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Πρόλογος 
 

 Η ενίσχυση της απασχόλησης και η πρόληψη και αντιµετώπιση της ανεργίας 

αποτελούν σηµαντικούς στόχους της ελληνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής για την 

αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια. Το πρόβληµα της ανεργίας αποτελεί παράλληλα 

ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.  

 Εκτός από την ποσοτική διάσταση του θέµατος δηλαδή τη µείωση των ανέργων 

και την αύξηση των απασχολουµένων, ως σηµαντικότατα θέµατα έχουν αναδειχθεί 

ποιοτικά ζητήµατα όπως η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, της πρόσβασης στην 

κατάρτιση και την απασχόληση για όλες τις κοινωνικές οµάδες και η µείωση 

φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού σε διάφορες πτυχές της αγοράς εργασίας. Η 

ανάδειξη των ποιοτικών θεµάτων οδήγησε στην υιοθέτηση του όρου «ποιότητα στην 

εργασία» στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης και στη συνέχεια στις ελληνικές 

πολιτικές. Ο όρος «ποιότητα στην εργασία» εµπερικλείει µία σειρά από ζητούµενα για 

την αγορά εργασίας και θα µπορούσε να µεταφραστεί ως «περισσότερες και καλύτερες 

δουλειές για όλους».  

 Το ζητούµενο της ποιότητας στην εργασίας αποτελεί πλέον το βασικό κριτήριο 

µε το οποίο θα πρέπει να επιλέγονται οι παρεµβάσεις στην αγορά εργασίας. Βέβαια 

εκτός από την επιλογή των στόχων πολιτικής και την πολιτική βούληση εξίσου 

σηµαντική είναι η παροχή αναλυτικής πληροφόρησης για την υφιστάµενη κατάσταση 

ώστε να γίνουν οι κατάλληλες επιλογές παρέµβασης µε συγκεκριµένες πολιτικές που 

στοχεύουν σε κλάδους, επαγγέλµατα, κοινωνικές οµάδες ή την κοινωνία γενικότερα.  

 Η ζητούµενη πληροφόρηση θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν σφαιρική και 

λεπτοµερής. Η σφαιρικότητα της πληροφόρησης απαιτείται λόγω της πολυπλοκότητας 

των θεµάτων που άπτονται την αγορά εργασίας αλλά και γενικότερα των κοινωνικών 

θεµάτων. Προς την επίτευξη του στόχου αυτού η χρήση πολλαπλών πηγών 

πληροφόρησης οδηγεί µε µεγαλύτερη ασφάλεια στην υιοθέτηση των όποιων 

συµπερασµάτων. Η παροχή λεπτοµερούς πληροφόρησης είναι αναγκαία τόσο λόγω των 

διαφοροποιήσεων που επισηµαίνονται όσο το επίπεδο ανάλυσης γίνεται αναλυτικότερο 

αλλά και λόγω της φύσης των θεµάτων της αγοράς εργασίας. Για παράδειγµα η χάραξη 

ορισµένων πολιτικών για την αγορά εργασίας θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο νοµού 

τόσο λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζονται στο επίπεδο αυτό όσο και λόγω του 

γεγονότος ότι η γεωγραφική κινητικότητα του πληθυσµού στην Ελλάδα είναι αρκετά 

περιορισµένη.  
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 Με στόχο την παροχή συστηµατικής και λεπτοµερούς πληροφόρησης για 

θέµατα της αγοράς εργασίας και απώτερο στόχο τη στήριξη του έργου των φορέων 

χάραξης και υλοποίησης πολιτικών για την αγορά εργασίας το Παρατηρητήριο 

Απασχόλησης Ερευνητική –Πληροφορική Α.Ε. ξεκίνησε τη διεξαγωγή µελετών για τις 

αναπτυξιακές δυνατότητες και την αγορά εργασίας σε επίπεδο νοµού. Η πρώτη µελέτη 

µε το ίδιο θέµα πραγµατοποιήθηκε το 2003 και αφορούσε το νοµό Αχαΐας. Η παρούσα 

µελέτη αφορά τους νοµούς Καρδίτσας και Τρικάλων και είναι η πρώτη στην οποία 

παράλληλα µε άλλες δευτερογενείς πηγές αξιοποιεί και τα αποτελέσµατα της 

πρόσφατης έρευνας πεδίου που πραγµατοποίησε η ΠΑΕΠ Α.Ε. στις επιχειρήσεις. 

Στοχεύουµε να συµπληρώσουµε τη σειρά αυτών των µελετών σύντοµα µε µελέτες που 

αφορούν και άλλους νοµούς.  

 

Βασίλης Ντερτιλής 

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΠΑΕΠ Α.Ε.  
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Εισαγωγή 
 

 Οι αποκλίσεις της ισχύουσας κατάστασης στην αγορά εργασίας από τα 

επιθυµητά επίπεδα τόσο σε ποσοτικό επίπεδο όσο και σε σχέση µε ποιοτικά 

χαρακτηριστικά οδηγούν στην παραδεκτή από όλους αναγκαιότητα πολιτικών 

παρεµβάσεων στο χώρο της αγοράς εργασίας µε τη µορφή είτε ενεργειών που αφορούν 

το σύνολο της αγοράς εργασίας είτε περισσότερο στοχευµένων ενεργειών σε 

συγκεκριµένα τµήµατα της αγοράς εργασίας.  

 Μία από τις αναγκαίες συνθήκες για τη χάραξη αποτελεσµατικών πολιτικών για 

τη αγορά εργασίας είναι η λεπτοµερής γνώση των µεγεθών της αγοράς εργασίας καθώς 

και των προσδιοριστικών παραγόντων αυτών των µεγεθών. Τα θέµατα της αγοράς 

εργασίας επηρεάζονται από µία σειρά παραγόντων συµπεριλαµβανοµένων οικονοµικών 

παραγόντων σε επίπεδο χώρας και ευρύτερα αλλά και διαφόρων θεσµικών και 

κοινωνικών παραγόντων. Εποµένως για την παροχή χρήσιµης πληροφόρησης προς τους 

φορείς χάραξης και υλοποίησης πολιτικών απαιτείται η λεπτοµερής και συστηµατική 

ανάλυση των θεµάτων της αγοράς εργασίας και των προσδιοριστικών τους 

παραγόντων.  

 Στο επιχειρησιακό πρόγραµµα της ∆ιεύθυνσης Ερευνών και Μελετών για το 

2004 έχουν ενταχθεί µια σειρά µελετών που αφορούν τη µελέτη της αγοράς εργασίας 

επιµέρους νοµών. Η µελέτη της αγοράς εργασίας σε επίπεδο νοµού και η σύγκριση της 

κατάστασης εκεί µε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες (περιφέρεια, χώρα, κλπ) είναι 

χρήσιµη καθότι η γεωγραφική κινητικότητα ορισµένων οµάδων του πληθυσµού (όπως 

οι εργαζόµενοι) είναι πολύ περιορισµένη πέραν των γεωγραφικών ορίων του νοµού αν 

εξαιρέσουµε τις µετακινήσεις µεταξύ όµορων νοµών. Κατά συνέπεια αρκετές πολιτικές 

σχεδιάζονται σε επίπεδο νοµού ή µικρότερης γεωγραφικής ενότητας και για το 

σχεδιασµό αυτό είναι απαραίτητη η γνώση των ιδιαιτεροτήτων του νοµού ή και των 

µικρότερων γεωγραφικών ενοτήτων.  

 Η παρούσα µελέτη αποτελεί στην ουσία µία διπλή µελέτη: η πρώτη 

επικεντρώνεται στη µελέτη της αγοράς εργασίας του νοµού Καρδίτσας και η δεύτερη 

στη µελέτη της αγοράς εργασίας του νοµού Τρικάλων. Στο πρώτο µέρος της µελέτης 

για κάθε νοµό εξετάζονται οι αναπτυξιακές δυνατότητες του νοµού και περιγράφονται 

οι παράγοντες που επηρεάζουν την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη κάθε νοµού. 

Γίνεται ανάλυση των δυνατοτήτων καθώς και των αδυναµιών κάθε περιοχής και οι 

παράγοντες αυτοί συνδέονται µε τις αναπτυξιακές δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά 

της αγοράς εργασίας. Στο δεύτερο µέλος της µελέτης για κάθε νοµό διερευνείται 
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διεξοδικότερα η κατάσταση στην αγορά εργασίας σε κάθε νοµό µε τη χρήση 

πολλαπλών πηγών δεδοµένων. Συγκεκριµένα αξιοποιούνται τα στοιχεία της Έρευνας 

Εργατικού ∆υναµικού τα οποία παρέχουν πληροφόρηση για την ευρύτερη γεωγραφική 

ενότητα του νοµού δηλαδή την περιφέρεια, τα στοιχεία της εγγεγραµµένης ανεργίας 

του ΟΑΕ∆ τα οποία παρέχουν πληροφόρηση για το νοµό και τα στοιχεία πρωτογενούς 

έρευνας που διενήργησε η ΠΑΕΠ πρόσφατα στις επιχειρήσεις και παρέχει 

πληροφόρηση σε επίπεδο νοµού. Η µεθοδολογία για την έρευνα πεδίου σχεδιάστηκε 

από την ΠΑΕΠ. Η δειγµατοληψία και η συλλογή των στοιχείων έγινε από εξωτερικό 

συνεργάτη και συγκεκριµένα την εταιρεία Opinion. Η ανάλυση των στοιχείων 

πραγµατοποιείται από την ΠΑΕΠ. Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιήθηκαν µεταξύ άλλων 

και για τον προσδιορισµό των κενών θέσεων και της ζήτησης ειδικοτήτων στους δύο 

νοµούς. Τέλος για κάθε νοµό παρατίθενται προτάσεις πολιτικής για την αγορά εργασίας 

βασισµένες στην ανάλυση που προηγήθηκε.  

 Στην πραγµατοποίηση της µελέτης συνέβαλε οµάδα εξωτερικών συνεργατών 

από το ΤΕΙ Λάρισας αποτελούµενη από τους κ. Κόλλια, Συριόπουλο, Συρακούλη, 

Γκρέκο, Μπουρδούβαλη και Πούλιου που ανέλαβαν την ανάλυση του αναπτυξιακού 

προφίλ των δύο νοµών και των κοινωνικοοικονοµικών παραγόντων που επιδρούν στη 

διαµόρφωση των µεγεθών της αγοράς εργασίας στους νοµούς. Η ανάλυσή τους 

περιλαµβάνεται στα κεφάλαια 1 και 2 της παρούσας µελέτης. Η συγγραφή των 

κεφαλαίων 3-6 έγινε από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και συγκεκριµένα από τον κ. 

Χλέτσο. Την επεξεργασία των στοιχείων της ΕΣΥΕ και του ΟΑΕ∆ έκαναν οι κ. 

Τσουραπάς, Κουρούνη και Ταµπακάκου. Επίσης αρκετοί φορείς συνέβαλαν µε την 

παροχή χρήσιµων στοιχείων σε διάφορα επιµέρους τµήµατα της µελέτης.  

 Η µελέτη για την αγορά εργασίας των νοµών Καρδίτσας και Τρικάλων 

εντάσσεται σε µία σειρά µελετών µε το ίδιο θέµα και διαφοροποίηση ως προς τη 

γεωγραφική ενότητα στην οποία επικεντρώνεται η µελέτη. Η πρώτη µελέτη της σειράς 

πραγµατοποιήθηκε το 2003 και αφορούσε το νοµό Αχαΐας. Αναµένεται σύντοµα να 

ολοκληρωθούν αντίστοιχες µελέτες για άλλους νοµούς.  

