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Περίληψη 
Η αξιοποίηση των φυσικών διαθεσίµων και των πόρων που διαθέτει µια περιοχή στα πλαίσια της 
βιώσιµης ανάπτυξης, αποτελεί σηµείο αναφοράς για την οποιασδήποτε κλίµακας και µορφής 
παρέµβαση επιδιώκεται να υλοποιηθεί στο χώρο. Οι δυσµενείς συνέπειες που προέρχονται από 
την υποβάθµιση του περιβάλλοντος συνιστούν καίριο πρόβληµα που απασχολεί έντονα την 
επιστηµονική κοινότητα, την πολιτεία και την κοινωνία, καθώς διογκώνεται διαχρονικά και 
σχετίζεται άµεσα µε την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Η αειφόρος ανάπτυξη, συνιστά τη 
µοναδική περιβαλλοντικά αποδεκτή λύση του προβλήµατος της ορθής αξιοποίησης των φυσικών 
διαθεσίµων, οριζόµενη ως η «µορφή ανάπτυξης που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να 
υπονοµεύει τη δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες» 
(Brundtland, 1987).  

Η αξιοποίηση των πόρων που διαθέτουν οι ορεινές περιοχές, δύναται να συµβάλλει 
ουσιαστικά στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της µη ισόρροπης ανάπτυξης των ορεινών σε 
σχέση µε τις πεδινές και παράκτιες περιοχές.  

Στόχος της παρούσας εργασίας, είναι η δόµηση και υλοποίηση µεθοδολογίας για την 
ολοκληρωµένη ανάπτυξη του ορεινού όγκου του νοµού Τρικάλων. Στα πλαίσια αυτού του 
στόχου, διερευνώνται οι δυνατότητες ανάπτυξης των ορεινών περιοχών του νοµού υπό το πρίσµα 
των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης.  

Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η µεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετείται για την 
επίλυση του υπό µελέτη προβλήµατος, ενώ στο δεύτερο, παρουσιάζονται ο στόχος και οι 
υποστόχοι για την ανάπτυξη της περιοχής µελέτης. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται η περιγραφή της 
υφιστάµενης κατάστασης µε ιδιαίτερη έµφαση στο ορεινό τµήµα του νοµού, ενώ το τέταρτο, 
εστιάζει στη δυναµική της περιοχής µελέτης και την προβολή της υπάρχουσας κατάστασης. Στο 
πέµπτο κεφάλαιο, διαµορφώνονται τα εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης της περιοχής. Στο έκτο 
κεφάλαιο, γίνεται η αξιολόγηση των σεναρίων µε την εφαρµογή των µεθόδων S.W.O.T. και  
πολυκριτηριακής ανάλυσης REGIME και ακολουθεί η επιλογή του βέλτιστου σεναρίου. Στο 
έβδοµο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα µέτρα πολιτικής µέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η 
υλοποίηση του επιλεγέντος σεναρίου, ενώ στο όγδοο, διατυπώνονται ορισµένα γενικευµένα 
συµπεράσµατα που προκύπτουν από την παρούσα µελέτη.  
 
1. Μεθοδολογία  
Η προσέγγιση που υιοθετείται στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, ακολουθεί την εφαρµογή των 
επιµέρους σταδίων της διαδικασίας σχεδιασµού που δίνονται παρακάτω (Γιαουτζή και 
Στρατηγέα, 2005): 
 

 Καθορισµός στόχου και υποστόχων: Στο στάδιο αυτό, εντοπίζονται τα προβλήµατα που 
υφίστανται στην περιοχή µελέτης και καθορίζονται οι κύριοι άξονες για την 
ολοκληρωµένη ανάπτυξή της.  
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 Μελέτη της υφιστάµενης κατάστασης: Στο στάδιο αυτό, επιχειρείται η εµβάθυνση στην 
περιοχή µελέτης µέσα από την αξιοποίηση της διαθέσιµης πληροφορίας και τη 
συστηµατική µελέτη των χαρακτηριστικών της.  

 Προβολή της υπάρχουσας κατάστασης: Στο στάδιο αυτό, εξετάζεται η δυναµική της 
περιοχής και η προβολή της υπάρχουσας κατάστασης, προκειµένου να καταστεί δυνατή η 
διάγνωση πιθανών µελλοντικών προβληµάτων τα οποία δύνανται να προληφθούν µέσα 
από τον κατάλληλο σχεδιασµό.  

 ∆όµηση εναλλακτικών σεναρίων: Στο στάδιο αυτό, διαµορφώνονται τα εναλλακτικά 
σενάρια ανάπτυξης της περιοχής µε εφαρµογή της προσέγγισης backasting. Η προσέγγιση 
που υιοθετείται, οδηγεί στη δόµηση επιθυµητών µελλοντικών εικόνων για την ανάπτυξη 
του υπό µελέτη συστήµατος. Παρέχει ικανοποιητικά αποτελέσµατα κατά τη διαδικασία 
επίλυσης προβληµάτων σχεδιασµού µε µέσο- µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, τα 
οποία αφορούν πολύπλοκα συστήµατα µε µεγάλο βαθµό αβεβαιότητας. Η µετάβαση του 
συστήµατος από το παρόν στο επιθυµητό µέλλον, επιτυγχάνεται µέσα από τη θέσπιση 
πακέτων πολιτικής όπου λαµβάνεται υπόψη η φέρουσα ικανότητα των διαθέσιµων πόρων.   

 Αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων: Στο στάδιο αυτό, γίνεται η αξιολόγηση των 
σεναρίων µε εφαρµογή των µεθόδων S.W.O.T. και πολυκριτηριακής ανάλυσης -
REGIME και η επιλογή του βέλτιστου σεναρίου για την ανάπτυξη της περιοχής µελέτης. 
Ο συνδυασµός των δύο µεθόδων συνεισφέρει στην ενίσχυση της αντικειµενικότητας της 
διαδικασίας αξιολόγησης. 

 Σύνταξη πακέτων πολιτικής: Στο στάδιο αυτό, προτείνονται τα µέτρα πολιτικής µέσω των 
οποίων καθίσταται δυνατή η υλοποίηση του σεναρίου που επιλέχθηκε και ως εκ τούτου η 
µετάβαση του συστήµατος από το παρόν στο µέλλον.  

 
2. Στόχος και Υποστόχοι 
Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται ο στόχος της εργασίας και οι επιµέρους υποστόχοι που 
διαµορφώθηκαν στα πλαίσια του κύριου στόχου. Ο στόχος και οι υποστόχοι, εναρµονίζονται 
πλήρως µε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης και εστιάζουν στην ορθή αξιοποίηση των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής και στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που 
εντοπίζονται.  

Ο στόχος της εργασίας, είναι η δόµηση και υλοποίηση µεθοδολογίας για την ολοκληρωµένη 
ανάπτυξη του ορεινού όγκου του νοµού Τρικάλων. Οι υποστόχοι που δοµήθηκαν στα πλαίσια του 
κύριου στόχου είναι οι ακόλουθοι: 

 Ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού. Επιδιώκεται η περαιτέρω ανάπτυξη ήπιων µορφών 
τουρισµού ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται στις ορεινές περιοχές, καθώς 
υφίσταται συγκριτικό πλεονέκτηµα ως προς τη διαθεσιµότητα των φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων που δύνανται να αξιοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση, 
προκειµένου να αναβαθµιστεί η ποιότητα του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος.  

 Συγκράτηση του πληθυσµού στις ορεινές περιοχές- Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 
Επιδιώκεται ο περιορισµός του προβλήµατος της πληθυσµιακής εγκατάλειψης των 
ορεινών περιοχών του νοµού, η οποία συνιστά ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη 
των περιοχών αυτών.  

 Αναβάθµιση οδικών υποδοµών. Επιδιώκεται η βελτίωση των υποδοµών πρόσβασης στην 
περιοχή οι οποίες προς το παρόν παρουσιάζονται ανεπαρκείς .  

 Ανάπτυξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα παραγωγής και των εµπορικών 
δραστηριοτήτων. Στα πλαίσια αυτού του υποστόχου, επιδιώκεται η περαιτέρω ανάπτυξη 
της αγροτικής, µεταποιητικής και εµπορικής δραστηριότητας που λαµβάνει χώρα στην 
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περιοχή και η παράλληλη ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας η οποία προς το παρόν δεν 
υποστηρίζεται ουσιαστικά από τους συγκεκριµένους παραγωγικούς τοµείς. 

 Ανάπτυξη ήπιων µορφών ενέργειας. Η παραγωγή ενέργειας από φιλικές προς το 
περιβάλλον πηγές δεν έχει αναπτυχθεί στην περιοχή παρά το γεγονός ότι οι ανάγκες σε 
ενεργειακά αποθέµατα παρουσιάζονται αυξηµένες. Στα πλαίσια αυτού του υποστόχου, 
επιδιώκεται η αξιοποίηση του ενεργειακού δυναµικού µέσα από την ανάπτυξη ήπιων 
µορφών ενέργειας.  

 Προώθηση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας (ICTs) και της 
καινοτοµίας. Επιδιώκεται η ανάπτυξη του τοµέα των νέων τεχνολογιών και των ICTs οι 
οποίες προς το παρόν εµφανίζονται ανεπαρκείς.  

 
3. Υφιστάµενη Κατάσταση 
∆ιοικητική διάρθρωση: Ο νοµός Τρικάλων, ανήκει διοικητικά στην περιφέρεια Θεσσαλίας, έχει 
έκταση περίπου ίση µε 3.389 km2 και πληθυσµό 132.689 κατοίκους (ΕΣΥΕ, 2001)- πραγµατικός 
πληθυσµός: 138.047 κάτοικοι. Αποτελείται από 23 δήµους και 3 διευρυµένες κοινότητες. 
Πρωτεύουσα του νοµού είναι τα Τρίκαλα. Στα ορεινά δηµοτικά διαµερίσµατα ανήκουν οι δήµοι 
Καλαµπάκας, Χασίων, Μαλακασίου, Καστανιάς, Κλεινοβού, Αιθήκων, Πινδαίων, Πύλης, 
Κόζιακα και οι κοινότητες Μυροφύλλου, Νεράιδας και Ασπροποτάµου µε πληθυσµό 36.941 
κατοίκους περίπου. 
 
