ   1   1 

ΔΩΜΑΤΙΑ   13   13 

ΚΛΙΝΕΣ   26   26 

Μελιβοία 
ΜΟΝΑΔΕΣ   2   2 

ΔΩΜΑΤΙΑ   25   25 

ΚΛΙΝΕΣ   47   47 

Ελασσόνα 
ΜΟΝΑΔΕΣ    1  1 

ΔΩΜΑΤΙΑ    20  20 

ΚΛΙΝΕΣ    34  34 

Καρυά 
ΜΟΝΑΔΕΣ   442   2 

ΔΩΜΑΤΙΑ   24   24 

ΚΛΙΝΕΣ   52   52 

Καρίτσα 
ΜΟΝΑΔΕΣ   2   2 

ΔΩΜΑΤΙΑ   24   24 

ΚΛΙΝΕΣ   47   47 
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Κόκκινο Νερό 
ΜΟΝΑΔΕΣ   1   1 

ΔΩΜΑΤΙΑ   14   14 

ΚΛΙΝΕΣ   21   21 

Λάρισα 
ΜΟΝΑΔΕΣ 1 4 11 6  22 

ΔΩΜΑΤΙΑ 77 334 565 92  1.068 

ΚΛΙΝΕΣ 144 607 1.012 158  1.921 

Μεσάγγαλα 
ΜΟΝΑΔΕΣ   1   1 

ΔΩΜΑΤΙΑ   37   37 

ΚΛΙΝΕΣ   63   63 

Σπηλιά - 

Νέσσωνας 

ΜΟΝΑΔΕΣ   2   2 

ΔΩΜΑΤΙΑ   5   5 

ΚΛΙΝΕΣ   9   9 

Στόμιο 
ΜΟΝΑΔΕΣ   3  1 4 

ΔΩΜΑΤΙΑ   92  7 99 

ΚΛΙΝΕΣ   155  14 169 

Βελίκα 
ΜΟΝΑΔΕΣ   1   1 

ΔΩΜΑΤΙΑ   8   8 

ΚΛΙΝΕΣ   15   15 

Βερδικούσα 
ΜΟΝΑΔΕΣ   1   1 

ΔΩΜΑΤΙΑ   8   8 

ΚΛΙΝΕΣ   16   16 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ 1 4 26 7 2 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΜΑΤΙΑ 77 334 858 112 24 1.405 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΕΣ 144 607 1.547 192 46 2.536 

Πηγή: ΕΟΤ, Μάιος 2000 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Στην περιοχή υπάρχουν πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια, ειδικά στα παράλια του Κισσάβου, 

τα οποία όμως δεν είναι καταγεγραμμένα στους καταλόγους του ΕΟΤ και λειτουργούν 

παράνομα και ευκαιριακά ιδίως κατά την θερινή περίοδο. Εκτιμάται ότι τα καταλύματα 

αυτά μπορεί να φτάνουν και το 75% των συνολικά προσφερόμενων δωματίων, 

διαμερισμάτων. Επισημαίνεται ωστόσο ότι αρκετά από αυτά έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία 

εκσυγχρονισμού τους για να ενταχθούν στο σύστημα των «κλειδιών». Παρόλα αυτά, η 

παραξενοδοχειακή δραστηριότητα παραμένει ένα βασικό πρόβλημα για την περιοχή. 

Πίνακας: Ενοικιαζόμενα Δωμάτια (επίσημη καταγραφή) - 2002  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΤΑΞΗ 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
Γ 

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 2 2 

ΘΕΣΕΙΣ 172 172 

ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 1 1 

ΘΕΣΕΙΣ 74 74 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ 3 3 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΙΣ 246 246 

Πηγή: ΕΟΤ, Μάιος 2000 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε. 
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+ 

“ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ” 

 

AgroPOLE Ε.Π.Ε.  53 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ  

Στην περιοχή παρέμβασης λειτουργούν σήμερα δύο παιδικές κατασκηνώσεις, 

ικανοποιητικά οργανωμένες στα όρια της κοινότητας Στομίου: Οι κατασκηνώσεις Αγίου 

Δημητρίου και Αγίας Παρασκευής.  

Επίσης υπάρχουν οικήματα εγκαταλελειμμένα κατασκηνώσεων στην Κοινότητα Στομίου 

(στο Δημόσιο Δασικό κτήμα συνορεύουν με την κοινότητα Ομολίου) όπως επίσης στην 

Κρανιά του Κάτω Ολύμπου και στον Κοκκινοπηλό οι οποίες προς το παρόν 

χρησιμοποιούνται ως κέντρα υποδοχής προσφύγων / μεταναστών.  

Στην Καλλιπεύκη λειτουργεί το Κατασκηνωτικό Κέντρο της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 

Λάρισας / κατασκηνώσεις προσκόπων. 

Στην περιοχή μόλις τα τελευταία χρόνια λειτουργούν οργανωμένα κατασκηνωτικά κέντρα: 

Δύο στην παραλία Αγιοκάμπου-Βελίκας, ένα στον οικισμό της Παλιουριάς-Κουτσουπιάς 

και ένα πρότυπο κατασκηνωτικό κέντρο στην περιοχή Άνω Σωτηρίτσας, το οποίο 

χρηματοδοτήθηκε από το LEADER II. 

Στην περιοχή παρατηρείται το φαινόμενο της ελεύθερης κατασκήνωσης σ΄ όλο το μήκος 

των παραλίων (Ρακοπόταμος, Πολυδένδρι, Καλύβι, Πηγάδι, Ψαρόλακας, κλπ) χωρίς 

καμιά υποδομή – υποδοχή (ύδρευση –W.C.- Καθαριότητα κλπ). 

Εδώ σημειώνουμε «το ευτύχημα» της δύσκολης πρόσβασης (χωματόδρομοι κακής 

κατάστασης) προς αυτές τις πανέμορφες παραλίες, και έτσι της μη καταστροφής τους 

ακόμη. 

Τέλος στον Όλυμπο και στην τοποθεσία Βρυσοπούλες (1800μ.) υπάρχει ένα καταφύγιο 

του Ελληνικού Ορειβατικού και Χιονοδρομικού Ομίλου με πηγαίο νερό και στέγη για 40 

άτομα. Το καταφύγιο βρίσκεται κοντά στο Κέντρο Εκπαίδευσης των καταδρομών στρατού 

που διαθέτει 2 lift συνολικού μήκους 2.040 μ. και δυναμικότητα 850 ατόμων την ώρα από 

τα 1900 μ. στα 2400 μ. στη βάση της κορυφής «Άγιος Αντώνιος», όπου υπάρχει το κτίριο 

του Επιστημονικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που χρησιμοποιούνταν 

παλαιότερα για μετεωρολογικές παρατηρήσεις αλλά ήδη έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. 

Επίσης υπάρχει και βοηθητικό «καταφύγιο ανάγκης» 10 ατόμων σε ψηλότερο σημείο. 

ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Τα κτίρια των σχολείων σε πολλούς οικισμούς της περιοχής μελέτης είναι πετρόκτιστα μεν 

αλλά καλής κατασκευής, με όψεις και άλλα αρχιτεκτονικά στοιχεία όμορφα, 

προσαρμοσμένα στην αισθητική του περιβάλλοντος, με την επιβλητικότητα του δημοσίου 

κτιρίου. Πολλά από τα σχολεία, ειδικά στις ορεινές ζώνες, δεν λειτουργούν ούτε έχουν 

άμεσα ανάλογη προοπτική, ελλείψει μαθητών και τα σχολικά κτίρια έχουν κλείσει. 

Επομένως υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργήσουν ως ξενοδοχειακά καταλύματα. Ήδη 

στη Σπηλιά του Κισσάβου ο ξενώνας του οικισμού λειτουργεί σε ανακαινισμένο σχολικό 

κτίριο. 
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Στην περιοχή Κισσάβου –Μαυροβουνίου υπάρχουν 3 σχολικά κτίρια με 14 αίθουσες, σε 

περιοχές όπου δεν λειτουργούν σχολεία και δεν διαφαίνεται προοπτική να λειτουργήσουν. 

Στην περιοχή Λαρισαϊκού ΟΛΥΜΠΟΥ υπάρχουν 3 σχολικά κτίρια με 11 αίθουσες, σε 

περιοχές όπου δεν λειτουργούν σχολεία και δεν διαφαίνεται προοπτική να λειτουργήσουν. 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

Στην περιοχή των παραλίων υπάρχει πληθώρα ταβερνών –εστιατορίων, μπαρ, mini 

market, καταστημάτων  πωλήσεων εποχικών ειδών τα οποία παρέχουν χαμηλό επίπεδο 

υπηρεσιών και είναι πρόχειρα κατασκευασμένα. Τους θερινούς μήνες λειτουργούν καθόλη 

τη διάρκεια της ημέρας. Τα περισσότερα μπαρ των παραλίων λειτουργούν εποχικά. Στην 

υπό-ενότητα Ι τα αντίστοιχα καταστήματα λειτουργούν προς εξυπηρέτηση των κατοίκων. 

Επισυνάπτεται πίνακας στο σχετικό παράρτημα. 

Στο Δήμο Μελιβοίας λειτουργεί επιχείρηση για εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες.  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Η περιοχή μελέτης δεν διαθέτει  ειδικές τουριστικές υποδομές όπως συνεδριακά κέντρα, 

εγκαταστάσεις γκολφ κλπ. Διαθέτει λίγες υποδομές χιονοδρομίας και αλιευτικά καταφύγια 

τα οποία με προσαρμογές θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 

Στην περιοχή μελέτης η μοναδική υποδομή χιονοδρομίας υπάρχει στις Βρυσοπούλες 

δυτικού Ολύμπου (Ν. Λαρίσης) με εγκαταστάσεις που δημιούργησε και λειτουργεί ο 

στρατός για τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού του στην χιονοδρομία. 

Καταγράφεται σε χάρτες και τουριστικά φυλλάδια και ως «Χιονοδρομικό Κέντρο 

Ολύμπου». Εκτείνεται ανάμεσα στα 2.000 και 2.400 μ. υψομέτρου. 

Υπάρχουν πίστες με σημαντικές υψομετρικές διαφορές, δύο συρόμενοι αναβατήρες (ski 

lift) 1.140 μ και 900 μ οποίοι λειτουργούν εν σειρά δυναμικότητας 850 ατόμων /ώρα και 

εγκαταστάσεις ενδιαίτησης. 

Πρόκειται για 2 καταφύγια, το κύριο με δυναμικότητα να καλύψει διανυκτέρευση 40 

ατόμων και το βοηθητικό, «καταφύγιο ανάγκης» στο υψηλότερο σημείο του κέντρου για 10 

άτομα. 

Η πρόσβαση γίνεται από τον επαρχιακό δρόμο Καλλιθέας –Σπαρμού –Καρυάς, με 

παράκαμψη σε απόσταση 40 χιλ. από Ελασσόνα. Η παράκαμψη έχει μήκος 22 χιλ. από 

τα οποία τα 15 χιλ. είναι δύσβατος χωματόδρομος που αρχίζει από φυλάκιο του στρατού. 

Η προσέλευση αλλοδαπών απαιτεί άδεια από τον στρατό. 

Παλιότερα είχε λειτουργήσει συρόμενο ski lift και στις εγκαταστάσεις του Ε.Ο.Σ. Λάρισας 

στον Κάναλο Κισσάβου, 45 Χιλ. από την Λάρισα. Σήμερα έχει διακόψει τη λειτουργία του. 

Οι πλησιέστερες, και δυνάμει ανταγωνιστικές, προς το «Χιονοδρομικό Κέντρο Ολύμπου» 

εγκαταστάσεις χιονοδρομίας, εκτός περιοχής μελέτης, είναι οι παρακάτω: 
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Χιονοδρομικό Κέντρο στο Ελατοχώρι των Πιερίων, Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου, 

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, στη Σμίξη του Νομού Γρεβενών, Χιονοδρομικό Κέντρο 

Σελίου, Χιονοδρομικό Κέντρο στα Τρία Πέντε Πηγάδια στο Βέρμιο του Νομού Ημαθίας, 

Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου στο Νομό Τρικάλων  

ΜΑΡΙΝΕΣ 

Η περιοχή μελέτης δεν διαθέτει μαρίνες για σκάφη αναψυχής ούτε έχει ακτοπλοϊκή 

συγκοινωνία. Διαθέτει αλιευτικά καταφύγια τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν μικρά 

ιδιωτικά σκάφη εφόσον ολοκληρωθούν έργα εμβάθυνσης:  

 Το αλιευτικό καταφύγιο Αγιοκάμπου: ύστερα από ζημιές (καθίζηση του μόλου) λόγω 

κακοκαιρίας, που υπέστη στο παρελθόν, μπορεί να δεχθεί σήμερα λίγα αλιευτικά 

σκάφη και σκάφη αναψυχής μέχρι 10μ. μήκους και βύθισμα –2,50μ. στο εμπρόσθιο 

τμήμα του προβλήτα. Έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες κατασκευής νέου αλιευτικού 

καταφυγίου στο νοτιοανατολικό τμήμα του σημερινού (σε σημείο που προστατεύεται 

καλύτερα από τους βόρειους ανέμους) με νέα κρηπιδώματα και μεγαλύτερα βάθη. Ο 

καινούργιος λιμένας προβλέπεται να μπορεί να δέχεται και επιβατικά σκάφη, 

υδροπτέρυγα και μικρά φέρυ – μπόουτς, ώστε να λειτουργήσει θετικά και για τον 

τουρισμό της περιοχής. 

 Το αλιευτικό καταφύγιο Στομίου (Τσάγεζι): είναι ένα ευρύχωρο καταφύγιο με 

προσήνεμο μόλο μήκους περίπου 120μ. και νηοδόχο με βάθη 3 – 4μ. Μπορεί να 

δεχτεί αλιευτικά σκάφη αναψυχής σε ικανοποιητικό αριθμό. Έχει καλή πρόσβαση 

οχημάτων για ανεφοδιασμό των σκαφών κλπ. 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας έχει αναθέσει μελέτη για την διαμόρφωση μικρών 

αλιευτικών καταφυγίων στην Κουτσουπιά, στο Κόκκινο Νερό, στα Μεσάγκαλα και στο 

Καστρί Λουτρό. 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Στο Δήμο Μελιβοίας, στη παραλία του Δ.Δ. Σωτηρίτσας λειτουργεί Δημοτικό Κέντρο 

Πληροφόρησης το οποίο προσφέρει πληροφορίες και υποστήριξη στους κατοίκους αλλά 

και κυρίως στους επισκέπτες της περιοχής. 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Σε όλη την περιοχή παρέμβασης υπάρχουν τέσσερα τουριστικά γραφεία, εκ των οποίων 

τα τρία στην Ελασσόνα. Στα παράλια δεν υπάρχουν οργανωμένα τουριστικά γραφεία 

πλην ενός που δημιουργήθηκε το 2001 στη Μελιβοία, που να είναι γνώστες του 

τουριστικού κυκλώματος, έτσι ώστε να δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις στην 

περιοχή για εισροή πελατών. Δεν υπάρχουν γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων. 
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ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ 

Σε ότι αφορά την κίνηση από και προς τους Δήμους και τα Δημοτικά Διαμερίσματα της 

περιοχής μελέτης, στην παραλιακή περιοχή αυξάνονται τα δρομολόγια των λεωφορείων 

του ΚΤΕΛ κατά την τρίμηνη θερινή περίοδο. Για την γεωγραφική υποενότητα Ι της 

περιοχής μελέτης δεν υπάρχει διαφοροποίηση των δρομολογίων.  Υπάρχουν τακτικά 

δρομολόγια Λάρισας-Ελασσόνας κάθε ώρα. Στην Ελασσόνα υπάρχει «πιάτσα» δέκα ταξί. 

Τα παράλια εξυπηρετούνται από 2 ταξί (Στόμιο, Καρίτσα) 

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τα δρομολόγια των Λεωφορείων ΚΤΕΛ κατά τη 

χειμερινή και θερινή περίοδο. 

Πίνακας: Δρομολόγια του ΚΤΕΛ κατά τη Χειμερινή και Θερινή Περίοδο  

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ. 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΘΕΡΙΝΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 

Δ.Δ. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 28 40 

Δ.Δ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ 14 35 

Δ.Δ. ΣΚΗΤΗΣ (NATURA) 14 

Δ.Δ.ΣΚΛΗΘΡΟΥ (NATURA) 3 

ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 

Δ.Δ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ 14 

Δ.Δ. ΣΤΟΜΙΟΥ 14 

Δ.Δ. ΟΜΟΛΙΟΥ 14 

ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ 

Δ.Δ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ 13 

Δ.Δ. ΡΑΨΑΝΗΣ (NATURA) 14 

Δ.Δ. ΑΙΓΑΝΗΣ 13 

Δ.Δ. ΚΡΑΝΙΑΣ 12 

ΑΓΙΑΣ 

Δ.Δ. ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 5 

Δ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 10 

Δ.Δ. ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ 13 

Δ.Δ. ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ 13 

ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 
Δ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ 9 

Δ.Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ 9 

ΝΕΣΣΩΝΟΣ 
Δ.Δ. ΣΠΗΛΙΑΣ (NATURA) 8 

Δ.Δ. ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ 15 

Πηγή: ΚΤΕΛ Νομού Λάρισας, Μάιος 2000 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

Στην Ελασσόνα λειτουργούν πέντε Τράπεζες (Εθνική, Αγροτική, Εμπορική, Πίστεως, 

EUROBANK Εργασίας). Τα παράλια εξυπηρετούνται από δύο ΑΤΜ και από τις 

Τράπεζες της Αγιάς. 
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

Η κοινή ιστορία της περιοχής σε συνδυασμό με το διαφορετικό αλλά κατά βάση ίδιο 

φυσικό τοπίο, έχει δημιουργήσει πολυποίκιλο πολιτισμικό περιβάλλον με κοινό όμως 

χαρακτηριστικό το ιστορικό ή θρησκευτικό υπόβαθρο. Το πλήθος των Συλλόγων και των 

εκδηλώσεων στους Δήμους, στα Δημοτικά και Κοινοτικά Διαμερίσματα αποδεικνύει τον 

δυναμισμό των κατοίκων τους αλλά και την αγάπη τους για τον τόπο τους. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται οι υποδομές που έχουν δημιουργηθεί όσον αφορά το πολιτιστικό 

περιβάλλον ανά δήμο. 

Συγκεκριμένα στο δήμο Σαρανταπόρου, υπάρχει ιστορικό μουσείο στο Χάνι του 

Χατζηγώγου, όπου εκθέτονται αντικείμενα από τη μάχη των στενών του Σαρανταπόρου το 

1912, ενώ στο Λυκούδι υπάρχει μικρό Λαογραφικό μουσείο. 

Στο Δ.Δ. Δομένικου έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος για τη διεξαγωγή πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, που φιλοξενεί τα δρώμενα στις 6 Αυγούστου, γιορτή του Σωτήρως. Επίσης 

έχει δημιουργηθεί βυζαντινό και αρχαιολογικό μουσείο, με εκθέματα από αρχαιολογικούς 

και βυζαντινούς χώρους της περιοχής. 

Στην Ελασσόνα πρόσφατα έχει ολοκληρωθεί το ανοιχτό θέατρο, όπου φιλοξενούνται 

διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ υπάρχουν και αρκετοί επισκέψιμοι χώροι, όπως η 

Ι.Μ Παναγίας Ολυμπιώτισας, μέρος της οποίας έχει ανακατασκευαστεί πρόσφατα, που 

συμβάλουν στην διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης της περιοχής. 

Στο δήμο Γόννων, ένα παλιό σπίτι, χαρακτηριστικό της τοπικής αρχιτεκτονικής, το οποίο 

αποτέλεσε την κατοικία του πρώτου Δημάρχου των Γόννων, έχει μετατραπεί σε 

λαογραφικό μουσείο όπου παρουσιάζονται εκθέματα από τις δραστηριότητες που 

ασκούνταν στην περιοχή από τα παλιότερα μέχρι τα σύγχρονα χρόνια, παραδοσιακές 

φορεσιές, παλιά έγγραφα και αντικείμενα και συνήθειες της καθημερινότητας των 

κατοίκων. 

Λαογραφικό μουσείο υπάρχει επίσης και στην κοινότητα των Αμπελακίων. Στην ίδια 

κοινότητα, έχουν μετατραπεί σε επισκέψιμους χώρους, εκτός του λαογραφικού μουσείου 

και διάφορα παλιά αρχοντικά και ενδιαφέροντα κτίσματα της περιοχής όπως, τα αρχοντικά 

των ΣΒΑΡΤΣ (1787 – 1798), Ευθυμιάδη και Σολωμού, καθώς και η οικία Χαμαϊδή. Επίσης 

ο πολιτιστικός σύλλογος των Αμπελακίων αξιοποιεί ένα παλιό υφαντουργείο 600 τ.μ. 

περίπου.  

Στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER έγιναν στην περιοχή διάφορες 

επενδυτικές δραστηριότητες προστασίας και ανάδειξης του πολιτιστικού περιβάλλοντος 

της περιοχής μελέτης. 

Οι παρεμβάσεις αυτές, το φυσικό αντικείμενό τους, οι φορείς διαχείρισης καθώς και ο 

προϋπολογισμός αυτών και φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Παρεμβάσεις αξιοποίησης και ανάδειξης περιβάλλοντος στα πλαίσια της 
Κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader 

 

ΕΡΓΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΠΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

Αναπαλαίωση, ανάδειξη & αξιοποίηση ιστορικών & παραδοσιακών κτιρίων 

Μετατροπή του κτιρίου του Νηπιαγωγείου σε 
Πολιτιστικό Λαογραφικό Κέντρο. 

ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ Λιβάδι 26.986.822 

Ολοκλήρωση Αναστήλωσης Παλαιού 
Τούρκικου Τελωνείου. 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ελασσόνα 8.699.998 

Μετατροπή μισθωθέντος κτιρίου σε 
Λαογραφικό Μουσείο Συλλόγου. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΛΙΧΗΣ Δολίχη 3.256.000 

Λαογραφικό Μουσείο Αμπελακίων. 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ''ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ'' 
Αμπελάκια 55.494.220 

Πολιτιστικά κέντρα, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, κέντρα διατήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς 

Ολοκλήρωση Ανοικτού Θεάτρου 
Ελασσόνας. 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ελασσόνα 55.087.831 

Αξιοποίηση μοναστηριών & εκκλησιών 

Ανακατασκευή Σκευοφυλακίου και χώρου 
φύλαξης ιερών κειμηλίων της Ι.Μ. Παναγίας 
Ολυμπιώτισσας. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ελασσόνα 38.000.000 

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Οι υποδομές περιβάλλοντος αφορούν γενικά στα έργα που γίνονται για τη διαχείριση των 

λυμάτων, για την ύδρευση και αποχέτευση των οικισμών, για την αποκομιδή των 

σκουπιδιών κλπ. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο όμως εξετάζονται τα έργα ερμηνείας του 

περιβάλλοντος τα οποία είναι τα περιβαλλοντικά κέντρα, τα κέντρα περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης, τα χιονοδρομικά κέντρα, τα καταφύγια, τα μονοπάτια κλπ. 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού 

προγράμματος LEADER+ Ελασσόνας, η μοναδική υποδομή χιονοδρομίας υπάρχει στις 

Βρυσοπούλες δυτικού Ολύμπου (Ν. Λαρίσης). στην ίδια περιοχή λειτουργούν και δύο 

καταφύγια που καλύπτουν τις ανάγκες φιλοξενίας για 50 άτομα.  

Στην περιοχή μελέτης ακόμη και ιδιαίτερα στην περιοχή του Κισσάβου έχει δημιουργηθεί 

ένα δίκτυο μονοπατιών όπως, στη Μελιβοία, το Μεγαλόβρυσο, το Μεταξοχώρι και στην 

περιοχή του Ολύμπου, Καλλιπεύκη, Καρυά και Λιβάδι. Εκτός από αυτά το βόρειο τμήμα 

της περιοχής διασχίζεται από το Διεθνές μονοπάτι Ε4 και το μεγαλύτερο τμήμα, Όλυμπος, 

Κίσσαβος και Μαυροβούνι, διασχίζεται από το Εθνικό μονοπάτι Ο2. 

Προκειμένου για την προστασία της πανίδας από την ανεξέλεγκτη θήρα, έχουν οριστεί 

ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές και καταφύγια θηραμάτων. Η περιοχή του Κισσάβου 

είναι ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή, ενώ περιοχή ελεγχόμενης θήρας υπάρχει στα 

Αμπελάκια και στο αισθητικό άλσος της κοιλάδας των Τεμπών. Η περιοχή της 
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Καλλιπεύκης αποτελεί μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων, με σπάνια είδη πουλιών, όπου 

υπάρχει και λειτουργεί κυνηγετικό περίπτερο. 

Στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER έγιναν στην περιοχή διάφορες 

επενδυτικές δραστηριότητες προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος της 

περιοχής μελέτης που το φυσικό αντικείμενό τους, οι φορείς διαχείρισης καθώς και ο 

προϋπολογισμός αυτών φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Παρεμβάσεις αξιοποίησης και ανάδειξης περιβάλλοντος στα πλαίσια της 
Κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader 

ΕΡΓΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΗ 
ΤΟΠΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ 

Αναπλάσεις, αξιοποιήσεις & ανάδειξη τόπων, περιβάλλοντος & χώρων 

Κατασκευή Κιόσκι 
ΔΗΜΟΣ 

ΟΛΥΜΠΟΥ 
Καλλιθέα 2.360.000 2.360.000 1.888.000 

Κατασκευή χώρου 
αναψυχής. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ 

Βερδικούσα 7.721.169 7.721.169 6.176.935 

Κατασκευή πλατείας -
πλακόστρωση δρόμων. 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΟΤΑΜΙΑΣ 

Δομένικο 18.342.629 18.342.629 14.674.103 

Σήμανση αξιοθέατων, μνημείων - χαρτογραφήσεις 

Σήμανση-αξιοποίηση 
δασικού μονοπατιού. 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 

Μελιβοία 25.944.598 25.944.598 20.755.678 
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1.3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα κοινωνικά και τα οικονομικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης. Η ανάλυση των στοιχείων δεν είναι δυνατό να 

περιορισθεί στα στενά όρια της περιοχής μελέτης. Η οποιαδήποτε ανάλυση δεν έχει 

νόημα, εάν δεν έχει κάποιο πλαίσιο αναφοράς και κάποιο μέτρο σύγκρισης. Για τον λόγο 

αυτό, η ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών στοιχείων γίνεται σε σύγκριση με το Νομό 

Λάρισας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς και με το σύνολο της χώρας. 

1.3.1. ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιασθούν, θα αναλυθούν και θα ερμηνευθούν οι 

πληθυσμιακές εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην περιοχή μελέτης. Το χρονικό βάθος της 

θεώρησης ξεκινά από το 1971 ώστε να αποτυπωθούν, ν’ αξιολογηθούν και να 

ερμηνευθούν όλες εκείνες οι συνιστώσες που τελικά διαμορφώνουν  την σημερινή 

κατάσταση στη δομή του πληθυσμού της περιοχής μελέτης.  

Πίνακας: Πληθυσμιακή εξέλιξη για το σύνολο της Χώρας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας 

και το Νομό Λαρίσης για 1971-81-91 

ΧΩΡΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
ΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

1971 1981 1991 1971-1981 1981-1991 

ΧΩΡΑ 8.768.641 9.740.417 10.259.900 11,08% 5,33% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 658.940 695.654 734.846 5,57% 5,63% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΧΩΡΑ 7,51% 7,14% 7,16% -4,96% 0,29% 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 233.159 254.295 270.612 9,07% 6,42% 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 60.652 55.166 56.814 -8,84% 2,67% 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ/ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

35,38% 36,55% 36,83% 3,31% 0,74% 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ/ 
ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

27,14% 22,69% 21,89% -16,42% -3,52% 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ/ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

9,60% 8,29% 8,06% -13,65% -2,80% 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 

 

Ο συνολικός πληθυσμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποτελεί το 7,2% του πληθυσμού 

της χώρας και ανέρχεται για το 1991 σε 734.846 άτομα. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της 

απογραφής του πληθυσμού του 1991, η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατατάσσεται στην τρίτη 

θέση από πλευράς πληθυσμιακού δυναμικού, μετά την Αττική και την Κεντρική 

Μακεδονία.  

Παρατηρούμε ότι μπορεί το χρονικό διάστημα των ετών 1981 – 1991 ο πληθυσμός της 

Περιφέρειας να αυξήθηκε κατά 5,6%, αλλά δεν μεταβλήθηκε η συμμετοχή του στον 
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συνολικό πληθυσμό της χώρας και παρέμεινε περίπου στο 7,1%. Στο ίδιο χρονικό 

διάστημα, παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού του Νομού Λαρίσης από 254.295 σε 

270.612 κατοίκους μία ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του 6,42%. Οι μεταβολές αυτές 

είναι συνάρτηση της έλξης πληθυσμιακού δυναμικού στην Θεσσαλική πρωτεύουσα ως 

αναπτυξιακό, βιομηχανικό και πολιτιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. 

Ο πληθυσμός της περιοχής μελέτης κατά την διάρκεια των 30 αυτών χρόνων μειώνεται 

σταδιακά, εκτός από την περίοδο 81 – 91, και σε απόλυτους αριθμούς αλλά και σαν 

ποσοστό τόσο με το σύνολο του Νομού Λάρισας όσο και με το σύνολο της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. Η συνολική μείωση του πληθυσμού φτάνει το 13,32%.  

Οι πληθυσμιακές μεταβολές που παρουσιάζονται την δεκαετία 1971 – 1981 

παρουσιάζουν μείωση του πληθυσμού σχεδόν σε όλους τους Δήμους εκτός του Δήμου 

Λιβαδίου που παρουσίασε αύξηση κατά 0,49%, ενώ ελάχιστα χωριά παρουσίασαν 

ανοδικές τάσεις όπως το Φλάμπουρο με 37,77%, η Δολίχη με 10,98%, το Σαραντάπορο 

με 6,66% και τέλος το Παλαιόκαστρο με 3,13%. Ο αρνητικές πληθυσμιακές μεταβολές 

παρουσιάστηκαν λόγω της μετανάστευσης προς χώρες του εξωτερικού αλλά και στα 

μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κτλ) των κατοίκων 

των περιοχών προς εξέταση. 

Με την επιστροφή του ανθρώπινου δυναμικού την δεκαετία 1981 – 1991 βελτιώθηκαν και 

τα ποσοστά πληθυσμιακού επιπέδου στους Δήμους και τα χωριά της μελέτης. Παραπάνω 

αναφέρθηκαν οι Δήμοι με τα μοναδικά θετικά ποσοστά αύξησης του πληθυσμού 

(κοινότητα Καρυάς – 17,89%, Δήμος Ελασσόνας – 8,78%, Δήμος Σαρανταπόρου με 

6,37%) και οι οικισμοί Α. Σωτηρίτσας με αύξηση 12,30%, Στομίου με 10,87%, και 

Ραψάνης με 21,88%, οι οποίοι παρουσιάζουν αυτή την αύξηση λόγω της τουριστικής 

αύξησης στις παράπλευρες παραλιακές περιοχές.  

Τα χωριά που παρουσιάζουν θετικές μεταβολές ανόδου του πληθυσμιακού στοιχείου είναι 

πρώτη και με διαφορά η Κρυόβρυση (79,44%), η Άζωρος με (36,86%), Η Ραψάνη με 

(21,88%), η πόλη της Ελασσόνας με τους γύρω οικισμούς (Αετοράχη, Αγιονέρι, Δρυμός, 

Ελευθεροχώρι) με (17,91%) και ακολουθούν το Μεσοχώρι, το Μεγάλο Ελευθεροχώρι και η 

Κοκκινοπηλός με ποσοστά περίπου στο (14,5%). 

Αρνητικά ποσοστά που φανερώνουν συρρίκνωση της πληθυσμιακής οντότητας 

παρουσιάζουν ο Δήμος Γόννων με 7,86%, ο Δήμος Λιβαδίου με 8,95% και τέλος ο Δήμος 

Ολύμπου με 6,69%. Ειδικά τα χωριά που παρουσίασαν αρνητικές μεταβολές είναι η Ιτέα 

(11,28%), η Καλλιπεύκη (15,89%) που ανήκουν στο νέο Δήμο Γόννων, ο Λόφος (28,24%) 

και η Μαγούλα με (19,57%).  
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Πίνακας: Εξέλιξη του Πληθυσμού (1971 - 2001) στην Περιοχή Μελέτης 

Πληθυσμιακή Κατανομή στην περιοχή 

μελέτης Πληθυσμιακή 

Μεταβολή 

Πληθυσμιακή 

Μεταβολή 

Πληθυσμιακή 

Μεταβολή 

Πληθυσμιακή 

Μεταβολή 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Δήμος / Κοινότητα 1971 1981 1991 2001 1971 - 1981 1981 - 1991 1991 - 2001 1971-2001 

Δήμος Ελασσόνας 

Δ.Δ. Βαλανιδιάς 1.128 1.106 1.043 892 -1,95% -5,70% -14,48% -20,92% 

Δ.Δγαλανόβρυσης 657 629 551 509 -4,26% -12,40% -7,62% -22,53% 

Δ.Δ. Ελασσόνας 7.971 7.146 9.250 8.495 -10,35% 29,44% -8,16% 6,57% 

Δ.Δ. Ευαγγελισμού 851 824 807 840 -3,17% -2,06% 4,09% -1,29% 

Δ.Δ. Κεφαλόβρυσου 443 397 337 321 -10,38% -15,11% -4,75% -27,54% 

Δ.Δ. Παλαιόκαστρου 479 494 429 365 3,13% -13,16% -14,92% -23,80% 

Δ.Δ. Στεφανόβουνου 943 788 728 634 -16,44% -7,61% -12,91% -32,77% 

Δ.Δ. Τσαριτσάνης 2.489 2.234 2.492 2.507 -10,25% 11,55% 0,60% 0,72% 

Δήμος Ολύμπου 

Δ.Δ. Καλλιθέας 882 846 830 737 -4,08% -1,89% -11,20% -16,44% 

Δ.Δ. Κοκκινογείου 413 414 357 326 0,24% -13,77% -8,68% -21,07% 

Δ.Δ. Κοκκινοπηλού 725 614 764 726 -15,31% 24,43% -4,97% 0,14% 

Δ.Δ. Λόφου 519 386 277 304 -25,63% -28,24% 9,75% -41,43% 

Δ.Δ. Ολυμπιάδος 682 481 431 398 -29,47% -10,40% -7,66% -41,64% 

Δ.Δ. Πυθίου 1.277 1.260 1.113 639 -1,33% -11,67% -42,59% -49,96% 

Δ.Δ. Φλάμπουρου 534 725 638 458 35,77% -12,00% -28,21% -14,23% 

Δήμος Ποταμιάς 

Δ.Δ. Αμουρίου 459 461 454 428 0,44% -1,52% -5,73% -6,75% 

Δ.Δ. Βλαχογιαννίου 899 985 1.067 908 9,57% 8,32% -14,90% 1,00% 

Δ.Δ. Δομένικου 848 772 652 677 -8,96% -15,54% 3,83% -20,17% 

Δ.Δ. Μαγούλας 513 460 370 422 -10,33% -19,57% 14,05% -17,74% 

Δ.Δ. Μεγάλου 

Ελευθεροχωρίου 837 793 907 759 -5,26% 14,38% -16,32% -9,32% 

Δ.Δ. Μεσοχωρίου 604 606 693 613 0,33% 14,36% -11,54% 1,49% 

Δ.Δ. Πραιτωρίου 519 515 475 438 -0,77% -7,77% -7,79% -15,61% 

Δ.Δ. Συκέας 1.066 936 833 820 -12,20% -11,00% -1,56% -23,08% 

Δήμος Σαρανταπόρου 

Δ.Δ. Σαραντάπορου 766 817 938 907 6,66% 14,81% -3,30% 18,41% 

Δ.Δ. Αζώρου (Βουβάλας) 608 529 724 551 -12,99% 36,86% -23,90% -9,38% 

Δ.Δ. Γερανίων 535 439 379 375 -17,94% -13,67% -1,06% -29,91% 

Δ.Δ. Γιαννωτών 612 539 520 499 -11,93% -3,53% -4,04% -18,46% 

Δ.Δ. Μηλέας 675 560 496 475 -17,04% -11,43% -4,23% -29,63% 

Δ.Δ. Τσαπουρνιάς 571 512 462 421 -10,33% -9,77% -8,87% -26,27% 

Δ.Δ. Λυκουδίου 619 485 427 360 -21,65% -11,96% -15,69% -41,84% 

Δήμος Λιβαδίου  

Δ.Δ. Δολίχης 492 546 496 473 10,98% -9,16% -4,64% -3,86% 

Δ.Δ. Λιβαδίου 3.200 3.164 2.882 2.714 -1,13% -8,91% -5,83% -15,19% 

Δήμος  Αντιχασίων   

Δ.Δ. Άκρης 348 329 230 221 -5,46% -30,09% -3,91% -36,49% 

Δ.Δ. Κρανιάς 3.200 3.100 3.264 3.021 -3,13% 5,29% -7,44% -5,59% 

Δ.Δ. Λουτρού 566 821 841 709 45,05% 2,44% -15,70% 25,27% 
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Δήμος / Κοινότητα 1971 1981 1991 2001 1971 - 1981 1981 - 1991 1991 - 2001 1971-2001 

Δήμος Γόννων 

Δ.Δ. Γόννων 2.989 2.660 2.535 2.288 -11,01% -4,70% -9,74% -23,45% 

Δ.Δ. Ιτέας 456 390 346 291 -14,47% -11,28% -15,90% -36,18% 

Δ.Δ. Καλλιπεύκης 1.010 881 741 540 -12,77% -15,89% -27,13% -46,53% 

Δήμος Μελιβοίας  

Δ.Δ. Κ.Σωτηρίτσας 415 374 420 557 -9,88% 12,30% 32,62% 34,22% 

Δ.Δ. Μελιβοίας 2.186 1.926 2.004 1.898 -11,89% 4,05% -5,29% -13,17% 

Δ.Δ Σκήτης 577 579 554 704 0,35% -4,32% 27,08% 22,01% 

Δ.Δ.Σκλήθρου 348 275 300 313 -20,98% 9,09% 4,33% -10,06% 

Δήμος Κάτω Ολύμπου  

Δ .Δ Αιγάνης 898 913 878 1.041 1,67% -3,83% 18,56% 15,92% 

Δ.Δ. Κρανιάς 608 434 434 388 -28,62% 0,00% -10,60% -36,18% 

Δ.Δ. Ραψάνης 1.804 1.380 1.682 1.245 -23,50% 21,88% -25,98% -30,99% 

Δήμος Ευρυμενών  

Δ.Δ. Καρίτσας 782 759 729 649 -2,94% -3,95% -10,97% -17,01% 

Δ.Δ. Ομολίου 902 806 838 721 -10,64% 3,97% -13,96% -20,07% 

Δήμος Αγιάς 

Δ.Δ. Γερακαρίου 396 352 346 365 -11,11% -1,70% 5,49% -7,83% 

Δ.Δ. Μεγαλοβρύσου 581 367 328 438 -36,83% -10,63% 33,54% -24,61% 

Δ.Δ. Νερόμυλων  407 373 329 393 -8,35% -11,80% 19,45% -3,44% 

Δ.Δ. Μεταξοχωρίου 647 642 616 559 -0,77% -4,05% -9,25% -13,60% 

Δήμος Λακέρειας 

Δ.Δ. Δήμητρας 447 423 408 379 -5,37% -3,55% -7,11% -15,21% 

Δ.Δ. Ανατολής 462 292 397 217 -36,80% 35,96% -45,34% -53,03% 

Δ.Δ. Μαρμαρίνης 509 479 402 351 -5,89% -16,08% -12,69% -31,04% 

Δήμος Νέσσωνος 

Δ.Δ. Πουρναρίου 780 680 603 616 -12,82% -11,32% 2,16% -21,03% 

Δ.Δ. Σπηλιάς 550 329 324 376 -40,18% -1,52% 16,05% -31,64% 

Κοινότητα Καρυάς 

Κ.Δ. Καρυάς 903 750 801 833 -16,94% 6,80% 4,00% -7,75% 

Κ.Δ. Κρυόβρυσης 372 180 323 82 -51,61% 79,44% -74,61% -77,96% 

Κ.Δ. Συκαμινέας 289 216 227 171 -25,26% 5,09% -24,67% -40,83% 

Κοινότητα Βερδικούσης  

Κ.Δ. Βερδικούσας 2.331 2.174 2.246 2.236 -6,74% 3,31% -0,45% -4,08% 

Κοινότητα Αμπελακίων 

Κ.Δ. Αμπελακίων 678 487 470 434 -28,17% -3,49% -7,66% -35,99% 

Κ.Δ. Τεμπών 123 74 84 76 -39,84% 13,51% -9,52% -38,21% 

Σύνολο 60.652 55.166 56.814 52.537 -8,84% 2,67% -7,38% -13,32% 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 

Το 29,06% των κατοίκων της περιοχής ασχολείται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των γεωργών στο σύνολο του πληθυσμού το έχει ο Δήμος Λιβαδίου 

46,77%, ενώ μεγάλο είναι και το ποσοστό των γεωργών και στους Δήμους Ελασσόνας 
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(Δ.Δ. Στεφανόβουνου 44,53%, Δ.Δ. Βαλανιδιάς 42,95%, Δ.Δ. Τσαριτσάνης 42,34%, κλπ), 

Ποταμιάς (Δ.Δ. Μεσοχωρίου 40,40%, Δ.Δ. Δομένικου 37,58% και Δ.Δ. Συκιάς 34,69%) και 

Ολύμπου (Δ.Δ. Ολυμπιάδος 44,78%, Δ.Δ. Φλάμπουρου 35,58%). Το μικρότερο ποσοστό 

εμφανίζεται στο Δήμο Κάτω Ολύμπου (Ραψάνη 5,83%, Κρανιά 9,68%, Αιγάνη 21,53%) 

και στην Κοινότητα Αμπελακίων (Αμπελάκια 9,36%, Τέμπη 4,76%). 

Πίνακας: Κατανομή αγροτικού πληθυσμού στην περιοχή μελέτης 

Δήμος / Κοινότητα Πληθυσμός 1991 
Απασχολούμενοι στη 

Γεωργία 

Ποσοστό αγροτικού 

πληθυσμού 

Δήμος Ελασσόνας 

Δ.Δ. Βαλανιδιάς 1.043 448 42,95% 

Δ.Δ. Γαλανόβρυσης 551 208 37,75% 

Δ.Δ. Ελασσόνας 9.250 3.565 38,54% 

Δ.Δ. Ευαγγελισμού 807 207 25,65% 

Δ.Δ. Κεφαλόβρυσου 337 130 38,58% 

Δ.Δ. Παλαιόκαστρου 429 173 40,33% 

Δ.Δ. Στεφανόβουνου 728 324 44,51% 

Δ.Δ. Τσαριτσάνης 2.492 1.055 42,34% 

Δήμος Ολύμπου 

Δ.Δ. Καλλιθέας 830 182 21,93% 

Δ.Δ. Κοκκινογείου 357 88 24,65% 

Δ.Δ. Κοκκινοπηλού 764 240 31,41% 

Δ.Δ. Λόφου 277 87 31,41% 

Δ.Δ. Ολυμπιάδος 431 193 44,78% 

Δ.Δ. Πυθίου 1.113 301 27,04% 

Δ.Δ. Φλάμπουρου 638 227 35,58% 

Δήμος Ποταμιάς 

Δ.Δ. Αμουρίου 454 116 25,55% 

Δ.Δ. Βλαχογιαννίου 1.067 187 17,53% 

Δ.Δ. Δομένικου 652 245 37,58% 

Δ.Δ. Μαγούλας 370 118 31,89% 

Δ.Δ. Μεγάλου Ελευθεροχωρίου 907 277 30,54% 

Δ.Δ. Μεσοχωρίου 693 280 40,40% 

Δ.Δ. Πραιτωρίου 475 121 25,47% 

Δ.Δ. Συκέας 833 289 34,69% 

Δήμος Σαρανταπόρου 

Δ.Δ. Σαραντάπορου 938 248 26,44% 

Δ.Δ. Αζώρου (Βουβάλας) 724 179 24,72% 

Δ.Δ. Γερανίων 379 141 37,20% 

Δ.Δ. Γιαννωτών 520 122 23,46% 

Δ.Δ. Μηλέας 496 170 34,27% 

Δ.Δ. Τσαπουρνιάς 462 142 30,74% 

Δ.Δ. Λυκουδίου 427 122 28,57% 

Δήμος Λιβαδίου 

Δ.Δ. Δολίχης 496 232 46,77% 

Δ.Δ. Λιβαδίου 2.882 1.348 46,77% 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε. 
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+ 

“ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ” 

 

AgroPOLE Ε.Π.Ε.  65 

Δήμος / Κοινότητα Πληθυσμός 1991 
Απασχολούμενοι στη 

Γεωργία 

Ποσοστό αγροτικού 

πληθυσμού 

Δήμος  Αντιχασίων 

Δ.Δ. Άκρης 230 61 26,52% 

Δ.Δ. Κρανιάς 3.264 383 11,73% 

Δ.Δ. Λουτρού 841 355 42,21% 

Δήμος Γόννων 

Δ.Δ. Γόννων 2.535 664 26,19% 

Δ.Δ. Ιτέας 346 38 10,98% 

Δ.Δ. Καλλιπεύκης 741 181 24,43% 

Δήμος Μελιβοίας 

Δ.Δ. Κ.Σωτηρίτσας 420 174 41,43% 

Δ.Δ. Μελιβοίας 2.004 520 25,95% 

Δ.Δ. Σκήτης 554 136 24,55% 

Δ.Δ. Σκλήθρου 300 40 13,33% 

Δήμος Κάτω Ολύμπου 

Δ.Δ. Αιγάνης 878 189 21,53% 

Δ.Δ. Κρανιάς 434 42 9,68% 

Δ.Δ. Ραψάνης 1.682 98 5,83% 

Δήμος Ευρυμενών 

Δ.Δ. Καρίτσας 729 121 16,60% 

Δ.Δ. Ομολίου 838 126 15,04% 

Δήμος Αγιάς 

Δ.Δ. Γερακαρίου 346 71 20,52% 

Δ.Δ. Μεγαλοβρύσου 328 67 20,43% 

Δ.Δ. Νερόμυλων 329 103 31,31% 

Δ.Δ. Μεταξοχωρίου 616 168 27,27% 

Δήμος Λακέρειας 

Δ.Δ. Δήμητρας 408 79 19,36% 

Δ.Δ. Ανατολής 397 48 12,09% 

Δ.Δ. Μαρμαρίνης 402 92 22,89% 

Δήμος Νέσσωνος 

Δ.Δ. Πουρναρίου 603 172 28,52% 

Δ.Δ. Σπηλιάς 324 90 27,78% 

Κοινότητα Καρυάς 

Κ.Δ. Καρυάς 801 176 21,97% 

Κ.Δ. Κρυόβρυσης 323 38 11,76% 

Κ.Δ. Συκαμινέας 227 93 40,97% 

Κοινότητα Βερδικούσης 

Κ.Δ. Βερδικούσας 2.246 753 33,53% 

Κοινότητα Αμπελακίων 

Κ.Δ. Αμπελακίων 470 44 9,36% 

Κ.Δ. Τεμπών 84 4 4,76% 

Σύνολο 56.814 16.510 29,06% 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 

Ο Ν. Λάρισας είναι ο μεγαλύτερος σε πληθυσμό και έκταση Νομός της Περιφέρειας και το 

2001 η πυκνότητα του πληθυσμού ανά τ. χλμ. ήταν  50,3 κάτοικοι.  
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Η πυκνότητα του πληθυσμού της περιοχής μελέτης ανέρχεται το 2001 σε 22,7  άτομα ενώ 

το 1991 σε 24,6 κατοίκους με πλέον πυκνοκατοικημένο το Δ.Δ. Μεταξοχωρίου του Δήμου 

Αγιάς με 184,85 άτομα. Οι πλέον αραιοκατοικημένές περιοχές είναι τα ορεινά Κοινοτικά 

διαμερίσματα (Κρυόβρυση με 2,25 άτομα και Συκαμινέα με 3,62 άτομα), των οποίων η 

μείωση του πληθυσμού είναι σχεδόν αναλογική του αυξανόμενου υψομέτρου της 

περιοχής.  

Η κατά ηλικία σύνθεση του πληθυσμού του συνόλου της Χώρας, της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας και του Ν. Λάρισας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι στο Ν. Λάρισας παρουσιάζεται ένα ποσοστό της τάξης του 20,81% για την 

ηλικιακή ομάδα 0 – 14 που βρίσκεται πιο πάνω από το εθνικό μέσο όρο.  

Η ηλικιακή παραγωγική ομάδα (15 έως 64) παρουσιάζει αύξηση κατά το εξεταζόμενο 

χρονικό διάστημα γεγονός που μάλλον θα πρέπει να θεωρηθεί φυσικό, διότι συγχρόνως 

παρουσιάζεται μείωση του παιδικού πληθυσμού. Για το Ν. Λάρισας και την ηλικιακή 

ομάδα του παιδικού πληθυσμού παρουσιάστηκαν αρνητικές τάσεις   (-5,57%) οι οποίες 

είναι περίπου ταυτόσημες με εκείνες που ισχύουν για το σύνολο της Χώρας (-5,61%). Ο 

παραγωγικός πληθυσμός της ηλιακής ομάδας (15 – 64) παρουσιάζεται σε νομαρχιακό 

επίπεδο για τη Λάρισα με ένα ποσοστό της τάξης του 2,43% ενώ το ποσοστό του 

πληθυσμού της τρίτης ηλικίας (από 64 και πάνω) αγγίζει το 3,14%, γεγονός ανησυχητικό 

γιατί είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό που παρουσιάζει το σύνολο της 

Χώρας. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται συγκριτικά η ηλικιακή  και κατά φύλο διάρθρωση 

σε επίπεδο χώρας, Περιφέρειας Θεσσαλίας και Ν. Λάρισας καθώς και οι αντίστοιχες 

μεταβολές από το 1971 ως το 1991. 

Πίνακας: Εξέλιξη ηλικιακής δομής 1971 – 1991 (% συνολ. πληθυσμού) για σύνολο  

Χώρας, Περ. Θεσσαλίας και Ν. Λάρισας. 

