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 Συνήλθε  στις 09 ∆εκεµβρίου 2015 και ώρα 12:00 π.µ ηµέρα Τετάρτη στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακού Συµβουλίου) η 
Περιφερειακή Επιτροπή Κοινωνικής Συνοχής, Πολιτισµού Παιδείας-∆ια βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης & Τουρισµού, µετά από την έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό 7/4-12-2015 
της  Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 164 
παρ. 1 & 4 του Ν.3852/2010 και την απόφαση 186/11/14-10-2014 για τη σύσταση της 
Περιφερειακής Επιτροπής. 

 Ο Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής  Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Τύµπας και 
Περιφερειακός Σύµβουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε 
νόµιµη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση 
προγράµµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2016». 

Τον λόγο πήρε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Τύµπας Κων/νος και εισηγήθηκε: 
Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155 τ.Α’/30-7-2014) του 

Υπουργείου Τουρισµού, για τα προγράµµατα και τις δράσεις σχετικά µε την τουριστική 
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προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειµένου να έχουµε την σύµφωνη γνώµη του 
Ε.Ο.Τ. 
     

Εισηγούµαστε 
 
 Την έγκριση του Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας για το έτος 2016, όπως αυτό επεξεργάστηκε από τη ∆/νση ∆ιά Βίου 
Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
παρουσιάζεται στο Παράρτηµα της παρούσας απόφασης. 

 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ-∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
 Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 164 παρ. 1 & 4 
του Ν.3852/2010, την υπ’ αρ. 186/11/14-10-2014 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου «περί εκλογής µελών της Περιφερειακής Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής, 
Πολιτισµού Παιδείας-∆ια βίου Μάθησης, Απασχόλησης & Τουρισµού της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, την υπ’ αριθµ. 3599/22-10-2014 (Α∆Α: 7ΠΛΡ7ΛΡ-ΙΘ3) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισµού Γραµµατέως της Περιφερειακής Επιτροπής 
Κοινωνικής Συνοχής, Πολιτισµού Παιδείας-∆ια βίου Μάθησης, Απασχόλησης & 
Τουρισµού και µετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης µεταξύ των µελών. 
Λαµβάνει υπόψη την πρόταση και  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   

 
 
 Να εγκρίνει το Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

για το έτος 2016, όπως αυτό παρουσιάζεται στο Παράρτηµα της παρούσας απόφασης. 
 Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την απόφαση. 
 Υπέρ ψήφισαν δέκα (10) µέλη. 

 Κατά ψήφισαν ο Περιφερειακός Σύµβουλος  κ. Χαλάτσης Αστέριος. 
  

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1 
 

 
Ο  Αντιπρόεδρος   της           Εκ της Γραµµατείας         Τα µέλη της Περιφερειακής 
Περιφερειακής Επιτροπής    της Περιφερειακής                 Επιτροπής                             
                                                        Επιτροπής 
 

 
Τύµπας Κων/νος                     Μπουτκάρου Αθηνά        Αναγνωστόπουλος Βασίλειος 

 
 
    Λάρισα 09/12/2015     Κόκκαλη-Κουβέλη Γεωργία 

 
           Λιούπας Νικόλαος 

ΑΔΑ: ΩΤΔΙ7ΛΡ-ΒΜΛ



 
        
 
          Μπουτίνας Ιωάννης 
 
          Πινακάς Βασίλειος 
 
                                                                                       Πλωµαρίτης Νικόλαος 
  
                                                                                        Νοτόπουλος Ευάγγελος 
 
           Χαλάτσης Αστέριος 
 
                      Μπέµπης Απόστολος  
                  
                                                                                           Σάκκας Γεώργιος 
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 Η Θεσσαλία στο πέρασµα των χρόνων 
 
Η Θεσσαλία είναι το µεγαλύτερο λεκανοπέδιο της Ελλάδας µε έκταση 
14.071 τετ.χλµ. Φαίνεται πως στους προϊστορικούς χρόνους ήταν 
µεγάλη λίµνη που άδειασε στη θάλασσα από το ρήγµα που 
δηµιουργήθηκε ανάµεσα στον Όλυµπο και Κίσαβο, σχηµατίζοντας τη 
γνωστή κοιλάδα των Τεµπών.  
 
Η Θεσσαλία πήρε το όνοµά της από τους Θεσσαλούς (πολεµική φυλή 
της Θεσπρωτίας), που την κατέκτησαν στο τέλος της δεύτερης 
χιλιετηρίδας, την εποχή του Τρωικού πολέµου. Οι κύριες ντόπιες 
θεσσαλικές φυλές που κατοικούσαν ήδη εκεί, ήταν οι Μαγνήτες, οι 
Περαιβοί και οι Βοιωτοί . 
 
Το 353 π.Χ., ο Βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος Β', κατέκτησε τη 
Θεσσαλία νικώντας τους Αλευάδες και έγινε επαρχία της Μακεδονίας. 
Κατά τη διάρκεια των πολέµων του Μακεδόνα βασιλιά Φιλίππου Ε', το 
200 π.Χ., η Θεσσαλία υπέστη τεράστιες καταστροφές, λόγω του ότι 
στην περιοχή έγιναν πολλές µάχες. 
 
Το 168 π.Χ., η Θεσσαλία γίνεται επαρχία της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. 
Κατά τη Βυζαντινή περίοδο, η Θεσσαλία, που αποτελούσε µέρος του 
Βυζαντινού κράτους, δεχόταν συνεχείς επιθέσεις και επιδροµές 
από Γότθους, Βούλγαρους, Ούνους και Σλάβους από τον 4ο έως τον 
11ο αιώνα µ.Χ., ωστόσο η περιοχή πάντα κατάφερνε να παραµένει σε 
καλή οικονοµική κατάσταση, λόγω της παραγωγής γεωργικών και 
κτηνοτροφικών αγαθών. Στις αρχές του 14ου αιώνα µ.Χ. εγκαθίστανται 
στη Θεσσαλία Αλβανοί και Σέρβοι και µένουν έως το 1396, περίοδος 
όπου ιδρύονται τα µοναστήρια των Μετεώρων. 
 
Η Θεσσαλία κατακτήθηκε το 1423 από τον Μουράτ Β', ο οποίος 
εγκατέστησε «φίλεργους εµπειροπόλεµους χωρικούς» για την 
καλλιέργεια της γης. Στα µέσα του 15ου αιώνα, οι Τούρκοι ίδρυσαν 
στα Άγραφα το πρώτο-αρµατολίκι, θεσµός που καθιερώθηκε στην 
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Το 1600, ο µητροπολίτης Λαρίσης 
∆ιονύσιος ο Σκυλόσοφος, κηρύσσει τον πρώτο ένοπλο αγώνα στην 
Θεσσαλία εναντίον των Τούρκων. 
 
Αναπτύσσονται βιοτεχνικά και εµπορικά κέντρα, όπως 
η υφαντουργία στις περιοχές του Τυρνάβου, της Τσαριτσάνης, 
της Ραψάνης και των Αµπελακίων και ο εµπορικός στόλος της Ζαγοράς, 
που φηµιζόταν για το µετάξι και τους µάλλινους επενδυτές ενώ οι 
κάτοικοί της διακρίθηκαν στην ναυτιλιακή δραστηριότητα. 
 

ΑΔΑ: ΩΤΔΙ7ΛΡ-ΒΜΛ



 

Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Θεσσαλίας 2016     

∆ιακρίνονται Θεσσαλοί στα γράµµατα και στον ξεσηκωµό του γένους, 
όπως ο Ρήγας Φεραίος, ο Άνθιµος Γαζής, ο Κωνσταντίνος Οικονόµος 
ο εξ Οικονόµων, ο Θεοκλής Φαρµακίδης και Θεσσαλοί της διασποράς 
που µυήθηκαν στην Φιλική Εταιρεία. Μετά την επανάσταση εναντίον 
των Τούρκων, ύστερα από διαπραγµατεύσεις, στις 7 Απριλίου του 
1881 η Θεσσαλία προσαρτάται στο Ελληνικό κράτος, εκτός της 
περιοχής της Ελασσόνας. 
 
Τον Ιούλιο του 1906, υπάρχει οµαδική εγκατάσταση προσφύγων από 
την Ανατολική Ρωµυλία στην Θεσσαλία, οι οποίοι βοήθησαν στην 
οικονοµική και κοινωνική εξέλιξη της Θεσσαλίας. Τον Απρίλιο του 1907, 
ιδρύεται το Θεσσαλικό Γεωργικό Ταµείο, όπου τα πρώην τσιφλίκια 
αποκαθιστώνται σε κρατικά τµήµατα και ακολουθεί η δικαίωση των 
γηγενών γεωργών. 
 
Τον Μάρτιο του 1910 ξεσπά εξέγερση των αγροτών στο Κιλελέρ µε 
πολλούς νεκρούς και τραυµατίες, που αίτηµα τους ήταν η 
απαλλοτρίωση των τσιφλικιών. 
 
Το 1912 µε τους νόµους του Ν. Πλαστήρα και του Ε. Βενιζέλου, 
αποφασίζεται η απαλλοτρίωση των τσιφλικιών, ενώ το 1922 
εγκαθίσταται στην Θεσσαλία ένα δεύτερο κύµα προσφύγων από την 
Καππαδοκία, τον Πόντο και την Ιωνία. 
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Γεωγραφική ∆ιάρθρωση   
 
Με διοικητική πρωτεύουσα την Λάρισα η συνολική έκταση της 
Θεσσαλίας αντιπροσωπεύει περίπου το 10,6% της συνολικής έκτασης 
της ελληνικής επικράτειας. Συνορεύει βόρεια µε τις περιφέρειες της 
∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, νότια µε την περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδος, δυτικά µε την περιφέρεια Ηπείρου, ενώ Ανατολικά βρέχεται 
από το Αιγαίο Πέλαγος.  
 
Από την Περιφέρεια διέρχεται ο βασικός αναπτυξιακός και µεταφορικός 
άξονας της χώρας ΠΑΘΕ (Ν-Β), που σε συνδυασµό µε την Εγνατία οδό 
κάνει την προσπέλαση στους ευρύτερους αναπτυξιακούς πόλους της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ιδιαιτέρα εύκολη από άποψη χρόνου και 
προσβασιµότητας.  
 
Το έδαφος, ως προς τη διαµόρφωσή του, είναι 50% ορεινό-ηµιορεινό 
και 50% πεδινό ενώ στα όριά του περιλαµβάνεται η πεδιάδα της 
Θεσσαλίας, η µεγαλύτερη πεδιάδα και σιτοβολώνας της ελληνικής 
επικράτειας, που διαρρέεται στον άξονα ανατολή-δύση από τον ποταµό 
Πηνειό, το τρίτο µεγαλύτερο ποτάµι της χώρας.  
 
Στις ορεινές περιοχές περιλαµβάνονται ο Όλυµπος, το νότιο τµήµα της 
οροσειράς της Πίνδου, το βόρειο τµήµα των Αγράφων, η Όσσα, το 
Πήλιο και η Όθρυς. Ιδιαίτερης σηµασίας γεωστρατηγικό και οικονοµικό 
έργο στην περιφέρεια της Θεσσαλίας είναι η τεχνητή λίµνη του 
Ταυρωπού, η οποία δηµιουργήθηκε ύστερα από απόφραξη της κοίτης 
του Ταυρωπού, παραπόταµου του Αχελώου. Το υπέδαφος της 
περιφέρειας Θεσσαλίας διαθέτει ορυκτό πλούτο, κυρίως χρωµίτη, 
θειούχα µεταλλεύµατα, αµίαντο, ιλµενίτη και κοιτάσµατα λιγνίτη. Το 
οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας χαρακτηρίζεται από συνοχή, µε 20 
περίπου αστικά και τουριστικά κέντρα να την περιβάλλουν.  
Γεωγραφική ∆ιάρθρωση  Περιφέρειας Θεσσαλίας  
 
Οι ορεινοί όγκοι, ο έφορος κάµπος, τα ποτάµια, οι λίµνες και η 
θαλάσσια ακτογραµµή µε το νησιωτικό σύµπλεγµα συνθέτουν ένα 
περιβάλλον υψηλής ποιότητας και αναπτυξιακής δυναµικής µε πολλά 
πλεονεκτήµατα. 
 
Η Γεωγραφική της θέση που εξασφαλίζει στους επισκέπτες και στους 
κατοίκους της σύντοµη και άνετη πρόσβαση σε οποιοδήποτε µέρος της 
χώρας: 
• Οι Κλιµατολογικές – οικολογικές - περιβαλλοντικές συνθήκες, που 

επιτρέπουν την ποιοτική παραγωγή προϊόντων. 
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• Η Μεγάλη και γόνιµη πεδιάδα, που αποτελεί µια ισχυρή παραγωγική 
βάση. 

• Η Αξιόλογη βιοποικιλότητα  των οικοσυστηµάτων µε ιδιαίτερο 
φυσικό κάλλος. 

 
Κλίµα  
 
Το κλίµα της Θεσσαλίας έχει τα στοιχεία του ηπειρωτικού κλίµατος της 
πεδινής κεντρικής Ελλάδας µε ετήσιες διαφορές µεταξύ µέγιστης και 
ελάχιστης θερµοκρασίας άνω των 22 °C. Η µέση ετήσια θερµοκρασία 
είναι 15,7 °C βαθµοί κελσίου. Το καλοκαίρι είναι εξαιρετικά θερµό µε 
καταγεγραµµένες θερµοκρασίες από 38 έως 45 °C, ενώ τα τελευταία 
πέντε έτη παρατηρείται αύξηση της διάρκειας των ηµερών µε πολύ 
υψηλές θερµοκρασίες, γεγονός που αποδίδεται στην παγκόσµια 
κλιµατική αλλαγή. Τα απόλυτα ρεκόρ σηµειώθηκαν τον Ιανουάριο του 
1968(-21.6 οC) και τον Ιούλιο του 2000(45.4 οC). Η µέση ετήσια 
βροχόπτωση κυµαίνεται στα 425 χιλιοστά. 
Παρόλα αυτά το κλίµα της Θεσσαλίας καθορίζεται από τον 
προσανατολισµό, το υψόµετρο και την έκθεση στους ανέµους. Με βάση 
αυτά τα στοιχεία διαµορφώνονται τρείς διαφορετικές κλιµατικές ζώνες. 
Η πρώτη κλιµατική ζώνη αποτελείται από τα παράλια του Αιγαίου. 
Χαρακτηριστικά αυτής της περιοχής είναι οι βόρειοι άνεµοι µε 
σηµαντική υγρασία ακόµη και κατά την ξηρή περίοδο. Οι χειµώνες είναι 
σαφώς ηπιότεροι από ότι στη λεκάνη της Θεσσαλίας 
 Η δεύτερη κλιµατική ζώνη αποτελείται από τη θεσσαλική λεκάνη. 
Χαρακτηριστικά αυτής της ζώνης είναι ηπιότεροι άνεµοι, δεδοµένης της 
ύπαρξης των ορέων που την περικλείουν µε θερµοκρασίες υψηλότερες 
από την πρώτη κλιµατική ζώνη και χειµώνες αρκετά ψυχρούς.  
 Η Τρίτη κλιµατική ζώνη αποτελείται από το νησιωτικό τµήµα, όπου το 
κλίµα µπορεί να θεωρηθεί ως µεσογειακό µε βροχερό  χειµώνα και 
άνοιξη, ζεστό και ξηρό καλοκαίρι και δροσερό συνήθως  φθινόπωρο.  
 Το κλίµα αποτελεί ένα πλεονέκτηµα της περιοχής για θερινό  και 
χειµερινό τουρισµό λόγω της ποικιλοµορφίας που παρουσιάζει από 
περιοχή σε περιοχή.  
 Τέλος η πεδινή περιοχή που αποτελεί και τον βασικό κορµό της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και που παραδοσιακά µέχρι σήµερα δεν 
προσέφερε σηµαντική και αξιόλογη τουριστική κινητικότητα καθώς 
πρόκειται για περιοχή µε έντονη αγροτική δραστηριότητα, θα µπορούσε 
να αξιοποιηθεί έτσι ώστε να δώσει ώθηση συµβατή µε την ιδέα του 
αγροτουρισµού. 
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Φυσικοί Πόροι:  
Α. Βουνά 
 
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας οριοθετείται από µία σειρά ορέων τα οποία 
αποτελούν τα φυσικά όριά της µε τις υπόλοιπες όµορες Περιφέρειες 
αλλά και τη θάλασσα. Χαρακτηρίζεται από δύο συνεχείς γεωγραφικά 
ορεινές περιοχές, οι οποίες δεν ακολουθούν την διοικητική διαίρεση της 
χώρας, µιας και µέχρι σήµερα ο ορεινός της όγκος δεν έχει 
αντιµετωπιστεί ως ενιαίο σύνολο. Πιο συγκεκριµένα: 
 
Η Π.Ε. Λάρισας, διαθέτει το πιο ψηλό βουνό της χώρας τον Όλυµπο, 
γνωστό παγκοσµίως κυρίως για το µυθολογικό του πλαίσιο. Για την 
προστασία της µοναδικής αυτής κληρονοµιάς, ανακηρύχθηκε ήδη από 
το 1938 ως ο πρώτος Εθνικός ∆ρυµός της Ελλάδας. Κάθε χρόνο 
χιλιάδες φυσιολάτρες επισκέπτονται τον Όλυµπο, για να θαυµάσουν 
από κοντά τη γοητεία της φύσης του και να χαρούν την περιήγηση στις 
πλαγιές του και την κατάκτηση των κορυφών του. Οργανωµένα ορεινά 
καταφύγια µε ποικίλες ορειβατικές και αναρριχητικές διαδροµές 
βρίσκονται στη διάθεση των επισκεπτών που θέλουν να εξερευνήσουν 
τις οµορφιές του.  
 