Ανάγλυφο: Το 71,2% της έκτασης του νοµού είναι ορεινό, το 12% ηµιορεινό και το υπόλοιπο 
16,8% πεδινό. Η δυτική πλευρά, καλύπτεται από τους ορεινούς όγκους της νότιας Πίνδου και τα 
όρη Λάκµος και Αθαµάνων (Τζουµέρκα). Στις ανατολικές απολήξεις της Πίνδου, βρίσκεται το 
Κερκέτιο όρος (Κόζιακας) ενώ στα βόρεια και βορειοανατολικά, εκτείνονται τα Χάσια και τα 
Αντιχάσια όρη.  
 
Υδρογραφικό δίκτυο: Το υδατικό απόθεµα της περιοχής είναι ιδιαίτερα αξιόλογο, µε τον Αχελώο 
να διαρρέει τη δυτική πλευρά του νοµού και τον Πηνειό τη νοτιοανατολική.  
 
Κλίµα: Το κλίµα, είναι ηπειρωτικό και χαρακτηρίζεται από χαµηλές θερµοκρασίες κατά τη 
διάρκεια του χειµώνα και αρκετά υψηλές κατά τους θερινούς µήνες. Ο µέσος όρος των 
βροχοπτώσεων είναι ψηλότερος από αυτόν της χώρας και η µέση ετήσια θερµοκρασία 
κυµαίνεται µεταξύ 16-170 C στις πεδινές περιοχές ενώ στα ορεινά είναι αρκετά χαµηλότερη.  
 
∆άση: Τα δάση καλύπτουν το 30% περίπου της συνολικής έκτασης του νοµού και εκτείνονται 
κατά κανόνα στα βόρεια και στα δυτικά. Συνιστούν σηµαντικό τουριστικό πόρο και ευνοούν την 
ανάπτυξη της δασοκοµίας.  
 
Προστατευόµενες περιοχές: Οι προστατευόµενες περιοχές του νοµού που έχουν ενταχθεί στο 
δίκτυο Natura 2000 σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι: η περιοχή 
Ασπροποτάµου (Αχελώος)- Κατηγορία SCI1, το Κερκέτιο όρος (Κόζιακας)- Κατηγορία SCI, τα 
Αντιχάσια όρη- Μετέωρα- Κατηγορία SCI, ο ποταµός Πηνειός και τα Αντιχάσια όρη- Κατηγορία 
SPA2 και οι κορυφές του όρους Κόζιακα- Κατηγορία SPA. Οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί 
ως προστατευόµενες από την εθνική νοµοθεσία σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου 

                                                 
1 SCI: Sites of Community Interest 
2 SPA: Special Protected Areas 
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Περιβάλλοντος, είναι τα όρη Αθαµάνων (Τζουµέρκα)- Εθνικό Πάρκο βάσει του νόµου 1650/86, 
ο Εθνικός ∆ρυµός Πίνδου- Εθνικός ∆ρυµός βάσει του Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος 996/71 και το 
∆άσος Λόφων Κάστρου Αϊ-Λιά Τρικάλων- Αισθητικό δάσος βάσει του Νοµοθετικού 
∆ιατάγµατος 996/71. 
 
Πολιτιστικό Περιβάλλον- Αξιοθέατα: Σε όλη την έκταση του ορεινού όγκου υπάρχουν πέτρινα 
γεφύρια, παραδοσιακά σπίτια και αρχοντικά, λαογραφικά µουσεία, βυζαντινές µονές και 
εκκλησίες µε επίκεντρο τους επιβλητικούς βράχους και τις µονές των Μετεώρων, παλιοί 
νερόµυλοι και σπήλαια. Παράλληλα, διοργανώνονται παραδοσιακά πανηγύρια και εκδηλώσεις, 
εκθέσεις ξυλογλυπτικής και διαφόρων τοπικών προϊόντων όπως είναι τα παραδοσιακά αγροτικά 
προϊόντα.  
 
Κοινωνικό Περιβάλλον: Ο µόνιµος πληθυσµός του νοµού είναι περίπου ίσος µε 132.689 
κατοίκους (ΕΣΥΕ 2001), ενώ ο πραγµατικός πληθυσµός είναι ίσος µε 138.047 κατοίκους. 
Αντιστοιχεί στο 1,3% του συνολικού πληθυσµού της χώρας και στο 18,5% του πληθυσµού της 
περιφέρειας Θεσσαλίας. Ακολουθεί µειωτικές τάσεις και παρουσιάζει έντονες τάσεις 
αστικοποίησης.  
Στον τοµέα της απασχόλησης, η διαρκής αύξηση της ανεργίας, συνιστά ένα από τα 
σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα ο νοµός µε τα µεγαλύτερα ποσοστά 
ανεργίας να αφορούν τις γυναίκες και τους αποφοίτους Λυκείου και ΑΕΙ (Επιµελητήριο 
Τρικάλων, 2009). 
Το µορφωτικό επίπεδο, είναι χαµηλότερο σε σχέση µε το σύνολο της χώρας. Το 34,9% των 
κατοίκων είναι απόφοιτοι δηµοτικής εκπαίδευσης και το µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού 
αποτελείται από αποφοίτους γυµνασίου µε τις γυναίκες να υστερούν κατά κανόνα σε σχέση µε 
τους άνδρες ( Τοπική Εφηµερίδα: «Η Έρευνα», 2009).  
Όσον αφορά τις υποδοµές υγείας, στην πόλη των Τρικάλων βρίσκεται το Γενικό Νοσοκοµείο 
Τρικάλων και περιφερειακά υπάρχουν άλλα τρία κέντρα υγείας. Οι περισσότεροι από τους 
οικισµούς διαθέτουν αγροτικά ιατρεία για την κάλυψη των πρώτων αναγκών. 
 
Οικονοµικό Περιβάλλον: Η οικονοµία των ορεινών περιοχών στηρίζεται κυρίως στη δασοκοµία, 
την κτηνοτροφία, την αλιεία εσωτερικών υδάτων σε µικρή κλίµακα και τον τουρισµό, ενώ η 
γεωργία διαδραµατίζει συµπληρωµατικό ρόλο.  
Οι δραστηριότητες του δευτερογενούς τοµέα, αφορούν κυρίως στη µεταποίηση προϊόντων του 
αγροτικού τοµέα (δασικά προϊόντα, παραδοασιακά είδη διατροφής κ.λπ.) και ασκούνται σε 
µικρής κλίµακας µεταποιητικές µονάδες.  
Η ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα, συνίσταται κυρίως στην ανάπτυξη του τουρισµού και 
ειδικότερα του εναλλακτικού τουρισµού (αθλητικός και θρησκευτικός τουρισµός). Αρκετοί είναι 
οι κάτοικοι της περιοχής που απασχολούνται σε τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, 
εστιατόρια, τουριστικά καταστήµατα κ.λπ.).  
 
Συγκοινωνιακό ∆ίκτυο: Οι συγκοινωνιακές υποδοµές παρουσιάζονται προβληµατικές, ιδιαίτερα 
στο ορεινό τµήµα του νοµού. Η πρόσβαση γίνεται είτε οδικώς είτε σιδηροδροµικώς- συµβατική 
σιδηροδροµική γραµµή και Intercity- ενώ δεν υφίσταται αεροπορική σύνδεση στην ευρύτερη 
περιοχή. Το φυσικό ανάγλυφο, καθιστά υψηλό το κόστος των έργων που εξυπηρετούν τη 
σύνδεση στο ορεινό τµήµα ενώ η ύπαρξη πολυάριθµων διάσπαρτων ορεινών οικισµών καθιστά 
το πρόβληµα περισσότερο έντονο. Προβληµατική εµφανίζεται και η σύνδεση του νοµού µε τους 
γειτονικούς νοµούς και κυρίως µε τη δυτική Ελλάδα.  
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4. ∆υναµική της Υπάρχουσας Κατάστασης 
Στόχος της παρούσας ενότητας, είναι η εκτίµηση της δυναµικής της ανάπτυξης στην περιοχή 
µελέτης εστιάζοντας στις τάσεις των χαρακτηριστικών της. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιήθηκε το 
σύνολο της διαθέσιµης πληροφορίας που αφορά τόσο στην υφιστάµενη κατάσταση όσο και στις 
παρελθούσες τάσεις της περιοχής αλλά και σε προσωπικές εκτιµήσεις του ερευνητή.  

Όσον αφορά στην πληθυσµιακή σύνθεση, παρατηρείται µια τάση γήρανσης του πληθυσµού 
και µετακίνησης του νεότερου πληθυσµού στις πεδινές και αστικές περιοχές. Αρκετοί οικισµοί 
στο ορεινό σύµπλεγµα κατοικούνται µόνο κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών.  

Το αυξηµένο ποσοστό ανεργίας, η απουσία θέσεων απασχόλησης και η υποβαθµισµένη 
συγκοινωνιακή υποδοµή συνιστούν µερικά από τα βασικά αίτια του προβλήµατος. Η συνέχιση 
των τωρινών προτύπων και ρυθµών ανάπτυξης, δε φαίνεται να µεταβάλλει την εικόνα αυτή στο 
µέλλον.  

Επιτακτική κρίνεται η ανάγκη για βελτίωση των οδικών υποδοµών προκειµένου να 
εξυπηρετούνται κατά το καλύτερο δυνατό οι µετακινήσεις των επισκεπτών και των κατοίκων της 
περιοχής, η σύνδεση των ορεινών οικισµών και η µεταφορά των παραγόµενων προϊόντων.  

Οι παραδοσιακές δραστηριότητες που στηρίζουν την τοπική οικονοµία (κτηνοτροφία, 
δασοκοµία, γεωργία, αλιεία εσωτερικών υδάτων, τουρισµός), παρουσιάζουν τάσεις συνέχισης, 
καθώς οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή ευνοούν την ανάπτυξή τους.  

Όσον αφορά τον τοµέα του τουρισµού, ο εναλλακτικός τουρισµός εµφανίζει σηµαντικές 
προοπτικές ανάπτυξης λόγω των φυσικών και πολιτιστικών πόρων που διαθέτει η περιοχή. Η 
ανάπτυξη του µαζικού τουρισµού, παρουσιάζει τάσεις συνέχισης ιδιαίτερα στις περιοχές της 
Ελάτης και του Περτουλίου όπου εµφανίζονται τάσεις υπερσυγκέντρωσης τουριστών.  

