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Σκοπός: αποτύπωση χωροταξικών και αναπτυξιακών δεδοµένων της Θεσσαλίας µε έµφαση στον 
τοµέα του τουρισµού και εξαγωγή συµπερασµάτων και προτάσεων για την τουριστική ανάπτυξη 
στην Θεσσαλία µε όρους αειφορίας

1. Ο Τουρισµός και σύγχρονες διεθνείς τάσεις
2. Θεσσαλία και το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Θεσσαλίας 
3. Σχέδιο Μάρκετινγκ Τουριστικού Προϊόντος Θεσσαλίας 
4. Η Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) Διαδροµής Τουρισµού- Πολιτισµού Θεσσαλίας 
5. Δυσχέρειες στην Ανάπτυξη Τουρισµού Εµπειρίας στη Θεσσαλία
6. Συµπεράσµατα - προτάσεις
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Τουρισµός: κοινωνικό γεγονός – Αειφόρος ανάπτυξη (Ρίο 1992, Agenda 21)
Kατανάλωση του χώρου: αλλαγή της µορφής, της κοινωνικής σύνθεσης και της τοπικής οικονοµίας σε τέτοιο
βαθµό που το αστικό ή/και το φυσικό περιβάλλον να αποξενώνεται από τους άµεσους και καθηµερινούς
κατοίκους του
Αειφόρος τουρισµός -Μετάβαση από τον µαζικό στον τουρισµό εµπειρίας
Τουριστικό προϊόν: πολυδιάστατος συγκερασµός αλληλοεπηρεαζόµενων στοιχείων και όχι η µονοδιάστατη
θεώρηση της παροχής υπηρεσίας
Υλικά προϊόντα, Υπηρεσίες, Φυσικό περιβάλλον, Ιδέες & πληροφορίες, Δραστηριότητες, Άνθρωποι:
Πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών, τοπική κοινωνία, φορείς.
Τουριστική ανάπτυξη – διοικητικές διαδικασίες – κανονιστικές αποφάσεις – στρατηγικοί εταίροι –
προληπτική & ολιστική προσέγγιση – χωροταξικός σχεδιασµός

1. Τουρισµός και σύγχρονες διεθνείς τάσεις
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1. Τουρισµός και σύγχρονες διεθνείς τάσεις

Διεθνής τάση: Από το µαζικό τουρισµό στον τουρισµό εµπειρίας
Από την επιθυµία κατανάλωσης υλικών αγαθών στην προσδοκία βίωσης µίας εµπειρίας
Από τον τουρίστα στον επισκέπτη

Τουρισµός εµπειρίας: Πολιτιστικός τουρισµός & Τουρισµός Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
Φυσιολατρικός – οικοτουρισµός – αγροτουρισµός
Εναλλακτικός τουρισµός

• Ήπια µορφή (ροές & επιπτώσεις)
• Διαφοροποίηση/προσαρµοστικότητα ανάλογα µε την προσωπικότητα & τα ενδιαφέροντα του επισκέπτη
• Εµπειρίες άµεσα συνδεδεµένες µε την τοπική κοινωνία
• Δηµιουργία θετικής εµπειρίας (αναλογικά «εύκολη» πρόσβαση στην εµπειρία)
• Περιλαµβάνει ευκαιρίες µάθησης, προσωπικής βελτίωσης & ανάπτυξης ουσιαστικών σχέσεων
• Κυρίως αυτόνοµοι επισκέπτες
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Τέσσερις µεγάλες πόλεις, Θεσσαλική πεδιάδα, αξιόλογοι τουριστικοί προορισµοί,, περιοχές προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος,
Οικιστικό δίκτυο: αξιόλογα αστικά κέντρα µε σχετικά ισόρροπη χωρική κατανοµή.
Λάρισα – Βόλος: Πρωτεύοντες Εθνικοί Πόλοι - δηµιουργία διπόλου.
Καρδίτσα – Τρίκαλα:Λοιποί Εθνικοί Πόλοι - δηµιουργία διπόλου
Χρήσεις γης - χωρική οργάνωση παραγωγικού συστήµατος: επίκεντρο τα οικιστικά κέντρα ανωτέρου
επιπέδου, κατά µήκος των αξόνων Καρδίτσας - Τρικάλων και Λάρισας – Βόλου
6 ΓΠΣ (Ν. 2508/1997):Λάρισα, Νίκαια, Σοφάδες,Μουζάκι, Πύλη, Φαρκαδόνα
Λάρισα: ΒΙ.ΠΕ. Συκουρίου, Βόλος: Α΄ ΒΙ.ΠΕ.΄, Β΄ ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου και ΒΙΟ.ΠΑ. Διµηνίου,
Καρδίτσα: ΒΙ.ΠΕ. Γοργοβιτών, Τρίκαλα: ΒΙ.ΠΕ. Φαρκαδόνας, Άτυπες συγκεντρώσεις: πέριξ των αστικών
κέντρων, κατά µήκος οδικών αξόνων, περιοχή Αλµυρού
Άσκηση εντατικής γεωργίας, υψηλό ποσοστό απασχόλησης, σηµαντικές εκτάσεις αρδευόµενης γης,
περιβαλλοντική υποβάθµιση του κάµπου
Ε-65, Ηλεκτροκίνηση Γραµµής ΟΣΕΛάρισας – Βόλου