Η Π.Ε. Μαγνησίας, έχει στο βόρειο-ανατολικό τµήµα του το Πήλιο και 
στο νότιο την Όρθρυ. Το Πήλιο είναι κατάφυτο από δάση που στα 
χαµηλότερα υψόµετρα υπάρχουν καλλιέργειες µε µηλιές στις 
ανατολικές πλαγιές, µε ελιές στα νότια καθώς και πολύ πυκνή 
βλάστηση. Έτσι το Πήλιο αποτελεί σηµαντικό πόλο έλξης τόσο για 
χειµερινό όσο και για θερινό τουρισµό, διότι συνδυάζει τους δύο 
βασικούς τουριστικούς πόλους, θάλασσα και ορεινό χωριό. Από την 
άλλη, η Όρθρυς αποτελεί το νότιο σύνορο της Π.Ε. Μαγνησίας µε την 
Π.Ε. Φθιώτιδας. Παρά την πλεονεκτική της θέση η Όρθρυς δεν έχει 
ακόµη-από τουριστική άποψη-αναπτυχθεί σηµαντικά.  
 
Την Π.Ε. Τρικάλων, διατρέχει η οροσειρά της Πίνδου µε τον κύριο 
όγκο των Τζουµέρκων και τα Χάσια- Αντιχάσια που συµπεριλαµβάνουν 
τα Μετέωρα. Συγκεκριµένα τα Μετέωρα είναι ένα σύµπλεγµα από 
τεράστιους βράχους που υψώνονται έξω από την Καλαµπάκα, κοντά 
στα πρώτα υψώµατα της Πίνδου και των Χασίων. Τα µοναστήρια των 
Μετεώρων είναι σήµερα το δεύτερο πλέον σηµαντικό µοναστικό 
συγκρότηµα στην Ελλάδα, ύστερα από το Άγιο Όρος. Σήµερα 
λειτουργούν µόνο έξι και από το 1988 περιλαµβάνονται στον κατάλογο 
µνηµείων παγκόσµιας κληρονοµιάς της UNESCO. Η ορεινότητα της 
περιοχής  των Τρικάλων είναι έντονη µε ποσοστό περί τα 66% όπως 
επίσης και το υδάτινο  στοιχείο αφού στον ορεινό όγκο των Τρικάλων 
πηγάζουν ο Αχελώος και ο Πηνειός ποταµός.  
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Στην Π.Ε. Καρδίτσας, υπάρχει το σύµπλεγµα των Αγράφων που 
αποτελούν τα φυσικά όρια της Π.Ε. και της Περιφέρειας νότια και 
δυτικά. Από το σύνολο της ορεινής περιοχής της Π.Ε. Καρδίτσας µόνο η 
ορεινή περιοχή που περικλείει τη λίµνη  
 
 
Φυσικοί Πόροι:  
Β. Χλωρίδα-Πανίδα 
 
Η χλωρίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας παρουσιάζει µοναδική ποικιλία. 
Μόνο στην ευρύτερη περιοχή του Κάτω Ολύµπου έχουν καταγραφεί 
περίπου 1.000 είδη, από τα οποία θεωρείται ότι τα 155 είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικά ενώ τα 45 προστατεύονται από διεθνείς συµβάσεις. 
Τα είδη της πανίδας που µπορούµε να αναφέρουµε στον χώρο είναι 
κυρίως η πτερωτή πανίδα που απαντάται στην ευρύτερη περιοχή.  
Η Όσσα, τα Τέµπη, ο Κάτω Όλυµπος, το ∆έλτα του Πηνειού ανήκουν 
στις 113 σηµαντικές περιοχές για τα πτηνά της Ελλάδας αριθµώντας 
120 είδη. 
 
Π.Ε. Λάρισας 
 Έχουν καταγραφεί πάνω από 1.500 είδη φυτών και 23 από αυτά  είναι 
τοπικά  ενδηµικά που φυτρώνουν στο αλπικό  τοπίο. 
Ειδικά  στο βουνό Κίσαβος, η βόρεια και ανατολική πλευρά του έχει 
κυρίως δάση οξιάς, βελανιδιάς, καστανιάς, ενώ η πυκνή βλάστηση µε 
άλλα θαµνοειδή φθάνει µέχρι τα παράλια του Αιγαίου. 
Στον Όλυµπο απαντώνται κάποια θηλαστικά και ορισµένα είδη πουλιών 
(λύκος, τσακάλι, αγριογούρουνο, σκίουρος, λαγός, αλεπού, 
Λευκοπελαργός, όρνιο, γυπαετός κ.α.) που προστατεύονται από την 
ελεγχόµενη κυνηγετική  περίοδο και από το εκτροφείο θηραµάτων του 
δασαρχείου. 
 
Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων 
 Στο κεντρικό τµήµα του ορεινού όγκου εκτείνεται πυκνό δάσος οξιάς 
µε άριστη δοµή, ενώ δάση καστανιάς βρίσκονται κυρίως στις ανατολικές 
πλαγιές.  
Όλο το Πήλιο διατρέχεται από ρέµατα µε παρόχθια δάση από πλατάνια 
και σκλήθρα. 
 
Η χλωρίδα του Πηλίου είναι πλούσια σε κοινά είδη, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τα φαρµακευτικά βότανα, αλλά συµπεριλαµβάνει και ενδηµικά 
και σπάνια είδη. 
 Επίσης η πανίδα της περιοχής είναι εξίσου ενδιαφέρουσα. Έχουν 
καταγραφεί πολλά είδη ασπόνδυλων, πολλά εκ των οποίων είναι 
ενδηµικά και σπάνια.  
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Επιπλέον, η περιοχή φιλοξενεί σπάνια και προστατευόµενα  είδη 
αµφιβίων και ερπετών. Υπάρχουν είδη υγρών βιοτόπων, αρκετά σπάνια 
στην Ελλάδα, ενώ τα θαλάσσια σπήλαια στο Αιγαίο αποτελούν 
καταφύγια και τόπο αναπαραγωγής για ένα σηµαντικό πληθυσµό της 
µεσογειακής φώκιας. 
 
Οι Βόρειες Σποράδες µπορεί να θεωρηθεί ότι χαρακτηρίζονται από µια 
εξαιρετικά ανεπτυγµένη βλάστηση µε έντονη διαφοροποίηση από νησί 
σε νησί και από περιοχή σε περιοχή.  
 
 Η βλάστηση µπορεί γενικά να χαρακτηριστεί σαν τυπική Μεσογειακή, 
ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι η δασική βλάστηση καλύπτει το 68,8 % της 
έκτασης των νησιών. 
 Ειδικότερα, στο νησί της Σκιάθου, µε βάση τις επικρατούσες 
βιοκλιµατικές συνθήκες οι αναµενόµενες κλιµατικές οµάδες βλάστησης 
ανήκουν στην «Oleo – Ceratonion» (ζώνη ελιάς – χαρουπιάς) µε 
διάφορες κυρίαρχες όψεις. 
 
 Ακόµη, στο νησί της Σκιάθου υπάρχει το δάσος των «Κουκουναριών», 
που αποτελείται από Χαλέπιο πεύκη (Pinus halepensis) και 
Κουκουναριές (Pinus pinea), ενώ η Σκόπελος είναι το πιο δασωµένο 
νησί της Ελλάδας, αφού το δασικό ποσοστό ξεπερνά το 49% της 
κάλυψης του. Στο νησί έχουν καταγραφεί συνολικά 549 είδη φυτών. 
 
 Επίσης, συναντάται το µοναχικό κίτρινο κοράλλι και το πολύτιµο 
κόκκινο κοράλλι (Corallium rubrum), όπως και ανθόζωα πάνω σε 
σπόγγους (Axinella verucosa και Agelas oroides). Αναπτύσσονται 
επίσης εµπορεύσιµοι σπόγγοι (Spongia sp.).  
Σε ολόκληρη τη θαλάσσια έκταση γύρω από τα νησιά των Βορείων 
Σποράδων, που αποτελεί πλούσιο ψαρότοπο, υπάρχει πλούσια 
ιχθυοπανίδα, τόσο σε αριθµό ειδών, όσο και σε οικονοµική αξία.  
Επιπρόσθετα, η θαλάσσια περιοχή των Βορείων Σποράδων έχει 
χαρακτηριστεί σαν «Θαλάσσιο Πάρκο» και προστατεύεται από 
Προεδρικό διάταγµα µε βάση τη διεθνή Σύµβαση Ramsar 
 Μοναδικός επίσης µπορεί να θεωρηθεί και ο πληθυσµός της 
Μεσογειακής Φώκιας (Monachus monachus) στην περιοχή των Βορείων 
Σποράδων, καθώς αναπαράγεται φυσικά στα ξερονήσια της περιοχής 
και έχει ιδιαίτερη σηµασία από βιολογική και οικολογική άποψη. 
 
 
Π.Ε. Τρικάλων 
 Στο νοµό Τρικάλων στην Αγία Παρασκευή Ασπροποτάµου, συναντάµε 
το µοναδικό δάσος Ιτάµου ένα από τα λίγα σηµεία στην Ν. Ευρώπη 
όπου ο Ίταµος συναντάται σε µεγάλες συστάδες και συνεχίζοντας 
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φτάνουµε σε δύο κορυφές της Πίνδου την Κακαρδίτσα (2.456 µ.) και 
Καταραχιά (2.293 µ.). Μέχρι τα 1000 µ. υπάρχουν βελανιδιές, 
πλάτανοι, πουρνάρια, διάφοροι θάµνοι, ενώ ψηλότερα συναντάµε δάση 
καστανιάς, οξιάς και πυκνά δάση ελάτης µε µεγαλύτερο και 
παραγωγικότερο το δάσος ελάτης στην Ελλάδα.  
Υπάρχουν πολλά είδη πόας στα αλπικά λιβάδια, πλήθος αρωµατικών 
φυτών όπως τσάι, ρίγανη αλλά και πολλά βότανα ιδίως στον Κόζιακα 
όπου µάζευε τα φαρµακευτικά φυτά ο Ασκληπιός. 
Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν πολλά είδη πουλιών, ενώ δεν είναι 
σπάνιο να συναντήσουµε και τον αετό. Μεγαλύτερη και από τις 
πλουσιότερες της Ελλάδας είναι η αντιπροσώπευση σε θηλαστικά όπως 
ο λύκος, η καφετιά αρκούδα, η αλεπού, το ελάφι και το ζαρκάδι και 
άλλα µικρότερα.  
 
Οι κορυφές των κυριοτέρων βουνών της περιοχής είναι οµαλές µε δάση 
κυρίως ελάτου και δρυός και οι αναβάσεις είναι εύκολες. 
Ο Κόζιακας είναι Ελεγχόµενη Κυνηγητική Περιοχή, που είναι και η 
µεγαλύτερη της Ελλάδας και αποτελεί πόλο έλξης κυνηγών τόσο και 
από την Ελλάδα όσο και από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 
Η περιοχή των Μετεώρων αποτελεί µοναδικό γεωλογικό φαινόµενο 
στην Ευρώπη και είναι πόλος έλξης εκατοµµυρίων επισκεπτών και 
µνηµείο Πολιτιστικής & Φυσικής κληρονοµιάς της UNESCO. 
 Μοναδικά τοπία δηµιουργούνται  στις περιοχές που πηγάζουν δύο από 
τα µεγαλύτερα ποτάµια της Ελλάδας , όπως στη Βερλίγκα στον 
Ασπροπόταµο, (πηγές του Αχελώου) και στη κοιλάδα του Πηνειού. 
 
Π.Ε. Καρδίτσας 
Κυριαρχούν τα δάση της πλατύφυλλου δρυός και τα  µικτά. ελάτης και 
δρυός. 
 Έχουν καταγραφεί περίπου 650 είδη φυτών. Κοινό γνώρισµα των 
κορυφών των  Αγράφων είναι η δασοκάλυψη µέχρι τα 1500 – 1800 µ. 
και οι εκτεταµένες πλαγιές µε τα οροπέδια λιβάδια. 
Η πανίδα στην Π.Ε. είναι εξαιρετικά πλούσια και ενδιαφέρουσα, διότι 
αφενός περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό  ειδών ασπόνδυλων και 
σπονδυλωτών και αφετέρου οι πληθυσµοί αυτών των ειδών βρίσκονται 
σε ικανοποιητική κατάσταση 
Η περιοχή της λίµνης Πλαστήρα φιλοξενεί περίπου 70 είδη 
ορνιθοπανίδας και από  τα µεγάλα θηλαστικά συναντάµε την αλεπού, 
τον λύκο και την αρκούδα. 
 
Φυσικοί Πόροι:  
Γ. Ποταµοί 
 
Το υδατογραφικό δίκτυο της Θεσσαλίας είναι αρκετά πλούσιο. 
Υπάρχουν αρκετοί ποταµοί και χείµαρροι που πηγάζουν από τους 
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ορεινούς όγκους της Θεσσαλίας και διασχίζουν την περιφέρεια 
εκβάλλοντας στο Αιγαίο πέλαγος.  
 
Τα ποτάµια που διαρρέουν την Π.Ε. Λάρισας εκτός από τον Πηνειό 
έναν από τους µεγαλύτερους ποταµούς της χώρας, ο οποίος πηγάζει 
από τα Αντιχάσια και εκβάλλει στο Αιγαίο πέλαγος, είναι ο Τιταρήσιος 
που πηγάζει από το βουνό Τίταρος και ο Ενιπέας που πηγάζει από τον 
Όρθρυ. Επίσης το υδρολογικό πλέγµα της Π.Ε. συµπληρώνεται από 
τους Ξεριάς, Σµολιώτικος, Σαραντάπορος, Βουλγάρας και 
Παλιοµάντανος. 
 