Τέλος, η µελλοντική ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριοτήτων, θα πρέπει να συµβάλλει στο 
στόχο της βιώσιµης ανάπτυξης προκειµένου το φυσικό περιβάλλον να παραµείνει αναλλοίωτο 
και να διασφαλιστεί η διατήρηση του τοπίου, της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής, η 
οποία άλλωστε συνιστά προστατευόµενη περιοχή ιδιαίτερου φυσικούς κάλλους σε εθνικό 
επίπεδο.   
 
5. Εναλλακτικά Σενάρια Ανάπτυξης 
Στο παρόν κεφάλαιο, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εµβάθυνσης στα στοιχεία που 
συνθέτουν το προφίλ της περιοχής µελέτης, περιγράφονται τα εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξής 
της.  

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, δοµήθηκαν τρία εναλλακτικά σενάρια η υλοποίηση 
των οποίων προϋποθέτει τον καθορισµό επιµέρους πακέτων πολιτικής µέσω των οποίων το υπό 
µελέτη σύστηµα δύναται να µεταβεί από το παρόν στο µέλλον.  

Οι κύριοι άξονες γύρω από τους οποίους διαµορφώθηκαν τα σενάρια αφορούν, την ήπια 
τουριστική ανάπτυξη, την ανάπτυξη ήπιων µορφών ενέργειας, την ανάπτυξη του πρωτογενούς 
τοµέα, καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης της µεταποιητικής δραστηριότητας και τη στήριξη 
του τοµέα των εξαγωγών. 

Έµφαση δίνεται στην ποιότητα του συνόλου των παραγόµενων προϊόντων, στην ποιότητα 
του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος, στην αναβάθµιση των υποδοµών και ιδιαίτερα των 
συγκοινωνιακών και στην καλύτερη οργάνωση των δραστηριοτήτων του συνόλου των 
παραγωγικών τοµέων που αναπτύσσονται στην περιοχή. Οι άξονες αυτοί υπαγορεύονται από την 
επιλογή των υπο-στόχων σε προηγούµενο στάδιο της διαδικασίας. 

Για το σχεδιασµό των σεναρίων, υιοθετήθηκε η προσέγγιση backasting, η εφαρµογή της 
οποίας συνίσταται στη δόµηση επιθυµητών µελλοντικών εικόνων για την ανάπτυξη της περιοχής. 
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Στις περιπτώσεις σχεδιασµού σεναρίων µε την προσέγγιση backasting, σχεδιάζεται πρώτα η 
επιθυµητή µελλοντική εικόνα και στη συνέχεια, διερευνάται ο βαθµός που η υλοποίησή της 
κρίνεται εφικτή και οι πολιτικές που απαιτούνται για τη µετάβαση του συστήµατος από την 
υφιστάµενη κατάσταση στο επιθυµητό µέλλον που σχεδιάζεται (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2005).  

Σύµφωνα µε το Robinson, «Το κυριότερο χαρακτηριστικό που διακρίνει τη backasting 
προσέγγιση είναι το ενδιαφέρον όχι για το ποιές καταστάσεις είναι πιθανό να συµβούν στο 
µέλλον, αλλά για τον τρόπο επίτευξης των επιθυµητών µελλοντικών εικόνων και καταστάσεων. 
Κατά συνέπεια, η µέθοδος αυτή είναι επεξηγηµατικά κανονιστική και η πορεία της έχει «προς τα 
πίσω» κατεύθυνση, δηλαδή από την επιθυµητή µελλοντική κατάσταση προς το παρόν. Η πορεία 
αυτή έχει ως στόχο να καθορίσει τη φυσική εφικτότητα του συγκεκριµένου µέλλοντος και τα 
µέτρα πολιτικής που απαιτούνται για την επίτευξη της κατάστασης αυτής» (Robinson, 1990).  

Η συγκεκριµένη προσέγγιση, καθιστά τη διαδικασία σχεδιασµού σεναρίων περισσότερο 
ευέλικτη καθώς δε στηρίζεται µόνο σε προβολές της υπάρχουσας κατάστασης αλλά στη δόµηση 
επιθυµητών µελλοντικών εικόνων και τη θέσπιση µέτρων πολιτικής µέσω των οποίων θα 
υλοποιηθεί η επιθυµητή µελλοντική εικόνα (µετάβαση του συστήµατος από το παρόν στο µέλλον) 
µε βασικότερο περιορισµό τη φέρουσα ικανότητα των διαθέσιµων πόρων. Παρέχει 
ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε περιπτώσεις επίλυσης προβληµάτων µέσο- µακροπρόθεσµου 
χρονικού ορίζοντα µε υψηλό βαθµό αβεβαιότητας, τα οποία αφορούν συστήµατα 
χαρακτηριζόµενα από τις πολύπλοκες σχέσεις αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται µεταξύ των 
στοιχείων τους. 

Τα τρία εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης του ορεινού όγκου του νοµού Τρικάλων, 
παρουσιάζονται στη συνέχεια της ενότητας. Κάθε ένα από αυτά, εστιάζει σε διαφορετικές 
προτεραιότητες ανάπτυξης της περιοχή µελέτης. 
 
 
Σενάριο 1: Έµφαση στην ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού- Ενίσχυση του αγροτικού τοµέα και 
της µεταποίησης- Μικρής κλίµακας ανάπτυξη των ΑΠΕ  
 
 
Σύµφωνα µε το σενάριο αυτό, η τοπική οικονοµία στηρίζεται κατά βάση στην αξιοποίηση των 
φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής µε στόχο την ανάπτυξη εναλλακτικής τουριστικής 
δραστηριότητας. Το ορεινό σύµπλεγµα του νοµού Τρικάλων, αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών 
υψηλού µορφωτικού επιπέδου µε ιδιαίτερη κουλτούρα και ενδιαφέροντα που συνδέονται άµεσα 
µε το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισµό. Τα είδη εναλλακτικού τουρισµού που 
αναπτύσσονται στην περιοχή µελέτης είναι τα ακόλουθα: 
 

 Περιπατητικός- Περιηγητικός τουρισµός: Ένα δίκτυο ορεινών µονοπατιών, παρέχει τη 
δυνατότητα πεζοπορίας µέσα από τα δάση και τη µοναδική φύση της περιοχής. Υπάρχει 
δυνατότητα διάσχισης του ορεινού συµπλέγµατος µε ποδήλατο ή οχήµατα βουνού. Στα 
πλαίσια της ανάπτυξης περιπατητικού- περιηγητικού τουρισµού, υπάρχουν οργανωµένες 
επιχειρήσεις µε εξειδικευµένο προσωπικό που συνοδεύει τους επισκέπτες και τους 
ενηµερώνει για τις φυσικές ιδιαιτερότητες της περιοχής.  

 
 Οικοτουρισµός: Οι επισκέπτες, ξεναγούνται στους βιότοπους και τις προστατευόµενες 
περιοχές του ορεινού συµπλέγµατος και ενηµερώνονται από εξειδικευµένο προσωπικό 
για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Οι οµάδες των επισκεπτών είναι 
ολιγοµελείς προκειµένου να µη διαταράσσεται η ισορροπία που επικρατεί στα 
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προστατευόµενα οικοσυστήµατα. Η συγκεκριµένη µορφή ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, 
απευθύνεται σε επισκέπτες µε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για τη φύση και την οργάνωση των 
φυσικών οικοσυστηµάτων. 

 
 Αθλητικός τουρισµός: Στη φάση υλοποίησης του σχεδιασµού, ο αθλητικός τουρισµός 
παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη σε όλη την ορεινή περιοχή. Υπάρχουν οργανωµένες 
εγκαταστάσεις και ειδικευµένο προσωπικό που οργανώνει την εκπαίδευση των 
επισκεπτών και τους συνοδεύει κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των αθληµάτων. Το 
προσωπικό είναι επίσης εκπαιδευµένο για την παροχή πρώτων βοηθειών εάν αυτό κριθεί 
απαραίτητο. Τα αθλήµατα που προσφέρονται στους επισκέπτες περιλαµβάνουν την 
ορειβασία, την ιππασία, το ποδήλατο βουνού, το κολύµπι στα ποτάµια της περιοχής, το 
rafting, το κανό, το καγιάκ, το ψάρεµα πέστροφας και το σκι στο χιονοδροµικό κέντρο 
της περιοχής.  

 
 Συνεδριακός- Σεµιναριακός τουρισµός: Τα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα της περιοχής 
χρησιµοποιούνται ως συνεδριακά κέντρα όπου οργανώνονται επιστηµονικές συναντήσεις 
καθ` όλη τη διάρκεια του έτους. Επιπρόσθετα, οργανώνονται σεµινάρια που στοχεύουν 
στην ενηµέρωση και εξειδίκευση του εργατικού δυναµικού της περιοχής αλλά και άλλων 
περιοχών της χώρας.  

 
 Αγροτουρισµός: Παραδοσιακές οργανωµένες αγροικίες φιλοξενούν επισκέπτες οι οποίοι 
επιθυµούν να γνωρίσουν από κοντά τις καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρµόζονται 
στους τοµείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της δασοκοµίας ενώ η διατροφή τους 
περιλαµβάνει τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Ειδικά για τον τοµέα της δασοκοµίας, οι 
επισκέπτες φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του πανεπιστηµιακού δάσους όπου 
διαµένουν οι φοιτητές που επισκέπτονται την περιοχή για πρακτική εξάσκηση. Υπάρχει 
ειδικευµένο προσωπικό που ενηµερώνει τους επισκέπτες για τις καλλιεργητικές µεθόδους 
και πρακτικές καθώς και για τη διατροφική αξία των παραγόµενων προϊόντων.  