 

Η υπεύθυνη για την έκδοση και την επιµέλεια των κειµένων 

 

Ολυµπία Καµινιώτη 

∆ιευθύντρια Ερευνών και Μελετών της ΠΑΕΠ Α.Ε. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

3.1. Εισαγωγή  

3.2. Μεθοδολογικά ζητήµατα αναφορικά µε την εγγεγραµµένη ανεργία 

3.3. Η αγορά εργασίας στην περιφέρεια Θεσσαλίας 

3.3.1. Γενικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στη Θεσσαλία 

3.3.2. Η προσφορά εργασίας στην περιφέρεια Θεσσαλίας 

3.3.3. Ανάλυση των χαρακτηριστικών της απασχόλησης στην περιφέρεια 

Θεσσαλίας 

3.4. Ανάλυση των χαρακτηριστικών των ανέργων στην περιφέρεια 

Θεσσαλίας 

3.5. Βασικά συµπεράσµατα της αγοράς εργασίας στην περιφέρεια 

Θεσσαλίας 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

4.1. Βασικά χαρακτηριστικά των εγγεγραµµένων ανέργων ανά περιφέρεια 

4.2. Βασικά χαρακτηριστικά της εγγεγραµµένης ανεργίας στο νοµό 

Καρδίτσας και στο νοµό Τρικάλων 

4.3. Συµπεράσµατα µε βάση τα στοιχεία της εγγεγραµµένης ανεργίας 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΕΠ – ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

5.1. Γενικές πληροφορίες 
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5.2. Η περίπτωση του νοµού Καρδίτσας 

5.2.1. Η ταυτότητα των επιχειρήσεων 

5.2.2. Τα χαρακτηριστικά των απασχολουµένων στην επιχείρηση 

5.2.3. Η πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού 

5.2.4. Προσδιοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης 

5.2.5. Οι επιχειρήσεις και οι πολιτική του ΟΑΕ∆ 

5.3. Η περίπτωση του νοµού Τρικάλων 

5.3.1. Η ταυτότητα των επιχειρήσεων 

5.3.2. Τα χαρακτηριστικά των απασχολουµένων στην επιχείρηση 

5.3.3. Η πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού 

5.3.4. Προσδιοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης 

5.3.5. Οι επιχειρήσεις και οι πολιτική του ΟΑΕ∆ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 

ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

6.1. Γενικά στοιχεία – Μεθοδολογικό πλαίσιο 

6.2. Η περίπτωση του νοµού Καρδίτσας 

6.3. Η περίπτωση του νοµού Τρικάλων 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ  

ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.2. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.3. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1.4. ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ  

1.4.1. Μεταφορές  

1.4.2 Υγεία – Πρόνοια  

1.5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

1.5.1. Πρωτογενής Τοµέας  

1.5.2. ∆ευτερογενής Τοµέας  

1.5.3. Τριτογενής Τοµέας  

1.5.3.1. Ο τοµέας της απασχόλησης στον Τουρισµό  

1.6. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΕΡΓΙΑ  

1.7. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΕΥΤΕΡΗ  

ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT  

2.1 Η ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  

2.2 ΣΥΝΟΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  

2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

2.3.1 ∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  

2.3.1.1 Κεντρική γεωγραφική θέση  

2.3.1.2 Πλούτος φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων  

2.3.1.3 Πολιτιστικοί πόροι και κληρονοµιά  

2.3.1.4 Ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικού τουρισµού  

2.3.1.5 ∆ιαµόρφωση ‘τουριστικής συνείδησης’ - Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας  

2.3.1.6 Ανάδειξη παραδοσιακών - τοπικών προϊόντων και δυνατότητες 

υποστήριξης της µεταποίησης  

2.3.1.7 Υλοποίηση εκτεταµένων έργων υποδοµής  

2.3.2 Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  

2.3.2.1 Χαµηλό επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕΠ  
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2.3.2.2 Υστέρηση ανάπτυξης δευτερογενούς τοµέα και µεταποίησης  

2.3.2.3 Αποµόνωση -Ενδοπεριφερειακές ανισότητες  

2.3.2.4 Μικρό µέγεθος εσωστρεφών επιχειρήσεων, απουσία επιχειρήσεων- 

leaders, χαµηλή επιχειρηµατική παιδεία  

2.3.2.5 Απουσία συντονισµού κεντρικών και περιφερειακών αναπτυξιακών πολιτικών  

2.3.2.6 Απουσία πιστοποίησης τοπικών προϊόντων και ενιαίας προβολής  

2.3.2.7 Αδυναµίες εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης  

2.3.2.8 Μείωση και γήρανση του πληθυσµού  

2.3.2.9 Ασυµµετρίες στην κατανοµή του παραγωγικού δυναµικού  

2.3.2.10 Αδυναµία απορρόφησης αναπτυξιακών πόρων  

2.3.2.11 Ανεπάρκεια τουριστικών υποδοµών και περιβαλλοντική υποβάθµιση  

2.3.2.12 Νέες πολιτικές προς τον αγροτικό χώρο (αναθεώρηση της ΚΓΠ) µε 

άγνωστη αποτελεσµατικότητα  

2.3.3 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

2.3.3.1 ∆υνατότητες αξιοποίησης χρηµατοδότησης και ενισχύσεων  

2.3.3.2 Ανάπτυξη υποδοµών και υποστηρικτικών δικτύων 

2.3.3.3 Αξιοποίηση φυσικών και πολιτιστικών πόρων και ανάπτυξη 

εναλλακτικών οικονοµικών δραστηριοτήτων 

2.3.3.4 Αυξηµένη ζήτηση παραδοσιακών προϊόντων και προοπτικές ανάπτυξης και στους 

τρεις τοµείς παραγωγής  

2.3.3.5 ∆υνατότητα αξιοποίησης καινοτοµιών και σύγχρονων τεχνολογιών 

2.3.4 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

2.3.4.1 Κίνδυνοι από τις ∆ιεθνείς ∆ιακυµάνσεις στην Τιµή Βαµβακιού 

2.3.4.2 Γειτνίαση µε ανταγωνιστικές περιοχές στον τοµέα του τουρισµού  

2.3.4.3 Ύπαρξη ανταγωνιστικών περιοχών και κρατών που παράγουν / 

µεταποιούν τα ίδια αγροτικά προϊόντα  

2.3.4.4 Ρύθµιση των αγορών από άλλες χώρες (βαµβάκι – Κίνα)  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

3.2 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2000 – 2006  

3.3. ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Β’ ΚΑΙ Γ’ Κ. Π. Σ. 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

4.2 ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1994 – 1999 

4.3 ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Β ΚΠΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

4.4 ΠΕΡΙ0∆ΟΣ 2000 – 2006 

Ειδικός στόχος 1 : ∆ιασύνδεση Περιφέρειας 

Ειδικός στόχος 2 : Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας  

Ειδικός στόχος 3 : Ανάπτυξη της υπαίθρου 

Ειδικός Στόχος 4 : Βελτίωση κοινωνικών υπηρεσιών 

Ειδικός Στόχος 5 : Αξιοποίηση Περιβάλλοντος και Πολιτισµού  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ  

ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.2. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.3. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1.4. ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ  

1.4.1. Μεταφορές 

1.4.2. Υγεία – Πρόνοια  

1.5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

1.5.1. Πρωτογενής Τοµέας  

1.5.2. ∆ευτερογενής Τοµέας  

1.5.3. Τριτογενής Τοµέας  

1.6. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΕΡΓΙΑ  

1.7. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΕΥΤΕΡΗ  

ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 

2.1 Η ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

2.2 ΣΥΝΟΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

2.3.1 Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  

2.3.1.1 Κεντρική γεωγραφική θέση  

2.3.1.2 Πλούτος φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων 

2.3.1.3 Πολιτιστικοί πόροι και κληρονοµιά  

2.3.1.4 Ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικού τουρισµού  

2.3.1.5 Ανάδειξη παραδοσιακών προϊόντων και υποστήριξης της µεταποίησης  

2.3.1.6 Υλοποίηση εκτεταµένων έργων υποδοµής  

2.3.2 Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  

2.3.2.1 Αποµόνωση και ενδοπεριφερειακές ανισότητες  

2.3.2.2 Ανάγκη εξοµάλυνσης των διαρθρωτικών στρεβλώσεων των 

παραγωγικών τοµέων  

2.3.2.3 Ανάγκη καταπολέµησης ανεργίας  

2.3.2.4 Μικρό µέγεθος εσωστρεφών επιχειρήσεων, απουσία επιχειρήσεων- 
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leaders, χαµηλή επιχειρηµατική παιδεία  

2.3.2.5 Απουσία συντονισµού κεντρικών και περιφερειακών αναπτυξιακών 

πολιτικών  

2.3.2.6 Απουσία πιστοποίησης τοπικών προϊόντων και ενιαίας προβολής 

2.3.2.7 Μείωση και γήρανση του πληθυσµού και αύξηση ανεργίας  

2.3.2.8 Αδυναµίες εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης  

2.3.3 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  

2.3.3.1 ∆υνατότητες αποτελεσµατικής απορρόφησης χρηµατοδότησης και 

ενισχύσεων  

2.3.3.2 Αξιοποίηση των συγκριτικών δυνατοτήτων ανάπτυξης του νοµού 

2.3.3.3 Ανάπτυξη υποδοµών και υποστηρικτικών δικτύων 

2.3.3.4 Αξιοποίηση φυσικών και πολιτιστικών πόρων και ανάπτυξη 

εναλλακτικών οικονοµικών δραστηριοτήτων  

2.3.3.5 Προοπτικές ανάπτυξης των παραγωγικών τοµέων της οικονοµίας  

2.3.3.6 ∆υνατότητα αξιοποίησης καινοτοµιών και σύγχρονων τεχνολογιών  

2.3.4 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

2.3.4.1 Ασυµµετρίες και στρεβλώσεις στην κατανοµή του παραγωγικού 

δυναµικού  

2.3.4.2 Αδυναµία απορρόφησης αναπτυξιακών πόρων  

2.3.4.3 Ανεπάρκεια τουριστικών υποδοµών και περιβαλλοντική υποβάθµιση  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Β’ ΚΑΙ Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

4.2 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

Εισαγωγή 

Ο Νοµός Καρδίτσας ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας µαζί µε τους 

Νοµούς Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. ∆εν χωρίζεται σε επαρχίες, διαιρείται δε 

διοικητικά σε 20 ∆ήµους και 1 Κοινότητα. Πρωτεύουσα του νοµού είναι η Καρδίτσα, η 

µικρότερη από τις τέσσερις πρωτεύουσες των Θεσσαλικών Νοµών. 

Με έκταση 2636 τετραγωνικών χιλιοµέτρων ο νοµός καταλαµβάνει το 18,8% της 

συνολικής έκτασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και το 2% της χώρας. 

Ορισµένα από τα ποτάµια του Νοµού µε ροή από Νότο πρός Βορρά, είναι ο Καλέτζης, 

ο Φαρσαλίτης και ο Σοφαδίτης, που καταλήγουν στον Ενιππέα ποταµό και µέσω αυτού 

στον Πηνειό. Επίσης ο Αχελώος αποτελεί το φυσικό όριο του Νοµού µε την Άρτα, 

καθώς και ο παραπόταµός του Μέγδοβας µε τα νερά του οποίου κατασκευάσθηκε η 

τεχνιτή λίµνη Πλαστήρα κατά τη δεκαετία 1950 - 1960. 

 

 

Γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά 

Η γεωµορφολογία του νοµού παρουσιάζει µεγάλη ποικιλοµορφία. Περιλαµβάνει δύο 

τµήµατα: ένα πεδινό και ένα ορεινό-ηµιορεινό. Το πεδινό τµήµα καλύπτει σχεδόν τη 

µισή έκταση του νοµού (47,7%), ενώ η υπόλοιπη είναι ορεινή (44,0%) και ηµιορεινή 

(8,3%). Το ορεινό-ηµιορεινό τµήµα (περιοχή Αγράφων-Αργιθέας) διαιρείται περαιτέρω 

σε τρείς υποενότητες, µια ηµιορεινή (περιοχή λίµνης Ταυρωπού) και δύο καθαρά 

ορεινές (περιοχή Αγράφων-Μουζακίου και περιοχή Σµοκόβου). Η γεωµορφολογία του 

Νοµού είναι τέτοια που τον εντάσσει σε ευρύτερες γεωγραφικές ζώνες.  
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ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

Βασικές ζώνες χρήσης  Ποσοστά  

βοσκότοποι 24,73% 

καλλιεργούµενες εκτάσεις 41,76% 

δασικές εκτάσεις 23,79% 

οικισµοί 4,84% 

υδάτινες εκτάσεις 3,52% 

λοιπές εκτάσεις 1,36% 

Πίνακας 1 

Πηγή:  ΕΣΥΕ 

Συγκεκριµένα το πεδινό τµήµα, αποτελεί τµήµα της Θεσσαλικής πεδιάδας, ενώ το 

ορεινό αποτελεί τµήµα του ευρύτερου ορεινού όγκου της Πίνδου. Οι δυσπρόσιτες 

ορεινές περιοχές αποκόπτουν το νοµό από τη ∆υτική Ελλάδα. 