Έτος 1971 1981 1991 Μεταβολή 1971 - 1991 

Ομάδες 

Ηλικιών 
0 έως 14 15 έως 64 65 και άνω 0 έως 14 15 έως 64 65 και άνω 0 έως 14 15 έως 64 65 και άνω 0 έως 14 15 έως 64 65 και άνω 

Σύνολο 
Χώρας 

24,86 63,99 11,15 23,7 63,59 12,71 19,25 67,06 13,69 -5,61 3,07 2,54 

Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

26,86 62,87 10,45 24,8 62,49 12,71 20,12 65,59 14,29 -6,74 2,72 3,84 

Νομός 
Λαρίσης 

26,38 64,03 9,59 25,48 63,37 11,15 20,81 66,46 12,73 -5,57 2,43 3,14 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 

Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας για την ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού στην 

περιοχή μελέτης από την απογραφή του 1991. Είναι ενδιαφέρων η σύγκριση των τριών 

βασικών ηλικιακών κατηγοριών της περιοχής με το σύνολο του νομού. 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε. 
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+ 

“ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ” 

 

AgroPOLE Ε.Π.Ε.  67 

Πίνακας: Ηλικιακή Διάρθρωση Πληθυσμού ανά Δήμο / Κοινότητα – απογραφή 1991 

ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Σύνολο 0-14 % 15 - 64 % 65+ % 

Δήμος Ελασσόνας 

Δ.Δ. Βαλανιδιάς 1043 182 17,45% 697 66,83% 164 15,72% 

Δ.Δ. Γαλανόβρυσης 551 75 13,61% 382 69,33% 94 17,06% 

Δ.Δ. Ελασσόνας 9250 1856 20,06% 6369 68,85% 1025 11,08% 

Δ.Δ. Ευαγγελισμού 807 152 18,84% 542 67,16% 113 14,00% 

Δ.Δ. Κεφαλόβρυσου 337 63 18,69% 213 63,20% 61 18,10% 

Δ.Δ. Παλαιόκαστρου 429 60 13,99% 309 72,03% 60 13,99% 

Δ.Δ. Στεφανόβουνου 728 104 14,29% 514 70,60% 110 15,11% 

Δ.Δ. Τσαριτσάνης 2492 431 17,30% 1693 67,94% 368 14,77% 

Δήμος Ολύμπου 

Δ.Δ. Καλλιθέας 830 181 21,81% 521 62,77% 128 15,42% 

Δ.Δ. Κοκκινογείου 357 38 10,64% 254 71,15% 65 18,21% 

Δ.Δ. Κοκκινοπηλού 764 202 26,44% 477 62,43% 85 11,13% 

Δ.Δ. Λόφου 277 47 16,97% 176 63,54% 54 19,49% 

Δ.Δ. Ολυμπιάδος 431 89 20,65% 286 66,36% 56 12,99% 

Δ.Δ. Πυθίου 1113 203 18,24% 736 66,13% 174 15,63% 

Δ.Δ. Φλάμπουρου 638 77 12,07% 474 74,29% 87 13,64% 

Δήμος Ποταμιάς 

Δ.Δ. Αμουρίου 454 70 15,42% 304 66,96% 80 17,62% 

Δ.Δ. Βλαχογιαννίου 1067 241 22,59% 671 62,89% 155 14,53% 

Δ.Δ. Δομένικου 652 96 14,72% 444 68,10% 112 17,18% 

Δ.Δ. Μαγούλας 370 42 11,35% 252 68,11% 76 20,54% 

Δ.Δ. Μεγάλου 

Ελευθεροχωρίου 907 195 21,50% 566 62,40% 146 16,10% 

Δ.Δ. Μεσοχωρίου 693 138 19,91% 471 67,97% 84 12,12% 

Δ.Δ. Πραιτωρίου 475 80 16,84% 326 68,63% 69 14,53% 

Δ.Δ. Συκέας 833 146 17,53% 544 65,31% 143 17,17% 

Δήμος Σαρανταπόρου 

Δ.Δ. Σαραντάπορου 938 218 23,24% 602 64,18% 118 12,58% 

Δ.Δ. Αζώρου (Βουβάλας) 724 103 14,23% 504 69,61% 117 16,16% 

Δ.Δ. Γερανίων 379 36 9,50% 274 72,30% 69 18,21% 

Δ.Δ. Γιαννωτών 520 78 15,00% 355 68,27% 87 16,73% 

Δ.Δ. Μηλέας 496 78 15,73% 314 63,31% 104 20,97% 

Δ.Δ. Τσαπουρνιάς 462 86 18,61% 308 66,67% 68 14,72% 

Δ.Δ. Λυκουδίου 427 54 12,65% 268 62,76% 105 24,59% 

Δήμος Λιβαδίου 

Δ.Δ. Δολίχης 496 99 19,96% 325 65,52% 72 14,52% 

Δ.Δ. Λιβαδίου 2882 549 19,05% 1890 65,58% 443 15,37% 

Δήμος Αντιχασίων  

Δ.Δ. Άκρης 230 44 19,13% 143 62,17% 43 18,70% 

Δ.Δ. Κρανιάς 3264 707 21,66% 2150 65,87% 407 12,47% 

Δ.Δ. Λουτρού 841 196 23,31% 554 65,87% 91 10,82% 

Δήμος Γόννων 

Δ.Δ. Γόννων 2535 463 18,26% 1636 64,54% 436 17,20% 

Δ.Δ. Ιτέας 346 42 12,14% 211 60,98% 93 26,88% 

Δ.Δ. Καλλιπεύκης 741 104 14,04% 477 64,37% 160 21,59% 
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ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Σύνολο 0-14 % 15 - 64 % 65+ % 

Δήμος Μελιβοίας 

Δ.Δ. Κ.Σωτηρίτσας 420 56 13,33% 304 72,38% 60 14,29% 

Δ.Δ. Μελιβοίας 2004 291 14,52% 1350 67,37% 363 18,11% 

Δ.Δ. Σκήτης 554 85 15,34% 371 66,97% 98 17,69% 

Δ.Δ. Σκλήθρου 300 31 10,33% 178 59,33% 91 30,33% 

Δήμος Κάτω Ολύμπου 

Δ .Δ Αιγάνης 878 135 15,38% 573 65,26% 170 19,36% 

Δ.Δ. Κρανιάς 434 56 12,90% 260 59,91% 118 27,19% 

Δ.Δ. Ραψάνης 1682 256 15,22% 1019 60,58% 407 24,20% 

Δήμος Ευρυμενών 

Δ.Δ. Καρίτσας 729 126 17,28% 446 61,18% 157 21,54% 

Δ.Δ. Ομολίου 838 113 13,48% 546 65,16% 179 21,36% 

Δήμος Αγιάς 

Δ.Δ. Γερακαρίου 346 59 17,05% 228 65,90% 59 17,05% 

Δ.Δ. Μεγαλοβρύσου 328 27 8,23% 188 57,32% 113 34,45% 

Δ.Δ. Νερόμυλων  329 59 17,93% 206 62,61% 64 19,45% 

Δ.Δ. Μεταξοχωρίου 616 108 17,53% 375 60,88% 133 21,59% 

Δήμος Λακέρειας 

Δ.Δ. Δήμητρας 408 74 18,14% 249 61,03% 85 20,83% 

Δ.Δ. Ανατολής 397 24 6,05% 184 46,35% 189 47,61% 

Δ.Δ. Μαρμαρίνης 402 20 4,98% 186 46,27% 196 48,76% 

Δήμος Νέσσωνος 

Δ.Δ. Πουρναρίου 603 93 15,42% 381 63,18% 129 21,39% 

Δ.Δ. Σπηλιάς 324 30 9,26% 191 58,95% 103 31,79% 

Κοινότητα Καρυάς 

Κ.Δ. Καρυάς 801 125 15,61% 470 58,68% 206 25,72% 

Κ.Δ. Κρυόβρυσης 323 59 18,27% 216 66,87% 48 14,86% 

Κ.Δ. Συκαμινέας 227 34 14,98% 152 66,96% 41 18,06% 

Κοινότητα Βερδικούσης 

Κ.Δ. Βερδικούσας 2246 631 28,09% 1433 63,80% 182 8,10% 

Κοινότητα Αμπελακίων 

Κ.Δ. Αμπελακίων 470 54 11,49% 300 63,83% 116 24,68% 

Κ.Δ. Τεμπών 84 18 21,43% 51 60,71% 15 17,86% 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 56.814 10.248 18,04% 37.281 65,62% 9.285 16,34% 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 

Παρατηρείται πως η σύνθεση του πληθυσμού στο σύνολο του νομού είναι ευνοϊκότερη 

από αυτή στην περιοχή μελέτης. Η κλάση ηλικιών από (0 - 14) στην περιοχή συμμετέχει 

μόνο κατά 18.04 % στο συνολικό πληθυσμό ενώ αντίστοιχα για το σύνολο του νομού το 

ποσοστό αυτό είναι 20,81%, παράλληλα η κλάση ηλικιών (65 και άνω) στην περιοχή 

μελέτης αποτελεί το 16,34% του συνολικού πληθυσμού ενώ αντίστοιχα στο σύνολο του 

νομού το ποσοστό αυτό είναι μόνο 12,73%. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα η 
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κλάση των παραγωγικών ηλικιών (15 έως 64) στην περιοχή να είναι συρρικνωμένη και να 

μην υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του πληθυσμού ανά φύλο και 

ηλικία, με βάση την οποία δημιουργείται η πυραμίδα ηλικιών.  

Πίνακας: Κατανομή πληθυσμού κατά φύλο και ηλικία 

Δήμος / Κοινότητα Σύνολο Άρρενες Θήλεις 
Άρρενες Θήλεις 

0-14 15-24 25-44 45-64 65 + 0-14 15-24 25-44 45-64 65 + 

Δήμος Ελασσόνας 

Δ.Δ. Βαλανιδιάς 1.043 514 529 87 116 89 156 66 95 99 95 142 98 

Δ.Δ. Γαλανόβρυσης 551 270 281 32 65 38 97 38 43 48 46 88 56 

Δ.Δ. Ελασσόνας 9.250 4.602 4.648 933 1.082 983 1.146 458 923 1.060 909 1.189 567 

Δ.Δ. Ευαγγελισμού 807 400 407 66 88 69 129 48 86 79 49 128 65 

Δ.Δ. Κεφαλόβρυσου 337 172 165 37 32 27 54 22 26 29 20 51 39 

Δ.Δ. Παλαιόκαστρου 429 203 226 26 46 32 76 23 34 40 40 75 37 

Δ.Δ. Στεφανόβουνου 728 384 344 61 99 56 125 43 43 61 48 125 67 

Δ.Δ. Τσαριτσάνης 2.492 1.233 1.259 218 305 214 335 161 213 255 216 368 207 

Δήμος Ολύμπου 

Δ.Δ. Καλλιθέας 830 419 411 100 72 72 118 57 81 77 70 112 71 

Δ.Δ. Κοκκινογείου 357 180 177 22 34 27 67 30 16 33 33 60 35 

Δ.Δ. Κοκκινοπηλού 764 401 363 102 62 101 89 47 100 80 70 75 38 

Δ.Δ. Λόφου 277 135 142 22 18 22 48 25 25 18 16 54 29 

Δ.Δ. Ολυμπιάδος 431 213 218 47 38 31 75 22 42 35 34 73 34 

Δ.Δ. Πυθίου 1.113 593 520 116 125 99 168 85 87 112 85 147 89 

Δ.Δ. Φλάμπουρου 638 371 267 35 147 48 101 40 42 47 50 81 47 

Δήμος Ποταμιάς 

Δ.Δ. Αμουρίου 454 237 217 33 66 34 67 37 37 40 24 73 43 

Δ.Δ. Βλαχογιαννίου 1.067 538 529 129 101 106 140 62 112 99 94 131 93 

Δ.Δ. Δομένικου 652 318 334 53 62 39 117 47 43 64 36 126 65 

Δ.Δ. Μαγούλας 370 183 187 23 39 26 66 29 19 30 25 66 47 

Δ.Δ. Μεγάλου 
Ελευθεροχωρίου 

907 442 465 90 82 108 98 64 105 90 81 107 82 

Δ.Δ. Μεσοχωρίου 693 356 337 74 77 71 96 38 64 87 55 85 46 

Δ.Δ. Πραιτωρίου 475 239 236 38 52 47 78 24 42 43 38 68 45 

Δ.Δ. Συκέας 833 420 413 77 73 79 127 64 69 59 71 135 79 

Δήμος Σαρανταπόρου 

Δ.Δ. Σαραντάπορου 938 477 461 106 84 113 114 60 112 98 87 106 58 

Δ.Δ. Αζώρου (Βουβάλας) 724 370 354 53 84 78 105 50 50 62 65 110 67 

Δ.Δ. Γερανίων 379 184 195 17 32 25 77 33 19 34 31 75 36 

Δ.Δ. Γιαννωτών 520 258 262 34 54 51 87 32 44 41 36 86 55 

Δ.Δ. Μηλέας 496 249 247 46 33 30 92 48 32 34 26 99 56 

Δ.Δ. Τσαπουρνιάς 462 230 232 43 42 43 73 29 43 38 43 69 39 

Δ.Δ. Λυκουδίου 427 225 202 33 37 32 75 48 21 23 28 73 57 

Δήμος Λιβαδίου 

Δ.Δ. Δολίχης 496 254 242 54 42 48 82 28 45 36 44 73 44 

Δ.Δ. Λιβαδίου 2.882 1.429 1.453 265 269 271 397 227 284 281 275 397 216 

Δήμος  Αντιχασίων  

Δ.Δ. Άκρης 230 108 122 15 16 15 40 22 29 15 18 39 21 

Δ.Δ. Κρανιάς 3.264 1.631 1.633 359 345 347 386 194 348 365 292 415 213 

Δ.Δ. Λουτρού 841 437 404 108 94 99 94 42 88 83 95 89 49 

Δήμος Γόννων 

Δ.Δ. Γόννων 2.535 1.256 1.279 251 268 197 353 187 212 265 216 337 249 

Δ.Δ. Ιτέας 346 174 172 23 24 27 56 44 19 22 23 59 49 

Δ.Δ. Καλλιπεύκης 741 388 353 60 86 53 110 79 44 58 53 117 81 
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Δήμος / Κοινότητα Σύνολο Άρρενες Θήλεις 
Άρρενες Θήλεις 

0-14 15-24 25-44 45-64 65 + 0-14 15-24 25-44 45-64 65 + 

Δήμος Μελιβοίας 

Δ.Δ. Κ.Σωτηρίτσας 420 206 214 30 36 37 75 28 26 50 28 78 32 

Δ.Δ. Μελιβοίας 2.004 976 1.028 126 198 153 338 161 165 192 140 329 202 

Δ.Δ. Σκήτης 554 280 274 43 51 40 103 43 42 44 45 88 55 

Δ.Δ. Σκλήθρου 300 152 148 17 13 25 58 39 14 17 18 47 52 

Δήμος Κάτω Ολύμπου 

Δ Δ. Αιγάνης 878 448 430 58 89 65 150 86 77 67 71 131 84 

Δ.Δ. Κρανιάς 434 228 206 38 38 28 71 53 18 30 22 71 65 

Δ.Δ. Ραψάνης 1.682 844 838 132 154 170 203 185 124 134 133 225 222 

Δήμος Ευρυμενών 

Δ.Δ. Καρίτσας 729 356 373 66 56 65 101 68 60 59 59 106 89 

Δ.Δ. Ομολίου 838 411 427 56 86 60 123 86 57 80 69 128 93 

Δήμος Αγιάς 

Δ.Δ. Γερακαρίου 346 166 180 23 34 29 49 31 36 35 26 55 28 

Δ.Δ. Μεγαλοβρύσου 328 167 161 13 33 23 47 51 14 23 9 53 62 

Δ.Δ. Νερόμυλων  329 164 165 32 36 24 39 33 27 34 26 47 31 

Δ.Δ. Μεταξοχωρίου 616 285 331 54 43 44 89 55 54 68 47 84 78 

Δήμος Λακέρειας 

Δ.Δ. Δήμητρας 408 197 211 36 36 25 62 38 38 31 35 60 47 

Δ.Δ. Ανατολής 397 226 171 13 27 30 48 108 11 16 18 45 81 

Δ.Δ. Μαρμαρίνης 402 235 167 11 22 35 51 116 9 15 16 47 80 

Δήμος Νέσσωνος 

Δ.Δ. Πουρναρίου 603 288 315 50 56 41 94 47 43 50 45 95 82 

Δ.Δ. Σπηλιάς 324 167 157 16 24 21 54 52 14 22 16 54 51 

Κοινότητα Καρυάς 

Κ.Δ. Καρυάς 801 396 405 64 65 69 101 97 61 61 51 123 109 

Κ.Δ. Κρυόβρυσης 323 168 155 26 31 39 43 29 33 26 33 44 19 

Κ.Δ. Συκαμινέας 227 124 103 17 28 19 35 25 17 19 13 38 16 

Κοινότητα Βερδικούσης 

Κ.Δ. Βερδικούσας 2.246 1.160 1.086 312 325 233 226 64 319 274 164 211 118 

Κοινότητα Αμπελακίων 

Κ.Δ. Αμπελακίων 470 233 237 28 58 32 66 49 26 45 25 74 67 

Κ.Δ. Τεμπών 84 47 37 13 12 8 7 7 5 6 5 13 8 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 56.814 28.568 28.246 5.199 5.965 5.195 7.984 4.225 5.049 5.466 4.680 7.991 5.060 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 

Η παραστατικότητα του γραφήματος μας βοηθά να δούμε την εξελικτική πορεία που έχει 

ένας συγκεκριμένος πληθυσμός.  

Θεωρητικά η πυραμίδα ηλικιών θα πρέπει να έχει μεγάλη βάση και μικρή κορυφή (να έχει 

την μορφή πυραμίδας). Συγκεκριμένα ο πληθυσμός στην περιοχή μελέτης έχει μικρή βάση 

που υποδηλώνει ότι την τελευταία δεκαετία είχαμε λιγότερες γεννήσεις σε σχέση με την 

προηγούμενη. Παρατηρούμε ότι η μέση της πυραμίδας είναι συρρικνωμένη, αυτό 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στο μεταναστευτικό ρεύμα και στο εξωτερικό (αρχές της 

δεκαετίας του 70’) αλλά και στο εσωτερικό. Ο πληθυσμός της πιο παραγωγικής ηλικίας 

είναι μικρός και δεν παρατηρούνται σημάδια αναγέννησης μιας και δεν υπάρχει δυναμική 

στις μικρότερες ηλικίες. Επιπρόσθετα, ο πληθυσμός που αυτές οι ηλικίες καλούνται να 

αντικαταστήσουν  είναι πολύ μεγαλύτερος, συμπεραίνουμε δηλαδή ότι τα επόμενα χρόνια 
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περισσότερη άνθρωποι θα περάσουν σε μη παραγωγικές ηλικίες και λιγότερη θα τους 

αντικαταστήσουν.   

 

Σχήμα: Πυραμίδα ηλικιών της περιοχής μελέτης 
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Από τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να υπολογιστούν τρεις σημαντικοί δείκτες για την 

εξέλιξη του πληθυσμού, ο δείκτης γήρανσης (Πληθυσμός από 65 και άνω προς 

πληθυσμό από 0 έως 14 ετών επί της εκατό), ο δείκτης εξάρτησης (πληθυσμός από 0 

έως 14 συν 65 και άνω προς πληθυσμό από 15 έως 64 ετών επί της εκατό) και ο δείκτης 

αναλογίας φύλλων (πληθυσμός γυναικών προς πληθυσμό ανδρών επί της εκατό. Από 

τον υπολογισμό κάθε δείκτη μπορούν να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για τα φυσικά 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού της περιοχής μελέτης. 

Από τα στοιχεία της απογραφής του 1991, υπολογίστηκε ότι ο δείκτης γήρανσης της 

περιοχής μελέτης είναι 90,6. Θεωρητικά όσο μικρότερος είναι αυτός ο αριθμός τόσο 

νεότερος είναι ο πληθυσμός. Στην περίπτωση της περιοχής μελέτης θεωρούμε πως ο 

δείκτης αυτός δείχνει ο πληθυσμός της περιοχής είναι γερασμένος και αν υπολογίσουμε 

ότι ο αντίστοιχος δείκτης για το σύνολο της χώρας είναι 77,3 και για τον νομό είναι 61,2 

βλέπουμε την πραγματική αξία του δείκτη αυτού. 
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Ο δείκτης εξάρτησης στην πραγματικότητα δείχνει τον αριθμό του οικονομικά μη ενεργού 

πληθυσμού του αντιστοιχεί σε 100 οικονομικά ενεργά άτομα. Στην περίπτωση της 

περιοχής μελέτης για το έτος 1991 ο δείκτης αυτός υπολογίσθηκε σε 52,4. Αυτό σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι για τον νομό ο δείκτης αυτός είναι 50,5 δείχνει ότι ο 

οικονομικά ενεργός πληθυσμός στην περιοχή συρρικνώνετε. 

Πίνακας: Δείκτες Γήρανσης και Εξάρτησης για το έτος 1991 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
Δείκτες 

Γήρανσης Εξάρτησης 

Σύνολο Ελλάδας 71,12 49,12 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 71,02 52,46 

Νόμος Λάρισας 61,17 50,47 

Περιοχή Μελέτης 90,60 52,39 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 

Τέλος ένας ποιοτικός κατά βάση δείκτης, είναι αυτός της αναλογίας των φύλων, που στην 

περιοχή μελέτης υπολογίσθηκε 98,9. Βασικό αντικείμενο του δείκτη αυτού είναι να 

αναδείξει προβλήματα γαμηλιώτητας. Θεωρητικά η αναλογία πρέπει να πλησιάζει στο 

100, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην περιοχή, αλλά η εφαρμογή του δείκτη για να 

αναδείξει τέτοιου είδους πρόβλημα θα πρέπει να γίνει σε κάθε Δ.Δ. ξεχωριστά και να 

περιλαμβάνει της ηλικίες από 20 έως 45 ετών. Γενικά, όμως δεν φαίνεται η περιοχή 

μελέτης να παρουσιάζει τέτοιου είδους πρόβλημα.     

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μεταβολές των νοικοκυριών, σύμφωνα με την 

απογραφή του 1991, σύμφωνα με τον οποίο, σε κάθε νοικοκυριό αντιστοιχούν 3,2 μέλη. 

Κατά εικοσαετία 1971-1991 υπήρξε αύξηση του αριθμού των νοικοκυριών και τάση 

συγκέντρωσής τους στα ημιαστικά κέντρα της περιοχής (Ελασσόνα κ.λ.π.) όπου φαίνεται 

ότι υπάρχουν καλύτερες εξυπηρετήσεις για τους κατοίκους. Η αύξηση του αριθμού των 

νοικοκυριών και σε άλλες κοινότητες (Καρυά, Συκαμινέα, Αμπελάκια, Μεσοχώρι κ.λ.π.) 

εξηγείται κυρίως από την επιστροφή οικογενειών μεταναστών. 

Δύο είναι τα βασικά  χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής (1971-1991). 

 Η σημαντική μείωση του αριθμού των νοικοκυριών στις μικρότερες Κοινότητες της 

περιοχής μελέτης. 

 Η αλλαγή της δομής των νοικοκυριών: ο μέσος αριθμός μελών ανά οικογένεια 

μειώνεται σημαντικά από το 1971 ως το 1991. Σε μερικές μάλιστα Κοινότητες (Καρυά, 

Δολίχη, Λιβάδι κ.λ.π.) η μεταβολή αυτή είναι ακόμα εντονότερη. 
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Πίνακας: Αριθμός Νοικοκυριών για την περιοχή μελέτης - 1991  

Δήμος / Κοινότητα 
ΑΡΙΘ. 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
ΜΕΛΗ Δήμος / Κοινότητα 

ΑΡΙΘ. 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

ΜΕΛΗ 

Δήμος Ελασσόνας Δήμος Ολύμπου 

Δ.Δ. Βαλανιδιάς 2.498 1.019 Δ.Δ. Καλλιθέας 233 782 

Δ.Δ. Γαλανόβρυσης 289 515 Δ.Δ. Κοκκινογείου 106 316 

Δ.Δ. Ελασσόνας* 163 8.953 Δ.Δ. Κοκκινοπηλού 156 668 

Δ.Δ. Ευαγγελισμού 222 790 Δ.Δ. Λόφου 90 242 

Δ.Δ. Κεφαλόβρυσου 105 316 Δ.Δ. Ολυμπιάδος 123 423 

Δ.Δ. Παλαιόκαστρου 130 407 Δ.Δ. Πυθίου 281 1.082 

Δ.Δ. Στεφανόβουνου 220 698 Δ.Δ. Φλάμπουρου 160 526 

Δ.Δ. Τσαριτσάνης 682 2.244 Δήμος Σαρανταπόρου 

Δήμος Ποταμιάς *Δ.Δ. Σαραντάπορου 184 877 

Δ.Δ. Αμουρίου 119 437 Δ.Δ. Αζώρου (Βουβάλας) 126 605 

Δ.Δ. Βλαχογιαννίου 255 957 Δ.Δ. Γερανίων 140 370 

Δ.Δ. Δομένικου 209 635 Δ.Δ. Γιαννωτών 145 431 

Δ.Δ. Μαγούλας 122 330 Δ.Δ. Μηλέας 247 472 

Δ.Δ. Μεγάλου 
Ελευθεροχωρίου 

227 901 Δ.Δ. Τσαπουρνιάς 133 397 

Δ.Δ. Μεσοχωρίου 183 674 Δ.Δ. Λυκουδίου 145 396 

Δ.Δ. Πραιτωρίου 131 470 Δήμος  Αντιχασίων 

Δ.Δ. Συκέας 253 218 Δ.Δ. Άκρης 79 229 

Δήμος Λιβαδίου Δ.Δ. Κρανιάς 880 3.070 

Δ.Δ. Δολίχης 140 482 Δ.Δ. Λουτρού 236 842 

Δ.Δ. Λιβαδίου 797 2.846 Δήμος Μελιβοίας 

Δήμος Γόννων Δ.Δ. Κ.Σωτηρίτσας 643 398 

Δ.Δ. Γόννων 744 2.427 Δ.Δ. Μελιβοίας 135 1.871 

Δ.Δ. Ιτέας 117 333 Δ.Δ Σκήτης 171 507 

Δ.Δ. Καλλιπεύκης 216 587 Δ.Δ.Σκλήθρου 131 268 

Δήμος Κάτω Ολύμπου 
Δήμος Ευρυμενών 

Δ .Δ Αιγάνης 298 850 

Δ.Δ. Κρανιάς 157 397 Δ.Δ. Καρίτσας 221 694 

Δ.Δ. Ραψάνης 479 1.287 Δ.Δ. Ομολίου 264 782 

Δήμος Αγιάς 
Δήμος Λακέρειας 

Δ.Δ. Γερακαρίου 93 310 

Δ.Δ. Μεγαλοβρύσου 115 272 Δ.Δ. Δήμητρας 109 374 

Δ.Δ. Νερόμυλων 95 326 Δ.Δ. Ανατολής 190 360 

Δ.Δ. Μεταξοχωρίου 118 605 Δ.Δ. Μαρμαρίνης 123 395 

Δήμος Νέσσωνος Κοινότητα Καρυάς 

Δ.Δ. Πουρναρίου 189 594 Κ.Δ. Καρυάς 244 696 

Δ.Δ. Σπηλιάς 123 271 Κ.Δ. Κρυόβρυσης 83 221 

Κοινότητα Βερδικούσης Κ.Δ. Συκαμινέας 64 196 

Κ.Δ. Βερδικούσας 627 2.736 

Κοινότητα Αμπελακίων 

Κ.Δ. Αμπελακίων 151 427 

Κ.Δ. Τεμπών 24 77 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 

*Στο Δ.Δ. Ελασσόνας οι Δρυμός, Αετοράχη, Αγιονέρι, Μικρό Ελευθεροχώρι 
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Η φαινομενική μετανάστευση που αποτελεί το άθροισμα εσωτερικής και εξωτερικής 

μετανάστευσης, δίδεται ως ποσοστό του αντίστοιχου πληθυσμού, στην αρχή της 

δεκαετίας. Κατά τη δεκαετία 1961 – 1971, σε όλες τις περιφέρειες, εκτός της περιφέρειας 

της πρωτεύουσας (Αττική) παρουσιάζεται μεταναστευτική εκροή. Τη δεκαετία αυτή η 

Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσιάζει μικρή σχετικά εκροή σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 

Περιφέρειας της Χώρας. Τη δεκαετία που ακολουθεί (1971 – 1981), σταδιακά το 

μεταναστευτικό ρεύμα μειώνεται και παρουσιάζονται τάσεις παλιννόστησης. Η ίδια εικόνα 

υπάρχει και στο σύνολο της Χώρας. Σε αντιδιαστολή η Περιφέρεια Θεσσαλίας 

παρουσιάζει αρνητική εικόνα και μάλιστα σε ποσοστό  -2,00%. 

Τη δεκαετία 1981 – 1991, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανακάμπτει από το  -2,00%  της 

προηγούμενης περιόδου (1971 – 1981) κατά περίπου 4% και τελικά πλησιάζει κατά 2,2% 

τον εθνικό μέσο όρο της χώρας  που είναι 2,5%.  

Με τη βοήθεια της απογραφής του 1991 μπορούμε να έχουμε στη διάθεση μας μία 

αναλυτική εικόνα για τις τάσεις παλιννόστησης στην Περιφέρεια. Διαπιστώνουμε τη 

χαμηλή συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο σύνολο των παλιννοστούντων στην 

ελληνική επικράτεια το διάστημα 1990 – 1991. Η Περιφέρεια συμμετέχει κατά 4% στο 

σύνολο των εγκατασταθέντων από χώρες του εξωτερικού. Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι 

η ποσοστιαία αναλογία των παλιννοστούντων προς το συνολικό πληθυσμό της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι αρκετά χαμηλή, σε αναλογία στο μισό του μέσου όρου για το 

σύνολο της Χώρας.  

Όσον αφορά στο Νομό Λάρισας  και αυτός ενδοπεριφερειακά για το χρονικό διάστημα 

1990 – 1991 σε απόλυτα μεγέθη, αποτελεί τον πυρήνα έλξης του συνόλου των 

παλιννοστούντων ως εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο στη Θεσσαλία. Σε ποσοστιαία 

αναλογία στο σύνολο των εγκατασταθέντων από χώρες του εξωτερικού ο Νομός Λάρισας 

παρουσιάζει  σχετικά μεγάλο ποσοστό και συγκεκριμένα της τάξης του 41,50%. Από το 

Νομό αναχώρησαν συνολικά 16.569 κάτοικοι από τις αστικές περιοχές κατά κύριο λόγο με 

ποσοστιαία αναλογία 7,80% του πληθυσμού της περιοχής. Ο τόπος εγκατάστασης των 

μεταναστών με την μεγαλύτερη προτίμηση είναι η πρωτεύουσα που συμπληρώνει 

ποσοστό 15,09% και σε απόλυτα μεγέθη 2.501 κατοίκους. Όσον αφορά τη λοιπή Χώρα, 

εδώ συγκεντρώνεται ποσοστό 51,31% ενώ σε απόλυτα μεγέθη περίπου 8.500 κατοίκους. 

Τέλος η συνολική διαφορά των εγκατασταθέντων – αναχωρησάντων κατά περιοχή για τη 

χρονική περίοδο 1985 – 1991 ανέρχεται στους 3.218 κατοίκους. 
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Πίνακας: Φαινομενική μετανάστευση ανά περιφέρεια (% του αρχικού πληθυσμού) 

Περιφέρεια 
Έτη 

1961 - 1971 1971 - 1981 1981 - 1991 

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη -22.31% 0.53% -3.03% 

Κεντρική Μακεδονία -5.01% 6.01% 5.11% 

Δυτική Μακεδονία -24.37% 0.17% -2.48% 

Ήπειρος -22.54% -1.74% 2.38% 

Θεσσαλία -15.36% -2.00% 2.18% 

Ιόνια Νησιά -18.03% -1.37% 6.67% 

Δυτική Ελλάδα -16.18% -4.01% 3.85% 

Αττική 24.79% 10.55% 0.60% 

Πελοπόννησος -19.38% -2.86% 6.22% 

Βόρειο Αιγαίο -19.83% -6.15% 5.36% 

Νότιο Αιγαίο -15.35% 5.84% 6.24% 

Κρήτη -15.04% 2.31% 3.10% 

Σύνολο Χώρας -5.48% 3.81% 2.47% 

ΠΗΓΗ: Κανελλόπουλος Κ.Ν., ‘’ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ’’, ΚΕΠΕ, Αθήνα 1995. 

 

Πίνακας: Εγκατασταθέντες από χώρες εξωτερικού την περίοδο 1990 – 91  

Σύνολο Χώρας 
Σύνολο 

Άνω των 
65 ετών 

Άρρενες Θήλεις 
Ποσοστό 

Εγκατασταθέντων επί του 
συνολικού πληθυσμού 

65.105 2.665 36.220 28.885 0.63% 

Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

2.605 84 1501 1104 0.35% 

Περιφέρεια 
Θεσσαλίας / Χώρα 

4.00% 3.15% 4.14% 3.82%  

Νομός Λάρισας 
1081 33 625 456 0.40% 

Ν. Λάρισας /Περιφ. 
Θεσσαλίας 

41.50% 39.29% 41.64% 41.30%  

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 

 

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες στην περιοχή μελέτης φαίνεται ότι ο κύριος όγκος της 

μετανάστευσης κατευθύνεται προς τα μεγάλα αστικά κέντρα κυρίως προς τη Λάρισα 

(πρωτεύουσα του Νομού), τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, ενώ ένα μικρό μέρος 

κατευθύνεται προς την Κατερίνη και προς λοιπά αστικά κέντρα.  

Σε ότι αφορά το εξωτερικό, ο κύριος τόπος προορισμού είναι η Γερμανία και κατόπιν η 

Αυστραλία. Φαίνεται ότι τα τελευταία κυρίως χρόνια υπάρχει ένα ενδιαφέρον για 

παλιννόστηση κυρίως από μετανάστες των δεκαετιών 1950-1970. Τέλος καταγράφεται 

ένας αριθμός αλλοδαπών, κυρίως Αλβανών, στις αγροτικές περιοχές. Στα ημιαστικά 

κέντρα όπως η Ελασσόνα δεν είναι εύκολη η καταγραφή αυτή. Από τους 
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καταγεγραμμένους οικονομικούς μετανάστες, άδεια παραμονής φαίνεται να έχουν 

λιγότεροι από τους μισούς. 

Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι ο πληθυσμός στην  περιοχή μελέτης, ακολουθεί την 

βασική τάση του πληθυσμού του Ν. Λάρισας αλλά με πολύ εντονότερους ρυθμούς. 

Δηλαδή επιβραδυνόμενο ρυθμό αύξησης του πληθυσμού ως αποτέλεσμα της 

συνεχόμενης μείωσης του ρυθμού των γεννήσεων και η οποία οδηγεί  σε στρεβλώσεις  σε 

ότι αφορά την δομή του πληθυσμού συνολικά και  κυρίως σε μια αυξανόμενη γήρανση του 

πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας και του εργατικού δυναμικού. Ο αρνητικές πληθυσμιακές 

μεταβολές παρουσιάστηκαν και λόγω της μετανάστευσης προς χώρες του εξωτερικού 

κατά αλλά και προς την πρωτεύουσα του Νομού αλλά και τα μεγάλα αστικά κέντρα της 

χώρας μας (κυρίως Αθήνα και  Θεσσαλονίκη)  

Με την επιστροφή του ανθρώπινου δυναμικού την δεκαετία 1981 – 1991 από  τις χώρες 

της Δυτικής Ευρώπης και ιδιαίτερα την Γερμανία βελτιώθηκε και το πληθυσμιακό  επίπεδο  

στους Δήμους και τα χωριά της περιοχής μελέτης. 

Όλοι οι Δήμοι της περιοχής εμφανίζουν πρόβλημα γήρανσης του πληθυσμού σημαντικά 

υψηλότερο από εκείνο της χώρας με την ηλικιακή ομάδα των άνω των 65 ετών να φτάνει 

το 20% - 25% του πληθυσμού. Μάλιστα εμφανίζονται ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ατόμων 

80 ετών και άνω. Αντίστοιχα η ηλικιακή ομάδα 0-14 ετών υπολείπεται σημαντικά του 

αντίστοιχου ποσοστού του Ν. Λαρίσης αλλά και της χώρας.  

Είναι φανερό λοιπόν ότι η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα 

για την περιοχή.  

Όπως είναι γνωστό οι απογραφόμενοι δεν είναι κατ΄ ανάγκη και μόνιμοι κάτοικοι.  

Φαινόμενα εγκατάλειψης δεν είναι ασυνήθιστα για κάποιες από τις Κοινότητες της 

περιοχής μελέτης. Έτσι, κατά την εικοσαετία 1971-1991 υπήρξε συνολική αύξηση του 

αριθμού των νοικοκυριών και τάση συγκέντρωσής τους στα ημιαστικά κέντρα της 

περιοχής όπου φαίνεται ότι υπάρχουν καλύτερες εξυπηρετήσεις για τους κατοίκους.  

Δύο είναι τα βασικά  χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής (1971-1991). 

Η σημαντική μείωση του αριθμού των νοικοκυριών στις μικρότερες Κοινότητες της 

περιοχής μελέτης και η αλλαγή της δομής των νοικοκυριών: ο μέσος αριθμός μελών ανά 

οικογένεια μειώνεται. 

Το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, που μαζί με τη δυσμενή δομή της ηλικιακής πυραμίδας 

συνιστούν ένα από τα σοβαρότερα εμπόδια στην ανάπτυξη της περιοχής. 

Είναι φανερό πως η ανάπτυξη της περιοχής περνά υποχρεωτικά μέσα πολιτικές 

συγκράτησης του πληθυσμού, προσέλκυσης νέων αγροτών κυρίως ή/και 

πολυαπασχολούμενων και βελτίωση των κοινωνικών υποδομών και των βασικών 

οικονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών και κυρίως των υπηρεσιών υγείας, παιδείας και 

πρόνοιας. 
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1.3.2  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

Η γεωργία και η κτηνοτροφία είναι οι σημαντικότεροι τομείς παραγωγής στην περιοχή 

μελέτης τόσο από άποψη συμμετοχής στο ΑΕΠ όσο και από άποψη συμμετοχής στην 

απασχόληση.  

Ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή μελέτης στηρίζεται στη μεν περιοχή Ελασσόνας στη 

ζωική παραγωγή και κυρίως την αιγοπροβατοτροφία, στη δε περιοχή Τεμπών –Κισσάβου 

κυρίως στη φυτική παραγωγή, με μικρή συμμετοχή της ζωικής παραγωγής και της αλιείας. 

Η εκμετάλλευση των δασών, αν και κατέχουν πολύ μεγάλο ποσοστό της συνολικής 

έκτασης της περιοχής, είναι περιορισμένη και το κυνήγι θεωρείται ως δευτερεύουσα 

απασχόληση των κατοίκων. Παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας αυτός 

θεωρείται αρκετά σημαντικός για την περιοχή κυρίως του Κισσάβου. 

Στη συνέχεια για λόγους λειτουργικούς θα παρουσιάζονται οι δύο εδαφικές υπό-ενότητες 

της περιοχής μελέτης χωριστά.  

Για την πρώτη υπό-ενότητα από τα στοιχεία φαίνεται ότι οι ετήσιες καλλιέργειες 

υπερισχύουν στην περιοχή τόσο από πλευράς των εκμεταλλεύσεων με καλλιεργούμενη 

έκταση, όσο και από πλευράς έκτασης, ακολουθούν οι λοιπές καλλιέργειες, οι δενδρώδεις, 

και σε μικρό ποσοστό τα αμπέλια κυρίως στο Δήμο Ελασσόνας. 

Είναι φανερό ότι ο πολυτεμαχισμός και ο μικρός κλήρος, μέση έκταση της εκμετάλλευσης 

είναι 36,6 στρ., είναι σημαντικά χαρακτηριστικά και προβλήματα της περιοχής αυτής. Ο 

μεγαλύτερος κλήρος εμφανίζεται στους Δήμους Ολύμπου και Ελασσόνας και ο μικρότερος 

στην Κοινότητα Αμπελακίων και στο Δήμο Γόννων. Ο μικρότερος αριθμός τεμαχίων ανά 

εκμετάλλευση βρίσκεται στο Δήμο Ελασσόνας ενώ ο μεγαλύτερος πολυτεμαχισμός 

εμφανίζεται στην Κοινότητα Καρυάς (4,3 τεμ. / εκμετάλλευση). 

Σε ότι αφορά την άρδευση, 64,8% των εκμεταλλεύσεων αρδεύεται αλλά μόνο 22,8% των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων. Τα υψηλότερα ποσοστά άρδευσης από πλευράς 

καλλιεργούμενων στρεμμάτων  εμφανίζονται στο Δήμο Γόννων (39,5%) και περί το 25% 

στους Δήμους Ελασσόνας και Ποταμιάς (εγγύτητα ποταμών Πηνειού και Τιταρήσιου). Ο 

Δήμος Σαρανταπόρου εμφανίζει ποσοστό αρδευόμενων εκτάσεων κάτω από το μισό του 

μέσου όρου (11% των καλλιεργούμενων εκτάσεων). 

Οι αρδεύσεις στην περιοχή μελέτης πραγματοποιούνται με γεωτρήσεις, ομβροδεξαμενές, 

από φυσικούς πόρους (ποτάμια, ρέματα, πηγές κ.λ.π.). 

Η δεύτερη υπό-ενότητα, με βάση τα φυσικά μορφολογικά κριτήρια αποτελείται από την 

περιοχή του Κισσάβου, του Κάτω Ολύμπου και του Μαυροβουνίου, που σε καθεμία από 

αυτές διακρίνουμε την ορεινή ζώνη και την πεδινή – παραλιακή ζώνη. 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε. 
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+ 

“ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ” 

 

AgroPOLE Ε.Π.Ε.  78 

Η ορεινή ζώνη κυριαρχείται από δάση και σε μικρότερο βαθμό από βοσκότοπους και 

φυτείες κάστανου και ελιάς. Η υπάρχουσα κτηνοτροφία είναι λίγη και αφορά κύρια την 

βόσκηση σε νομαδική μορφή. 

Η πεδινή ζώνη αποτελείται από ιδιοκτησίες τύπου ΄΄περιβολιών΄΄ και την θαλάσσια 

περιοχή που εκτείνεται σε όλο το μήκος της εξεταζόμενης περιοχής  

Σύμφωνα με τα στοιχεία σε σύνολο 2.891 εκμεταλλεύσεων στην παρολύμπια περιοχή 

μελέτης μόνο 96 είναι κτηνοτροφικές, 612 μικτές και οι υπόλοιπες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις. Η μέση έκταση ανά εκμετάλλευση είναι 30 στρέμματα.  

Προκειμένου να αποτυπωθεί η γεωργοοικονομική φυσιογνωμία της περιοχής μελέτης 

παρουσιάζονται κατ’ αρχήν οι χρήσεις γης στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας: Χρήσεις Γης ανά Δήμο και Δημοτικό Διαμέρισμα στην Περιοχή Μελέτης 

για το έτος 1991 
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ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 350,0 89,7 162,5 57,0 219,5 26,5 6,1 2,2 2,2 

ΒΑΛΑΝΙΔΙΑ 58,5 14,1 37,4 0,4 37,8 5,4 0,3     

ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗ 13,8 5,8 6,8 0,5 7,3 0,0 0,3     

ΕΛΑΣΣΟΝΑ (ΠΟΛΗ) 102,5 23,5 33,9 30,0 63,9 9,3 2,5     

ΔΡΥΜΟΣ 21,2 7,1 9,3 1,0 10,3 2,8 0,4     

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 23,6 6,0 7,3 7,9 15,2 0,1 1,4 0,7 0,7 

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 17,2 3,9 4,4 8,1 12,5 0,2 0,3     

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 17,6 5,0 2,3 9,1 11,4 0,1 0,8 1,5 1,5 

ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟ 37,8 7,0 29,1   29,1 1,3       

ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ 57,8 17,3 32,0   32,0 7,3 0,1     

ΔΗΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 304,0 67,7 123,1 24,9 148,0 61,3 1,6 5,2 20,4 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 30,4 15,2 13,2 0,4 13,6 0,0 0,5 1,2   

ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΟ 9,9 7,1 1,7 0,0 1,7 0,2 0,2 0,3 0,4 

ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ 91,7 4,1 4,2 24,5 28,7 51,4 0,0 0,5 7,0 

ΛΟΦΟΣ 23,7 11,7 10,4 0,0 10,4   0,5 1,1   

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 12,9 5,3 7,2 0,0 7,2   0,0 0,4   

ΠΥΘΙΟ 76,7 18,2 49,7 0,0 49,7 0,5 0,3 1,1 7,0 

ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ 58,7 6,1 36,7 0,0 36,7 9,2 0,1 0,6 6,0 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 237,4 57,4 105,1 16,9 122,0 7,3 10,4 2,2 2,2 

ΑΜΟΥΡΙ 7,3 4,1 1,5 0,3 1,8 0,2 1,0 0,7 0,7 

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ 34,0 7,5 26,0   26,0   0,2     

ΔΟΜΕΝΙΚΟ 27,0 14,9 8,0 0,9 8,9 1,9 0,6 1,5 1,5 

ΜΑΓΟΥΛΑ 7,8 4,9 1,6 0,1 1,7   1,0     

ΜΕΓΑΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ 77,7 3,5 34,3 2,6 36,9   0,4     

ΜΕΣΟΧΩΡΙ 31,8 5,9 22,8   22,8   2,4     

ΠΡΑΙΤΩΡΙ 15,0 7,1 5,1 0,8 5,9 0,4 1,2     

ΣΥΚΕΑ 36,8 9,5 5,8 12,2 18,0 4,8 3,6     

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 151,1 58,1 76,2 1,5 77,7 8,2 3,4 2,4 0,1 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ 27,0 8,5 15,4 1,0 16,4 0,3 0,8     

ΑΖΩΡΟ (ΒΟΥΒΑΛΑ) 20,3 8,3 9,3 0,3 9,6 1,4 0,6 0,1 0,1 

ΓΕΡΑΝΙΑ 16,0 10,5 3,7   3,7 0,8 0,5     

ΓΙΑΝΝΩΤΑ 27,0 6,4 17,2   17,2 2,8 0,1     

ΛΥΚΟΥΔΙ 20,9 8,5 11,5   11,5 0,2 0,2 2,3   

ΜΗΛΕΑ 12,7 9,4 1,9   1,9   1,2     

ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ 27,2 6,5 17,2 0,2 17,4 2,7       

ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 158,3 36,0 10,7 78,2 88,9 30,7 1,3 1,4 0,0 

ΔΟΛΙΧΗ 17,4 6,2 10,7   10,7     0,5   

ΛΙΒΑΔΙ 140,9 29,8   78,2 78,2 30,7 1,3 0,9   
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ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ 143,0 16,2 86,7 7,4 94,1 25,1 0,4 1,1 6,2 

ΑΚΡΗ 19,5 3,0 11,2   11,2 5,0 0,1 0,2   

ΚΡΑΝΙΑ 94,3 7,3 54,5 7,4 61,9 18,1 0,3 0,7 6,1 

ΛΟΥΤΡΟ 29,2 5,9 21,0   21,0 2,0   0,2 0,1 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΝΝΩΝ 112,9 41,7 47,8 1,7 49,5 18,7 0,8 1,5 0,7 

ΓΟΝΝΟΙ 55,9 30,8 22,4 1,3 23,7 0,0 0,6 0,6 0,2 

ΙΤΕΑ 12,0 1,7 9,2   9,2   0,2 0,4 0,5 

ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ 45,0 9,2 16,2 0,4 16,6 18,7 0,0 0,5 0,0 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 197,7 33,4 29,6 3,5 33,1 128,3 0,0 2,9 0,1 

ΜΕΛΙΒΟΙΑ  82,9 14,0 19,9   19,9 47,5   1,5   

ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ 17,8 5,3 0,4 2,8 3,2 9,1   0,3   

ΣΚΗΤΗ 62,3 10,1 6,0 0,3 6,3 44,9   1,0   

ΣΚΛΗΘΡΟ 34,7 4,0 3,3 0,4 3,7 26,8   0,1 0,1 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ 97,2 24,1 30,9 3,0 33,9 17,0 2,3 6,4 13,5 

ΑΙΓΑΝΗ 21,0 9,8   1,3 1,3 6,1 0,4 3,4   

ΚΡΑΝΙΑ 31,6 5,0 15,4 0,0 15,4 8,3 0,9 0,5 1,5 

ΡΑΨΑΝΗ 44,6 9,3 15,5 1,7 17,2 2,6 1,0 2,5 12,0 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 45,6 11,2 4,3 0,2 4,5 26,6 1,0 2,3 0,0 

ΚΑΡΙΤΣΑ 23,2 4,5   0,2 0,2 16,9 0,5 1,1   

ΟΜΟΛΙΟ 22,4 6,7 4,3   4,3 9,7 0,5 1,2   

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 36,1 10,6 8,4 9,2 17,6 6,5 0,2 1,2 0,0 

ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ 3,0 1,7      0,5   0,8   

ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟ 17,1 2,2   8,7 8,7 6,0   0,3   

ΓΕΡΑΚΑΡΙ 11,3 3,6 7,0 0,5 7,5   0,1     

ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ 4,7 3,1 1,4   1,4   0,1 0,1   

ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 116,5 17,4 54,0 25,4 79,4 18,0 0,7 0,3 0,1 

ΑΝΑΤΟΛΗ 80,7 2,0 51,2 9,2 60,4 18,0       

ΔΗΜΗΤΡΑ 17,1 9,4 2,8 4,0 6,8   0,4 0,1 0,1 

ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ 18,7 6,0   12,2 12,2   0,3 0,2   

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΣΩΝΟΣ 75,1 9,1 27,4 13,4 40,8 23,2 1,1 0,7 0,2 

ΠΟΥΡΝΑΡΙ 21,0 7,3   12,7 12,7   0,6 0,4   

ΣΠΗΛΙΑ 54,1 1,8 27,4 0,7 28,1 23,2 0,5 0,3 0,2 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ 158,8 22,0 23,3 93,0 116,3 19,4 0,3 0,9 3,0 

ΚΑΡΥΑ 75,1 11,2   44,2 44,2 19,1 0,1 0,5   

ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ 36,4 4,0 23,3 8,9 32,2   0,1 0,2 3,0 

ΣΥΚΑΜΙΝΕΑ 47,3 6,8   39,9 39,9 0,3 0,1 0,2   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ 

101,3 10,5 57,2 8,5 65,7 24,3 0,0 1,0 0,0 

ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ 101,3 10,5 57,2 8,5 65,7 24,3   1,0   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 

54,6 6,1 30,2 6,2 36,4 11,3 0,2 0,5 0,1 

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 51,5 4,6 30,2 5,1 35,3 11,3   0,3   

ΤΕΜΠΗ 3,1 1,5   1,1 1,1   0,2 0,2 0,1 

Περιοχή Μελέτης 2.340,0 511,2 877,4 350,0 1.227,4 452,4 29,8 30,6 44,1 

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ "Κατανομή της Εκτάσεως της Χώρας κατά Βασικές Κατηγορίες", 1991 

*η Ελασσόνα περιλαμβάνει τους οικισμούς Μικρό Ελευθεροχώρι, Αετοράχη, Αγιονέρι, το Σαραντάπορο περιλαμβάνει τον 
οικισμό Φαρμάκη 
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Ο ντόπιος πληθυσμός ασχολείται κατά κύριο λόγο με την καλλιέργεια της γης, οι 

καλλιεργούμενες εκτάσεις ανέρχονται στο 23,44% της συνολικής έκτασης. Στην ορεινή 

ζώνη καλλιεργείται η καστανιά, η μηλιά και η κερασιά, τα αμπέλια και τα λαχανικά. Η 

πεδινή – ημιορεινή ζώνη καλλιεργείται με ελιές και ετήσιες κυρίως καλλιέργειες, καπνά, 

σιτηρά, λαχανικά και η παραλιακή ζώνη η οποία αποτελείται από μικρό πλάτος εδαφικής 

λωρίδας με μικροϊδιοκτησίες κατακερματισμένες σε πολλά μικρά τεμάχια τύπου 

περιβολιών. Οι καλλιέργειες που υπάρχουν εδώ είναι ελιές, καστανιές, μηλιές, αχλαδιές 

και λιγότερο καρυδιές, ροδακινιές, κερασιές, συκιές κ.λ.π. Από τις ετήσιες ή ημιμόνιμες 

καλλιέργειες επικρατούν η μηδική και τα κοφτολίβαδα ενώ ανάπτυξη παρουσιάζουν και οι 

καλλιέργειες των λαχανικών. 