 
 Οικολογικός- Φυσιολατρικός τουρισµός: Η ήπια αυτή µορφή τουριστικής ανάπτυξης, 
απευθύνεται σε επισκέπτες οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερα οικολογικά ενδιαφέροντα 
και έχουν επιστηµονική ή επαγγελµατική κατάρτιση σε περιβαλλοντικά ζητήµατα. 
Μελετούν το περιβαλλοντικό απόθεµα της περιοχής, διαµένουν σε νέες ή ήδη 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις µέσα στο δάσος οι οποίες είναι πλήρως εναρµονισµένες µε το 
φυσικό τοπίο και δε διαταράσσουν την ισορροπία των φυσικών οικοσυστηµάτων, 
ενηµερώνονται από ειδικευµένο προσωπικό για την οικολογική αξία της περιοχής καθώς 
και από σηµάνσεις που έχουν τοποθετηθεί στα δασικά και ορεινά µονοπάτια για το σκοπό 
αυτό. Οι εγκαταστάσεις όπου διαµένουν, παρέχουν υπηρεσίες πληροφόρησης και 
επικοινωνίας- ICTs στους επισκέπτες και ειδικά διαµορφωµένο για το σκοπό αυτό 
εκπαιδευτικό υλικό.  

 
 Πολιτιστικός Τουρισµός: Η ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισµού απευθύνεται σε επισκέπτες 
µε ιστορικά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα. Ένα δίκτυο µονοπατιών συνδέει τις εκκλησίες 
και τα µοναστήρια της περιοχής και παρέχει τη δυνατότητα µετάβασης στους 
βυζαντινούς και µεταβυζαντινούς τόπους λατρείας. Τα θρησκευτικά µνηµεία 
συντηρούνται και υπάρχει ειδικευµένο προσωπικό για την ξενάγηση των επισκεπτών. 
Παράλληλα, οι τουρίστες επισκέπτονται τα λαογραφικά µουσεία των ορεινών οικισµών, 
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τις γέφυρες και τα λιθόκτιστα γεφύρια, τα αρχαιολογικά ευρήµατα που έχουν ανασκαφεί 
σε αρκετούς οικισµούς της περιοχής, τους παραδοσιακούς νερόµυλους και τα 
πετρόκτιστα σπίτια και αρχοντικά που αποτελούν δείγµατα της τοπικής αρχιτεκτονικής. 
Τα πολιτιστικά µνηµεία αναστηλώνονται και συντηρούνται, ενώ υπάρχει ειδικευµένο 
προσωπικό για την ξενάγηση των επισκεπτών. 

 
Παράλληλα µε την ανάπτυξη ήπιων µορφών τουριστικής δραστηριότητας, αναπτύσσεται 

και ο πρωτογενής τοµέας σε συνδυασµό µε την ενίσχυση του τοµέα της µεταποίησης µε τον 
οποίο και συνδέεται άµεσα. Η µικρής κλίµακας γεωργική δραστηριότητα, περιλαµβάνει κυρίως 
την καλλιέργεια και παραγωγή βιολογικών προϊόντων τα οποία ευδοκιµούν στις δεδοµένες 
κλιµατολογικές συνθήκες (µηλιές, καρυδιές κ.λπ.). Το ίδιο αναπτυξιακό πρότυπο ακολουθεί και 
ο τοµέας της κτηνοτροφίας ο οποίος εµφανίζεται ιδιαίτερα εκσυγχρονισµένος. Η ποιότητα των 
παραγόµενων κτηνοτροφικών προϊόντων αποτελεί τον κύριο στόχο της παραγωγικής διαδικασίας.  

Προτεραιότητα για τους τοµείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, συνιστά η διάχυση και 
υιοθέτηση της καινοτοµίας τόσο στο επίπεδο της καλλιεργητικής διαδικασίας όσο και στο 
επίπεδο του παραγόµενου προϊόντος. Το εργατικό δυναµικό είναι εξειδικευµένο και οι 
απασχολούµενοι στον αγροτικό τοµέα έχουν αναβαθµίσει αρκετά το γνωστικό τους υπόβαθρο. Η 
διαρκής ενηµέρωση και κατάρτιση του εργατικού δυναµικού σχετικά µε τις εξελίξεις στον 
αγροτικό τοµέα και η δικτύωση µεταξύ των αγροτικών επιχειρήσεων καθίσταται δυνατή µέσω 
των υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας- ICTs. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην 
παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας. Τα παραγόµενα αγροτικά 
προϊόντα χαρακτηρίζονται ως «Προϊόντα Ονοµασίας Προέλευσης».   

Η αλιεία εσωτερικών υδάτων ασκείται σε µικρότερη κλίµακα και υπό συγκεκριµένες 
προϋποθέσεις προκειµένου να αποφευχθεί η υπεραλίευση. Το κύριο αλιευτικό είδος που 
παράγεται στην περιοχή είναι η πέστροφα. Ο πεστροφογεννητικός σταθµός της περιοχής, 
παρουσιάζει αξιόλογη παραγωγή και το εµπόριο της παραγόµενης πέστροφας στηρίζει την 
τοπική οικονοµία. 

Η δασοκοµία, απασχολεί µεγάλο µερίδιο του εργατικού δυναµικού. Εκτός από τη στήριξη 
της τοπικής οικονοµίας, συνεισφέρει ουσιαστικά στη διατήρηση και βελτίωση της υγείας του 
δάσους καθώς και στη διατήρηση και βελτίωση της παραγωγικότητας του εδάφους. Η 
παραγόµενη ξυλεία, υφίσταται περαιτέρω επεξεργασία στις τοπικές επιχειρήσεις ενώ παράλληλα 
στηρίζει τον τοµέα των εξαγωγών.  

Για την τυποποίηση, επεξεργασία και µεταποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τοµέα, 
έχουν δηµιουργηθεί µικρές µεταποιητικές µονάδες που παράγουν δευτερογενή προϊόντα όπως 
τυροκοµικά προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια στηρίζουν τις εµπορικές δραστηριότητες της 
περιοχής. ∆ηµιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης και ενισχύεται η τοπική οικονοµία. Οι 
µεταποιητικές µονάδες, στεγάζονται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, απόλυτα εναρµονισµένες µε 
το φυσικό περιβάλλον. ∆ίνεται έµφαση στη διάχυση και υιοθέτηση της καινοτοµίας σε όλες τις 
φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας και εφαρµόζονται νέες τεχνολογικές πρακτικές. Η 
ενηµέρωση και κατάρτιση του προσωπικού που στελεχώνει το δευτερογενή τοµέα, καθίσταται 
δυνατή µέσω των υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας- ICTs.  

Οι οδικές υποδοµές που εξυπηρετούν την πρόσβαση, είναι σε πολύ καλή κατάσταση 
προκειµένου να διευκολύνονται οι µετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών του ορεινού 
συµπλέγµατος του νοµού.  

Τέλος, όσον αφορά τον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην περιοχή, 
επικεντρώνεται στη µικρής κλίµακας αξιοποίηση του αιολικού και υδατικού δυναµικού καθώς 
και στην αξιοποίηση των αποβλήτων του αγροτικού τοµέα (βιοµάζα). Το τοπίο δεν έχει υποστεί 
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αλλοιώσεις και τα παραγόµενα ποσά ενέργειας λειτουργούν συµπληρωµατικά για την κάλυψη 
των ενεργειακών αναγκών της περιοχής. Όσον αφορά την επεξεργασία της βιοµάζας, λαµβάνει 
χώρα είτε σε µικρές επιχειρήσεις εντός των ορίων του νοµού είτε σε άλλες περιοχές. Στην 
τελευταία περίπτωση, η παραγόµενη βιοµάζα στηρίζει την τοπική οικονοµία ως εµπορική 
δραστηριότητα. 
 
 
Σενάριο 2: Ανάπτυξη πρωτογενούς τοµέα παραγωγής- Ανάπτυξη µεταποιητικής δραστηριότητας- 
Εξαγωγές- Ανάπτυξη αγροτουρισµού- Αξιοποίηση της παραγόµενης βιοµάζας  
 
 
Σύµφωνα µε το σενάριο αυτό, η τοπική οικονοµία στηρίζεται στην ανάπτυξη και των τριών 
τοµέων παραγωγής οι οποίοι συνδέονται άµεσα, καθώς οι δραστηριότητες του ενός τροφοδοτούν 
τις δραστηριότητες του άλλου.  

Ο τοµέας της γεωργίας, αξιοποιεί το σύνολο της διαθέσιµης γης για καλλιέργεια και ο 
τοµέας της κτηνοτροφίας εµφανίζεται πλήρως εκσυγχρονισµένος. Το ίδιο αναπτυξιακό πρότυπο 
εφαρµόζεται και στους τοµείς της αλιείας εσωτερικών υδάτων και της δασοκοµίας. ∆ίνεται 
έµφαση στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας και στη διάχυση και 
υιοθέτηση της καινοτοµίας καθώς εφαρµόζονται νέες µέθοδοι και καλλιεργητικές πρακτικές 
στον πρωτογενή τοµέα.  

Ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός έχει εκσυγχρονιστεί, το εργατικό δυναµικό έχει 
εξειδικευτεί, υπάρχει δικτύωση µεταξύ των επιχειρήσεων µέσω των υπηρεσιών πληροφόρησης 
και επικοινωνίας- ICTs, ενώ παράγονται πιστοποιηµένα ποιοτικά προϊόντα. Η ενηµέρωση και 
διαρκής εκπαίδευση των απασχολουµένων στον πρωτογενή τοµέα, προωθείται µέσα από τη 
χρήση ICTs και την οργάνωση σεµιναρίων και ηµερίδων όπου οι αγρότες ενηµερώνονται για τις 
εξελίξεις του επαγγελµατικού τους αντικειµένου από ειδικευµένους επιστήµονες. Τα παραγόµενα 
προϊόντα διοχετεύονται στην αγορά και αναπτύσσεται εµπορική δραστηριότητα η οποία στηρίζει 
την τοπική οικονοµία.  