Οι πεδινές του εκτάσεις είναι σε µεγάλο βαθµό καλλιεργούµενες. Τα ποσοστά των 

βασικών ζωνών χρήσεων γης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Πληθυσµός – ∆ηµογραφικά στοιχεία 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής (2001) ο πληθυσµός του νοµού 

Καρδίτσας ανέρχεται σε 129.536 άτοµα (πραγµατικός πληθυσµός) εκ των οποίων 2.736 

είναι αλλοδαποί, αποτελώντας το 2,11% του πληθυσµού.  

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1971-2001 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ(%) 

 

ΝΟΜΟΣ 
1971 1981 1991 2001 1971-

1981 

1981-

1991 

1991-

2001 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 133.776 124.930 126.854 129.536 -6,61 1,54 2,11 

ΛΑΡΙΣΑ 232.226 254.295 270.612 277.973 9,50 6,42 2,72 

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 161.392 182.222 198.434 207.336 12,91 8,90 4,49 

ΤΡΙΚΑΛΑ 132.519 134.207 138.946 139.548 1,27 3,53 0,43 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 659.913 695.654 734.846 754.393 5,42 5,63 2,66 
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ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 8.768.641 9.740.417 10.259.900 10.939.605 11,08 5,33 6,62 

Πίνακας 2 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

Ο νοµός Καρδίτσας συγκεντρώνει το 1,18% του συνολικού πληθυσµού της χώρας και 

το 17,2 % του συνολικού πληθυσµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ (πίνακας 3) διαπιστώνεται ότι µεταξύ των 

απογραφών 1991 και 2001 ο πληθυσµός του νοµού αυξήθηκε κατά 2,1%, δηλαδή 

λιγότερο από το ρυθµό µεταβολής του συνολικού πληθυσµού της χώρας, 6,6%. 

 

2001* 1991 Μεταβολή % 
∆ήµος ή Κοινότητα** 

Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 5.424.089 5.515.516 10.939.605 5.051.553 5.201.027 10.252.580 7,4 6,0 6,7 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ 65.011 64.525 129.536 63.282 63.559 126.841 2,7 1,5 2,1 

∆. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 18.381 19.326 37.707 17.788 18.380 36.168 3,3 5,1 4,3 

∆. ΑΡΓΙΘΕΑΣ 1.400 1.218 2.618 874 709 1.583 60,2 71,8 65,4 

∆. ΑΡΝΗΣ 1.651 1.644 3.295 1.856 1.833 3.689 -11,0 -10,3 -10,7 

∆. ΑΧΕΛΩΟΥ 889 806 1.695 600 612 1.212 48,2 31,7 39,9 

∆. ΙΘΩΜΗΣ 1.578 1.547 3.125 1.785 1.851 3.636 -11,6 -16,4 -14,1 

∆. ΙΤΑΜΟΥ 2.444 2.284 4.728 2.130 2.068 4.198 14,7 10,4 12,6 

∆. ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ 1.663 1.594 3.257 1.726 1.743 3.469 -3,7 -8,5 -6,1 

∆. ΚΑΜΠΟΥ 2.805 2.666 5.471 2.842 2.749 5.591 -1,3 -3,0 -2,1 

∆. ΜΕΝΕΛΑΪ∆ΑΣ 1.350 1.337 2.687 1.529 1.525 3.054 -11,7 -12,3 -12,0 

∆. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 2.407 2.348 4.755 2.284 2.289 4.573 5,4 2,6 4,0 

∆. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 5.127 5.022 10.149 5.052 5.247 10.299 1,5 -4,3 -1,5 

∆. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ 

ΑΓΡΑΦΩΝ 
1.889 1.726 3.615 1.708 1.579 3.287 10,6 9,3 10,0 

∆. ΠΑΛΑΜΑ 5.133 4.891 10.024 4.972 5.038 10.010 3,2 -2,9 0,1 

∆. ΠΑΜΙΣΟΥ 2.231 2.412 4.643 2.471 2.524 4.995 -9,7 -4,4 -7,0 

∆. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 2.019 1.900 3.919 1.387 1.330 2.717 45,6 42,9 44,2 

∆. ΡΕΝΤΙΝΗΣ 371 386 757 281 292 573 32,0 32,2 32,1 

∆. ΣΕΛΛΑΝΩΝ 2.563 2.515 5.078 2.896 2.808 5.704 -11,5 -10,4 -11,0 

∆. ΣΟΦΑ∆ΩΝ 6.036 6.133 12.169 6.161 6.246 12.407 -2,0 -1,8 -1,9 

∆. ΤΑΜΑΣΙΟΥ 2.081 1.969 4.050 2.277 2.252 4.529 -8,6 -12,6 -10,6 
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∆. ΦΥΛΛΟΥ 2.035 2.003 4.038 2.112 2.069 4.181 -3,6 -3,2 -3,4 

ΚΟΙΝ. ΑΘΑΜΑΝΩΝ 958 798 1.756 551 415 966 73,9 92,3 81,8 

Πίνακας 3 

Πηγή: www.economics.gr 

*Προσωρινά στοιχεία από Ε.Σ.Υ.Ε. 

**Τα όρια των δήµων & κοινοτήτων δεν είναι πάντα συγκρίσιµα µεταξύ 1991 & 2001 

 

Οι οικισµοί του νοµού ανέρχονται σε 230. Εκτιµάται ότι οι οικισµοί άνω των 500 

κατοίκων µπορούν να στηρίξουν χωρίς υπερβολικό κόστος µια σειρά από υπηρεσίες 

που είναι αναγκαίες για την ευηµερία του πληθυσµού και αφετέρου για την υποστήριξη 

της οικονοµικής ανάπτυξης. 

Η πληθυσµιακή πυκνότητα του νοµού την τελευταία δεκαετία ακολουθεί ανοδική 

πορεία. Το 1991 ήταν 48 άτοµα ανά τ.χλµ. ενώ το 2001 ήταν 49,14 άτοµα ανά τ.χλµ.. 

 

  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

 Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
1981 1991 2001 

Πραγµατικός  124.930  100,00% 126.854 100,00% 129.541 100,00% 

- Αστικός  27.532  22% 30.289 23,87% 48.614 37,52% 

- Ηµιαστικός  17.750  14,21% 20.410 16,1% -  

- Αγροτικός  79.648  63,75% 76.155 60% 80.927 62,47% 

Νοικοκυριά  34.850 36.032 39.293 

   Πίνακας 4 

 Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

Το 62,47 % αποτελεί τον αστικό πληθυσµό του Ν. Καρδίτσας, ενώ το 37,53 % ζει σε  

αγροτικές περιοχές. Ο βαθµός αστικοποίησης στο νοµό (ποσοστό αστικού πληθυσµού 

στο σύνολο του πληθυσµού) παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αυξητική πορεία.. Το 

ποσοστό του αστικού πληθυσµού στο νοµό την περίοδο 1981-1991, όπως φαίνεται στον 

πίνακα 4, παρουσίασε αύξηση της τάξης του 1,87 %. Αξιοσηµείωτη δε είναι η αύξηση 

της τάξεως 13,65 % τη δεκαετία 1991-2001.  
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Υποδοµές 

1.4.1. Μεταφορές 
Οι υπερτοπικές συγκοινωνιακές συνδέσεις του Νοµού Καρδίτσας βασίζονται κύρια στο 

οδικό δίκτυο. Οι κυριότερες συγκοινωνιακές συνδέσεις του Νοµού είναι: 

 Η σύνδεση µε την ΠΑΘΕ (και µέσω αυτής µε τα διεθνή οδικά δίκτυα) 

 Η απευθείας επικοινωνία µε τη Νότια Ελλάδα µέσω ∆οµοκού. Χαρακτηριστικό 

του συγκεκριµένου δρόµου η συχνή διακοπή συγκοινωνίας λόγω ακραίων 

καιρικών συνθηκών το χειµώνα (πάγος, χιόνι, οµίχλη) 

Η σύνδεση του νοµού µε την Π.Α.Θ.Ε. γίνεται είτε µέσω Φαρσάλων ή µέσω Λάρισας 

µε δρόµους µέτριας βατότητας (η οδός Καρδίτσας – Λάρισας βελτιώνεται στο πλαίσιο 

του Γ ΠΕΠ Θεσσαλίας). 

 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002 

 Επιβατ.αυτοκίνητα ΙΧ σε 

κυκλοφορία 

12.498 12.888 13.722 14.641 16.064 17.640 19.317 21.001- 

 Εγγραφές καιν. επιβατικών 

ΙΧ 

964 447 852 917 1.444 1.671 1.893 1.863 

 Ταξί σε κυκλοφορία 198 189 189 189 189 189 189 189- 

 Λεωφορεία σε κυκλοφορία 155 156 158 173 176 179 184 188- 

 Φορτηγά σε κυκλοφορία 12.078 12.385 12.872 13.384 13.950 14.444 14.960 15.350- 

 Κύριες τηλεφ/κές 

συνδέσεις,συσκευές ως 

1996 

50.875 51.161 49.658 50.184 50.808 51.129 - - 

 Επιβατ.αυτοκίνητα ΙΧ ανά 

100 κατοίκους  

9.65 9.96 10.58 11.29 12.41 13.66 14.91 - 

 Κύριες τηλεφ/κές συνδέσεις 

ανά 100 κατοίκους 

39.29 39.56 38.31 38.71 39.28 39.6 - - 

Πίνακας 5 

Πηγή: «Νοµοί της Ελλάδας», στο www.economics.gr 

 

Υπάρχουν αρκετά χιλιόµετρα εθνικού οδικού δικτύου (ασφαλτοστρωµένα) και 

νοµοθετηµένου επαρχιακού δικτύου, δεδοµένου δε του ανάγλυφου του Νοµού αρκετά 
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από αυτά κυρίως στον ορεινό όγκο παραµένουν σε κατάσταση κακής έως µέτριας 

βατότητας. Συνοπτικά η τα προβλήµατα των µεταφορών στο Νοµό είναι τα παρακάτω: 

  ∆εν υπάρχει οδικό δίκτυο σύνδεσης µε τη ∆υτική Ελλάδα [και µέσω αυτής µε 

τις πορθµειακές γραµµές Ελλάδας (Ηγουµενίτσας) – Ιταλίας]. 

  Πρόβληµα δηµιουργεί η έλλειψη αεροδροµίου και αεροπορικών συνδέσεων. 

  Μόνο το 61 % του επαρχιακού δικτύου χαρακτηρίζεται καλής βατότητας, ας 

σηµειωθεί όµως ότι στο πεδινό τµήµα του Νοµού, το δίκτυο χαρακτηρίζεται από 

ικανοποιητική δοµή και λειτουργία. 

Οι σιδηροδροµικές συγκοινωνίες παίζουν σχεδόν ασήµαντο ρόλο 

 

1.4.2 Υγεία – Πρόνοια 

Η κύρια µονάδα στον τοµέα της υγείας είναι το Νέο Νοσοκοµείο Καρδίτσας 

δυναµικότητας άνω των 300 κλινών. Εχουν ολοκληρωθεί επίσης τρία Κέντρα Υγείας 

για τους ∆ήµους Σοφάδων, Παλαµά και Μουζακίου. Υπάρχει συνεπώς τουλάχιστον σε 

ποσοτικούς όρους µια υποδοµή υγείας στο νοµό.  

ΥΓΕΙΑ  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002 

 Κλίνες θεραπευτηρίων 288 314 313 331 354    

 Αριθµός δηµόσιων 

νοσοκοµείων 

   1 1  1 1 

 Αριθµός ιδιωτικών 

κλινικών 

   3 3  4 1 

 Κλίνες ιδιωτικών κλινικών 108 108 108 108 108  113  

 Ηµέρες νοσηλείας 70.475 75.410  84.455     

 Αριθµός ιατρών 241 190 196 204 208 241   

 Αριθµός οδοντιάτρων 80 80 83 82 84 84   

Φαρµακεία 95 96 96 96 97 98   

 Αριθµός ιατρών ανά 1000 

κατοίκους 

1.86 1.46 1.51 1.57 1.6 1.86   

Πίνακας 6 

Πηγή: «Νοµοί της Ελλάδας» στο www.economics.gr 

 

Είναι χαρακτηριστικό όµως ότι περίπου το µισό του ορεινού τµήµατος του νοµού 

βρίσκεται εκτός περιοχής ευθύνης κάποιου Κέντρου Υγείας (συµπεριλαµβανοµένου και 
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του Νοσοκοµείου, στο µέτρο που αυτό εξυπηρετεί ανάγκες τέτοιου επιπέδου). Η 

αναλογία ιατρών αγγίζει τους 1,86 ανά 1000 κατοίκους για το 2000. 