Γενικότερα επισημαίνεται ότι στην περιοχή μελέτης δεν βρίσκονται ιδιαίτερα αρωματικά ή 

φαρμακευτικά φυτά προς εκμετάλλευση, ούτε προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ ή βιολογικές 

καλλιέργειες και προϊόντα. Γίνονται ωστόσο συζητήσεις για το αμύγδαλο (Δομένικο / 

Ποταμιά), τον καπνό (τύπου Αβάνας / Ποταμιά), Κουνουπίδι (Σαραντάπορο) κ.α. 

Αναλυτικότερα η κατάσταση της γεωργίας στην περιοχή ανά Δήμο έχει ως εξής. 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

Ο Νέος Δήμος Ελασσόνας αποτελείται από το Δήμο Ελασσόνας, (στον οποίο υπάγονται 

οι οικισμοί Αγιονερίου, Αετοράχης, Δρυμού και Μικρού Ελευθεροχωρίου), το Δημοτικό 

Διαμέρισμα Βαλανίδας (με τον οικισμό Κλεισούρας), το Δημοτικό Διαμέρισμα 

Γαλανόβρυσης, το Δημοτικό Διαμέρισμα Ευαγγελισμού, το Δημοτικό Διαμέρισμα 

Κεφαλόβρυσου, το Δημοτικό Διαμέρισμα Στεφανόβουνου (με τον οικισμό Λεύκης) και από 

το Δημοτικό Διαμέρισμα Τσαριτσάνης. 

Ο Δήμος Ελασσόνας χαρακτηρίζεται μορφολογικά ως ημιορεινός στο μεγαλύτερο 

ποσοστό (73,52% της συνολικής έκτασης), ενώ το πεδινό τμήμα καταλαμβάνει μόνο το 

26,48%. Έχει συνολική έκταση  350,0Km2 από την οποία μόλις τα 89,7 Km2 δηλαδή το 

ένα τέταρτο (25,7%) καλλιεργείται ενώ το (55,1%) καλύπτεται από δημόσιους, δημοτικούς, 

ιδιωτικούς και άλλους βοσκότοπους και το υπόλοιπο ένα πέμπτο (19,2%) αποτελούν τα 

δάση ,οι οικισμοί και οι άλλες εκτάσεις . 

Στον πρωτογενή τομέα οι κυριότερες καλλιέργειες είναι τα σιτηρά (σκληρό, μαλακό σιτάρι), 

ο καπνός που είναι και παραδοσιακό προϊόν (Καμπάκ-Κουλάκ ή μαύρα Ελασσόνας) και ο 

αραβόσιτος. Από το σύνολο των 89,7 Km2, καλλιεργούμενων εκτάσεων, τα 70,856 Km2 

(ποσοστό 79%), καλύπτονται από αροτριαίες καλλιέργειες. Από εκεί προέρχεται και το 

κυριότερο εισόδημα των γεωργών της περιοχής, το οποίο εξαρτάται άμεσα από τις 

επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις καλλιέργειες. Το υπόλοιπο ένα πέμπτο 

καταλαμβάνουν οι δενδρώδεις καλλιέργειες, τα αμπέλια και οι αγραναπαύσεις. 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 

Ο Νέος Δήμος Σαρανταπόρου έχει έκταση 151.100 στρ. και αποτελείται από τον πρώην 

Δήμο Σαρανταπόρου, το Δημοτικό Διαμέρισμα Άζωρου, το Δημοτικό Διαμέρισμα 
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Γερανείων, το Δημοτικό Διαμέρισμα Γιαννωτών και το Δημοτικό Διαμέρισμα Λυκουδίου. 

Έδρα του Δήμου είναι ο οικισμός Σαραντάπορο. 

Μορφολογικά χαρακτηρίζεται ως ορεινός Δήμος διότι το 52% των εκτάσεων του είναι 

ορεινές περιοχές. Από το σύνολο της έκτασης των 151.100 στρεμμάτων, 58.100 

στρέμματα είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις και 77.700 στρέμματα είναι βοσκότοποι. Μικρό 

μέρος κατέχουν οι άλλες κατηγορίες εδαφών.  

Παραδοσιακή καλλιέργεια του Δήμου είναι ο καπνός ενώ άλλες ετήσιες καλλιέργειες είναι 

το σκληρό και το μαλακό σιτάρι, το κριθάρι και ο αραβόσιτος. Στο δημοτικό διαμέρισμα 

Σαρανταπόρου υπάρχει μεγάλη παραγωγή κηπευτικών (λάχανο, κουνουπίδι και 

μπρόκολο). Το κουνουπίδι καλύπτει κατά 70% την αγορά της Λάρισας. Πρόσφατα έχει 

συγκροτηθεί σχετική ομάδα παραγωγών για την εμπορία και προώθησή του. 

Η άρδευση των καλλιεργειών γίνεται με ιδιωτικές και δημοτικές γεωτρήσεις. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 

Η Κοινότητα Αμπελακίων αποτελείται από τα Κοινοτικά Διαμερίσματα των Τεμπών και 

των Αμπελακίων. Η συνολική έκταση της Κοινότητας είναι 54.600 στρ., ποσοστό 1,01% 

της συνολικής έκτασης του Νομού Λάρισας. Τα Αμπελάκια καταλαμβάνουν 51.500 στρ. 

και χαρακτηρίζονται μορφολογικά ως ορεινά, ενώ τα Τέμπη καταλαμβάνουν 3.100 στρ. και 

χαρακτηρίζονται ημιορεινά. 

Από τη συνολική έκταση της Κοινότητας, 6.100 στρ. (ποσοστό 11,4%) είναι 

καλλιεργούμενες εκτάσεις και γη αγρανάπαυσης, ενώ 36.400 στρ. (ποσοστό 66,9%) είναι 

βοσκότοποι. 

Παραδοσιακή καλλιέργεια της Κοινότητας είναι τα αμπέλια από τα οποία παράγεται 

τοπικός κόκκινος οίνος. 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΝΝΩΝ 

Ο Δήμος Γόνων συγκροτείται από το Δημοτικό Διαμέρισμα των Γόννων, το Δημοτικό 

Διαμέρισμα της Ιτέας και το Δημοτικό Διαμέρισμα της Καλλιπεύκης. 

Μορφολογικά ο Δήμος Γόννων χαρακτηρίζεται ημιορεινός καθώς οι δύο από τις τρεις 

Κοινότητες που τον συναποτελούν, βρίσκονται σε ημιορεινή περιοχή.  

Η συνολική έκταση του Δήμου είναι 112.900 στρ., από τα οποία 41.700 στρ. καλύπτονται 

από καλλιεργήσιμες εκτάσεις και γη αγρανάπαυσης, και 49.500 στρ. από βοσκότοπους.  

Παραδοσιακή καλλιέργεια αποτελεί η βρώσιμη ελιά και το λάδι ενώ ειδικότερα για το Δ.Δ. 

της Καλλιπεύκης άριστη ποιοτικά και ονομαστή είναι η καλλιέργεια της πατάτας. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ 

Την Κοινότητα Καρυάς συναποτελούν τα Κοινοτικά Διαμερίσματα της Καρυάς, της 

Κρυόβρυσης και της Συκαμινέας.  
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Η συνολική έκταση της Κοινότητας καλύπτει 158.800 στρ. (ποσοστό 2,95% του Ν. 

Λάρισας), από τα οποία 22.000 στρ. (ποσοστό 13,8%) είναι καλλιεργούμενες εκτάσεις και 

γη αγρανάπαυσης, ενώ 116.300 στρ. (ποσοστό 73,2%) είναι βοσκότοποι. 

Η μορφολογία της περιοχής είναι καθαρά ορεινή καθώς και τα τρία κοινοτικά διαμερίσματα 

που βρίσκονται στην Κοινότητα είναι σε ορεινό έδαφος. 

Παραδοσιακή καλλιέργεια της Κοινότητας είναι οι πατάτες και τα φασόλια.  

ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 

Το Δήμο Λιβαδίου αποτελούν τα Δημοτικά Διαμερίσματα Λιβαδίου και Δολίχης. 

Καταλαμβάνει συνολικά 158.300 στρ. (ποσοστό 2,94% της συνολικής έκτασης του Ν. 

Λάρισας από τα οποία 36.000 στρ. είναι καλλιεργούμενη γη και γη αγρανάπαυσης, 

(ποσοστό 22,7%) ενώ οι βοσκότοποι κατέχουν 88.900 στρ. (ποσοστό 56,3%).  

Το ένα από τα Δημοτικά Διαμερίσματα (Λιβάδι), βρίσκεται σε ορεινή περιοχή ενώ το άλλο 

(Δολίχη), σε πεδινή με αποτέλεσμα να υπάρχει σχετική ποικιλομορφία στη μορφολογία 

του εδάφους του Δήμου. 

Παραδοσιακή καλλιέργεια του Δήμου είναι η πατάτα, διαθέτει αυτοφυής ρίγανη και τσάι 

βουνού και τα κτηνοτροφικά προϊόντα.  

ΔΗΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 

Ο Δήμος Ποταμιάς συγκροτείται από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Αμουρίου, Βλαχογιαννίου, 

Δομένικου, Μαγούλας, Μεγάλου Ελευθεροχωρίου, Μεσοχωρίου, Πραιτωρίου και Συκέας.  

Η μορφολογία της περιοχής είναι κατά κύριο λόγο πεδινή, με έξι Δημοτικά Διαμερίσματα 

πεδινά και δύο ημιορεινά. 

Καταλαμβάνει συνολική έκταση 237.400 στρ., από τα οποία 57.400 στρ. είναι 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις και γη αγρανάπαυσης, και 122.000 στρ. είναι βοσκότοποι.  

Παραδοσιακή καλλιέργεια του Δήμου είναι ο καπνός και τα καρύδια. Πρόσφατα άρχισε 

πιλοτικά να γίνεται καλλιέργεια ειδικής ποικιλίας καπνού για πούρα τύπου Αβάνας.  

ΔΗΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 

Ο Δήμος Ολύμπου βρίσκεται βόρεια της Λάρισας και καταλαμβάνει συνολικά 304.000 στρ. 

από τα οποία τα 67.700 στρ. είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις και γη αγρανάπαυσης, ενώ τα 

148.000 στρ. αποτελούν βοσκότοπους. 

Δημοτικά Διαμερίσματα που συγκροτούν το Δήμο Ολύμπου είναι η Καλλιθέα, η 

Κοκκινόγη, ο Κοκκινοπηλός, ο Λόφος, η Ολυμπιάδα, το Πύθιο και το Φλάμπουρο. 

Μορφολογικά ο Δήμος παρουσιάζει ποικιλία καθώς τρεις από τις κοινότητες που τον 

αποτελούν είναι πεδινές, δύο είναι ορεινές και οι άλλες δύο ημιορεινές. 
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Παραδοσιακή καλλιέργεια του Δήμου είναι ο καπνός, τα καρύδια, αμύγδαλα καθώς και 

παλιές οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

κρασιού.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία σε όλους τους Δήμους αυξήθηκε το ποσοστό των εκτάσεων που 

έχουν αρδευτεί σε σχέση με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Πλήρως αρδευόμενη  (1998) 

πλέον είναι η κηπευτική γη (πλην του Δήμου Ολύμπου όπου φτάνει το 90%) και το 

μεγαλύτερο μέρος των δενδρωδών καλλιεργειών. Οι άμπελοι – σταφιδάμπελοι αρδεύονται 

(1998) σε ποσοστά που κυμαίνονται από 24% σε 81%. 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

Η κτηνοτροφία μαζί με τη γεωργία αποτελούν τη βασική πηγή εισοδήματος αλλά και 

απασχόλησης στην περιοχή μελέτης. Σε όλες της χρονιές και για κάθε Δήμο είναι φανερό 

ότι ο κύριος όγκος της κτηνοτροφίας στην περιοχή συγκεντρώνεται στην 

αιγοπροβατοτροφία. 

Γενική μάλιστα είναι η διαπίστωση ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού που 

ασχολείται με την αιγοπροβατοτροφία είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Οι άνθρωποι αυτοί 

από τη μια πλευρά δεν ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις των αρμόδιων φορέων για 

εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεών τους και παραγωγή προϊόντος (γάλακτος, κρέατος) 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα υγιεινής, ενώ από την άλλη πλευρά με την πάροδο του 

χρόνου αποσύρονται από τον κλάδο με αποτέλεσμα να μειώνεται ο αριθμός των 

εκμεταλλεύσεων.   

Οι διαρθρωτικές αδυναμίες του κλάδου εμφανίζονται οξυμένες και λειτουργούν 

απαγορευτικά στην υιοθέτηση διαδικασιών εκσυγχρονισμού των εκμεταλλεύσεων, 

βελτίωσης της διατροφής (σήμερα το 85% του αιγοπροβατοτροφικού πληθυσμού 

εκτρέφεται με το ποιμενικό εκτατικό σύστημα), πρόληψης και καταπολέμησης των 

ασθενειών και εκμετάλλευσης των προϊόντων της γενετικής βελτίωσης.  

Η έλλειψη επαρκών εκτάσεων για βόσκηση, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, περιορίζει τις 

αποδόσεις και διατηρεί το κόστος παραγωγής υψηλό. Επίσης το υψηλό κόστος της 

τραπεζικής χρηματοδότησης και οι αδυναμίες στο κύκλωμα εμπορίας, μεταποίησης και 

τυποποίησης των προϊόντων του κλάδου, του στερεί δυνατότητες ανάπτυξης.  Η επιβολή 

πλαφόν (ανώτατος αριθμός επιλέξιμων προς πριμοδότηση ζώων) με την αναθεώρηση της 

ΚΑΠ του 1992 περιορίζει την αύξηση του αριθμού των εκτρεφομένων ζώων και 

δυσκολεύει περαιτέρω την είσοδο νέων ανθρώπων στο επάγγελμα. 

Οι βοσκότοποι της περιοχής αποτελούν το 55,26% της συνολικής έκτασης. Η υπάρχουσα 

κτηνοτροφία είναι λίγη και αφορά κύρια τη βόσκηση σε νομαδική μορφή από αιγοπρόβατα 

με παραγωγική κατεύθυνση την παραγωγή γάλακτος και συμπληρωματικά νεαρών 

εριφίων, που καταναλώνονται νωπά σε ηλικία 2 μηνών, στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη. Η 

κτηνοτροφία στην πεδινή ζώνη είναι μικρής κλίμακας σε μικρές μονάδες, κύρια οικόσιτης 

μορφής. 
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Η μορφή των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων διατηρεί την παραδοσιακή μορφή της 

στηριζόμενη σε σοβαρές επιδοτήσεις, αλλιώς θα είχε μειωθεί σημαντικά λόγω των 

αντίξοων συνθηκών που αντιμετωπίζει (έλλειψη βοσκοτόπων με επαρκή βοσκοϊκανότητα 

και έργων υποδομής, σκληρή εργασία επί πολλές ώρες την ημέρα με επιπτώσεις στην 

κοινωνική ζωή των κτηνοτρόφων, έλλειψη οργανωμένης εμπορίας ελεγχόμενης από το 

συνεταιριστικό κίνημα κ.λ.π.). Κάτω από τις υφιστάμενες συνθήκες της περιοχής δεν 

προβλέπεται αύξηση της σημασίας του κλάδου στα αμέσως προσεχή χρόνια ούτε 

προγραμματίζονται παρεμβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. 

Στα βασικότερα ίσως προβλήματα του κλάδου συγκαταλέγονται και : 

 Η απροθυμία των νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με το επάγγελμα του κτηνοτρόφου 

και ιδίως του αιγοπροβατοτρόφου.  

 Τα χαμηλά εισοδήματα, που σε μεγάλο βαθμό στηρίζονται από τις διάφορες κοινοτικές 

επιδοτήσεις (πριμοδοτήσεις, εξισωτικές αποζημιώσεις κ.α.). 

 Η διατήρηση των αποδόσεων την τελευταία 30ετία σε χαμηλά επίπεδα. 

Η αιγοπροβατοτροφία στην περιοχή είναι κατά κανόνα ποιμενική. Η διατροφή κατά τους 

χειμερινούς μήνες αποτελείται από συγκομιζόμενες ζωοτροφές (μηδική, άχυρο, 

δημητριακά) και υποπροϊόντα βιομηχανιών (βαμβακόπιτα, σογιάλευρο, πούλπα, 

ζαχαρότευτλα). ΟΙ αφορά τις συνθήκες σταβλισμού των αιγοπροβάτων, αυτές δεν είναι 

ιδιαίτερα καλές. Γενικά δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι χώροι αρμέγματος και αλμεκτικά 

συγκροτήματα παρά σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Αυτό συμβαίνει μεταξύ άλλων γιατί 

προκειμένου να είναι οικονομικά αποδοτικό ένα τέτοιο συγκρότημα η μονάδα πρέπει να 

διαθέτει τουλάχιστον 150-200 ζώα και υπάρχει μια ελάχιστη απόδοση 180 kg γάλακτος 

ανά ζώο. Επίσης δεν έχει προχωρήσει αρκετά ο εξηλεκτρισμός των περιοχών που 

συγκεντρώνονται ποιμνιοστάσια.  

Οι βοσκότοποι είναι είτε δημόσιοι (και παραχωρούνται στους Δήμους/Κοινότητες) ή 

Δημοτικοί/ Κοινοτικοί. Οι βοσκότοποι κάθε Δήμου διατίθενται στους δημότες κυρίως. Το 

κόστος βόσκησης είναι κατά μέσο όρο 100 δρχ/κεφάλι για τα μικρά ζώα και 200 

δρχ/κεφάλι για τα μεγάλα ζώα. Υπάρχουν ακόμα ορισμένα Εποικιστικά Λιβάδια  τα οποία 

είναι κατά κανόνα δημόσιοι βοσκότοποι τους οποίους διαχειρίζονται Συνεταιρισμοί 

Αποκατάστασης Ακτημόνων Μικροκαλλιεργητών (ΣΑΑΜΚ) και όπου είναι εγκατεστημένοι 

κυρίως μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι. 

Οι αγελάδες κρεατοπαραγωγής διαβιούν σε μονάδες με αρκετά καλές συνθήκες, αν και 

πρόκειται συνήθως για ελαφρές κατασκευές, ενώ στις ορεινές περιοχές περνούν αρκετά  

μεγάλο μέρος του χρόνου σε βοσκότοπους. Υπάρχουν αρκετές μονάδες (221) στην 

περιοχή.  

Οι θηλάζουσες αγελάδες είναι κατά κανόνα ελευθέρας βοσκής. Το μέσο μέγεθος των 

εκμεταλλεύσεων κυμαίνεται μέχρι 50 ζώα, ενώ δεν υπάρχουν μονάδες με περισσότερα 

από 500 ζώα. 
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Οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής σταβλίζονται σε οργανωμένες μονάδες σε πεδινές και 

ημιορεινές περιοχές. Στην περιοχή υπάρχουν λίγες (40 μονάδες) και με μικρό αριθμό 

ζώων έως 50 αγελάδες. Οι εκμεταλλεύσεις είναι εντατικής μορφής, γίνεται κατά κανόνα 

μηχανικό άρμεγμα και οι αποδόσεις είναι αρκετά ικανοποιητικές. Τα ζώα είναι 

προελεύσεως εξωτερικού (μόνο ασπρόμαυρες αγελάδες). 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα που 

χρηματοδοτήθηκαν από το LEADER ΙΙ. 

Στην περιοχή κατά τα τελευταία χρόνια έγινε χαμηλή χρήση άλλων προγραμμάτων 

αξιοποίησης των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.  

Από τον Ν1892 χρηματοδοτήθηκε στο Λιβάδι επένδυση εκτροφής-αναπαραγωγής και 

εμπορίας στρουθοκαμήλου (Ντάμπος Ν., 2002, ύψους 47 εκατ. δρχ, επιχορήγηση 14 

εκατ. δρχ). 

Πίνακας: Επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα που χρηματοδοτήθηκαν από το 

LEADER II 

Ίδρυση μονάδας παραγωγής 

παραδοσιακής γιαούρτης και άλλων 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟ-

ΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ. 
Βαλανίδα 26.629.300 26.629.300 11.983.185 

Ιδρυση μονάδας τυποποίησης -

συσκευασίας τυποποιημένου 

σπόρου σιταριού. 

ΦΩΤΙΟΥ Δ.-

ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Θ. 
Ελασσόνα 46.750.000 46.750.000 21.037.500 

Αγορά - Εγκατάσταση παγολεκανών 

συλλογής γάλακτος 

Ε.& Κ. ΕΞΑΡΧΟΣ &ΣΙΑ 

Ο.Ε 
Ελασσόνα 10.500.000 10.500.000 4.725.000 

Αγορά - Εγκατάσταση παγολεκανών 

συλλογής γάλακτος 

ΤΥΡΕΞ -Δ.&Ι. 

ΕΞΑΡΧΟΣ 
Ελασσόνα 10.000.000 10.000.000 4.500.000 

Αγορά - Εγκατάσταση παγολεκανών 

συλλογής γάλακτος 
Δ. ΓΙΩΤΣΑΣ &ΣΙΑΟ.Ε Ελασσόνα 21.250.000 21.250.000 9.562.500 

Αγορά - Εγκατάσταση παγολεκανών 

συλλογής γάλακτος 
ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. Ελασσόνα 21.000.000 21.000.000 9.450.000 

Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας 

παραδοσιακής γιαούρτης 

ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

&ΣΙΑΕ.Ε 
Ελασσόνα 13.960.000 13.960.000 6.282.000 

Βελτίωση εγκαταστάσεων του 

εργοστασίου φυραμάτων. 
Ε.Α.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ελασσόνα 39.099.809 39.099.809 17.594.914 

Πρότυπος δημιουργία παραγωγής 

τυροκομικών προϊόντων. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΚΗΣ-

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΚΗΣ 
Κρανέα 74.024.000 74.024.000 33.310.800 

Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού μικρού 

οινοποιείου, παραγωγής οίνου από 

βιολογικό προϊόν. 

ΚΑΤΣΑΡΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Κρανέα   

Ολύμπου 
60.553.000 60.553.000 36.331.800 

Δεματοποίηση και περιτύλιγμα με 

πλαστικό νωπών χόρτων 

ενσίρωσης. 

ΦΑΡΜΕΛΑ Α.Ε. Ελασσόνα 30.000.000 30.000.000 18.000.000 

Εκτροφείο Αγριόχοιρων. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ολυμπιάδα 11.394.670 11.394.670 6.836.802 

Εκτροφείο Λαγών ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λιβάδι 3.307.062 3.307.062 1.984.237 

Εκτροφείο Αγριόχοιρων. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κρυόβρυση 5.266.000 5.266.000 3.159.600 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 
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ΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

Η ανεπάρκεια ή η απουσία των δομών αυτών αποτελεί τον κατεξοχήν περιοριστικό 

παράγοντα γεωργικής ανάπτυξης  περιοχής . 

Κατά τομέα η κατάσταση είναι ως εξής:  

Κτηνοτροφικά προϊόντα: Τα κύρια αγροτικά προϊόντα τα οποία διακινούνται στην περιοχή 

Μελέτης είναι τα γαλακτοκομικά και τα τυροκομικά. Πέρα από αυτά όμως παρατηρείται 

σημαντική δραστηριότητα όσον αφορά την εμπορία μαλλιού και γενικά την υφαντουργία 

και τα έτοιμα ενδύματα. 

Παρόλη όμως την τόσο έντονη εμπορική κίνηση, εντούτοις δεν υπάρχει προς το παρόν 

κάποια κεντρική μονάδα η οποία να οργανώνει συνολικά την εμπορία των προϊόντων, 

πράγμα που θα είχε ενδεχομένως ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των τιμών προς όφελος 

της περιοχής. Εξαίρεση αποτελεί μόνο ο Δήμος Ελασσόνας του οποίου οι παραπάνω 

δραστηριότητες είναι περισσότερο συντονισμένες και υπάρχει ισχυρός σύνδεσμος μεταξύ 

παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίου. 

Αροτριαίες καλλιέργειες: Δεν υπάρχουν επαρκείς αποθηκευτικοί χώροι και όσοι υπάρχουν 

δεν είναι σύγχρονες αποθήκες (SILOS) αλλά παλιές οριζόντιες που ανήκουν είτε σε 

αγρότες είτε στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς . 

Κτηνοτροφικά φυτά: Χαρακτηρίζονται από ολοκληρωτική απουσία υποδομής εμπορίας 

τους. 

Για τα όσπρια (φασόλια κατά κύριο λόγο) υπάρχει γενικά πρόβλημα στη διάθεση της 

παραγωγής και στις χαμηλές τιμές σαν αποτέλεσμα των ελεύθερων εισαγωγών και στην 

αλλαγή των προτιμήσεων στην κατανάλωση . 

Βιομηχανικά φυτά: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα ζαχαρότευτλα που δεν 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα υποδομής αφού παράγονται βάσει συμβάσεων με την Ε.Β. 

Ζάχαρης και μεταποιούνται στο εργοστάσιο της Λάρισας. 

Λαχανικά: Η εμπορία τους σε νωπή κατάσταση γίνεται τοπικά με τον παραδοσιακό τρόπο, 

είτε από τους ίδιους τους παραγωγούς είτε από μικροπωλητές κυρίως κατά την 

παραθεριστική περίοδο). Ένα μεγάλο ποσοστό της παραγωγής καλύπτει τις ανάγκες της 

αγροτικής οικογένειας. 

Φρούτα –Ξηροί καρποί –Ελιές: Τα ψυγεία που λειτουργούν στην περιοχή καλύπτουν τις 

ανάγκες αποθήκευσης και συντήρησης των παγωμένων φρούτων (που είναι προϋπόθεση 

της αποτελεσματικής άσκησης της εμπορίας αυτών), ενώ σε αντίθεση δεν επαρκούν τα 

διαλογητήρια –συσκευαστήρια. Η εμπορία γίνεται στην εσωτερική αγορά, είτε από τους 

ίδιους τους παραγωγούς, είτε από εμπόρους που διακινούν τα προϊόντα στις μεγάλες 

αγορές των πόλεων. 
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Γενικά τα προϊόντα προέρχονται κατά βάση από παλιές γηρασμένες φυτείες παλαιών 

ποικιλιών (υψηλό κόστος συγκομιδής) αλλά έχουν πολύ καλή ποιότητα και γίνονται δεκτά 

στην αγορά σαν προϊόντα ορεινής προέλευσης. 

Η καλλιέργεια του ακτινιδίου είναι αρκετά καινούρια. Πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα γιατί 

μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή εσόδων για την αγροτική οικογένεια. 

Οι ξηροί καρποί που παράγονται στην περιοχή, ειδικά δε τα κάστανα στερούνται 

οποιασδήποτε υποδομής τόσο επεξεργασίας όσο και τυποποίησης και εμπορίας. 

Η ελαιοπαραγωγή της περιοχής προέρχεται κατά βάση από ποικιλίες για 

κονσερβοποίηση. Ανάλογα όμως με την κατάσταση της αγοράς ένα μέρος της παραγωγής 

συχνά ελαιοποιείται (στα τοπικά ιδιωτικά ελαιοτριβεία). 

Αμπέλι: Το μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής γίνεται στην περιοχή της Ραψάνης. Το μισό 

περίπου αυτής παραδίνεται στο οινοποιείο Ραψάνης.  

Τα πρόβλημα που αντιμετωπίζει το κρασί από πλευράς εμπορίας είναι ότι λόγω της 

μικρής παραγωγής σταφυλιών η τιμή εξαγοράς τους είναι μεγάλη προκειμένου να 

εξακολουθήσει να είναι η καλλιέργεια συμφέρουσα, για τους παραγωγούς. Η υψηλή αυτή 

τιμή εξαγοράς προκαλεί υψηλό κόστος στο κρασί που δεν προωθείται στην αγορά 

τουλάχιστον με τον τρόπο που το εμπορεύεται το οινοποιείο Ραψάνης. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται στους παραγωγούς της περιοχής από, το 

Υπουργείο Γεωργίας, σαν τεχνική υποστήριξη στην γεωργική, κτηνιατρική, δασική και 

αλιευτική παραγωγή, την Α.Τ.Ε. υπό την μορφή Γεωτεχνικών και πιστωτικών υπηρεσιών, 

την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και των Τοπικών Συνεταιρισμών, υπό τη μορφή 

των προμηθειών εισροών και της οργάνωσης και εμπορίας των προϊόντων. 

Στην ορεινή περιοχή της μελέτης για την τεχνική υποστήριξη των παραγωγών οι 

υπηρεσίες του Υπ. Γεωργίας έχουν την παρακάτω διάρθρωση: 

Α) Γεωπονικές υπηρεσίες: Η Διεύθυνση Γεωργίας στη Λάρισα που καλύπτει την περιοχή 

μελέτης με τα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης Ελασσόνας, με περιοχή αρμοδιότητας την 

επαρχία Ελασσόνας και Πυργετού, με περιοχή αρμοδιότητας τις κοινότητες Αμπελακίων, 

Ραψάνης, Πυργετού, Αιγάνης, Κρανιάς, Στομίου, Ομόλιου και Καρίτσας. 

Το γραφείο Ανάπτυξης Αγιάς που καλύπτει μεταξύ των άλλων τις κοινότητες Σκλήθρου, 

Μελιβοίας, Σωτηρίτσας και Σκήτης. 

Για την Ερευνητική και εκπαιδευτική διαδικασία των υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας 

χρησιμοποιούνται τα υπάρχοντα στην περιοχή κρατικά κτήματα όπως του Πυργετού και 

το Πρότυπο κτήμα Αγιάς 

Β) Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Είναι η διεύθυνση Κτηνιατρικής στη Λάρισα με τα αντίστοιχα 

επαρχιακά κτηνιατρεία της Ελασσόνας, με περιοχή αρμοδιότητας την επαρχία 
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Ελασσόνας, του Πυργετού, με περιοχή αρμοδιότητας τις κοινότητας: Πυργετού, Αιγάνης, 

Κρανιάς, Στομίου, Ομολίου και Καρίτσας και το εποχιακό Κτηνιατρείο Αγιάς με περιοχή 

αρμοδιότητας τις κοινότητες: Σκήτης, Σωτηρίτσας, Σκλήθρου και Μελιβοίας. 

Γ) Δασικές Υπηρεσίες: Η εξυπηρέτηση της περιοχής γίνεται από τα Δασαρχεία και 

Δασονομεία που υπάγονται στην Διεύθυνση Δασών Λάρισας και είναι το Δασαρχείο 

Λάρισας που καλύπτει τις περιοχές του Πυργετού, Κάτω Ολύμπου και Κισσάβου και σε 

αυτόν ανήκουν το Δασονομείο Γόννων (κατά την χειμερινή περίοδο) ή Καλλιπεύκης (κατά 

την θερινή) που εξυπηρετεί τις δασικές περιοχές των κοινοτήτων: Ραψάνης, Πυργετού, 

Αιγάνης, Κρανιάς, το Δασονομείο Καρίτσας για τις κοινότητες: Αμπελάκια, Στόμιο, Ομόλιο 

Καρίτσα, το Δασαρχείο Αγιάς για τις περιοχές του Δήμου Μελιβοίας (Μελιβοία, Σκήτη, 

Σωτηρίτσα) και το Δασαρχείο Ελασσόνας για τις περιοχές της επαρχίας Ελασσόνας. 

ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η δασική παραγωγή της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποτελεί το 5% της δασικής παραγωγής 

της χώρας. Στο Ν. Λάρισας παράγεται το 40% των καυσόξυλων της Περιφέρειας.  

Τα δάση της περιοχής Ολύμπου και Κάτω Ολύμπου βρίσκονται κύρια στις κοινότητες 

Καρυάς, Καλλιπεύκης, Κοκκινόπηλου, Κρανιάς, Αιγάνης,  Αμπελακίων και Πυργετού.  Το 

δημόσια δάση των περιοχών της Κρανιάς και της Αιγάνης αποτελούνται από πολλά είδη 

και η ετήσια απόδοσή τους σε δασικά προϊόντα είναι μεγάλη και αξιόλογη σε δασική 

παραγωγή κυρίως οξιάς 651 κυβ. μέτρα, ελάτης 110,5 κυβ. μέτρα και μαύρης πεύκης 18,2 

κυβ. μέτρα, σύμφωνα με την υπάρχουσα διαχειριστική μελέτη που αφορά την περιοχή του 

Κάτω Ολύμπου για τη δεκαετία 1991-2001.  

Το δημοτικό δάσος της περιοχής του Πυργετού δεν παρουσιάζει αξιόλογη απόδοση. 

Αποτελείται στο κύριο μέρος του από θαμνώδη είδη όπως το πουρνάρι, το φυλλίκι, η 

αγριελιά, κουτσουπιά, κοκορεβυθιά και πλατάνι τα οποία εκτείνονται ως τις καλλιέργειες 

χωρίς παραγωγή ξύλου.  

Τα δάση αυτά διατηρούνται κυρίως για την προστασία και την αισθητική του τοπίου και 

χρησιμοποιούνται και ως βοσκότοποι σε ορισμένα σημεία.  

Τα παραγόμενα προϊόντα από την εκμετάλλευση των δασών σύμφωνα με τα σχέδια 

εκμετάλλευσης των δασικών υπηρεσιών που συντάσσονται για μία δεκαετία είναι τεχνικό 

ξύλο (βιομηχανική και στρογγυλή ξυλεία) και καυσόξυλα ή θρυμματισμένη ξυλεία. Γίνεται 

ακόμα εκμετάλλευση κλώνων Ελάτης, δένδρα Χριστουγέννων, γκυ και Ου (κοινώς 

Αρκουδοπούρναρο) καθώς και παραγωγή καυσόξυλων. 

Η συνολική παραγωγή δεν είναι η ίδια κάθε χρόνο και είναι ανάλογη με τα σχέδια 

εκμετάλλευσης που συντάσσουν τα δασαρχεία.  

Στις δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με την ορολογία, εκτός από τις καλυμμένες με δένδρα 

περιοχές που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, περιλαμβάνονται και περιοχές που είναι 
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θαμνώνες αείφυλλων (πουρναροτόπια) καθώς και χορτολιβαδικές εκτάσεις που 

βρίσκονται μέσα στις παραπάνω περιοχές ή στην αλπική ζώνη του Ολύμπου.  

Για την μελέτη αυτό που ενδιαφέρει κυρίως είναι τα εκμεταλλεύσιμα δημόσια δάση της 

περιοχής: 

Δάσος Κοκκινοπηλού. Βρίσκεται στις ΒΔ πλαγιές του κυρίου όγκου του Ολύμπου. 

Ανατολικά του χωριού Κοκκινοπηλός από υψόμετρο 500 μ. έως 2318 μ. σε συνολική 

139.440 στρ. Δασοσκεπής έκταση : 35.960 στρ. 

Η διαχειριστική μελέτη αφορά στην δεκαετία 1999 έως και 2008. Η συνολική παραγωγή 

ανέρχεται για τα δέκα χρόνια σε 71.460 m3  και κατανέμεται σε 61.430 m3 Μαύρης 

Πεύκης, σε 1940 m3 Ελάτης, σε 7.890 m3 Οξιάς και σε 200 m3 Δρυός. 

Δάσος Καρυάς. Η διαχειριστική μελέτη του δάσους της Καρυάς αφορά στην δεκαετία 1991 

έως και 2000. Η συνολική παραγωγή ανέρχεται για τα δέκα χρόνια σε 17.425,32 m3  και 

κατανέμεται σε 8.353,13 m3 Μαύρης Πεύκης, σε 3.678,96 m3 Ελάτης, σε 2.045,45m3 

Οξιάς, σε 2.971,22 m3 Δρυός και 556,56 m3 λοιπά πλατύφυλλα κυρίως Λεύκες. 

Δάσος Καλλιπεύκης. Η διαχειριστική μελέτη του δάσους της Καλλιπεύκης αφορά στην 

δεκαετία 1991 έως και 2000. Η συνολική παραγωγή ανέρχεται για τα δέκα χρόνια σε 

35.181 m3  και κατανέμεται σε 7.420 m3 Μαύρης Πεύκης, σε 7.851m3 Ελάτης, σε 18.711 

m3 Οξιάς, σε 1.040 m3 Δρυός και σε 159 m3 Γαύρου για καυσόξυλα. 

Δάσος Αμπελακίων. Η διαχειριστική μελέτη του δάσους των Αμπελακίων αφορά στην 

δεκαετία 1996 έως και 2005. Η συνολική παραγωγή ανέρχεται για τα δέκα χρόνια σε 

4.120 m3  και είναι μόνο ξυλεία Οξιάς. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως ο μέσος όρος ετήσιας παραγωγής προϊόντων 

ξύλου από την διαχείρισης των προαναφερθέντων Δημόσιων δασικών εκτάσεων  

ανέρχεται σε λιγότερο από 13.000 m3. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το 1994-1999, στην 

κοινότητα  Αζώρου συγκομίσθηκαν από γεωργικές εκτάσεις (ελαιώνες, οπωρώνες, λοιπές 

καλλιεργούμενες εκτάσεις)  17.000 τόνοι καυσόξυλα. 

Υπάρχουν ακόμη τα παρακάτω δάση (χωρίς διαχειριστικές μελέτες):   

Δάσος Σπαρμού. Επί  της ΝΔ πλευράς του Ολύμπου. Βρίσκεται εντός της κοινοτικής 

περιοχής της Κοινότητας Φλάμπουρου Ελασσόνας και η όλη περιφέρεια του 

παρεμβάλλεται  μεταξύ των Κοινοτικών Περιφερειών Συκαμινέας – Κρυόβρυσης και 

Κοκκινοπηλού Ολυμπιάδος,  υπάγεται διοικητικά στην Κοινότητα Φλαμπουρίου και έχει 

έκταση : 17.790 στρ. 

Δασός Λιβαδιού. Στο βορειότερο άκρο  του Ν. Λαρίσης, σε συνολική δασωμένη έκταση 

30.000 στρ. από τα οποία 23.000 στρ. είναι ψηλό φυσικό δασός οξιάς το οποίο 

περιλαμβάνεται στα διοικητικά όρια του νόμου Κατερίνης και μόνο 3.000 στρ. τεχνητό 

δασός μαύρης πεύκης που άρχισε να δημιουργείται από το 1950 και βρίσκεται στη 

διοικητική περιφέρεια του Ν. Λαρίσης.  
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Δημόσιο Δασός Τσαπουρνιάς. Το δημόσιο δασός Τσαπουρνιάς βρίσκεται στις 

βορειοανατολικές πλάγιες του όρους αμαρ-μπεη. Σε ότι αφορά την έκταση, 

περιλαμβάνουμε σ’ αυτό και τις ιδιωτικές και κοινοτικές εκτάσεις του χωριού Φαρμάκη: 

1244 στρ. Τσαπουρνιάς + 1056 στρ. Φαρμάκης 

Συν/το δάσος «Παλαιοκουτσουφλιανής» Βερδικούσας – Ελασσόνας. Στις ΒΑ πλαγιές των 

Αντιχασίων ορέων από 280 μ. έως 1120 μ. ύψος, σε έκταση: 1690 στρ. έχει φυλλοβόλα 

πλατύφυλλα (οξιά και δρυς). Άλλα είδη που απαντώνται μεμονωμένα κατά θέσεις είναι: 

γαύρος, κρανιά, φράξος, ιτιές, πουρνάρι, πλατάνια κατά μήκος των ρεμάτων, γκορτσιές 

κ.λ.π. Πλούσια θαμνώδης και ποώδης βλάστηση. Στα διάκενα κυριαρχεί η φτέρη. 

Κοινοτικό Δασός Δρυμού Βρίσκεται στην περιοχή του Δρυμού Ελασσόνας και 

καταλαμβάνει έκταση 2.020 στρ.  Έχει  Τραχεία Πεύκη – κυπαρίσσι – ακακία 

Δημόσιο δάσος Περιμέτρου Ελασσόνας – Τσαριτσάνης. Στα Βόρεια της Ελασσόνας και 

της Τσαριτσάνης και σε υψόμετρο 360 μ. έως 700 μ. σε έκταση 400 στρ., έχει Τραχεία 

Πεύκη – Κυπαρίσσι – Λεύκη Καναδική και λοχμές 

Αισθητικό Άλσος Κοιλάδας Τεμπών. Υπάγεται διοικητικά στη Ραψάνη και τα Αμπελάκια 

(όριο ο Πηνειός ποταμός). Σύμφωνα με το Δ 92/1974 χαρακτηρίζεται «Αισθητικό Δάσος». 

Κάθε έργο που εκτελείται πρέπει να έχει την έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας όπου υπάγεται η περιοχή. Λόγω της ειδικής φύσης του δάσους 

αυτού γίνεται αναλυτικότερη παρουσίαση σε άλλο Κεφάλαιο. 

Τα παραγωγικά δάση της περιοχής του Κισσάβου στα ψηλότερα σημεία συνίστανται 

κυρίως από οξιά, δρυ και αείφυλλα πλατύφυλλα, με μέση ετήσια παραγωγή για την οξιά 

243,4 κυβ. μέτρα, για τα δρυοδάση 744,8 κυβ. μέτρα και για τα αείφυλλα πλατύφυλλα 

1.210,8 κυβ. μέτρα σύμφωνα με τη διαχειριστικές εκθέσεις και τους πίνακες υλοτομίας 

που αφορούν την περιοχή των ιδιωτικών και δημοτικών δασών του Δήμου Μελιβοίας. 

Η δασική βλάστηση στις χαμηλότερες ζώνες και στην παραθαλάσσια ζώνη αποτελείται 

από είδη όπως η κουμαριά, η γλυστροκουμαριά, το πουρνάρι, και το φυλλίκι και η ετήσια 

παραγωγή τους σε ξυλεία (κυρίως καυσόξυλα) είναι πάρα πολύ μικρή. Τα δάση αυτά 

διατηρούνται κυρίως για την προστασία και την αισθητική του τοπίου.  

Το δημοτικό και το ιδιωτικό δάσος της περιοχής της Σωτηρίτσας αποτελείται από 

θαμνώδη είδη και η απόδοσή τους σε δασικά προϊόντα είναι μηδαμινή. 

Όσον αφορά το Δημόσιο δάσος της Όσσας η ετήσια παραγωγή σε ξυλεία, σύμφωνα με τη 

διαχειριστική μελέτη για την περιοχή των δημοσίων δασών της Όσσας είναι η ακόλουθη: 

οξιά 5.935,3 κυβ. μέτρα, ελάτη 185,5 κυβ. μέτρα, δρυς 993,1 κυβ. μέτρα αείφυλλα 

πλατύφυλλα 1.582,2 κυβ. μέτρα και καστανιά 10,9 κυβ. μέτρα. 

Αναλυτικά κατά περιοχή έχουμε την ακόλουθη παραγωγή: 

Για το δημόσιο δάσος Στομίου η ετήσια παραγωγή είναι οξιά 1.055,1 κυβ. μέτρα, ελάτη 

52,3 κυβ. μέτρα, δρυς 297,3 κυβ. μέτρα και καστανιά 10,9 κυβ. μέτρα. 
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Για το δημόσιο δάσος Καρίτσας η ετήσια παραγωγή είναι οξιά 1.535,1 κυβ. μέτρα, ελάτη 

17 κυβ. μέτρα, δρυς 154,4 κυβ. μέτρα και αείφυλλα πλατύφυλλα 430,8 κυβ. μέτρα. 

Για το δημόσιο δάσος Μελιβοίας η ετήσια παραγωγή είναι οξιά 546,8 κυβ. μέτρα, δρυς 

61,2 κυβ. μέτρα και αείφυλλα πλατύφυλλα 152,5 κυβ. μέτρα. 

Για το δημόσιο δάσος Μεγαλοβρύσου η ετήσια παραγωγή είναι οξιά 1.390,4 κυβ. μέτρα, 

δρυς 421,5 κυβ. μέτρα και αείφυλλα πλατύφυλλα 927,7 κυβ. μέτρα. 

Για το δημόσιο δάσος Ανατολής η ετήσια παραγωγή είναι οξιά 1.082,7 κυβ. μέτρα και 

ελάτη 79,1 κυβ. μέτρα. 

Για το δημόσιο δάσος Σπηλιάς η ετήσια παραγωγή είναι οξιά 325,2 κυβ. μέτρα, ελάτη 37,1 

κυβ. μέτρα, δρυς 58,7 κυβ. μέτρα και αείφυλλα πλατύφυλλα 71,2 κυβ. μέτρα. 

Δεν φαίνεται να προκύπτει ανταγωνισμός βόσκησης και δασικής παραγωγής. Για 

παράδειγμα, όταν το 1999 προέκυψε πρόβλημα επάρκειας βοσκοτόπων στην περιοχή 

Γόννων, παραχωρήθηκαν 8.000 στρ. γεωργικής και όχι δασικής γης.  

Μεταποίηση και εμπορία 

Ο τομέας «δασική παραγωγή» είναι αρκετά ανεπτυγμένος στα πλαίσια βέβαια των 

δυνατοτήτων της περιοχής φαίνεται όμως ότι έχει παραπέρα δυνατότητες και θα 

μπορούσε να αναπτυχθεί εκτενέστερα. Στα πλαίσια αυτά το LEADER II 

χρηματοδοτήθηκαν οι παρακάτω επενδύσεις: 

Πίνακας: Επενδύσεις Αξιοποίηση Δασικής Παραγωγής που χρηματοδοτήθηκαν 

από το LEADER II 

Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού 

υλοτόμησης. 
Δ.Α.Σ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ Λιβάδι 15.400.000 15.400.000 9.240.000 

Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού 

υλοτόμησης 
Δ.Α.Σ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ Βερδικούσια 12.320.000 12.320.000 7.392.000 

Σύγχρονη υλοτόμηση και 

επεξεργασία ξύλου. 
ΣΙΑΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λιβάδι 9.490.000 9.490.000 5.694.000 

Εκσυγχρονισμός παραγωγικής 

διαδικασίας κοπής ξύλου. 
ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελασσόνα 32.000.000 32.000.000 19.200.000 

Προμήθεια εξοπλισμού πριστηρίου 

ξυλείας. 

Θ.ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ-

Γ.ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΗΣ Ο.Ε 
Καλλιθέα 27.500.000 27.500.000 16.500.000 

Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού 

υλοτόμησης. 

ΔΑΣ.ΣΥΝΕΤ.ΚΟΚΚΙΝΟΠΗ

ΛΟΥ 
Κοκκινοπηλός 6.600.000 6.600.000 3.960.000 

Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού 

υλοτόμησης 

ΔΑΣ.ΑΝΑΓΚΑΣΤ. 

ΣΥΝΕΤ.ΟΜΟΛΙΟΥ 
Ομόλιο 8.824.373 8.824.373 5.294.624 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 

Πρέπει να τονιστεί ότι η επεξεργασία ξύλου είναι δραστηριότητα με εξαιρετικά υψηλό 

μεταφορικό κόστος και γι΄ αυτό και μικρές μονάδες μεταποίησης και εμπορίας 

εγκαθίστανται κοντά στον τόπο παραγωγής της πρώτης ύλης. 
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ΑΛΙΕΙΑ 

Σε γενικές γραμμές η αλιεία στο Νομό Λάρισας είναι υποβαθμισμένη και από πλευράς 

μεθόδων αλιείας (παραγωγής) και από πλευράς εμπορίας και από πλευράς εισοδήματος. 

Η σημαντικότερη υποδομή στο χώρο της αλιείας είναι το αλιευτικό καταφύγιο του 

Αγιοκάμπου και του Στομίου που επιτρέπει σε όλα τα αλιευτικά σκάφη να ξεφορτώνουν το 

εμπόρευμα τους και στην συνέχεια να το διακινούν στην αγορά.  

Για το σύνολο της περιοχής πλην των παραλίων επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει 

συστηματική αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων της περιοχής για αλιευτικούς 

σκοπούς. Υπάρχει μόνο μια μονάδα εκτροφής πέστροφας στο Κεφαλόβρυσο, δίπλα στο 

ομώνυμο Δημοτικό Διαμέρισμα με προμήθεια 10.000 γόνων ετησίως από την Έδεσσα και 

έχει ετήσια παραγωγή 1,5 τόνο πέστροφας. Εναλλακτικά κατ΄ έτος εκτρέφονται  κυπρίνοι 

για τη συντήρηση των παρακείμενων δεξαμενών. Ερασιτεχνικά (και σε φθίνουσα πορεία) 

αλιεύοντα διάφορα ποταμίσια ψάρια: κεφαλόπουλα (leuciscus meridionalis), μπριάνες 

(barbus cephalus), σιρτάρια (onondrostoma nasus), γουλιανοί (silurus glanis), χέλια 

(anguilla anguilla), ποταμολάβρακα (stizostedion luciopecca), καραβίδες και πέστροφες 

στον ποταμό Τιταρήσιο και στον ποταμό Πηνειό από κατοίκους και επισκέπτες των 

παραποτάμιων Δήμων. Ο Πηνειός γενικά δεν θεωρείται κατάλληλος για αλιεία δεδομένου 

ότι τα νερά του δεν είναι επαρκή ποιοτικά και ποσοτικά για τη συντήρηση της τροφικής 

αλυσίδας. Έτσι, στα Τέμπη και την Ιτέα ψαρεύονται ερασιτεχνικά κατά κύριο λόγο 

γουλιανοί στις μπάρες του Πηνειού από τριάντα οχτώ περίπου ντόπιους (τρεις και τριάντα 

πέντε αντίστοιχα) και τριάντα επισκέπτες. Στο Πραιτώρι ψαρεύονται στον Τιταρήσιο - 

τμήμα Βούλγαρης χίλια περίπου κιλά μπριάνα το χρόνο τα οποία και ιδιοκαταναλώνονται. 