Η Π.Ε. Μαγνησίας δε φέρει υδρολογικό πλέγµα, παρά µόνο µερικούς 
χείµαρρους στο νησιώτικο τµήµα.  
 
Το υδρογραφικό σύστηµα της Π.Ε. Τρικάλων είναι πλούσιο και 
περιλαµβάνει τον Πηνειό, τον Ασπροπόταµο που πηγάζει από τα βουνά 
της Πίνδου και διασχίζει µέρος των συνόρων Άρτας-Τρικάλων και 
συνεχίζει στις Π.Ε. Καρδίτσας και Αιτωλοακαρνανίας. Επίσης υπάρχουν 
αρκετά σηµαντικά ποτάµια που θεωρούνται παραπόταµοι του Πηνειού, 
όπως ο Ληθαίος, ο Νεοχωρίτης, ο Πορταικός, ο Ντολερίτης και ο 
Μουργκάνης. 
 
Τα ποτάµια που διαρρέουν την Π.Ε. Καρδίτσας πηγάζουν από τα 
Άγραφα και γενικότερα από την Πίνδο. Τα κυριότερα ποτάµια είναι ο 
Ταυρωπός ή Μέγδοβας, ο Κερασιώτης και το Μεγάλο ποτάµι. Ο ποταµός 
Αχελώος που πηγάζει από την Πίνδο είναι το φυσικό σύνορο µε την 
Π.Ε. Άρτας, ενώ από τα Άγραφα πηγάζει ο Σοφαδίτικος και ο 
Καρδιτσιώτικος που εκβάλλει στον Πηνειό. 
 
 
Φυσικοί Πόροι:  
∆. Λίµνες-Βιότοποι-Υγρότοποι 
 
Λίµνες 
 Η Θεσσαλία διαθέτει τεχνητές λίµνες οι οποίες δηµιουργήθηκαν για τη 
συγκράτηση υδάτινων πόρων, οι οποίοι χρησιµοποιούνται για την 
ύδρευση οικισµών σε χαµηλότερο υψόµετρο και την άρδευση 
καλλιεργήσιµων εδαφών. Φυσικές λίµνες εµφανίζονται µόνο στη 
Σκιάθο. 
 
 Στην Π.Ε. Λάρισας βρίσκεται η λίµνη στο Κεφαλόβρυσο. 
 
Στην Π.Ε. Τρικάλων  στις πηγές Βερλίγκα Ασπροποτάµου η µοναδική 
∆ρακόλιµνη   στα 2.000 µ. υψόµετρο  µε ένα µοναδικό θέαµα  και το 
σχηµατισµό καταρράκτη.  
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Σηµαντικές είναι οι τεχνητές λίµνες Ταυρωπού ή Πλαστήρα έκτασης 
25.000 στρεµµάτων, η οποία δηµιουργήθηκε το 1959-1962 και 
βρίσκεται σε υψόµετρο 850 µ. στο νότιο-δυτικό τµήµα του νοµού 
Καρδίτσας. Ιδιαίτερα η Λίµνη Πλαστήρα αποτέλεσε από το 1988 τη 
βάση για την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής καθώς και η 
λίµνη Σµοκόβου. Φυσικές λίµνες είναι η Στεφανιάδα στην Αργιθέα 
Καρδίτσας.  
 
Οι λίµνες Βρωµολίµνη, Στροφυλιά παραµένουν αναξιοποίητες καθώς 
και του Αγίου Γεωργίου στη Σκιάθο.  
 
Η ανασύσταση της λίµνης Κάρλας, στα όρια των Π.Ε. Λάρισας και Π.Ε. 
Μαγνησίας, βρίσκεται στη φάση πλήρωσής της µε νερά από τον 
Πηνειό Ποταµό µέσω του φράγµατος της Γυρτώνης.  
 
 
Βιότοποι-Υγρότοποι 
Σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας αναπτύσσονται σηµαντικοί βιότοποι. 
Παρόλο που για τους περισσότερους έχει προσδιοριστεί η θέση τους, 
αναλυτικές µελέτες έχουν εκπονηθεί µόνο σε ορισµένες περιπτώσεις, 
γεγονός που δυσκολεύει την πραγµατική τους αξιολόγηση.  
 
Στην Π.Ε. Λάρισας ως υγρότοποι χαρακτηρίζονται, ο χώρος στο δέλτα 
Πηνειού στην περιοχή του Στοµίου, ο ποταµός Πηνειός, ο ποταµός 
Ελασσονίτικος και ο ποταµός Τιταρήσιος. 
 
Στην Π.Ε. Μαγνησίας υπάρχει ο υγρότοπος της λίµνης Κάρλας, ενώ 
στην περιοχή βρίσκεται το έλος του όρµου της Σούρπης.  
Τέλος, οι λίµνες της Σκιάθου, Βρωµολίµνη, Στροφυλιά και Αγίου 
Γεωργίου, αποτελούν σηµαντικούς βιότοπους για τη χλωρίδα και την 
πανίδα της περιοχής.  
 
Στην Π.Ε. Τρικάλων υπάρχει ο υγρότοπος του Ασπροποτάµου 
(Αχελώου) στα σύνορα των Π.Ε. Τρικάλων και Άρτας και ο υγρότοπος 
του ποταµού Ληθαίου. 
 
Στην Π.Ε.  Καρδίτσας υπάρχουν δύο υγρότοποι. Ο ένας βρίσκεται 
στην τεχνητή λίµνη Πλαστήρα και ο δεύτερος στον ποταµό Αχελώο στα 
όρια των Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Καρδίτσας. 
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Ε. Σπήλαια-Ιαµατικές Πηγές 
 
Σπήλαια 
Σε όλη την Περιφέρεια βρίσκονται διάσπαρτα πολλά σπήλαια, τα οποία 
έχουν ανακαλυφθεί αλλά δεν έχουν αξιοποιηθεί, δεδοµένου ότι το 
κόστος αξιοποίησής τους είναι πολύ υψηλό.  
Έχουν καταγραφεί δεκαεννιά σπήλαια. Αξίζει να επισκεφτεί κάποιος το 
σπήλαιο της Θεόπετρας (που βρίσκεται 7 χλµ. Ν.Α. από την 
Καλαµπάκα. Εδώ έχουν εντοπισθεί ευρήµατα από την παλαιολιθική ως 
τη νεολιθική εποχή.  
Στο σπήλαιο εντοπίζονται για πρώτη φορά στην Θεσσαλία 4 ανθρώπινες 
ταφές  στα 7.000-7.500 π.χ. και άλλες δύο στα 14.000 π.χ.                   
Στο τέλος της Νεολιθικής εποχής (4.000 π.Χ.) ανάγονται αντικείµενα 
Βαλκανικής προέλευσης που προφανώς αποτελούσαν αντικείµενα 
ανταλλαγών.  
 
Ιαµατικές πηγές 
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, λόγω των εδαφών της, υπάρχει πληθώρα 
διάσπαρτων ιαµατικών πηγών. Αρκετές από τις ιαµατικές πηγές είναι 
αξιοποιηµένες και καταγεγραµµένες από τον ΕΟΤ, το οποίο σηµαίνει ότι 
διαθέτουν υποτυπώδεις υποδοµές για την προσέλκυση τουριστικού 
κοινού.  
 Οι σηµαντικότερες ιαµατικές πηγές στην Περιφέρεια είναι:  
Η πηγή του Κόκκινου Νερού, φηµισµένη για τα ανθρακούχα νερά στην 
Καρίτσα. 
Τα λουτρά Σµοκόβου, της Καΐτσιας, της Σουλαντάς, της Μπράβας, στην 
τοποθεσία Αλιθαράκι, Βροµονέρι, Λόγκο, Τρόποι, Στάµπα και στην 
τοποθεσία Πλαστήρα. 
Οι πηγές αυτές είναι κατάλληλες για ρευµατικές, αρθριτικές, 
δερµατικές, γυναικολογικές παθήσεις καθώς και παθήσεις του 
αναπνευστικού συστήµατος. Στην πλειοψηφία τους παραµένουν 
αναξιοποίητες εκτός από λίγες περιπτώσεις, όπως τα ιαµατικά νερά του 
Ριζώµατος της Π.Ε. Τρικάλων, µε τα παλιά ρωµαϊκά λουτρά, τα λουτρά 
Σµοκόβου, Καΐτσιας και  ∆ρανίτσας στο Ν. Καρδίτσας. 
 
 
 
Περιοχές Προστασίας µε Ιδιαίτερη 
Οικολογική Αξία 
 
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εµφανίζει πολλές περιοχές προστασίας µε 
ιδιαίτερη οικολογική και αισθητική αξία, οι περισσότερες των οποίων 
βρίσκονται σε περιοχές που είναι ενταγµένες σε θεσµοθετηµένο πλαίσιο 
προστασίας.  
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Οι θεσµοθετηµένες περιοχές προστατεύονται από την Ελληνική 
Νοµοθεσία καθώς παρουσιάζουν µεγάλο οικολογικό, αισθητικό αλλά και 
ιστορικό ενδιαφέρον.  
 
∆ύο είναι οι θεσµοθετηµένες περιοχές που έχουν εθνική σηµασία και 
εµβέλεια.  
Πρόκειται για τον Εθνικό ∆ρυµό Ολύµπου και το Εθνικό Θαλάσσιο 
Πάρκο Αλοννήσου.  
 
Καθορισµένες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι επίσης και οι περιοχές 
NATURA 2000, ενώ διαθέτει εκτεταµένες προστατευόµενες περιοχές 
όπως:  

� την κοιλάδα των Τεµπών,  
� τα δάση της Όσσας,  
� τα πευκοδάση της Σκιάθου, 
� το νησί Πιπέρι των βόρειων Σποράδων και  
� την περιοχή των Μετεώρων-Αντιχάσια 
� την Περιοχή Κόζιακα-Ασπροποτάµου 
� το εθνικό πάρκο Τζουµέρκων. 

 
Τέλος, υπάρχουν σε όλη την έκταση της Περιφέρειας αισθητικά δάση, 
τοπία ιδιαίτερου κάλους µε διατηρητέα µνηµεία της φύσης. 
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Αξιοθέατα και Πολιτιστικοί χώροι της Περιφέρειας Θεσσαλίας   
 
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, µε τα τέσσερα µεγάλα αστικά της κέντρα, 
είναι µια περιοχή µε πλούσια και σπάνια πολιτισµική παράδοση ικανή να 
προσελκύσει τουριστικό ενδιαφέρον και να δώσει µια νέα διάσταση 
τουριστικής προβολής. Ενδεικτικά,  θα παραθέσουµε µερικά σηµαντικά 
αξιοθέατα που θα µπορούσαν, εν δυνάµει, να αποτελέσουν πόλο έλξης 
για όσους επιθυµούν να επισκεφτούν τις τέσσερις πόλεις του 
θεσσαλικού κάµπου. 
 
 
          Στην πόλη της Λάρισας συναντάµε µνηµεία αρχαία, βυζαντινά, 
νεότερα και σύγχρονα καθώς και πλήθος διατηρητέων κτηρίων και 
µουσείων όπως: 
 
� Το Αρχαίο θέατρο Λάρισας. Είναι χτισµένο στη νότια πλευρά του 

λόφου Φρουρίου τον 3ο αιώνα π.Χ., όπου οι ανασκαφές το έφεραν 
στην επιφάνεια στα µέσα της δεκαετίας του ’90. 

� Το Φρούριο. Πρόκειται για τον χώρο στον οποίο έχουν βρεθεί οι 
πρώτες ενδείξεις κατοίκησης της πόλης από τη νεολιθική ακόµα 
περίοδο, ενώ αργότερα αποτέλεσε την αρχαία Ακρόπολη. Στη νότια 
πλευρά του βρίσκεται το πρώτο αρχαίο θέατρο.  
Κατά τη βυζαντινή περίοδο ήταν το θρησκευτικό κέντρο και κατά 
την οθωµανική εµπορικό και αµυντικό κέντρο. 

� Μνηµείο (τάφος) Ιπποκράτη. Στην πόλη της Λάρισας έζησε τα 
τελευταία χρόνια της ζωής του ο πατέρας της ιατρικής Ιπποκράτης 
όπου και πέθανε. Ο τάφος του ήρθε στο φως µετά από πληµµύρα 
κατά τον 19ο αιώνα, και τοποθετείται στην έξοδο της αρχαίας πόλης 
προς τη Γυρτώνη. Κοντά στο σηµείο αυτό έχει στηθεί σύγχρονο 
µνηµείο, µε τον ανδριάντα του Ιπποκράτη στην κορυφή του. 

� Γενί Τζαµί. Πρόκειται για κτίριο του 19ου αιώνα, το οποίο στέγαζε 
το Αρχαιολογικό Μουσείο της Λάρισας, από το 1957 έως µέχρι το 
2012. Μετά την µεταφορά των εκθεµάτων του, στο νέο 
Αρχαιολογικό Μουσείο παραµένει κλειστό, όµως στις προθέσεις των 
αρχαιολογικών υπηρεσιών είναι να παραµείνει εκθεσιακός χώρος 
αρχαιολογικών θησαυρών, είτε φιλοξενώντας περιοδικές εκθέσεις, 
είτε µια µόνιµη διαχρονική έκθεση και µόνο για την ιστορία της 
Λάρισας, µε ανάλογα ευρήµατα. 

� Μύλος του Παππά. Σηµερινό κτίριο για τις παραστάσεις του 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Λάρισας. Πρόκειται για βιοµηχανικό κτίριο αλευροποιίας 
(µύλος), που κατασκευάστηκε το 1883, και λειτούργησε το 1893. 
Στις αποθήκες του στεγάζονται θερινός κινηµατογράφος, εργαστήρι 
εικαστικών τεχνών, σχολή χορού, αίθουσα παραστάσεων, η 
φιλαρµονική ορχήστρα του δήµου, καθώς επίσης και το πλέον 
κλασσικό κουκλοθέατρο “Τιριτόµπα”. 
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� Νέο Αρχαιολογικό – Βυζαντινό µουσείο Λάρισας. Είναι το νέο 
κτήριο στο οποίο µεταφέρθηκε το αρχαιολογικό µουσείο, από τη 
∆ευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012, λόγω οργάνωσης της µόνιµης έκθεσής 
του, µε αναδιοργάνωση και αύξηση των εκθέσεών του, και τη 
δηµιουργία νέων εκθέσεων από την βυζαντινή περίοδο. Η έκθεση 
περιέχει εκθέµατα από τις εξής περιόδους: παλαιολιθική, νεολιθική, 
αρχαϊκή, κλασική, ελληνιστική και ρωµαϊκή. Από το 1957 µέχρι την 
µεταφορά του στεγαζόταν στο γενί Τζαµί. 

� Λαογραφικό – Ιστορικό Μουσείο Λάρισας. Το µουσείο φιλοξενεί 
έκθεση που παρουσιάζει τον νεότερο ελληνικό πολιτισµό και 
ιδιαίτερα τον πολιτισµό στον Θεσσαλικό χώρο, από τον 16ο αιώνα 
έως και τα µέσα του 20ου. Το µουσείο παρουσιάζει τον 
προβιοµηχανικό πολιτισµό στην Θεσσαλική ύπαιθρο, καθώς και 
σκηνές αστικής ζωής από την πόλη της Λάρισας. Σκοπός του είναι η 
προβολή και διάσωση του προβιοµηχανικού πολιτισµού της 
Θεσσαλίας. 