Οικονοµική ∆ραστηριότητα 

Ο νοµός Καρδίτσας παράγει το 0,9 % του συνολικού ΑΕΠ της χώρας. Για το 1998 έχει 

καταγραφεί ΑΕΠ αξίας 336.669 εκ δρχ, συνεισφέροντας το 14,8 % του παραχθέντος 

προιόντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

∆είκτες ευηµερίας Έτος Νοµός 

Καρδίτσας 

Μέσος 

όρος χώρας 

Κατάταξη σε 

σχέση µε 

τους 52 

Νοµούς 

ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,21 4,05 37 

Κατά κεφαλή αποταµιευτικές 

καταθέσεις  
2000 1,01 1,79 49 

∆ηλωθέν εισόδηµα ανά κάτοικο 2001 1,06 1,69 44 

Φόρος εισοδήµατος ανά 

κάτοικο  
2000 51 142 45 

Φυσική αύξηση πληθυσµού/ 

1000 κατοίκους  
1999 -4,94 -0.01 50 

Μαθητές δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης/ 1000 κατοίκους  
2001 67 68 27 

Μαθητές δηµοτικού/ 1000 

κατοίκους  
2001 51 59 42 

Συµµετοχή στα συνολικά  

µεγέθη της χώρας  
    

ΑΕΠ  1998 0,9%  29 

Φορολογούµενοι  2002 1,0%  27 

∆ηλωθέν στην εφορία εισόδηµα 2002 0,7%  29 

Φόρος εισοδήµατος φ.π.  2002 0,4%  34 

Αποταµιευτικές καταθέσεις  2000 0,7%  33 

Πίνακας 7 

Πηγή: Νοµοί της Ελλάδας στο www.economics.gr 
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Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του ΑΕΠ, (πίνακας 9), ο τριτογενής τοµέας καταλαµβάνει το 

µεγαλύτερο µερίδιο 61,36 % του ΑΕΠ του νοµού Καρδίτσας το 1998 και ακολουθεί ο 

πρωτογενής µε ποσοστό 26,15 % και ο δευτερογενής µε 12,47 %. Από τα διαθέσιµα 

στοιχεία της περιόδου 1990-98 (πίνακας 9) διακρίνεται µια σταδιακή κάµψη του 

δευτερογενούς τοµέα αλλά και αντίστοιχη του πρωτογενούς, ενώ σηµειώνεται 

σηµαντική άνοδος του τριτογενούς. 

 

 

ΑΚΑΘAΡΙΣΤO ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ    

Σε εκατοµµύρια δραχµές. Σε τρέχουσες τιµές    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΝΟΜΟΙ 1995 1996 1997 1998 

ΕΛΛΑ∆Α  27,235,205 29,935,082 33,132,663 36,042,235 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1,673,585 1,839,195 2,041,510 2,262,218 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 252.555 273.420 304.367 336.669 

ΛΑΡΙΣΑ 641.591 707.249 821.248 890.530 

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 501.304 554.837 608.626 667.047 

ΤΡΙΚΑΛΑ 278.135 303.689 307.269 367.972 

Πίνακας 8 

Πηγή: Νοµοί της Ελλάδας στο www.economics.gr 

 

Με 3,21 εκ δρχ (2001) και παρά το γεγονός ότι την τελευταία 7ετία σηµειώνει σταθερή 

άνοδο, το κατα κεφαλήν ΑΕΠ του νοµού βρίσκεται σε χαµηλότερη θέση από το 

αντίστοιχο µέσο κατα κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας (βλπ. Πίνακα 10). Όπως φαίνεται και 

στον πίνακα 7, ανέρχεται στο 79,25% του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας το 

2001 και κατατάσσεται στην 37η θέση.  

 

 

 

 Ποσοστιαία συµµετοχή 

οικονοµικών κλάδων στο 

ΑΕΠ του Νοµού 

 1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 

 Γεωργία 37.11 36.29 38.04 35.44 39.04 31.23 28.94 25.3 26.15 
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 Βιοµηχανία 15.23 15.21 13.94 12.89 11.08 12.97 13.01 12.05 12.47 

 Μεταλλεία - Ορυχεία      0.08 0.08 0.02 0.03 

 Μεταποίηση      5.51 5.56 1.46 1.82 

 Ενέργεια      3.76 3.44 4.8 4.54 

 Κατασκευές      3.61 3.82 5.75 6.06 

 Υπηρεσίες 47.65 48.49 48 51.66 49.86 55.78 58.04 62.64 61.36 

Πίνακας  9  

Πηγή: Νοµοί της Ελλάδος 

 

 

Σε σύγκριση τώρα µε την περιφέρεια Θεσσαλίας, η Καρδίτσα το 1998 είχε το 

χαµηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ. Συγκεκριµένα υπολογίζεται στο 85,29% του µέσου 

όρου της Περιφέρειας. 

 
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΚΑΘAΡΙΣΤO ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 

Σε τρέχουσες τιµές (δραχµές)      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΝΟΜΟΙ  1995 1996 1997 1998  2001 

ΕΛΛΑ∆Α  2.605.237 2.857.524 3.155.841 3.427.252 4.053.813 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2.255.532 2.479.412 2.749.553 3.044.974 3.700.407 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 1.950.848 2.114.716 2.348.637 2.597.072 3.204.924,28 
ΛΑΡΙΣΑ 2.364.161 2.600.495 3.009.625 3.253.470 3.931.797,28 
ΜΑΓΝΗΣΙΑ 2.490.492 2.760.028 3.031.037 3.323.454 3.973.920,45 
ΤΡΙΚΑΛΑ 1.988.624 2.176.982 2.207.028 2.649.663 3.287.074,8 
Πίνακας 10 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
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Στο παραπάνω γράφηµα φαίνεται ξεκάθαρα η συνεχής µείωση της συµµετοχής του 

Νοµού στο ΑΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η περίοδος 1994-95 σηµατοδοτεί την 

µεγαλύτερη κάµψη. ∆εδοµένου δε ότι πληθυσµιακά ο Νοµός κατέχει ένα σταθερό 

ποσοστό του πληθυσµού διαπιστώνουµε µία ανησυχητική οικονοµική πορεία, προϊόν 

της ύπαρξης ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. 

∆ηλώνοντας εισόδηµα 1.06 εκ. δρχ. ανά κάτοικο το 2001 (άνοδος 12,4%, 63% του 

µέσου όρου της Ελλάδας) και καταθέσεις 1 εκατ. δρχ. ανά κάτοικο το 2000, οι κάτοικοι 

του Νοµού πλήρωσαν το 2001 κατά µέσο όρο για φόρο εισοδήµατος 51 χιλ. δρχ., 

έναντι µέσου όρου για τη χώρα 142 χιλ. δρχ.  

Στο Νοµό αναλογεί 1% των φορολογουµένων (άνοδος 0,2% το 2002), 0,7% του 

δηλωθέντος εισοδήµατος της χώρας (+8,6%) και 0,4% του φόρου εισοδήµατος 

φυσικών προσώπων (+7,3%). 

Το 2002 οι ελεύθεροι επαγγελµατίες αντιπροσώπευαν το 4,52% των φορολογουµένων, 

ενώ το 1995 ήταν 1,80%. Οι έµποροι, βιοµήχανοι και επιχειρηµατίες (σύµφωνα µε τη 

φορολογική τους δήλωση) είναι σταθερά από το 1995 περίπου στις 6.500 άτοµα κατά 

µέσο όρο. Μία περιστασιακή άνοδος σηµειώνεται κατά τα έτη 2000 και 2001, ενώ στη 

συνέχεια παρατηρείται απότοµη  µείωση, λόγω συνθηκών γενικότερης οικονοµικής 

κρίσης, το έτος 2002. Αύξηση παρατηρείται στον αριθµό των συνταξιούχων και των 

εισοδηµατιών, ενώ φανερή είναι η µείωση του ποσοστού των γεωργών. 

(εκ.δρχ.) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 Αριθµός 

φορολογουµένων 
39.459 41.018 44.428 46.122 47.824 49.338 50.659 50.780 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ:∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΑΕΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

13,5 
14 

14,5 
15 

15,5 
16 

16,5 
17 

17,5 
18 

 1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 

 Αριθµός κατοίκων  Ακαθ.Εγχ.Προϊόν, τιµές αγοράς,εκ.δρχ 
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 ∆ηλωθέν εισόδηµα, εκ. 

δρχ., χιλ. € από 2002 
70.049 78.704 85.289 104.492 115.362 121.609,3 137.138,67 436.872 

 ∆ηλωθέν εισόδηµα ανά 

κάτοικο,δρχ 
541.090 608.721 658.130 806.054 891.880 941.946 1.058.646  

 Φόροι άµεσοι ανά 

κάτοικο, δρχ 
 49.561 59.054 69.827 73.314 74.095   

 Αρ. φορολ/µένων - 

εισοδηµατίες 
2.916 3.032 3.578 3.902 4.310 4.943 4.438 4.978 

 ∆ηλ. εισόδηµα, 

εισοδηµατίες, εκ. δρχ., 

χιλ. € από 2002  

      4.288,75 9.731 

 Φόρος εισοδ., 

εισοδηµατίες,εκ. δρχ., χιλ. 

€ από 2002 

      104,7 518 

 Αρ. φορ/µένων-

έµποροι,βιοµήχανοι,επιχ. 
6.532 6.534 6.579 6.550 6.615 7.041 8.075 5.870 

 ∆ηλ. εισόδηµα, έµποροι, 

βιοµήχανοι,επιχ., εκ. 

δρχ., χιλ. € από 2002 

      26.829,84 72.601 

 Φόρος εισοδ., έµποροι, 

βιοµήχανοι,επιχ,εκ. δρχ., 

χιλ. € από 2002 

      1.772,15 5.392 

 Αρ. φορ/µένων - γεωργοί 

κλπ 
11.505 12.001 12.715 12.778 12.910 12.855 12.741 10.069 

 ∆ηλ. εισόδηµα, γεωργοί 

κλπ.,εκ. δρχ., χιλ. € από 

2002 

      19.848,31 64.845 

 Φόρος εισοδ., γεωργοί 

κλπ, εκ. δρχ., χιλ. € από 

2002 

      166,53 1.234 

(εκ.δρχ.) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 Αρ. φορ/µένων – 

µισθωτοί 
9.532 9.906 10.375 11.004 11.493 11.972 12.316 11.145 
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 ∆ηλ. εισόδηµα, 

µισθωτοί,εκ. δρχ., χιλ. € 

από 2002 

      48.899,1 128.931 

 Φόρος εισοδ., 

µισθωτοί,εκ. δρχ., χιλ. € 

από 2002 

 

      2.709,66 6.732 

 Αρ. φορ/µένων - 

ελευθ.επαγ/τίες 
714 751 768 788 814 891 913 2.298 

 ∆ηλ. εισόδηµα, 

ελευθ.επαγ/τίες,εκ. δρχ., 

χιλ. € από 2002 

      7.104,31 38.903 

 Φόρος 

εισοδ.,ελευθ.επαγ/τίες,εκ. 

δρχ., χιλ. € από 2002 

      1.009,54 4.018 

 Αρ. φορ/µένων - 

συνταξιούχοι 
8.260 8.794 10.413 11.100 11.682 11.636 12.176 16.420 

 ∆ηλ. εισόδηµα, 

συνταξιούχοι, εκ. δρχ., 

χιλ. € από 2002 

      30.168,34 121.863 

 Φόρος 

εισοδ.,συνταξιούχοι,εκ. 

δρχ., χιλ. € από 2002 

      895,98 3.077 

 Φόρος εισοδ. φυσ. 

προσώπων,εκ. δρχ., χιλ. 

€ από 2002 

    6.296 6.091,89 6.658,57 20.972 

 Φόρος εισ. φ.προσ. ανά 

κάτοικο,δρχ 
    48.675 47.179 51.397  

 Φόρος ΜΑΠ, εκ. δρχ., 

χιλ. € από 2002 
     19.09 20,98 62.83 

 ΦΜΑΠ -αριθ. δηλώσεων 

φυσ. προσώπων 
     114 109 108 

 ΦΜΑΠ -αριθ. δηλ. φυσ. 