Στην Καρυά το ψάρεμα-κυρίως καραβίδες γίνεται στις περιοχές Πετρογέφυρο και Αλώνια 

από περίπου τριάντα ντόπιους και πενήντα επισκέπτες, ενώ στη Συκαμινέα στον 

παραπόταμο Ζηλιάνα από περίπου δέκα ντόπιους και τριάντα επισκέπτες.  Τα αλιεύματα 

αυτά ιδιοκαταναλώνονται κατά κύριο λόγο ενώ μικρό μέρος μπορεί να καταλήγει στις 

τοπικές ταβέρνες /ουζερί και τις λαϊκές αγορές της Λάρισας. 

Ο μεγαλύτερος αλιευτικός στόλος του νομού βρίσκεται στην περιοχή των δήμων 

Μελιβοίας και Ευρυμενών. Τα αλιευτικά σκάφη είναι μεγέθους 4 έως 6 μέτρα και κατά 

συνέπεια είναι σκάφη περιορισμένων δυνατοτήτων. Υπάρχουν όμως μεγάλα σκάφη που 

έρχονται συχνά στη θαλάσσια περιοχή του Νομού και χρησιμοποιούν το αλιευτικό 

καταφύγιο του Αγιοκάμπου και του Στομίου. Η αλιεία γίνεται με δίκτυα και παραγάδι. Είδη 

ψαριών που αλιεύοντα είναι κυρίως: γαρίδες, τσιπούρες, λαβράκια, μουρμούρες, 

χταπόδια, σουπιές, κεφαλόπουλα, κολιοί, γλώσσες.  

Η διακίνηση των αλιευμάτων γίνεται σχεδόν προς μια μόνο κατεύθυνση και συγκεκριμένα 

προς την αγορά του Πλαταμώνα πρωτεύοντος και της Λάρισας κατόπιν. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην περιοχή υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ερασιτεχνικών 

σκαφών, ο οποίος αυξάνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και τα οποία είναι κατάλληλα 

εξοπλισμένα και διασχίζουν την θάλασσα της υπό μελέτη περιοχής.   
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ΘΗΡΑ 

Η εκμετάλλευση των δασών, αν και κατέχουν πολύ μεγάλο ποσοστό της συνολικής 

έκτασης της περιοχής, είναι περιορισμένη και το κυνήγι θεωρείται ως δευτερεύουσα 

απασχόληση των κατοίκων. Παρόλο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας αυτός 

θεωρείται αρκετά σημαντικός για την περιοχή κυρίως του Κισσάβου. 

Η Θήρα της περιοχής συγκεντρωτικά ανά κατηγορία παρουσιάζεται παρακάτω. Ωστόσο 

σε συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες αναφέρονται παραπάνω μπορεί να υπάρχουν και 

άλλα είδη (πχ. Αγριοκάτσικο)  

Ντόπια : λαγοί, αγριογούρουνα, πέρδικες, ζαρκάδια, λύκοι, αλεπούδες, αγριόγατες, 

φασιανοί, λίγκας. 

Μετακινούμενοι τοπικά: κοτσύφι, τσίχλα 

Καλοκαιρινά αποδημητικά : τρυγόνια, ορτύκια 

Χειμερινά αποδημητικά: φάσα, μπεκάτσα, αγριόπαπιες, μπεκατσίνι, αγριόχηνες, 

καλιμάνες, αγριοπερίστερα. 

Στον Κίσσαβο πριν από 13 χρόνια ιδρύθηκε η Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή. Είναι μια 

περιοχή όπου εισάγεται τεχνητό θήραμα σε διάφορα κέντρα αναπτύξεως θηραμάτων και 

το κυνήγι γίνεται κάτω από πλήρη έλεγχο. Οι κυνηγοί εισέρχονται σ’ αυτή με ειδική άδεια 

και σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες της εβδομάδας. Επίσης για κάθε θήραμα που 

θηρεύεται πληρώνεται προκαθορισμένο και συγκεκριμένο αντίτιμο με σχετική διαταγή του 

Υπ. Γεωργίας. Περιοχή ελεγχόμενης θήρας υπάρχει στην περιοχή των Αμπελακίων και 

του Αισθητικού Άλσους Κοιλάδας Τεμπών. 

Ο σκοπός της ίδρυσης της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής ήταν να εμπλουτισθεί ο 

Κίσσαβος με τεχνητό θήραμα ώστε να υπάρχει θήραμα στην περιοχή επειδή τελευταία 

όλα τα θηράματα τείνουν να εξαφανιστούν. Τα είδη της πανίδας των οποίων επιτρέπεται η 

θήρα μέσα στην ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή της Όσσας είναι τα εξής: (Θηλαστικά - 

Λαγός, Ζαρκάδι, Αγριόχοιρος, Ελάφι και Πουλιά Φασιανός, Πέρδικα, Ορτύκι, 

Περιστεροειδή, Μπεκάτσα, Μπεκατσίνι, Υδρόβια – Παρυδάτια, Τσίχλα, Πέρδικα ορεινή) 

Για να αποφευχθεί τέλεια εξαφάνιση του θηράματος ορισμένες περιοχές έχουν κηρυχθεί 

ως καταφύγιο θηραμάτων. Εκεί απαγορεύεται το κυνήγι με νόμο. 
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ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ) 

Οι επιχειρήσεις του Δευτερογενή Τομέα (βιοτεχνικός/ βιομηχανικός) σύμφωνα με την 

καταγραφή του Επιμελητηρίου, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μελέτης, είναι 

συνολικά 701. Επικρατεί γενικά ο Βιοτεχνικός Κλάδος με εξαίρεση την περιοχή της 

Ελασσόνας και του Σαρανταπόρου, όπου λειτουργούν αντίστοιχα 5 και 2 Βιομηχανίες και 

του Δήμου Αγιάς με 3 Βιομηχανίες. 

Οι βιομηχανίες στην περιοχή Παρέμβασης μας επιτρέπουν να μιλάμε για ανεπτυγμένο 

τομεακό μεταποιητικό τομέα (κεραμοποιεία, γαλακτοβιομηχανία) κυρίως στην περιοχή της 

Ελασσόνας. 

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν όχι μόνο οι βιομηχανίες αλλά και οι μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις. Οι κυριότεροι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιούνται είναι 

με σειρά προτεραιότητας οι εξής : 

 Ξύλο, έπιπλο   

 Γαλακτοκομικά προϊόντα  

 Είδη διατροφής  

 Σιδηροκατασκευές  

 Έτοιμα ενδύματα 

 Κλωστοϋφαντουργία  

 Τυποποίηση γεωργικών προϊόντων  

 Οινοποιεία 

 Χρυσοχοΐα  

 Οικοσκευών  

Πρόκειται για ένα σύνολο 290 περίπου επιχειρήσεων με καθαρά μεταποιητικό χαρακτήρα 

στις οποίες πρέπει να προστεθούν και μία σειρά από άλλες που δρουν κυρίως στο χώρο 

της οικοδομής (παραγωγή δομικών υλικών, διακόσμηση, μάρμαρο) και του αυτοκινήτου. 

Φυσικά τόσο ο μεγάλος αριθμός των επιχειρήσεων όσο και η συγκέντρωσή τους σε 

ορισμένους μόνο κλάδους υποδηλώνουν ότι η αγορά στην οποία απευθύνονται δεν 

περιορίζεται μόνο στην περιοχή του νομού Λάρισας αλλά και σε ευρύτερη περιοχή όπως 

η Δεσκάτη Γρεβενών, ο Πλαταμώνας Πιερίας κλπ 

Εξετάζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων αυτών που είναι 

καταγεγραμμένες ως Βιοτεχνίες διαπιστώνουμε ότι: 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι ατομικές επιχειρήσεις, 

οικογενειακού χαρακτήρα. 

 Πολύ μικρός αριθμός εξ αυτών έχει τα χαρακτηριστικά της αξιολόγησης μεταποιητικής 

επιχείρησης από πλευράς κύκλου εργασιών, απασχόλησης, εργατικού δυναμικού και 

ιπποδύναμης. 
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 Το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων σε ότι αφορά τη διάθεση των παραγόμενων 

προϊόντων απευθύνεται στην τοπική αγορά. 

 Απουσιάζει ο εξαγωγικός χαρακτήρας εκτός 2-3 επιχειρήσεων κυρίως στον κλάδο 

τροφίμων (τυροκομεία) και ορισμένων τυποποιημένων προϊόντων όπως είναι οι ελιές. 

 Αξιόλογη μπορεί να χαρακτηριστεί η παρουσία ορισμένων επιχειρήσεων που αφορούν 

τυροκομεία κυρίως και κατά δεύτερο λόγο τον κλάδο έτοιμου ενδύματος- φασόν, που 

απασχολεί 250 περίπου άτομα (γυναίκες) και ορισμένων  κυλινδρόμυλων, ψυγείων, 

οινοποιείων και επιχειρήσεων ξύλου-επίπλων. 

 Ο Μέσος Όρος απασχολούμενων ανά επιχείρηση είναι περίπου δύο άτομα ενώ σε 

επίπεδο Νομού είναι περίπου πέντε άτομα.  

Τα Εργαστήρια και οι Βιοτεχνίες ξύλου και σιδήρου κατέχουν σημαντικό μερίδιο των 

επιχειρήσεων, αξιόλογη είναι η ύπαρξη των πριονιστηρίων, της περιοχής. Αυτό 

δικαιολογείται από την ύπαρξη εκμεταλλεύσιμων δασών στην περιοχή. Στον κλάδο 

επίπλων, πλην ελαχίστων, οι υπόλοιπες επιχειρήσεις είναι προσωπικές επιχειρήσεις 

κατασκευών στην παραγγελία επίπλων- μικροεπίπλων για τις ανάγκες της τοπικής 

αγοράς. 

Ακολουθεί ο κλάδος των Εργαστηρίων Ζαχαροπλαστικής, Επεξεργασίας Τυροκομικών 

Προϊόντων και Αρτοποιείων.  

Οι Βιοτεχνίες Επεξεργασίας μαλλιού, ετοίμων ενδυμάτων και οι Υφαντουργίες κατέχουν 

την τρίτη θέση.  

Σημαντικό ποσοστό επίσης κατέχουν και τα ελαιοτριβεία στην ανατολική πλευρά του 

νομού Λάρισας γεγονός που αποδεικνύει την συστηματική καλλιέργεια της ελιάς στις 

περιοχές αυτές. Επίσης παρατηρείται το γεγονός ότι στην ανατολική πλευρά του νομού 

δραστηριοποιούνται 3 βιομηχανίες ψύξης και διατήρησης φρούτων, ενώ ο αριθμός των 

οινοποιείων αποδεικνύει την δυναμικότητα της καλλιέργειας των αμπελιών. Στην περιοχή 

αυτή γίνεται προσπάθεια για βιολογική καλλιέργεια αμπέλου προς οινοποίηση.  

Ο Δήμος Ελασσόνας σε ότι αφορά το Δευτερογενή Τομέα εμφανίζει σημαντικό αριθμό 

τυροκομείων μικρού μεγέθους αλλά και βιομηχανιών, λόγω του όγκου και της σημασίας 

της αιγοπροβατοτροφίας στην περιοχή. Οι πλούσιοι βοσκότοποι και οι καλής ποιότητας 

παραγόμενες πρώτες ύλες οδηγούν στην ανάπτυξη της τυροκομίας με επώνυμα 

προϊόντα. Ήδη μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες της χώρας ΔΕΛΤΑ, ΦΑΓΕ έχουν αγοράσει 

σημαντικά μετοχικά μερίδια των τοπικών βιομηχανιών τυροκόμησης για να 

εκμεταλλευτούν την επωνυμία των προϊόντων της περιοχής κάτω από το δικό τους 

εμπορικό σήμα. Ακόμη, η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, προσφέρει συνεχή αναβάθμιση και 

δημιουργία επιχειρήσεων ζωοτροφών. 

Υπάρχει μικρός αριθμός επιχειρήσεων- βιοτεχνιών φασόν έτοιμου ενδύματος, που 

απασχολούν περίπου 250 άτομα. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την 

μεταφορά και δημιουργία ομοειδών επιχειρήσεων στις χώρες της βαλκανικής ενώ 
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προβλήματα φαίνεται να αντιμετωπίζουν και οι Βιοτεχνίες Επεξεργασίας μαλλιού, ετοίμων 

ενδυμάτων και οι Υφαντουργίες.  

Ο Δήμος Αγιάς με τα συγκεκριμένα δημοτικά του διαμερίσματα που περιλαμβάνονται στην 

περιοχή παρέμβασης δίνει την εικόνα της ανερχόμενης ανάπτυξης με έναν σχετικά 

ικανοποιητικό αριθμό επιχειρήσεων βιοτεχνικού κλάδου, όπως εργαστήρια επεξεργασίας 

και εμπορίας τοπικών προϊόντων (αμύγδαλα κλπ), που με αργά αλλά σταθερά βήματα 

κινούνται προς τη συστηματοποίηση της εξαγωγής των προϊόντων αυτών (μήλα κλπ). 

Στον κλάδο κατασκευής μεταλλικών προϊόντων οι επιχειρήσεις είναι προσωπικές, 

εδρεύουν στα μικρά δημοτικά διαμερίσματα της περιοχής με κύριο αντικείμενο την 

κατασκευή κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων και άλλων μεταλλικών κατασκευών.  

Λειτουργούν τέλος, Βιοτεχνίες Χημικών Προϊόντων Εργαστήρια Κατασκευής Γεωργικών 

Μηχανημάτων και Μηχανουργεία, Συνεργεία κ.τ.λ.  

Τα μικρότερα ή πιο μεγάλα δημόσια έργα (Β’ ΚΑΙ Γ’ ΚΠΣ) καθώς και η ανάπτυξη του 

τουρισμού στα παράλια δημιουργούν την αναγκαιότητα επιχειρήσεων παραγωγής 

σκυροδέματος και λοιπών οικοδομικών υλικών καθώς και επιχειρήσεις συντήρησης 

αυτών. Έτσι, λόγω της ανάπτυξης υπάρχει έντονη οικοδομική δραστηριότητα γι αυτό και 

διατηρούνται αλλά και δημιουργούνται και νέες επιχειρήσεις εμπορίας οικοδομικών υλικών 

και χωματουργικών εργασιών. 

Χαρακτηριστικό γεγονός αποτελεί η ανάπτυξη των δήμων Αγιάς, Μελιβοίας, Κάτω 

Ολύμπου, Ευρυμενών, με τους παραλιακούς οικισμούς που δραστηριοποιούνται στον 

τουρισμό, με συνέπεια να εμφανίζεται αυξημένος ο αριθμός των ενοικιαζόμενων 

δωματίων, τα καφέ μπαρ, οι ταβέρνες και τα φαστ φουντ. Έτσι, η ανερχόμενη οικιστική 

ανάπτυξη της περιοχής, συνέβαλλε και εξηγεί την αύξηση του αριθμού των βιοτεχνιών 

ξύλου, μετάλλων, τσιμέντου καθώς και βιοτεχνιών ηλεκτρικών και υδραυλικών 

εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή. 

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση στις μικρές βιοτεχνίες, πρέπει να υπογραμμισθεί η 

έλλειψη στοιχείων τόσο για το μέγεθος όσο και για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.  

Τέλος, η επακριβής εκτίμηση των επενδύσεων (είδος και ύψος) είναι σχεδόν αδύνατη 

λόγω του ότι γίνονται σε μεγάλο ποσοστό με ίδια κεφάλαια. Αυτό φαίνεται και από την 

χρήση που κάνουν οι μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις των αναπτυξιακών νόμων και 

της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER: 

Συγκεκριμένα μόνο 17 μεταποιητικές  επιχειρήσεις (πλέον εκείνων της πρώτης 

μεταποίησης, πριονιστήρια κλπ) έχουν επωφεληθεί από το LEADER II και αυτό για ποσά 

πολύ μικρότερα των δεσμεύσεων, ενώ άλλες τρεις πολύ μικρές επιχειρήσεις 

(παραδοσιακά προϊόντα, εργαστήρια χρυσοχοΐας), έχουν επωφεληθεί με μικρά ποσά.  

Συνολικά, δεκαέξι μεταποιητικές επιχειρήσεις με δεκαεπτά επιχειρηματικά σχέδια έκαναν 

χρήση του αναπτυξιακού Νόμου 1892/90 για μικρότερες επενδύσεις μέσω του ΕΟΜΜΕΧ 

ή για μεγαλύτερες μέσω της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
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Επισημαίνεται ότι τρεις μόνο επιχειρήσεις στην περιοχή μελέτης έκαναν χρήση άλλων 

προγραμμάτων για την ενίσχυση ΜΜΕ (δηλ των προγραμμάτων του ΠΕΠ Θεσσαλίας, 

Κοιν. Πρωτοβουλία ΜΜΕ, Φθίνουσες, Cluster ΚΠ ΜΜΕ, και λοιπές ενισχύσεις του  

Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας).  

Πίνακας: Επενδύσεις δευτερογενή Τομέα Ν.1892/1990, Περιφέρεια Θεσσαλίας  

Επωνυμία Αντικείμενο 
Ποσό 

Επένδυσης 
(Χιλ. δρχ.) 

Ποσό 
Επιχορήγησης 

(Χιλ. δρχ.) 

Νέες Θέσεις 
Εργασίας 

Αφοι Μπίζιου ΟΕ 
Εκσυγχρονισμός -Επέκταση 
Τυροκομείου 

400.000 140.000 -- 

Αφοι Μπίζιου ΟΕ 
Δημιουργία βιολογικού 
καθαρισμού σε τυροκομική 
μονάδα 

90.000 40.500 -- 

ΒΙΓΛΑ ΑΕΒΕ  
Βιολογικός  καθαρισμός μονάδας 
Τυροκομείου 

100.000 50.000 3 

ΒΙΓΛΑ ΑΕΒΕ 
Παραγωγή - Εμπορία 
Τυροκομικών Προϊόντων  

350.000 140.000 3 

Αφοι Γ.  Μπίζιου 
ΟΕ 

Εκσυγχρονισμός τυροκομικής 
μονάδας 

320.000 128.000 8 

Μήλιος Νικόλαος 
(υπό σύσταση) 

Παραδοσιακό τυροκομείο 79.000 33.100 2 

Παπαστεργίου 
Χαρίλαος 

Τυροκόμιση 4.000 lt γάλακτος 
ημερησίως   

100.000 40.000 2 

ΑΒΕΛΛΑΣ Σ. 
(2001)-Ελασσόνα 

Ίδρυση μονάδας παραγωγής 
κουφωμάτων αλουμινίου 

120.000 36.000 3 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 

Πίνακας: Επενδύσεις δευτερογενή Τομέα Ν.1892/1990, ΕΟΜΜΕΧ  

Επωνυμία Διεύθυνση  
Υποβληθέν 

Κόστος 
(Χιλ. δρχ.) 

Εγκριθέν  
Κόστος       

(Χιλ.δρχ.) 

Εγκριθείσα 
Επιχορήγηση 

(Χιλ. δρχ.)  

Μπλιούμης Αντώνιος Ελασσόνα 14.285 12.835 6.418 

Φωτίου Δ. Κορομηλάς Θ. ΕΠΕ Ελασσόνα 126.240 94.000 37.600 

Α.Σ. Βερδικούσιας Βερδικούσια  86.000  28.328 

Καρκαβανίδης  Κωνσταντίνος Ελασσόνα 12.480 12.480 4.992 

Καραγκιοζοπούλου Σταματία και 

Σια ΟΕ 
Βαλανίδα  115.000  0 

Πουλιώτης Θεμιστοκλής Γαλανόβρυση  59.650 51.500 20.600 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ.& ΣΙΑ ΟΕ 

”ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ” » 
Λουτρό  80.000  17.885 

ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ  Α.  ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 60.000  21.000 

MODECO  A.B.E.E 
3ον ΧΙΛ. ΕΛΑΣ.- 

ΔΕΣΚΑΤΗΣ 
120.000  48.000 

ΓΕΡΑΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΙΒΑΔΙ 

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
49.000  13.600 

ΒΑΛΙΩΤΗΣ Ν. ΘΕΟΔΟΣΗΣ 
ΜΗΛΕΑ 

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
35.000  9.000 

ΛΥΤΡΑΣ ΣΤ.& ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 64.000  14.275 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε. 
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+ 

“ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ” 

 

AgroPOLE Ε.Π.Ε.  99 

Πίνακας: Επενδύσεις δευτερογενή Τομέα LEADER  

Εκσυγχρονισμός εργαστηρίου χρυσοχοΐας 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
Ελασσόνα 7.260.000 7.260.000 4.356.000 

Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας 

συμπληρωμάτων ζωοτροφών 
ΧΡΥΣΗ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ Τέμπη 7.840.000 7.840.000 4.704.000 

Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας κουφωμάτων 

αλουμινίου και σιδήρου. 
ΖΗΡΔΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ Ελασσόνα 13.700.000 13.700.000 8.220.000 

Εκσυγχρονισμός εργαστηρίου 

ψηφιδωτών-παραδοσιακών τεχνών-

εκθετήριο προϊόντων. 

ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγιά 21.837.552 21.837.552 13.102.531 

Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας επεξεργασίας 

καφέ και ξηρών καρπών. 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 
Αγιά 39.254.690 39.254.690 23.552.814 

Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας επίπλων 

μπάνιου-κουζίνας 
ΠΑΓΓΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ελασσόνα 5.600.000 5.600.000 3.360.000 

Εκσυγχρονισμός εργαστηρίου χρυσοχοΐας 
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
Ελασσόνα 15.000.000 15.000.000 9.000.000 

Προμήθεια εξοπλισμού δημιουργίας 

παραδοσιακών επιγραφών. 
ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ Ελασσόνα 4.900.000 4.900.000 2.940.000 

Προμήθεια  εξοπλισμού βιοτεχνίας 

ετοίμου ενδύματος 

ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ 

ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ 
Ελασσόνα 14.939.000 14.939.000 8.963.400 

Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας ετοίμων 

ενδυμάτων 
ΚΑΡΑΓΚΟΓΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Ελασσόνα 15.000.000 15.000.000 9.000.000 

Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας ετοίμων 

ενδυμάτων 
ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΘΩΜΑΣ Ελασσόνα 15.000.000 15.000.000 9.000.000 

Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας ετοίμων 

ενδυμάτων 
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ελασσόνα 14.895.000 14.895.000 8.937.000 

Ίδρυση μονάδας παραγωγής 

παραδοσιακής γιαούρτης και άλλων 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤ. 
Βαλανίδα 26.629.300 26.629.300 11.983.185 

Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας 

παραδοσιακής γιαούρτης 

ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

&ΣΙΑΕ.Ε 
Ελασσόνα 13.960.000 13.960.000 6.282.000 

Βελτίωση εγκαταστάσεων του 

εργοστασίου φυραμάτων. 
Ε.Α.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ελασσόνα 39.099.809 39.099.809 17.594.914 

Πρότυπος δημιουργία παραγωγής 

τυροκομικών προϊόντων. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΚΗΣ-

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΚΗΣ 
Κρανέα 74.024.000 74.024.000 33.310.800 

Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού μικρού 

οινοποιείου, παραγωγής οίνου από 

βιολογικό προϊόν. 

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Κρανέα   

Ολύμπου 
60.553.000 60.553.000 36.331.800 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 

Πίνακας: Επενδύσεις δευτερογενή Τομέα ΕΠΒ  

Επωνυμία Διεύθυνση 
Υποβληθέν 

Κόστος 
(Χιλ. δρχ.) 

Εγκριθέν 
Κόστος       

(Χιλ.δρχ.) 

Εγκριθείσα 
Επιχορήγηση 

(Χιλ. δρχ.) 

ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΑΓΙΑΣ 12.860 10.980 5.300 

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞ. ΓΟΝΝΟΙ 12.050 12.050 6.025 

ΛΙΟΛΟΙΟΣ Κ. ΕΛΑΣΣΟΝΑ 2.533 1.200 600 

Πηγή: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+, ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ, 2000 

Η εικόνα που παρουσιάζει ο δευτερογενής τομέας στην περιοχή μελέτης είναι διττή: από 

την μία πλευρά υπάρχουν ελάχιστες μεγάλες επιχειρήσεις, των οποίων η εμβέλεια είναι 

εθνικού ή και υπερεθνικού χαρακτήρα, και από την άλλη πολλές μικρές επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς. 
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Οι πρώτες εντοπίζονται κυρίως στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, οικοδομικών 

υλικών και ξύλου-επίπλων, χωρίς όμως να εξαντλούν τους αντίστοιχους κλάδους. Κοινό 

χαρακτηριστικό αυτών των επιχειρήσεων είναι το γεγονός ότι παρά τις αξιόλογες 

επενδύσεις που πραγματοποιούν δεν δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας σε αριθμό 

αντίστοιχο προς την επένδυση. Είναι προφανές ότι αυτές οι επενδύσεις είναι εντάσεως 

κεφαλαίου (κάτι που παρατηρείται τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο) και 

αποσκοπούν στην διατήρηση του μεριδίου αγοράς των επιχειρήσεων που ο 

ανταγωνισμός συνεχώς αμφισβητεί. 

Μεγάλο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Οι κυριότεροι 

κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιούνται είναι οι εξής: Είδη διατροφής, Γαλακτοκομικά 

προϊόντα, Ξύλο-έπιπλο, Έτοιμα ενδύματα (κυρίως φασόν), Τυποποίηση γεωργικών 

προϊόντων, Σιδηροκατασκευές, Κλωστοϋφαντουργία, Χρυσοχοΐα.  

Η επακριβής εκτίμηση των επενδύσεων (είδος και ύψος) των ΜΜΕ και ΠΜΕ της περιοχής 

παρέμβασης είναι σχεδόν αδύνατη λόγω του ότι είναι μικρές και  γίνονται σε μεγάλο 

ποσοστό με ίδια κεφάλαια. Αυτό φαίνεται και από την χαμηλή χρήση που κάνουν οι μικρές 

μεταποιητικές επιχειρήσεις των αναπτυξιακών νόμων και των λοιπών προγραμμάτων 

ενίσχυσης ΜΜΕ αλλά και  της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER. 

Τα κυριότερα προβλήματα των επιχειρήσεων της περιοχής μελέτης είναι :  

1ον Η ανεπαρκής και κακή οργάνωση καθώς και η αδυναμία παρακολούθησης και 

προσαρμογής στις συνεχώς μεταβαλλόμενες τεχνολογικές συνθήκες και στις νέες 

απαιτήσεις αγοράς. 

2ον Η απουσία τεκμηριωμένων κλαδικών μελετών ανάπτυξης και προσανατολισμού των 

κλάδων με  τοπική ή περιφερειακή  διάσταση.   

3ον Η ύπαρξη πολλών μικρών επιχειρήσεων με μη εκσυγχρονισμένο τεχνολογικό 

εξοπλισμό. 

4ον Η μεγάλη τεχνολογική εξάρτηση και η μικρή δυνατότητα πρόσβασης στην έρευνα της 

νέας τεχνολογίας. 

5ον Η εύθραυστη χρηματοοικονομική ισορροπία των επιχειρήσεων και οι δυσκολίες 

πρόσβασης στην κεφαλαιαγορά- Η έλλειψη επαρκών κεφαλαίων. 

6ον Έλλειψη οικονομικού προγραμματισμού- δυσχέρειες προσφυγή σε πηγές 

χρηματοδότησης- Υψηλό κόστος χρήματος και έλλειψη εγγυήσεων 

7ον Η έλλειψη συστηματικής και οργανωμένης πληροφόρησης και η κακή νοοτροπία που 

μπαίνει φραγμός στη σύμπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε μεγαλύτερα 

σχήματα για τη διεύρυνση της παραγωγικής και οργανωτικής τους δράσης 

8ον  Η απουσία συντονισμένης προσπάθειας διερεύνησης των εξαγωγικών δυνατοτήτων 

σε σχάση με τη βελτίωση των μεθόδων τυποποίησης και συσκευασίας καθώς και τη 

βελτίωση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των προϊόντων. 
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9ον Η έλλειψη κατάλληλων συμβούλων που θα υποστηρίξουν τις ΜΜΕ και τις πολύ 

μικρές επιχειρήσεις. 

Συνολικά πάντως οι πιο σημαντικές αδυναμίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της 

περιοχής μελέτης συνδέονται με τις διαρθρωτικές αδυναμίες στους τομείς της Οργάνωσης 

Διοίκησης και του Προγραμματισμού, στην έλλειψη εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού 

εξοπλισμού,  στη  μη εφαρμογή νέων τεχνολογιών που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην 

ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων προϊόντων και προς αυτή τη 

κατεύθυνση πρέπει να στοχεύουν οι πολιτικές ενίσχυσης των ΜΜΕ της περιοχής. 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Στον Τριτογενή Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας, λειτουργούν συνολικά πάνω από 

1570 επιχειρήσεις στην περιοχή. Σε όλους τους δήμους και τις κοινότητες εξέχουσα θέση 

έχει η εμπορική δραστηριότητα. Σ’ αυτήν ανήκουν τα εμπορικά καταστήματα ρούχων, 

τροφίμων, τα SUPER MARKET, τα περίπτερα, τα παντοπωλεία κ.τ.λ. Μόνο στο Δημοτικό 

Διαμέρισμα  Ελασσόνας λειτουργούν 300 περίπου. 

Δεύτερη σε αριθμό έρχεται η κατηγορία των Κέντρων Διασκέδασης, στην οποία 

συγκαταλέγονται εστιατόρια, καφετέριες, καφενεία, ξενοδοχεία, ψυχαγωγικοί χώροι. Οι 

επιχειρήσεις αυτές αποτελούν το 28% του συνόλου και το 50% περίπου του 

επαγγελματικού κλάδου.  

Τέλος στον Τριτογενή τομέα συγκεντρώνονται και οι κατηγορίες όπως τα πρατήρια 

καυσίμων και οι υπηρεσίες σχολικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά του τριτογενούς τομέα ανά 

κατηγορία και γεωγραφική υποενότητα. Η κατάσταση στον τουρισμό παρουσιάζεται 

παρακάτω σε ξεχωριστή υποενότητα.  

Γεωγραφική Υποενότητα Ι  

ΕΜΠΟΡΙΟ: Εξυπηρετεί κυρίως τη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και τις 

καταναλωτικές ανάγκες των κατοίκων σε βιομηχανικά προϊόντα. Από τη περιοχή 

διακινούνται προς άλλες περιοχές κυρίως: Καπνός, σταφύλια, πατάτες, σιτάρι, μήλα, 

φασόλια, φράουλες, τυριά, κρέατα, δέρματα, γάλα κ.λ.π. και προσκομίζονται: καύσιμα, 

λοιπές πρώτες ύλες, καταναλωτικά αγαθά και ζωοτροφές. Διενεργείται μέσω 720 

επιχειρήσεων από τις οποίες 40 έχουν χονδρικό χαρακτήρα και απασχολούν γύρω στα 

1000 άτομα. Είναι επιχειρήσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, πλην την Ε.Α.Σ. και του Συν/σμού 

Ο.Α. Τσαριτσάνης ‘’Η ΜΕΛΟΥΝΑ’’.  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Συνεισφέρει ελάχιστα έως μηδαμινά στην οικονομία της περιοχής καθώς 

λείπει η τουριστική υποδομή καθώς και η αξιοποίηση των τουριστικών περιοχών της 

επαρχίας, με σπουδαιότερη εκείνη του Ολύμπου. Η υποδομή της περιοχής για 

εξυπηρέτηση των επισκεπτών εκτός των ξενοδοχείων, των κοινοτικών ξενώνων και των 

ενοικιαζομένων δωματίων διαθέτει και ένα καταφύγιο του Ελληνικού Ορειβατικού και 

Χιονοδρομικού Ομίλου με πηγαίο νερό και στέγη για 40 άτομα. Το καταφύγιο βρίσκεται 
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κοντά στο Κέντρο Εκπαίδευσης των καταδρομών στρατού που διαθέτει lift στη βάση της 

κορυφής ‘’Άγιος Αντώνιος’’, όπου υπάρχει το κτίριο του Επιστημονικού Κέντρου του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για μετεωρολογικές 

παρατηρήσεις αλλά ήδη έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.  

Γεωγραφική Υποενότητα ΙΙ 

Ο τριτογενής τομέας στην περιοχή του Κάτω Ολύμπου- Τεμπών-Κισσάβου- 

Μαυροβουνίου είναι άρρηκτα δεμένος με τον τομέα ‘’ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ’’, μια και οι άλλοι 

κλάδοι του (εμπόριο, υπηρεσίες) είναι σχεδόν ανύπαρκτοι. Η περιοχή και ιδιαίτερα ο 

ορεινός όγκος του Κισσάβου και του Μαυροβουνίου αποτελούν το καλύτερο υλικό για την 

διαμόρφωση ενός ελκυστικού προϊόντος και ενός τουριστικού πακέτου που να προσελκύει 

τους τουρίστες ιδιαίτερα των φίλων προς το περιβάλλον.  

Το ανθρώπινο ενεργό δυναμικό της περιοχής επαρκεί για την στήριξη και υλοποίηση 

παραγωγικών επενδύσεων και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της 

περιοχής. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια θεαματική άνοδο σε σχέση με 

το παρελθόν και εξόχως ικανοποιητική σε σύγκριση με τη υπόλοιπη χώρα. Όμως 

συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και αυτό γιατί η 

έντονη εξάρτιση με το κέντρο (Λάρισα), αφ’ ενός στερεί την περιοχή από το πιο ζωντανό 

δυναμικό του που δραστηριοποιείται κύρια στον χώρο της Λάρισας, αφ’ ετέρου εντείνει 

τον κίνδυνο να αναπτυχθεί η περιοχή με βάση τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των εκτός 

της περιοχής δυνάμεων, μέσα από ποικιλόμορφες παρεμβάσεις (σύλλογοι εξωραϊστικοί, 

τοπικής καταγωγής κ.λ.π.).  

Έτσι το πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή κύρια στην ποιότητα του δυναμικού μιας και η 

πλειοψηφία των κατοίκων είναι απασχολούμενοι με την γεωργία, συνταξιούχοι και ένα 

μικρό ποσοστό μικροεμπόρων ή παροχής υπηρεσιών, δυναμικό που δεν έχει ευκαιρίες 

εξεύρεσης απασχόλησης στο αστικό κέντρο. 

Στο Δήμο Λακέρειας από τους συνολικά 766 εργαζομένους οι 115 απασχολούνται στον 

τριτογενή τομέα. Από αυτούς οι 30 διατηρούν καταστήματα π.χ. ειδών διατροφής, 

καφενεία, πρατήρια βενζίνης κ.λ.π. Διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες Δικαιοσύνης και 

Δημόσιας Τάξης δεν λειτουργούν εντός των ορίων του Ο.Τ.Α. Απεναντίας λειτουργούν 

κινητές υπηρεσίες. Σαν τέτοιες θα θεωρήσουμε τις υπηρεσίες εκείνες που παρέχονται 

στους κατοίκους των δημοτικών διαμερισμάτων σε τακτική βάση χωρίς όμως να υπάρχει 

μόνιμη εγκατάσταση (κτίριο) της υπηρεσίας.  

Στο Δ/Δ τόσο της Κρανιάς όσο και της Αιγάνης δεν παρατηρείται καμία λειτουργία 

αμιγούς διοικητικής υπηρεσίας, εκτός από την εξυπηρέτηση ορισμένων στοιχειωδών 

αναγκών των κατοίκων από κινητές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα στο Δ/Δ Αιγάνης 

καλύπτονται οι ταχυδρομικές ανάγκες από αντιπρόσωπο της σχετικής υπηρεσίας, ο 

οποίος επισκέπτεται την Αιγάνη, τρεις φορές την εβδομάδα. 

Στο Δ/Δ της Ραψάνης λειτουργεί Αστυνομικός Σταθμός, για την τήρηση των τοπικών 

υποθέσεων Αστυνομικού χαρακτήρα, καθώς και παράρτημα των ΕΛ.ΤΑ. Μια από τις πιο 
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σημαντικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην Ραψάνη είναι το Ειρηνοδικείο Ολύμπου, το 

οποίο είναι μεταβατικό – συνεδριάζει σε περιορισμένες δικάσιμους κάθε μήνα – και 

διευκολύνει τους κατοίκους, ώστε να δωσιδικούν στον τόπο της κατοικίας τους.  

Οι υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης που υπάρχουν, αναντίρρητα καλύπτουν τις βασικές 

ανάγκες του τόπου, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να ειπωθεί ότι είναι επαρκείς. 

Αν και ημιορεινός με πολλές εκτάσεις, ο Δήμος Κ. Ολύμπου στερείται δασαρχείου και 

πυροσβεστικού σταθμού. Επιπλέον δεν υπάρχουν τοπικά υποκαταστήματα ΔΕΗ ή ΟΤΕ 

(υποσταθμός στον Πυργετό), γεγονός που αναγκάζει τους κατοίκους να προσέρχονται 

στα γραφεία της πρωτεύουσας του νομού κάθε φορά που δεν προσέρχεται ο 

αντιπρόσωπος της αντίστοιχης υπηρεσίας. Απαραίτητη τέλος θα ήταν και η λειτουργία 

ΔΟΥ στην έδρα του Δήμου για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων και για την 

οικονομική οργάνωση του Δήμου. 

Στην περιοχή του Δήμου Ευρυμενών λειτουργούν 4 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και 2 

δασικοί. Οι πιο σημαντικοί είναι ο ‘’Αγροτικός Συνεταιρισμός Ομολίου’’ και ο ‘’Αγροτικός 

Συνεταιρισμός Πωλήσεως Γεωργικών Προϊόντων Καρίτσας’’. Στον ‘’Αγροτικό 

Συνεταιρισμό Ομολίου’’ περιλαμβάνεται ένα super market, μια γεφυροπλάστιγγα, μία 

θεριζοαλωνιστική μηχανή, 3 σιλό μεταφοράς και 2 αποθήκες, στις οποίες γίνεται 

διαχείριση λιπασμάτων και ζωοτροφών. Απασχολούνται 2 άτομα σε μόνιμη βάση, ο ένας 

πωλητής στο super market και ο άλλος είναι υπεύθυνος για όλες τις υπόλοιπες εργασίες 

του συνεταιρισμού. Ο ‘’Αγροτικός Συνεταιρισμός Πωλήσεως Γεωργικών Προϊόντων 

Καρίτσας’’ περιλαμβάνει 1 super market. Απασχολείται 1 άτομο σε μόνιμη βάση και 3 – 4 

άτομα εποχικά τα οποία εργάζονται την περίοδο της συγκέντρωσης και διακίνησης των 

κάστανων. Όσον αφορά τα καταστήματα στην περιοχή του νέου Δήμου αυτά είναι κυρίως 

καφενεία και καφετέριες. Υπάρχουν επίσης παντοπωλεία, περίπτερα, κρεοπωλεία, 

κουρεία, βενζινάδικα, συνεργεία αυτοκινήτων και ταξί. Ο συνολικός αριθμός των 

καταστημάτων ανέρχεται στα 82. 

Στην Καρίτσα λειτουργεί το Δασονομείο της περιοχής με 1 δασοπόνο και 10 υπαλλήλους. 

Στο Στόμιο, στην Καρίτσα και στο Ομόλιο υπάρχουν Αγροτικά Ιατρεία. Επίσης υπάρχει 

ταχυδρομείο σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα, το οποίο λειτουργεί με τη μορφή της κινητής 

υπηρεσίας 3 φορές την εβδομάδα. 

Στο Δήμο Μελιβοίας ο Τουρισμός ναι μεν είναι αναπτυγμένος και συμβάλει στο εισόδημα 

πολλών οικογενειών του Δήμου αλλά παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα. 

Υπάρχουν μικρά καταστήματα κυρίως οικογενειακής μορφής τα οποία ικανοποιούν 

στοιχειώδεις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Το σύνολο των καταστημάτων αφορούν 

κύρια είδη διατροφής και κέντρα ψυχαγωγίας. Στους παραλιακούς οικισμούς τους 

καλοκαιρινούς μήνες υπάρχει μεγάλη εμπορική κίνηση με την λειτουργία πολλών 

καταστημάτων (super market, ταβέρνες, καφετέριες) που εξυπηρετούν τις ανάγκες των 

ντόπιων και ξένων παραθεριστών που κατακλύζουν την περιοχή. 
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Στο Δήμο Νέσσωνος υπάρχουν επιχειρήσεις και καταστήματα παροχής υπηρεσιών τα 

οποία είναι κυρίως στην έδρα του Δήμου. Στους οικισμούς της περιοχής παρέμβασης 

λειτουργούν ορισμένα καφέ μπαρ, ψησταριές, μινι μαρκετ και περίπτερα. 

Σο Δήμο Αγιάς και στα τέσσερα δημοτικά διαμερίσματα της περιοχής παρέμβασης οι 

απασχολούμενοι στον τριτογενή τομέα αποτελούν περίπου το 25% του συνόλου των 

απασχολουμένων λόγω του ότι οι παραδοσιακοί οικισμοί της περιοχής παρέμβασης 

έλκουν σημαντικό αριθμό επισκεπτών.  

Η έδρα του Δήμου συγκεντρώνει ένα αρκετά ικανοποιητικό αριθμό διοικητικών υπηρεσιών 

δικαιοσύνης και δημόσιας τάξης και υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Όσον αφορά το 

εμπόριο τα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα που παράγονται ένα μικρό ποσοστό διακινείται 

από την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό μέσω λαϊκών 

αγορών στα αστικά κέντρα Λάρισας, Αλμυρού και Αθήνας. Εμπορικά καταστήματα 

υπάρχουν μόνο στην Αγιά και ικανοποιούν σε αρκετό βαθμό τις ανάγκες των κατοίκων του 

Δήμου.  

Στο Γερακάρι, το Μεγαλόβρυσο, το Μεταξοχώρι και τους Νερόμυλους δεν υπάρχουν 

υπηρεσίες διοικητικές αλλά ούτε και υπηρεσίες που αφορούν την Δικαιοσύνη και τη 

Δημόσια Τάξη. Στο Γερακάρι, όμως υπάρχει με την μορφή της κινητής υπηρεσίας 

Ταχυδρομείο 5 φορές την εβδομάδα. 

 

Επενδύσεις 

Χαμηλή είναι και στον τριτογενή τομέα η αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για 

ίδρυση και εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν στα 

πλαίσια του LEADER ΙΙ.  

ΜΕΤΡΟ/ΔΡΑΣΗ/ΥΠΟΔΡΑΣΗ/ΕΡΓΟ 
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ 
ΕΠΕΝΔΥΤΗ 

ΤΟΠΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ 

Δημιουργία επιχείρησης 
εμπορίας αθλητικών ειδών 

για χιονοδρόμους και 
μηχανών σκι. 

ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ - 
ΤΣΑΚΝΑΚΗ 

Ο.Ε. 
Ελασσόνα 18.000.000 18.000.000 10.800.000 

Επιχείρηση παροχής 
τουριστικών υπηρεσιών &  
προώθησης εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού 

ΝΤΑΓΚΑΣ -
ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ 

Σωτηρίτσα 37.392.661 37.392.661 22.435.597 

Αεραθλητικό κέντρο 
Ολύμπου. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
2ης ΕΔΑΦΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΛΑΡΙΣΑΣ 

Ελασσόνα 58.232.865 58.232.865 34.939.719 

Οργάνωση Ορεινού 
καταφυγίου Σπηλιάς 

Ε.Ο.Σ. Σπηλιά 21.918.677 21.918.677 13.151.206 

Πρότυπο παιδικό 
κατασκηνωτικό κέντρο. 

ΜΠΛΕΤΑ Δ-
ΚΟΥΦΙΔΗΣ Ν 

Σωτηρίτσα 78.778.058 78.778.058 47.266.835 
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'Πλοίο της Αγάπης'' 
ΤΣΙΡΙΚΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Πυργετός 6.300.000 6.300.000 3.780.000 

Μετατροπή διατηρητέου 
αρχοντικού σε ενοικιαζόμενα 

δωμάτια-ξενώνα 

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Μεταξοχώρι 79.976.384 79.976.384 47.985.830 

Διαρρύθμιση υπάρχοντος 
Δημοτικού ξενοδοχείου-

Προσθήκη κατ΄ επέκταση 
δύο ορόφων και υπογείου. 

ΔΗΜΟΣ 
ΛΙΒΑΔΙΟΥ 

Λιβάδι 74.369.319 74.369.319 44.621.591 

Εκσυγχρονισμός 
ενοικιαζομένων δωματίων 

ΜΕΖΙΛΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ελασσόνα 4.793.558 4.793.558 2.876.135 

Εκσυγχρονισμός τουριστικού 
καταλύματος. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟ
Υ ΒΑΣΩ 

Καρίτσα 58.759.990 58.759.990 35.255.994 

Ενοικιαζόμενα δωμάτια 
ΜΠΑΡΜΠΟΥΖΑ

Σ ΓΙΑΝΝΗΣ 
Αμπελάκια 14.412.270 14.412.270 8.647.362 

Κατασκευή ενοικιαζομένων 
Διαμερισμάτων. 

ΑΦΕΣ 
ΑΛΑΟΥΝΗ 

Σωτηρίτσα 75.824.756 75.824.756 45.494.854 

Ενοικιαζόμενα δωμάτια 
ΝΤΑΣΙΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
Αμπελάκια 62.722.500 62.722.500 37.633.500 

Αναβάθμιση εξωραϊσμός 
τουριστικού ξενώνα 

Ραψάνης. 

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ 
ΘΩΜΑΣ 

Ραψάνη 16.929.119 16.929.119 10.157.471 

Ίδρυση Τουριστικού 
Συγκροτήματος. 

ΜΠΟΥΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Καρίτσα 69.575.712 69.575.712 41.745.427 

Ενοικιαζόμενα δωμάτια 
ΜΑΝΙΚΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 
Καλλιπεύκη 54.216.495 54.216.495 32.529.897 

Κέντρο εστίασης & αναψυχής 
, χώρος γευσιγνωσίας. 

ΚΑΤΣΑΡΕΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Ελασσόνα 9.307.994 9.307.994 5.584.796 

Παραδοσιακή Ταβέρνα 
ΤΡΑΚΑ 
ΙΩΑΝΝΑ 

Σωτηρίτσα 32.064.831 32.064.831 19.238.899 

Ίδρυση και λειτουργία 
παραδοσιακού καφενείου-

αναψυκτήριου σε διατηρητέο 
κτίριο. 

ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛ
ΟΣ Α.-ΚΟΝΤΟΣ 

Β. Ο.Ε. 
Αγιά 19.389.165 19.389.165 11.633.499 

Τουριστικό Οδηγός . 
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ
ΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ 

Σωτηρίτσα 14.200.000 14.200.000 8.520.000 

Οργάνωση κέντρου 
πληροφόρησης. 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 

Σωτηρίτσα 14.580.000 14.580.000 8.748.000 

Τουριστική προβολή 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

 38.400.000 38.400.000 23.040.000 
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Πλέον αυτών το 2002 ολοκληρώθηκε επένδυση εκσυγχρονισμού του Ξενοδοχείου 

ΒΛΑΣΣΗΣ (Αποστολίδου Μαρία) στο Στόμιο, από την Περιφ. Θεσσαλίας –Ν. 1892. Το 

ύψος του επενδυτικού σχεδίου ανήλθε σε 458 εκατ. δρχ. και η επιχορήγηση σε 114, 5 δρχ 
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1.4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Σημαντικό αλλά αναξιοποίητο πλεονέκτημα της περιοχής είναι οι μοναδικοί φυσικοί πόροι 

και η άγνωστη πολιτιστική της κληρονομιά (φυσικό περιβάλλον, κλίμα, δάση, νερά, 

αρχαιολογία, ιστορία, μύθος, μνημεία, εκκλησίες κλπ) και κυρίως ο Όλυμπος και η κοιλάδα 

των Τεμπών και οι λοιποί ορεινοί όγκοι. Εκτιμάται ότι η κατάλληλη αξιοποίηση των 

σημαντικών αυτών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής θα μπορεί να συμβάλλει 

ουσιαστικά στην ανάπτυξη της. 

Ξεκινώντας από την κυρίαρχη διαπίστωση ότι η αξία της περιοχής οφείλεται και στο 

περιβάλλον (έλλειψη μέχρι σήμερα πολιτιστικού – αρχαιολογικού ή άλλων μορφών 

τουρισμού) μια μακρόχρονη θεώρηση της ανάπτυξης της περιοχής περιλαμβάνει πρώτα 

και κύρια την προστασία του περιβάλλοντος. Ο τουρισμός λοιπόν μπορεί και πρέπει να 

ειδωθεί όχι μόνο σαν μέσον κερδοσκοπίας (βραχυπρόθεσμα) αλλά και δεμένος με την 

αναβάθμιση, αξιοποίηση και προστασία του περιβάλλοντος καθώς επίσης και με τον 

τρόπο ζωής, τις ανάγκες και τις δυνατότητες των κατοίκων της περιοχής. Ο τουρισμός 

δηλαδή αντιμετωπίζεται σαν μέσο και σαν σκοπός ταυτόχρονα. 

1.4.1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Οι παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες στην περιοχή διαμορφώνονται από το είδος του 

τουρισμού που επιδιώκουν να προσελκύσουν. Γίνεται ξεκάθαρη η χωροταξική 

διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. Ο χώρος που προσδιορίζεται από τη χαμηλή 

ποιότητα τουρισμού είναι η παραλιακή ζώνη του Κίσαβου και βασίζεται στον μαζικό 

τουρισμό που προέρχεται από χώρες όπως Πολωνία και Τσεχία. Η μαζικότητα του 

τουρισμού στην περιοχή και ο μη επαγγελματισμός των ανθρώπων που προσφέρουν τις 

υπηρεσίες διαμορφώνει την εικόνα της περιοχής αυτής. 

Ο δεύτερος χώρος προσδιορίζεται από των ορεινό όγκο της περιοχής του Κίσαβου και του 

Ολύμπου στον οποίο προσφέρονται υψηλού επιπέδου τουριστικές υπηρεσίες και 

βασίζονται σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και σε ανθρώπους με υψηλότερα 

εισοδήματα που προέρχονται κυρίως από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας 

(Αθήνα και Θεσσαλονίκη). Ένα βασικό χαρακτηριστικό της τουριστικής κίνησης σε αυτήν 

την περιοχή είναι ότι δεν περιορίζεται μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά σε όλη την 

διάρκεια του έτους. Περιορίζεται βέβαια μόνο στα Σαββατοκύριακα και στις γιορτές και δεν 

είναι περίεργη η διαπίστωση ότι ο μέσος όρος διαμονής είναι δύο ημέρες. 