2. Θεσσαλία και ….
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ΠΧΠ Θεσσαλίας  (ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/15.11.2018)
Ευρύτερη ζώνη Τουρισµού και Β΄ κατοικίας: νησιωτική και ηπειρωτική
Ευρύτερη ζώνη ορεινού Τουρισµού: ορεινές - ηµιορεινές περιοχές, µε αξιόλογο φυσικό περιβάλλον και ήδη 
υπαρκτές τάσεις ανάπτυξης ορεινού και συναφών εναλλακτικών µορφών τουρισµού
Περιοχές Τουρισµού – Β΄ κατοικίας (α) Τόξο Όλυµπος- Όσσα-Μαυροβούνι- Πήλιο- Σποράδες (ανατολικά) 
και (β) Τµήµα της οροσειράς της Πίνδου, περιλαµβάνοντας και τα Μετέωρα, τον Κόζιακα, τις περιοχές των 
λιµνών Πλαστήρα και Σµοκόβου κλπ. (δυτικά)
Κατηγορία Α: αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές, Κατηγορία Β: περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης ειδικών 
και εναλλακτικών µορφών τουρισµού και Κατηγορία Γ: περιοχές ιδιαίτερου χαρακτήρα 
Αξιοποίηση υπάρχοντος οικιστικού αποθέµατος - πολεοδόµηση οικισµών - διατηρητέα κτίρια και 
παραδοσιακά σύνολα
Ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών θεµατικού τουρισµού - διεύρυνση τουριστικής περιόδου και της 
τουριστικής ανάπτυξης - προβολή και αξιοποίηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
Συντονισµός σχεδιασµού σε τοπικό επίπεδο (ΤΧΣ/ΕΧΣ) - συµβατότητα χρήσεων γης – οργανωµένοι 
υποδοχείς – περιορισµός εκτός σχεδίου δόµησης

2. …..το ΠΧΠ Θεσσαλίας 
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«Ολοκληρωµένο Σχέδιο Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικής Ταυτότητας της Θεσσαλίας»,  2017 
Σύµπραξη Τουρισµού για τη Θεσσαλία: Περιφέρεια Θεσσαλίας, Σύνδεσµος  Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων  (ΣΕΤΕ), Marketing Greece του ΣΕΤΕ , &  Coca-Cola Τρία Έψιλον.
Όραµα «Η Θεσσαλία ως Περιφερειακό τουριστικό προϊόν να διαφοροποιηθεί µέσα από ένα 
εµπειριολόγιο που εστιάζει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου»
Δηµιουργήθηκε: (α) το χαρτοφυλάκιο τουριστικού προϊόντος, (β) η στρατηγική ανταγωνιστικής ταυτότητας
(γ) η στρατηγική προβολής και επικοινωνίας µε την ταυτόχρονη δηµιουργία της επίσηµης σελίδας 
www.mythessaly.com
Η «Σύµπραξη Τουρισµού για τη Θεσσαλία» έχει µακροπρόθεσµο ορίζοντα & στόχο την ενίσχυση του
τουριστικού τοµέα της Θεσσαλίας ως µοχλού ανάπτυξης της περιφερειακής οικονοµίας µέσω:
•της ενδυνάµωσης της τουριστικής εικόνας επιµέρους προορισµών µε γνώµονα την τοπική ανάπτυξη
θέτοντας ένα τριετές πλάνο προβολής (2017-2019)
•της έµπρακτης στήριξης των αναγκών του κλάδου µε την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων
εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

3. Σχέδιο Μάρκετινγκ Τουριστικού Προϊόντος Θεσσαλίας
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Τουριστική πολιτική Θεσσαλίας
• Προσδοκώµενη εµπειρία: «Η Θεσσαλική γη»
• Στόχος – Μέσο: Ένταξη της θεσσαλικής πεδιάδας στο
τουριστικό προϊόν.