προσώπων/1000 κατ 
     0.88 0,84  
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Πίνακας 11 

Πηγή: Νοµοί της Ελλάδας στο www.economics.gr 

 

 Φορολογούµενοι 1995 %  2002 % 

 Αριθµός φορολογουµένων 39.459 100 50.780 100 

 εισοδηµατίες 2.916 7,38 4.978 9,80 

 έµποροι, βιοµήχανοι, επιχ. 6.532 16,55 5.870 11,55 

 γεωργοί κλπ 11.505 29,15 10.069 19,83 

 Μισθωτοί 9.532 24,15 11.145 21,94 

 ελευθ. επαγ/τίες 714 1,80 2.298 4,52 

 συνταξιούχοι 8.260 20,93 16.420 32,3 

Πίνακας 12 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

Πρωτογενής Τοµέας 

 Ο πρωτογενής τοµέας και ειδικότερα η γεωργία αποτελούν βασική παραγωγική 

δραστηριότητα στο νοµό. 

 Το κυριότερο προϊόν είναι το βαµβάκι, µε το οποίο καλλιεργούνται περίπου τα 45,5% 

των καλλιεργήσιµων και το 66,7% των αρδευόµενων εκτάσεων και η παραγωγή του 

αντιπροσωπεύει το 33-37% της Ελληνικής παραγωγής. Αλλα προϊόντα µε σηµασία 

είναι το σιτάρι, το καλαµπόκι, τα τεύτλα και ο καπνός. 

Η εικόνα στη γεωργία µπορεί να αποτυπωθεί µε εκµεταλλεύσεις µικρές, συνήθως 

κατακερµατισµένες, οικογενειακής µορφής οι οποίες για να αντέξουν στον 

ανταγωνισµό εντατικοποίησαν το παραγωγικό τους σύστηµα αξιοποιώντας κυρίως την 

άρδευση. 

Η καλλιεργήσιµη (καλλιεργούµενη και υπό αγρανάπαυση) έκταση στο νοµό ανέρχεται 

σε 1.100.000 στρέµµατα, που καταλαµβάνουν το 41,7% της συνολικής έκτασης. Το 

82,7% της καλλιεργούµενης έκτασης είναι πεδινή. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο 

από τα αντίστοιχα της χώρας (55,7%) αλλά και της Θεσσαλίας (67,7%). 

Σηµαντικό ποσοστό των εκτάσεων αυτών είναι αρδευόµενες: περίπου 750.000 

στρέµµατα ή 68,2% του συνόλου. Η άρδευσή τους βασίζεται στο µεγαλύτερο ποσοστό 



 

 26

σε συλλογικές ή ιδιωτικές βαθιές και αβαθείς γεωτρήσεις και δευτερευόντως στο 

αρδευτικό δίκτυο της λίµνης Πλαστήρα καθώς και σε διάφορες άλλες πηγές. 

Στον κάµπο συγκεντρώνονται έτσι οι δυναµικές αρδευόµενες καλλιέργειες (βαµβάκι, 

καλαµπόκι, τεύτλα) καθώς και το σιτάρι (στις ξηρές περιοχές). Αντίθετα στα ορεινά 

επικρατούν ο καπνός, η αµπελοκαλλιέργεια, τα δενδροειδή (αχλαδιές, µηλιές κλπ.) 

καθώς και οι λαχανόκηποι και στα µεγάλα υψόµετρα καλλιέργειες συνδεόµενες µε την 

κτηνοτροφία (µηδική, κοφτολίβαδα). 

Στη γεωργία αναλογεί το1/4 του προιόντος του νοµού. Επίσης εκεί παράγεται το 3,1% 

του συνολικού γεωργικού προιόντος της χώρας (πίνακας 17) 

Το σύνολο των καλλιεργούµενων εκτάσεων (βλ. Πίνακα 13) έχει µειωθεί ελαφρά στο 

νοµό Καρδίτσας. Ενώ το 1995 αναλογούσε σε 1.099.651 στρέµµατα το 2001 µειώθηκε 

στα 1.039.328 στρέµµατα (µείωση 5,5%).Οι αρδευθείσες καλλιέργειες υφίστανται από 

το 1995 µια µείωση όπως επίσης και το ποσοστό τους επί του συνόλου των 

καλλιεργειών. Το 1995 συνιστούσαν το 82,44% του συνόλου των καλλιεργειών ενώ το 

2001 το 74,64%. 

Η Καρδίτσα βρίσκεται στη 2η θέση της χώρας στην παραγωγή βαµβακιού, µετά τη 

Λάρισα, µε 16% της συνολικής παραγωγής και στην 9η θέση στην παραγωγή καπνού 

µε το 4,4% της συνολικής παραγωγής της χώρας για το 2002. 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

 Σύνολο 

καλλιεργειών, 

στρέµµατα 

1.099.651 1.098.530 1.099.601 1.099.615 1.097.624 1.097.684 1.039.328 

 Αρδευθείσες 

καλλιέργειες, 

στρέµµατα 

906.573 893.624 866.625 839.048 849.529 812.481 775.803 

 Ελαιόλαδο, 

τόννοι 
       

 Καπνός, τόννοι 6.631 7.251 6.926 7.044 6.458 6.148 5.860 

 Βαµβάκι, τόννοι 242.663 134.799 193.443 186.605 179.154 179.950 194.066 

 Σιτάρι, τόννοι 26.844 29.833 42.307 50.722 46.816 61.545 76.429 

 Ρύζι, τόννοι        
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 Εσπεριδοειδή, 

τόννοι 
       

 Μήλα, τόννοι 441 576 542 525 583 564 452 

 Ροδάκινα, τόννοι 158 139 173 159 78 66 67 

 Πατάτες, τόννοι 4.432 4.775 4.657 4.891 4.604 4.707 4.193 

 Τοµάτες, τόννοι 46.162 41.975 43.389 47.124 73.099 52.201 38.577 

 Κρέας, τόννοι 11.045 9.186 8.936 8.465 8.006 8.379 8.126 

 Γάλα, τόννοι 42.837 36.299 36.063 33.106 30.195 32.131 30.187 

 Τυρί µαλακό, 

τόννοι 
2.110 1.822 2.025 1.984 1.968 1.831 1.695 

 Τυρί σκληρό, 

τόννοι 
20 53 45 55 59 68 74 

 Αυγά, χιλ.τεµάχια 20.628 17.469 18.377 18.178 22.808 21.018 20.201 

 Γεωργικοί 

ελκυστήρες 
9.398 9.606 9.609 9.556 10.134   

 Αριθµός γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων 
    18.289   

 Χρησιµοποιούµενη 

γεωργική γη, χιλ. 

στρεµ. 

    893.06   

Πίνακας 13 

Πηγή: Νοµοί της Ελλάδας στο www.economics.gr 

 

 

∆ευτερογενής Τοµέας 

Συνολικά η ανάπτυξη της βιοµηχανίας και της βιοτεχνίας στο νοµό Καρδίτσας είναι 

περιορισµένη. Οι βιοµηχανικοί κλάδοι στο νοµό συνδέονται µε τη µεταποίηση των 

αγροτικών προϊόντων ενώ κάποια ανάπτυξη παρουσιάζουν ορισµένοι κλάδοι 

βιοτεχνικού χαρακτήρα που συνδέονται µε την τοπική αγορά (οικοδοµικά υλικά, 

επισκευές συσκευών κλπ).  

Με κριτήριο την απασχόληση, οι πέντε πιο σηµαντικοί κλάδοι είναι η παραγωγή ειδών 

διατροφής, η παραγωγή προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά, η κατασκευή προϊόντων 
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από µέταλλο εκτός µηχανών και µεταφορικού υλικού, η βιοµηχανία ξύλου και ο κλάδος 

των µεταφορικών µέσων (που αφορά κυρίως τα συνεργεία αυτοκινήτων και αγροτικών 

µηχανηµάτων). 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-

ΒΙΟΤΕΧΝ.-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 Αριθµός 

µεταποιητικών και 

κατασκευαστ. 

επιχειρήσεων 

 217 249      

 Μέση ετήσια 

απασχόληση-Ατοµα 
 562 450      

 Κύκλος εργασιών, 

εκ. δρχ. 
12.875 13.147 16.207      

 Αριθµός 

µεταποιητικών 

επιχειρήσεων 

 137 157     520 

 Μέση ετήσια 

απασχόληση-Ατοµα 
 562 450      

 Κύκλος εργασιών 

µετ/κών επιχ/σεων, 

εκ. δρχ, εκ. € από 

2000 

 10.768 12.804     45.99 

 Αριθµός 

κατασκευαστ. 

επιχειρήσεων 

 80 92     500 

 Μέση ετήσια 

απασχόληση-Ατοµα 
 19 17      

 Κύκλος εργασιών 

κατασκ. επιχ/σεων, 

εκ. δρχ., εκ. € πό 

2000 

 2.379 3.403     21.61 

 Αριθµός 

µεταποιητικών 
32 31  30 29 29 26 24 
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επιχ. (απασχ.>10 

άτοµα) 

 Προστ/νη αξία 

µετ/κών 

επιχ/σεων(απ.>10 

άτοµα), εκ. δρχ. 

2.145,8 1.760,8  2.372 2.119 2.606 3.173,04  

 Πωλήσεις µετ/κών 

επιχ/σεων (απ.>10 

άτοµα), εκ. δρχ. 

7.202 7.376,1  8.431,1 7.823 10.454 9.137,67 9.628,92 

 Μέση ετήσια 

απασχόληση 

(απασχ.>10 άτοµα) 

       379 

Πίνακας 14 

Πηγή: «Νοµοί της Ελλάδας» στο www.economics.gr 

 

Στη βιοµηχανία αναλογεί το 12,5% - µεταποίηση 1,8%, ενέργεια 4,5% (υδροηλεκτρικός 

σταθµός ∆ΕΗ Πλαστήρα), κατασκευές 6%. Οι επενδύσεις των βιοµηχανικών 

επιχειρήσεων του νοµού αυξήθηκαν σηµαντικά τη 2ετία 1999-2000, σύµφωνα µε τα 

στοιχεία της Ετήσιας Βιοµηχανικής Έρευνας της ΕΣΥΕ. 

Τριτογενής Τοµέας 

Αν και ο νοµός Καρδίτσας έχει χαρακτήρα κατ' έξοχήν αγροτικό, ο τριτογενής τοµέας 

παρουσιάζεται ιδιαίτερα δυναµικός. 

 ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 Αριθµός επιχειρήσεων 

χονδρικού εµπορίου 
 327 344     424 

 Μέση ετήσια απασχόληση-

άτοµα.(χονδ) 
 266 262      

 Κύκλος εργασιών χονδρικού 

εµπορίου, εκ.δρχ, εκ. € από 

2000 

24.396 30.802 34.660     101.06 

 Αριθµός επιχειρήσεων λιανικού 

εµπορίου 
 704 741     1.563 
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 Μέση ετήσια απασχόληση-

άτοµα.(λιαν) 
 266 279      

 Κύκλος εργασιών λιανικού 

εµπορίου, εκ.δρχ, εκ. € από 

2000 

22.775 31.494 35.852     117.54 

 Αριθµός επιχειρήσεων 

εµπορίας, συντήρησης 

αυτοκινήτων, καυσίµων 

       289 

 Κύκλος εργασιών επιχ. 

εµπορίας, συντ. αυτ/των, 

καυσίµων, εκ. € 

       47.82 

 Αριθµός επιχειρήσεων 

ξενοδοχείων-εστιατορίων 
       800 

 Κύκλος εργασιών ξεν/xείων-

εστ/ρίων, εκ. € 
       19.98 

 Αριθµός επιχειρήσεων 

χρηµατοπιστωτικής 

διαµεσολάβησης 

       14 

 Κύκλος εργασιών επιχ. 

χρηµατοπιστωτικής 

διαµεσολάβησης, εκ. € 

       0.46 

 Αριθµός επιχειρήσεων 

υπηρεσιών εκπαίδευσης 
       28 

 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων 

υπηρεσιών εκπαίδευσης, εκ. € 
       0.65 

 Αριθµός επιχειρήσεων 

υπηρεσιών υγείας 
       6 

 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων 

υπηρεσιών υγείας, εκ. € 
       0.22 

 ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 Αριθµός άλλων επιχειρήσεων 

υπηρεσιών 
       830 

 Κύκλος εργασιών άλλων 

επιχειρήσεων υπηρεσιών, εκ. € 
       40.28 
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Πίνακας 15 

Πηγή: Νοµοί της Ελλάδας στο www.economics.gr 

 

Στην περιοχή παραδοσιακά το εµπόριο συνέδεε την τοπική παραγωγή µε την τοπική 

ζήτηση. Η πρωτεύουσα του Νοµού ιστορικά προσδιορίστηκε ως ο κατ’ εξοχήν χώρος 

για την εµπορία των παραγοµένων προϊόντων τόσο του κάµπου όσο και των Αγράφων. 