Σε όλο τον ορεινό όγκο της περιοχής η δυναμικότητα των τουριστικών υπηρεσιών είναι 

μικρή. Γεγονός αναμενόμενο μιας και μόλις τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να 

δραστηριοποιούνται οι περιοχές αυτές στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών. Μόνη 

εξαίρεση αποτελεί η κοινότητα Λιβαδίου και η κοινότητα Αμπελακίων, που διαθέτουν τις 

υποδομές που μπορούν να φιλοξενήσουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών αλλά πάντα στα 

πλαίσια εναλλακτικών – ήπιων μορφών τουρισμού.  
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Το επίπεδο των δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή αποτελεί 

και των πύρινα προσέλκυσης τουρισμού. Σαν σύνολο η περιοχή θα μπορούσε κανείς να 

πει ότι περιέχει γκάμα δραστηριοτήτων που μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε επιθυμία 

του επισκέπτη και συγχρόνως και κάθε προσδοκία του. Αδυναμίες υπάρχουν αλλά και 

περιθώρια να βελτίωσης ώστε στην πορεία του χρόνου όλες αυτές οι δραστηριότητες να 

μπορέσουν να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών στη περιοχή.  

Το είδος των εναλλακτικών δραστηριοτήτων που προσφέρονται στην περιοχή σχετίζεται 

με το βουνό, με την το ποτάμι αλλά και με την θάλασσα. Δραστηριότητες που σχετίζονται 

με το βουνό είναι μονοπάτια για πεζοπορία και ποδηλασία, διάσχιση φαραγγιών, 

διαδρομές με 4χ4, μοτοσικλέτες αλλά και άλογα, σκι, χώροι αναψυχής για εκδρομές και 

χώροι θέας, κυνήγι στις ελεγχόμενες περιοχές, αεραθλητισμός στις υπάρχουσες πίστες. 

Δραστηριότητες που σχετίζονται με το ποτάμι έχουν σχέση με τον Πηνειό και όλες οι 

δραστηριότητες που έχουν σχέση με την θάλασσα.  

Αδυναμία της περιοχής είναι η μη οργανωμένη προβολή και διαχείριση των 

δραστηριοτήτων που μπορούν να γίνουν στην περιοχή. Η ύπαρξη ενός οργανωμένου 

γραφείου δεν αρκεί για να καλύψει τη δυναμικότητα που υπάρχει, παρά τις φιλότιμες 

προσπάθειες και των επιχειρηματιών (ξενοδόχων) αλλά και των τοπικών αρχόντων ώστε 

να δώσουν ζωή στην περιοχή με αυτές τις δραστηριότητες. 

Επιπρόσθετα ο επισκέπτης μπορεί να ξεναγηθεί στο πλήθος των λαογραφικών και άλλων 

μουσείων που υπάρχουν στην περιοχή, να επισκεφθεί τις εκκλησίες και τα μοναστήρια της 

περιοχής αλλά και προσεγγίσει και να ενημερωθεί για την αρχαιολογία και την μυθολογία 

της περιοχής με τα πολλά αρχαιολογικά ευρήματα που πρόσφατα έχουν έρθει στο φως.  

 

ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Τα τελευταία χρόνια στο Ν. Λάρισας και ιδιαίτερα στην περιοχή παρέμβασης έγινε σειρά 

παρεμβάσεων κυρίως μέσα από το ΠΕΠ Θεσσαλίας και την Πρωτοβουλία LEADER.  

Πιο συγκεκριμένα για την περιοχή παρέμβασης οι Άξονες ήταν οι παρακάτω: 

 Ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής 

 Υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του παραγωγικού συστήματος της περιοχής 

 Ενεργοποίηση – αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού για την προώθηση της 

ανάπτυξης και οργάνωση και υποστήριξη της ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.  

 Δημιουργία δικτύων υποδομών 
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1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

Για το καθορισμό των διαδρομών αγροτικού τουρισμού ή εναλλακτικού τουρισμού στην 

περιοχή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η οδικές συνδέσεις κυρίως άλλα και τα θεματικά 

ενδιαφέροντα που μπορεί να περικλείονται μέσα σε αυτές.  

Σαν βασικό πόλο και ταυτόχρονά πύλη εισόδου η περιοχή έχει ένα σημείο, τα στενά των 

Τεμπών που αποτελεί βασικό κόμβο οδικής σύνδεσης της βόρειας Ελλάδας με όλη την 

υπόλοιπη. Το δεδομένο αυτό, δίνει το τέλειο σημείο εκκίνησης των γεωγραφικών 

διαδρομών για τη περιοχή. Με δεδομένο αυτό, θα μπορούσαν να οριοθετηθούν δύο 

διαδρομές ανατολικά και δυτικά του χώρου των Τεμπών. Η πρώτη ανατολικά 

περιλαμβάνει την περιδιάβαση του Κίσαβου που παραλιακά καταλήγει μέχρι το όρος 

Μαυροβούνι και δυτικά η διαδρομή περιλαμβάνει την περιδιάβαση του Ολύμπου, με 

καταληκτικά σημεία την κοινότητα Λιβαδίου στον Όλυμπο ή την κοινότητα Βερδικούσας ή 

την κοινότητα Κρανιάς στα Αντιχάσια.  

Βασικό θεματικό ενδιαφέρον της περιοχής αποτελεί ο θρησκευτικός τουρισμός. Το πλήθος 

των μοναστηριών και εκκλησιών που υπάρχουν στην περιοχή θέτουν την βάση 

οργάνωσης μιας τέτοιας διαδρομής. Για την δημιουργία μιας τέτοιας διαδρομής βασική 

προϋπόθεση είναι να υπάρχει ένας αριθμός επισκέψιμων μοναστηριών και εκκλησιών 

που η περιοχή διαθέτει.   

Επίσης θεματικό ενδιαφέρον για την περιοχή που εύκολα συνδυάζεται με το προηγούμενο 

αποτελεί ο πολιτιστικός τουρισμός. Η περιοχή διαθέτει ικανό αριθμό πολιτιστικών 

λαογραφικών και άλλων μουσείων που είναι σε θέσει να διασυνδεθούν και να 

αποτελέσουν μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα.    

Ο κύριος όμως παράγοντας που ορίζει θεματικά την περιοχή είναι τα βουνά της και οι 

δραστηριότητες που σε αυτά αναπτύσσονται. Το πλήθος των δραστηριοτήτων που 

υπάρχουν αλλά και αυτών που μπορούν να αναπτυχθούν δίνουν την κατεύθυνση του 

είδους της τουριστικής δραστηριότητας που πρέπει να αναπτυχθεί στην περιοχή. 

Αναλύοντας της υφιστάμενη κατάσταση καταλήγουμε στον εντοπισμό των δυνατών και 

αδύνατων σημείων που υπάρχουν στην περιοχή για την ανάπτυξη του τουρισμού.  

Το δυνατότερο σημείο που εντοπίσθηκε στην περιοχή και αποτελεί και το συγκριτικό 

πλεονέκτημα της σε σχέση με άλλες περιοχές είναι το φυσικό περιβάλλον. Αυτό 

περιλαμβάνει τοπία άγριας ομορφιάς στον Όλυμπο, τοπία με απέραντη θέα στην 

θάλασσα από τον Κίσαβο και το Μαυροβούνι, την απαράμιλλη ομορφιά των στενών των 

Τεμπών με των ποταμό Πηνειό, γραφικά χωριά με αρχοντικά και τέλος περισσότερο από 

40 χιλ. παραλίες. Ακόμα στην περιοχή υπάρχουν σημαντικοί και ενδιαφέροντες οικότοποι 

και οικοσυστήματα. 

Σημαντικό στοιχείο για την περιοχή αποτελεί ο κεντρικός οδικός άξονας Αθηνών – 

Θεσσαλονίκης που διασχίζει το στενό τον Τεμπών. Το σημείο αυτό είναι εύκολα 

αναγνωρίσιμο και εύκολα προσβάσημο από όλους. Δίνει δηλαδή, το σημείο αυτό την 
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ιδανική αφετηρία για τις διαδρομές της περιοχής και ένα τόπο που μπορεί να είναι 

αποδοτική η ενημέρωση και η πληροφόρηση του κόσμου για την περιοχή.  

Στο επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού, σημείο που αποτελεί μοχλός ανάπτυξης, είναι η 

ύπαρξη μερικών ανθρώπων που μέσω προηγούμενων προγραμμάτων πέτυχαν και 

καθιερώθηκαν. Οι άνθρωποι αυτοί λειτουργώντας σαν ηγέτες σε αυτό τον τομέα 

παρασύρουν, παροτρύνουν και ενθαρρύνουν νέες πρωτοβουλίες, απ’ όπου και να 

προέρχονται για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή.  

Βασικό ρόλο για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής διαδραμάτισε στο 

παρελθών άλλα προβλέπετε να διαδραματίσει και στο μέλλον η ομάδα τοπικής δράσης 

του τοπικού προγράμματος LEADER +. Η συνεισφορά της στο να προωθήσει και τελικά 

να εντάξει στο προηγούμενο πρόγραμμα LEADER ΙΙ επενδύσεις για την ανάπτυξη του 

τουρισμού, αλλά και ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος σε συνδυασμό με την 

πολύτιμη εμπειρία που όλα αυτά τα χρόνια έχει αποκομίσει και τα ικανά στελέχη που την 

αποτελούν, την καθιστούν ιδανικό συνεργάτη για τους επίδοξους νέους επιχειρηματίες 

που σκοπό έχουν την ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή της.   

Παράλληλα αλλά και μέσα από το προηγούμενο LEADER οι τοπικές κοινωνίες τις 

περιοχής μέσω των ακούραστων προσπαθειών των τοπικών αρχόντων αλλά και άλλων 

ανθρώπων με μεράκι δημιούργησαν στην περιοχή την υποδομή για την ανάδειξη της 

τοπική παραδοσιακής κληρονομιάς της περιοχής.   

Πέρα από τις δυνατότητες και την δυναμική που αναμφισβήτητα η περιοχή έχει για την 

ανάπτυξη του τουριστικού της προϊόντος, παρατηρούνται αρκετά προβλήματα που 

εμποδίζουν την ανάδειξη της σε ένα δημοφιλή τόπο προορισμού.  

Για να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη τουριστική διαδρομή χρειάζονται τρία βασικά 

συστατικά στο επίπεδο τον υποδομών τουρισμού, οδική σύνδεση της αρχής με το τέλος, 

καταλύματα και χώροι εστίασης. Στην περιοχή μελέτης παρουσιάζονται αδυναμίες και στα 

τρία αυτά συστατικά.         

Καταρχήν οι οδικοί άξονες που περιδιαβαίνουν την περιοχή χρήζουν βελτίωσης. Άσχημα 

οδοστρώματα που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι προσπελάσιμα κατά τους χειμερινούς 

μήνες, στενοί και χωρίς διαγράμμιση δρόμοι κάνουν κουραστικοί την κυκλοφορία και 

μεγαλώνουν τον χρόνο πρόσβασης από σημείο σε σημείο. Έλλειψη ασφάλτου σε μερικές 

οδικές συνδέσεις και η μη ύπαρξη άλλων είναι η εικόνα που διαμορφώνεται.  

Ελλείψεις καταλυμάτων και σε αριθμό (περιοχή Ελασσόνας) αλλά και σε ποιότητα 

αποθαρρύνουν τον επισκέπτη. Όπως έχει αναφερθεί ο αριθμός των κλινών που πληρούν 

τα ποιοτικά στάνταρ που επιδιώκονται είναι πολύ μικρός. Μεγάλη είναι έλλειψη σε χώρους 

εστίασης. Το φαινόμενο είναι γενικό στην περιοχή, με μερικές μόνο εξαιρέσεις (Λιβάδι, 

Αμπελάκια).  

Προβλήματα διατυπώθηκαν και για το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων που εμπλέκονται 

με την παροχή υπηρεσιών τουρισμού. Ο τρόπος που θα πρέπει να χειρισθούν τον 
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επισκέπτη και ο τρόπος με τον οποίο προσφέρουν τις υπηρεσίες θα πρέπει να ακολουθεί 

κάποια πρότυπα, πρότυπα καλής συμπεριφοράς, που όσο και να είναι διατεθειμένοι να τα 

ακολουθήσουν γίνεται φανερό ότι υπάρχει έλλειψη σε αυτό τον τομέα.  

Δεν υπάρχουν οργανωμένα τουριστικά γραφεία, που να είναι γνώστες του τουριστικού 

κυκλώματος, έτσι ώστε να δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις στην περιοχή για 

εισροή πελατών. 

Τέλος αδυναμία και συγχρόνως πρόβλημα για την περιοχή αποτελεί το γεγονός ότι στην 

παραλιακή ζώνη χρόνια τώρα, έχει οικοδομηθεί ένα διαφορετικό είδος τουρισμού που 

προσελκύει χαμηλά εισοδήματα και οι παροχές υπηρεσιών που προσφέρει είναι πολύ 

χαμηλές.  
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ – ΤΑΣΕΙΣ 

 

 

2.1.  ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΣΤΟ Γ΄ Κ.Π.Σ. 

2.1.1. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ Γ΄ ΚΠΣ 

Από το Γ΄ Κοινοτικό πλαίσιο Στήριξης σε ότι αφορά τον Νομό Λάρισας και ιδιαίτερα την 

περιοχή παρέμβασης, οι παρεμβάσεις που προγραμματίζονται υποστηρίζονται από: 

 Τα έντεκα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των Υπουργείων (Εθνικό σκέλος) 

 Το Γ΄ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας, (Περιφερειακό σκέλος) 

 το Ταμείο Συνοχής 

 Συμπληρωματικά λειτουργούν Κοινοτικές Πρωτοβουλίες όπως η EQUAL 

Σημαντικά έργα τα οποία προγραμματίζεται να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του Γ΄ ΚΠΣ θα 

έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα του τουρισμού του Νομού Λάρισας, είναι: 

Α. Οδικές συνδέσεις 

Ως Βασικό Εθνικό Οδικό Δίκτυο ορίσθηκε η νέα Εθνική οδός Λάρισα – Τέμπη – 

Κατερίνη (τμήμα της γνωστής ΠΑΘΕ) Ο άξονας αυτός εξυπηρετεί τόσο την οδική 

σύνδεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την υπόλοιπη χώρα όσο και το μεγαλύτερο 

ποσοστό των υπεραστικών μετακινήσεων Βορρά – Νότου σ’  εθνική κλίμακα. Ανήκει στο 

Ευρωπαϊκό σύστημα κύριων οδικών αρτηριών. Προβλέπεται με την ολοκλήρωση του να 

έχει χαρακτηριστικά κλειστού αυτοκινητοδρόμου με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, 

κεντρική νησίδα και βοηθητικές οδούς. Η νέα χάραξη της ΠΑΘΕ στο ύψος των Τεμπών 

προβλέπει την διάνοιξη σήραγγας στον Κίσσαβο. Η προοπτική αυτή θα δώσει τις 

δυνατότητες οδικής κυκλοφοριακής αποφόρτισης της Κοιλάδας και του οικισμού των 

Τεμπών. 

Ως δευτερεύον εθνικό δίκτυο χαρακτηρίζεται η Ε.Ο. 13, γνωστή και ως παλαιά εθνική οδός 

Λάρισας – Κοζάνης, η οποία διασχίζει τον Νομό Λάρισας από το Δ.Δ. Βρυσίων του Δήμου 

Φαρσάλων και μέσω Τυρνάβου και Ελασσόνας καταλήγει στο Σαραντάπορο. Το τμήμα 

Λάρισα – Τύρναβος – Ελασσόνα- Τριγωνικό αναβαθμίζεται με σκοπό να προσφέρει την 

διαπεριφερειακή σύνδεση Θεσσαλίας - Δυτικής Μακεδονίας. Στα πλαίσια της αναβάθμισης 

αυτής διανοίχτηκε και κατασκευάσθηκε νέο τμήμα σύνδεσης Τυρνάβου – Ελασσόνας 

μέσω της Μελούνας μήκους 24 χιλ. Με τον τρόπο αυτό η παλαιά σύνδεση που σήμερα 
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εξυπηρετεί τον Δήμο Ποταμιάς της μελέτης μας, ανήκει στο τριτεύον εθνικό δίκτυο με 

μήκος 30 χλμ. για την περιοχή μελετών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ακόμη η Ε.Ο. 26 

Ελασσόνας – Δεσκάτης η οποία διασχίζει τμήμα του Δήμου Ελασσόνας μήκους 15 χλμ. 

και η Π.Ε.Ο. Κατερίνη – Αγ. Δημήτριος μέχρις της οδού Ε.Ο. 13 τμήμα Ελασσόνας 

Σερβίων η οποία διασχίζει τμήμα των Δήμων Ολύμπου και Λιβαδίου σε μήκος 21 χλμ. 

Σε ότι αφορά λοιπές παρεμβάσεις του Γ’ ΠΕΠ Θεσσαλίας θα γίνει αναφορά σε δράσεις 

που είναι δυνατόν να εφαρμοστούν στην περιοχή παρέμβασης του LEADER+ σύμφωνα 

με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Γ΄ Π.Ε.Π. Θεσσαλίας και τους αντίστοιχους 

άξονες - μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος: 

Α. Υγεία: 

Η μεταρρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας θέτει το Εθνικό Σύστημα 

Υγείας σε Περιφερειακή βάση, δίνοντας έμφαση στην Περιφερειακή αυτονομία του και 

αυτάρκεια. Στο πνεύμα αυτό, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Θεσσαλίας 

έρχεται στον τομέα της Υγείας να εξυπηρετήσει τους στόχους της μεταρρύθμισης 

αναπτύσσοντας τις αναγκαίες υποδομές υπό τον σχεδιασμό του ΕΣΥ. 

Το μέτρο 3.1: «Υποδομές Υγείας –Πρόνοιας», του Άξονα 3: «Ποιότητα ζωής» στοχεύει 

στον τομέα της Υγείας στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας, 

στον δε τομέα της Πρόνοιας στη βελτίωση της παρεχόμενης κοινωνικής προστασίας 

ιδιαίτερα στις ηλικιακές ομάδες των παιδιών και των ηλικιωμένων. Επιπλέον, έχει 

συμφωνηθεί η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης συγκεκριμένης παρέμβασης περιφερειακής 

σημασίας στη νοσοκομειακή υποδομή. Δυνητικές ενέργειες και κατηγορίες πράξεων είναι 

ακόλουθες:  

Ι.  Συμπλήρωση - εκσυγχρονισμός λοιπών υποδομών υγείας, όπου εντάσσονται οι 

εξής κατηγορίες πράξεων:  

 Κατασκευή Κέντρων Υγείας  

 Εκσυγχρονισμός υποδομής και εξοπλισμών Κέντρων Υγείας  

 Προμήθεια κινητών μονάδων προληπτικής ιατρικής  

 Υποδομές στήριξης προγραμμάτων πρόληψης και απεξάρτησης 

 Εκσυγχρονισμός  εξοπλισμού Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης  

ΙΙ. Συμπλήρωση - εκσυγχρονισμός υποδομών πρόνοιας, όπου εντάσσονται οι εξής 

κατηγορίες Πράξεων:  

 Παιδικοί Σταθμοί και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  

 Αναβάθμιση υποδομών Πρόνοιας για την Τρίτη ηλικία και δημιουργία 

Πολυδύναμων Κέντρων για την Τρίτη ηλικία. 
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Β. Εκπαίδευση: 

Οι υποδομές Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκονται σήμερα σε σχετικά 

ικανοποιητικό επίπεδο συγκρινόμενες με τον μέσο Εθνικό Όρο. Στο γεγονός αυτό 

εκτιμάται ότι συνετέλεσε η σημαντική ενίσχυση του τομέα κατά την διάρκεια της 

προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 

Το μέτρο 3.7: «Ενίσχυση και δημιουργία υποδομών εκπαίδευσης», στην αναβάθμιση του 

εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος και στην προσαρμογή του στις απαιτήσεις της 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Δυνητικές ενέργειες και κατηγορίες πράξεων είναι οι 

ακόλουθες :  

Ι.  Υποδομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου εντάσσονται οι εξής κατηγορίες 

πράξεων:   

 Κατασκευή νέων σχολικών μονάδων και επέκταση υφιστάμενων 

 Κατασκευή σχολικών μονάδων για άτομα με ειδικές ανάγκες 

 Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής 

ΙΙ. Υποδομές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου εντάσσονται οι εξής κατηγορίες 

πράξεων : 

 Κατασκευή νέων σχολικών μονάδων και επέκταση υφιστάμενων 

 Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής  

 Δημιουργία βιβλιοθηκών και εργαστηρίων 

ΙΙΙ. Υποδομές  Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου εντάσσονται οι εξής κατηγορίες 

πράξεων:  

 Ενίσχυση υποδομών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής 

Γ. Πολιτισμός: 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιφέρειας Θεσσαλίας τόσο σε φυσικούς όσο και σε 

πολιτιστικούς πόρους, οι οποίοι συγκεντρώνονται κυρίως στην ανατολική παραλιακή 

ζώνη, τα νησιά και τις ορεινές ζώνες, της δίνει τη δυνατότητα εμπλουτισμού και 

διαφοροποίησης του τουριστικού της προϊόντος αφενός με την ανάδειξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς της περιφέρειας και αφετέρου με την ποιοτική αναβάθμιση των τουριστικών 

κέντρων. 

Το μέτρο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έργα και δράσεις προστασίας και ανάδειξης του 

πολιτιστικού της αποθέματος όπως «Ανάδειξη φυσικών πόρων ιδιαίτερου τουριστικού 

ενδιαφέροντος».  
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Δ. Περιβάλλον:  

Το περιβάλλον στην περιφέρεια αντιμετωπίζει προβλήματα υποβάθμισης ιδίως στις 

περιοχές με έντονη οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα και χρήζει ολοκληρωμένης 

αντιμετώπισης διότι δεν είναι μόνο ένα θέμα που σχετίζεται με την βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των πολιτών της και της διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι 

βασική προϋπόθεση που συνδέεται άμεσα με την δυνατότητα για την αειφόρο ανάπτυξή 

της. 

Το μέτρο 2.Α.6. «Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος», του Υπό-άξονα Α: 

«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δομών και υποδομών της Θεσσαλικής 

υπαίθρου», του Άξονα 2: «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου», στοχεύει στην :  

Ι.  Ανάδειξη «περιοχών φυσικού κάλλους» καθώς και μη ενταγμένων, αλλά ευαίσθητων 

οικοσυστημάτων και βιοτόπων παραποτάμιων, παραλίμνιων και παράκτιων 

περιοχών, με αυστηρά κριτήρια επιλογής με την εκπόνηση και υλοποίηση μελετών και 

έργων αποκατάστασης και ανάδειξης των περιοχών και του τοπίου και διαχείρισης της 

διακίνησης επισκεπτών, δημιουργία κέντρων και περιπτέρων πληροφόρησης και 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, υλικού ενημέρωσης, χάραξη και οργάνωση 

μονοπατιών και διαδρομών και λοιπών δράσεων.  

 Για τις δράσεις στις διάφορες περιοχές « Φύση 2000» θα υπάρχει 

συμπληρωματικότητα και συντονισμός με το ΕΠΠΕΡ 3 και με το πρόγραμμα LIFE  .  

ΙΙ.  Υλοποίηση προγραμμάτων μετεγκαταστάσεων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που 

ευρίσκονται εντός οικισμών της υπαίθρου, καθώς και παράλληλων εγκαταστάσεων 

χειρισμού και επεξεργασίας των αποβλήτων (οι ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το 

περιβάλλον, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων θα περιληφθούν στο 

συμπλήρωμα προγραμματισμού).  

Ε. Κοινωνία της πληροφορίας:  

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωνία της πληροφορίας 

εκπόνησε Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΣ) για δράσεις στο 3ο Κ.Π.Σ. 2000-2006 . Οι 

στρατηγικοί στόχοι του ΕΣ ΚτΠ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι οι εξής :  

 Ενίσχυση των βασικών προϋποθέσεων (υλικών και μη) για την ανάπτυξη της ΚτΠ. 

στην περιφέρεια, με αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και 

αντιμετώπιση των περιοριστικών παραγόντων. 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομικής βάσης της περιφέρειας μέσω 

δραστηριοτήτων και εφαρμογών συναφών με την ΚτΠ (ο στόχος αυτός οδηγεί στην 

αύξηση της ευημερίας και στην αύξηση της απασχόλησης).  

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας του πολίτη μέσω 

εφαρμογών ΚτΠ. 

Οι τέσσερις στρατηγικοί άξονες αναλύονται σε παρεμβάσεις ως εξής :  
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1.  Αναβάθμιση της τοπικής πληροφοριακής υποδομής. Περιλαμβάνει την παρέμβαση : 

1.1 «Τοπική δικτύωση και προηγμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών». 

Η παρέμβαση συνίσταται στη δημιουργία προηγμένης τοπικής (περιφερειακής) 

τηλεπικοινωνιακής υποδομής και την παροχή αντίστοιχων τηλεματικών υπηρεσιών, που 

θα καλύψουν τομείς ή περιοχές για τις οποίες η αγορά δεν μπορεί να καλύψει με επάρκεια 

τις σχετικές ανάγκες. 

Πρόκειται αφενός για τομείς - υποσύνολα του δημοσίου τομέα που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη 

διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ψηφιακής πληροφορίας με υψηλές ταχύτητες (π.χ. 

εκπαίδευση, υγεία, δημόσια διοίκηση, έρευνα, πολιτισμός), και αφετέρου για περιοχές που 

παρουσιάζουν δυσκολίες πρόσβασης και χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης, όπως οι ορεινές 

περιοχές της Περιφέρειας και μερικώς οι νησιώτικες. 

2.  Εκπαίδευση. Περιλαμβάνει την παρέμβαση:  

2.1 «Ενίσχυση της εκπαιδευτικής υποδομής με εφαρμογές Τεχνολογίες Πληροφορίας & 

Επικοινωνίας ( ΤΠΕ)»  

Η παρέμβαση περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση της προσαρμογής στην ΚτΠ του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΤΕΙ Λάρισας και των φορέων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Οι δράσεις αυτές θα είναι συμπληρωματικές των δράσεων που αφορούν τις 

παραπάνω κατηγορίες φορέων και εντάσσονται σε άλλα ΕΣ ΚτΠ (κυρίως, στο ΕΣ του 

ΥΠΕΠΘ). 

3. Ανάπτυξη εφαρμογών ΚτΠ στις οικονομικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνει 

παρεμβάσεις:  

3.1 «Μηχανισμοί υποστήριξης και δικτύωσης επιχειρήσεων με τη χρήση των ΤΠΕ» 

Η παρέμβαση έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία οριζόντιων μηχανισμών βασιζόμενων στα 

ΤΠΕ για την υποστήριξη και δικτύωση  των επιχειρήσεων της περιφέρειας ,και κυρίως των 

ΜΜΕ και ΠΜΕ, στους τομείς της μεταποίησης ,των υπηρεσιών ,του εμπορίου και του 

τουρισμού. 

Ο όρος «οριζόντιοι» υποδηλώνει ότι δεν θα ενισχυθούν απευθείας μεμονωμένες 

επιχειρήσεις αλλά μηχανισμοί και δίκτυα συλλογικού χαρακτήρα που αυτά, με τη σειρά 

τους θα παρέχουν υπηρεσίες στις μεμονωμένες επιχειρήσεις. 

Οι εν λόγω υποστηρικτικοί μηχανισμοί θα διευκολύνουν τη διάχυση προς τις επιχειρήσεις 

πληροφοριών  σχετικά με την προμήθεια πρώτων υλών ,το εργασιακό δυναμικό, την 

τεχνογνωσία παραγωγής και διοίκησης και τις δυνατότητες καινοτομίας ,τις δυνατότητες 

χρηματοδότησης και ενισχύσεων, τα χαρακτηριστικά της ζήτησης στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, τις προϋποθέσεις εισόδου σε συγκεκριμένες αγορές (θεσμικές κλπ.),την 

προώθηση του προϊόντος κ.α.  
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3.2 «Εφαρμογές ΤΠΕ στον πρωτογενή τομέα» 

Η παρέμβαση αυτή εστιάζεται σε οριζόντιες εφαρμογές των ΤΠΕ για την προσαρμογή και 

την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, 

ούτως ώστε να οι ΤΠΕ να αποτελέσουν βασικό εργαλείο για την υποβοήθηση των 

πολιτικών ανάπτυξης και αναβάθμισης του πρωτογενούς τομέα, ως συνιστώσα του 

περιφερειακού σχεδιασμού. 

Οι κατηγορίες των δράσεων που μπορούν να ενταχθούν στην παρέμβαση είναι οι εξής :  

o Ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα εφαρμογών  γεωργίας ,κτηνοτροφίας και 

αλιείας . 

o Δημιουργία ενός έμπειρου συστήματος καταγραφής και διαχείρισης σε ηλεκτρονική 

μορφή εδαφικών –υδάτινων πόρων που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον 

o Πληροφορικό σύστημα παρακολούθησης ακραίων καιρικών φαινομένων και 

κρίσιμων χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος του πρωτογενούς τομέα. 

o Εφαρμογή συστήματος γεωργίας ακρίβειας (  precision agriculture και precision  

farming )  στο Θεσσαλικό χώρο. 

3.3 «Ενίσχυση νέων επιχειρήσεων σε αντικείμενα ΤΠΕ»  

Η παρέμβαση έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων που 

θα δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα ΤΠΑ από αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Θα περιλάβει μια δράση, που θα συνίσταται στην επιδότηση έως 50% των επιλέξιμων 

άυλων και υλικών δαπανών της υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων για τη δημιουργία 

νέων (spin off) επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ή/και εμπορίας εφαρμογών και 

προϊόντων σχετικών με τις ΤΠΑ (πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία περιεχομένου 

κλπ.).  

4. Ανάπτυξη εφαρμογών - ΚτΠ σε θέματα ποιότητας ζωής και εξυπηρέτησης του πολίτη. 

Περιλαμβάνει τις Παρεμβάσεις:  

4.1 «Εφαρμογές ΤΠΕ. για την εξυπηρέτηση του πολίτη στη διοίκηση και την 

αυτοδιοίκηση»  

Η παρέμβασης εντάσσεται στο πεδίο της e-government και αντικείμενο της είναι η 

δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου και η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσω 

της χρήσης των σύγχρονων ΤΠΕ, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών και του επιπέδου εξυπηρέτησης, καθώς και την αναβάθμιση της 

αποτελεσματικότητας και της εικόνας της Δημόσιας Διοίκησης.  

4.2 «Αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας-πρόνοιας  με τη χρήση ΤΠE» . 

Η παρέμβαση στοχεύει στην αξιοποίηση των ΤΠE για την αναβάθμιση των υποδομών και 

υπηρεσιών υγείας-πρόνοιας στην περιφέρεια. Η χρήση των ΤΠE στους τομείς αυτούς 

μπορεί τόσο να βελτιώσει τη λειτουργία των υπολοίπων κατηγοριών υποδομών όσο και 
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να επιτρέψει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που με τις «συμβατικές» υποδομές δεν είναι 

εφικτές.  

4.3 «Πληροφοριακά συστήματα και μηχανισμοί διαχείρισης του περιβάλλοντος»  

Η παρέμβαση στοχεύει στην αξιοποίηση των ΤΠE στο πεδίο της προστασίας του 

περιβάλλοντος και των συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας.  

Οι κατηγορίες δράσεων που μπορούν να ενταχθούν στην παρέμβαση είναι οι εξής:  

o Δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών για το 

θεσσαλικό χώρο.  

o Μηχανισμοί παρακολούθησης και διαχείρισης του περιβάλλοντος βασισμένοι στις 

ΤΠE.  

4.4 «Αξιοποiηση των ΤΠΕ  για την ανάπτυξη πολιτιστικών  υποδομών»  

Περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στην διακίνηση των ιδεών και της πληροφόρησης 

όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη δημιουργία, με τις δυνατότητες 

που παρέχουν πλέον οι ΤΠE (ανταλλαγή εικόνων, κειμένων, ήχων, κλπ.). Επιπλέον, η 

βελτίωση του βιοτικού και μορφωτικού επιπέδου των πολιτών, καθώς και η πρόσφατη 

αντίληψη για την οικονομία του ελεύθερου χρόνου, σε συνδυασμό με τη συνεχώς 

αυξανόμενη ζήτηση για πολιτιστικές δραστηριότητες, αγαθά και υπηρεσίες, δημιουργούν 

ενδιαφέρουσες προοπτικές για την ανάπτυξη και διάθεση του «πολιτιστικού προϊόντος» .  

4.5 «Υποδομές τηλεματικής στον αστικό χώρο στις μεταφορές» 

Η παρέμβαση έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία μηχανισμών παροχής πληροφοριών  

στους πολίτες και στους χρήστες του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, τη δημιουργία 

εργαλείων ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας και την εισαγωγή νέων ΤΠΕ με τη 

μορφή της τηλεματικής στον αστικό χώρο. 

ΣΤ. Απασχόληση   

Οι δράσεις που προβλέπονται στο Γ’ Π.Ε.Π. 2000-2006 Θεσσαλίας και αφορούν τον 

τομέα της απασχόλησης, αναπτύσσονται στον άξονα 5: «Ανθρώπινοι Πόροι» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος και συγκεκριμένα στα εξής τρία μέτρα: 

α) Το μέτρο 5.1: «Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων» που έχει στόχο την αναβάθμιση του 

εργατικού και στελεχιακού δυναμικού της περιφέρειας και αφορά δράσεις 

επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης  μικρής και 

εξειδικευμένης κλίμακας, οι οποίες συνδέονται με την υλοποίηση των προτεραιοτήτων 

του Π.Ε.Π. και των αντίστοιχων μέτρων και έργων που χρηματοδοτούνται από το 

ΕΤΠΑ και καλύπτουν τις ανάγκες σε εξειδικευμένη εκπαίδευση που προκύπτει από 

την υλοποίηση και την λειτουργικότητα των δράσεων του ΠΕΠ, στους εξής τομείς 

προτεραιότητας: 

o ΜΜΕ -Καινοτομία- Έρευνα και Τεχνολογία, Κοινωνία της Πληροφορίας 
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o Πολιτισμός-Τουρισμός, 

o Περιβάλλον. 

β) Το μέτρο 5.2: «Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης για ανέργους και ειδικές 

κοινωνικές ομάδες – Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης», θα συμβάλλει καθοριστικά 

στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στην καταπολέμηση της ανεργίας σε 

τοπικό επίπεδο με ένα ολοκληρωμένο τρόπο και με κύρια συμβολή της ΤΑ και λοιπών 

τοπικών εταίρων. 

Οι δράσεις αποσκοπούν στην προώθηση της τοπικής απασχόλησης καις τη βελτίωση 

της απασχολησιμότητας στη βάση ενεργειών προσανατολισμού κατάρτισης, 

επανακατάρτισης, επιδότησης της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης καθώς 

καις  δράσεις που στοχεύουν στη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την 

κοινωνική ένταξη , την προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους και την ενσωμάτωση 

των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στις τοπικές αγορές εργασίας. Ενδεικτικές 

προβλεπόμενες πράξεις του μέτρου είναι: 

o Υποστήριξη της λειτουργίας υφιστάμενων παραγωγικών κέντρων ΑΜΕΑ 

o Ενίσχυση της δημιουργίας νέων καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

o Προώθηση στην απασχόληση των ομάδων υψηλής ανεργίας(νέοι- γυναίκες). 

o Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για τους αποκλεισμένους από την αγορά εργασίας.  

o Κατάρτιση σε άμεση σύνδεση με προώθηση σε νέες θέσεις εργασίας.  

o Πράξεις ενεργητικής υποστήριξης , δημοσιότητας και προβολής για την ανάπτυξη 

της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.  

o Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε περιοχές και κλάδους που παρουσιάζουν 

αυξημένη διαρθρωτική ανεργία, επαγγελματική επανένταξη απολυμένων μεγάλων 

επιχειρήσεων , μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που απειλούνται από ανεργία.  

Για τις ομάδες αποκλεισμού ενδεικτικά θα πραγματοποιηθούν προκαταρτίσεις όπου 

απαιτούνται και ειδικά προγράμματα για τις ομάδες οι οποίες δεν μπορούν 

αντικειμενικά να ενταχθούν σε συμβατικά προγράμματα. Επίσης η δημιουργία νέων 

δομών για πληθυσμιακές ομάδες ή για σύγχρονες υπηρεσίες που αφορούν όλους 

τους πολίτες και σχετίζονται με τις νέες κοινωνικές-οικονομικές συνθήκες και ότι αυτές 

παράγουν, στο πλαίσιο της υλοποίησης των πολιτικών του mainstreaming με την 

προϋπόθεση  ότι κύριος στόχος είναι η δημιουργία θέσεων Απασχόλησης.  

γ)  Το μέτρο 5.3: «Ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και 

προώθηση της ισότητας ευκαιριών των δύο φύλλων» περιλαμβάνει τις εξής ενδεικτικές 

προβλεπόμενες πράξεις: 

1) Πράξεις κοινωνικής φροντίδας ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των γυναικών 

στην αγορά εργασίας. 

 Ανάπτυξη βρεφονηπιακών σταθμών. 
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 Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ΚΔΑΠ Μεα. 

 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. 

 Βοήθεια στο σπίτι. 

2) Πράξεις ενεργητικής υποστήριξης και προβολής της γυναικείας απασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας 

 Ανάπτυξη Δομών ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας. 

 Δημιουργία και υποστήριξη Δικτύων γυναικείων επιχειρήσεων. 

 Προβολή της γυναικείας επιχειρηματικότητας. 

Προτάσεις των Δήμων που αφορούν τις παραπάνω πράξεις βρίσκονται υπό την 

διαδικασία έγκρισης. 

Ζ. Μικρο – Μεσαίες Επιχειρήσεις 

Επενδύσεις στις ΜΜΕ και ιδιαίτερα στις ξενοδοχειακές μονάδες για το νομό Λάρισας θα 

υλοποιηθούν από τον Άξονα 1: «Παραγωγικό περιβάλλον» του Γ΄ ΠΕΠ Θεσσαλίας και 

αφορούν τα εξής μέτρα: 

Το Μέτρο 1: «Υποδομές παραγωγικού περιβάλλοντος επιχειρήσεων» που περιλαμβάνει 

τις υπόλοιπες ενέργειες: 

 Ολοκλήρωση – εκσυγχρονισμός δημόσιων βιομηχανικών υποδομών 

 Ολοκλήρωση – εκσυγχρονισμός υποδομών ΕΤΑΚ (Έρευνας – Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης – Καινοτομίας) 

 Δημιουργία νέας βιομηχανικής, τεχνολογικής και εκθεσιακής υποδομής 

Το Μέτρο 2: «Μηχανισμοί υποστήριξης και δικτύωσης επιχειρήσεων» που περιλαμβάνει 

πράξεις με το ακόλουθο ενδεικτικό περιεχόμενο: 

 Ανάπτυξη κλαδικών υποδομών υποστήριξης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, 

μέσω ειδικών Επιχειρηματικών Σχεδίων 

 Ανάπτυξη δικτύων καινοτομίας σε επιλεγμένους κλάδους (παραδοσιακοί κλάδοι με 

συγκριτικό περιφερειακό πλεονέκτημα και μεγάλη σημασία για τη διατήρηση της 

απασχόλησης και την περιφερειακή ανάπτυξη / νέοι προς ανάπτυξη κλάδοι στην 

Περιφέρεια ), μέσω ειδικών Επιχειρηματικών Σχεδίων 

Το Μέτρο 3: «Ιδιωτικές επενδύσεις» αφορά στην ενίσχυση νέων ιδιωτικών επενδύσεων 

αλλά και την επέκταση εκσυγχρονισμό υφιστάμενων στον τομέα της μεταποίησης, κατά 

προτεραιότητα για την παραγωγή καινοτόμων ή την εισαγωγή καινοτομικών μεθόδων 

στην παραγωγική διαδικασία κατά την έννοια του σχετικού άρθρου 3 του Ν. 2601/98.  
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Το Μέτρο 1.4: «Καινοτόμες δράσεις βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ και ΠΜΕ», 

όπου θα εντάσσονται πράξεις που περιλαμβάνονται σε μία από τις ακόλουθες δύο 

Ενέργειες -Πράξεις:  

I. Επιχειρηματική ενσωμάτωση / αξιοποίηση καινοτομίας  

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο θα στοχεύει στην επιχειρηματική αξιοποίηση καινοτομίας που 

εντάσσεται σε ένα ή σε συνδυασμό των παρακάτω, ενδεικτικών, τομέων:  

1.  ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας: υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών πρακτικών 

(προώθηση ηλεκτρονικού επιχειρείν, βελτίωση της διαχείρισης της πληροφορίας 

σε ενδο-επιχειρησιακό επίπεδο), εισαγωγή της τηλεργασίας  

2.  τεχνοδιαγνώσεις και τεχνομεσιτεία  

3.  προώθηση ειδικών τεχνολογιών  

4.  διασύνδεση της μεταποίησης με τον πρωτογενή τομέα και τις υπηρεσίες  

5.  ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων -προβολή εταιρικής εικόνας 

6.  άλλοι τομείς, η επιλεξιμότητα των οποίων θα κρίνεται από την Διαχειριστική Αρχή 

του Προγράμματος.  

II. Προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων  

Εντάσσονται στην πράξεις οι οποίες αφορούν σε συλλογική προώθηση και προβολή των 

προϊόντων των Θεσσαλικών επιχειρήσεων στις αγορές του εξωτερικού, και έχουν τη 

μορφή Επιχειρηματικού Σχεδίου το οποίο:  

1. υποβάλλεται από εξειδικευμένο φορέα 

2. προσδιορίζει  σαφώς  τις συγκεκριμένες δράσεις προβολής και τις αντίστοιχες 

επιλέξιμες δαπάνες 

3. συγκεντρώνει ιδιωτική συμμετοχή σε ύψος 50% τουλάχιστον του συνολικού 

κόστους  

4. προσδιορίζει σαφώς και ποσοτικός τα αναμενόμενα αποτελέσματα για κάθε 

συμμετέχουσα επιχείρηση . 

Το Μέτρο 1.5: «Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων» που αφορά την 

ενίσχυση των τουριστικών καταλυμάτων (Ξενοδοχείο, κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα δωμάτια) 

είτε μέσω του αναπτυξιακού νόμου Ν 2601/98 για Ξενοδοχείο, κάμπινγκ άνω της Δ΄  τάξης 

είτε μέσω ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης για ενοικιαζόμενα δωμάτια και 

διαμερίσματα.  

Το Μέτρο 1.6: «Βελτίωση ανταγωνιστικότητας τουριστικών ΜΜΕ» που προωθεί 

εκσυγχρονισμό των τουριστικών επιχειρήσεων και ταυτόχρονα την τουριστική προβολή 

της Θεσσαλίας, κατά δύο προτεραιότητες : 

α)  Ενίσχυση των επιχειρήσεων για: Τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, Ανάπτυξη δικτύων 

συνεργασιών για παροχή ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος, Βελτίωση της 
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διαχείρισης με καινοτομικές διαδικασίες, Απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διαχείριση 

ειδικών μορφών τουρισμού 

β)  Συνολική και κατά κλάδους και περιοχές τουριστική προβολή με βάση την εκπόνηση 

Marketing plan για την Περιφέρεια ώστε να εξειδικευθούν οι δράσεις προβολής,  δια 

της δημιουργίας φορέα προβολής.  

Η. Γεωργία  

Οι παρεμβάσεις που αφορούν στον γεωργικό τομέα έχουν προγραμματιστεί στον 

Υποάξονα Α: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δομών και υποδομών της 

θεσσαλικής υπαίθρου» του Άξονα 2: «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου» και 

εντάσσονται στα εξής μέτρα:  

α)  Το Μέτρο 2.Α.1: «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» όπου θα ενισχύονται 

σχέδια βελτίωσης με κύρια κατεύθυνση την φυτική παραγωγή και θα λειτουργήσει 

συμπληρωματικά με το Μέτρο 1.1 του Υπουργείου Γεωργίας (κατεύθυνσης ζωικής 

παραγωγής) και το Μ. 2.Β.6 του ΠΕΠ πού αφορά μικτά σχέδια βελτίωσης πού θα 

υλοποιηθούν σε επιλεγμένες ορεινές και μειονεκτικές περιοχές  

β)  Το Μέτρο 2.Α.2: «Ενίσχυση προσανατολισμού στην αγορά και διεθνή οικονομία» που 

στοχεύει στην τεχνική υποστήριξη για προσαρμογή στην διεθνή αγορά και οικονομία 

των στρατηγικών προϊόντων βαμβακιού, αιγοπροβατοτροφείας, βοείου κρέατος και 

οπωρο-κηπευτικών , η υποστήριξη της εμπορίας των προϊόντων ποιότητας και η 

ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών ανάδειξης περιβαλλοντικών και πολιτιστικών 

προϊόντων και υπηρεσιών .  

γ)  Το Μέτρο 2.Α.3: «Δημιουργία και εκσυγχρονισμός υποδομών για βελτίωση της 

ποιότητας διασφάλισης της δημόσιας υγείας και βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας και 

κτηνοτροφίας» που αφορά την δημιουργία και βελτίωση, ολοκλήρωση υποδομών που 

σχετίζονται με την βελτίωση της ποιότητας και ανάπτυξη στην γεωργία και 

κτηνοτροφία και περιλαμβάνει την υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών , και  

δ)  Το Μέτρο 2.Α.4: «Αναδασμοί» Θ. ΟΠΑΑΧ  

Οι παρεμβάσεις που έχουν προγραμματιστεί να εφαρμοστούν στα Ολοκληρωμένα 

Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού χώρου (ΟΠΑΑΧ), τα οποία θα ενταχθούν στο Γ' ΠΕΠ 

Θεσσαλίας, εντάσσονται στον Υποάξονα Β: «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών και 

νησιωτικών περιοχών  και δράσεις προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του θεσσαλικού 

περιβάλλοντος» του Άξονα 2: «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου» που 

περιλαμβάνει τα εξής μέτρα: 

 Μέτρο 2.Β.1: Ορθολογική διαχείριση υδάτινων και εδαφικών πόρων  

 Μέτρο 2.Β.2: Ειδικές δράσεις ανάπτυξης υπαίθρου – ΕΚΤ 

 Μέτρο 2.Β.3: Διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων, οικισμών της Θεσσαλικής 

υπαίθρου 
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 Μέτρο 2.Β.4: Προστασία και διαχείριση δασών  

 Μέτρο 2.Β.5: Βελτίωση προσβασιμότητας και δημιουργία υποδομών ανάδειξης 

ιστορικών ορεινών κέντρων και τουριστικών περιοχών 

 Μέτρο 2.Β.6: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

 Μέτρο 2.Β.7: Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων για την προώθηση της 

πολυδραστηριότητας και συγκράτησης του πληθυσμού της υπαίθρου 

 Μέτρο 2.Β.8: Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων 

 Μέτρο 2.Β.9: Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΑΕ πρώτης 

μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων 

 Μέτρο 2.Β.10: Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών αγροτικού τομέα υπαίθρου 

 

Ειδικά για τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου στη 

Θεσσαλία παρουσιάζεται o παρακάτω προγραμματισμός.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΟΠΑΑΧ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Π/Υ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΠΑΑΧ  

σε ΕΥΡΩ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

2.2 
(2.Α.2) 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
675.000 

1. Βασικές υπηρεσίες στη γεωργική οικονομία και στον Αγροτικό πληθυσμό 

2.Εμπορία προϊόντων ποιότητας 

2.8 
(2.Β.1) 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

14.381.500 

1. Βελτιώσεις και επεκτάσεις Ταμιευτήρων 

2. Ορθολογική χρήση συλλογικών γεωτρήσεων 

3. Παρεμβάσεις ορθολογικής αξιοποίησης  συλλογικών δικτύων 

4. Δημιουργία και βελτίωση συστημάτων διαχείρισης υδάτινων πόρων (σύμφωνα με Ν. 1739/87 και οδηγία 60/2000) 

5. Αποστραγγιστικά και Αντιπλημμυρικά έργα πού αφορούν γεωργική γη 

6. Βελτίωση – διαχείριση βοσκοτόπων μόνο ορεινών και μειονεκτικών περιοχών 

7.  Δημιουργία μικρών ορεινών φραγμάτων. 

8. Κτηνοτροφικά Πάρκα 

9. Υδρεύσεις 

2.9 
(2.Β.2) 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΕΚΤ 

4.395.000 

1. Κατάρτιση Στελεχών (στους τομείς: Πολιτισμού, περιβάλλοντος, αγροτουρισμού, Υγείας  Πρόνοιας της Υπαίθρου)  

2. Επιδότηση νέων θέσεων απασχόλησης  
(σε αναπαλαιώσεις διατηρητέων κτιρίων, διαχείριση οικοσυστημάτων ‘Φύση 2000’, φύλαξη – καθαρισμός 
περιαστικών χώρων αναψυχής, αξιοποίηση μη λειτουργούντων σχολείων, εναλλακτικού τουρισμού κλπ) 

3.  Αυτοαπασχόληση (μικρών επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας) 

2.10 
(2.Β.3) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
1.907.500 

1.  Δημιουργία μικρών βιολογικών μονάδων καθαρισμού και επεξεργασίας λυμάτων με δίκτυα Αποχέτευσης και 
Ύδρευσης. 

2. Περιβαλλοντική αποκατάσταση οικισμών και κοινόχρηστων χώρων (χωματερών, λατομείων κλπ) 

3. Προστασία και αξιοποίηση λαογραφικού υλικού και μικρών ιστορικών μνημείων και εκτός οικιστικών συνόλων και 
επιχειρησιακή δικτύωση των φορέων και υποδομών πολιτισμού. 

2.11 
(2.Β.4) 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2.179.650 

Α. ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ 

Διευθέτηση χειμάρρων, καθαρισμοί λεκανών, αναδασώσεις 

Αντιπυρικές ζώνες και δασική οδοποιία 

Καταπολέμηση ασθενειών παραγωγικών δασών 

Περιβαλλοντικές δράσεις προστασίας δασικών οικοσυστημάτων και καταφυγίων άγριας ζωής 

Διαμόρφωση μονοπατιών-διαδρομών 

Β. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ  ΔΑΣΗ 

Επενδυτικά σχέδια μη δημόσιας δασοπονίας 

2. Μεταποίηση και εμπορία δασοκομικών προϊόντων Επενδυτικά σχέδια οικονομικής αξιοποίησης μη δημόσιων 
δασών  (δημιουργίας: ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών, εκτροφείων θηραμάτων, δασικών φυτωρίων, 
εμβολιασμού πευκοδασών) 

2.12 
(2.Β.5) 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
31.986.500) 

16.000.000 

1. Δημιουργία  Επαρχιακού οδικού δικτύου, σύνδεση με τα ορεινά κέντρα 

2. Βελτίωση επαρχιακού ορεινού δικτύου 

3. Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων  

4. Υποδομές Υγείας και Πρόνοιας   

5.Δημόσιες Υποδομές Ανάδειξης Ορεινών τουριστικών κέντρων (διαμόρφωση και ολοκλήρωση τουριστικών 
διαδρομών, κέντρων πληροφόρησης κλπ 

2.13 
(2.Β.6) 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
6.410.000 1. Σχέδια βελτίωσης Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Ορεινών περιοχών   



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε. 
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+ 

“ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ” 

 

AgroPOLE Ε.Π.Ε.  124 

2.14 
(2.Β.7) 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

12.060.000 1. Σχέδια βελτίωσης αγροτών προς μη αγροτικές δραστηριότητες Ορεινών περιοχών 

2.15 
(2.Β.8) 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

7.540.000 1. Επενδύσεις Αγροτουρισμού και βιοτεχνίας σε ορεινές περιοχές 

2.16 
(2.Β.9) 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΑΕ 

ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

6.300.000 
1. Επενδύσεις πρώτης μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων Ζωικής και φυτικής παραγωγής  σε ορεινές 
περιοχές. 