Στενά συνδεδεµένος µε τον πρωτογενή τοµέα είναι ο τοµέας της µεταποίησης, βασική 
δραστηριότητα του οποίου είναι η επεξεργασία των παραγόµενων από τις δραστηριότητες του 
πρωτογενούς τοµέα προϊόντων, για την παραγωγή δευτερογενών προϊόντων. Έµφαση δίνεται 
στην τυποποίηση των παραγόµενων προϊόντων και την πιστοποίηση της ποιότητάς τους 
(Προϊόντα Ονοµασίας Προέλευσης, Προϊόντα Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης, Ειδικά 
Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυηµένα). Υπάρχει µικρής κλίµακας οργανωµένη Βιοµηχανική 
Περιοχή εντός της οποίας χωροθετείται το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων. Έχουν 
δηµιουργηθεί νέες θέσεις απασχόλησης και προωθείται η εκπαίδευση και ενηµέρωση του 
προσωπικού µέσω των ICTs. Η διάχυση της καινοτοµίας και η χρήση νέων τεχνολογιών 
χαρακτηρίζουν όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.  

Όσον αφορά τον τοµέα του τουρισµού, αναπτύσσονται ήπιας µορφής τουριστικές 
δραστηριότητες ενώ έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη του αγροτουρισµού. Πιο συγκεκριµένα, η 
ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού ακολουθεί τις σηµερινές τάσεις, ενώ στις περιοχές όπου 
σήµερα δεν υφίσταται οργανωµένη ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισµού, προωθείται η 
ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων. Οι τουριστικές δραστηριότητες, σχετίζονται άµεσα 
µε τις δραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής. Έχουν συσταθεί οργανωµένες 
αγροικίες όπου διαµένουν οι επισκέπτες, που συµµετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες, ενώ η 
διατροφή τους περιλαµβάνει τα τοπικά προϊόντα που παράγονται από τον πρωτογενή τοµέα. 
Παράλληλα, υπάρχει ενηµέρωση για τα καλλιεργούµενα είδη, τις καλλιεργητικές πρακτικές που 
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εφαρµόζονται και τα χαρακτηριστικά των παραγόµενων προϊόντων. Το πανεπιστηµιακό δάσος 
Περτουλίου, φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του επισκέπτες όπου συµµετέχουν στις 
δραστηριότητες του τοµέα της δασοκοµίας και ενηµερώνονται για τις πρακτικές που 
εφαρµόζονται στις διαδικασίες υλοτόµησης του δάσους, βελτίωσης της υγείας και της 
παραγωγικότητάς του καθώς και για τις διαδικασίες επεξεργασίας της παραγόµενης ξυλείας. 

Το σύνολο του παραγόµενου αγροτικού προϊόντος, συµβάλλει στην ανάπτυξη εµπορικής 
δραστηριότητας στην περιοχή και στηρίζει τον τοµέα των εξαγωγών τονώνοντας την τοπική 
οικονοµία.  

Όσον αφορά στον τοµέα της ενέργειας, αξιοποιείται η βιοµάζα που προέρχεται από τα 
υπολείµµατα του αγροτικού τοµέα. Τα ποσά ενέργειας που παράγονται, διαδραµατίζουν 
συµπληρωµατικό ρόλο στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της περιοχής, ενώ σε περίπτωση 
που η ποσότητα βιοµάζας που συλλέγεται είναι αρκετά µεγάλη, τµήµα της εξάγεται και πωλείται.  

Οι οδικές υποδοµές έχουν βελτιωθεί και το συγκοινωνιακό δίκτυο εµφανίζεται 
αναβαθµισµένο προκειµένου να εξυπηρετήσει τις µετακινήσεις των κατοίκων και των 
επισκεπτών της περιοχής αλλά και τη µεταφορά των παραγόµενων προϊόντων και εµπορευµάτων.  
 
Σενάριο 3: Έµφαση στον τοµέα της ενέργειας- Ανάπτυξη πρωτογενούς τοµέα (δασοκοµία, 
κτηνοτροφία)- Ενίσχυση ήπιων µορφών τουριστικής ανάπτυξης  
 
 
Σύµφωνα µε αυτό το σενάριο, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη του τοµέα της ενέργειας 
µέσα από την αξιοποίηση των διαθέσιµων ενεργειακών πόρων της περιοχής. Παράλληλα, 
προωθείται ο εκσυγχρονισµός των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, η στήριξη του τοµέα της 
δασοκοµίας και η ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού που συνδέονται µε τις δραστηριότητες του 
πρωτογενούς τοµέα και την αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων της περιοχής. 

Όσον αφορά τον τοµέα της ενέργειας, ο σχεδιασµός εστιάζει στην ανάπτυξη των 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας µέσα από την αξιοποίηση του διαθέσιµου αιολικού και 
υδατικού δυναµικού, την αξιοποίηση της βιοµάζας που παράγεται από τις κτηνοτροφικές και 
δασοκοµικές δραστηριότητες και την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Φωτοβολταϊκά πάρκα 
έχουν δηµιουργηθεί στις ηµιορεινές περιοχές, σε εκτάσεις που διατίθενται αποκλειστικά για τη 
χρήση αυτή. Σε µεγαλύτερα υψόµετρα και σε περιοχές όπου δεν υφίσταται δασοκάλυψη, έχουν 
χωροθετηθεί αιολικά πάρκα µε την προϋπόθεση η αλλοίωση που προκαλούν στο τοπίο να είναι η 
ελάχιστη δυνατή. Παράλληλα, αξιοποιείται η υδραυλική ενέργεια σε σηµεία της περιοχής όπου 
είτε το ύψος πτώσης του νερού επαρκεί είτε η ταχύτητα ροής του είναι αρκετά µεγάλη για το 
σκοπό αυτό. Η βιοµάζα, προέρχεται από τα δασικά και κτηνοτροφικά υπολείµµατα και τη 
διαδικασία συλλογής της ακολουθούν οι διαδικασίες επεξεργασίας και µετατροπής σε άλλες 
µορφές ενέργειας. Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά έναν από τους βασικότερους κινητήριους 
µοχλούς της τοπικής οικονοµίας. Τα παραγόµενα ποσά ενέργειας συνεισφέρουν 
συµπληρωµατικά στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και αναπτύσσεται εξαγωγική 
δραστηριότητα. 

Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί ο πρωτογενής τοµέας µε αντιπροσωπευτικές δραστηριότητες 
την κτηνοτροφία και τη δασοκοµία. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός των κτηνοτροφικών 
µονάδων έχουν εκσυγχρονιστεί, υιοθετούνται καινοτόµες µέθοδοι και εισάγονται νέες 
τεχνολογίες στην παραγωγική διαδικασία, παράγονται προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και 
το εργατικό δυναµικό είναι εξειδικευµένο. Η επεξεργασία των πρωτογενών προϊόντων, γίνεται 
σε µικρές µεταποιητικές επιχειρήσεις ενώ τα δευτερογενή προϊόντα που παράγονται 
τυποποιούνται και πιστοποιούνται για την ποιότητά τους (Προϊόντα Ονοµασίας Προέλευσης, 
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Προϊόντα Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης, Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυηµένα). 
Η δασοκοµία, συνεχίζει να παίζει ουσιαστικό ρόλο στην τοπική οικονοµία και να την ενισχύει 
σηµαντικά. Η εξειδίκευση των απασχολουµένων στον τοµέα και η εξαγωγική δραστηριότητα 
που αναπτύσσεται λόγω της αξιόλογης παραγωγής ξυλείας, συνεισφέρουν σηµαντικά στην 
ενίσχυση του τοµέα. Παράλληλα, οι δασοκοµικές δραστηριότητες διασφαλίζουν τη διατήρηση 
της υγείας του δάσους και συµβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας του εδάφους. Η 
γεωργία και η αλιεία εσωτερικών υδάτων, εξελίσσονται σύµφωνα µε τα όσα καταδεικνύουν οι 
παρούσες τάσεις. Η δικτύωση των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τοµέα και η ενηµέρωση του 
εργατικού δυναµικού για τις εξελίξεις του τοµέα, υποστηρίζονται από τις τεχνολογίες 
πληροφόρησης και επικοινωνίας- ICTs.  

Όσον αφορά τον τουρισµό, αναπτύσσονται ήπιες τουριστικές δραστηριότητες. Η εξέλιξη 
του εναλλακτικού τουρισµού στις περιοχές που έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται σήµερα, 
ακολουθεί τις σηµερινές τάσεις εξέλιξης ενώ παράλληλα προωθείται η ανάπτυξη του 
αγροτουρισµού και του πολιτιστικού τουρισµού. Οι αγροτουριστικές δραστηριότητες, 
σχετίζονται άµεσα µε τις δραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα. Οι επισκέπτες διαµένουν σε 
παραδοσιακές αγροικίες, συµµετέχουν ενεργά στις διαδικασίες παραγωγής και η διατροφή τους 
αποτελείται από τα παραδοσιακά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή. Παράλληλα, 
ενηµερώνονται για τις καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρµόζονται στην παραγωγική διαδικασία. 
Αξιοποιούνται εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία των επισκεπτών µέσα στο δάσος προκειµένου να 
έρθουν σε άµεση επαφή µε το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται οι δασοκοµικές 
δραστηριότητες, ενώ υπάρχουν ειδικευµένοι εκπαιδευτές που υποστηρίζουν την πλήρη 
ενηµέρωση και εκπαίδευση των επισκεπτών. Παράλληλα, ένα δίκτυο µονοπατιών συνδέει τα 
πολιτιστικά αξιοθέατα της περιοχής στα πλαίσια ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισµού και 
ειδικευµένο προσωπικό συνοδεύει και ενηµερώνει τους επισκέπτες. 

Το οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου, έχει υποστεί ουσιαστικές βελτιώσεις προκειµένου να 
εξυπηρετούνται οι µετακινήσεις των κατοίκων της περιοχής και των επισκεπτών καθώς και οι 
µεταφορές προϊόντων που εξυπηρετούν τις εµπορικές δραστηριότητες της περιοχής.  
 
6. Αξιολόγηση  
Το κεφάλαιο που ακολουθεί τη δόµηση των εναλλακτικών σεναρίων, αφορά την αξιολόγησή 
τους στη βάση ενός αριθµού κριτηρίων αξιολόγησης προκειµένου να ιεραρχηθούν και να 
επιλεγεί το βέλτιστο σενάριο για την ανάπτυξη της περιοχής µελέτης. Η διαδικασία της 
αξιολόγησης βρίσκεται σε άµεση αλληλεπίδραση µε το στάδιο µελέτης της υπάρχουσας 
κατάστασης και το στάδιο δόµησης των σεναρίων, καθώς αρκετά από αυτά που καθορίστηκαν 
στα στάδια που προηγήθηκαν, δύνανται να αναθεωρηθούν, να βελτιωθούν ή και να 
αποκλειστούν. Τα κριτήρια αξιολόγησης απορρέουν από τους υποστόχους που τέθηκαν για την 
ανάπτυξη της περιοχής. 