Οι εµπορικές συναλλαγές έξω από τα όρια του Νοµού αναπτύχθηκαν για εκείνα τα 

προϊόντα που παράγονται στο Νοµό και µεταποιούνται σε άλλες περιοχές και γιά την 

εισαγωγή προϊόντων που δεν παράγονται στο Νοµό. Οι περιπτώσεις εµπορίας 

προϊόντων που παράγονται και καταναλώνονται εκτός νοµού, είναι σπάνιες. Εξαίρεση 

στο παραπάνω αποτελεί η µεταποιητική βιοµηχανία εκκοκκισης σύσπορου βάµβακος 

που εµφανίζεται αρκετα δυναµική στην περιοχή. 

Σ' αυτό συνετέλεσε η απόσταση της Καρδίτσας απο τον εθνικό (και µοναδικό και 

χρήζοντα αναβάθµιση) κεντρικό οδικό άξονα, αλλά και η χαµηλή µεταποιητική 

δραστηριότητα που η απόσταση αυτή συνεπάγεται. 

 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σήµερα από τα 2.091 εµπορικά καταστήµατα που 

υπάρχουν στον Νοµό τα 241 ασχολούνται µε το χονδρεµπόριο και τα 1850 ασχολούνται 

µε το λιανεµπόριο. Στα υπάρχοντα καταστήµατα απασχολούνται κατά µέσο όρο 

ετησίως 3.567 εργαζόµενοι. Οι 3.031 απασχολούνται στο λιανικό εµπόριο και οι 536 

στο χονδρικό εµπόριο. (Τα στοιχεία προέρχονται από το πρόγραµµα ΙΝΕΤΑ µε έρευνα 

πεδίου και αφορούν το 2001). 

 

1.5.3.1. Ο τοµέας της απασχόλησης στον Τουρισµό 

Ιδιαίτερο ρόλο παίζει η έντονη ανάπτυξη του τουρισµού στο Νοµό και πιο 

συγκεκριµένα στον ορεινό του όγκο (Λίµνη Πλαστήρα, Σµόκοβο). Η ανάπτυξη αυτή 

δυνητικά  αποτελεί ευκαιρία βελτίωσης τόσο των εισοδηµάτων όσο και της ποιότητας 

ζωής των απασχολουµένων στον κλάδο, αλλά και του συνόλου των κατοίκων. 

Ο τουρισµός παρουσιάζει ουσιαστική ανάπτυξη. Ο αριθµός των διανυκτερεύσεων τόσο 

αλλοδαπών όσο και ηµεδαπών αυξάνεται σταθερά την τελευταία δεκαετία (πίνακας 16). 

Ο Νοµός οφείλει την αύξηση αυτή στην αρκετά αξιοποιηµένη τουριστικά περιοχή της 

λίµνης Πλαστήρα γεγονός που την καθιστά πόλο έλξης για τους τουρίστες. 

Ο ορεινός όγκος των Αγράφων και κυρίως η περιοχή της λίµνης Πλαστήρα, 

υποδέχονται µεγάλο αριθµό τουριστών ο οποίος παρουσιάζει τάση αύξησης. Το 
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ιδιαίτεο για τα Ελληνικά δεδοµένα περιβάλλον της λίµνης, των ποταµών, το πλούσιο σε 

βλάστηση οικοσύστηµα και η ποικιλία της πανίδας, δηµιουργεί την κατάλληλη 

βιοποικιλότητα που χαρακτηρίζει µια χωρική ενότηταο, ως άρτια, τόσο 

περιβαλλοντικά, όσο και τουριστικά µε αποτέλεσµα ο ορεινός αυτός όγκος να 

εξελίσσεται σε ένα αξιόλογο τουριστικό κέντρο. 

Στην περιοχή της λίµνης, δηµιουργήθγηκαν αρκετές επιχειρήσεις παροχής τουριστικών 

υπηρεσιών, οι οποίες συντηρούνται από τον τουρισµό που αναπτύσσεται στην περιοχή. 

Σαν αποτέλεσµα έχουµε τη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών για περαιτέρω ανάπτυξη 

και οργάνωσή της. Παράλληλα στην περιοχή έχει αναπτυχθεί µια σειρά από υποδοµές 

µε τη βοήθεια Ευρωπαϊκών και Ελληνικών προγράµµατων, τα οποία υπάγονται κυρίως 

σε περιβαλλοντικές δράσεις, και λειτουργούν µε κύριους άξονες την προστασία, 

διαχείριση και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. 

Ωστόσο, σηµαντικό πρόβληµα για την περιοχή αποτελεί το γεγονός ότι ο κύριος όγκος 

του τουριστικού ρεύµατος συγκεντρώνεται σε µερικά µόνο δηµοτικά διαµερίσµατα, 

ενώ τα υπόλοιπα δέχονται µικρό αριθµό τουριστών - επισκεπτών. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Σ 

ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ 

ΞΕΝΟ∆. 

ΚΑΤΑΛΥ 

ΜΑΤΑ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙ

Α 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙ

ΑΚΑ 

ΚΑΤΑΛΥ 

ΜΑΤΑ 

∆ΙΑΝΥΚΤ. 

ΑΛΛΟ∆ΑΠ

ΩΝ 

∆ΙΑΝΥΚΤ. 

ΗΜΕ∆ΑΠΩΝ 

∆ΙΑΝΥΚΤ. 

ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ 

ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ 

1991 726   3.128 81.478 0.02 

1992 726   3.431 84.048 0.02 

1993 896   2.284 84.894 0.01 

1994 925   1.804 95.063 0.01 

1995 966   3.701 110.580 0.02 

1996 966   3.124 100.949 0.02 

1997 1.014   2.711 110.758 0.02 

1998 1.041 17  2.637 111.821 0.02 

1999 1.081 18  3.714 115.168 0.02 

       

2000 1.215 21  3.824 123.098 0.02 

2001       

Πίνακας 16 

Πηγή: «Νοµοί της Ελλάδας», economics.gr 
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Στο σύνολο του τουριστικά αναπτυγµένου ορεινού όγκου, το ποσοστό των 

εργαζοµένων που απασχολούνται µόνιµα σε κάποια τουριστική επιχείρηση είναι 62,6%, 

ενώ το ποσοστό των εποχιακά εργαζοµένων 37,4%. Σε κάθε επιχείρηση εργάζονται 

κατά µέσο όρο 3,5 άτοµα.. Ο µέσος όρος των ατόµων που εργάζονται µόνιµα στις 

τουριστικές επιχειρήσεις είναι 2,2 άτοµα ανά επιχείρηση, ενώ ο µέσος όρος των 

εποχιακά απασχολούµενων είναι 1,3 άτοµα ανά επιχείρηση.  

Από τους µόνιµα απασχολούµενους στις επιχειρήσεις που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα 

µε τον τουρισµό, το µεγαλύτερο ποσοστό, 89,5% είναι άτοµα τα οποία κατοικούν στην 

έδρα της επιχείρησης, ενώ το 10,5% αποτελείται από άτοµα άλλης περιοχής. Αντίθετα, 

στους εποχιακά εργαζοµένους στις τουριστικές επιχειρήσεις το µεγαλύτερο ποσοστό, 

54,4%, αποτελείται από άτοµα τα οποία δεν κατοικούν στην περιοχή της έδρας της 

επιχείρησης, ενώ το 45,6% των εποχιακά απασχολούµενων σε κάποια τουριστική 

επιχείρηση είναι ντόπιοι κάτοικοι της περιοχής, στην οποία δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση.  
Πίνακας 17 
Πηγή: «Νοµοί της Ελλάδας», economics.gr 
 

ΠΡΟΪΟΝ – ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 
(σε εκ. δρχ.) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Γεωργία, τιµές αγοράς  63.391 77.668 76.584 98.232 78.885 79.131 77.015 88.069 - - 

Μεταλλεία - Ορυχεία,  
τιµές αγοράς  206 232 77 132 - - 

Μεταποίηση,  
τιµές αγοράς, 9.062 9.665 5.709 5.822 13.934 15.467 4.458 6.142 - - 

Ενέργεια,  
τιµές αγοράς, 3.006 3.524 3.577 3.942 9.507 9.424 14.637 15.288 - - 

Κατασκευές,  
τιµές αγοράς 14.502 15.274 18.584 18.133 9.130 10.467 17.517 20.432 - - 

Υπηρεσίες, 
 τιµές αγοράς 84.698 98.006 111.641 125.470 140.893 158.699 190.663 206.606 - - 

Α.Ε.Π, τιµές αγοράς 174.659 204.137 216.095 251.599 252.555 273.420 304.367 336.669 359.152 386.449 

Α..Ε.Π κατά κεφαλή  
% µ.ό. χώρας 87.03 88.05 82.4 84.39 74.88 74 74.42 75.77 76.1 76.36 

Α.Ε.Π κατά κεφαλή 
 1,378 1,600 1,677 1,941 1,950 2,114 2,348 2,597 2,776 2,993 

Μεταποίηση  
% µεταποίησης χώρας 0.35 0.33 0.18 0.17 0.39 0.39 0.11 0.14 - - 

Υπηρεσίες  
% υπηρεσιών χώρας 0.85 0.82 0.81 0.78 0.76 0.77 0.81 0.81 - - 

Γεωργία  
% γεωργίας χώρας 3.33 4.08 3.85 4.07 2.93 2.91 2.72 2.98 - - 

 

Απασχόληση - Ανεργία 

Ο ενεργός πληθυσµός του νοµού Καρδίτσας το 1998 ανερχόταν σε 6 χιλιάδες άτοµα, 

ενώ οι απασχολούµενοι ήταν 5,5 χιλιάδες. Η διαχρονική εξέλιξη του ενεργού 

πληθυσµού και της απασχόλησης παρουσιάζει από το 1996 φθίνουσα πορεία.  

 

Νοµός Καρδίτσας 1991A 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2001 

Εργατικό 

δυναµικό 

44.915 12.961 12.980 13.265 13.630 11.477 12.000 6.208 47731 

Απασχολούµενοι 41.842 12.000 12.000 12.000 12.000 9.629 8.678 5.533 41357 

Άνεργοι 3.073 961 980 1.265 1.630 1.848 3.322 675 6374 

Πίνακας 18 

Πηγή: www.economics.gr 

Η διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας στην Καρδίτσα την περίοδο 1991-1998 δείχνει 

τάσεις αυξοµείωσης (πίνακας 18). Συγκεκριµένα, το καταγεγραµµένο ποσοστό των 

ανέργων στο σύνολο του εργατικού δυναµικού του νοµού Καρδίτσας* το 1991 ήταν 
                                                 
* Για τα έτη εκτός απογραφών είναι το εγγεγραµµένο στον ΟΑΕ∆ εργατικό δυναµικό, 
απασχολούµενοι και άνεργοι, και αφορά µόνο την απασχόληση µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ΙΚΑ.  Έτσι, το µέγεθος αυτό για τα παλαιότερα έτη υποεκτιµά το πραγµατικό, και είναι 
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6,84% και το 1998 ήταν 10,87%, σηµειώνοντας άνοδο 4 ποσοστιαίων µονάδων 

εκτοξευόµενο δε στο 13,35% για το 2001. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το σύνολο της 

χώρας ήταν 8% και 10,4%. και 10,19%. 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΕΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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H καµπύλη Lorenz για την κατανοµή του ΑΕΠ σε σχέση µε τον πληθυσµό των 

τεσσάρων Θεσσαλικών Νοµών αναδεικνύει τις υπάρχουσες και προοπτικά 

διευρυνόµενες περιφερειακές ανισότητες, οι οποίες κατ’ ελάχιστον δεν ευνοούν τον 

Νοµό και επιτείνουν το ήδη διογκωµένο πρόβληµα της ανεργίας. 

Σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας, το ποσοστό ανεργίας φθάνει το 11,6% και είναι 

υψηλότερο από το αντίστοιχο εθνικό που ανέρχεται στο 10,19% (2001). Για το Νοµό 

Καρδίτσας από τα στοιχεία προκύπτει η δυσµενής εικόνα το ποσοστό της ανεργάις να 

υπερβαίνει τον αντίστοιχο µέσο όρο τόσο σε Θεσσαλικό όσο και σε Εθνικό επίπεδο. 