 
� Στην Π.Ε. Λάρισας υπάρχουν επίσης αξιόλογα µουσεία:

• ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
• ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
• ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
• ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
• ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΒΑΡΤΖ
• ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΧΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
• ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
• ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ) 
 
 
Στην πόλη της Καρδίτσας τουριστικό πόλο έλξης θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν: 
� Το Νεοκλασικό ξενοδοχείο Άρνη, που έκτισε Γάλλος 

αρχιτέκτονας το 1920 και διέθετε θολωτό τρούλο. 
� Η ∆ηµοτική Αγορά, που είναι ίσως το µοναδικό εναποµένον κτίριο 

αρχιτεκτονικού στυλ γνωστού ως “Μοντέρνο Κίνηµα” βασισµένου 
στην Ελληνιστική και Ρωµαϊκή περίοδο. Λειτουργεί ως χώρος 
πολιτισµού (όπου γίνονται εκθέσεις) και παρουσιάσεις ψυχαγωγίας, 
αλλά και ως εµπορικό κέντρο. Εκεί η οδός Βάλβη που οδηγεί στην 
αγορά είναι δρόµος που διατηρεί το χρώµα της παλαιάς Καρδίτσας. 

� Το άλσος του Παυσίλυπου, το όνοµα του οποίου προέρχεται από 
το γεγονός ότι ο περίπατος σ’ αυτό οδηγεί σε “παύση της λύπης”. 

� Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Κωνσταντίνου είναι του 
19ου αιώνα (από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα). Κοσµείται µε 
τοιχογραφίες του γνωστού Καρδιτσιώτη ζωγράφου ∆ηµητρίου 
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Γιολδάση. Μέσα στο ναό υπάρχει περίτεχνο εικονοστάσι αφιερωµένο 
στον Άγιο Σεραφείµ, που είναι και ο πολιούχος. 

� Το Λαογραφικό µουσείο Λάµπρου και Ναυσικάς Σακελλαρίου που 
φιλοξενεί προσωπικά αντικείµενα του Νικολάου Πλαστήρα, 
παραδοσιακές φορεσιές, κοσµήµατα και εξαρτήµατα παραδοσιακών 
στολών. 

� Ο Ναός της Ζωοδόχου Πηγής (περιοχή Καµινάδων) του 19ου 
αιώνα µε το ξυλόγλυπτο τέµπλο. 

� Το Σιντριβάνι, που είναι πρόσφατο στολίδι για την κεντρική πλατεία 
της πόλης και απεικονίζει στις άκρες του τους αστερισµούς σε κάθε 
σηµείο του ορίζοντα. 

 

� Στην Π.Ε. Καρδίτσας υπάρχουν  αξιόλογα µουσεία:

• ∆ηµοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας
• Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο Καρδίτσας "Λ. & Ν. Σακελλαρίου"
• Μουσείο Ύδρευσης ∆ήµου Καρδίτσας (Παπαράντζα)
• Φωτοκινηµατογραφικό Μουσείο ΛΕ.Φ.Κ.Κ.
• Αρχαιολογικό µουσείο Καρδίτσας
• Λαογραφικό Μουσείο Σοφάδων
• Λαογραφικό Μουσείο Μουζακίου
• Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Ρεντίνας
• Μουσείο Βυζαντινής & Μεταβυζαντινής Τέχνης Ρεντίνας
• Κέντρο Ιστορικών Μελετών "Νικ. Πλαστήρας" (Μορφοβούνι)
• Λαογραφικό Μουσείο Παλαµά
• Αγροτικό Μουσείο Ιτέας
• Μουσείο Γεωργίου Καραϊσκάκη (Μαυροµµάτι)
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Στην περιοχή του Βόλου µπορεί κανείς να περπατήσει στα πάρκα του 
Αγίου Κωνσταντίνου, του Πεδίου του Άρεως και του Ασύλου. Επίσης η 
πόλη προσφέρει ένα εξαιρετικό πολιτισµικό δείγµα µουσείων, όπως: 
� Το Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, όπου φυλάσσονται µερικά 

εξαιρετικά προϊστορικά ευρήµατα της περιοχής. 
� Το Κέντρο Τέχνης «Τζιόρτζιο ντε Κίρικο», µε συχνές θεµατικές 

εκθέσεις και µόνιµη συλλογή. 
� Το Μουσείο Βιοµηχανικής Ιστορίας στο συγκρότηµα Τσαλαπάτα 

περιλαµβάνει 20 χειροτεχνικά εργαστήρια, εκθετήρια και µικρά 
εµπορικά  καταστήµατα για παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής, 
χώρους εκθέσεων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, βιβλιοθήκη, 
αίθουσα video-wall και κινηµατογράφο καθώς και χώρους αναψυχής 
(καφέ, εστιατόριο, ουζερί). 

� Το Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή, στεγάζεται στο σπίτι του 
λαογράφου, στην οδό Κίτσου Μακρή 38 και ανήκει στο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας. Περιλαµβάνει τη λαογραφική συλλογή του σηµαντικού  
ερευνητή µε µοναδικά στο είδος τους εκθέµατα, τη βιβλιοθήκη του, 
που αποτελείται από 4.000 τόµους βιβλίων και το αρχείο του µε 
2.5000 διαφάνειες και 4.000 φωτογραφίες, σε πολλές από  τις 
οποίες απεικονίζονται θησαυροί της λαϊκής µας παράδοσης που δε 
σώζονται σήµερα. 
Αξιοθέατα και Πολιτιστικοί χώροι της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
 στην περιοχή του  Βόλου 

�  Το εντοµολογικό µουσείο του Βόλου, είναι µοναδικό στο είδος 
του στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα των Βαλκανίων. 
Περιλαµβάνει 35.000 έντοµα διαφόρων τάξεων, κυρίως 
λεπιδόπτερων, που ανήκουν σε περισσότερα από 10.000 είδη, 
υποείδη και φυλές. 

� Το κάστρο του Βόλου, στην σηµερινή συνοικία Παλαιά στο δυτικό 
τοµέα της πόλης χτισµένο στα µέσα του 6ου αι. µ.Χ. 

� Το Σιδηροδροµικό Μουσείο  Θεσσαλίας. 
� Το πάρκο του Αναύρου, µε αντιπροσωπευτικά δείγµατα µοντέρνας 

γλυπτικής. Το 1988 έγινε στην πόλη συµπόσιο Ελλήνων και ξένων 
καλλιτεχνών-γλυπτών. Οι παρευρισκόµενοι δώρισαν στην πόλη όσα 
έργα δηµιούργησαν τη χρονική περίοδο του συµποσίου, τα οποία και 
κοσµούν το πάρκο.          

Περιµετρικά του νοµού Μαγνησίας µπορεί κανείς να εστιάσει: 
� Στους νεολιθικούς οικισµούς του Σέσκλου και ∆ιµηνίου. 
� Στο τρενάκι του Πηλίου, για µια βόλτα από τα Άνω Λεχώνια έως 

τις Μηλιές. 

� Στο Αρχοντικό Κοντού στην Ανακασιά µε τις µοναδικές 
τοιχογραφίες του Θεόφιλου. 

� Στη Βιβλιοθήκη Ζαγοράς.

ΑΔΑ: ΩΤΔΙ7ΛΡ-ΒΜΛ



 

Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Θεσσαλίας 2016     

ΑΔΑ: ΩΤΔΙ7ΛΡ-ΒΜΛ



 

Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Θεσσαλίας 2016     

 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ : 
 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΛΟΥ - ΒΟΛΟΣ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ - ΑΛΜΥΡΟΣ 
 
 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΣ - ΒΟΛΟΣ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΓΟΡΙΤΣΑ - ΝΕΑ 
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Α 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΕΣΚΛΟΥ - ΣΕΣΚΛΟ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ∆ΙΜΗΝΙΟΥ - ∆ΙΜΗΝΙ 

ΦΕΡΑΙ - ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΕΣ ΘΗΒΑΙ - ΝΕΑ 
ΑΓΧΙΑΛΟΣ 

ΑΛΟΣ - ∆ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 

ΣΕΝΤΟΥΚΙΑ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ 

ΤΑΦΟΣ ΣΤΑΦΥΛΟΥ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ 

ΡΩΜΑΪΚΑ ΛΟΥΤΡΑ - ΒΕΛΑΝΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΛΙΜΑΝΙ 
ΓΛΩΣΣΑ 
 
 
         
Τέλος στα Τρίκαλα, εκτός από την γραφικότητα του ποταµού Ληθαίου, 
που διασχίζει την πόλη, ο επισκέπτης µπορεί να έχει πρόσβαση σε έναν 
σηµαντικό αριθµό µουσείων, όπως: 
� Το ∆ηµοτικό Λαογραφικό Μουσείο. Ιδρύθηκε το 1991 και 

λειτουργεί στην οδό Γαριβάλδη 6. Εκτίθενται αντικείµενα 
καθηµερινής χρήσης, λαϊκής τέχνης, ενδυµασίες παραδοσιακές, 
εργαλεία παραδοσιακών επαγγελµάτων από τα τέλη του 18ου αιώνα 
έως τα µέσα του 20ου. Στη συλλογή, επίσης, περιλαµβάνονται 
φωτογραφίες και έντυπα της ίδιας περιόδου, ενώ το µουσείο, σε 
συνεργασία µε το Σύλλογο Φίλων Λαογραφικού Μουσείου, 
διοργανώνει εκδηλώσεις και αναβιώσεις  παραδοσιακών εθίµων. 

� Το ∆ηµοτικό Ιστορικό Αθλητικό Μουσείο. Ιδρύθηκε το 1998 µε 
βάση το συλλεκτικό υλικό του Βασίλη Πελίγκου, το αρχείο του 
Σπύρου Μπονώτη και δωρεές αθλητών και ανωνύµων. Στεγάζεται σε 
διώροφο νεοκλασικό κτίριο και η παρουσίαση των εκθεµάτων 
διαρθρώνεται σε τρείς αίθουσες, όπου παρουσιάζεται η αθλητική 
ιστορία των Τρικάλων από το 1896 µέχρι σήµερα. Λειτουργεί επίσης 
αίθουσα Τροπαίων του τοπικού αθλητισµού καθώς και αναγνωστήριο 
µε βιβλιοθήκη και πολυµέσα. 
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� Το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής Τρικαλινών ∆ηµιουργών, που 
λειτουργεί και ως  Μουσείο Μουσικής Ιστορίας, µε 
οπτικοακουστικό και έντυπο υλικό σχετικό µε τους µουσικούς που 
κατάγονται από τα Τρίκαλα και τη µουσική κληρονοµία της πόλης. 
Αξιοθέατα και Πολιτιστικοί χώροι της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
στην περιοχή των Τρικάλων 

� Το Μουσείο Ιεράς Μητρόπολης, που στεγάζεται στο 
Μητροπολιτικό Μέγαρο της πόλης και αποτελείται από τις αίθουσες: 
Εκκλησιαστικό Μουσείο µε εκκλησιαστικά είδη, εικόνες και άµφια, 
Λαϊκό Μουσείο µε λαογραφικά είδη και αντικείµενα καθηµερινής 
χρήση παρελθόντων ετών, και Βιβλιοθήκη που λειτουργεί και ως 
αναγνωστήριο ανοιχτό στο κοινό και περιλαµβάνει 19.000 τίτλους.  

 
Άλλα σηµαντικά αξιοθέατα της πόλης των Τρικάλων στα οποία µπορεί 
κανείς να βρει ενδιαφέρον είναι: 
� Το Ασκληπιείο της αρχαίας Τρίκκης, στο οποίο έχουν βρεθεί 

ρωµαϊκά λουτρά και ψηφιδωτά, καθώς και δηµόσιο κτίριο των 
ελληνιστικών χρόνων µε ψηφιδωτό, όπου απεικονίζεται ο βασιλιάς 
των Ηδωνών της Θράκης, Λυκούργος. 

� Το Φρούριο της πόλης, κατασκευάστηκε από τον Ιουστινιανό πάνω 
στην αρχαία ακρόπολη της Τρίκκης κατά τον 6ο µ.Χ. αιώνα, µε 
τριπλό τείχος. Σήµερα, το Φρούριο φιλοξενεί το υπαίθριο θέατρο του 
∆ήµου, ενώ είναι επισκέψιµο το ρολόι µε θέα την πόλη. 

� Το Κουρσούµ Τζαµί, κτίσµα του 16ου αιώνα σχεδιασµένο από τον 
Σινάν Πασά, πήρε την ονοµασία του από την τουρκική λέξη 
κουρσούµ, που σηµαίνει µόλυβδος, καθώς ο θόλος του είναι 
ολοσκέπαστος. Αποτελεί σήµερα µνηµείο προστατευόµενο από την 
UNESCO και χρησιµεύει ως χώρος ήπιων εκδηλώσεων. 

� Ο Λόφος του Προφήτη Ηλία, είναι ένας αξιόλογος πνεύµονας 
πρασίνου µε θέα την πόλη και σε κοντινή από το κέντρο απόσταση. 
Στο λόφο βρίσκεται η εκκλησία του Προφήτη Ηλία και ο Ζωολογικός 
Κήπος της πόλης που ανάµεσα σε άλλα φιλοξενεί αρκετά είδη 
θηλαστικών και πτηνών, όπως τίγρεις και στρουθοκάµηλοι. 

 
 
Θεσσαλικά Προϊόντα και Γαστροτουρισµός 
 
Τα τελευταία χρόνια γίνεται µεγάλη προσπάθεια από την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας στο να δοθεί βαρύτητα στο άνοιγµα του Θεσσαλικού 
γαστρονοµικού τουριστικού προϊόντος στη διεθνή αγορά, καθώς, πέρα 
από τον ήλιο και την θάλασσα η ελληνική κουζίνα, είναι κάτι που 
µπορεί να απολαύσει κανείς ολόκληρο το χρόνο. 
  
Σε τοπικό επίπεδο, τον έντονο γεωργικό χαρακτήρα του Νοµού 
Θεσσαλίας φροντίζουν να υπενθυµίζουν και οι ντόπιοι κάτοικοι µε 
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γιορτές των τοπικών προϊόντων (γιορτή κερασιού, κάστανου, κρασιού, 
καλαµποκιού, βαµβακιού, φέτας κ.ά.). 
 
 Οι γιορτές αυτές δίνουν την ευκαιρία να διαφηµίζονται τα κατά τόπους 
προϊόντα σε όλη τη χώρα, σε συνδυασµό µε πλούσιο ψυχαγωγικό και 
πολιτιστικό πρόγραµµα.  
Τόσο οι άνθρωποι της υπαίθρου όσο και των πόλεων συνεχίζουν αυτή 
την παράδοση των εορταστικών δρώµενων, αποδίδοντας στη 
συγκεκριµένη µέρα το όνοµα του προϊόντος. 
 