Υπάρχει ένα ευρύ φάσµα µεθόδων αξιολόγησης εκ των οποίων ο σχεδιαστής επιλέγει την 
καταλληλότερη ανάλογα µε την περίπτωση που κάθε φορά διερευνάται. Στα πλαίσια της 
παρούσας εργασίας, για την αξιολόγηση των σεναρίων εφαρµόστηκε η µέθοδος S.WO.T. σε 
συνδυασµό µε τη µέθοδο πολυκριτηριακής ανάλυσης REGIME (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2005). 
 
6.1 Ανάλυση S.W.O.T. 
Η µέθοδος SWOT παρουσιάζει µια σειρά από πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη διαδικασία της 
αξιολόγησης περισσότερο ευέλικτη και λιγότερο «ευαίσθητη» στους απρόβλεπτους παράγοντες 
που πιθανώς προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον της περιοχής µελέτης. Η ονοµασία της 
µεθόδου, προέρχεται από τα αρχικά των αγγλοσαξονικών όρων: Strengths (∆υνατά σηµεία), 
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Weaknesses (Αδυναµίες), Opportunities (Ευκαιρίες), Threats (Απειλές). Κάθε ένας από τους 
παραπάνω όρους υποδεικνύει χαρακτηριστικά που σχετίζονται είτε µε το σύστηµα που 
εξετάζεται είτε µε το εξωτερικό του περιβάλλον (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2005). Πιο 
συγκεκριµένα: 

− Strengths- ∆υνατά Σηµεία: Αφορούν στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής 
µελέτης τα οποία δύνανται να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξή της και µπορεί να είναι είτε 
υλικοί πόροι είτε ανθρώπινο δυναµικό είτε µέθοδοι και τεχνικές που υφίστανται στην 
περιοχή και καθιστούν δυνατή την αξιοποίηση του συνολικού δυναµικού της. 

− Weaknesses- Αδυναµίες: Αφορούν τα µειονεκτήµατα που υφίστανται στην περιοχή 
µελέτης τα οποία µπορεί να συνίστανται στον περιορισµένο αριθµό αξιοποιήσιµων 
πόρων ή ανθρώπινου δυναµικού, καθώς και στον περιορισµό των απαραίτητων 
δεξιοτήτων προκειµένου να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει µια 
περιοχή.  

− Opportunities- Ευκαιρίες: Συνίστανται σε παραµέτρους του εξωτερικού περιβάλλοντος οι 
οποίες δύνανται να το επηρεάσουν θετικά προς την κατεύθυνση αξιοποίησης των 
συγκριτικών του πλεονεκτηµάτων. 

− Threats- Απειλές: Συνίστανται σε παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος της 
περιοχής µελέτης οι οποίοι δύνανται να την επηρεάσουν αρνητικά και να αναστείλουν τις 
αναπτυξιακές της προοπτικές.  

 
Στη συνέχεια, ακολουθεί η εφαρµογή της µεθόδου S.W.O.T. για την αξιολόγηση των σεναρίων 
που δοµήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας µελέτης.  

Σενάριο 1: Έµφαση στην ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού- Ενίσχυση του αγροτικού 
τοµέα και της µεταποίησης- Μικρής κλίµακας ανάπτυξη των ΑΠΕ 
∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

 
• Ενίσχυση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού 

και προσέλκυση επισκεπτών υψηλού 
µορφωτικού επιπέδου. 

• Συγκράτηση του ρεύµατος µαζικού τουρισµού 
σε χαµηλά επίπεδα. 

• Παραγωγή πιστοποιηµένων ποιοτικών 
προϊόντων. 

• Ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας κυρίως από 
την ανάπτυξη ήπιων τουριστικών 
δραστηριοτήτων και συµπληρωµατικά από τον 
πρωτογενή τοµέα και τη µεταποίηση. 

• Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (αιολική, 
υδραυλική, βιοµάζα). 

• Επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου καθ` όλη 
τη διάρκεια του έτους. 

• Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής µέσα από τη 
δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη 
συγκράτηση του τοπικού πληθυσµού στις 
ορεινές περιοχές. 

• Υιοθέτηση των ICTs από το σύνολο των 

 
• Υλοποίηση υψηλού κόστους επενδύσεων. 
• Ανεπαρκές οδικό δίκτυο. 
• Έλλειψη εξειδικευµένου εργατικού 

δυναµικού. 
• Ανεπάρκεια τουριστικών υποδοµών για 

την εξυπηρέτηση των αναγκών του 
εναλλακτικού τουρισµού µε εξαίρεση τις 
περιοχές όπου έχει ήδη αρχίσει να 
αναπτύσσεται µε αργούς ρυθµούς ήπια 
τουριστική δραστηριότητα (π.χ. Ελάτη, 
Περτούλι κ.λπ.). 
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Σενάριο 2: Ανάπτυξη πρωτογενούς τοµέα παραγωγής και µεταποιητικής 
δραστηριότητας- Εξαγωγές- Ανάπτυξη αγροτουρισµού- Αξιοποίηση βιοµάζας 

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 
 
• Ενίσχυση του αγροτουρισµού και 

προσέλκυση επισκεπτών µε ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντα. 

• Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισµός του 
πρωτογενούς τοµέα παραγωγής και της 
µεταποίησης. 

• Ανάπτυξη εµπορικής δραστηριότητας. 
• Ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας από 

πολλαπλές δραστηριότητες. 
• Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (βιοµάζα). 
• Υιοθέτηση καινοτοµίας από το σύνολο των 

παραγωγικών τοµέων και χρήση νέων 
τεχνολογιών. 

• Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής µέσα 
από τη δηµιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης και τη συγκράτηση του 
τοπικού πληθυσµού στις ορεινές περιοχές. 

• Υιοθέτηση των ICTs από το σύνολο των 
παραγωγικών τοµέων. 

• Παραγωγή πιστοποιηµένων ποιοτικών 
προϊόντων. 

• Οργάνωση της ενηµέρωσης και 
επιµόρφωσης των απασχολουµένων στον 
πρωτογενή τοµέα και τον τοµέα της 
µεταποίησης. 

• Βελτίωση του ανεπαρκούς οδικού δικτύου. 

 
• Περιορισµένη ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού. 
• Ανεπαρκές οδικό δίκτυο. 
• Έλλειψη ειδικευµένου εργατικού δυναµικού 

στον πρωτογενή τοµέα και τη µεταποίηση. 
• Περιορισµός διαθέσιµων εκτάσεων για 

καλλιέργεια λόγω του ανάγλυφου της περιοχής. 
• Αυξηµένες ανάγκες για κατανάλωση ενέργειας. 

 
 

 

παραγωγικών τοµέων. 
• Εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού. 
• Βελτίωση του ανεπαρκούς συγκοινωνιακού 

δικτύου.  
 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 
 
• Αξιοποίηση της παγκόσµιας στροφής προς ένα 

ποιοτικό τουριστικό πρότυπο. 
• Αξιοποίηση της κοµβικής γεωγραφικά θέσης του 

νοµού. 
• Αξιοποίηση της διεθνούς τάσης για ζήτηση 

τυποποιηµένων και ποιοτικά πιστοποιηµένων 
προϊόντων. 

• Εναρµόνιση µε τα διεθνή πρότυπα για παραγωγή 
ενέργειας από ΑΠΕ. 

 

 
• Υψηλός ανταγωνισµός στον τοµέα του 

τουρισµού λόγω παρόµοιων συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων των όµορων νοµών (π.χ. 
Μέτσοβο, Ιωάννινα κ.λπ.). 

• Τάση µετακίνησης του πληθυσµού  των 
ορεινών περιοχών στα αστικά κέντρα.  

• Ανεπάρκεια οδικών υποδοµών για τη 
µετάβαση στο νοµό από τα δυτικά. 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 
 
• Αξιοποίηση της παγκόσµιας στροφής για 

την ανάπτυξη του αγροτουρισµού και την 
πολυλειτουργικότητα του αγροτικού χώρου. 

• Αξιοποίηση της διεθνούς τάσης για ζήτηση 
τυποποιηµένων και ποιοτικά 
πιστοποιηµένων προϊόντων. 

• Εναρµόνιση µε τα διεθνή πρότυπα για 
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. 

• Αξιοποίηση της παγκόσµιας τάσης για 
εκσυγχρονισµό του αγροτικού τοµέα. 

 

 
• Τάση µετακίνησης του πληθυσµού  των 

ορεινών περιοχών στα αστικά κέντρα.  
• Ανεπάρκεια οδικών υποδοµών για τη µετάβαση 

στο νοµό από τα δυτικά. 
• Ανταγωνισµός που υφίσταται στη διεθνή αγορά 

των αγροτικών προϊόντων. 
 

 
 

Σενάριο 3: Έµφαση στον τοµέα της ενέργειας- Ανάπτυξη πρωτογενούς τοµέα 
(δασοκοµία, κτηνοτροφία)- Ενίσχυση ήπιων µορφών τουριστικής ανάπτυξης 

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 
 
• Έµφαση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ. 
• Παραγωγή υψηλού ενεργειακού δυναµικού. 
• Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισµός του 

πρωτογενούς τοµέα (κτηνοτροφία, 
δασοκοµία). 

• Ανάπτυξη εµπορικής δραστηριότητας. 
• Ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας από 

πολλαπλές δραστηριότητες. 
• Ενίσχυση του αγροτουρισµού και του 

πολιτιστικού τουρισµού- προσέλκυση 
επισκεπτών µε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. 

• Υιοθέτηση καινοτοµίας και χρήση νέων 
τεχνολογιών. 

• Υιοθέτηση των ICTs από το σύνολο των 
παραγωγικών τοµέων. 

• Παραγωγή πιστοποιηµένων ποιοτικών 
προϊόντων. 

• Οργάνωση της ενηµέρωσης και 
επιµόρφωσης των απασχολουµένων στον 
πρωτογενή τοµέα και τον τοµέα της 
µεταποίησης. 