3. Σχέδιο Μάρκετινγκ Τουριστικού Προϊόντος Θεσσαλίας
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Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) Πολιτισµού – Τουρισµού
Αξιοποίηση της πολιτιστικής ή και της φυσικής κληρονοµιάς ως µοχλού ανάπτυξης των επιµέρους
περιοχών και ολόκληρης της Περιφέρειας
Η Διαδροµή Πολιτισµού- Τουρισµού καλύπτει σηµαντικά και αναγνωρισµένα µνηµεία της Θεσσαλίας και
εκτείνεται από την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας (Τρίκαλα – Μετέωρα) έως την Ανατολική Θεσσαλία
(Μαγνησία) µέσω της Λάρισας .
Κύρια διαδροµή: (α) το σύνολο των Αρχαίων Θεάτρων της Θεσσαλίας (Το Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων
Θηβών, το Αρχαίο Θέατρο Δηµητριάδας, το Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας και το Β΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας),
(β) τους νεολιθικούς οικισµούς Σέσκλου & Διµηνίου, (γ) το σπήλαιο της Θεόπετρας και την περιοχή των
Μονών τωνΜετεώρων.
Δορυφόροι της Διαδροµής: (α) Θεσσαλικός Όλυµπος, (β) Κοιλάδα Τεµπών, (γ) όρος Όσσα, (δ) όρος Πήλιο,
(ε) Παράλια Λάρισας, (στ) Περιοχή Ασπροποτάµου, (ζ)Λίµνη Πλαστήρα, (η)Λίµνη Σµοκόβου

Πρόταση ΤΕΕ ΤΚΔΘ: να συµπεριληφθεί στους Δορυφόρους της Διαδροµής η περιοχή Οικοανάπτυξης
Κάρλας –Μαυροβουνίου – Κεφαλοβρύσου – Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού

4. Η ΟΧΕ διαδροµής Τουρισµού –Πολιτισµού Θεσσαλίας 
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1. Παράλια Λάρισας 

Στάσιµη τουριστική ανάπτυξη λόγω  ελλιπούς πολεοδοµικού σχεδιασµού και της ελλιπούς σύνδεσης των 
υφιστάµενων πόρων και υποδοµών µε ένα ευρύτερο χωροταξικό – αναπτυξιακό σχεδιασµό. 

Θεµατική σύνδεση των ιαµατικών πηγών του Κόκκινου Νερού µε αυτές του Σµοκόβου, στο πλαίσιο του 
τουρισµού Ευεξίας 
Αξιοποίηση των αλιευτικών καταφυγίων του Αγιοκάµπου και του Στοµίου σε σχέση µε το Θαλάσσιο Πάρκο 
της Αλοννήσου. 
Η ένταξη στο Π.Δ.Ε. δαπάνης ύψους 16 εκ. € προς κατασκευή από την Περιφέρεια Θεσσαλίας του δρόµου 
σύνδεσης των παραλίων του Νοµού Λάρισας µε αυτά του Νοµού Μαγνησίας αποτελεί ενέργεια ιδιαίτερης 
βαρύτητας για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, καθώς σηµατοδοτεί την έναρξη της υλοποίηση ενός 
σηµαντικού έργου υποδοµής

5. Δυσχέρειες στην ανάπτυξη του Τουρισµού εµπειρίας
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2. Ο Θεσσαλικός Όλυµπος 