Στην περιφέρεια Θεσσαλίας παράγεται σηµαντική ποσότητα φέτας 
ετησίως, και καλύπτει µεγάλο ποσοστό της πανελλήνιας παραγωγής 
της. H φέτα αποτελεί στρατηγικό προϊόν για τη χώρα µας και ειδικότερα 
για την περιοχή της Θεσσαλίας. 
Το αιγοπρόβειο κρέας και το γάλα, καθώς και τα παράγωγα του (φέτα 
κ.α.) είναι οι στυλοβάτες του αγροτικού εισοδήµατος των κατοίκων των 
ορεινών και µειονεκτικών περιοχών της (πρώην Επαρχίας Ελασσόνας, 
ορεινά Ν. Τρικάλων, Καρδίτσας και Μαγνησίας).  
Έτσι τα τυροκοµικά προϊόντα  (φέτα, κασέρι, κεφαλοτύρι, γραβιέρα 
κ.α.)  που παράγονται από τις µικρές, µεσαίου αλλά και µεγάλου 
µεγέθους βιοτεχνικές επιχειρήσεις, από γάλα της περιοχής είναι 
εξαιρετικής ποιότητας και καθώς κατακτούν τις απαιτητικές αγορές των 
µεγάλων πόλεων της Ελλάδας και του εξωτερικού θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν µε στρατηγικό µάρκετινγκ έτσι ώστε να αυξήσουν την 
τουριστική κινητικότητα του τόπου.  
Ανάλογος είναι και ο πλούτος των ειδών κρασιού που παράγονται, 
λευκά, ερυθρά, ροζέ όσον αφορά το χρώµα τους, ρετσίνα, ξηρά, 
ηµίγλυκα, γλυκά όσο αφορά στον τύπο τους, πολλά δε από αυτά είναι 
επίσηµα αναγνωρισµένα. Αξίζει όµως να σταθεί κανείς περισσότερο 
στην ποικιλία Μοσχάτο Αµβούργου, µιας και είναι εκείνη που κυριαρχεί 
στην περιοχή και το σύνολο σχεδόν της καλλιεργήσιµης έκτασής της 
στην Ελλάδα εντοπίζεται στην περιοχή Τυρνάβου. Η ταυτισµένη αυτή 
µε το τόπο µας ποικιλία αποτελεί τη βάση για την παραγωγή ιδιαίτερα 
αρωµατικών οίνων όλων των κατηγοριών, αλλά και του ξεχωριστού 
Τσίπουρου Τυρνάβου, ενός προϊόντος µοναδικού, που θα µπορούσε να 
µονοπωλήσει το ενδιαφέρον των τουριστών. 
Αλλά προϊόντα αµιγώς ελληνικά είναι τα µήλα Πηλίου, και Αγιάς, ο 
Φαρσαλινός χαλβάς, το ελληνικό ελαιόλαδο (προϊόν κυρίως αγαπητό σε 
ξένους τουρίστες) και τα γλυκά του κουταλιού, που είναι κοινός 
παρονοµαστής πολλών επαρχιακών πόλεων της χώρας µας. Όλα αυτά 
τα παράγωγα της Θεσσαλίας θα µπορούσαν να επιστρατευτούν µε 
σκοπό την εναλλακτική γαστρο-τουριστική ανάπτυξη.  
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Σύνοψη 
 
 
• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει ένα ποικίλο γεωγραφικό υπόβαθρο 

και σηµαντικούς φυσικούς πόρους, ο συνδυασµός των οποίων, 
επιτρέπει την ανάπτυξη πληθώρας τουριστικών δραστηριοτήτων.  

• Οι δραστηριότητες πρέπει να χωροθετηθούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε 
να µην έχουν συγκρουσιακά αλλά συµπληρωµατικά χαρακτηριστικά 
και ταυτόχρονα να διέπονται από ένα στρατηγικό πλαίσιο µε 
οριζόντια συνιστώσα την αειφορική διαχείριση του συνόλου των 
φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. 

• Ήδη τα νησιά των Σποράδων αποτελούν δηµοφιλή προορισµό κατά 
τη θερινή περίοδο εδώ και πολλά χρόνια σε επισκέπτες του 
εξωτερικού, σε αντίθεση µε τις χερσαίες περιοχές που κατακλύζονται 
από εγχώριους επισκέπτες.  

• Η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και η αξιοποίηση ήπιων 
µορφών τουρισµού στο ηπειρωτικό διαµέρισµα της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, θα λειτουργήσει αναζωογονητικά για την οικονοµική 
ανάπτυξη της περιοχής.  

• Η διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών 
πόρων, η ανάδειξη της πολιτισµικής φυσιογνωµίας των αστικών 
κέντρων µαζί µε τα ποιοτικά προϊόντα που παράγει η θεσσαλική γη, 
πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε οποιαδήποτε επενδυτική και 
αναπτυξιακή δραστηριότητα, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η 
συµπληρωµατικότητα των επιµέρους στρατηγικών, µε σκοπό την 
αναβάθµιση της τουριστικής κινητικότητας στην περιοχή.  

• Η περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει τις υποδοµές για να προσελκύσει 
επενδύσεις. Η όλη προσέγγιση όµως θα πρέπει να γίνει συστηµατικά 
και λαµβάνοντας υπόψη και άλλες παραµέτρους πέραν της αύξησης 
του παραγόµενου εισοδήµατος και της ανταγωνιστικότητας. 

 
 
 
Ο τουριστικός τοµέας της Θεσσαλίας 
 
 
Ο Τουρισµός στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί αναπτυξιακό 
µοχλό, διαθέτει γόνιµο έδαφος για επενδύσεις παρουσιάζει πολλά 
πλεονεκτήµατα και µπορεί να συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη 
της περιοχής µε την αύξηση του κύκλου εργασιών και του αριθµού των 
απασχολουµένων. 
 
Η εξέλιξη των διαθέσιµων κλινών του θεσσαλικού τουριστικού τοµέα 
ήταν απρόσκοπτη µε ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης 4% για την περίοδο 
1993-2003 και 3% για την περίοδο 2003-2011. 

ΑΔΑ: ΩΤΔΙ7ΛΡ-ΒΜΛ



 

Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Θεσσαλίας 2016     

 
Ο συνολικός αριθµός των διανυκτερεύσεων  την περίοδο 2003-
2013 αυξήθηκε κατά 64% (ετήσιος ρυθµός αύξησης 8%). Το ίδιο 
διάστηµα οι ξενοδοχειακές µονάδες αυξήθηκαν κατά 8% και οι 
διαθέσιµες κλίνες κατά 14%. 
 
∆ιαπιστώνεται µία αυξητική τάση στην άφιξη ξένων τουριστών (από 
12% σε 19% στο διάστηµα 2003-2011) και σ αυτό συνέβαλε και η 
λειτουργία του αεροδροµίου της Ν. Αγχιάλου. 
 
Το 2013 η Θεσσαλία διαθέτει ισχυρό πυρήνα ξενοδοχειακών 
µονάδων, κάµπινγκ και δωµατίων ενοικίασης µε σύνολο 70.000 
κλίνες 
 
Οι απασχολούµενοι σε τουριστικές δραστηριότητες στην Θεσσαλία 
αντιστοιχούν στο 7% περίπου των απασχολούµενων στον τριτογενή 
τοµέα της Θεσσαλίας 
 
Ο εξωτερικός τουρισµός της Θεσσαλίας καταλαµβάνει µικρό µερίδιο 
(ποσοστό 35-40%, έναντι 75% σε εθνικό επίπεδο) Με τις τάσεις 
µείωσης του οικογενειακού εισοδήµατος αναµένεται να µειωθεί ο 
αριθµός των ηµεδαπών τουριστών στα επόµενα έτη ή να µειωθεί ο 
αριθµός των διανυκτερεύσεων.  
 
Η Θεσσαλία δέχεται το 5% του συνόλου των επισκεπτών της 
χώρας και το 2,5% των αλλοδαπών τουριστών  
 
Τα επίπεδα πληρότητας  των ξενοδοχειακών καταλυµάτων στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας κυµάνθηκαν περί του 35% ενώ της Ελλάδας 
κυµαίνονται από 50% - 60% .  
 
Σε σχέση µε τις αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα Camping, είναι 
προφανές ότι οι ηµεδαποί τουρίστες προτιµούν τα ξενοδοχειακά 
καταλύµατα µε τις ανέσεις, που αυτά προσφέρουν. Παρόλα αυτά, το 
τελευταίο διάστηµα, παρατηρείται µια τάση αύξησης της ζήτησης 
διαµονής σε Camping.  
 
Η  πληρότητα κατά τη θερινή περίοδο στα παράλια της Π.Ε. Λάρισας, 
στα νησιά των Σποράδων και στα παράλια της Π.Ε. Μαγνησίας είναι 
σαφώς υψηλότερη της µέσης ετήσιας. Σε εορταστικές περιόδους εκτός 
της θερινής υψηλή πληρότητα παρουσιάζουν και οι ορεινοί τουριστικοί 
προορισµοί της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  
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Η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου θα ανεβάσει τη µέση 
ετήσια πληρότητα και θα συµβάλλει στην αύξησης του παραγόµενου 
εισοδήµατος των κατά τόπους τουριστικών περιοχών. 
 
Συµπεράσµατα 
 
Ο τουρισµός αποτελεί για τη Θεσσαλία µοχλό ανάπτυξης που συµβάλει 
στην αύξηση του κύκλου εργασιών και την αύξηση του αριθµού των 
απασχολουµένων ατόµων.  
 
Ειδικά για τη Θεσσαλία πρέπει να υπογραµµιστεί ότι µέχρι τώρα 
στηρίζονταν κυρίως στον ηµεδαπό τουρισµό, ο οποίος επισκέπτεται την 
περιοχή σταθερά κάθε τουριστική περίοδο. 
Επίσης όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο τουρισµός στηρίζεται σε διάφορες 
δραστηριότητες µε κύριες αυτές, της εστίασης, της µετακίνησης, της 
ψυχαγωγίας και των εξειδικευµένων υπηρεσιών.  
 
Εποµένως, δεν πρόκειται για συµβατικό κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας, αλλά για σύµπλεγµα διάφορων κλάδων που 
συµµετέχουν όλοι στην διαµόρφωση του τουριστικού προϊόντος.  
 
Κατά συνέπεια , το τουριστικό προϊόν αποτελείται κυρίως από: 
• φυσικούς και πολιτισµικούς πόρους  
• εγκαταστάσεις. υποδοµής και διαµονής - εστίασης και τέλος  
• εγκαταστάσεις υποδοµής µετακινήσεων προς και µέσα στον 

προορισµό. 
 
Σηµαντικό στοιχείο, όχι όµως αποκλειστικό, για την τουριστική 
προσφορά σε επίπεδο δηµοτικού διαµερίσµατος είναι το σύµπλεγµα των 
εγκαταστάσεων διαµονής, οι οποίες είναι αναγκαία προϋπόθεση για την 
ανάπτυξη του τουρισµού.  
 
Καµία περιοχή, ακόµα και αν διαθέτει σηµαντικούς φυσικούς, 
ανθρωπογενείς και πολιτιστικούς πόρους, δεν µπορεί να αναπτυχθεί 
τουριστικά, εάν δεν είναι σε θέση να προσφέρει κατάλληλες συνθήκες 
διαµονής, δηλαδή µια διαφοροποιηµένη προσφορά κλινών, που να 
συνδυάζει τις απαιτήσεις (τιµή – ποιότητα) των διάφορων κατηγοριών 
τουριστών. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  
ΕΤΟΥΣ 2015 

 
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας: 
συµµετείχε σε 13 τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού και σε 3 εκθέσεις 

του εσωτερικού. 
Έγινε προβολή και των τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων της 

Θεσσαλίας στις παρακάτω χώρες: 
 
 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ -
ΟΥΤΡΕΧΤΗ 

13-18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 VAKANTIEBUERS 

ΑΥΣΤΡΙΑ - 
ΒΙΕΝΝΗ 

16-19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 FERIEN 

ΤΣΕΧΙΑ – 
ΠΡΑΓΑ 

18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 HOLIDAY WORLD 

ΙΣΡΑΗΛ –  
ΤΕΛ ΑΒΙΒ 

10-11  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ2014 ΙΜΤΜ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
-ΣΟΦΙΑ 

11-15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 HOLIDAY & SPA EXPO 

ΣΕΡΒΙΑ - 
ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι 

19-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 IFT 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ -
ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

4-8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ITB 

ΡΩΣΙΑ – 
 ΜΟΣΧΑ 

17-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 MITT 

ΚΥΠΡΟΣ - 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

23-27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΤΑΞΙ∆Ι 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ - 
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 

10-16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΤΤR 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - 
ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 

4-6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 TOUR NATUR 

ΑΓΓΛΙΑ - 
ΛΟΝ∆ΙΝΟ 

12-15 NOEMBΡIOΥ 2015 WTM  

ΠΟΛΩΝΙΑ - 
ΒΑΡΣΟΒΙΑ 

11-13 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 GRECKA PANORAMA 

 
 
 
 
 
 
 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
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ΑΘΗΝΑ–ΣΤΑ∆ΙΟ 
ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 
 
 
ΑΘΗΝΑ–ΣΤΑ∆ΙΟ 
ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 

08-10 ΜΑΙΟΥ 2015 
 
 
 
04-06 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2015 

6η AGRO QUALITY 
FESTIVAL 
 
 
7ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΜΕΛΙΟΥ 

 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ∆ΕΘ 

  
12-15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
2015 

 
Philoxenia 2015 

 
 
 
∆ράσεις 
 

• Υποστήριξη τοπικών φορέων (ενώσεις ξενοδόχων, 
ενοικιαζοµένων δωµατίων κλπ) µε την αποστολή λιστών 
τουριστικών πρακτόρων της κάθε χώρας, για την 
πραγµατοποίηση B2B συναντήσεων.  

 
 

� Αποστολή υλικού, έντυπου και ηλεκτρονικού, στα γραφεία του 
ΕΟΤ και Ελληνικά Προξενεία στο εξωτερικό, για ενηµέρωση 
τουριστικών πρακτόρων και φορέων. 

 
 

� Φιλοξενία οµάδας Ρωσικής αποστολής από τα τηλεοπτικά κανάλια 
MY PLANET-RUSSIA 1 και RUSSIAN HD  σε συνεργασία µε το 
Γραφείο του Ε.Ο.Τ. ΡΩΣΙΑΣ & Κ.Α.Κ. και συνοδεία υπαλλήλου 
του Ε.Ο.Τ. Ρωσίας. 

 
� Φιλοξενία οµάδας τουριστικών πρακτόρων από δεκαοκτώ χώρες: 

Γερµανία, Γαλλία, Πολωνία, Ολλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ρωσία, 
Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία, Αµερική και Ινδία, οι οποίοι είχαν 
τη δυνατότητα να επισκεφθούν, να ξεναγηθούν και να γνωρίσουν 
τους νοµούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας και να δοκιµάσουν τις 
παραδοσιακές γεύσεις, τα εδέσµατα και τα κρασιά της περιοχής. 

 
� Εµπλουτισµός του νέου τουριστικού portal <gothessaly> της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας µε πολυµεσικό υλικό (κείµενα, εικόνες, 
βίντεο κλπ) 

 
� Συνδιοργάνωση δράσεων γαστρονοµίας και παρουσίασης 

παραδοσιακών χορών σε τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού και 
εσωτερικού αντίστοιχα. 
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� ∆ιοργάνωση, στα πλαίσια του προγράµµατος LEADER, Συνέδριο 
µε θέµα τον Όλυµπο,  Έκθεση Οινικών προϊόντων και ∆ράση 
γευσιγνωσίας, Έκθεση φωτογραφίας, ∆ιαγωνισµός και Έκθεση 
Παιδικής Ζωγραφικής, Παρουσίαση Παραδοσιακών Εθίµων και 
Χορών. 

 
 

 
Συµπεράσµατα: 

-  Προωθήθηκε η συνεργασία της Περιφέρειας µε τους τοπικούς φορείς. 

-  Υπήρξε έντονη παρουσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε εκθέσεις του  

εξωτερικού   και εσωτερικού 

- Πραγµατοποιήθηκαν Β2Β συναντήσεις κατά την διάρκεια των 

εκθέσεων 

- Υπήρξε ικανοποιητική πληροφόρηση των επισκεπτών των εκθέσεων 

για την περιοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας (µέσω προβολής dvd και 

διανοµής έντυπου πληροφοριακού τουριστικού υλικού). 

- Προβλήθηκε στις ξένες αγορές η δυναµική της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. 