• Βελτίωση του ανεπαρκούς οδικού δικτύου. 
 

 
• Περιορισµός των προοπτικών ανάπτυξης 

ήπιων µορφών τουριστικής δραστηριότητας 
εκτός από τον αγροτουρισµό και τον 
πολιτιστικό τουρισµό. 

• Ανεπαρκές οδικό δίκτυο. 
• Έλλειψη ειδικευµένου εργατικού δυναµικού 

στον τοµέα της κτηνοτροφίας και της 
ενέργειας. 

 
 
 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 
 
• Αξιοποίηση της παγκόσµιας στροφής για 

την ανάπτυξη του αγροτουρισµού. 
• Αξιοποίηση της διεθνούς τάσης για ζήτηση 

τυποποιηµένων και ποιοτικά 
πιστοποιηµένων προϊόντων. 

 
• Τάση µετακίνησης του πληθυσµού  των 

ορεινών περιοχών στα αστικά κέντρα.  
• Ανεπάρκεια οδικών υποδοµών για τη 

µετάβαση στο νοµό από τα δυτικά. 
• Ανταγωνισµός που υφίσταται στη διεθνή 
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• Εναρµόνιση µε τα διεθνή πρότυπα για 
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. 

 
 

αγορά των αγροτικών προϊόντων. 
• Έλλειψη οργανωµένων υποδοµών 

µεταποίησης και προώθησης των 
παραγόµενων αγροτικών προϊόντων. 

 
 
 
6.2 Αποτελέσµατα Ανάλυσης S.W.O.T. 
Στη συνέχεια, ακολουθεί η αξιολόγηση των σεναρίων µε εφαρµογή της µεθόδου S.W.O.T., στη 
βάση ενός αριθµού κριτηρίων αξιολόγησης τα οποία απορρέουν κύρια από τους υποστόχους που 
τέθηκαν αρχικά. Η κλίµακα στην οποία µετράται η απόδοση κάθε σεναρίου ως προς κάθε 
κριτήριο αξιολόγησης είναι ποιοτική και η απόδοση κάθε σεναρίου χαρακτηρίζεται, «Μέτρια», 
«Καλή» και «Πολύ καλή». Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης περιλαµβάνονται στον πίνακα 
που ακολουθεί: 
 
 

 
 
 
 
 
6.3 Πολυκριτηριακή Αξιολόγηση REGIME 
Η πολυκριτηριακή ανάλυση REGIME, συνιστά µια µέθοδο πολυκριτηριακής αξιολόγησης η 
οποία καλύπτει µια µεγάλη ποικιλία προβληµάτων ποιοτικής επιλογής µε πολυκριτήρια, 

ΣΕΝΑΡΙΑ 
α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 ΣΕΝΑΡΙΟ 3 
1 Ήπια τουριστική ανάπτυξη     

2 
Απασχόληση- ∆ηµιουργία νέων θέσεων 
εργασίας 

   

3 
Συγκράτηση του πληθυσµού στις ορεινές 
περιοχές 

   

4 Προώθηση της επιχειρηµατικότητας    
5 Εισόδηµα- Άνοδος του βιοτικού επιπέδου    
6 Αναβάθµιση του οδικού δικτύου    
7 Εκσυγχρονισµός του αγροτικού τοµέα    

8 
Ανάπτυξη οργανωµένης µεταποιητικής 
δραστηριότητας 

   

9 
Παραγωγή πιστοποιηµένων ποιοτικών 
προϊόντων 

   

10 
Ανάπτυξη εµπορικής δραστηριότητας- 
Εξαγωγές 

   

11 Κόστος υποδοµών    
12 Κίνητρα επενδύσεων    
13 Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ    

14 
Προστασία φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος 

   

15 
Προώθηση της καινοτοµίας και χρήση νέων 
τεχνολογιών 

   

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟ ΜΕΤΡΙΟ 
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βασιζόµενα σε ποιοτική ή µικτή πληροφορία, παίρνοντας υπόψη τα βάρη (ή προτεραιότητες) του 
αποφασίζοντα (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2005). Οι βασικές αρχές της µεθόδου συνίστανται στις 
ακόλουθες: 

• ∆ε χρησιµοποιεί µεθοδολογικά µη επιτρεπόµενες πράξεις (π.χ. άθροισµα ή 
πολλαπλασιασµό αριθµών που εκφράζουν ποιοτική διαβάθµιση).  

• Είναι επαρκώς εύληπτη για τον αποφασίζοντα.  
• Είναι εύκολα εφαρµόσιµη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
• Η εφαρµογή της µεθόδου στοχεύει σε µια µη αµφισβητήσιµη λύση, έτσι ώστε να είναι σε 

θέση να προσδιοριστεί η κυριαρχούσα εναλλακτική (Hinloopen and Nijkamp, 1986).  
 
Η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήµατος µε τη µέθοδο REGIME περιλαµβάνει καταρχήν τον 
καθορισµό των εναλλακτικών λύσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης. Η βασική πληροφορία 
που διατίθεται, αποτελείται από ποιοτικά δεδοµένα που αφορούν τη διαβαθµισµένη αξία όλων 
των κριτηρίων για όλες τις εναλλακτικές που προτείνονται.  

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, οι εναλλακτικές λύσεις είναι τα τρία σενάρια 
ανάπτυξης της περιοχής µελέτης για την αξιολόγηση των οποίων χρησιµοποιήθηκαν τα ίδια 
κριτήρια µε αυτά της αξιολόγησης S.W.O.T. Η διαδικασία της αξιολόγησης REGIME, 
υποστηρίχθηκε τεχνικά από το λογισµικό DEFINITE και τα στάδια µέσα από τα οποία 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία στο λογισµικό συνίστανται στα ακόλουθα (Γιαουτζή και 
Στρατηγέα,2005): 
 

• Ορισµός εναλλακτικών λύσεων: Στο στάδιο αυτό, εισήχθησαν στο λογισµικό τα τρία 
εναλλακτικά σενάρια τα οποία αποτελούν τις τρεις εναλλακτικές λύσεις του προβλήµατος. 

 
• Ορισµός κριτηρίων αξιολόγησης: Στο στάδιο αυτό, εισήχθησαν στο λογισµικό τα κριτήρια 

αξιολόγησης όπως ορίστηκαν στη διαδικασία αξιολόγησης S.W.O.T. 
 

• ∆όµηση πίνακα επιπτώσεων: Στο στάδιο αυτό, δοµήθηκε ο πίνακας επιπτώσεων. Στις 
στήλες του πίνακα τοποθετούνται οι εναλλακτικές και στις σειρές τα κριτήρια 
αξιολόγησης. Τα κελιά του πίνακα, περιλαµβάνουν την απόδοση κάθε εναλλακτικής ως 
προς κάθε κριτήριο αξιολόγησης, η µέτρηση της οποίας στην παρούσα εργασία γίνεται 
µέσα από την υιοθέτηση της ποιοτικής κλίµακας µέτρησης «---/+++», η οποία είναι µια 
ειδική περίπτωση της ordinal scale όπου οι επιπτώσεις παρουσιάζονται µε τη µορφή ---, --, 
- και +++, ++, + και υποδηλώνει ότι οι επιπτώσεις των εναλλακτικών διαφέρουν µεταξύ 
τους αλλά δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιο βαθµό καθώς και της binary scale οι τιµές της 
οποίας είναι είτε “yes” είτε “no” ανάλογα µε το αν η απόδοση της εναλλακτικής ως προς 
κάποιο συγκεκριµένο κριτήριο είναι θετική ή αρνητική.  

 
• Ιεράρχηση κριτηρίων: Στο στάδιο αυτό, ιεραρχήθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης βάσει της 

σηµαντικότητας καθενός από αυτά, σύµφωνα µε την άποψη του αξιολογητή. Η 
ιεράρχησή τους παρουσιάζεται στη συνέχεια κατά φθίνουσα σειρά σηµαντικότητας: 
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1. Προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 
2. Ήπια τουριστική ανάπτυξη 
3. Συγκράτηση του πληθυσµού στις ορεινές περιοχές 
4. Απασχόληση- ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 
5. Αναβάθµιση οδικού δικτύου 
6. Εκσυγχρονισµός του αγροτικού τοµέα 
7. Ανάπτυξη οργανωµένης µεταποιητικής δραστηριότητας 
8. Παραγωγή πιστοποιηµένων ποιοτικών προϊόντων 
9. Κόστος υποδοµών 
10. Προώθηση της καινοτοµίας και χρήση νέων τεχνολογιών 
11. Προώθηση της επιχειρηµατικότητας 
12. Εισόδηµα- Άνοδος του βιοτικού επιπέδου 
13. Παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. 
14. Κίνητρα επενδύσεων 
15. Ανάπτυξη εµπορικής δραστηριότητας- Εξαγωγές 

 
 
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την εφαρµογή της µεθόδου, παρουσιάζονται στο 
διάγραµµα που ακολουθεί, το οποίο απεικονίζει την τελική ιεράρχηση των εναλλακτικών βάσει 
των αποδόσεων κάθε µιας από αυτές ως προς το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης καθώς και 
τη σηµαντικότητα κάθε κριτηρίου: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∆ιάγραµµα 6-1: Ιεράρχηση Εναλλακτικών- Μέθοδος REGIME 

 
 
 

MCA 1: Regime method {no stand.; Ordinal (Effect_14)}
Weights
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6.4 Αποτελέσµατα Αξιολογήσεων 
 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις δύο διαδικασίες αξιολόγησης, το σενάριο 
µε τις καλύτερες επιδόσεις είναι το πρώτο που αφορά στην ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού 
µε την παράλληλη τόνωση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα παραγωγής καθώς και τη 
µικρής κλίµακας παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (αιολική και υδραυλική ενέργεια, βιοµάζα).  