Η µόνη πίστα σκι λειτουργεί σε συνδυασµό µε το καταφύγιο "Βρυσοπούλες" ή Κ.Ε.Ο.Α.Χ. του Ε. Σ
Εύκολη πρόσβαση αλλά δεν είναι δυνατή η ευρεία διαφήµισή του και η διεθνής προώθησή του.
Περιορισµοί στην πρόσβαση και δυνατότητα διαµονής
Δεν υπάρχει ενιαία παροχή πληροφορίας
Ελλιπής προβολή των υφισταµένων ορεινών διαδροµών διότι δεν είναι επίσηµα χαρτογραφηµένες
Ελλείψεις ως προς τη σήµανση και πληµµέλειες ως προς τη συντήρηση των µονοπατιών
Έλλειψη ψηφιακού υποβάθρου συµβατού µε τις νέες πεζοπορικές τάσεις: online πρόσβαση στις διαδροµές
µέσω χρήσης GPS.
Έλλειψη ενηµέρωσης των δυνητικών επισκεπτών περί της βιοποικιλότητας του Ολύµπου, καθώς η
µοναδική προσφερόµενη απευθύνεται στη µαθητική κοινότητα και υλοποιείται από το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελασσόνας.
Έλλειψη συνειδητοποίησης της τοπικής κοινωνίας ως προς την προστιθέµενη αξία στην ανάπτυξη της
περιοχής λόγω της ανάδειξης, ενίσχυσης και διατήρησης του τουριστικού της προϊόντος.

5. Δυσχέρειες στην ανάπτυξη του Τουρισµού εµπειρίας
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3. Η κοιλάδα των Τεµπών – Δέλτα του Πηνειού 

Δίκτυο Natura 2000 - Καταφύγια του Κιρκινεζιού
Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ- ΦΕΚ 589 Δ /22-10-1990) στο Δέλτα του Πηνειού
Οικισµοί Αλεξανδρινής και Κουλούρας µε µη εγκεκριµένο καθεστώς δόµησης και υποτυπώδεις έως
ανύπαρκτες υποδοµές. Ο οικισµός της Αλεξανδρινής εµπλέκεται έντονα και µε αρνητικό πρόσηµο στις φυσικές
δραστηριότητες όπως το ράφτινγκ, η παρατήρηση πουλιών κλπ.
Έλλειψη διανοιγµένων παραποτάµιων µονοπατιών για πεζοπορία
Απαραίτητη η ενηµέρωση των επισκεπτών και των τοπικών επιχειρήσεων ως προς την επιµόλυνση, εξαιτίας
των δραστηριοτήτων τους, των νερών του Πηνειού πέριξ της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής.
Περαιτέρω διερεύνηση της στατικότητας και ασφάλειας της κρεµαστής γέφυρας της Αγίας
Παρασκευής, καθώς αποτελεί το αξιοθέατο – ορόσηµο της Κοιλάδας των Τεµπών και τη µοναδική πρόσβαση
προς τον οµώνυµο Ιερό Ναό.

5. Δυσχέρειες στην ανάπτυξη του Τουρισµού εµπειρίας



Ηµερίδα ΤΕΕ ΤΚΔΘ  
«Η Θεσσαλία του αύριο - η µατιά του ΤΕΕ /ΚΔΘ»

Λάρισα 25/09/2019 

τΕΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Θεσσαλία: σηµαντικός πόλος ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο. 
Παραγωγική διάρθρωση: ποικιλοµορφία, δεσπόζουσα θέση πρωτογενούς τοµέα 
Θεσσαλικός χώρος: Θεσσαλική πεδιάδα - εκτενείς περιοχές φυσικού κάλλους µε ανάπτυξη βιοποικιλότητας 
υπερτοπικής σηµασίας - ιστορικά µνηµεία - παραδοσιακοί οικισµοί - βαθύτερη ταυτότητα των κατοίκων του.
Τουρισµός: σηµαντικός παραγωγικός τοµέας 
Ορθολογική και στοχευµένη ανάπτυξη του τουρισµού

Η ανάπτυξη του Τουρισµού Εµπειρίας στη Θεσσαλία  απαιτεί : 
• Ολοκληρωµένο Χωρικό και Πολεοδοµικό Σχεδιασµό
• Βελτίωση των Υποδοµών πρόσβασης και των Τεχνολογικών Υποδοµών
• Προβολή και διαφήµιση της Θεσσαλίας µέσω της εστίασης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου 
• Ανάληψη δράσεων προς ενηµέρωση των πολιτών περί της προστιθέµενης αξίας  του τουριστικού 
προϊόντος στην ανάπτυξη της περιοχής

• Ανάληψη δράσεων κατάρτισης των επαγγελµατιών του κλάδου

6. Συµπεράσµατα – προτάσεις 