2.17 
(2.Β.10) 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

6.750.000 

1.  Δημόσια Έργα υποδομών αγροτικών οικισμών 

2. Μελέτες  ανάπλασης η σχέδια αναβάθμισης οικισμών για κτίρια η περιβάλλοντα στοιχεία  παραδοσιακών 
οικιστικών συνόλων. 

3. Επενδύσεις αποκατάστασης παραδοσιακών  χώρων και οικιστικών συνόλων (νερόμυλοι, ανεμόμυλοι, γεφύρια 
κλπ) 

4.  Επενδύσεις ανακαίνισης  παραδοσιακών στοιχείων του τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος 

ΣΥΝΟΛΑ 78.598.650  

 

Ι . Κοινοτικές πρωτοβουλίες  

Πρωταρχικός στόχος της κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL είναι η ανάπτυξη και η 

προώθηση νέων τρόπων και πρακτικών στον τομέα της απασχόλησης για την 

αντιμετώπιση κάθε μορφής διακρίσεων και ανισοτήτων που βιώνουν όσοι επιζητούν 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή βρίσκονται ήδη σε αυτή, αξιοποιώντας τις εμπειρίες 

των Πρωτοβουλιών ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ και ADAPT .  

Οι τέσσερις άξονες για την απασχόληση δίνουν έμφαση στα εξής πεδία παρέμβασης : 

 Στη βελτίωση της απασχολησιμότητας  

 Στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος  

 Στην ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των 

απασχολούμενων 

 Στην ενίσχυση των πολιτικών ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες. 

Στα πλαίσια των θεματικών πεδίων προβλέπεται να αναπτυχθούν καινοτόμες 

προσεγγίσεις και δράσεις που αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους και συνάδουν με τους 

γενικούς στόχους της πρωτοβουλίας 

Η Πρωτοβουλία  EQUAL για το Νομό Λάρισας θα υλοποιηθεί μέσω της πρότασης, με 

τίτλο «Δίκτυο προώθησης της απασχόλησης εν δράσει», που επιλέχθηκε από την ειδική 

Υπηρεσία  Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 

EQUAL. Συντονιστής εταίρος είναι η “Ε.Ε.Τ.Α.Α. “, οι κυριότεροι εταίροι είναι οι: ΟΑΕΔ, 

ΚΕΔΚΕ, ΟΕΕΚ, Δήμος Λάρισας, Δήμος Λιβαδίου, Δήμος Φαρσάλων, Αναπτυξιακή 

Σκοπέλου, ΑΝΚΟ και άλλοι. 

Επίσης στο Νομό Λάρισας θα υλοποιηθεί η πρόταση «EQUAL-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ» με 

συντονιστή εταίρο το ΚΕΘΙ και κύριο στόχο την «Προώθηση των γυναικών σε όλους τους 

τομείς της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής» και ενδεικτικές δράσεις τη 

δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών, την ένταξη της 
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ισότητας ευκαιριών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, την ενίσχυση επιχειρήσεων 

προκειμένου να εντάξουν την ισότητα ευκαιριών στην οργάνωση και λειτουργία τους και 

την ενίσχυση/ βελτίωση των μεθοδολογικών εργαλείων συμβουλευτικής στήριξης και 

εκπαίδευσης/ κατάρτισης και δημιουργία δικτύων και δράσεις ενημέρωσης, 

πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάχυσης αποτελεσμάτων. 

2.1.2.  LEADER+. 

Η προηγούμενη εφαρμογή της πρωτοβουλίας LEADER II στην περιοχή παρέμβασης και 

τα θετικά αποτελέσματα όπως καταγράφηκαν και από το πρόγραμμα αλλά κυρίως από 

την συνείδηση του κόσμου της περιοχής δημιούργησαν σε αυτούς την επιθυμία για νέες 

ιδιωτικές επενδύσεις. Η διαπίστωση αυτή προέρχεται από μελέτη της ίδιας της ομάδας 

τοπικής δράσης αλλά και από την κατ’ ιδία επαφή που είχε η ομάδα έργου με την περιοχή 

και με τον κόσμο που κινείται στο επίπεδο της προσφοράς υπηρεσιών στον τουρισμό.  

Προβληματισμός και αυτοσυγκράτηση και από την άλλη ενθουσιασμός και έπαρση ήταν 

τα συναισθήματα με τα οποία εκφράσθηκαν άνθρωποι που είχαμε την ευκαιρία και την 

τύχη να συναντήσουμε. Χαρακτηριστική φράση σχεδόν από όλους ήταν μακάρι να 

υπήρχαν περισσότερα χρήματα να διατεθούν από τα προγράμματα, για να μπορούν να 

ενταχθούν περισσότερες επενδύσεις. Διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι διστάζουν στην 

προοπτική να ξεκινήσουν μια επένδυση με δικά τους το σύνολο των κεφαλαίων, αλλά 

συνολικά παραδέχονται ότι στην περιοχή υπάρχουν επιχειρηματικές ευκαιρίες στον 

τουρισμό. Οι κύριοι στόχοι των ευκαιριών που διαμορφώνονται είναι, πέρα από τα 

καταλύματα που αποτελούν και την μεγαλύτερη επενδυτική προσπάθεια, τα κέντρα 

εστίασης και η παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών δραστηριοτήτων. 

   

2.2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000 (ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΙΣ Ε.Π.Μ.). 

Η χώρα μας έχει κατά καιρούς υπογράψει τις ακόλουθες διεθνείς  ή Κοινοτικές συμβάσεις 

για την  προστασία του περιβάλλοντος. 

1. Σύμβαση RAMSAR «Για την προστασία των υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας και 

ειδικά ως βιοτόπων των υδρόβιων πουλιών».  

2. Σύμβαση της ΒΟΝΝΗΣ “Για τη διατήρηση των μεταναστευτικών ειδών αγρίων ζώων». 

3. Σύμβαση της ΒΕΡΝΗΣ «Για την διατήρηση των μεταναστευτικών ειδών αγρίων 

ζώων». 

4. Σύμβαση για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς. Τέθηκε σε ισχύ το Δεκέμβριο του 1975 και έχει στόλο την προστασία 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς όπως είναι οι φυσικοί ή βιολογικοί σχηματισμοί, 
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οι γεωλογικοί και φυσιογραφικοί σχηματισμοί σαφώς οριοθετημένοι βιότοποι 

απειλούμενων ζώων και φυτών και φυσικών τοπίων  που έχουν εξαιρετική παγκόσμια 

αξία και αισθητική και επιστημονική άποψη. 

5. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «Περί Διατηρήσεως των Άγριων Πτηνών» 

6. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας» (ΗΑΒΙΤΑΤ). 

 Νόμος 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.86). «Για την προστασία του περιβάλλοντος». 

Γενικό θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος. Για την εφαρμογή του 

απαιτούνται 50 Υπουργικές Αποφάσεις και 14 Προεδρικά Διατάγματα, πολλά από τα 

οποία δεν έχουν εκδοθεί, για αυτό και ο νόμος παραμένει ανενεργός σε μεγάλο 

βαθμό. 

 Νόμος 1950/91 (ΦΕΚ 84/Α/31-5-1991): «Κύρωση των τροποποιήσεων της 

Σύμβασης  Ραμσάρ (191) για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος 

υγροτόπων ιδία ως υγροβιότοπων». 

 Νόμος 2204/94 (ΦΕΚ 59/Α/15-4-1994): «Κύρωση  σύμβασης για τη βιολογική 

ποικιλότητα». 

7. Οδηγία 85/337/ΕΟΚ «Για την εκτίμηση των επιπτώσεων από τα νέα αναπτυξιακά 

έργα πριν εγκριθεί ο σχεδιασμός τους. 

 ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β/25-10-1990): «Κατάταξη  έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών 

(ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το νόμο 1650/1986». 

 ΚΥΑ 75308/5512/90 (ΦΕΚ 691/Β): «Καθορισμός  τρόπου ενημέρωσης των πολιτών 

και φορέων εκπροσώπησης τους για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 

άρθρου 5 του νόμου 1650/1986». 

 Εγκύκλιος 17/59826/167/21-4-1994: «Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων της 

ΚΥΑ 69269/538/90 για την εφαρμογή του άρθρου 8 της ΚΥΑ 5387/21-94 που αφορά 

την εφαρμογή στοιχείων για τη χωροθέτηση έργου ή δραστηριότητας». 

 ΚΥΑ 95209/1994 (ΦΕΚ 871/Β/1994):»Μεταβίβασης  αρμοδιότητας έγκρισης 

περιβαλλοντικών  όρων για ορισμένες δραστηριότητες και έργα της πρώτης (Α΄) 

κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 3 του Ν. 1650/1986 στους 

Νομάρχες». 

 ΚΥΑ 24635/95 (ΦΕΚ 755/Β/31-8-1995): «Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών  όρων 

για ορισμένες δραστηριότητες και έργα της πρώτης (Α΄) κατηγορίας έργων και 

δραστηριοτήτων του άρθρου 3 του Ν. 1650/1986 στους Γενικούς Γραμματείς των 

Περιφερειών της χώρας, εξαιρούμενης της Περιφέρειας Αττικής». 
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8. Σύμβαση της Βαρκελώνης «Για την προστασία της Μεσογείου από τη ρύπανση».  

9. Πρόταση Οδηγίας COM (93)/423/EOK “Σχετικά με τη συνολική πρόληψη και τον 

έλεγχο της ρύπανσης». 

 

2.3. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

Οι όροι Δόμησης και το Ρυμοτομικό καθεστώς ανά Δήμο /Κοινότητα της περιοχής 

φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Δήμος ή 
Κοιν/τα      

(έτος 2000) 

Δημοτικό ή 
κοινοτικό 

Διαμέρισμα 

Ρυμοτομικό 
Καθεστώς 

Όροι Δόμησης 
Ελάχιστο 

Εμβαδόν άρτιου 
οικοπέδου 

Δήμος 

Σαρανταπόρου 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ* Κάτω από 2000 κατ. Π.Δ.24.4/3-5-85 400 τετρ. μέτρα 

ΑΖΩΡΟΣ Κάτω από 2000 κατ. Π.Δ.24.4/3-5-85 500 τετρ. μέτρα 

ΓΕΡΑΝΕΙΑ Κάτω από 2000 κατ. Π.Δ.24.4/3-5-85 400 τετρ. μέτρα 

ΓΙΑΝΝΩΤΑ Κάτω από 2000 κατ. Π.Δ.24.4/3-5-85 400 τετρ. μέτρα 

ΛΥΚΟΥΔΙ Οικισμός προ 1923 Π.Δ.2/13-3-1981 400 τετρ. μέτρα 

Δήμος 

Ολύμπου 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ Κάτω από 2000 κατ. Π.Δ.24.4/3-5-85  300 τετρ. μέτρα 

ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΟ Κάτω από 2000 κατ. Π.Δ.24.4/3-5-85  400 τετρ. μέτρα 

ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ Κάτω από 2000 κατ. Π.Δ.24.4/3-5-85 400 τετρ. μέτρα 

ΛΟΦΟΣ Κάτω από 2000 κατ. Π.Δ.24.4/3-5-85 400 τετρ. μέτρα 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Κάτω από 2000 κατ. Π.Δ.24.4/3-5-85 300 τετρ. μέτρα 

ΠΥΘΙΟ Οικισμός προ 1923 Π.Δ.2/13-3-1981 400 τετρ. μέτρα 

ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ Κάτω από 2000 κατ. Π.Δ.24.4/3-5-85 300 τετρ. μέτρα 

Δήμος 

Λιβαδίου 

ΛΙΒΑΔΙ Κάτω από 2000 κατ. Π.Δ.24.4/3-5-85 400 τετρ. μέτρα 

ΔΟΛΙΧΗ Κάτω από 2000 κατ. Π.Δ.24.4/3-5-85 400 τετρ. μέτρα 

Δήμος 

Ελασσόνας 

ΕΛΑΣΣΟΝΑ* Έχει σχέδιο Πόλης Όπως αναφ/ται  πιο κάτω 

ΒΑΛΑΝΙΔΑ Οικισμός προ 1923 Π.Δ.2/13-3-1981 400 τετρ. μέτρα 

ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗ Κάτω από 2000 κατ. Π.Δ.24.4/3-5-85 500 τετρ. μέτρα 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Οικισμός προ 1923 Π.Δ.2/13-3-1981 400 τετρ. μέτρα 

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ Κάτω από 2000 κατ. Π.Δ.24.4/3-5-85 400 τετρ. μέτρα 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Οικισμός προ 1923 Π.Δ.2/13-3-1981 400 τετρ. μέτρα 

ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟ Κάτω από 2000 κατ. Π.Δ.24.4/3-5-85 500 τετρ. μέτρα 

ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ Έχει σχέδιο Πόλης Όπως αναφ/ται  πιο κάτω 

Δήμος 

Ποταμιάς 

ΑΜΟΥΡΙ Οικισμός προ 1923 Π.Δ.2/13-3-1981 500 τετρ. μέτρα 

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Κάτω από 2000 κατ. Π.Δ.24.4/3-5-85 300 τετρ. μέτρα 

ΔΟΜΕΝΙΚΟ Κάτω από 2000 κατ. Π.Δ.24.4/3-5-85 400 τετρ. μέτρα 

ΜΑΓΟΥΛΑ Κάτω από 2000 κατ. Π.Δ.24.4/3-5-85 300 τετρ. μέτρα 

Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧ. Κάτω από 2000 κατ. Π.Δ.24.4/3-5-85 400 τετρ. μέτρα 

ΜΕΣΟΧΩΡΙ Κάτω από 2000 κατ. Π.Δ.24.4/3-5-85 400 τετρ. μέτρα 

ΠΡΑΙΤΩΡΙΟ Κάτω από 2000 κατ. Π.Δ.24.4/3-5-85 500 τετρ. μέτρα 

ΣΥΚΙΑ Κάτω από 2000 κατ. Π.Δ.24.4/3-5-85 400 τετρ. μέτρα 

Δήμος 
Γόννων 

ΓΟΝΝΟΙ Οικισμός προ 1923 Π.Δ.2/13-3-1981 2000 τετ. μέτρα 

ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ Κάτω από 2000 κατ. Π.Δ.24.4/3-5-85 500 τετρ. μέτρα 

ΙΤΕΑ Κάτω από 2000 κατ. Π.Δ.24.4/3-5-85 500 τετρ. μέτρα 

Κοινότητα 

Καρυάς 

ΚΑΡΥΑ Οικισμός προ 1923 Π.Δ.2/13-3-1981 300 τετρ. μέτρα 

ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ Οικισμός προ 1923 Π.Δ.2/13-3-1981 300 τετρ. μέτρα 

ΣΥΚΑΜΙΝΕΑ Οικισμός προ 1923 Π.Δ.2/13-3-1981 500 τετρ. μέτρα 

Κοινότητα 
Αμπελακίων 

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ Παραδοσιακός 
Οικισμός 

Π.Δ. 2/13-3-81 

(ΦΕΚ 138Δ’) 

300 τετρ. μέτρα 

ΤΕΜΠΗ Παραδοσιακός 
Οικισμός 

Π.Δ. 2/13-3-81 

(ΦΕΚ 138Δ’) 

300 τετρ. μέτρα 

Δήμος 
Μελιβοίας 

ΜΕΛΙΒΟΙΑ Λιγότεροι από 2000 κατ Συντ. δόμ. 1 500 τετρ. μέτρα 

ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ Λιγότεροι από 2000 κατ Συντ. δόμ. 1 1000 τετρ. μέτρα 

ΣΚΗΤΗΣ Λιγότεροι από 2000 κατ Συντ. δομ. 1 NATURA 400 τετρ. μέτρα 

ΣΚΛΗΘΡΟ  

Λιγότεροι από 2000 κατ Συντ. δομ. 1 NATURA 400 τετρ. Μέτρα 
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Δήμος ή 
Κοιν/τα      
(έτος 2000) 

Δημοτικό ή 
κοινοτικό 
Διαμέρισμα 

Ρυμοτομικό 
Καθεστώς 

Όροι Δόμησης 
Ελάχιστο 
Εμβαδόν άρτιου 
οικοπέδου 

Δήμος 
Ευρυμενών  

ΚΑΡΙΤΣΑ Λιγότεροι από 2000 κατ Συντ. δόμ. 1 300 τετρ. μέτρα 

ΟΜΟΛΙΟ Λιγότεροι από 2000 κατ Συντ. δόμ. 1 500 τετρ.μέτρα 

Δήμος Κάτω 
Ολύμπου 

ΡΑΨΑΝΗ-NATURA 
Λιγότεροι από 2000 κατ Π.Δ. 24.4/3-5-1985 (ΦΕΚ 

181 Δ΄) 
400 τετρ.μέτρα 

 ΑΙΓΑΝΗΣ Λιγότεροι από 2000 κατ Συντ. δόμ. 1 300 τετρ. μέτρα 

ΚΡΑΝΙΑΣ 

Παραδοσιακός 
Οικισμός- Οικισμός προ 
1923 

Π.Δ. 2/13-3-81 

(ΦΕΚ 138Δ’) 

300 τετρ.μέτρα 

Δήμος Αγιάς 

ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 

Παραδοσιακός 
Οικισμός- Οικισμός προ 
1923 

Π.Δ. 2/13-3-81 

(ΦΕΚ 138Δ’) 

300 τετρ. μέτρα 

ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 

Παραδοσιακός Οικισμός Π.Δ. 2/13-3-81 

(ΦΕΚ 138Δ’) 

300 τετρ.μέτρα 

ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ Λιγότεροι από 2000 κατ Συντ. δόμ. 1 400 τετρ.μέτρα 

ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ Λιγότεροι από 2000 κατ Συντ. δόμ. 1 400 τετρ.μέτρα 

Δήμος 
Λακέρειας 

ΑΝΑΤΟΛΗ 

Παραδοσιακός Οικισμός 
- Οικισμός προ 1923 

 Π.Δ. 2/13-3-81 

(ΦΕΚ 138Δ’) 

300 τετρ. μέτρα 

ΔΗΜΗΤΡΑ 

Παραδοσιακός Οικισμός 
- Οικισμός προ 1923 

 Π.Δ. 2/13-3-81 

(ΦΕΚ 138Δ’) 

600 τετρ. μέτρα 

ΜΑΡΜΑΤΙΝΗ Λιγότεροι από 2000 κατ Συντ. δόμ. 1 400 τετρ. μέτρα 

Δήμος 
Νέσσωνος 

ΣΠΗΛΙΑ  Λιγότεροι από 2000 κατ Συντ. δομ. 1 NATURA 300 τετρ. μέτρα 

ΠΟΥΡΝΑΡΙ Λιγότεροι από 2000 κατ Συντ. δόμ. 1 400 τετρ. μέτρα 

 

Συμπληρωματικά: 

 Υπάρχουν δύο παραδοσιακοί οικισμοί για τους οποίους ισχύει το Π.Δ. 2/13-3-1981, 

όπως και για τους προϋφιστάμενους του 1923 οικισμούς με την διαφορά ότι ο 

Συντελεστής Δόμησης είναι 1%. Κατά τα άλλα είναι ελάχιστο εμβαδόν 300 τετρ. μέτρα, 

όροφοι δύο (2) με μέγιστο ύψος 7,5 μέτρα και κάλυψη 70%. 

 Υπάρχουν προϋφιστάμενοι του 1923 οικισμοί για τους οποίους ισχύει επίσης το Π.Δ. 

2/13-3-1981. Το εμβαδόν είναι όπως στο πίνακα τα δε άλλα στοιχεία είναι, ύψος 7,5 

μέτρα και δύο όροφοι κάλυψη, 70% και Συντελεστής Δόμησης 1,6%. 

 Όλοι οι άλλοι οικισμοί, εκτός της Ελασσόνας και της Τσαριτσάνης που έχουν σχέδια 

πόλεως, οικοδομούνται με το Π.Δ. 24.4/3-5-1985 (ΦΕΚ 181 Δ΄) για οικισμούς κάτω των 

2000 κατοίκους.. 

 Η Ελασσόνα έχει αρτιότητα από 200 - 400 τετρ. μέτρα, ύψος 10 μέτρα και τρεις όροφοι, 

κάλυψη 70% και Συντελεστή Δόμησης από 0,8% έως 1,2 και 1,5 %. 

 Η Τσαριτσάνη αρτιότητα από 200 - 400 τετρ. μέτρα, ύψος 8,5 μέτρα και δύο όροφοι, 

κάλυψη 60% και Συντελεστή Δόμησης που εξάγεται έμμεσα αλλά που είναι από έως 

1,2 και 1,4 %. 

Εκτός από τα παραπάνω πρέπει να σημειώσουμε ακόμη και τα εξής: 
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 Παρά το γεγονός ότι δεν είναι παραδοσιακοί ή διατηρητέοι, οι παρακάτω οικισμοί 

χαρακτηρίζονται ως Ενδιαφέροντες Οικισμοί για τους οποίους και ισχύει η υποχρέωση 

του Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Αυτοί είναι Άζωρος, Γιαννωτά, Δρυμός, Καρυά, 

Κεφαλόβρυσο, Κρυόβρυση, Μηλέα, Ολυμπιάδα, Πύθιο, Φαρμάκι, Φλάμπουρο και 

Συκαμινέα. 

 Το Δημοτικό Διαμέρισμα της Ελασσόνας περιέχει από προηγούμενη συνένωση και 

τους οικισμούς Δρυμό, Αγιονέρι, Αετοράχη και Μικρό Ελευθεροχώρι που έχουν 

αρτιότητες αντίστοιχα 400, 300, 500, 400 τετρ. μέτρα και για τους οποίους ισχύει 

επίσης το Π.Δ. 24.4/3-5-1985 (ΦΕΚ 181 Δ΄). 

 Στην περιοχή της μελέτης πρόσφατα εγκρίθηκε (2001) Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου 

(ΖΟΕ), για το Δ.Δ. Ελασσόνας του Δήμου Ελασσόνας, και υπάρχουν προτάσεις για 

δημιουργία Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) για το Λιβάδι, την Τσαριτσάνη και τους 

Γόννους. 

 Τμήμα του Δ. Δ. Ραψάνης έχει σχέδιο πόλης και οικοδομείται με το Π.Δ. 24.4/3-5-1985 

(ΦΕΚ 181 Δ΄) για οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκους. 

 Στους τέσσερις (4) παραδοσιακούς  οικισμούς της γεωγραφικής Υποενοότητας ΙΙ  για 

τους οποίους ισχύει το Π.Δ. 2/13-3-1981 (είναι ταυτόχρονα και προ-υφιστάμενοι του 

1923 οικισμοί) ο Συντελεστής Δόμησης είναι 1,0. Κατά τα άλλα είναι ελάχιστο εμβαδόν 

300 τετρ. μέτρα, όροφοι δύο (2) με μέγιστο ύψος 7,5 μέτρα και κάλυψη 70%. 

 Είναι σε Ισχύ τα ακόλουθα:  Π.Δ. 24-04-85 ΦΕΚ 181Δ της 03-05-85, Π.Δ. 14-02-87 

Τροποποίηση Οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων ως εξής: 

1. Συντελεστής Δόμησης Δ. Δ. 2. Συντελεστής Δόμησης Παραδοσιακών Δ. Δ. 

max = 400m2 max = 300m2 

0 - 100 m2 Συντελεστής = 1,6 0 - 100 m2 Συντελεστής = 1 

100 - 200 m2 Συντελεστής = 0,8 100 - 200 m2 Συντελεστής = 0,8 

200 - 300 m2 Συντελεστής = 0,6 200 - 300 m2 Συντελεστής = 0,6 

300 - 400 m2 Συντελεστής = 0,4   

Πηγή: Διεύθυνση Πολεοδομίας Ν. Α. Λάρισας, Μάιος 2002  

 

Ως προς την Αυθαίρετη Δόμηση με την έννοια του προβλήματος στην περιοχή 

Ελασσόνας δεν υπάρχει. Υπάρχουν όμως Πολεοδομικές Παραβάσεις κυρίως στην 

υπέρβαση του Σ.Δ. και τη κάλυψη. Ένεκα της πολύ καλής εργασίες των αρμοδίων 

Πολεοδομικών Γραφείων πιστεύουμε πως η κατάστασης ελέγχεται. 

Ωστόσο το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στις παραλιακές περιοχές του Κισσάβου 

και Μαυροβουνίου. Ιδιαίτερα στους Δήμους Ευρυμενών και Μελιβοίας, η μη 

ορθολογιστική, απρογραμμάτιστη και μη ελεγχόμενη ανάπτυξη, επέφερε μια σειρά από 

αρνητικές επιπτώσεις του φυσικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος μεταξύ 

των οποίων αυθαίρετη δόμηση όχι μόνο κατοικιών αλλά και τουριστικών καταλυμάτων και 

εγκαταστάσεων. Το πρόβλημα παίρνει ιδιαίτερες διαστάσεις στις περιοχές ΝΑΤURA –
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Δέλτα Πηνειού Μεσαγγάλλων (Δήμος Κάτω Ολύμπου), όπου υπάρχουν αυθαίρετα 

κτίσματα που φτάνουν μέχρι την περιοχή των εκβολών του Πηνειού, (Δήμος Ευρυμενών) 

και Σωτηρίτσας (Δήμος Μελιβοίας). 

 

 2.4. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 

Από την προηγούμενη ανάλυση αλλά σύμφωνα και με πρόσφατη έρευνα του Τμήματος 

Τουριστικών επιχειρήσεων του ΤΕΙ Λάρισας για την τουριστική ανάπτυξη των παραλίων 

του Νομού όπου και συγκεντρώνεται ο κύριος όγκος της τουριστικής ζήτησης, 

εντοπίζονται μια σειρά αδυναμιών αλλά και πλεονεκτημάτων της σημερινής τουριστικής 

ανάπτυξης στην περιοχή.  

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

 Οδικό δίκτυο: Το εσωτερικό  οδικό δίκτυο είναι ελλιπές και οι συνδετήριοι οδοί με τους 

Κεντρικούς οδικούς άξονες ανεπαρκείς Κύρια αναφέρουμε την κακή έως απαράδεκτη 

κατάσταση του οδικού δικτύου και αυτού της σύνδεσης των παραλιακών κοινοτήτων 

μεταξύ τους ,αλλά και της πρόσβασης προς την θάλασσα ,τόσο από τις κοινότητες 

,όσο και από τον κύριο οδικό άξονα είναι κακή και σε ορισμένα σημεία απαράδεκτη. 

Με ασφαλτοστρωμένο δίκτυο συνδέονται μόνο οι δύο παραλίες Στομίου –Αγιοκάμπου 

και Μεσαγγάλων 

 Ποιότητα καταστημάτων: Οι ταβέρνες, τα mini market, τα καταστήματα πωλήσεων 

εποχικών ειδών παρέχουν χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών και είναι πρόχειρα 

κατασκευασμένες. 

 Έλλειψη τουριστικών γραφείων: Δεν υπάρχουν οργανωμένα τουριστικά γραφεία, που 

να είναι γνώστες του τουριστικού κυκλώματος, έτσι ώστε να δημιουργούν τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις στην περιοχή για εισροή πελατών. 

 Έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού, έλλειψη χωροταξικού σχεδίου καθαρισμού 

αιγιαλού και γραμμής δόμησης: Σε όλη την περιοχή η μη ορθολογιστική, 

απρογραμμάτιστη και μη ελεγχόμενη ανάπτυξη, επέφερε μια σειρά από αρνητικές 

επιπτώσεις του φυσικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Τεράστια 

προβλήματα από την αυθαίρετη δόμηση, καταπάτηση, αλλοίωση, καταστροφή του 

περιβάλλοντος. Σαν χαρακτηριστικές περιπτώσεις αναφέρονται τα Μεσάγγαλα, η 

περιοχή του Στρίντζου, η Κάτω Σωτηρίτσα, το Κόκκινο Νερό, η Βελίκα, το Πολυδένδρι, 

ο Αγιόκαμπος. Πρόβλημα είναι και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, που εκτός από την 

επίπτωση του προβλήματος αυτού στην γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής, 

δημιουργεί ειδικότερα σοβαρό πρόβλημα στον τουρισμό, τόσο στην επέκταση των 

οικισμών, όσο και στην ανοικοδόμηση και στην προσέλευση επενδυτών. 

 Επιχειρήσεις διαμονής: Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων αποτελείται από 

μικρά καταλύματα με τη μορφή ενοικιαζόμενων δωματίων. Αυτό που προσφέρουν 

στον πελάτη είναι μόνο το αυτονόητο, δηλαδή το δωμάτιο με ελάχιστες ανέσεις, λίγα 
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τετραγωνικά σε σχέση με τα άτομα που εξυπηρετούν – φιλοξενούν, έλλειψη 

θέρμανσης ψύξης, χωρίς  κοινόχρηστους χώρους (σαλόνι, μπαρ κλπ.). 

 Παραξενοδοχία: Στην περιοχή είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη η παραξενοδοχία, 

παράνομα δηλαδή καταλύματα που προσφέρονται για φιλοξενία τουριστών στη 

διάρκεια της θερινής περιόδου, χωρίς να ελέγχονται από καμία αρχή για την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. 

 Προβλήματα της ύδρευσης (παρουσιάστηκε σημαντική βελτίωση τα τελευταία 

χρόνια),.της αποχέτευσης ηλεκτροδότηση (συχνές διακοπές ρεύματος, ελλιπής 

ηλεκτροφωτισμός), και των τηλεπικοινωνιών. 

 Ανυπαρξία επαρκούς κάλυψης στον τομέα της υγείας (γιατροί-ασθενοφόρα, κ.λ.π.) και 

της προστασίας γενικότερα του επισκέπτη  

 Τα ορεινά χωριά δεν παρουσιάζουν καμιάς μορφής ανάπτυξη (αν εξαιρέσουμε την 

Μελίβοια). 

 Χαμηλή διασύνδεση των επαγγελματιών στην περιοχή  

 Μικρής διάρκειας τουριστική περίοδος 

 Προσέλκυση τουρισμού χαμηλού και μεσαίου οικονομικού επιπέδου 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Η περιοχή δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί πλήρως τουριστικά, με το φυσικό της 

περιβάλλον ανέπαφο τουλάχιστον στα ορεινά, γεγονός που επιτρέπει στο να γίνουν 

παρεμβάσεις και αξιοποιήσεις με ολοκληρωμένο σχεδιασμό. 

 Οι γειτονικές περιοχές (τόσο στον νομό Πιερίας όσο και στον νομό Μαγνησίας) είναι 

ήδη ανεπτυγμένες τουριστικά, γεγονός που επιτρέπει στην περιοχή να απορροφήσει 

ένα μέρος – κομμάτι της πελατείας τους. 

 Η μελλοντική ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού στην πόλη της Λάρισας μπορεί να 

τροφοδοτεί με τουρίστες στην περιοχή. 

 Υπάρχουν σημαντικοί και ενδιαφέροντες οικότοποι και οικοσυστήματα 

 Η καθαρή θάλασσα και το γεγονός ότι οι περιοχές αυτές να συνδυάζουν βουνό και 

θάλασσα. 
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2.5. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. 

2.5.1. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΒΡΑΧΥ-

ΜΕΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ) 

Στις προηγούμενες ενότητες την μελέτης αναφέρονται σε κάθε περίπτωση και οι τάσεις 

που υπάρχουν στην προσφορά του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή μελέτης. Οι 

βασικές διαπιστώσεις που καταλήγουν είναι οι κάτωθι: 

Κακή αρχή 

Η στρεβλή ανάπτυξη που έχει κυρίως τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός στην παραλιακή 

ζώνη του Κισσάβου και Μαυροβουνίου, με το φαινόμενο των ενοικιαζόμενων δωματίων 

που δεν πληρούν ούτε στο ελάχιστο τις βασικές απαιτήσεις και υπάρχουν μόνο για να 

συμπληρώνων το εισόδημα των κατοίκων της περιοχής, έχει σαν αποτέλεσμα να 

προσελκύουν χαμηλής ποιότητας τουρισμό. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την ανάγκη να 

τηρηθεί μια εντελώς διαφορετική διαδικασία προσέγγισης, για την ανάπτυξη του 

τουρισμού στην περιοχή.  

Νέες τάσεις 

Η τάση που επικρατεί σε ολόκληρη την περιοχή τείνει στο να ξεκινήσει μια διαδικασία 

παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε συνδυασμό με την προσφορά εναλλακτικών 

δραστηριοτήτων που αρχίζουν να προσφέρονται στην περιοχή. Η νέα αυτή τάση θέτει σαν 

στόχο την προσέλκυση τουριστών καθ’ όλη την περίοδο του χρόνου, σε αντίθεση με την 

υφιστάμενη κατάσταση που προσελκύει τουρισμό μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Θέτει 

επίσης στόχο τουρίστες με υψηλό βιοτικό επίπεδο, με βασική αφετηρία τα δύο μεγάλα 

αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη).  

Πρώτα θετικά βήματα 

Τα πρώτα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει από μερικούς πρωτοπόρους 

επιχειρηματίες, με την συμπαράσταση του τοπικού προγράμματος LEADER ΙΙ και την 

βοήθεια της τοπικής ομάδας δράσης. Είναι όμως γενικά αποδεκτό, πως ότι έγινε μέχρι 

τώρα είναι μόνο η αρχή και θα χρειαστούν πολλά ακόμα να γίνουν, για να μπορέσει η 

περιοχή να προσφέρει ένα υψηλού επιπέδου τουριστικό προϊόν.   

Ανάγκη για στοιχειώδεις βασικές υποδομές 

Επίσης το οδικό δίκτυο κυρίως των ορεινών όγκων χρίζει βελτιώσεις για να μπορούν 

πολλά σημεία της περιοχής με ιστορική, πολιτιστική και φυσική αξία να είναι ευκολότερα 

προσβάσιμα, αφού αυτά είναι κατά βάση τα σημεία που το τοπικό τουριστικό προϊόν 

πρέπει να αναδείξει σαν κεντρικά. Πέρα όμως από τις προσβάσεις που είναι απαραίτητες, 

σε μεγαλύτερο βαθμό είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν οι υποδομές στα σημεία αυτά, 
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που θα τα καταστήσουν λειτουργικά στον επισκέπτη, με τέτοιο τρόπο που δεν θα 

επηρεάζονται αρνητικά από αυτόν. Ας μην ξεχνάμε πως μεγάλο μέρος της περιοχής 

αποτελούν προστατευόμενες περιοχές όλων των ειδών.  

Ανάγκη για εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς 

Μια τάση που γενικά τα τελευταία χρόνια διαμορφώνεται στην συνείδηση των τουριστών 

είναι ο συνδυασμός της επίσκεψης με εναλλακτικές δραστηριότητες. Τέτοιου είδους 

δραστηριότητες μπορούν να προσφέρονται από ιδιώτες, που θα κατέχουν τον απαραίτητο 

εξοπλισμό, την πείρα άλλα και τη νομιμότητα να δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Και 

σε αυτό το σημείο παρατηρείται έλλειψη στην περιοχή, μιας και όπως αναφέραμε υπάρχει 

μόνο ένα οργανωμένο (γραφείο) στην περιοχή της Μελιβοίας. Εδώ ακριβώς διαπιστώνεται 

και μια έλλειψη καθεστώτος λειτουργίας τέτοιων γραφείων, που γενικά λειτουργούν με την 

μορφή τουριστικών γραφείων και δεν διαθέτουν ειδικές άδειες, ανάλογα με τη 

δραστηριότητα, τα υλικά και μέσα που χρησιμοποιούν αλλά και για τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν.  

Ανάγκη για αναβάθμιση του επαγγελματισμού 

Βασική διαπίστωση άλλα και μαρτυρία, από την μελέτη της περιοχής και την συζήτηση με 

τους εμπλεκόμενους, αναφορικά με το πώς αντιμετωπίζονται τα θέματα του τουρισμού, 

είναι, γενικά, η συντηρητική νοοτροπία των κατοίκων και ειδικότερα η έλλειψη 

εκπαίδευσης και επαγγελματισμού των ίδιων των ανθρώπων που προσφέρουν υπηρεσίες 

στον τουρισμό. Τα μεγαλύτερα προβλήματα, σε σχέση με την παραπάνω διαπίστωση,  

εστιάζονται στον τομέα της εστίασης. Κατά συνέπεια φαίνεται αναγκαία η επιμόρφωση 

των επιχειρηματιών άλλα και η προσέλκυση προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένου.     

Νέες ευκαιρίες 

Το τοπικό πρόγραμμα LEADER+ κομίζει νέες ευκαιρίες στην περιοχή. Η σημαντικότερη 

ίσως απ’ αυτές είναι η δυνατότητα για σύμπτυξη Δικτύων, μεταξύ ομοκλαδικών ή 

ετεροκλαδικών επιχειρήσεων. Ο σκοπός τους είναι η διαμόρφωση γενικά αποδεκτών 

κανόνων που θα πρέπει να τηρούνται στην παροχή υπηρεσιών στον τουρισμό. Η 

εφαρμογή του τοπικού συμφώνου ποιότητας, λ.χ, θα πρέπει στο επόμενο βήμα να 

δημιουργήσει δίκτυα στον τομέα αυτό. Η τάση αυτή γίνεται επιτακτική από το πρόγραμμα, 

την θεσμοθετεί και με νομική μορφή αλλά και με διαδικασίες ελέγχου.  
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2.4.2.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΣ, ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ, ΖΗΤΗΣΗ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Οι νέες τάσεις στον τουρισμό, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, 

περιλαμβάνουν και τον λεγόμενο εναλλακτικό τουρισμό (Οικολογικός – φυσιολατρικός, 

Αγροτουρισμός, Ορειβατικός, Περιηγητικός, Αθλητικός, Ιστορικός, Θρησκευτικός, 

Επιστημονικός, Εκπαιδευτικός - περιβαλλοντική, Εκπαίδευση, Γαστρονομικός, Ιαματικός, 

Συνεδριακός κλπ.). Οι παραπάνω μορφές τουρισμού αφορούν σε ένα πλήθος 

δραστηριοτήτων που μπορούν να συμμετάσχουν οι και να απασχοληθούν οι 

ενδιαφερόμενοι.   

Οι δραστηριότητες που εντάσσονται στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού διαχωρίζονται 

σε δραστηριότητες βουνού και νερού ή θάλασσας.  

Ενδεικτικά, στο βουνό και γενικά σε ορεινές περιοχές διοργανώνονται οι κάτωθι 

δραστηριότητες: 

1. Trekking. Πεζοπορία, σε δασικά, ορεινά μονοπάτια, απλή ή με αναρρίχηση κ.λπ.. 

2. Ασκήσεις προσανατολισμού - Orientering. Σύνθετο άθλημα στη φύση, με 

διάφορους βαθμούς δυσκολίας και τρόπους εκτέλεσης: πεζοπορικά ή τρέχοντας, 

με ορειβατικό ποδήλατο, με χιονοδρομία ακόμη και προσαρμοσμένη μορφή για 

ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες . 

3. Mountain Bike. Ποδηλασία με ορειβατικό ποδήλατο, σε προκαθορισμένες 

διαδρομές και με διάφορους βαθμούς δυσκολίας. 

4. Διαδρομές 4χ4. Ταξίδια εκτός δρόμου σε ορεινές περιοχές με τετρακίνητα 

οχήματα. 

5. Horse Riding - Ιππασία σε προκαθορισμένες διαδρομές, συνήθως σε δασικές 

περιοχές, με ειδικά εκπαιδευμένα άλογα και έμπειρους εκπαιδευτές.  

6. Moto-Cross. Διαδρομές με μηχανοκίνητα δίκυκλα σε ανώμαλο έδαφος ή σε ειδικά 

διαμορφωμένες πίστες. 

7. Parapente. Αλεξίπτωτο πλαγιάς, με ειδικές απαιτήσεις και εξοπλισμό. 

8. Μηχανοκίνητος αετός. Ανεμόπτερο με κινητήρα (ULM). 

9. Rappel  - Ασφαλής Καταρρίχηση.  Κατάβαση απότομων βράχων, μικρού και 

μεγάλου υψόμετρου με τη χρήση αναρριχητικού εξοπλισμού. 

10. Καταρρίχηση – Canyoning. Κατάβαση και πέρασμα φαραγγιού, πολλαπλών 

δραστηριοτήτων. 
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11. Στίβος περιπέτειας ή Flying fox. Αφορά αναρρίχηση, ραπέλ, εναέριο πέρασμα 

σε ένα τεχνητό πύργο, ο οποίος είναι πολλές φορές μεταφερόμενος από περιοχή 

σε περιοχή.  

12. Multi –activities. Ειδικές δραστηριότητες συνεργασίας, στρατηγικής και ηγεσίας. 

13. Archery. Το γνωστό άθλημα της τοξοβολίας, με διάφορους βαθμούς δυσκολίας 

και καθαρά διαγωνιστικό χαρακτήρα. 

Οι δραστηριότητες νερού αφορούν: 

14. Rafting.  Κατάβαση ποταμού με φουσκωτή βάρκα.  

15. Canoe – kayak. Κωπηλασία σε ποτάμι ή λίμνη. 

16. Hot dog. Φουσκωτό διθέσιο κανό για δύσκολες περιπτώσεις. 

17. Sea cayak. Κωπηλασία στη θάλασσα. 

18. Καταδύσεις 

19. Ιστιοπλοΐα κλπ 

Οι επιχειρήσεις αυτού είδους αποτελούν την νέα τάση στον τουρισμό με συνεχώς 

αυξανόμενο κοινό. Απευθύνονται σε νέους κυρίως ανθρώπους, αλλά και σε μεγαλύτερης 

ηλικίας για διαφορετικές δραστηριότητες. Οι συνηθέστεροι πελάτες είναι νέοι άνθρωποι 

μεταξύ 20 και 45 χρονών, φοιτητές, επαγγελματίες, επιστήμονες και γενικότερα άτομα που 

μπορούν να διαθέσουν χρόνο και χρήμα για τον απαραίτητο εξοπλισμό. Άλλωστε αυτός 

είναι και ο στόχος των επιχειρήσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αφού οι 

συμμετέχοντες χρειάζονται και κάποια, ελάχιστα μεν, ουσιαστικά δε, προσόντα, όπως η 

καλή φυσική κατάσταση, η αντοχή και σε ορισμένες περιπτώσεις η φυσική δύναμη. 

Οι δραστηριότητες διοργανώνονται συνήθως από τουριστικά γραφεία αλλά υπάρχουν και 

επιχειρήσεις που ασχολούνται μόνο με τη διοργάνωση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

Αφορούν συνήθως μονοήμερες αποδράσεις, για συμμετοχή σε μία δραστηριότητα, αλλά 

και πολυήμερες εκδρομές με βάση ένα πρόγραμμα διαφόρων δραστηριοτήτων. 

Στην περιοχή παρέμβασης δραστηριοποιείται μία επιχείρηση εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού. Η επιχείρηση Olympos Trek έχει την έδρα της ση Λάρισα, εκτός περιοχής, 

αλλά δραστηριοποιείται κατά βάση στην Όσσα, τον Όλυμπο και τον Πηνειό. 

Προσφέροντας ένα πλήθος δραστηριοτήτων όπως Trekking, Mountain Bike, Διαδρομές 

4χ4, Rappel  - Ασφαλής Καταρρίχηση, Καταρρίχηση – Canyoning, Στίβος 

περιπέτειας ή Flying fox, Rafting, Canoe – kayak, Hot dog, Sea kayak, Ιστιοπλοΐα 

κλπ, η επιχείρηση εκτός από την ευχαρίστηση και ικανοποίηση στους πελάτες, συντελεί 

στη με μοναδικό τρόπο ανάδειξη και προβολή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής 

παρέμβασης. 

Πρόθεση της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ελασσόνας - Κισσάβου Α.Ε., είναι η δημιουργία και 

άλλων τέτοιων επιχειρήσεων, για την αξιοποίηση του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος 
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του Κισσάβου και του Ολύμπου, με τα πολλά μονοπάτια, (Μεγαλόβρυσο, Μελίβοια, 

Εθνικό μονοπάτι στον Όλυμπο), τις διαδρομές μέσα στο δάσος, τα φαράγγια, (το φαράγγι 

της Καλυψώς, η κοιλάδα των Τεμπών), τα παλιά γεφύρια, (Δομένικο, Αμπελάκια), τις 

βρύσες και τον πλούσιο υδατικό ορίζοντα, (βρύση Κωσταντά, βρύση Λίκ, Βρύση στο 

«Μουσχώρ» Ανατολή, Πηνειός, Ελασσονήτικος ), το ορεινό ποδηλατοδρόμιο στο Λιβάδι, 

την προβολή και την αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε και τα διάφορα προβλήματα, μικρά και 

μεγάλα, που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την αποφυγή αρνητικών καταστάσεων. Τα 

προβλήματα αφορούν στην έλλειψη σήμανσης, στην ανεξέλεγκτη ρίψη σκουπιδιών στο 

ύπαιθρο, από επισκέπτες αλλά και κατοίκους και φορείς της περιοχής και στην κακή 

κατάσταση των δρόμων και των μονοπατιών. Όλα τα προαναφερόμενα χρίζουν την 

προσοχή των αρμόδιων για την άμεση επίλυση και διόρθωση. 
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

3.1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ – 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΕΡΩΝ ΠΟΡΩΝ.  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ: 

Μετά από ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή μελέτης, την SWOT 

ανάλυση, τον έλεγχο του προγραμματισμού και τον εντοπισμό των τάσεων που 

επικρατούν στον τουρισμό, είναι δυνατή η κωδικοποίηση και ο καθορισμός των 

διαδρομών αγροτικού τουρισμού στην περιοχή μελέτης.  

Αναλύοντας τις δυνατότητες που υπάρχουν στην περιοχή, θεματικά, το είδος των 

τουριστικών διαδρομών κωδικοποιείται ως εξής: 

Οικολογικός – Φυσιολατρικός 

Γνωρίζοντας ότι στην περιοχή εντάσσονται περιοχές με ειδικά περιβαλλοντικά δεδομένα, 

καθώς και προστατευόμενες περιοχές, είναι δυνατή η δημιουργία διαδρομής ή η ένταξη 

του θέματος ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ - ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ σε μια ή και περισσότερες 

θεματικές ενότητες. Οποιαδήποτε πρόταση διατυπωθεί, για την ανάπτυξη του τουρισμού 

στην περιοχή, θα πρέπει να αναδεικνύει και να προστατεύει το τοπίο και το φυσικό 

περιβάλλον και πολύ περισσότερο τους προστατευόμενους χώρους.      

Αγροτικός Τουρισμός 

Με την ευρεία έννοια του όρου o Αγροτικός Τουρισμός εντάσσεται σε οποιαδήποτε 

διαδικασία ανάπτυξης της περιοχής σε σχέση με τον τουρισμό. Αυτό άλλωστε είναι και μια 

από τις βασικές αρχές και του προγράμματος LEADER+. Με δεδομένο ότι όλη η 

αναπτυξιακή προσπάθεια επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο σε αγροτικές περιοχές με ειδικά 

προβλήματα και μειονεκτήματα, η έννοια του Αγροτικού Τουρισμού είναι ακριβώς αυτή 

που χαρακτηρίζει την προσπάθεια αυτή. 

Από την άλλη ο Αγροτικός Τουρισμός, με την έννοια ότι εντάσσονται οι τουριστικές 

δραστηριότητες στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και διαμορφώνονται δραστηριότητες που έχουν σχέση με αυτή, μόνο 

σημειακά θα μπορούσε να εφαρμοσθεί στην περιοχή μελέτης.  
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Ορειβατικός 

Η ύπαρξη των δύο βασικών ορεινών όγκων στην περιοχή, Όλυμπος και Κίσαβος, σε 

συνδυασμό και με το όρος Μαυροβούνιο, στο νότιο άκρο της περιοχής, και το όρος 

Τίταρος στο βόριο μέρος της, διαμορφώνει το ιδανικό μέρος για ανάπτυξη του 

Ορειβατικού τουρισμού.  

Περιηγητικός 

Ο Περιηγητικός τουρισμός και η ένταξή του στην περιοχή, προϋποθέτει την ύπαρξη 

μονοπατιών, θέσεων θέας και έργων ερμηνείας της φύσης, και επιπλέον την 

χαρτογράφηση τους, την σωστή σήμανση τους και την ανάδειξη τους. Στην περιοχή 

μελέτης τα παραπάνω δεδομένα υπάρχουν σε ικανοποιητικό βαθμό, με τη διαφορά ότι 

στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές αξιοποίησης 

τους, όπως χάρτες και σήμανση.    

Αθλητικός  

Οι αθλητικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην περιοχή ξεκινούν από τα θαλάσσια 

σπορ και φτάνουν μέχρι και τις πίστες αεροπτερισμού. Η ύπαρξη των κατάλληλων 

φυσικών χώρων δίνει την δυνατότητα, για την άσκηση εναλλακτικών αθλητικών 

δραστηριοτήτων, και του βουνού αλλά και της θάλασσας.  

Ιστορικός 

Προϊστορικοί οικισμοί, ρωμαϊκά και βυζαντινά μνημεία, παλιές οχυρώσεις, παραδοσιακοί 

οικισμοί με διατηρητέα κτήρια είναι πολλά και διάσπαρτα στην περιοχή μελέτης. Η ύπαρξη 

τους καθιστά αναγκαίο τον προσανατολισμό του τουρισμού προς της κατεύθυνση αυτή.   

Θρησκευτικός 

Ανάλογα πολλά με τα Ιστορικά είναι και τα Θρησκευτικά μνημεία στην περιοχή μελέτης. 

Μοναστήρια, μονές, και εκκλησίες, υπάρχουν σε κάθε κοινότητα. Το γεγονός ότι πολλά 

από αυτά είναι καλοδιατηρημένα και λειτουργούν, δημιουργεί την προϋπόθεση της 

ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισμού στην περιοχή.  