Όσον αφορά τους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις στο 

Νοµό στο Παράρτηµα της ανά χείρας µελέτης παρατίθενται στοιχεία που αφορούν στον 

αριθµό των επιχειρήσεων καθώς επίσης και τον κλάδο δραστηριοποίησης τους. Όπως 

τονίζεται και στο εν λόγω Παράρτηµα τα στοιχεία αυτά έχουν αντληθεί από τον “Οδηγό 

Επιχειρήσεων  Θεσσαλίας 2000” της ICAP. Η παρατήρηση και ανάλυσή τους δείχνει 

                                                                                                                                               
µικρότερο των απογραφικών στοιχείων, αλλά και εκείνων της έρευνας εργατικού δυναµικού που 
εµφανίζονται στους δείκτες ευηµερίας των Περιφερειών και του συνόλου Ελλάδος. Τα πρόσφατα 
έτη, τα κίνητρα εγγραφής στα µητρώα του ΟΑΕ∆ (συµµετοχή σε επιδοτούµενα προγράµµατα 
κατάρτισης, ασφάλιση υγείας ανέργων κ.λπ.) είχαν ως συνέπεια τη µεγάλη άνοδο του αριθµού των 
εγγεγραµµένων ανέργων. Τα στοιχεία αφορούν τον ∆εκέµβριο κάθε έτους. Συνεπώς, θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας εµφανίζονται τον ∆εκέµβριο σε περιοχές µε 
µεγάλη συµµετοχή της γεωργίας και του τουρισµού στη συνολική δραστηριότητα. 
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ότι αυτά δεν αφορούν στο σύνολο των επιχειρήσεων του νοµού, αλλά ένα υποσύνολο 

επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν στο ερωτηµατολόγιο της ICAP. Συνεπώς δεν 

υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου κατά πόσο αυτό το υποσύνολο είναι στατιστικά 

αντιπροσωπευτικό του συνολικού πληθυσµού. Ως εκ τούτου, η όποια εικόνα προκύπτει 

υπόκειται στην πιθανότητα σφάλµατος. Υπενθυµίζεται ότι στα πλαίσια της µελέτης 

αυτής δεν προεβλέπετο η διενέργεια έρευνας πεδίου.  
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Μορφωτικό Επίπεδο - Εκπαίδευση 

Ο νοµός το 2001 είχε χαµηλή αναλογία µαθητών ∆ηµοτικού ανά 1.000 κατοίκους (51 

έναντι µέσου όρου Ελλάδας 59) καθώς και µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

(67,32 έναντι 70,47).  

ΠΑΙ∆ΕΙΑ 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

∆ΗΜΟΤΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 
148 145 145 136 135 136 132 135 132 127 

Ι∆.∆ΗΜΟΤΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 
       1 1 1 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

∆ΗΜ. ΣΧΟΛ. 

569 565 602 578 650 714 575 624 667 683 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ι∆.∆ΗΜ.ΣΧΟΛ. 

       10 11 9 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

∆ΗΜ. ΣΧΟΛ. 
8.940 8.861 8.447 8.253 8.142 7.734 7.408 7.193 6.988 6.899 

ΜΑΘΗΤΕΣ Ι∆. 

∆ΗΜ. ΣΧΟΛ. 
       118 146 172 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 29 28 28 29 28 28 28 28 28 30 

Ι∆. ΓΥΜΝΑΣΙΑ          1 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

409 393 362 400 399 405 408 366 413 418 

∆Ι∆ΑΚ.ΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ι∆. ΓΥΜΝ. 

         19 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 
5.558 5.352 5.213 4.807 4.630 4.517 4.406 4.174 4.161 4.001 

ΜΑΘ. Ι∆. ΓΥΜ.          41 

ΛΥΚΕΙΑ 17 19 20 22 20 20 20 20 26 25 

Ι∆. ΛΥΚΕΙΑ     1 1     1 
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΩΝ 

259 306 304 328 334 347 337 302 356 432 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ι∆. ΛΥΚΕΙΩΝ 

   1 1     11 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΛΥΚΕΙΩΝ 
3709 4428 4371 4411 4091 4369 4162 3933 4579 5098 

ΜΑΘΗΤΕΣ Ι∆. 

ΛΥΚΕΙΩΝ 
   19 17     30 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. 

ΑΝΑ 1000 ΚΑΤ 

73.05 76.12 74.31 71.23 67.36 68.72 66.11 62.53 67.57 70.47 

ΜΑΘ. ∆Η/ΚΟΥ 

ΑΝΑ 1000 ΚΑΤ 
70.47 69.16 65.49 63.77 62.89 59.81 57.16 55.48 54.02 53.43 

Πίνακας 19 

Πηγή: Νοµοί της Ελλάδας στο www.economics.gr 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται µείωση των δηµοτικών σχολείων µε 

ταυτόχρονη µείωση των µαθητών. Αντίθετα αυξήθηκαν τα γυµνάσια και παρέµεινε 

σταθερός ο αριθµός των λυκείων. Ο αριθµός των µαθητών των γυµνασίων µειώθηκε 

ενώ των λυκείων αντίστοιχα αυξήθηκε. 
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Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  ∆ Ε Υ Τ Ε Ρ Η  

ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 

2.1  Η Ανάλυση SWOT στη Λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων  

 

Η ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ως µεθολογικό 

εργαλείο, αποτελεί ένα υπόδειγµα καταγραφής των σηµαντικότερων συµπερασµάτων 

που προκύπτουν από την ανάλυση και την καταγραφή του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος της περιοχής µελέτης. Απώτερος στόχος είναι ο εντοπισµός των 

ισχυρών σηµείων στη βάση των οποίων µπορεί να στηριχθεί η αναπτυξιακή πορεία της 

περιοχής αναφοράς και να καθοριστούν οι στρατηγικές κατευθύνσεις µιας συνεκτικής 

και συνολικής στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. Επίσης, ο εντοπισµός και η καταγραφή 

των αδύνατων σηµείων αποτελεί την αναγκαία βάση για εκείνες τις πολιτικές και 

δράσεις που θα συνέβαλαν στη αντιµετώπισή τους. Σε ένα δυναµικά µεταβαλλόµενο 

περιβάλλον παρουσιάζονται ευκαιρίες και κίνδυνοι, που πρέπει να αξιολογούνται και 

να λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό των παρεµβάσεων πολιτικής υπέρ της 

περιοχής αναφοράς.  

 

Οι δύο πρώτες κατευθύνσεις συνδέονται µε την ανάλυση του εσωτερικού 

περιβάλλοντος, δηλαδή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής µελέτης και 

αφορούν αποκλειστικά τον προσδιορισµό των πλεονεκτηµάτων ή µειονεκτηµάτων που 

πηγάζουν από την υφιστάµενη υποδοµή, τις χωρικές διαρθρώσεις και τα στοιχεία που 

διαµορφώνουν το κοινωνικοοικονοµικό προφίλ της περιοχής. Η συλλογή, ανάλυση και 

επεξεργασία των φυσιογνωµικών, οικονοµικών, κοινωνικών και λοιπών στοιχείων που 

έχει προηγηθεί επιτρέπει την αξιολόγηση και τη σύνοψη των συµπερασµάτων σχετικά 

µε τα δυνατά και αδύνατα σηµεία που σκιαγραφούν το χαρακτήρα της υπό µελέτη 

περιοχής. Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συγκροτούν το εσωτερικό περιβάλλον 

της περιοχής µελέτης, εντοπίζονται και εξειδικεύονται οι παράµετροι που συνιστούν τα 

δυνατά σηµεία, τα οποία πρέπει να αναπτύξει η παραγωγική δραστηριότητα στην 

περιοχή, καθώς και τα αδύνατα σηµεία, τα οποία καλείται να περιορίσει, ώστε να µην 

αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξή της. Αντίστοιχα, λαµβάνοντας 

υπόψη τα συµπεράσµατα από την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος, 

προσδιορίζονται τα σηµεία εκείνα που διαφαίνεται να αποτελούν ευκαιρίες για 
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ανάπτυξη και τα οποία θα πρέπει να εκµεταλλευθεί ο στρατηγικός αναπτυξιακός 

σχεδιασµός της περιοχής µελέτης, καθώς και οι κίνδυνοι που ενδέχεται να 

αντιµετωπίσει στο µέλλον η περιοχή αναφοράς. 

Συνοψίζοντας, η µεθοδολογία της SWOT ανάλυσης αποσκοπεί στη διαµόρφωση 

αναπτυξιακής στρατηγικής µε βάση δύο καίριες κατευθύνσεις: 

 

(α) την εξωτερική αξιολόγηση, όπως αποτυπώνεται από τους κινδύνους και τις 

ευκαιρίες του υπό εξέταση συστήµατος (περιοχής) στο περιβάλλον που 

λειτουργεί και 

(β) από την εσωτερική αξιολόγηση, όπως αποτυπώνεται από τις δυνάµεις και τις 

αδυναµίες µέσα στο υπό εξέταση σύστηµα (περιοχή). 

 

Οι δύο ανωτέρω κατευθύνσεις διαφοροποιούνται ανάλογα µε το βαθµό ελέγχου των 

παραγόντων και αλλαγών µέσα σε κάθε κατηγορία. Η δυναµική και απεριόριστη φύση 

του εξωτερικού περιβάλλοντος µπορεί σοβαρά να παρακωλύσει τη διαδικασία του 

στρατηγικού προγραµµατισµού, ενώ οι εσωτερικοί παράγοντες καθιστώνται 

ευκολότερα κατανοητοί και υπό έλεγχο.   

 

Σε επίπεδο περιφερειακής ανάπτυξης, η ανάλυση SWOT συνδέεται µε τη διαµόρφωση 

αναπτυξιακής στρατηγικής, σε ένα περιβάλλον µε διακυµάνσεις, περιορισµούς και 

αυξανόµενο ανταγωνισµό. Έµφαση δίδεται σε ένα σύνολο παραγόντων που ασκούν 

ευµενή ή δυσµενή επίδραση στο παραγωγικό σύστηµα  της περιοχής αναφοράς. Οι 

παράγοντες αυτοί συνήθως αφορούν εξωγενείς και ενδογενείς περιορισµούς αλλά και 

δυνατότητες που δηµιουργούνται τόσο στο τοπικό / περιφερειακό επίπεδο, όσο και από 

την αλληλεξάρτηση του τοπικού µε το εθνικό και το διεθνές επίπεδο αναφοράς. Οι 

εξωτερικές ευκαιρίες και απειλές µπορούν να έχουν επιπτώσεις στο ρυθµό ανάπτυξης 

της περιοχής και να απαιτούνται µέτρα δράσης για προώθηση υποστηρικτικών ή / και 

διορθωτικών πολιτικών, ανάλογα µε τη δυναµική των εξελίξεων. Η εσωτερική ανάλυση 

των δυνάµεων και των αδυναµιών αποσκοπεί στην αξιολόγηση των πόρων, των 

οργανωτικών και λοιπών δυνατοτήτων που έχει η περιοχή προκειµένου να 

εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες στο εξωτερικό της περιβάλλον ή να αναδείξει τοµείς που 

ενδέχεται να πρέπει να δράσει, ώστε να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις του εξωτερικού 

της περιβάλλοντος. Η ανάλυση και µεθοδική αξιοποίηση των πληροφοριών για το 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της υπό µελέτη περιοχής είναι καθοριστικής 

σηµασίας για τον περιορισµό της αβεβαιότητας στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και 
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στη διαµόρφωση ενός ρεαλιστικού πλαισίου αναφοράς για την ορθολογική αξιολόγηση 

των ορίων ανάπτυξης και απασχόλησης στην περιοχή µελέτης. 

 

SWOT Ανάλυση  

 

Strengths: = δύναµη, πόροι, ικανότητες 

περιοχής αναφοράς που µπορεί να 

χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά προκειµένου 

να επιτύχει τους στόχους της. 

 

 

Weaknesses: αδυναµίες, περιορισµοί, 

ελαττώµατα ή ατέλειες που εµποδίζουν την 

περιοχή αναφοράς στην επίτευξη των 

στόχων της. 

 

Opportunities: ευκαιρίες, ευνοϊκή κατάσταση, 

αλλαγή, ή συγκυρία στο εξωτερικό 

περιβάλλον που µπορεί να ωφελήσει την 

περιοχή αναφοράς. 

 

 

Threats: κίνδυνοι, δυσµενής κατάσταση, 

απειλές στο περιβάλλον της περιοχής 

αναφοράς που µπορεί να επηρεάσει 

δυσµενώς την υλοποίηση της αναπτυξιακής 

στρατηγικής. 

 

 

 

Οι ενέργειες που αναλαµβάνονται και µπορούν να συναχθούν από τους τέσσερις αυτούς 

τοµείς είναι οι ακόλουθες:  

● Στήριξη στις δυνάµεις της περιοχής αναφοράς. 