Στο σενάριο αυτό, υιοθετείται µια περισσότερο διατοµεακή προσέγγιση που εξασφαλίζει 
την πολύπλευρη ανάπτυξη του ορεινού συµπλέγµατος µέσα από τη δηµιουργία ενός ευρύτερου 
φάσµατος δραστηριοτήτων µε σηµείο αναφοράς τον εναλλακτικό τουρισµό και δευτερευόντως 
τους άλλους δύο τοµείς παραγωγής. Αυτού του είδους η οπτική, αποτελεί κατά κάποιο τρόπο µια 
«ασφαλιστική δικλείδα» για την τοπική οικονοµία, καθώς η αναπτυξή της προέρχεται από 
πολλαπλές συµπληρωµατικές δραστηριότητες των τριών τοµέων παραγωγής.  

Τα άλλα δύο προτεινόµενα σενάρια, αποτελούν δύο εναλλακτικές λύσεις που δύνανται να 
εφαρµοστούν στο υπό µελέτη σύστηµα σε περίπτωση που το πρώτο σενάριο δεν αποδώσει τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα στρέφοντάς το σε διαφορετική αναπτυξιακή κατεύθυνση. 

Η διαδικασία της αξιολόγησης, καταλήγει ουσιαστικά στην ιεράρχηση των τριών 
προτεινόµενων εναλλακτικών σεναρίων, ανάλογα µε την απόδοση καθενός από αυτά στη βάση 
των κριτηρίων αξιολόγησης που τελικά ορίστηκαν. Τα κριτήρια βάσει των οποίων έγινε η 
αξιολόγηση των εναλλακτικών, είναι τα ίδια και στις δύο περιπτώσεις αξιολόγησης (S.W.O.T. 
και REGIME) µε τη διαφορά ότι κατά την εφαρµογή της µεθόδου REGIME, ιεραρχήθηκαν 
ανάλογα µε το βαθµό σηµαντικότητας που κάθε ένα από αυτά ενσωµατώνει (στην περίπτωση 
αυτή σύµφωνα µε την κρίση του αξιολογητή). Το βάρος που δίνεται σε κάθε ένα από αυτά τα 
κριτήρια αντιπροσωπεύει την κοινωνικοπολιτική σπουδαιότητα του κριτηρίου. Παρά το γεγονός 
ότι τα αποτελέσµατα που προκύπτουν είναι τα ίδια, στην περίπτωση εφαρµογής της µεθόδου 
REGIME, τα εναλλακτικά σενάρια διαφοροποιούνται σαφέστερα σε σχέση µε την αξιολόγηση 
S.W.O.T. Όσον αφορά την κλίµακα µέτρησης της απόδοσης κάθε εναλλακτικής, στην περίπτωση 
εφαρµογής της µεθόδου S.W.O.T είναι σχετικά αυθαίρετη ενώ κατά την εφαρµογή της µεθόδου 
REGIME, υπάρχει η δυνατότητα µέτρησης της απόδοσης των εναλλακτικών υιοθετώντας 
παράλληλα ποιοτικές και ποσοτικές κλίµακες οι οποίες διαφοροποιούν σαφώς την απόδοση των 
εναλλακτικών ως προς κάθε κριτήριο. Ωστόσο, ο συνδυασµός των δύο παραπάνω µεθόδων 
αξιολόγησης, καθιστά τη διαδικασία της αξιολόγησης περισσότερο αντικειµενική µέσα από τη 
σύγκριση των αποτελεσµάτων που κάθε µια από αυτές δίνει. Στην παρούσα µελέτη, το βέλτιστο 
σενάριο σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν και στις δύο περιπτώσεις αξιολόγησης 
είναι το πρώτο ενώ ακολουθούν κατά σειρά το δεύτερο και το τρίτο.  
 
7. Προτάσεις Πολιτικής 
 
Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται τα µέτρα πολιτικής τα οποία συνιστούν εναλλακτικές 
διαδροµές µετάβασης του συστήµατος από την υφιστάµενη κατάσταση στη µελλοντική 
επιθυµητή εικόνα. Η υλοποίηση του επιλεγέντος σεναρίου, προϋποθέτει παρεµβάσεις στο χώρο 
οι οποίες περιγράφονται µέσα από τα µέτρα πολιτικής που αναπτύσσονται ακολούθως: 
 

 Βελτίωση των οδικών υποδοµών που εξυπηρετούν τις µετακινήσεις εντός των ορίων του 
ορεινού συµπλέγµατος του νοµού αλλά και τη σύνδεση του νοµού µε τους γειτονικούς 
του.  

 Προώθηση της επιχειρηµατικότητας, µέσα από την ενηµέρωση των πολιτών για τις 
εξελίξεις στους παραγωγικούς τοµείς και την παροχή κινήτρων. 
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 Εξειδίκευση του εργατικού δυναµικού και βελτίωση του γνωστικού υποβάθρου του 
συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής.  

 ∆ηµιουργία δικτύων υποστήριξης των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας- 
ICTs, προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού και εκπαίδευση του ανθρώπινου 
δυναµικού στις νέες αυτές τεχνολογίες.  

 Υιοθέτηση καινοτοµικών µεθόδων και νέας τεχνολογίας από τον αγροτικό τοµέα και τον 
τοµέα της µεταποίησης. 

 ∆ηµιουργία τουριστικών υποδοµών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του εναλλακτικού 
τουρισµού και αναβάθµιση- καλύτερη οργάνωση αυτών που έχουν ήδη χωροθετηθεί στην 
περιοχή (Οργανωµένες αγροικίες, παραδοσιακοί ξενώνες, ορειβατικά µονοπάτια κ.λπ.). 

 Αξιοποίηση και συντήρηση των πολιτιστικών (ιστορικών, λαογραφικών, αρχαιολογικών 
κ.λπ.) πόρων της περιοχής. 

 Προβολή των προϊόντων που παράγει η περιοχή µέσω του διαδικτύου και της ανάπτυξης 
εµπορικής δραστηριότητας. 

 Οργάνωση σεµιναριακών κέντρων για την εκπαίδευση και επιµόρφωση του εργατικού 
δυναµικού. 

 ∆ικτύωση των επιχειρήσεων µέσω ICTs (αγροτικές, µεταποιητικές, εµπορικές και 
τουριστικές επιχειρήσεις). 

 Αξιοποίηση κρατικών επενδύσεων που διατίθενται για την ανάπτυξη της περιοχής και 
χρηµατοδοτήσεων που προέρχονται από ευρωπαϊκά προγράµµατα και αφορούν στην 
περιφερειακή ανάπτυξη.  

 Ενεργειακός σχεδιασµός για τη χωροθέτηση και λειτουργία των απαραίτητων µονάδων 
και εγκαταστάσεων παραγωγής ήπιων µορφών ενέργειας. 

 Παραγωγή- Τυποποίηση- Εµπορία- Προώθηση ποιοτικών προϊόντων (Προϊόντα 
Ονοµασίας Προέλευσης κ.λπ.). 

 ∆ηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. 
 ∆ηµιουργία µικρής κλίµακας µεταποιητικών µονάδων που ασχολούνται µε την 
επεξεργασία, τυποποίηση και πιστοποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τοµέα. 

 Αναδιάρθρωση της διαθέσιµης αγροτικής γης. 
 ∆ηµιουργία µικρής κλίµακας ΒΙ.ΠΕ. 
 Τόνωση των εξαγωγών παραγόµενης ξυλείας. 

 
 
8. Συµπεράσµατα 
 
Η παρούσα εργασία, καταδεικνύει τη σπουδαιότητα αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών 
διαθεσίµων των ορεινών περιοχών της χώρας, προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ήπιων 
µορφών τουρισµού και την παράλληλη ενίσχυση των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς και 
δευτερογενούς τοµέα παραγωγής καθώς και του τοµέα της ενέργειας.  

Η αναβάθµιση των ορεινών περιοχών, πρόκειται να συνεισφέρει σηµαντικά στην 
αναζωογόνηση της ελληνικής περιφέρειας, µέσα από τη συγκράτηση του πληθυσµού στις 
περιοχές αυτές, την προσέλκυση επισκεπτών µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο και ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντα, την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας µέσα από την ανάπτυξη επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων που αφορούν στο σύνολο των τοµέων παραγωγής, την προβολή της µοναδικής 
ελληνικής φύσης και των ιδιαιτεροτήτων της και τη βελτίωση και αναβάθµιση των υποδοµών 
(συγκοινωνιακές υποδοµές, τουριστικές υποδοµές κ.λπ.).  
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Η ανάπτυξη των ορεινών όγκων, δύναται επίσης να συµβάλλει, στην άµβλυνση της µη 
ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης που παρατηρείται µεταξύ των νησιωτικών και των 
ηπειρωτικών περιοχών της χώρας και στην ευρύτερη οικονοµική αναβάθµιση των περιοχών 
αυτών µέσα από την ανάπτυξη του συνόλου των παραγωγικών τοµέων, την αξιοποίηση 
επενδύσεων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Τέλος, η αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων που οι περιοχές αυτές διαθέτουν, θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις αρχές της 
βιώσιµης ανάπτυξης ώστε να διασφαλιστεί ο σεβασµός στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
καθώς επίσης και η επάρκεια των διαθέσιµων πόρων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 
µελλοντικών γενεών.  
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Abstract 
The aim of this paper is to investigate a methodological approach in order the mountainous 
region of Trikala to be developed. Different directions for the development of this mountainous 
area are examined under the basics of sustainability and sustainable development of the system’s 
comparative advantages is provided. Sustainable development is directly associated with the 
quality of natural environment and human’s standards of living. Therefore, it also has a strong 
relation with geographical space and the organization of activities which take place in this space. 
The issue of activities’ organization into an assessed political, societal and economic system 
contributes to its social coherence and economic efficiency. As a result, regional planning should 
be strictly implemented under the basics of sustainable development and environmental 
protection. Under this framework, the study aims at setting a project for the system under study 
through the adoption of scenario planning method. 

The first chapter refers to the methodological approach of the study. In the second chapter, 
the main goal and sub- goals of the study are presented. In the third chapter, status quo and 
characteristics of the system are studied. In chapter four, dynamics of the system’s status quo are 
provided. In chapter five, three alternative scenarios are proposed for the sustainable 
development of the region. In chapter six, S.W.O.T. analysis and REGIME evaluation method 
take place in order to choose only one scenario to be implemented in the future. In the seventh 
chapter, several policy measures are proposed for the implementation of the selected scenario. 
Finally, in chapter eight, some conclusions are referred which arose from the whole study.  
 
 