Επιστημονικός  

Για την ανάπτυξη του Επιστημονικού Τουρισμού χρειάζεται να υπάρχουν οι υποδομές 

εγκατάστασής του αλλά και αντικείμενο. Και αν θεωρήσουμε δεδομένο πως το αντικείμενο 

υπάρχει, τουλάχιστον για τις βιολογικές επιστήμες (Δασολόγια, Γεωπονία, Βιολογία κλπ.) 

και για τις ιστορικές επιστήμες (Αρχαιολογία κλπ.), πρέπει να παραδεχθούμε ότι η περιοχή 

δεν διαθέτει τις κατάλληλές υποδομές.   
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Εκπαιδευτικός τουρισμός - περιβαλλοντική εκπαίδευση  

Ο χώρος του εκπαιδευτικού τουρισμού στην περιοχή έχει κάνει κάποια πρώτα βήματα με 

την προσέλκυση μονοήμερων εκδρομών σχολείων, που επισκέπτονται τα λαογραφικά 

μουσεία στα Αμπελάκια και στους Γόνους και τα βυζαντινά μνημεία στην περιοχή του 

Δομένικου. Οι υποδομές στέγασης και εστίασης εκπαιδευτικού τύπου εκδρομών στην 

περιοχή υπολείπονται. Έτσι η διάρκεια των εκδρομών αυτών περιορίζεται σε μια ημέρα. 

Επισημαίνεται επίσης ότι δεν υπάρχουν υποδομές για Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.   

Γαστρονομικός τουρισμός 

Ακόμη και στις περιπτώσεις που η γαστρονομία δεν αποτελεί ιδιαίτερο τουριστικό κλάδο, 

δεν παύει να παίζει σημαντικότατο ρόλο σε κάθε θεματικό τουριστικό προϊόν. Τουρισμός 

που κινείται με βάση την γαστρονομία της περιοχής δεν υπάρχει. Στην πραγματικότητα 

δεν υπάρχει καν τοπική γαστρονομία, που να προσφέρεται στους επισκέπτες. Η 

διαπίστωση αυτή όμως δεν σημαίνει ότι η περιοχή δεν διαθέτει τις δικές της ιδιαίτερες 

γεύσεις και εδέσματα. Για παράδειγμα τα ζωοκομικά προϊόντα που παράγονται, μπορούν 

να δώσουν στην περιοχή μια ιδιαίτερη χροιά σ’ αυτό τον τομέα. Ωστόσο διαπιστώνεται 

μεγάλο κενό στην αξιοποίηση της τοπικής γαστρονομικής παράδοσης. Χαρακτηριστική και 

ίσως και μοναδική γαστρονομική προσφορά στην περιοχή είναι από τον Αγροτικό 

Μεταποιητικό Συνεταιρισμό Γυναικών Λιβαδίου.  

Λοιπές εναλλακτικές μορφές τουρισμού που μπορούν πιθανώς να αναπτυχθούν 

στην περιοχή (πχ συνεδριακός, ιαματικός, κλπ) 

Άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού δεν φαίνεται, τουλάχιστο στο άμεσο μέλλον, να 

έχουν προτεραιότητα για την περιοχή. 
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3.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 

ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (CIRCUITS), ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Καταλήγοντας, σύμφωνα με όσα προαναφέρονται στη μελέτη και με βάση τις προσωπικές 

διαπιστώσεις των μελών της ομάδας μελέτης, που επισκέφτηκαν την περιοχή και 

συζήτησαν με τα στελέχη της ΟΤΔ, φορείς της δημόσιας διοίκησης, επιχειρηματίες που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, κατοίκους της περιοχής και λοιπούς 

φορείς, κρίνεται αναγκαία και εφικτή η δημιουργία ενός τοπικού δικτύου θεματικών 

διαδρομών που να κινούνται σε τρεις άξονες σχετικά με  

 το περιβάλλον, 

 τη θρησκευτική παράδοση και  

 τον πολιτισμό  

προτείνοντας τη δημιουργία των κάτωθι περιγραφόμενων θεματικών τουριστικών 

διαδρομών. 

3.2.1. «ΖΩΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ» 

Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο μέρος της παρούσας μελέτης, βασικό συγκριτικό 

πλεονέκτημα της περιοχής είναι η φυσική της ομορφιά. Ξεκινώντας από αυτό το 

συμπέρασμα, φαίνεται σκόπιμος ο σχεδιασμός μιας διαδρομή που θα έχει αυτό σαν κύριο 

θέμα. 

Η ζωή στην φύση είναι ο τίτλος της θεματικής ολοκληρωμένης διαδρομής, που περιέχει 

όλους τους χώρους με φυσική ομορφιά αλλά και τις δραστηριότητες που σε αυτούς 

μπορούν να αναπτυχθούν. Με λίγα λόγια η διαδρομή αυτή περικλείει το σύνολο της 

περιοχής μελέτης ξεκινώντας από τα Τέμπη, διασχίζοντας παραλιακά την περιοχή του 

Κισσάβου και του Μαυροβουνίου και επιστρέφει μέσα από το όρος Κίσσαβο στα Τέμπη 

για να συνεχίσει στην περιοχή του Ολύμπου, καταλήγοντας στην κοινότητα Λιβαδίου.  

Η διαδρομή αυτή χωρίζεται σε δύο υποδιαδρομές 

 Μία διαδρομή που μπορεί να ονομαστεί «Ζωή στη θάλασσα», και αναφέρεται στις 

δραστηριότητες της θάλασσας και του νερού γενικότερα και περιλαμβάνει, ξεκινώντας 

από τα Τέμπη και τη Ραψάνη, όλη την παραλιακή ζώνη του Κισσάβου και του 

Μαυροβουνίου και  

 μία διαδρομή που μπορεί να ονομαστεί «Ζωή στο βουνό» και αναφέρεται στις 

δραστηριότητες βουνού και περιλαμβάνει τις ορεινές περιοχές και οικισμούς του 

Κισσάβου και του Ολύμπου καταλήγοντας στο Λιβάδι. 

Τα σημεία – σταθμοί και οι δραστηριότητες που ασκούνται σ’ αυτά είναι: 

Για την πρώτη υποδιαδρομή 
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Τέμπη  

Υπάρχει το αισθητικό δάσος τον Τεμπών, που διασχίζεται από τον Πηνειό ποταμό. Στην 

περιοχή αυτή και με κατεύθυνση προς κατάντη, υπάρχουν δραστηριότητες που 

σχετίζονται με το Πηνειό αλλά και με της πλαγίες του όρους Κίσσαβος, όπως:  

Canoe Kayak: Πανέμορφη διάσχιση της κοιλάδας των Τεμπών, με φουσκωτά διθέσια 

σκάφη (Hot-dog). Διασκέδαση στα πλούσια νερά του Πηνειού, περνώντας κάτω από την 

κρεμαστή γέφυρα των Τεμπών και κάνοντας μια απολαυστική υδάτινη δραστηριότητα. 

Ταυτόχρονα υπάρχει γνωριμία με τον πλούσιο βιότοπο του ποταμού, τα αξιοπρόσεκτα 

πουλιά και την πυκνή βλάστηση.  

Rafting: Το ποτάμι κατά τους ανοιξιάτικους και χειμερινούς μήνες προσφέρει μία όμορφη 

διαδρομή rafting μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών. Η διαδρομή προσφέρεται για 

εισαγωγή στο rafting, ιδιαίτερα για παιδιά και μεγαλύτερες ηλικίες. Βαθμός δυσκολίας 1ου 

και ένα πέρασμα 2ου βαθμού. 

Trekking: Σταδιακή ανάβαση πάνω από τους βράχους των Τεμπών, από όπου η θέα 

προς το ποτάμι και την γύρω περιοχή είναι κάτι που πραγματικά εντυπωσιάζει.  

Αναρρίχηση: Σε οργανωμένα πεδία. 

Ραψάνη 

Η Ραψάνη σαν οικισμός δεν έχει κάτι το εξαιρετικό να επιδείξει, αλλά διαθέτει πολλά 

κέντρα εστίασης με ποικιλία εδεσμάτων που αποτελούνται από ντόπια κρέατα πολύ καλής 

ποιότητας και τοπικά κρασιά. Είναι ξακουστά τόσο τα κρέατα που διατίθονται στην 

περιοχή όσο και τα κρασιά που παράγονται εκεί από τοπικά οινοποιεία. 

Ομόλιο 

Το Ομόλιο και το Στόμιο, αποτελούν Δ.Δ. του δήμου Ευρυμενών που βρίσκονται στο 

Δέλτα του Πηνειού ποταμού και περιλαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν 

χώρα στον Πηνειό όπως Canoe Kayak, Rafting κλπ. 

Στόμιο 

Επιπλέον στο Στόμιο, σαν παραθαλάσσιο οικισμό, αναπτύσσονται και δραστηριότητες 

που έχουν σχέση με τη θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ όπως, θαλάσσιο σκι, ποδήλατο, 

κολύμπι κλπ. 

Καρίτσα. 

Εκτός από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την θάλασσα στην περιοχή αυτή, 

μπορεί να γίνει πεζοπορία, ποδηλασία σε διαδρομές που προσφέρει ο Κίσσαβος. 

Σημαντικότερη διαδρομή είναι αυτή που καταλήγει στο φαράγγι Καλυψώς, στον οικισμό 

Κόκκινο Νερό. Στην περιοχή της Καρίτσας υπάρχει η δυνατότητα διανυκτέρευσης σε πολύ 

καλό κατάλυμα που παρέχει υπηρεσίες ποιότητας. 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε. 
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+ 

“ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ” 

 

AgroPOLE Ε.Π.Ε.  143 

Κόκκινο Νερό 

Φαράγγι Καλυψώς. Το μοναδικό αυτό φαράγγι βρίσκεται ακριβώς πάνω από 

παραθαλάσσιο οικισμό του Κόκκινου Νερού. Πλημμυρίζεται κυριολεκτικά από πράσινο, 

πάνω στις ανατολικές πλαγιές του Κισσάβου, με φόντο το καταγάλανο του Αιγαίου. Είναι 

ένα εκπληκτικής ομορφιάς φαράγγι με βαθιές πεντακάθαρες λίμνες. Θεωρείται ως ένα 

από τα καλύτερα της Ευρώπης. 

Βελίκα 

Συνεχίζοντας νότια και μέσω του οικισμού της Παλιουριάς, στους πρόποδες του 

Κισσάβου, βρίσκεται ο παραθαλάσσιος οικισμός του δήμου Μελιβοίας, Βελίκα. Η μεγάλου 

μήκους παραλία που διαθέτει, είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Βελίκας. Στην περιοχή 

προσφέρονται, ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αρκετές δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ.  

Κ. Σωτηρίτσα 

Στη συνεχόμενη παραλία της Βελίκας, ακολουθεί η Κάτω Σωτηρίτσα και ο Αγιόκαμπος. 

Επίσης σαν παραθαλάσσιος οικισμός, η Κάτω Σωτηρίτσα, διαθέτει όλες τις υποδομές 

θαλάσσιων δραστηριοτήτων και επιπλέον προφέρει διαδρομές με φουσκωτά και 

ιστιοπλοϊκά σκάφη στην γύρω περιοχή. 

Αγιόκαμπος 

Ο παραθαλάσσιος οικισμός Αγιοκάμπου είναι ο πιο γνωστός της περιοχής. Προσφέρονται 

όλες οι δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη θάλασσα, όπως θαλάσσιο σκι, ποδήλατο, 

αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα κλπ. Επίσης είναι ο οικισμός που διαθέτει πολλές υποδομές 

φιλοξενίας και εστίασης και μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό επισκεπτών.  

Για τη δεύτερη υποδιαδρομή 

Μπορούμε να πούμε ότι περιλαμβάνει τους κάτωθι οικισμούς, εστιάζοντας στα κατά 

τόπους σημεία ενδιαφέροντος 

Σκλήθρο 

Στην περιοχή του Σκλήθρου υπάρχει το Φαράγγι Ρακοποτάμου. Μία πανέμορφη 

διαδρομή που ξεκινά από το καταπράσινο Μαυροβούνι, με τις εναλλασσόμενες εικόνες 

πυκνής βλάστησης και φυσικών λιμνών, που καταλήγει στο Αιγαίο (6-7 ώρες). Στην 

περιοχή υπάρχουν αναρριχητικές υποδομές για την άσκηση δραστηριοτήτων ορειβασίας 

και αναρρίχησης. 

Μελιβοία 

Συνεχίζοντας βόρεια, η διαδρομή περνάει από τον ορεινό οικισμό της Μελιβοίας. Βασική 

δραστηριότητα που προσφέρει η περιοχή είναι το μονοπάτι, που ξεκινώντας από εκεί 
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καταλήγει στην Βελίκα. Στην περιοχή υπάρχουν δυνατότητες να αναπτυχθούν και άλλες 

μορφές εναλλακτικών δραστηριοτήτων. 

Μεγαλόβρυσο 

Από τη Μελιβοία, η διαδρομή συνεχίζει μέσω του Μεγαλόβρυσου, οικισμός στα νότια όρια 

του δασικού συμπλέγματός της Οσσας, πού είναι προστατευόμενη περιοχή. Υπάρχει 

διαμορφωμένο και λειτουργικό μονοπάτι που από εκεί καταλήγει στο Μεταξοχώρι. 

Μεταξοχώρι 

Είναι ένας παραδοσιακός οικισμός, με μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά. Προσφέρεται για 

περιήγηση στους πλακόστρωτους δρόμους του και υπάρχει ένα, αλλά όχι διαμορφωμένο, 

μονοπάτι που καταλήγει στην κοινότητα Νερόμυλων.  

Ανατολή 

Μετά το Μεταξοχώρι ακολουθεί ένας άλλος παραδοσιακός οικισμός στα όρια του Δάσους 

Όσσας, η Ανατολή. Η περιοχή προσφέρεται για πεζοπορία, υπάρχουν αρκετές διαδρομές, 

ποδηλασία και 4χ4. 

Σπηλιά 

Συνεχίζοντας βόρεια προς τον οικισμό της Σπηλιάς υπάρχει το Φαράγγι Κρυονερίου.  

Το πανέμορφο αυτό φαράγγι βρίσκεται στην περιοχή του βόρειου Κισσάβου μεταξύ 

Αμπελακίων και Σπηλιάς. Είναι ιδανικό για πρώτη επαφή με το Canyoning και κολύμπι σε 

κρυστάλλινες φυσικές λίμνες. Στο φαράγγι και στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν 

αναρριχητικές υποδομές για την άσκηση δραστηριοτήτων. 

Αμπελάκια 

Η ιστορική κοινότητα των Αμπελακίων διαθέτει αξιόλογες διαδρομές που καταλήγουν στα 

στενά των Τεμπών αλλά και με αντίθετη κατεύθυνση πού καταλήγουν σε τοποθεσίες 

φυσικού κάλους, όπως τα Πετραλώνια, φράγματα και νερόμυλοι της περιοχή κλπ.  

Γόννοι 

Κατηφορίζοντας προς τα Τέμπη, η διαδρομή περνά από την περιοχή του δήμου Γόννων, 

όπου υπάρχουν, αν και όχι διαμορφωμένες, διαδρομές που καταλήγουν στα στενά των 

Τεμπών, καθώς και πολλά παλιά γεφύρια του ποταμού Πηνειού που μπορεί ο επισκέπτης 

να θαυμάσει.   

Καλλιπεύκη 

Ήδη, έχουμε περάσει στην περιοχή του Ολύμπου, όπου μέσω του Δ.Δ. Καλλιπεύκης, ο 

επισκέπτης φτάνει στην Καρυά. Η περιοχή διαθέτει αρκετά μονοπάτια, όχι διαμορφωμένα, 

που καταλήγουν στο υπέροχο πευκοδάσος της Καλλιπεύκης.  



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε. 
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+ 

“ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ” 

 

AgroPOLE Ε.Π.Ε.  145 

Καρυά 

Με τον Όλυμπο να βρίσκεται βόρια της, διαθέτει διαδρομές και μονοπάτια που 

καταλήγουν σε καταφύγια πριν από την κορυφή του Μύτικα. Στην περιοχή υπάρχει και 

χιονοδρομικό κέντρο αξιόλογο, γιατί διαθέτει πολλούς μήνες τον χρόνο χιόνι. Αλλά δεν 

υπάρχει δυνατότητα μεγάλης χρήσης του γιατί χρησιμοποιείται κυρίως από τον στρατό για 

την εξυπηρέτηση των αναγκών του.   

Συκαμινιά, Κρυόβρυση, Ολυμπιάδα, Σπαρμός, Καλλιθέα, Κοκκινόγη και Δολίχη, 

είναι ορεινοί οικισμοί, στους οποίους όμως δεν υπάρχει καμία σχεδόν δραστηριότητα. 

Υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων σε όλο τον ορεινό όγκο, που διαθέτει 

πολλά κατάλληλα σημεία για δραστηριότητες όλων των ειδών.  

Κοκκινοπηλός  

Ένας από τους βορειότερους οικισμούς της περιοχής ο Κοκκινοπηλός είναι η 

προτελευταία στάση που μπορεί να κάνει ο επισκέπτης που ακολουθεί τη συγκεκριμένη 

διαδρομή. Σημείο αναφοράς για την περιοχή από το γεγονός ότι διαθέτει ένα από τα 

καλύτερα πεδία απογείωσης Αλεξίπτωτων πλαγιάς.  

Λιβάδι 

Το Λιβάδι, ορεινός οικισμός του όρους Τίταρος, αποτελεί τον τελικό προορισμό του 

επισκέπτη της διαδρομής αυτής. Διαθέτει διαμορφωμένο ποδηλατοδρόμιο, μονοπάτια και 

διαδρομές που διασχίζουν το όρος Τίταρος και υπάρχουν δυνατότητες ορειβασίας. Ο ίδιος 

ο οικισμός είναι ένα από τα πιο φημισμένα «βλαχοχώρια». Επίσης στην περιοχή 

υπάρχουν υποδομές εστίασης, όπου προφέρονται παραδοσιακά εδέσματα και υποδομές 

φιλοξενίας. 

Τέλος λόγω της φύσης της συγκεκριμένης διαδρομής, θεωρείται σκόπιμο να αναφερθεί το 

γεγονός ότι από την περιοχή παρέμβασης περνούν και το Διεθνές μονοπάτι Ε4, καθώς 

και το Εθνικό μονοπάτι Ο2. Το Ε4 διασχίζει το βόρειο τμήμα της περιοχής παρέμβασης, 

όπου από το Λιτόχωρο Πιερίας, ανεβαίνει προς την κορυφή Πριόνια του Ολύμπου και το 

καταφύγιο Α κι από κει προς την κορυφή Σκολιό (2.911 μ.) και κατηφορίζει προς τον 

Κοκκινοπηλό, το Λιβάδι και το Σαραντάπορο. Το Εθνικό μονοπάτι Ο2 έχει μήκους 150 

χιλιόμετρα. Από το Λιβάδι φτάνει στην Καρυά συνεχίζει στην Καλλιπεύκη και από εκεί στις 

Κρανιές, στη Ραψάνη και από το όρος Κίσσαβο καταλήγει στη Ζαγορά του Πηλίου. 

 

3.2.2 «ΕΥΛΑΒΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ» 

Η περιοχή μελέτης βρίθει από μονές, μοναστήρια και εκκλησίες. Το γεγονός αυτό 

δημιουργεί την ανάγκη αλλά και την δυνατότητα αξιοποίησης τους μέσα από ανάλογη 

τουριστική οργάνωση.  
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Δημιουργούνται δύο συγκεκριμένες διαδρομές, που ορίζονται καταρχήν γεωγραφικά από 

τις δύο γεωγραφικές ενότητες που περιέχονται στην περιοχή μελέτης.   

Η πρώτη διαδρομή, που διασχίζει την περιοχή της Ελασσόνας, ξεκινά από Καρυά. Η 

είσοδός στην Καρυά, για το διερχόμενο την Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, μπορεί 

να γίνει είτε από τον οδικό άξονα Καρυάς - Λεπτοκαρύας είτε από τον οδικό άξονα Γόννοι 

– Καρυά. Η καρυά συνδέεται βέβαια με δρόμο καλής βατότητας (άσφαλτος) και με την 

Ελασσόνα. 

Στην κοινότητα της Καρυάς υπάρχει η Ιερά Μονή Κλημάδων Καρυάς (1676). Είναι ένα 

μικρό μοναστήρι, που δυστυχώς σήμερα δε λειτουργεί. Επίσης ανατολικά της Καρυάς, στο 

δρόμο προς Λεπτοκαρυά, βρίσκεται η Μονή Κανάλων (1883), σημαντικό μνημείο και 

επισκέψιμος χώρος. Στη Μονή, είναι εγκατεστημένη μοναστική κοινότητα από τρεις (3) 

μοναχές. Ακόμα υπάρχει ο Ιερός Ναός Αγ. Νικολάου, (Γενέσεως της Θεοτόκου), κτισμένος 

το 1807. 

Στην συνέχεια από την Καρυά κατευθυνόμαστε ανατολικά και συναντάμε την κοινότητα 

Συκαμινιάς. Στην παλιά θέση της Συκαμινιάς, που αποκαλείται παλιοσκαμνιά και κάηκε 

συθέμελα από τους Γερμανούς στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, σώζεται μόνο ο 

Ιερός Ναός Αγ. Τριάδος που είναι του 18ου αιώνα.  

Συνεχίζοντας στο δρόμο του 1ου ευλαβικού μονοπατιού, συναντάμε την κοινότητα 

Σπαρμού. Εκεί υπάρχει η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας (16ος αιώνας) που ανήκει στην 

περιοχή της δικαιοδοσίας της Επισκοπής Πέτρας. Στη Μονή είναι εγκατεστημένη 

μοναστική κοινότητα από τρεις (3) μοναχούς. Σώζονται τα κελιά που χρησιμοποιήθηκαν 

ως καταφύγια καταδιωκομένων κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Με κατεύθυνση 

νότια, στην κοινότητα Φλάμπουρο συναντάμε τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου (18ος αιώνας).  

Επιστρέφοντας από την μικρή παράκαμψη και κατευθυνόμενοι βόρεια, περνώντας την 

Ολυμπιάδα, τον Σπαρμό και την κοινότητα Καλυβίων φτάνουμε στην κοινότητα Πυθίου, 

όπου υπάρχουν ο Ιερός Ναός Παναγίας (1639) και ο Ιερός Ναός Ιωάννου Προδρόμου, 

(1687).  

Στην κοινότητα Λιβαδίου, που είναι ο επόμενος σταθμός, υπάρχει ο Ναός του Αγ. 

Κωνσταντίνου του 19ου αιώνα, καθώς και η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Λιβαδίου, κτισμένη 

το 1040, που βρίσκεται στις ανατολικές πλευρές του Τίταρου όρους, απέναντι από τον 

Όλυμπο, σε υψόμετρο περίπου 1000 μ. Στη Μονή είναι εγκατεστημένη μοναστική 

κοινότητα από τρεις (3) μοναχές. 

Στη συνέχεια, με νότια κατεύθυνση, περνάμε από την κοινότητα Δολίχη. Εκεί υπάρχει ο 

Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, κτισμένος το έτος 1512. Η επόμενη στάση είναι 

στην κοινότητα Κοκκινόγεια, όπου υπάρχει η Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου. Συνεχίζοντας, με 

κατεύθυνση νότια, ο δρόμος περνάει από τις κοινότητες Λόφου Καλλιθέας, Μικρού 

Ελευθεροχωρίου μέχρι την πόλη της Ελασσόνας. Εδώ βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα 

μοναστηριακά σύνολα του θεσσαλικού χώρου: η Ιερά Μονή Ολυμπιώτισσας. Το καθολικό 
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της μονής είναι ναός τετράστυλος και έχει ανεγερθεί στην μνήμη της Παναγίας. Οι 

τοιχογραφίες διασώζονται από την εποχή ανέγερσης του ναού (14ος αιώνας). Ανάμεσά 

τους διακρίνεται η προσωπογραφία του Αυτοκράτορα Ανδρόνικου, που με δωρεές του 

πραγματοποιήθηκαν αναστηλωτικές εργασίες στο καθολικό καθώς και εργασίες 

συντηρήσεως των τοιχογραφιών. Υπάρχουν θαυμάσιες αγιογραφίες και ένα περίτεχνο 

ξυλόγλυπτο τέμπλο. Σημαντικά και σπάνια χειρόγραφα βρίσκονται στη βιβλιοθήκη του 

μοναστηριού. Εδώ επίσης στεγάζεται και Συλλογή Φυσικής Ιστορίας. Τη Μονή υπηρετεί 

μοναστική κοινότητα από τρεις (3) μοναχές. 

Αφήνοντας την Ελασσόνα η επόμενη στάση είναι στο Δ.Δ. Τσαριτσάνης. Εκεί θα βρούμε 

τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος, τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, τον Ιερό Ναό 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου, δίπλα στην Οικονόμιο Σχολή και τη Μονή αγίου Δημητρίου 

(Βαλέτσικο). Από την Τσαριτσάνη η επόμενη στάση είναι το Δ.Δ. Δομένικου. Εδώ 

μπορούμε να δούμε επτά εκκλησίες, με σημαντικότερη αυτή του Αγίου Γεωργίου, μονές 

και παρεκκλήσια, που υπάρχουν διάσπαρτα στα όρια του δημοτικού διαμερίσματος, 

καθώς και το βυζαντινό μουσείο που υπάρχει στον οικισμό. 

Στην κοινότητα του Ευαγγελισμού, βλέπουμε τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

(1701). Λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, στην κοινότητα Συκιάς, θα δούμε την Μονή 

Αναλήψεως του Σωτήρως. Η διαδρομή ολοκληρώνεται φτάνοντας στην κοινότητα 

Βερδικούσσας  

Η Δεύτερη διαδρομή (2ο ευλαβικό μονοπάτι) διασχίζει την περιοχή του όρους Κίσαβου. 

Έχοντας σαν είσοδο της διαδρομής τα Τέμπη, η πρώτη στάση είναι στην κοινότητα 

Αμπελακίων. Εκεί υπάρχουν δυο εκκλησίες, ο Άγιος Γεώργιος του 17ου αιώνα και η Αγία 

Παρασκευή του 16ου αιώνα. Επιστρέφοντας και διασχίζοντας τα Τέμπη βρισκόμαστε 

κατευθυνόμενοι δυτικά, στην κοινότητα Ραψάνης. Εκεί συναντάμε τον Ιερό ναό 

Προδρόμου του 16ου αιώνα, τη Μονή των Αγίων Θεοδώρων του 18ου αιώνα και τη Μονή 

της Μεταμόρφωσης του Σωτήρως. 

Αλλάζοντας πορεία, με κατεύθυνση ανατολική, περνώντας από την κοινότητα Ομόλιο, 

φτάνουμε στο Στόμιο, όπου υπάρχει η Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου, μία βυζαντινή 

βασιλική εκκλησία που ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα. Στο καθολικό της Μονής υπάρχουν 

εντοιχισμένα γλυπτά του 5ου, 6ου, και 11ου αιώνα. Επίσης θα δούμε τη Μονή Κοιμήσεως 

της Θεοτόκου.  

Συνεχίζοντας παραλιακά την διαδρομή μας βρίσκουμε την κοινότητα Καρίτσας και τον 

οικισμό Κόκκινο νερό, όπου στην τοποθεσία Μητσιάρα υπάρχει Βυζαντινός ναός του 12ου  

αιώνα. Στην περιοχή της Μελιβοίας υπάρχουν πλήθος εκκλησιών και μονών επισκέψιμων 

και μη.  

Επιγραμματικά αναφέρουμε: 

 Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, 11ος, 18ος , 19ος αιώνας. 

 Ναός Παναγίας Βελίκας. 
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 Ναός στη θέση Λουτρό Δερματά. 

 Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων. 

 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου. 

 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής. 

 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία. 

 Ι.Ν. Αγίας Κυριακής. 

 Ι.Ν. Αγίου Θωμά. 

Η επόμενη στάση είναι στην κοινότητα Σωτηρίτσας. Εκεί θα βρούμε την Μονή Αγίου 

Γεωργίου, τον Ιερό Ναό του Σωτήρος και τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στη 

συνέχεια, στην κοινότητα Σκήτης υπάρχουν ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας, Ιερός Ναός 

Αγίου Αθανασίου, ο Ιερός Ναός Ταξιαρχών και η Ιερά Μονή Πολυδεντρίου του 16ου αιώνα. 

Επιστρέφοντας στο δήμο Αγιάς και στον οικισμό Μεταξοχωρίου συναντάμε τις εκκλησίες 

και μοναστήρια: 

 Άγιος Ευστάθιος (18ος αιώνας). 

 Άγιος Γεώργιος (17ος αιώνας). 

 Προφήτης Ηλίας (1641). 

 Μονή Εισοδίων (Παναγία) (18ος αιώνας). 

 Αγία Παρασκευή (17ος αιώνας). 

 Νάρθηκας παλαιού Αγ. Νικολάου (1641). 

 Παρεκκλήσιο του Αγ. Χαραλάμπους (1778). 

Συνεχίζοντας για την κοινότητα Μεγαλοβρύσου συναντάμε τις παρακάτω εκκλησίες και 

μονές: 

 Εισοδίων της Θεοτόκου (Καθολικό Μονής 12ου αι.). 

 Αγίου Γεωργίου. 

 Αγίου Δημητρίου (19ος αιώνας). 

 Αγίου Αθανασίου (19ος αιώνας). 

 Αγίου Χρυσοστόμου. 

 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους. 

 Ι.Μ. Παντελεήμονος. 

Τελειώνοντας και την δεύτερη διαδρομή καταλήγουμε στην κοινότητα Ανατολής. Στην 

κοινότητα αυτή μπορούμε να δούμε τις εκκλησίες και μοναστήρια:  
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 Άγιος Γεώργιος. 

 Ι.Μ. Προδρόμου (1550). 

 Ι.Μ. Παναγίας (1631). 

 Μετόχι Προδρόμου ‘’Άγιος Παντελεήμων’’ (1671). 

 Άγιος Νικόλαος. 

 Προφήτης Ηλίας. 

 Άγιος Αθανάσιος (1552). 

 Αγία Τριάς (1645). 

 Ασκητάριο του Αγίου Δαμιανού (1550). 

 

3.2.3 «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ» 

Η 3η θεματική τουριστική διαδρομή, αφορά στην ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων και της 

παράδοσης της περιοχής. Η διαδρομή έχει σαν τίτλο «Ανακαλύπτοντας τις ρίζες μας» και 

διακρίνεται σε δύο υποπεριοχές. 

Η πρώτη υποπεριοχή περιλαμβάνει τον ορεινό Κίσσαβο, ξεκινώντας από τους Γόννους 

και καταλήγοντας στο Μεταξοχώρι και τους Νερόμυλους.  

Η είσοδος της διαδρομής είναι τα Τέμπη ή Μπαμπάς, η παλιά ονομασία τους που 

οφείλεται στον Μουσουλμανικό Τεκέ του Χασάν Μπαμπά, κτίριο του 15ου αιώνα που 

αποτελεί και σήμερα χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς. Στη συνέχεια, ο επισκέπτης, με 

κατεύθυνση δυτικά, φτάνει στους Γόννους. Σε απόσταση 2 χλμ. από τους Γόννους 

βρίσκονται τα ερείπια της ακρόπολης της αρχαίας πόλης των Γόννων, που κατοικούνταν 

από τους Νεολιθικούς χρόνους. Υπάρχουν επίσης και τα ερείπια τριών ναών, καθώς και η 

θέση Μπεσίκ - Τεπέ με λαξευμένους κιβωτιόσχημους τάφους και η θέση Γοννοκόνδυλοι, 

που είναι ο αρχαίος οικισμός. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το λαογραφικό μουσείο Γόννων, 

που στεγάζεται σε ένα παλιό σπίτι, δείγμα της αρχιτεκτονικής των πεδινών κατοικιών της 

περιοχής.  

Ένδεκα χιλιόμετρα από τους Γόννους και με κατεύθυνση νότια, υπάρχει η ιστορική 

κοινότητα των Αμπελακίων. Παραδοσιακός οικισμός με το Π.Δ. της 19-10-78, 

(ΦΕΚ.594Δ/13-11-78) που οφείλει τον χαρακτηρισμό του ως ιστορική κοινότητα στη 

συνεταιριστική του ιστορία, πρώτος Συνεταιρισμός στην Ελλάδα, που σχηματίστηκε από 

τους βαφείς νημάτων. Η άνθηση της οικονομίας των Αμπελακίων κατά το 18ο αιώνα και η 

ανάδειξή τους σε οικονομικό, πολιτιστικό και κοινωνικό κέντρο οδήγησαν στην ανάπτυξη 

της περίφημης "Αρχιτεκτονικής των Αρχοντικών των Αμπελακίων", με στοιχεία 

αρχιτεκτονικής που παραπέμπουν έντονα στην αρχιτεκτονική του Πηλίου. Από τα 17 
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αρχοντικά που διασώζονται, γνωστότερο είναι αυτό του Γεωργίου Σβαρτς (Μαύρου), το 

οποίο θεμελιώθηκε το 1787 και αποπερατώθηκε το 1798. Είναι τριώροφο οικοδόμημα, 

κατασκευασμένο από μακεδονίτικα σινάφια τεχνιτών. Οι πρώτοι δύο όροφοι είναι 

λιθόκτιστοι με χονδρούς τοίχους και λίγα ανοίγματα. Ο τρίτος όροφος έχει πολλά 

παράθυρα και σαχνισιά (ξύλινοι κλειστοί εξώστες). Εντυπωσιακό το δωμάτιο του "αετού" 

με τον ανάγλυφο αετό πάνω από την πόρτα και έναν στην κορυφή του τζακιού. Όλοι οι 

τοίχοι είναι ζωγραφισμένοι με παραστάσεις φρούτων, λουλουδιών και ανθρώπων. Το 

αρχοντικό σήμερα λειτουργεί ως μουσείο. 

Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι οι πολλές λιθόκτιστες βρύσες που υπάρχουν 

διάσπαρτες εντός και εκτός του οικισμού, (βρύση Κωσταντά, Μελίνας, Λικ κλπ), που 

μαρτυρούν τον πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα του Κισσάβου, τα στενά λιθόστρωτα σοκάκια, 

η πλατεία του χωριού με τα μεγάλα πλατάνια, τα παλιά αρχοντικά, όπως αυτό του 

Γεωργίου Σβάρτς και το λαογραφικό – ιστορικό μουσείο Αμπελακίων με κειμήλια που 

μαρτυρούν την πρόσφατη ιστορία, της ενασχόλησης και της καθημερινότητας των 

κατοίκων της περιοχής. 

Στην περιοχή διασώζονται ο ναός του Αγίου Γεωργίου, 17ος και της Αγίας Παρασκευής 

(16ος αιώνας). 

Ανεβαίνοντας τον Κίσσαβο φτάνουμε στον οικισμό της Σπηλιάς, μέσα στο αισθητικό 

δάσος της Όσσας. Στην περιοχή της Σπηλιάς υπάρχουν βιότοποι με πλήθος αρπακτικών 

κυρίως πτηνών, καθώς και ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή σε μια έκταση 30.000 

στρεμμάτων περίπου. 

Ο δασικός δρόμος νότια της Σπηλιάς οδηγεί στην Ανατολή, παραδοσιακό οικισμό και 

αρχιτεκτονικό μνημείο της περιοχής. Στην περιοχή διασώζονται εκκλησίες και μοναστήρια 

κι’ εδώ έχουμε το πρώτο σταυροδρόμι με τα «ευλαβικά μονοπάτια», όπως περιγράφηκαν 

προηγουμένως.  

Στην Ανατολή διοργανώνεται πανηγύρι στις 15 Αυγούστου της Παναγίας μαζί με το 

Μεγαλόβρυσο, την Αγιά, το Καστρί τη Σκήτη και το Μεταξοχώρι και άλλα χωριά της 

περιοχής. 

Η Ανατολή Είναι ξακουστή για τις βρύσες που τροφοδοτούσαν το χωριό με πόσιμο νερό 

κατευθείαν από τις πηγές του βουνού, οι απάνω και οι κάτω βρύσες, στη συνοικία του 

Αγίου Αθανασίου, η βρύση στο «Μουσχώρ» ή στην «Πλατεία». 

Μετά την Ανατολή, η διαδρομή συναντά το Μεγαλόβρυσο (παραδοσιακός οικισμός), όπου 

έχουμε το δεύτερο σταυροδρόμι με τα «ευλαβικά μονοπάτια», όπως περιγράφηκαν 

προηγουμένως. 

Από το Μεγαλόβρυσο ο δρόμος χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις.  

 Προς Νερόμυλους, Δήμητρα και Μαρμαρινή, ένας από τους αρχαιότερους 

μυκηναϊκούς οικισμούς της βόρειας Θεσσαλίας.  
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 Και προς Μεταξοχώρι (άλλος παραδοσιακός οικισμός) με ενδιαφέροντα 

αρχιτεκτονικά στοιχεία που αποτυπώνονται στα πλακόστρωτα σοκάκια και στα 

αρχοντικά του οικισμού, χαρακτηριστικό δείγμα αποτελεί το Παλιό Παρθεναγωγείο 

και η πλατεία του χωριού. Στο Μεταξοχώρι δημιουργείται το τρίτο σταυροδρόμι με τα 

«ευλαβικά μονοπάτια». 

Τέλη Μαΐου – αρχές Ιουνίου διοργανώνεται στο Μεταξοχώρι, η γιορτή του Κερασιού, της 

βασικής παραγωγής του χωριού αυτού, η οποία διανθίζεται και με πολιτιστικές 

εκδηλώσεις (θέατρο, μουσική, χοροί, εκθέσεις ποικίλες, διαλέξεις) ενώ στις 15 Αυγούστου 

διοργανώνεται πανηγύρι στο Μεταξοχώρι. 

Σε όλο το μήκος της διαδρομής υπάρχουν κέντρα εστίασης για την εξυπηρέτηση 

ορισμένου αριθμού επισκεπτών. Στα Αμπελάκια και στο Μεταξοχώρι υπάρχουν και 

υποδομές φιλοξενίας, που μπορούν όμως να εξυπηρετήσουν πολύ λίγα άτομα – 

επισκέπτες. 

 

Η δεύτερη υποπεριοχή αφορά στους οικισμούς στο δυτικό μέρος της περιοχής 

παρέμβασης του τοπικού προγράμματος LEADER+ και συγκεκριμένα το Σαραντάπορο, 

την Άζωρο, το Μικρό Ελευθεροχώρι, την Ελασσόνα, την Τσαριτσάνη, το Στεφανόβουνο 

και το Δομένικο. 

Γνωστό για την πρώτη νικηφόρα μάχη των Ελλήνων εναντίων των Τούρκων, (8-

10/10/1912) το Σαραντάπορο αποτελεί την είσοδο της διαδρομής, για τους επισκέπτες 

από τη Δυτική Μακεδονία. Στο Σαραντάπορο λειτουργεί μουσείο της Μάχης του 1912, στο 

παλιό «Χάνι του Χατζηγώγου». Αυτό το χάνι, στη διάρκεια της μάχης των Ελλήνων 

εναντίον των Τούρκων, υπήρξε το στρατηγείο του Διαδόχου Κωνσταντίνου. Στο μουσείο 

εκτίθενται αντικείμενα, έγγραφα, φορεσιές και όπλα από τη μάχη και ταυτόχρονα υπάρχει 

οπτικοακουστικός χάρτης που περιγράφει τη μάχη. 

Νοτιότερα του Σαρανταπόρου υπάρχει ο οικισμός Βουβάλα, η αρχαία Άζωρος. Η Άζωρος 

ήταν η πλέον ακμαία πόλη της Περραιβίας, όπως τουλάχιστον μαρτυρούν τα αρχαία αλλά 

και τα βυζαντινά υπολείμματα των τειχών της ακρόπολης στο λόφο Παλαιόκαστρο. Γύρω 

από το λόφο, ο ποταμός Τιταρήσιος δημιουργούσε φυσική τάφρο προστασίας. Το τείχος 

και οι πύργοι της ακρόπολης είναι φτιαγμένα από λευκό μάρμαρο. Ανασκαφικά ευρήματα 

φέρουν στο φως αναθηματικές στήλες, το ναό του Απόλλωνα, την άρτια διοικητική 

οργάνωση, το θέατρο και το στάδιο. Σήμερα γίνονται ανασκαφές για την πλήρη 

αποκάλυψη της αρχαίας πόλης και την άμεση τουριστική αξιοποίηση αυτής. 

Στη συνέχεια και μέσα από το Μικρό Ελευθεροχώρι, ο επισκέπτης, φτάνει στην 

Ελασσόνα, το μεγαλύτερο κέντρο της περιοχής καθώς και κομβικό σημείο σύνδεσης της 

Δυτικής Μακεδονίας με την Κεντρική Ελλάδα. Η οικονομία του δήμου Ελασσόνας 

στηρίζεται στην κτηνοτροφία και το εμπόριο και σε μικρότερο βαθμό στη γεωργία και τη 

μεταποίηση, κυρίως γαλακτοκομικών προϊόντων. Στην περιοχή Ελασσόνας η υποδομή 

για εξυπηρέτηση των επισκεπτών αποτελείται από ένα ξενοδοχείο Δ’ κατηγορίας στην 
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πόλη της Ελασσόνας δυναμικότητας 45 κλινών, που παρέχει υποβαθμισμένες υπηρεσίες 

και από τρία καταλύματα ενοικιαζομένων δωματίων συνολικής δυναμικότητας 56 κλινών 

που έγιναν με τη βοήθεια του LEADER I.  

Μέσα στην πόλη της Ελασσόνας υπάρχει ένα μουσουλμανικό τέμενος, Τζαμί, στο οποίο 

στεγάζεται αρχιτεκτονική συλλογή, που περιέχει αρχιτεκτονικά μέλη και επιγραφές από 

τους Ελληνιστικούς και τους ρωμαϊκούς χρόνους και η Ιερά Μονή Ολυμπιώτισσας, 

κτισμένη σε λόφο που δεσπόζει της πόλης. Το κτίσμα της κυρίως Μονής ανάγεται στο 

έτος 1396 και αποτελεί Βυζαντινό μνημείο εξαιρετικού ενδιαφέροντος. 

Η πόλη της Ελασσόνας είναι η αρχαία Ολοοσσών και αναφέρεται στον Όμηρο ως μία από 

τις πόλεις που πήραν μέρος στον Τρωικό πόλεμο. Στα βόρεια της σημερινής πόλης 

υπάρχουν τα τείχη της ακρόπολης της αρχαίας Ολοοσσώνος, την οποία ο Όμηρος 

αποκαλούσε "λευκή Ολοοσσών" λόγω των λατομείων γύψου και κιμωλίας που υπήρχαν. 

Το φρούριο της ακρόπολης ανοικοδομήθηκε τον 6ο αιώνα μ.Χ. από τον Ιουστινιανό. 

Αναφέρεται ως ένα από τα καλύτερα θεσσαλικά φρούρια των Βυζαντινών χρόνων. 

Πρόσφατα ανακαλύφθηκε το σπήλαιο της Βαλανίδας, καθώς επίσης και άλλα σπήλαια τα 

οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον . 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δράση των πολλών πολιτιστικών συλλόγων, καθώς και οι 

εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Ελασσόνα με σημαντικότερη τα «Ελευθέρια» που 

γιορτάζονται τον Οκτώβριο και διαρκούν 10 ημέρες, αρχίζοντας στις 6 Οκτωβρίου ημέρα 

απελευθέρωσης της Ελασσόνας. 

Νότια και ανατολικά της Ελασσόνας ο οικισμός της Τσαριτσάνης παρουσιάζει αξιόλογες 

κατασκευές με ενδιαφέροντα στοιχεία τέχνης και τοπικής αρχιτεκτονικής όπως: 

 Ο Πύργος Ραματτά. 

 Ο Πύργος Λευτέρη Μάμτζου. 

Η ανάπτυξη του χωριού άρχισε το 17ο αιώνα και έφτασε στην κορύφωση της το 18ο 

αιώνα. Αυτή την εποχή το χωριό αξιοποίησε το ερυθρόδανο (ριζάρι).Τα λαμπερά νήματα, 

που βάφονται με αυτό, γίνονται ανάρπαστα στις ευρωπαϊκές αγορές. Τα προϊόντα της 

ντόπιας βιοτεχνίας ήταν τα μπουχάσια (ερυθρά νήματα), τα προσκέφαλα, οι βασμάδες, οι 

βαμβακούλες και τα σκουτιά από μεταξοβάμβακα , οι αλατζάδες και μετάξι και τα μαύρα  

πιστεμάλια (ποδιές). Η άνοδος του εμπορίου, η ανάπτυξη της βιοτεχνίας καθώς και τα 

ταξίδια κατοίκων της στα Βαλκάνια και την Ευρώπη πρόσφεραν στο χωριό ιδιαίτερη 

πολιτιστική και οικονομική άνθηση.  

Ένδοξο τέκνο της Τσαριτσάνης ήταν ο δάσκαλος του γένους Κων/νος Οικονόμου εξ 

Οικονόμων, ο οποίος ίδρυσε την Οικονόμειο Σχολή που έδωσε τα φώτα της γνώσης σε 

πολλούς κληρικούς- δασκάλους της περιοχής. Η σχολή σώζεται μέχρι σήμερα και  

χρησιμοποιείται ως σχολείο. 

Η διαδρομή καταλήγει μέσω Στεφανόβουνου στο Δομένικο του Δήμου Ποταμιάς, όπου 

παρουσιάζεται και η μεγαλύτερη πολιτιστική κίνηση με τις γιορτές που διοργανώνονται 
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κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου, του Σωτήρος, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκδηλώσεων 

και αναψυχής στο βουνό. Επίσης υπάρχει το επισκέψιμο Εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, 

στα ερείπια της παλιάς ακρόπολης, καθώς και πλήθος άλλων εκκλησιών, ενώ είναι έτοιμο 

για να λειτουργήσει και το ιστορικό και αρχαιολογικό μουσείο στο Δομένικο. 

Η Ελασσόνα αποτελεί το τέταρτο σταυροδρόμι με τα «ευλαβικά μονοπάτια». 
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3.3.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ (ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ). 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

3.3.1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας μιας περιοχής, αποτελεί πλέον έναν βασικό 

παράγοντα για τη μελέτη του τουρισμού και χρησιμοποιείται για τον καθορισμό τόσο των 

επισκεπτών που μπορεί μία περιοχή να δεχθεί πριν αρχίσουν να εμφανίζονται 

προβλήματα από τον τουρισμό, όσο και της βέλτιστης χρήσης των τουριστικών πόρων1. 

Βασίζεται στην ανάγκη για κατάλληλο σχεδιασμό, προγραμματισμό και διαχείριση της 

τουριστικής ανάπτυξης, η οποία λόγω έλλειψης αυτών και λόγω αυξημένου μεγέθους και 

έντασης, συχνά υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά, 

επιφέροντας έτσι αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσμού.  

Για να υπάρξει μία σχέση ισορροπίας μεταξύ τουρισμού και περιβάλλοντος, που θα 

εξυπηρετεί και τις αρχές της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και επειδή η άποψη ότι ένας 

τόπος μπορεί να δεχθεί χωρίς προβλήματα τόσους επισκέπτες, όσος είναι ο πληθυσμός 

του δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα πράγματα, θα πρέπει να θεσπισθούν ειδικές 

πολιτικές και να παρθούν ορισμένα μέτρα, όπως: 

 Ο προσδιορισμός της τουριστικής φέρουσας ικανότητας ή τουριστικής χωρητικότητας 

κάθε τουριστικής περιοχής, ως βασικό εργαλείο για την τουριστική της ανάπτυξη, κατά 

τρόπο που η ανάπτυξη να είναι συμβατή με τα στοιχεία του περιβάλλοντος. 

 Η τήρηση των αναγκαίων ισορροπιών ανάμεσα στον τουρισμό και το περιβάλλον στα 

όρια της τουριστικής φέρουσας ικανότητας του τόπου, κατά την εκπόνηση των 

χωροταξικών σχεδίων και ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία καθορισμού των χρήσεων γης 

και την κατανομή των τουριστικών και λοιπών δραστηριοτήτων στον χώρο.  

 Η δημιουργία ειδικών τουριστικών υποδομών και η ενίσχυση, ανάδειξη και προβολή 

των φυσικών πολιτιστικών και οικολογικών στοιχείων κάθε τόπου που αποτελούν 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, συμβατών με το 

περιβάλλον.  

 Η ανάπτυξη περιβαλλοντικής αγωγής ουσιαστικού περιεχομένου, η οποία θα καλύπτει 

ολόκληρο τον πληθυσμό, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, όπου τα στοιχεία του 

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, αποτελούν την “πρώτη ύλη” του προϊόντος 

που παράγουν και διαθέτουν2.  

                                                 
1
 Inskeep, 1999 144 

2
 Δρ. Μιλτιάδης Λογοθέτης, Τουρισμός και Περιβάλλον, Εισήγηση στο 13

ο
 Συνέδριο Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών 

Οργανώσεων με θέμα «Δάση – Χωροταξία – Τουρισμός», Ρόδος 19 – 22 Οκτωβρίου 2001 
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 Η διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ του κοινωνικού status της περιοχής και αυτών 

των επισκεπτών. Το στοιχείο αυτό, θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη σε 

απομακρυσμένες περιοχές, όπου τα ήθη και έθιμα παραμένουν χωρίς επιδράσεις από 

εξωγενείς παράγοντες. 

Δεδομένων των παραπάνω, η πολιτική για την ανάπτυξη του τουρισμού σε κάθε περιοχή, 

είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την δυναμική αλληλεπίδραση 

μεταξύ περιβάλλοντος και τουρισμού, καθώς και τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, 

πολιτιστικούς, κλπ. περιορισμούς που κάθε περιοχή θέτει.  

Η έννοια της φέρουσας ικανότητας είναι γενικά πολυδιάστατη και χρησιμοποιήθηκε αρχικά 

στην οικολογία. Ορίζεται θεωρητικά ως το μέγιστο επίπεδο ενός πληθυσμού που είναι 

δυνατό να υποστηριχθεί από ένα συγκεκριμένο οικοσύστημα (Ricci 1976), πριν αρχίσουν 

να εμφανίζονται αρνητικές επιπτώσεις.  

Η φέρουσα ικανότητα, έτσι όπως αντιμετωπίζεται στη βιβλιογραφία, συναρτάται πάντοτε 

με συγκεκριμένο χώρο, περιοχή, και εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, 

συνθήκες. 

Κάποιοι από τους ορισμούς που έχουν δοθεί για τη φέρουσα τουριστική ικανότητα είναι οι 

εξής: 

 «Ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών που μπορεί να δεχτεί ένας προορισμός χωρίς να 

προκαλείται υπερβολική υποβάθμιση του περιβάλλοντος και μείωση της 

απόλαυσης των επισκεπτών (G.R., 1982, στο Martin, B.S. Uysual, 1990 : 328 – 

329». 