 

Σύµφωνα µε το στατιστικό δελτίο του ΣΕΤΕ (Σύνδεσµος Ελληνικών 

Τουριστικών Επιχειρήσεων) Νοεµβρίου 2015, οι ∆είκτες Ποιότητας 

απεικονίζονται στα γραφήµατα που ακολουθούν και αποτυπώνεται ο 

Γενικός ∆είκτης Ικανοποίησης (GRI: Global Review Index) πελατών 

ξενοδοχείων για το µήνα Οκτώβριο του 2015.  

Tα γραφήµατα βασίζονται σε αξιολογήσεις από 28.463 πελάτες 

ελληνικών ξενοδοχείων και 101.380 πελάτες των ανταγωνιστικών 

προορισµών και προέρχονται από το σύστηµα της Review Pro. 

Τον Οκτώβριο του 2015 ο δείκτης ικανοποίησης για την Ελλάδα 

βρίσκεται στο 84,6%, σηµαντικά υψηλότερα από τον δείκτη των 

ανταγωνιστών (80,9%). Επίσης, είναι σηµαντικό ότι και οι επιµέρους 

δείκτες όπως η σχέση ποιότητας τιµής, τοποθεσία, εξυπηρέτηση, 

φαγητό – ποτό, δωµάτιο και καθαριότητα, κινούνται σε υψηλότερα 
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ποσοστά στην Ελλάδα σε σχέση µε τους ανταγωνιστές. 

Στην υψηλότερη θέση ικανοποίησης βρίσκεται η Ήπειρος µε ποσοστό 

89,7% ,  οι Κυκλάδες µε ποσοστό 88% και ακολουθεί στην τρίτη 

θέση η Θεσσαλία µε ποσοστό 85,8%, όπως απεικονίζει και το 

κάτωθι γράφηµα της ΣΕΤΕ για κάθε Περιφέρεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΕΤΟΥΣ 2016 

 
 
 
 
 

� Στόχοι προγράµµατος 
 
� Παρουσίαση προτεινόµενου Σχεδίου ∆ράσης 
 
� Προβολή στο εξωτερικό 
 
� Προβολή στο εσωτερικό 
 
� Ειδικές δράσεις 
 
� Προϋπολογιζόµενες δαπάνες 
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Στόχοι  και προτεραιότητες για το 2016  
 
• Αύξηση του µεριδίου της αγοράς και της ανταγωνιστικότητας 

του τουρισµού της Θεσσαλίας στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό, µε τη διατήρηση των παλαιών αγορών και την 
αναζήτηση νέων για την προσέλκυση Ελλήνων και ξένων τουριστών 
υψηλού επιπέδου. 

• Η εντατικοποίηση των προσπαθειών για την υλοποίηση των 
στρατηγικής σηµασίας για τον τουρισµό έργων υποδοµής µε 
έµφαση στον τοµέα των µεταφορών και των δικτύων που ενισχύουν 
την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος της Μαγνησίας. 

• Την προώθηση των συνεργιών µεταξύ όλων των 
εµπλεκόµενων φορέων και την ενίσχυση των προσπαθειών για τη 
δηµιουργία ολοκληρωµένων τουριστικών δικτύων µε βάση τους 
τουριστικούς προορισµούς της Θεσσαλίας σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο.  

• Επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και  άµβλυνση της 
εποχικότητας του τουριστικού επαγγέλµατος µε διαφοροποίηση 
του τουριστικού προϊόντος και ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού όπως: 

• Θαλάσσιος τουρισµός-τουρισµός κρουαζιέρας. 
• Συνεδριακός τουρισµός- ταξίδια κινήτρων  
• Τουρισµός πόλεων-city breaks. 
• Αθλητικός τουρισµός (αθλητικά κέντρα και αθλητικές 

δραστηριότητες όπως ποδηλασία, σκοποβολή, κ.λ.π.) 
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• Χειµερινός τουρισµός (χιονοδροµικά κέντρα, χειµερινές 
δραστηριότητες στη φύση). 

• Μαθητικός-εκπαιδευτικός τουρισµός. 
• Τουρισµός Φύσης-Οικοτουρισµός-περιπατητικός τουρισµός 

(Μονοπάτια, θαλάσσιο πάρκο, περιοχές natura, δραστηριότητες στη 
φύση-τοπικά προϊόντα). 

• Ο πολιτιστικός τουρισµός (αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία, 
µουσεία, λαογραφία, ήθη-έθιµα και παραδόσεις, γαστρονοµία, 
πολιτισµικές εκδηλώσεις κ.λ.π.). 

• Θρησκευτικός τουρισµός. 
• Γαστρονοµικός τουρισµός και οινοτουρισµός 
• Ιαµατικός τουρισµός-spa. 
• Καταδυτικός Τουρισµός (προβολή σε ειδικά περιοδικά). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρουσίαση προτεινόµενου Σχεδίου ∆ράσης 
 
 

 

 Προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

� Εκθέσεις Εξωτερικού 

� Εκθέσεις  Εσωτερικού 
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 

Α. Συνεργασίες µε Φορείς του Τουρισµού. 
 

Βασική επιδίωξη είναι η συνεργασία µε τα Γραφεία του Ε.Ο.Τ. και 
τις Ελληνικές αντιπροσωπείες στο εξωτερικό αλλά κυρίως µε ξένους 
Τουριστικούς Οργανισµούς, Τ.Ο.s, ταξιδιωτικούς πράκτορες, 
αεροπορικές εταιρείες, δηµοσιογράφους και Φορείς του ευρύτερου 
τοµέα του τουρισµού για την από κοινού υλοποίηση δράσεων 
προώθησης και προβολής του τουριστικού µας προϊόντος σε 
επιλεγµένες αγορές – στόχους.  

Το βασικό πλαίσιο συνεργασίας και οι τοµείς κοινών δράσεων θα 
καθορίζονται µέσω Συµφώνων Συνεργασίας, όπου ο κάθε ένας εταίρος 
θα καλύπτει το κόστος των δράσεων που επιλέγει να υλοποιήσει.  
 
 
Β. Επιχειρηµατικές αποστολές, παρουσιάσεις και διοργάνωση 
εκδηλώσεων. 
 

Σε συνεργασία µε τις ελληνικές αντιπροσωπείες στο εξωτερικό, 
ξένους τουριστικούς οργανισµούς, αεροπορικές εταιρείες, αλλά και µε 
κινητοποίηση όλων των τοπικών Φορέων (όπως ∆ήµοι, Επιµελητήρια, 
Αναπτυξιακές Εταιρείες, Ενώσεις και Σύλλογοι ιδιοκτητών 
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καταλυµάτων, και λοιποί σύλλογοι και επαγγελµατίες του τουρισµού), 
προτείνεται η διοργάνωση παρουσιάσεων, workshops και άλλων 
εκδηλώσεων εκτός περιόδου εκθέσεων ή κατά τη διάρκεια αυτών 
προκειµένου να ενισχυθεί η εικόνα της περιοχής µας σε συγκεκριµένες 
τουριστικές αγορές αλλά και για την προσέλκυση πτήσεων στα 
αεροδρόµια Σκιάθου και Ν. Αγχιάλου. 

 
Παράλληλα θα επιδιώκεται οι εκδηλώσεις αυτές να στοχεύουν στη 

σύνδεση του τουρισµού µε την παραγωγική δραστηριότητα της 
περιοχής και να συνοδεύονται από επιχειρηµατικές αποστολές 
αντίστοιχων κλάδων.  

 
Προτείνεται η διοργάνωση παρουσιάσεων – εκδηλώσεων σε 

επιλεγµένες αγορές-στόχους του εξωτερικού, όπως στην Ιταλία, 
(Μπάρι και Νάπολη), την Τουρκία (Κωνσταντινούπολη και Σµύρνη), 
το Βέλγιο, τη Ρωσία, την Κύπρο, την Μ. Βρετανία, την Ολλανδία, 
το Ισραήλ, τη Γερµανία, τη Γαλλία, τις Σκανδιναβικές και 
Βαλκανικές χώρες ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτιµηθεί ότι είναι 
απαραίτητη η ενίσχυση της παρουσία µας.  

 
 

Γ. ∆ιαφηµιστική προβολή- καταχωρήσεις στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό Τύπο. 

Για την προβολή των τουριστικών προϊόντων και παρεχοµένων 
υπηρεσιών, των υποδοµών και γενικά των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  ενδείκνυται η 
δηµοσίευση στοχευµένων άρθρων και αφιερωµάτων σε συνδυασµό µε 
φωτογραφικό υλικό, σε ευρείας κυκλοφορίας περιοδικά ή εφηµερίδες 
του εξωτερικού καθώς και στον ηλεκτρονικό Τύπο.  

Το περιεχόµενο των άρθρων αυτών θα αφορά τόσο στον 
τουρισµό όσο και σε άλλους τοµείς που ενδέχεται να αποτελέσουν πόλο 
έλξης για επισκέπτες υψηλού επιπέδου (σηµαντικές διοργανώσεις στον 
τοµέα του αθλητισµού, της τέχνης, του πολιτισµού, κλπ).  

Επιπλέον ο διαρκώς αυξανόµενος αριθµός των χρηστών του 
διαδικτύου το καθιστούν ως ένα από τα ισχυρότερα και αµεσότερα µέσα 
επικοινωνίας.  

 
Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η διαφηµιστική 

καταχώρηση: 
 

• Σε διάφορα έντυπα τουριστικών πρακτόρων, γραφείων ταξιδιών, 
αεροπορικών εταιρειών (inflight magazines) κλπ καθώς και στα 
ηλεκτρονικά µέσα προβολής που διαθέτουν.  
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• Σε ιστοσελίδες και portals, σε δηµοφιλείς µηχανές κρατήσεων 
(booking engines) και σε µηχανές  αναζήτησης ευρείας χρήσης µε 
την αγορά χώρου και χρόνου σε αυτά. 

 
• Σε έντυπα που εκδίδουν τα γραφεία του Ε.Ο.Τ., στο εξωτερικό. 

 
• Σε έντυπα που εκδίδουν σύλλογοι της Οµογένειας. 

 
• Στους ετήσιους καταλόγους τουριστικών πρακτόρων του 

εξωτερικού που εξειδικεύονται µε πακέτα για την περιοχή µας.  
 
 
∆. διαφηµιστική προβολή σε τηλεοπτικούς-ραδιοφωνικούς 
σταθµούς. 
 

Η τηλεόραση ως µέσο επικοινωνίας εξασφαλίζει τη µεγαλύτερη 
κάλυψη σε επίπεδο αγοράς, όµως το κόστος αναµετάδοσης 
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών µηνυµάτων στο εξωτερικό είναι 
ιδιαίτερα υψηλό. Ωστόσο θα µπορούσε να γίνει η προβολή της περιοχής 
µας σε επιλεγµένους ραδιοφωνικούς ή και τηλεοπτικούς σταθµούς του 
εξωτερικού έµµεσα µε δωρεάν χορηγίες λ.χ. πακέτων διακοπών σε 
συνεργασία µε τις τοπικές Ενώσεις Ξενοδόχων. 

Επιπλέον προτείνεται η διαφηµιστική προβολή µέσα από 
φιλοξενίες συνεργείων τηλεοπτικών εκποµπών µε Ιταλικούς, 
Αγγλικούς, Γαλλικούς, Γερµανικούς, Ολλανδικού και άλλους 
τηλεοπτικούς σταθµούς οι οποίοι πραγµατοποίησαν τα τηλεοπτικά 
γυρίσµατα των εκποµπών και των διαφόρων αφιερωµάτων τους στην 
περιοχή µας. 

 
Ε. Λοιπές προωθητικές ενέργειες διαφηµιστικής προβολής. 
 

Προτείνεται η προβολή διαφηµιστικών µηνυµάτων και 
βιντεοταινίας παρουσίασης των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της 
Μαγνησίας σε σταθµούς επιβατών, σε πτήσεις εξωτερικού και λοιπά 
µέσα µεταφοράς επιβατών. 
 
 
 
 
ΣΤ. Φιλοξενίες. 
 

Προτείνεται η οργάνωση-συνδιοργάνωση φιλοξενιών µέσω 
ταξιδιών γνωριµίας και εξοικείωσης (fam-trip, press-trip) 
δηµοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων, travel & tourist bloggers, 
στελεχών αεροπορικών εταιρειών κλπ ειδικών του τουριστικού κλάδου 
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από σηµαντικές αγορές ενδιαφέροντος όπως Μ. Βρετανία, Γερµανία, 
Γαλλία, Αυστρία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ιταλία, Τουρκία, Σκανδιναβία, 
Ρωσία, Βαλκανικές χώρες κ.ά.  

Η αποτελεσµατικότητα και τα οφέλη από τη διοργάνωση ταξιδιών 
γνωριµίας και εξοικείωσης εκτιµάται ότι θα είναι πολλαπλάσια σε σχέση 
µε το ιδιαίτερα µικρό κόστος πραγµατοποίησής τους, ενώ η 
δηµοσιότητα από την όλη διοργάνωση, δύναται να είναι αξίας 
πραγµατικής – κλασικής διαφήµισης, ύψους πολλών δεκάδων χιλιάδων 
ευρώ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συµµετοχή σε διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις. 

Λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις προτεραιότητες που τέθηκαν 
όπως επίσης τη χώρα διοργάνωσης, το προφίλ και την επισκεψιµότητα 
των διεθνών τουριστικών εκθέσεων, τον αριθµό των 
συνεκθετών/συµµετεχόντων, τη δυνατότητα προσέγγισης σηµαντικών 
εταίρων, τις αεροπορικές συνδέσεις µε ευρωπαϊκούς κ.ά προορισµούς, 
τις προτάσεις των Φορέων και τους δεδοµένους οικονοµικούς πόρους, 
προτείνεται η συµµετοχή µας σε µεικτές, επαγγελµατικές και ειδικές 
θεµατικές διεθνείς τουριστικές εκθέσεις στις ακόλουθες τουριστικές 
αγορές-στόχους. 

Ειδικότερα: 

• ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ, VAKANTIEBEURS (Ουτρέχτη, 12-17/01/2016). 
 

•  ΑΥΣΤΡΙΑ, FERIENMESSE (Βιέννη, 14-17/01/2016). 
 

•  ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ, MATKA (Ελσίνκι, 20-24/01/2016) ή  
  ΣΟΥΗ∆ΙΑ, GREKLAND PANORAMA (Στοκχόλµη, 12-
14/02/2016). 

 
• ΙΣΠΑΝΙΑ, FITUR 2016 (Μαδρίτη 20-24-01-2016) 

                  IBTM WORLD 2016 (Βαρκελώνη, Νοέµβριος 2016) 
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• ΤΟΥΡΚΙΑ, ISTANBUL,  EMITT (28-31/01/2016) 

 
•  ΒΕΛΓΙΟ, SALON DES VACANCES (Βρυξέλλες 4-8/02/2016) 

 
 

•  ΙΣΡΑΗΛ, IMTM (Τελ-Αβίβ, 09-10/02/2016). 
 

•  ΙΤΑΛΙΑ, Β.Ι.Τ. (Μιλάνο, 11-13/02/2016) ή 
                  Τ.Τ.G. INCONTRΙ (Ρίµινι, 13-15/10/2016, 

επαγγελµατική). 
 

• ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, HOLIDAY & SPA ΕΧΡΟ (Σόφια, 11-
13/02/2016). 

 
•  ΤΣΕΧΙΑ, HOLIDAY WORLD (ΠΡΑΓΑ 18-21/02/2016) 

 
   ΣΕΡΒΙΑ, ITTFA - SAJAM TURIZMA (Βελιγράδι, 18-21/02/2016). 

  
• ΡΟΥΜΑΝΙΑ, TΤR-Spring Edition (Βουκουρέστι, 25-

28/02/2016) ή   
  ΡΟΥΜΑΝΙΑ, TTR-Autumn Edition (Βουκουρέστι, Νοέµβριος 
2016).  