 «Η δυνατότητα ενός προορισμού να απορροφά τουρισμό προτού γίνουν αισθητά 

τα αρνητικά αποτελέσματα στο φιλοξενούντα πληθυσμό. Η φέρουσα ικανότητα 

καθορίζεται από τον αριθμό επισκεπτών που είναι επιθυμητοί παρά από τον αριθμό 

των επισκεπτών που μπορεί να προσελκύσει ο τόπος (η πρώτη από τις δύο σχολές 

σκέψης που διακρίνει ο O’ Reilly, A.M., 1986, στο Martin, B.S. Uysual, 1990 : 328 

– 329)». 

 «Ο μέγιστος αριθμός ανθρώπων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν τόπο 

χωρίς να προκαλέσουν απαράδεκτη αλλοίωση στο φυσικό περιβάλλον και 

απαράδεκτη πτώση στην ποιότητα της εμπειρίας που αποκομίζουν οι επισκέπτες 

(Mathieson, A. – G. Wall 1982, η πρώτη από τις δύο σχολές σκέψης που διακρίνει 

ο O’ Reilly, A.M., 1986, στο Martin, B.S. Uysual, 1990: 328 – 329)».  

 «Το όριο πέρα από το οποίο η προσέλευση των τουριστών θα αρχίσει να φθίνει 

επειδή ορισμένες «χωρητικότητες», όπως τις αντιλαμβάνονται οι τουρίστες, έχουν 

ξεπεραστεί και έτσι ο συγκεκριμένος προορισμός παύει να είναι ελκυστικός (η 

δεύτερη από τις δύο σχολές σκέψης που διακρίνει ο O’ Reilly, A.M., 1986, στο 

Martin, B.S. Uysual, 1990 : 328 – 329)». 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε. 
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+ 

“ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ” 

 

AgroPOLE Ε.Π.Ε.  156 

 «Η φέρουσα ικανότητα περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές κατηγορίες, τη βιολογική 

που αφορά τους φυσικούς πόρους του τόπου, την κοινωνική που αφορά την 

εμπειρία των επισκεπτών και εκείνη που αφορά την τοπική κοινωνία (Boo E., 1992 

: 9)». 

 «Οι A. Mathieson – G. Wall διακρίνουν την οικονομική διάσταση της φέρουσας 

ικανότητας που ορίζεται ως «η ικανότητα απορρόφησης τουριστικών 

δραστηριοτήτων και λειτουργιών χωρίς να εξοβελίζονται επιθυμητές τοπικές 

δραστηριότητες». Οι ίδιοι ορίζουν την κοινωνική φέρουσα ικανότητα ως «το 

επίπεδο στο οποίο η τοπική κοινωνία αρχίζει να μην ανέχεται την παρουσία 

τουριστών». 

 «Η φέρουσα ικανότητα των εθνικών πάρκων ορίζεται ως φυσική, βιολογική, 

κοινωνική και ψυχολογική ικανότητα του περιβάλλοντος να δεχτεί και να στηρίξει 

τουριστικές δραστηριότητες χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα του περιβάλλοντος 

ή η ικανοποίηση των επισκεπτών (Lindsay, J.J. 1986 όπως αναφέρεται στο Martin, 

B.S. Uysual, 1990 : 328 – 329)». 

 «Οι B.S. Martin – M. Uysal (1990) διακρίνουν διακυμάνσεις στη φέρουσα ικανότητα 

ενός τόπου ανάλογα με το σημείο που βρίσκεται ο τόπος στον κύκλο ζωής του ως 

τουριστικού προορισμού». 3 

Από τους ορισμούς που προαναφέρθηκαν, προκύπτει πως η φέρουσα ικανότητα, είναι 

έννοια που αφορά τα όρια του κοινωνικού, οικονομικού και φυσικού περιβάλλοντος. 

Κάποιοι από τους ορισμούς δίνουν έμφαση στη σημασία της βιολογικής φέρουσας 

ικανότητας, κάποιοι άλλοι στην εμπειρία των τουριστών. Όλοι όμως οι ορισμοί 

αναφέρονται στον αριθμό των επισκεπτών. 

Έτσι, η τουριστική φέρουσα ικανότητα μπορεί να διακριθεί σε4 : 

 Φυσική : αναφέρεται στον αριθμό των τουριστών (επισκεπτών) που μπορεί να 

φιλοξενήσει «χωρέσει» μια περιοχή. 

 Περιβαλλοντική : αναφέρεται στον αριθμό των τουριστών που μπορεί να 

φιλοξενήσει μία περιοχή, πριν αρχίσουν να προκαλούνται βλάβες στο περιβάλλον 

ή το οικοσύστημα. 

 Οικονομική : αναφέρεται στον αριθμό των τουριστών που μπορεί να φιλοξενήσει 

μία περιοχή, πριν αρχίσει να υποφέρει από οικονομικά προβλήματα. 

                                                 
3
 «Σχεδιασμός Δράσεων Πιλοτικού Χαρακτήρα για την Ανάπτυξη του Οικολογικού Τουρισμού», Υπουργείο Ανάπτυξης, 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τουρισμός – Πολιτισμός», Υποπρόγραμμα «Τουρισμός», Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, 

Έκδοση : Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Δεκέμβριος 2000 : 36). 

4
 Δρ. Γ. Σπιλάνης – Λένα Βαγιάννη, Βιώσιμος τουρισμός και φέρουσα ικανότητα σε ευαίσθητα νησιώτικα οικοσυστήματα, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εργαστήριο Τοπικής και νησιώτικης ανάπτυξης. 
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 Κοινωνική : αναφέρεται στον αριθμό των ανθρώπων, πέρα από τον οποίο 

επέρχεται κοινωνική αποσύνθεση. 

 «Αντιληπτική» (perceptual) : αναφέρεται στον αριθμό των ανθρώπων που μπορεί 

να φιλοξενήσει μία περιοχή, πριν η εμπειρία του τουρίστα αρχίζει να επηρεάζεται 

αρνητικά. 

 Υποδομών : αναφέρεται στο μέγιστο αριθμό τουριστών που μπορούν να 

εξυπηρετήσουν οι υποδομές μιας περιοχής. 

Ο αριθμός των επισκεπτών, είναι μέγεθος του οποίου η εκτίμηση συναντά πολλές 

δυσκολίες, και αυτό γιατί δεν αρκεί απλά ο αριθμός των επισκεπτών σε συγκεκριμένο 

τόπο. Υπάρχει μία σειρά παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως είναι η 

εποχικότητα της κίνησης, η συγκέντρωση της κίνησης σε ορισμένες περιοχές, ο μέσος 

όρος διαμονής των επισκεπτών, οι δραστηριότητες που ασκούν, τα χαρακτηριστικά και η 

συμπεριφορά τους, καθώς και ο βαθμός χρήσης της τουριστικής υποδομής και κατά πόσο 

η χρήση αυτή έχει φθάσει σε όριο κορεσμού. 

Η κάθε μια από τις προσεγγίσεις της φέρουσας ικανότητας που παρουσιάσθηκαν 

παραπάνω, ορίζει και μια διαφορετική διάσταση στον καθορισμό ορίων στην τουριστική 

ανάπτυξη του τόπου, εκφράζοντάς την σε όρους έντασης και χρήσης του χώρου, είτε σε 

σχέση με τον αριθμό τουριστών, είτε με την οικιστική ανάπτυξη - αριθμό υποδομών για 

την εξυπηρέτηση του τουρισμού. 

Για τα παραπάνω μεγέθη δεν αρκεί η καταμέτρηση του συνόλου των επισκεπτών στην 

περιοχή κατά τη διάρκεια του έτους. Πρέπει να ληφθούν υπόψη παράμετροι όπως η 

εποχικότητα της κίνησης, η συγκέντρωση σε ορισμένα μέρη, ο μέσος όρος διάρκειας 

διαμονής των επισκεπτών, οι δραστηριότητες που ασκούν, τα χαρακτηριστικά των 

επισκεπτών και η συμπεριφορά τους, ο βαθμός χρήσης της τουριστικής υποδομής, κ.λπ. 

Επιπλέον, η φέρουσα ικανότητα είναι μια δυναμική έννοια που υποδεικνύει ένα «όριο» το 

οποίο μπορεί να μεταβληθεί, δεδομένου ότι τα φυσικά και ανθρώπινα οικοσυστήματα 

χαρακτηρίζονται από έντονη δυναμική / ανεκτικότητα, με συνεχείς αλλαγές και 

προσαρμογές. 

Λόγω της μη ύπαρξης σαφώς προσδιορισμένων και ποσοτικοποιημένων κριτηρίων, η 

φέρουσα ικανότητα τείνει να εγκαταλειφθεί προς χάριν άλλων εννοιών, όπως είναι 

τα όρια ανεκτής αλλαγής (Limits Change) και η διαχείριση των επιπτώσεων της 

τουριστικής κίνησης (Visitor Impact Management). Αν και τον τελευταίο καιρό, η σύγχρονη 

τάση και η έρευνα στον τομέα του τουρισμού έχει στραφεί στο βιώσιμο τουρισμό, ο οποίος 

περιλαμβάνει τις έννοιες της περιβαλλοντικής διατήρησης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και 

της οικονομικής αποτελεσματικότητας. Τόσο η έννοια της φέρουσας ικανότητας, όσο και η 

έννοια του βιώσιμου τουρισμού έχουν ενσωματωμένες τις ίδιες τρεις διατάσεις, την 

οικονομική, την κοινωνική και τη περιβαλλοντική, διαφέρουν όμως μεταξύ τους στο 

γεγονός ότι η μεν φέρουσα ικανότητα έχει ως ρόλο τον καθορισμό ανώτατων ορίων, ο 
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βιώσιμος τουρισμός έχει τη συνεχή βελτίωση των αποδόσεων της τουριστικής 

δραστηριότητας5. 

Η εμπειρία, από την εφαρμογή της φέρουσας ικανότητας σε περιοχές εναλλακτικού 

τουρισμού είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Υπάρχουν κάποιες μελέτες που αφορούν την 

ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού σε τουριστικά θέρετρα, πόλεις (Borg, 1991) και νησιά 

(UNEP / 1996, Coccossis/Inskeep). Οι μελέτες αυτές δεν έχουν καταλήξει σε ενιαίους 

δείκτες φέρουσας ικανότητας. Χρησιμοποιούν ως δείκτες μεταξύ των άλλων: 

 Τον αριθμό των επισκεπτών ανά εκτάριο. 

 Τον αριθμό των επισκεπτών ανά μόνιμο κάτοικο. 

 Το μήκος της ακτής ανά άτομο (χωρητικότητα στην ακτή). 

 Τον αριθμό κατοικιών ανά εκτάριο. 

 Τον αριθμό κλινών ανά εκτάριο. 

 Τον αριθμό κλινών ανά 100 μόνιμους κατοίκους. 

 Τον αριθμό διανυκτερεύσεων ανά 100 μόνιμους κατοίκους. 

 Τον αριθμό καθισμάτων ανά 100 μόνιμους κατοίκους, για τους χώρους εστίασης. 

 Τον αριθμό ατόμων ανά ημέρα και χιλιόμετρο διανυόμενης απόστασης, για τις 

μονάδες ιππικού τουρισμού. 

 Το εισόδημα από τον τουρισμό και την εστίαση ανά ενεργό κάτοικο που 

απασχολείται σε αυτούς τους κλάδους. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO 1983) υιοθετεί την έκφραση της φέρουσας 

ικανότητας ως σταθερότυπου σε όρους έντασης της χρήσης του χώρου, με βάση τη 

ξενοδοχειακή πυκνότητα (13 – 35 m2 ανά άτομο) ή την πυκνότητα της ευρύτερης 

τουριστικής περιοχής (20 – 100 κλίνες ανά εκτάριο μέχρι 200 – 1000). Στη συνήθη 

πρακτική εφαρμογή η φέρουσα ικανότητα ορίζεται έμμεσα ως πυκνότητα τουριστών ή 

κλινών ανά επιφάνεια οικοδομήσιμης έκτασης. Έχουν αναπτυχθεί και σύνθετες τεχνικές 

υπολογισμού της φέρουσας ικανότητας μιας περιοχής, είτε με το συνδυασμό παραγόντων 

και πόρων (φυσικοί πόροι, πληθυσμός, κ.λπ.) (Ricci, 1976) είτε με τη χρήση πινάκων 

πολλαπλών επιπτώσεων (Nijkamp, 1988). 

Στα προγράμματα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, η φέρουσα ικανότητα 

εκφράζεται ως «επιτρεπτό» όριο επισκεπτών, ενώ στα σημεία που είναι πόλοι έλξης 

επισκεπτών και βρίσκονται στον πυρήνα των προστατευόμενων περιοχών θα πρέπει οι 

σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις και ο αριθμός των επισκεπτών να μην έχουν αρνητικές 

επιπτώσεις στη χλωρίδα και πανίδα. 

                                                 
5
 Δρ. Γ. Σπιλάνης – Λένα Βαγιάννη, Βιώσιμος τουρισμός και φέρουσα ικανότητα σε ευαίσθητα νησιώτικα οικοσυστήματα, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εργαστήριο Τοπικής και νησιώτικης ανάπτυξης. 
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Έτσι, στα πλαίσια της παρούσας εμπειρογνωμοσύνης η εκτίμηση της φέρουσας 

ικανότητας θα γίνει σε επίπεδο γεωγραφικής διαδρομής με ιδιαίτερη αναφορά στους 

οικισμούς και στα σημεία συγκέντρωσης επισκεπτών ή στις προστατευόμενες περιοχές. 

Γενικά, οι δείκτες οι οποίοι επιλέγονται για την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας είναι: 

 Ο αριθμός επισκεπτών ανά μόνιμο κάτοικο οικισμού. 

 Ο αριθμός επισκεπτών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο στα σημεία συγκέντρωσης 

επισκεπτών (πλατείες) και στις προστατευόμενες περιοχές. 

 Η αναλογία καταλυμάτων προς κατοικίες. 

 Ο αριθμός κλινών ανά μόνιμο κάτοικο. 

 Ο αριθμός διανυκτερεύσεων ανά μόνιμο κάτοικο. 

 Ο αριθμός καθισμάτων ανά μόνιμο κάτοικο, για τους χώρους εστίασης. 

 Ο αριθμός καθισμάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. 

 Η αναλογία του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στον τουρισμό προς τον οικονομικά 

ενεργό πληθυσμό στον πρωτογενή τομέα. 

 Η αναλογία του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στον τουρισμό προς το συνολικά 

οικονομικά ενεργό πληθυσμό. 

 Ο αριθμός των αυτοκινήτων των επισκεπτών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο οικισμού ή 

επισκέψιμης περιοχής. 

Από τους δείκτες αυτούς, έχουν εντοπιστεί στοιχεία που επιτρέπουν την ποσοτικοποίηση. 

Όμως για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη δεν επαρκεί μόνο ο σχεδιασμός με βάση τη 

φέρουσα ικανότητα. Απαιτείται η ένταξή της και στο στάδιο της εφαρμογής με ένα 

αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης. Για το λόγο αυτό μπορούν να 

αναπτυχθούν τοπικοί (διοικητικοί) μηχανισμοί παρακολούθησης των δεικτών (κρίσιμων 

στοιχείων) και να συνδεθούν με τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων. Κρίνεται, λοιπόν, 

απαραίτητη η λειτουργία φορέα διαχείρισης του τουρισμού που θα ασχολείται και με την 

παρακολούθηση της ροής των επισκεπτών στο χρόνο και το χώρο, τη γνώση του τύπου 

των επισκεπτών, των προτιμήσεών τους, κ.λπ. 

3.3.2. ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

Με βάση το προηγούμενο μέρος που αναφέρεται στον προσδιορισμό της έννοιας της 

φέρουσας ικανότητας, τα σημεία που έχουν ενδιαφέρον σχετικά με την εκτίμηση της 

φέρουσας τουριστικής ικανότητας στις περιοχές Γεωγραφικών Διαδρομών στο Νομό 

Λάρισας, είναι τα ακόλουθα: 
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1. Γενικά, η τουριστική φόρτιση υπολείπεται κατά πολύ από το κρίσιμο σημείο της 

φέρουσας τουριστικής ικανότητας της περιοχής στο σύνολό της εκτός από την 

παραλιακή ζώνη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο κυρίως). 

2. Την φέρουσα ικανότητα, οφείλουμε να την εξετάσουμε με κριτήρια κυρίως 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά. 

3. Τα κρίσιμα σημεία της φέρουσας ικανότητας, εγγίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές 

και περιόδους. 

Πιο συγκεκριμένα:  

1. Η περιοχή μελέτης, διαθέτει πολλούς εν δυνάμει και διάσπαρτους φυσικούς 

πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς πόρους, που συνδυάζονται με ιστορική, 

αρχαιολογική και πολιτισμική κληρονομιά, κλπ., από τους οποίους κάποιοι έχουν 

αξιοποιηθεί αποτελεσματικά και επαρκώς, ενώ άλλοι παραμένουν ακόμη 

ανεκμετάλλευτοι, παρ’ όλες τις δυνατότητες που παρουσιάζουν. Έτσι, φαίνεται 

πως υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια αύξησης του τουρισμού και ανάπτυξης 

μέχρι του σημείου που να μη θίγεται η ισορροπία μεταξύ του τουρισμού και του 

περιβαλλοντικού και πολιτιστικού στοιχείου. 

2. Τα σημεία όπου η τουριστική φόρτιση μπορεί να προκαλέσει ζημιές, είναι αυτά 

που αφορούν το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. Ωστόσο, υπό το πρίσμα μιας 

αναπτυξιακής προσπάθειας και όπως προαναφέρθηκε, φαίνεται επίσης ότι 

υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για αύξηση του τουρισμού, δεδομένου ότι η 

αναπτυξιακή προσπάθεια λαμβάνει, ως οφείλει, ιδιαίτερα μέτρα διαφύλαξης, 

προστασίας και ανάπτυξης του περιβάλλοντος και των τοπικών πληθυσμών. 

Προκειμένου να διατηρηθούν τα περιθώρια τουριστικής ανάπτυξης, θα πρέπει 

συστηματικά να καλλιεργηθεί στους τοπικούς πληθυσμούς, τόσο το πρότυπα της 

ισόρροπης σε σχέση με το περιβάλλον τουριστικής ανάπτυξης, όσο και νέες 

αντιλήψεις περί φιλοξενίας, διαχείρισης επισκεπτών, κλπ. 

3. Σε δύο περιπτώσεις (Κοινότητα Αμπελακίων – Κοινότητα Λιβαδίου), εντοπίζεται 

έντονη τουριστική κίνηση, η οποία σε συγκεκριμένες περιόδους τείνει προς κρίσιμα 

σημεία της φέρουσας ικανότητας. Εδώ λοιπόν, τα κρίσιμα σημεία στα οποία 

δημιουργούνται φορτικές καταστάσεις, είναι: 

 Επάρκεια χώρων εστίασης και φιλοξενίας 

 Επάρκεια χώρων parking 

Ο υπολογισμός και προσδιορισμός της φέρουσας τουριστικής ικανότητας, στην 

περίπτωση αυτή, μπορεί να γίνει με βάση τους εξής δείκτες: 

 Επισκέπτες / μόνιμο κάτοικο 

 Αριθμός επισκεπτών / καθίσματα (χωρητικότητα) των χώρων εστίασης: 
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 Αριθμός καθισμάτων των χώρων εστίασης / μόνιμο κάτοικο 

 Αριθμός αυτοκινήτων / τ.μ. διαθέσιμου parking 

ενώ προτείνουμε και δύο καινούριους, ποιοτικούς δείκτες: 

 Βαθμός δεκτικότητας των κατοίκων 

 Βαθμός σεβασμού των επισκεπτών απέναντι στις τοπικές συνθήκες 

Για παράδειγμα, στη Κοινότητα Αμπελακίων, οι παραπάνω δείκτες έχουν εφαρμογή ως 

εξής: 

 Αριθμός αυτοκινήτων / τ.μ. διαθέσιμου parking:  

Τα διαθέσιμα τετραγωνικά μέτρα parking, είναι για 4 λεωφορεία και 20 Ι.Χ. αυτοκίνητα. 

Αυτό σημαίνει, ότι το max. των επισκεπτών, είναι περί τα 280 άτομα. Εάν μία μέρα 

(πολύ σύνηθες φαινόμενο τα Σαββατοκύριακα των χειμερινών μηνών) τα άτομα γίνουν 

350 ή 450 σημαίνει ότι έχει ξεπεραστεί το κρίσιμο σημείο του δείκτη 1/1 και έχει φθάσει 

στο 1,25 ή το 1,6 αντίστοιχα. 

 Αριθμός επισκεπτών / καθίσματα (χωρητικότητα) των χώρων εστίασης: 

Πάντα στη κοινότητα Αμπελακίων, υπάρχουν 300 καθίσματα για τις ανάγκες εστίασης 

των επισκεπτών κατά τους χειμερινούς μήνες. Στην περίπτωση των 450 επισκεπτών ο 

δείκτης φέρουσας ικανότητας, αποδίδεται με τον λόγο του 450 / 300, δηλαδή 1,5 

φορές πάνω από τη φέρουσα ικανότητα. 

Οι δείκτες αυτοί, ενδεικτικά, εκφράζουν τον βαθμό, σύμφωνα με τον οποίο ή θα πρέπει να 

μειωθούν οι επισκέπτες ή να αυξηθούν οι υποδομές και τα μέσα εξυπηρέτησης. Ή θα 

πρέπει –τρίτη περίπτωση- να ληφθεί μέριμνα για τη διοχέτευση των επισκεπτών σε άλλα 

σημεία εξυπηρέτησης.  

Η συνηθέστερη μέθοδος παρακολούθησης της εξέλιξης απόλυτων και σχετικών μεγεθών 

(δεικτών) σε κάθε περίπτωση, είναι η στατιστική μέθοδος. Τα μέσα που χρησιμοποιεί η 

στατιστική, είναι κατά κανόνα η επιλογή των ομάδων / πληθυσμών – στόχων, το 

αντιπροσωπευτικό δείγμα, ο τρόπος συλλογής στοιχείων, ο τρόπος υπολογισμών, η 

ανάλυση και η εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση την τυπική απόκλιση. Στην προκειμένη 

περίπτωση, θα χρησιμοποιηθεί η παραπάνω στατιστική μέθοδος, διατυπώνοντας κάθε 

φορά τα κατάλληλα ερωτηματολόγια και προχωρώντας στα επόμενα στάδια, μέχρι την 

εξαγωγή των συμπερασμάτων. 

Σημείο προσοχής στην συγκεκριμένη περίπτωση, είναι το γεγονός ότι οι δείκτες που θα 

προσδιορισθούν με αυτόν τον τρόπο, αποτελούν συσχέτιση δύο μεταβλητών: 

 Από τη μία του βαθμού φόρτισης (επιβάρυνση χωρική, λειτουργική, 

περιβάλλοντος, κλπ. του χώρου) και 

 Από την άλλη, του βαθμού ανοχής (περιβάλλοντος, κατοίκων, χώρου, κλπ.) 
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Στο βαθμό που αυξάνεται η δεύτερη μεταβλητή, είναι αυτονόητο ότι μπορεί να αυξηθεί και 

η πρώτη. 

Κατά συνέπεια, η παρακολούθηση των δεικτών που έχουν προταθεί πιο πάνω, θα πρέπει 

να λαμβάνει υπ’ όψιν και την εξέλιξη του βαθμού ανοχής, όπως διατυπώθηκε 

προηγουμένως. Το έργο της παρακολούθησης, αναλαμβάνει η Ομάδα Τοπικής Δράσης, 

Αναπτυξιακή ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε.  
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3.4.  ΈΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ, ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΕΝΙΑΙΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΥΦΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, όπου αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν τα στοιχεία της 

τουριστικής κίνησης της περιοχής παρέμβασης, αναζητήθηκαν και εντοπίστηκαν οι 

φυσικοί, περιβαλλοντικοί και πολιτιστικοί πόροι και μετά από επιτόπια έρευνα και 

ενδεικτικές συνεντεύξεις με φορείς και επιχειρηματίες της περιοχής, διαπιστώθηκαν οι 

ανάγκες και απαιτήσεις σε τουριστικά καταλύματα, κέντρα εστίασης και τουριστικές 

δραστηριότητες, έργα υποδομής και έργα ανάδειξης και ερμηνείας του περιβάλλοντος. 

Κατά προτεραιότητα τα έργα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή παρέμβασης 

χωροθετούνται ως κάτωθι: 

Καταλύματα 

Η κατηγορία αυτή αφορά στην ίδρυση νέων καταλυμάτων και στον εκσυγχρονισμό των 

υπαρχόντων. 

Οι λειτουργικές μορφές και τάξεις των νέων τουριστικών καταλυμάτων όπως αυτά 

κατατάσσονται στην κείμενη νομοθεσία, που μπορούν να ενισχυθούν στα πλαίσια του 

τοπικού προγράμματος LEADER+, έτσι όπως αναδύθηκαν από τις ανάγκες και σύμφωνα 

με τους στόχους τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής είναι οι κάτωθι: 

 Παραδοσιακά ή Διατηρητέα Οικήματα 

 Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, 5, 4 και 3 αστέρων 

 Ξενοδοχεία τύπου MOTEL 4 και 3 αστέρων 

 Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 5, 4 και 3 αστέρων 

 Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 «κλειδιών» 

 Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα6 4 «κλειδιών» 

Τόσο η ίδρυση νέων όσο και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μονάδων φιλοξενίας, θα 

πρέπει να βασίζεται σε ένα ενιαίο αισθητικό ύφος, σύμφωνα με τα παραδοσιακά 

                                                 

6 Η οικοδομική άδεια εκδίδεται σύμφωνα με τα ισχύοντα (ΓΟΚ κλπ) για τις κατοικίες. 
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αρχιτεκτονικά στοιχεία της περιοχής και να στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών ποιότητας 

στους επισκέπτες της περιοχής, που πρόκειται να φιλοξενηθούν σ’ αυτές τις μονάδες. 

Στη συνέχεια αναφέρονται οι οικισμοί, που διαπιστώθηκαν ανάγκες για δημιουργία 

υποδομών διανυκτέρευσης ή που μπορούν να αποτελέσουν προορισμό των διαφόρων 

ομάδων επισκεπτών, καθώς και η δυναμικότητα των μονάδων που θα μπορεί να καλύψει 

τις ανάγκες αυτές. 

Σε πρώτη φάση προτείνεται η δημιουργία νέων μονάδων ως κάτωθι: 

Ξεκινώντας από την περιοχή των Αντιχασίων, στην κοινότητα Βερδικούσας, προτείνεται 

αύξηση της δυναμικότητας κατά 20 κλίνες, ήδη υφίσταται ένας κοινοτικός ξενώνας 16 

κλινών. 

Στο δήμο Ποταμιάς και συγκεκριμένα στο Δ.Δ. Δομένικου, προτείνεται η δημιουργία ενός 

μικρού ξενώνα με δυνατότητα φιλοξενίας 12 ατόμων. 

Στο Σαραντάπορο προτείνεται η δημιουργία καταλύματος δυναμικότητας 20 κλινών. 

Καλό θα είναι το κατάλυμα να βρίσκεται πλησίον του οδικού άξονα Ελασσόνας – Κοζάνης. 

Στην Ελασσόνα και στο Δ.Δ. Τσαριτσάνης κρίνεται αναγκαία η δημιουργία 

καταλυμάτων, υπό μορφή μικρού ξενοδοχείου συνολικής δυναμικότητας 40 κλινών. 

Σκοπός αυτής της επένδυσης είναι και η παροχή της δυνατότητας εξυπηρέτησης μιας 

ιδιαίτερης μορφής τουρισμού, όπως είναι ο εμπορικός τουρισμός, μιας και ο δήμος 

Ελασσόνας αποτελεί εμπορικό κέντρο της περιοχής. 

Στο Λιβάδι, που παρουσιάζει τουριστική κίνηση, είναι επιθυμητή η αύξηση της 

δυναμικότητας των υποδομών διανυκτέρευσης κατά 40 κλίνες. 

Στο δήμο Ολύμπου και στα Δ.Δ. Κοκκινοπηλού, Πυθείου και Καλλιθέας είναι δυνατή η 

δημιουργία μικρών ξενώνων συνολικής δυναμικότητας 20 κλινών. 

Συνεχίζοντας προς την πλευρά του Ολύμπου, ενδιαφέρον παρουσιάζει η κοινότητα 

Καρυάς, η οποία μπορεί να υποστηρίξει την ίδρυση μικρών μονάδων διανυκτέρευσης 

συνολικής δυναμικότητας 20 κλινών τουλάχιστον. Στη συγκεκριμένη κοινότητα χρήζουν 

αναβάθμισης και τα είδη λειτουργούντα καταλύματα. 

Στο δήμο Γόννων ενδιαφέρον παρουσιάζει η δημιουργία καταλύματος 20 κλινών στο Δ.Δ. 

Καλλιπεύκης, ενώ στο Δ.Δ. Ραψάνης του δήμου Κάτω Ολύμπου είναι δυνατή η 

δημιουργία μικρού ξενώνα με 12 κλίνες. 

Περνώντας στη μεριά του Κισσάβου, όπου εκεί εντοπίζεται αξιόλογη τουριστική κίνηση, 

είναι απαραίτητη η αύξηση της δυναμικότητας των υφιστάμενων καταλυμάτων και 

προτείνεται: 

Δημιουργία καταλύματος στο Κ.Δ. Αμπελακίων δυναμικότητας 20 κλινών (μικρό 

ξενοδοχείο). 
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Στα Δ.Δ. Καρίτσας και Στομίου αύξηση της συνολικής δυναμικότητας κατά 30 κλίνες, θα 

κάλυπτε τις ανάγκες τις περιοχής, όσον αφορά στις υποδομές διανυκτέρευσης. 

Συνεχίζοντας επί της παραλιακής ζώνης του Κισσάβου και στους οικισμούς Κόκκινο Νερό 

Κουτσουπιά και Παλιουριά, διαφαίνεται η ανάγκη για αύξηση της συνολικής 

δυναμικότητας των υποδομών διανυκτέρευσης με 60 συνολικά κλίνες. 

Το ίδιο ισχύει και για τη Βελίκα όπου είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός ξενοδοχείου 

δυναμικότητας 60 κλινών. Στην συγκεκριμένη περίπτωση προς αποφυγή της αύξησης των 

ενοικιαζομένων δωματίων, που υπάρχουν πάρα πολλά στην περιοχή και με στόχο την 

παροχή υπηρεσιών ποιότητας προτείνεται μόνο η δημιουργία ενός ξενοδοχείου. 

Στα ορεινά του Κισσάβου και μάλιστα στα Δ.Δ. Σκλήθρου και Σκήτης, προτείνεται η 

δημιουργία μικρών μονάδων συνολικά 20 κλινών, ενώ στην Άνω Σωτηρίτσα είναι δυνατή 

η αύξηση των υποδομών διανυκτέρευσης κατά 12 κλίνες. 

Στα υπόλοιπα ορεινά δημοτικά διαμερίσματα του Μεγαλόβρυσου, του Μεταξοχωρίου 

και των Νερόμυλων, προτείνεται αύξηση της υπάρχουσας συνολικής δυναμικότητας των 

μονάδων φιλοξενίας κατά 30 κλίνες. Στο Δ.Δ. της Ανατολής δημιουργία μικρού ξενώνα με 

12 κλίνες και στο Δ.Δ. Σπηλιάς η δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης 20 κλινών 

κρίνεται απαραίτητη σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε προηγούμενα κεφάλαια. 

Σε δεύτερη φάση προτείνεται ο εκσυγχρονισμός των μονάδων φιλοξενίας που ήδη 

λειτουργούν στην περιοχή, προκειμένου να είναι εφικτή η παρουσίαση ενός ενιαίου 

αρχιτεκτονικού ύφους, για την περιοχή, σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα, αλλά και 

να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού. 

Για την επίτευξη των παραπάνω καθώς και για την επίτευξη των στόχων του τοπικού 

προγράμματος κρίνεται αναγκαία η αναβάθμιση, η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των 

υπαρχόντων καταλυμάτων, στους οικισμούς της Ελασσόνας, της Βερδικούσας, του 

Λιβαδίου, της Καρυάς και των Αμπελακίων. 

Κέντρα εστίασης 

Στην περιοχή διαπιστώθηκε η ανάγκη για δημιουργία κέντρων εστίασης στο Σκλήθρο, 

στη Σπηλιά, στα Αμπελάκια, στην Καρίτσα, και στη Βερδικούσα. Γενικότερα είναι 

απαραίτητη η δημιουργία νέων κέντρων εστίασης σ΄ όλους τους οικισμούς όπου 

προτείνεται από την προηγούμενη παράγραφο δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης. 

Χρήζουν βελτίωσης και εκσυγχρονισμού τα κέντρα εστίασης στη Σκήτη, στο 

Μεταξοχώρι, στην Καρίτσα, στα Αμπελάκια, στην Καλλιπεύκη, στην Καρυά, στο Λιβάδι, 

στην Ελασσόνα και στη Βερδικούσσα. 

Μια γενικότερη διαπίστωση για την περιοχή αφορά στην επιτακτική ανάγκη για 

εκσυγχρονισμό και βελτίωση, όλων των κέντρων εστίασης που λειτουργούν στην 

παραλιακή ζώνη του Κισσάβου, από το Κόκκινο Νερό μέχρι τον Αγιόκαμπο.  
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Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι, μέσα από το τοπικό πρόγραμμα LEADER+ 

μπορούν να ενισχυθούν επενδύσεις σε νέα καταλύματα και κέντρα εστίασης, μόνο στις 

καθαρές περιοχές LEADER+. Στην υπόλοιπη περιοχή παρέμβασης μπορούν να 

ενισχυθούν από το τοπικό πρόγραμμα επενδύσεις εκσυγχρονισμού και βελτίωσης 

κέντρων εστίασης και καταλυμάτων, με την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι επενδυτές θα 

ενταχθούν σε δίκτυο τουριστικών επιχειρήσεων. 

Τουριστικές δραστηριότητες 

Η Δημιουργία υποδομών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού, σε όλη τη περιοχή παρέμβασης και κυρίως στον Όλυμπο, τον Κίσσαβο και τον 

Πηνειό. Οι παρεμβάσεις αφορούν μόνιμες και υποδομές με δυνατότητα μεταφοράς και θα 

πρέπει να γίνονται πλησίον των οδικών αξόνων της περιοχής και σε κατάλληλες θέσεις 

(πχ φαράγγια, ποτάμια κλπ), χαρτογράφηση και επισήμανση των περιοχών πάνω σε 

χάρτες. 

Έργα ερμηνείας του περιβάλλοντος  

Απαραίτητα τόσο για την ανάδειξη, όσο και για την αύξηση της επισκεψιμότητας της 

περιοχής, είναι η δημιουργία έργων πληροφόρησης και ερμηνείας του περιβάλλοντος, με 

ταυτόχρονο βελτίωση του οδικού κυκλώματος της περιοχής. 

Το πλέον απαραίτητο έργο για την περιοχή, είναι η δημιουργία δύο κέντρων 

πληροφόρησης. Το πρώτο από αυτά χωροθετείται στην περιοχή του Σαρανταπόρου και 

σε σημείο εμφανές και εύκολα προσβάσιμο από τους επί της εθνικής οδού Κοζάνης 

Ελασσόνας κινούμενους. Εκτός της ιστορικής σημασίας της περιοχής, η σημαντικότητά 

της αυξάνει από το γεγονός ότι το Σαραντάπορο είναι η «πύλη» της Δυτικής Μακεδονίας 

στη Θεσσαλία. 

Ένα δεύτερο και μεγαλύτερο κέντρο πληροφόρησης και ερμηνείας του περιβάλλοντος θα 

πρέπει να δημιουργηθεί στην περιοχή των Τεμπών και συγκεκριμένα στον ευρύτερο χώρο 

των διοδίων, που αποτελεί πέρασμα χιλιάδων επισκεπτών καθημερινά, αφού είναι η 

μοναδική οδική αρτηρία που συνδέει την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και την 

Θράκη, καθώς και τις Βαλκανικές Χώρες με την Κεντρική Ελλάδα και την Αθήνα. 

Αρμοδιότητα αυτών των κέντρων θα είναι η ενημέρωση του κοινού με όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες, έντυπα και χάρτες για την περιοχή, τα αξιοθέατα, τους 

επισκέψιμους χώρους, το οδικό δίκτυο, τις συγκοινωνίες, τα κέντρα εστίασης και τα 

καταλύματα, τις διαδρομές και τις δραστηριότητες που μπορούν να παρακολουθήσουν ή 

να συμμετάσχουν. Παράλληλα θα γίνεται ενημέρωση για τις περιοχές NATURA και σε 

συνεργασία με ΜΚΟ και εθελοντικές οργανώσεις θα διοργανώνονται μέσα από τα κέντρα, 

διάφορες περιβαλλοντικές εκδηλώσεις στην περιοχή. Προαιρετικά, θα μπορούν να 

λειτουργούν μικρά εκθετήρια και περίπτερα πώλησης τοπικών προϊόντων, αναμνηστικών 

και ειδών Λαϊκής Τέχνης, χαρτών και τουριστικών οδηγών και αναψυκτήριο. 
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Η δημιουργία του δεύτερου κέντρου στο χώρο των διοδίων, προϋποθέτει και τη 

δημιουργία ενός μικρού χώρου (ένα κιόσκι), στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής των 

Τεμπών. Το «κιόσκι» αυτό μπορεί να κατασκευαστεί στο χώρο στάθμευσης ή στο χώρο 

της εκκλησίας δίπλα στο ποτάμι. Θα επανδρωθεί με προσωπικό από το κέντρο 

πληροφόρησης και θα λειτουργεί καθημερινά μοιράζοντας έντυπα και παρέχοντας γενικές 

πληροφορίες για την περιοχή στους επισκέπτες. Για ειδικότερες και περισσότερες 

πληροφορίες θα παραπέμπει τους επισκέπτες στο κέντρο πληροφόρησης στα Τέμπη. 

Εκτός από τα κέντρα πληροφόρησης, αναγκαία είναι και ορισμένα έργα ανάδειξης της 

περιοχής όπως: 

 Ανάδειξη του οικισμού Μεταξοχωρίου με σήμανση των παραδοσιακών κτιρίων.  

 Σήμανση – ανάδειξη του μονοπατιού Μεγαλόβρυσο – Μεταξοχώρι.  

 Ανάδειξη του μονοπατιού Μελίβοια – Βελίκα. 

 Σήμανση στο φαράγγι της Καλυψώς. 

 Δημιουργία χώρου στάθμευσης στα Αμπελάκια. 

 Ανάδειξη και εκσυγχρονισμός των λαογραφικών μουσείων στα Αμπελάκια και στους 

Γόννους. 

 Δημιουργία περιπατητικού μονοπατιού που θα ξεκινά από το ρέμα Κουραδιάρη, στην 

Ελασσόνα και μέσα από το δάσος θα καταλήγει στο Δ.Δ. Δρυμού. 

 Ανάδειξη του μουσείου στο Σαραντάπορο. 

 Ανάδειξη και αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου στην Άζωρο. 

 Ανάδειξη αρχαιολογικών και εκκλησιαστικών χώρων στο Δομένικο. 

 Αξιοποίηση Βυζαντινού μουσείου στο Δομένικο. 

 Βελτίωση χώρου εκδηλώσεων στο Δομένικο. 

Υποδομές 

Απαραίτητα είναι και τα κάτωθι έργα στο οδικό δίκτυο της περιοχής: 

Δημιουργία οδικού άξονα Μεγαλόβρυσο – Ανατολή – Σπηλιά – Αμπελάκια. 

Οδική σύνδεση της Ραψάνης με τον Πυργετό. 

Βελτίωση οδικού άξονα Καρυάς – Καλλιπεύκης. 

Οδική Σύνδεση της Βερδικούσσας με το Λογγά νομού Τρικάλων. 

 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε. 
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+ 

“ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ” 

 

AgroPOLE Ε.Π.Ε.  168 

3.5.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ 

ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER  και ειδικότερα η LEADER+ εξακολουθεί να διαφέρει 

σε σχέση με τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το ΚΠΣ (Εθνικό και 

Περιφερειακό σκέλος) ως προς τη προσέγγιση και το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία 

σχεδιασμού και τον τρόπο υλοποίησης. Επιγραμματικά, οι κυριότερες διαφορές 

σημειώνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ LEADER+  ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Κ.Π.Σ. 

Α/Α LEADER + Κ.Π.Σ. 

Α. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

1. 

Πιλοτική εφαρμογή πρωτότυπων και 

ολοκληρωμένων  στρατηγικών αειφόρου 

ανάπτυξης υψηλής ποιότητας, που στρέφεται 

γύρω από ένα θέμα συσπείρωσης. 

Εφαρμογή αναπτυξιακών  παρεμβάσεων, 

με ισομερή κατανομή μεταξύ τομεακής και 

χωρικής προσέγγισης. 

2. 

Συστηματική και μόνιμη δικτύωση και 

συνεργασία, κυρίως για την απόκτηση 

τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή εμπειριών. 

Η δικτύωση αφορά κυρίως το διαχειριστικό 

επίπεδο. 

3. 

Μικρές επενδύσεις που δημιουργούν έναν 

παραγωγικό ιστό σε τοπικό επίπεδο, 

εξασφαλίζοντας μεγαλύτερες προοπτικές 

παραμονής του πληθυσμού στην ύπαιθρο. 

΄Έργα βασικών και λοιπών υποδομών και 

επενδύσεων μεγαλύτερου σχετικά 

προϋπολογισμού και συνήθως υπερτοπικού 

χαρακτήρα. 

4. 

Ο τοπικός πληθυσμός μέσω των 

εκπροσώπων του αποφασίζει για την 

ανάπτυξη της περιοχής του. 

Ο προγραμματισμός της ανάπτυξης των 

περιοχών εξειδικεύεται από τις κεντρικές ή 

περιφερειακές αρχές μέσω διαβουλεύσεων 

με τοπικούς, αναπτυξιακούς και 

κοινωνικούς εταίρους. 

Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

5. Σχεδιασμός “εκ των κάτω”. Σχεδιασμός από τις Δημόσιες Αρχές. 

6. 

Ολοκληρωμένος και πολυτομεακός 

σχεδιασμός με διασύνδεση τομέων και 

δράσεων μεταξύ τους σε τοπικό επίπεδο. 

Σχεδιασμός αναπτυξιακών  παρεμβάσεων 

με ισομερή κατανομή μεταξύ τομεακής και 

χωρικής προσέγγισης. 

Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

7. 

Πλήρως αποκεντρωμένη διαχείριση των 

προγραμμάτων από τις Ομάδες Τοπικής 

Δράσης που αναδεικνύονται μετά από 

διαδικασία προκήρυξης και αξιολόγησης και 

είναι υπεύθυνες για τις επιλογές των 

δικαιούχων και την τήρηση των κανόνων. 

Η διαχείριση των προγραμμάτων γίνεται 

από Δημόσιους Φορείς (Κεντρικές ή 

Περιφερειακές Αρχές), που έχουν την 

αρμοδιότητα και την ευθύνη των 

αποφάσεων και της υλοποίησης. 

Επίσης αξίζει να τονιστεί ότι η LEADER+ παρουσιάζει πιο ευρύ πεδίο επιλεξιμότητας, σε 

σχέση με αυτό των προγραμμάτων του  Γ’ Κ.Π.Σ. και ειδικότερα των ολοκληρωμένων 

προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της 
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υπαίθρου» και των Π.Ε.Π., τα οποία στηρίζονται και υλοποιούνται με βάση τις αρχές και 

τα πρότυπα της LEADER. 

Έτσι  η LEADER+ μπορεί να καλύψει θέματα επιχειρηματικότητας ΕΤΠΑ ή ανθρωπίνων 

πόρων ή ευρύτερες ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε οικιστικό αγροτικό σύνολο, θέματα 

συνεργασιών και δικτυώσεων, παρεμβάσεις στις περιοχές NATURA 2000 (εκτός δασικών 

ή γεωργικών εκτάσεων), δράσεις προβολής και ανάδειξης της ποιότητας και της 

συνολικής εικόνας των αγροτικών περιοχών κ.λ.π. 

Όλα τα παραπάνω είναι που κάνουν την πρωτοβουλία LEADER+ να δρα 

συμπληρωματικά  στα άλλα προγράμματα του Γ’ Κ.Π.Σ., που εφαρμόζονται ή θα 

εφαρμοστούν στην περιοχή παρέμβασης.   
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3.6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Για την διαχείριση του τουριστικού προϊόντος που διαμορφώνεται στην περιοχή, μέσα από 

την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος LEADER+, κύρια υπεύθυνη είναι η ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. 

ΑΕ., ως Ομάδα Τοπικής Δράσης, αφού από δική της πρωτοβουλία τείνει να δημιουργηθεί 

στην περιοχή ένα συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν. Η θέση, που θα πρέπει να κατέχει 

στην διαδικασία αυτή, θα πρέπει να έχει κύριο σκοπό την ενθάρρυνση για δημιουργία 

δικτύων, μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων αλλά και επιχειρήσεων συμπληρωματικών 

δραστηριοτήτων, έτσι ώστε το θέμα του τουρισμού στην περιοχή να αποτελέσει ζήτημα 

κοινής αντίληψης και συλλογικών πρωτοβουλιών. 

Επίσης, για να αναβαθμιστεί η ποιότητα των τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών, 

κρίνεται σκόπιμο να προσδιορισθούν πρόσθετες προδιαγραφές, που να εναρμονίζονται 

με τις τοπικές συνθήκες και που θα αφορούν: 

 Προδιαγραφές στις κατασκευές και τους εξοπλισμούς των μονάδων φιλοξενίας και 

εστίασης κ.λπ. τουριστικών επιχειρήσεων. 

 Προδιαγραφές οργάνωσης και λειτουργίας των μονάδων φιλοξενίας και εστίασης. 

 Προδιαγραφές λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, είναι φανερό, ότι επιδιώκεται μία σαφή διαφοροποίηση των 

παρεμβάσεων του Τοπικού Προγράμματος, από όλα τα υπόλοιπα Προγράμματα που 

σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται στην περιοχή, στηριζόμενη σε όρους 

ποιότητας των υπηρεσιών, των προϊόντων και των διαδικασιών, που θα ισχύουν επιπλέον 

των όσων ορίζονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. 

Η ιδέα της δημιουργίας διαδρομών αγροτικού τουρισμού, στα πλαίσια του τοπικού 

προγράμματος και της χωροθέτησης των δράσεων επ’ αυτών, ανήκει στην Αναπτυξιακή 

Ελασσόνας - Κισσάβου Α.Ε., αποσκοπώντας στη διερεύνηση και τον εντοπισμό της 

υπάρχουσας και εν δυνάμει τουριστικής προσφοράς της περιοχής παρέμβασης και στην 

καλύτερη αξιοποίηση και ανάδειξή της ταυτότητας της περιοχής, σε συνδυασμό με την 

προστασία του περιβάλλοντος.  

Με βάση τα προαναφερόμενα, η Αναπτυξιακή Ελασσόνας – Κισσάβου Α.Ε., που αποτελεί 

την Ομάδα Τοπικής Δράσης, συνθέτοντας μια ευρεία εταιρική σχέση, στην περιοχή και 

τουλάχιστο για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του προγράμματος, θα έχει κάθε λόγο 

στην επιλογή των παρεμβάσεων και στην καθοδήγησή του μετά την υλοποίηση. 

Έτσι, η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ελασσόνας - Κισσάβου Α.Ε. σκοπεύει να προωθήσει: 

 Τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε δίκτυα συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο (κοινή 

προβολή, προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, κοινός σχεδιασμός κλπ) ή σχήμα 

συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο (συνεργασία ορεινών περιοχών, προγράμματα 
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κοινωνικού τουρισμού, συνεργασία περιοχών με θρησκευτικό τουρισμό, χιονοδρομικά 

κέντρα και γενικότερα θεματικός τουρισμός σε επίπεδο χώρας). 

 Τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε δίκτυα διακρατικής συνεργασίας (παροχή 

υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες πελατών /επισκεπτών, όπως φοιτητές, πολιτιστικές 

ανταλλαγές, κυκλικά συνέδρια κ.α.). 

 Τη συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων σε κοινά «πακέτα» τουριστικών 

υπηρεσιών, συμβατά με την οροθέτηση τουριστικών διαδρομών. 

 Την προβολή των τουριστικών επιχειρήσεων μέσω αυτόνομου /κοινού δικτυακού 

τόπου και την καθιέρωση on – line κρατήσεων . 

 Την καταχώρηση των επιχειρήσεων σε ελληνικούς ή διεθνείς επαγγελματικούς 

/θεματικούς καταλόγους - οδηγούς (έντυπους ή ηλεκτρονικούς). 

 Τη συμμετοχή τους σε τοπικά και συλλογικά σχήματα – όργανα κ.λπ. 

(Επαγγελματικούς, Μορφωτικούς, Πολιτιστικούς Συλλόγους, Περιβαλλοντικές 

Οργανώσεις, ΜΚΟ κ.α.), δεδομένου ότι αυτά προάγουν τον υγιή ανταγωνισμό, την 

ποιότητα και την καινοτομία, ενθαρρύνοντας και εμπεδώνοντας τις συνεργασίες, σε 

επιχειρηματικό και γενικότερο επίπεδο.  

 Τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές κινήσεις (καθαρισμού, εξωραϊσμού, 

δενδροφύτευσης κ.α.) και σε επιτροπές πολιτών που δημιουργούνται από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση.  

 Την συνδιοργάνωση και συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, φιλοπεριβαλλοντικές  

εκδηλώσεις, εκθέσεις, διάφορες δραστηριότητες κλπ. 

 Την ανάληψη εκστρατείας για την προσπάθεια γνωριμίας και εξοικείωσης του κοινού 

με τις ειδικές ονομασίες των προορισμών και την κεφαλαιοποίηση του θεματικού 

μηνύματος κάθε τουριστικού προορισμού. 

Η ΟΤΔ αναλαμβάνει, όχι μόνο τη διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος, αλλά και 

την προώθηση και εδραίωση μιας νέας αντίληψης για την οργάνωση της περιοχής, 

εφαρμογή νέων μέτρων πολιτικής και την υποστήριξη των ιδιωτικών και άλλων 

πρωτοβουλιών.  

Τέλος προτίθεται, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος να αναλάβει τις ενέργειες: 

 Υποστήριξη της δημιουργίας Δικτύων επιχειρήσεων, για την αυτοδιαχείριση κοινών 

δράσεων. 

 Υποστήριξη της εφαρμογής του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας. 

 Διεξαγωγή Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών - μελετών. 

 Προβολή του προγράμματος και της περιοχής. 