 
• ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Ι.Τ.Β. (Βερολίνο, 09-13/03/2016, επαγγελµατική). 

 
• ΟΥΓΓΑΡΙΑ, UTAZAS (Βουδαπέστη, 03-06/03/2016). 

  
• ΓΑΛΛΙΑ, SALON MONDIAL DU TOURISM (Παρίσι, 17-   

20/03/2016). 
 

•  MITT, (Μόσχα, 23-26/03/2016) 
 

•  ΚΥΠΡΟΣ, ΤΑΞΙ∆Ι (Λευκωσία, Απρίλιος-Μάιος 2016). 
 

• ΚΙΝΑ, ΒΙΤΤΕ (Πεκίνο, Ιούλιος 2016) 
 

• Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ - W.T.M. (Λονδίνο 07-09/11/2016, 
επαγγελµατική). 

 
•  ΠΟΛΩΝΙΑ, TTG WARSAW (Βαρσοβία, Νοέµβριος 2016) ή 

    ΠΟΛΩΝΙΑ, GRECKA PANORAMA (Βαρσοβία, ∆εκέµβριος 
2016). 
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Εκτός από τις παραπάνω µικτές και επαγγελµατικές διεθνείς 
εκθέσεις τουρισµού προτείνεται η συµµετοχή µας στις ακόλουθες 
θεµατικές εκθέσεις ειδικών-εναλλακτικών µορφών τουρισµού: 
 

1. SEATRADE CRUISE MED (Τενερίφη, 21-23/09/2016).  
Ειδική θεµατική έκθεση για τον τουρισµό κρουαζιέρας. 

 
2. LEBENSLUST (Βιέννη, 13-16/04/2016).  
Ειδική θεµατική έκθεση για τον τουρισµό τρίτης ηλικίας.  

 
Εναλλακτικά προτείνεται η συµµετοχή µας στην έκθεση WIENER 
HERBST SENIOREN MESSE (Βιέννη, Νοέµβριος 2016) που επίσης 
αφορά τον τουρισµό τρίτης ηλικίας. 
 

• CMT (Στουτγκάρδη, 16-24/01/2016). 
Εκτός από τη γενική τουριστική έκθεση για διακοπές µε έµφαση στο 
camping, caravan κλπ, περιλαµβάνει ειδικούς θεµατικούς τοµείς 
παρουσίασης όπως:  
KREUZFAHRT & SCHIFFSREISEN για θαλάσσια ταξίδια και κρουαζιέρα, 
GOLF & WELLNESSREISEN, για γκολφ και τουρισµό ευεξίας και  
FAHRRAD & ERLEBNISREISEN mit Wandern, για ποδηλασία, πεζοπορία, 
αναρρίχηση και τουρισµό περιπέτειας.  

 
Εναλλακτικά προτείνεται η συµµετοχή µας στις εκθέσεις: 
-ΤURNATUR (Ντίσελντορφ, 02-04/09/2016) θεµατική έκθεση 

για τον περιπατητικό τουρισµό, την αναρρίχηση και τις δραστηριότητες 
στη φύση. 

 
-F.re.e (Μόναχο, 10-14/02/2016) θεµατική έκθεση 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού µεταξύ των οποίων το κάµπινγκ, η 
πεζοπορία, η ποδηλασία κλπ δραστηριότητες. 
 

4. ROUTES ON LINE, (Κρακοβία, 23-26/04/2016).  
Ειδική θεµατική έκθεση για τα αεροδρόµια και τις αεροπορικές 
εταιρείες. 
 

 
 
Επιπλέον η παρουσία µας στις παραπάνω διεθνείς αγορές µπορεί να 

ενισχύεται από διάφορες παράλληλες δράσεις και πρωτοβουλίες κατά τη 
διάρκεια των εκθέσεων ή εκτός περιόδου αυτών.  

 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρουµε: 

 
• Τη διοργάνωση παρουσιάσεων του τουριστικού µας προϊόντος. 
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• Την διοργάνωση ηµερίδων, workshops και γευµάτων εργασίας. 
• Τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων λ.χ. γευσιγνωσίας, 

οινογνωσίας, κλπ για την παράλληλη προβολή των τοπικών µας 
προϊόντων. 

• Την πραγµατοποίηση διαγωνισµών και κληρώσεων. 
• Την υποστήριξη της παρουσίας µας στις εκθέσεις µε ∆ελτία 

Τύπου, συνεντεύξεις, αφιερώµατα σε εφηµερίδες, περιοδικά και 
µέσα κοινωνικής δικτύωσης, ραδιοφωνικά µηνύµατα, 
ενηµερωτικά newsletters σε δηµοσιογράφους και ΜΜΕ, 
τουριστικούς πράκτορες, γραφεία ταξιδιών κλπ. 

• Την ενηµέρωση και ενεργοποίηση  συλλόγων της Οµογένειας. 

• Την επιδίωξη της όσο το δυνατόν µεγαλύτερης συµµετοχής όλων 
των εµπλεκόµενων τοπικών Φορέων στην υλοποίηση των 
δράσεων αυτών µέσα από ευρείες συνεργασίες.  

 
 
 
 
 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
 

Α. Συµµετοχή σε Εκθέσεις. 
 
Προτείνεται η συµµετοχή µας στις ακόλουθες Εκθέσεις: 
 

PHILOXENIA 2016, (Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2016). 
 

GREEK TOURISM EXPO 2016 (Αθήνα, ∆εκέµβριος 2016). 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
(Αθήνα, σταθµός µετρό Συντάγµατος). 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Βόλος).  
 
ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΩΝ – ΕΚ∆ΟΤΩΝ Ν. 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. 
 
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ή ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΚΡΗΤΗΣ. 
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑ∆ΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, µεταξύ των οποίων 
Πολυκλαδική Έκθεση Λάρισας, Εµπορική και βιοτεχνική 
Έκθεση Καρδίτσας, κ.ά. 
 
 
καθώς και σε κάθε άλλη διοργάνωση τουριστικού, πολιτιστικού ή 

αθλητικού χαρακτήρα µέσω της οποία θα µπορούν να προβληθούν 
άµεσα ή έµµεσα τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής. 
 
Β. ∆ιοργάνωση έκθεσης εναλλακτικών µορφών τουρισµού και 
δραστηριοτήτων στη Φύση. 
 

Προτείνεται η καθιέρωση διοργάνωσης από την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας πανελλαδικής έκθεσης εναλλακτικών µορφών τουρισµού και 
δραστηριοτήτων στη φύση.  

Στόχευση θα είναι η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισµού µε την 
ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής και των 
δραστηριοτήτων που προσφέρει ο νοµός κάθε εποχή του χρόνου.  

Στην έκθεση θα συµµετέχουν επαγγελµατίες του τουρισµού και 
θα ενισχύεται από παράλληλες δράσεις. 

 
 
Γ. ∆ιαφηµίσεις - καταχωρήσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. 
  
Προτείνεται η διαφηµιστική προβολή στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο 
µε: 
 

• ∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις στον ηµερήσιο και περιοδικό 
τύπο Αθηνών-Θεσσαλονίκης, σε επιλεγµένες εφηµερίδες και 
περιοδικά καθώς και στον επαρχιακό τύπο. Επίσης σε τουριστικά 
έντυπα, ετήσιους καταλόγους κλπ, είτε µέσα από αφιερώµατα για 
την περιοχή είτε µε διαφηµιστικές µακέτες. 

• ∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις στο διαδίκτυο.  
Με αιχµή του δόρατος το νέο τουριστικό portal της Περιφέρειας 

gothessaly προτείνεται η διαφηµιστική προβολή µέσω banner και 
συνδέσµων σε επιλεγµένες τουριστικές ιστοσελίδες, portals κλπ. 
 
 
 
∆. ∆ιαφηµίσεις σε τηλεοπτικούς - ραδιοφωνικούς σταθµούς. 
 

• Μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών µηνυµάτων. 
Προτείνεται η δηµιουργία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών µηνυµάτων 
και η µετάδοσή τους από περιφερειακούς σταθµούς και κανάλια 
πανελλαδικής εµβέλειας.  
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• ∆ιαφήµιση µέσω τηλεοπτικών εκποµπών. 

Προτείνεται η διαφηµιστική προβολή µέσω τηλεοπτικών εκποµπών, 
(όπως η εκποµπή «Κυριακή στο χωριό») και η προσέλκυση γυρισµάτων 
τηλεοπτικών εκποµπών στη Μαγνησία. 
 
 
Ε. Λοιπές προωθητικές ενέργειες. 
 

• Παρουσίαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε πόλεις της 
Ελλάδας. 

∆ηµιουργία stand σε κεντρικά σηµεία Αθήνας, Θεσσαλονίκης και 
επαρχιακών πόλεων απ’ όπου θα διανέµεται έντυπο και ηλεκτρονικό 
υλικό, θα δίνονται γενικές πληροφορίες ενώ σε συνεργασία µε 
επαγγελµατικούς και άλλους φορείς της περιοχής θα διοργανώνονται 
διάφορες εκδηλώσεις προκειµένου να γίνουν γνωστά τα τοπικά 
προϊόντα προσελκύοντας έτσι το ενδιαφέρον τόσο των επισκεπτών όσο 
και επαγγελµατιών για τυχόν συνεργασίες.  
Η δράση µπορεί να υποστηριχθεί από αντίστοιχη κινητή µονάδα 
ενηµέρωσης. 
 
 

• Προβολή βιντεοταινίας και διαφηµιστικών µηνυµάτων σε 
χώρους κοινού. 

Προτείνεται η προβολή διαφηµιστικών µηνυµάτων και βιντεοταινίας 
παρουσίασης των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας σε σταθµούς επιβατών, σε πτήσεις εσωτερικού και λοιπά 
µέσα µεταφοράς επιβατών. 

 
 

• Φιλοξενίες 
Προτείνεται η οργάνωση φιλοξενίας Ελλήνων δηµοσιογράφων που 
ασχολούνται µε το τουριστικό ρεπορτάζ. 
 
 

• ∆ιοργάνωση-συνδιοργάνωση εκδηλώσεων  
Προτείνεται η διοργάνωση-συνδιοργάνωση εκδηλώσεων τουριστικού, 
πολιτιστικού, αθλητικού, καλλιτεχνικού κλπ χαρακτήρα κατά τη 
διάρκεια εκθέσεων και εκτός αυτών σε συνεργασία µε διάφορους 
Φορείς. 
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
 

α. Προβολή υποδοµών. 
 
Στο πλαίσιο προβολής των υποδοµών της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
εντάσσονται οι ακόλουθες ειδικές δράσεις: 
 
- Προβολή των αεροδροµίων Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου και της 
ευρύτερης περιοχής µε διαφηµιστικές καταχωρήσεις στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο, διοργάνωση παρουσιάσεων, συµµετοχή σε ειδικές 
θεµατικές εκθέσεις, παραγωγή έντυπου υλικού, διοργάνωση 
επαγγελµατικών συναντήσεων και λοιπές προωθητικές ενέργειες.  
 
 
- Προβολή του λιµανιού του Βόλου και των λιµανιών Σκιάθου-
Σκοπέλου και Αλοννήσου, σαν προορισµούς κρουαζιέρας µε 
συµµετοχή σε θεµατικές εκθέσεις, παραγωγή ενηµερωτικού υλικού, 
οργάνωση παρουσιάσεων κλπ. 
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− Προβολή της Λίµνης Πλαστήρα, ως τουρισµός φύσης- 
οικοτουρισµός – τουρισµός αναψυχής π.χ. ψάρεµα στη λίµνη και 
µαθητικός εκπαιδευτικός τουρισµός π.χ. επισκέψεις στον βοτανικό 
κήπο Νεοχωρίου. 

 
- Προβολή των Μετεώρων και της ευρύτερης περιοχής της Πίνδου. 
 
- Προβολή όλων των ξενοδοχειακών καταλυµάτων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας µε την παραγωγή ή προµήθεια έντυπου ή 
ηλεκτρονικού καταλόγου, οργάνωση παρουσιάσεων κλπ. 
 
- Προβολή συνεδριακών αιθουσών-εγκαταστάσεων και 
δυνατοτήτων µε την παραγωγή ειδικού έντυπου ή ψηφιακού 
καταλόγου για την προσέλκυση συνεδρίων – ταξιδιών κινήτρων στην 
Θεσσαλία.  
 
- Κάθε άλλη στοχευµένη δράση που θα εκτιµηθεί ότι συµβάλλει 
στην κατεύθυνση αυτή. 
 
 
 
 
 
β. Παραγωγή, ανατυπώσεις και προµήθεια έντυπου και 
ηλεκτρονικού υλικού. 
 
Το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό είναι απαραίτητο µέσο για την 
προβολή, κυρίως σε εκθέσεις που συµµετέχουµε, σε συνέδρια κ.λ.π.  
 
Προτείνονται: 

• Η αξιοποίηση και ανατύπωση σε διάφορες γλώσσες και σε 
ικανό αριθµό αντιτύπων του υπάρχοντος υλικού έντυπου και 
ηλεκτρονικού των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, του τουριστικού DVD, των διαφηµιστικών τσαντών, 
των αφισών, του χάρτη καθώς και κάθε άλλου προωθητικού 
υλικού που είχε δηµιουργηθεί µέσω διαφόρων χρηµατοδοτικών 
προγραµµάτων µετά από επικαιροποίηση των στοιχείων. 

� Η αναπαραγωγή των γενικών εντύπων και των τεσσάρων 
Περιφερειακών Ενοτήτων,  σε διάφορες γλώσσες.  

 
� Αναπαραγωγή των θεµατικών εντύπων και των τεσσάρων 

Περιφερειακών Ενοτήτων και κάθε άλλου εντύπου σε διάφορες 
γλώσσες και σε ικανές ποσότητες. 

 
���� Παραγωγή τουριστικού dvd της Περιφέρειας Θεσσαλίας  
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� Αναπαραγωγή διαφηµιστικών αφισών διαφόρων θεµάτων και 

µεγεθών. 
 

� Σχεδίαση - αναπαραγωγή ή προµήθεια διαφηµιστικών 
τσαντών. 

 
� Παραγωγή ή προµήθεια τουριστικού χάρτη της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας.  
 

� Αναπαραγωγή ή προµήθεια ειδικού πεζοπορικού χάρτη 
τουριστικών προορισµών της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 
� Παραγωγή νέου γενικού πληροφοριακού εντύπου για την 

Περιφέρεια Θεσσαλίας, προκειµένου να διανέµεται στα 
αεροδρόµια, τα λιµάνια, τους σταθµούς µετακίνησης επιβατών 
κλπ. 

 
� Παραγωγή νέων θεµατικών εντύπων όπως ενδεικτικά 

αναφέρονται, έντυπα για τον συνεδριακό τουρισµό και τα ταξίδια 
κινήτρων,  για το χιονοδροµικό κέντρο του Πηλίου, για το 
τρενάκι του Πηλίου, για τον θρησκευτικό τουρισµό,  για τον 
µαθητικό – εκπαιδευτικό τουρισµό, για τον πολιτιστικό τουρισµό 
(αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία, µουσεία, τόποι λατρείας, 
βιβλιοθήκες, πινακοθήκες κ.λπ.), για τον θαλάσσιο τουρισµό-
τουρισµό κρουαζιέρας, τον καταδυτικό τουρισµό, για τον 
αθλητικό τουρισµό και τις δραστηριότητες στη φύση, για την 
προβολή της τουριστικής και παραγωγικής φυσιογνωµίας της 
περιοχής (Φύση – δραστηριότητες), για τη γαστρονοµία και τα 
προϊόντα της περιοχής  κλπ σε διάφορες γλώσσες. 

 
� Παραγωγή ή προµήθεια φωτογραφικού λευκώµατος για τη 

Περιφέρεια Θεσσαλίας. 
 

� Σχεδιασµός και παραγωγή εντύπου για την γαστρονοµία 
της Θεσσαλίας.   

 
� Παραγωγή και εκτύπωση καταλόγου (έντυπη ή ψηφιακή 

µορφή) µε τα ξενοδοχεία της Θεσσαλίας στα ελληνικά και 
αγγλικά και άλλες γλώσσες.  

 
� Σχεδιασµός και παραγωγή εντύπου µε το οποίο θα 

αναδείξουµε την πολιτιστική µας κληρονοµιά όπως αρχαιολογικοί 
χώροι (Αρχαίο Θέατρο), µνηµεία, µουσεία, Πινακοθήκες κ.λ.π. σε 
Ελληνικά  και Αγγλικά 
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� Προµήθεια εξειδικευµένων εκδόσεων όπως ηµερολογίων, 

ειδικών αφιερωµάτων, φωτογραφικών λευκωµάτων, βιβλίων, 
καταλόγων καταλυµάτων (ξενοδοχείων, ενοικιαζοµένων 
δωµατίων κλπ), τουριστικών οδηγών και διαφόρων εντύπων.  

 
� Σχεδιασµός και παραγωγή αφισών, χαρτών και καρτ-

ποστάλ, καθώς επίσης και ενός χάρτη τσέπης.  
 

� Σχεδίαση - παραγωγή ή προµήθεια φακέλου-ντοσιέ 
 

� Παραγωγή φακέλων αλληλογραφίας, επιστολόχαρτων, 
καρτών κλπ 

 
� Ψηφιοποίηση έντυπου πληροφοριακού υλικού και 

δηµιουργία e-books για διάφορες χρήσεις. 
 

� Προµήθεια φωτογραφικού υλικού. 
 
 
 
 
 
 
 
γ. ∆ιαδίκτυο και τουριστική Ιστοσελίδα 
 

• Αποστολή ενηµερωτικών newsletters σε τακτικά χρονικά 
διαστήµατα σε δηµοσιογράφους, τουριστικούς πράκτορες, 
µεγάλες πύλες του διαδικτύου και κάθε ενδιαφερόµενο που θα 
εγγράφεται στα newletters. 

 
• ∆ιαφηµιστική προβολή των ιστοσελίδων www.gothessaly.gr 

www.magnesia-tourism.gr, www.volosairport.gr, www.thessalyairport.gr   και 
www.newanchialosairport.gr  µε banners και links σε διάφορες πύλες του 
διαδικτύου. 

 
• Τεχνική υποστήριξη των ιστοσελίδων, επικαιροποίηση των 

στοιχείων τους και εµπλουτισµός µε νέο περιεχόµενο, ανανέωση 
domain name, υπηρεσίες φιλοξενίας, µεταφράσεις κειµένων, 
αποστολή newsletters κλπ. 
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Λοιπές ∆ράσεις  
 
 
• Συµµετοχή σε cluster, αναπτυξιακά και ευρωπαϊκά προγράµµατα και 

διεθνή δίκτυα. 
• ∆ηµιουργία δικτύου Ελλήνων και ξένων δηµοσιογράφων µε 

φιλοξενία, εφοδιασµό τους µε πληροφοριακό υλικό, αναµνηστικά 
κλπ. 

• ∆ηµιουργία δικτύου Ελλήνων και ξένων τουριστικών πρακτόρων µε 
φιλοξενίες, ενηµερωτικές συναντήσεις, προσφορά αναµνηστικών, 
εφοδιασµό τους µε πληροφοριακό υλικό κλπ. 

• Αποστολή υλικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό (όπως σε γραφεία 
ΕΟΤ, σε συλλόγους, για εκδηλώσεις, συνέδρια, και σε κάθε 
ενδιαφερόµενο. 

• Αγορά ή δηµιουργία διαφηµιστικών δώρων για προσωπικότητες και 
επισκέπτες των Εκθέσεων 

• Κατασκευή και τοποθέτηση info kiosk. 
• ∆ιοργάνωση συνεδρίων και φεστιβάλ βασιζόµενα σε κάθε µορφής 

τουρισµού και συνεργασία µε τους αρµόδιους τοπικούς φορείς του 
τουρισµού. 
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• ∆ιοργάνωση Πανελλήνιων και Παγκόσµιων Αθλητικών Εκδηλώσεων 
(αθλητικός τουρισµός) που προβάλλουν την Θεσσαλία και ενισχύουν 
την τοπική αγορά. 

• ∆ιοργάνωση Παγκοσµίων και Πανελληνίων Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων (πολιτιστικού, θρησκευτικού και ιστορικού 
ενδιαφέροντος).   

• Σύνδεση αγροτικού-τουριστικού τοµέα και βιωσιµότητα επιχειρήσεων 
και προορισµού (local food systems, food miles, περιβάλλον, CSR, 
διαφοροποίηση προορισµού κλπ) 

• ∆ιοργάνωση Ταξιδιών Εξοικείωσης (Fam Trips) µε Tour Operators 
και Εκπροσώπους MME Εξωτερικού και Εσωτερικού και Συναντήσεων 
Εργασίας µε Τοπικές Τουριστικές Επιχειρήσεις. Με σκοπό την 
παρουσίαση και προώθηση του τουριστικού µας προϊόντος 

• Ενίσχυση και ενηµέρωση για τις µεγάλες δυνατότητες της περιοχής 
µας στις εκπαιδευτικές επισκέψεις. Μέσω ενηµέρωσης του 
Υπουργείου Παιδείας και όλων των γραφείων Α/θµιας  και Β/θµιας 
Εκπαίδευσης. 

• ∆ιοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων ή ηµερίδας για όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς (υπαλλήλους της Περιφέρειας, Τουριστικούς 
Πράκτορες, ξενοδόχους κ.τ.λ) σχετικά µε τις νέες τάσεις, την 
Ελληνική Νοµοθεσία, τις διαθέσιµες Πιστοποιήσεις και τα οικονοµικά 
εργαλεία ανάπτυξης του τουρισµού. 

 
 
Λοιπές ∆ράσεις-Εκδηλώσεις 
 
Η κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλίας θα συνεχίζει τις 
Θεσµοθετηµένες εκδηλώσεις που είχαν τα προηγούµενα χρόνια όπως : 
 
� Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

 Εκδήλωση “ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ’’  
  

 
� Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

∆ιοργάνωση συνεδρίου, ηµερίδας ή έκθεσης για τον τουρισµό 
κρουαζιέρας, τον καταδυτικό τουρισµό, την προσέλκυση πτήσεων 
στα αεροδρόµια Αγχιάλου και Σκιάθου ή άλλο θέµα, που θα 
συµβάλει στην προώθηση του τουρισµού καθώς και κάθε δράσης 
στην οποία έχει συµµετάσχει η Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων τα 
περασµένα έτη ή δράσεις που θα θεσµοθετηθούν µελλοντικά». 

 
� Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Εκδήλωση: ΤΣΙΤΣΑΝΕΙΑ 2016 
 
� Π.Ε. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
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Εκδηλώσεις: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΙΜΝΩΝ, ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΕΙΑ & 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ, EX TERRA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

� ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΛΛΑ∆ΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 
ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ & 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  ΟΠΩΣ: 

• ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ  
• ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 
• ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ  
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
• ΟΛΥΜΠΟΣ 
 

 
 
 
 
 

10.000 

� ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ –
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ DVD ΤΩΝ Π.Ε.  ΜΕ ΤΙΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ. 

 

30.000 

� ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 5.000 

         ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΑ Μ.Μ.Ε. 
� ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ & ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟΥ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
� ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ & 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
& ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

� ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟΥ 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ , ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ , ΕΙ∆ΙΚΑ 
ΣΤΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΗΣ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ 
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ. 

 

 
 
 

10.000 

� ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ 
ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

 
5.000 

� O∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

10.000 

� ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ 

 
 

60.000 

 
ΣΥΝΟΛΟ  

 
130.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ

ΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ & ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ    
Ενοίκιο χώρου, κατασκευή περιπτέρου, διακόσµηση, εξοπλισµός, αγορά-ενοικίαση 
µικροαντικειµένων, κλπ δαπάνες. 

10.000 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  
Προβολή σε ΜΜΕ έντυπα και ηλεκτρονικά (ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς, 
περιοδικά, εφηµερίδες, καταλόγους, έντυπα ενώσεων-συλλόγων-τουριστικών πρακτόρων-
αεροπορικών εταιρειών κά µέσα), σε ιστοσελίδες, portals, σε κινητά µέσα (λεωφορεία-
ταξί κλπ), σε χώρους µετεπιβίβασης επιβατών, εµπορικά κέντρα, υπαίθρια διαφήµιση και 
κλπ 

8.000 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
Προβολή σε ΜΜΕ έντυπα και ηλεκτρονικά (ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς, 
περιοδικά, εφηµερίδες, καταλόγους, έντυπα ενώσεων-συλλόγων-τουριστικών πρακτόρων-
αεροπορικών εταιρειών κά µέσα), σε ιστοσελίδες, portals, σε κινητά µέσα (λεωφορεία-
ταξί κλπ), σε χώρους µετεπιβίβασης επιβατών, εµπορικά κέντρα, υπαίθρια διαφήµιση και 
κάθε άλλο διαφηµιστικό µέσο. 

8.000 

∆ιαφηµιστική προβολή σε ιστοσελίδα αεροπορικής εταιρείας 87.858 

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ, 
τουριστικού-πολιτιστικού- αθλητικού κλπ, χαρακτήρα στα πλαίσια των εκθέσεων και 
εκτός αυτών (ενοίκιο χώρου, διερµηνεία, παραγωγή οπτικοακουστικού και λοιπού υλικού 
προβολής, ενοικιάσεις εξοπλισµού, υπηρεσίες catering  κλπ δαπάνες διοργάνωσης) 

25.000 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 1.500 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ, δηµοσιογράφων, εκδοτών, τουριστικών πρακτόρων, στελεχών 
αεροπορικών εταιρειών κά 

20.000 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ. Σχεδίαση, εκτύπωση, αναπαραγωγή 
και προµήθεια έντυπου υλικού (έντυπα-φυλλάδια-αφίσες φάκελοι, ντοσιέ ειδικές 
εκδόσεις, κατάλογοι ξενοδοχείων και λοιπών καταλυµάτων, φωτογραφικά λευκώµατα, 
τσάντες, ντοσιέ, κάρτες, βιβλία, περιοδικά και λοιπές εκδόσεις και υλικά καθώς και 
θεµατικά έντυπα προβολής εναλλακτικών µορφών τουρισµού, µε επικαιροποίηση 
στοιχείων, µεταφράσεις αλλά και σχεδίαση και παραγωγή τους και σε άλλες γλώσσες κλπ.  

15.000 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – DVD ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (µε 
διορθώσεις, µεταφράσεις, επικαιροποίηση των στοιχείων του κλπ) 5.000 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (µε διορθώσεις και επικαιροποίηση των στοιχείων του κλπ) καθώς και 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

5.000 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ (αποστολή 
ενηµερωτικών newsletters, domain names, υπ. Αποδελτίωσης κλπ.) 

1.000 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό 2.500 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ∆ΩΡΑ Προµήθεια ή κατασκευή διαφηµιστικών δώρων, τοπικών 
προϊόντων, εδεσµάτων, υλικών συσκευασίας, ειδών µιας χρήσης, αναλώσιµων κλπ ειδών 
προκειµένου να προσφέρονται σε εκθέσεις και διάφορες εκδηλώσεις.  

4.000 

ΣΥΝΟΛΟ: 
105.000+ 87.858* 

192.858 

 
*αφορά δαπάνη διαφηµιστικής προβολής παρελθόντος έτους 

 

  
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 
Τουριστικός οδηγός, Θρησκευτικός Τουρισµός, χάρτες, 
σακούλες , σχεδιασµός και παραγωγή νέου εντύπου σε 
πολλές γλώσσες κ.τ.λ. 

 
 
 

30.000€ 
     ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΑ Μ.Μ.Ε. &  ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ     
     ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ    
     ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α & ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 
 

5.000 € 
 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΣΕ ΜΟΡΦΗ D.V.D. ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ & ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  

 
 

10.000 € 
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (∆ιακόσµηση, εξοπλισµός, 

µετακινήσεις προσωπικού, µεταφορά υλικού κ.τ.λ.)                    
 

20.000 € 
     ΑΓΟΡΑ Η΄ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΩΡΩΝ 
     Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ    
     ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ  
     ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ  

 
 
 

5.000 € 
 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 

ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ, Tour Operator κ.τ.λ. 
 
 

5.000 € 
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ. 
 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ-ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 

 
 
 

25.000 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 100.000€ 
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Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Θεσσαλίας 2016     

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Π.Ε. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 
 
 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 
ΚΟΣΤΟΣ 

Αναπαραγωγή έντυπων:    
α)Τουριστικός οδηγός ………………………………………………………. 
β)Θεµατικά φυλλάδια, Θρησκευτικός Τουρισµός, χάρτες, αφίσες 
κ.τ.λ.,….. µετά από τις απαραίτητες διορθώσεις. 

 
15.000 € 
15.000 € 

Σχεδιασµός και παραγωγή εντύπου γενικών πληροφοριών, 
µεταφρασµένο σε πολλές γλώσσες 

 
6.000 € 

     Προβολή από τα MME &  διαφηµιστικές καταχωρήσεις σε 
περιοδικά τουριστικού  ενδιαφέροντος στην Ελλάδα & στο 
εξωτερικό 

 
5.000 € 

Συµµετοχή σε εκθέσεις (µεταφορά υλικού, µετακινήσεις 
υπαλλήλων κ.τ.λ.)                     

11.000 € 

     Αγορά ή δηµιουργία διαφηµιστικών δώρων ιδιαίτερα τοπικού 
χαρακτήρα για  προσωπικότητες  και για επισκέπτες των 
εκθέσεων  

 
1.000 € 

Φιλοξενία διαφόρων φορέων, δηµοσιογράφων, tοur operator που 
ασχολούνται µε τον τουρισµό 

 
3.000 € 

Οργάνωση εκδηλώσεων τουριστικού χαρακτήρα στα πλαίσια των 
εκθέσεων και εκτός αυτών. 

 
2.000 € 

Συνέδρια Θρησκευτικού Τουρισµού, Ιαµατικού τουρισµού κ.α. 2.000 € 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

60.000 € 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ  2016 

 
 

                            ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΙΚΙΟ ΧΩΡΟΥ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ- ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ-
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ κλπ). 

100.000 € 

 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ. 

 
7.000 € 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ (ΕΝΤΥΠΑ - ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ - ΑΦΙΣΕΣ - ΧΑΡΤΕΣ, ΚΑΘΩΣ 
ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗ ΤΣΕΠΗΣ, ΝΤΟΣΙΕ, ΚΑΡΤΕΣ). 

 
 

8.000 € 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

 
 

10.000 € 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – DVD ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ  

8.000€ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 

 
8.000 € 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ 
ΣΥΝΕΧΩΣ ( ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INTERNET). 

 
4.000 € 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΜΕ, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
(ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ, 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ, ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΩΣΕΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΩΝ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  ΚΛΠ), ΣΕ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ, PORTALS, ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΜΕΣΑ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ-ΤΑΞΙ 
ΚΛΠ), ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ, ΥΠΑΙΘΡΙΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ 
ΜΕΣΟ. 

 
 

20.000 € 

ΑΓΟΡΑ Ή ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΩΡΩΝ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ. 

 
5.000 € 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ Fam Trips καιPress 
Trips. 

 
20.000 € 

                     ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 190.000 € 
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Περιφέρεια Θεσσαλίας  

∆/νση ∆ιά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης   
Εµπορίου & Τουρισµού 

 
Λάρισα 2016 
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