● Περιορισµός των αδυναµιών. 

● Αξιοποίηση των ευκαιριών.  

● Αντιµετώπιση των απειλών.  

Στην περίπτωση ανάλυσης του αναπτυξιακού προφίλ του Νοµού Καρδίτσας και της 

διαµόρφωσης στρατηγικών και πολιτικών για την εφαρµογή του περιφερειακού 

προγράµµατος για την απασχόληση στο περιβάλλον του Νοµού, τα στάδια 

εφαρµογής της ανάλυσης έχουν όπως παρακάτω. 

 

Περιγραφή – προκαταρκτικές ενέργειες: τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, 

και την ανάπτυξη της µεθοδολογίας, καθώς και την ανάλυση του περιβάλλοντος 

µέσα στο οποίο θα διαµορφωθεί αποτελεσµατική αναπτυξιακή στρατηγική µε 

έµφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης. 
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Ανάλυση: καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν την οικονοµική και 

κοινωνική ανάπτυξη του Νοµού µε την ανάλυση  των δυνατοτήτων και 

αδυναµιών, που είτε υποστηρίζουν είτε παρεµποδίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία 

καθώς και των ευκαιριών και των κινδύνων (ανάλυση SWOT). Αποτύπωση του 

παραγωγικού δυναµικού και ανάλυση της δυναµικής του στην περιοχή 

αναφοράς. Ανάλυση του πληθυσµού και των χαρακτηριστικών των ανέργων. 

 

∆ιαµόρφωση στρατηγικής: διαµόρφωση των βασικών κατευθύνσεων της στρατηγικής 

ανάπτυξης - µε έµφαση στην αύξηση της απασχόλησης - µε τον προσδιορισµό πιθανών 

δράσεων ή την υπόδειξη τοµέων στους οποίους η περιοχή αναφοράς µπορεί να 

αναπτύξει σηµαντικό δυναµικό συγκριτικό πλεονέκτηµα στο άµεσο µέλλον.  
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Μεθοδολογία Ανάλυσης 
 

 

 

 

 

Συλλογή - παράθεση στοιχείων - µεθοδολογία: 
- Πόροι και ανταγωνιστικά πλενεκτήµατα περιοχής 
- Κύριες τάσεις και εξελίξεις 
- Επισκόπηση εµπειρικών µελετών και στατιστικών 
  στοιχείων  

 

 

 
Ανάλυση SWOT 
- Ευκαιρίες και Κίνδυνοι 
- ∆υνατά και Αδύνατα Σηµεία 

 
Ανάλυση δυναµικής για δηµιουργία 
θέσεων απασχόλησης από τις επιχειρήσεις 
(δυνατότητες και ανάγκες επιχειρήσεων, περιθώρια 
αύξησης απασχόλησης) 

 
Ανάλυση του πληθυσµού και των χαρακτηριστικών 
απασχολούµενου δυναµικού (χαρακτηριστικά ανέργων, 
δυνατότητες ανάληψης εργασίας ή επιθυµίες για 
επιµόρφωση, αυτοαπασχόληση, στα πλαίσια των 
αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής)  

 

 

 
 

 
∆ιαµόρφωση πρότασης 
- Επιδιωκόµενοι στόχοι 

 
Στόχοι και µέτρα 
- Συµµετοχή και ρόλος φορέων 

 
Περιγραφή - 

Προκαταρκτικές Ενέργειες 

 
Ανάλυση 
SWOT 

 
∆ιαµόρφωση 
Στρατηγικής 
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2.2  Σύνοψη Χαρακτηριστικών Νοµού Καρδίτσας 

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην πρώτη ενότητα, όπου γίνεται η 

αποτύπωση του νοµού Καρδίτσας και τον παρακάτω πίνακα ο οποίος συνοψίζει τους 

ενδεικτικούς αναπτυξιακούς δείκτες ευηµερίας θα προκύψει η περαιτέρω ανάλυση για 

τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη στρατηγικής. Αυτό γίνεται µε την ανάλυση των 

πλεονεκτηµάτων, µειονεκτηµάτων, προοπτικών και απειλών που αντιµετωπίζει µια 

περιοχή, δηλαδή µε την ανάλυση SWOT 

 

Αναπτυξιακοί ∆είκτες Ευηµερίας: Νοµός Καρδίτσας 

∆είκτης Ανάπτυξης Έτος Νοµός 

Καρδίτσας 

Μέσος 

Όρος 

Χώρας 

Κατάταξη σε 

σχέση µε τους 

52 Νοµούς της 

Xώρας 

ΑΕΠ κατά κεφαλή (€) 2001 9.420 11.885 37 

Κατά κεφαλή αποταµιευτικές καταθέσεις (€) 2000 2.965 5.255 49 

∆ηλωθέν εισόδηµα ανά κάτοικο (€) 2001 3.110 4.960 44 

Φόρος εισοδήµατος ανά κάτοικο (€) 2001 150 420 45 

Φυσική αύξηση πληθυσµού ανά 1.000 κατοίκους 2001 -4,94 -0,01 50 

Μαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ανά 1.000 κατοίκους  2001 67 68 27 

Μαθητές ∆ηµοτικού ανά 1.000 κατοίκους 2001 51 59 42 

     

Συµµετοχή στα συνολικά µεγέθη της χώρας 

ΑΕΠ 1998 0,9%  29 

Φορολογούµενοι 2002 1,0%  27 

∆ηλωθέν στην εφορία εισόδηµα 2002 0,7%  29 

Φόρος εισοδήµατος φ.π. 2002 0,4%  34 

Αποταµιευτικές καταθέσεις 2000 0,7%  33 

     

Πηγή: www. economics.gr 
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2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

 

   ΣΥΝΟΨΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

  

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (S) Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (W) 

 

 Κεντρική γεωγραφική θέση 

 

 

 Χαµηλό επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

 Πλούτος φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων  Υστέρηση ανάπτυξης δευτερογενούς τοµέα και 

µεταποίησης 

 

 Πολιτιστικοί πόροι και κληρονοµιά  Αποµόνωση και ενδοπεριφερειακές ανισότητες 

 

 Ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικού τουρισµού  Μικρό µέγεθος εσωστρεφών επιχειρήσεων, απουσία 

επιχειρήσεων-leaders χαµηλή επιχειρηµατική 

παιδεία 

 

 ∆ιαµόρφωση ‘τουριστικής συνείδησης’ - Τοπικό 

Σύµφωνο Ποιότητας 

 

 Απουσία συντονισµού κεντρικών και  

περιφερειακών αναπτυξιακών πολιτικών 

 Ανάδειξη παραδοσιακών - τοπικών προϊόντων 

και δυνατότητες υποστήριξης της µεταποίησης 

 

 Απουσία πιστοποίησης τοπικών προϊόντων και 

ενιαίας προβολής 

 Υλοποίηση εκτεταµένων έργων υποδοµής σε 

περιοχές µε τουριστική ανάπτυξη 

 Αδυναµίες εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης 

  

 Μείωση και γήρανση του πληθυσµού 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (O) ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ (T) 

 

 ∆υνατότητες αξιοποίησης χρηµατοδότησης 

και ενισχύσεων 

 

 Κίνδυνοι από τις ∆ιεθνείς ∆ιακυµάνσεις στην Τιµή Βαµβακιού  
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 Ανάπτυξη υποδοµών και υποστηρικτικών 

δικτύων 

 

 Ασυµµετρίες στην κατανοµή του παραγωγικού 

δυναµικού 

 Αξιοποίηση φυσικών και πολιτιστικών 

πόρων και ανάπτυξη εναλλακτικών 

οικονοµικών δραστηριοτήτων 

 

 Αδυναµία απορρόφησης αναπτυξιακών πόρων 

 Αυξηµένη ζήτηση παραδοσιακών προϊόντων 

και προοπτικές ανάπτυξης και στους τρεις 

τοµείς παραγωγή 

 Ανεπάρκεια τουριστικών υποδοµών και 

περιβαλλοντική υποβάθµιση 

 ∆υνατότητα αξιοποίησης καινοτοµιών και 

σύγχρονων τεχνολογιών 

 

  

 

 

 

2.3.1 ∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 

2.3.1.1 Κεντρική γεωγραφική θέση 

 

Η περιοχή µελέτης βρίσκεται στο µέσο του κεντρικού κορµού της ηπειρωτικής 

επικράτειας, γεγονός που παρέχει δυνατότητες πρόσβασης προς όλες τις κατευθύνσεις, 

µε εγγύτητα τόσο προς το κεντρικό ορεινό σύµπλεγµα των Αγράφων και της Πίνδου, 

όσο και προς το πεδινό τµήµα που ορίζει ο Θεσσαλικός κάµπος. Η εκµετάλλευση 

αυτού του πλεονεκτήµατος συνδέεται µε τη διαθεσιµότητα και ανάπτυξη των 

υποδοµών, καθιστώντας τις µεταφορές και τις µεταφορικές υποδοµές βασική 

προϋπόθεση ανάπτυξης της περιοχής. 

 

Σηµαντικά έργα υποδοµής που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία έτη µέσω του Β’ και Γ’ 

ΚΠΣ, καθώς και έργα που είναι σε εξέλιξη ή σε σχεδιασµό, δίνουν έµφαση στη 

βελτίωση των οδικών µεταφορών και τις υποστηρικτικές δράσεις των µεταφορικών 
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υποδοµών (όπως, εθνικές οδοί Καρδίτσας-Άρτας: 4,7 εκατ. €, Λάρισας-Καρδίτσας: 

11,5 εκατ. €, Καρδίτσας-Καρπενησίου: 3 εκατ. €, οδικό κύκλωµα Λίµνης Πλαστήρα: 3 

εκατ. €, βελτίωση οδικού δικτύου 1,2 εκατ. €, κατασκευή µετρικής σιδηροδροµικής 

γραµµής Παλαιοφαρσάλων-Καλαµπάκας 36 εκατ. € κα.). Στα πλαίσια του 

αναπτυξιακού προγράµµατος, τα αναπτυξιακά έργα στο νοµό αποσκοπούν στην άρση 

της αποµόνωσης, στην αποδοτικότερη γεωργική εκµετάλλευση και τη στήριξη της 

κτηνοτροφίας, στην προώθηση εναλλακτικών µορφών οικονοµικής δραστηριότητας και 

την ανάπτυξη του τουρισµού ως βασικών µοχλών ανάπτυξης, µε ανάδειξη  των 

συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής.  

2.3.1.2 Πλούτος φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων  

 

Ο νοµός είναι προνοµιούχος από την άποψη του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς 

φιλοξενεί πολλά, σηµαντικά και ποικίλα ευαίσθητα οικοσυστήµατα. Η περιοχή µελέτης 

αποτελεί για τα Ελληνικά δεδοµένα ένα µοναδικό συνδυασµό ορεινού και πεδινού 

τοπίου, µε πλούσιους υδάτινους πόρους, που συνθέτουν ένα περιβάλλον υψηλού 

φυσικού κάλλους. O υγρός όγκος της λίµνης Ν. Πλαστήρα, το φυσικό περιβάλλον των 

ποταµών, τα πλούσια σε βλάστηση χερσαία οικοσυστήµατα, ο ιδιαίτερος ορεινός όγκος 

των Αγράφων και της Πίνδου και η ποικιλία της πανίδας και της χλωρίδας, 

δηµιουργούν την βιοποικιλότητα που χαρακτηρίζει ένα τοπίο ως άρτιο, τόσο 

περιβαλλοντικά όσο και τουριστικά. Ιδιαίτερα η περιοχή της Λίµνης Πλαστήρα 

χαρακτηρίζεται από αξιόλογη και σπάνια ορνιθοπανίδα (67 είδη) και χλωρίδα  (650 

είδη και υποείδη) ενώ περιλαµβάνεται µεγάλος αριθµός φυτικών ειδών της ηµιορεινής, 

ορεινής και υποαλπικής ζώνης (έλατα, ορχιδέες, ποικιλία ειδών πεύκης, βελανιδιές, 

οξιές κα.). Κοντά στο χωριό Μπελοκοµύτη υπάρχει ‘Εκπαιδευτικό ∆άσος’ (5.688 

στρεµ.) µε σηµαντικά οικοσυστήµατα (όπως τα παραµεσογειακά οικοσυστήµατα της 

πλατυφύλλου δρυός, τα µεσογειακά των ορεινών κωνοφόρων και ιδίως της 

υβριδογενούς ελάτης, τα µεικτά ελάτης/δρυός και δρυός/ελάτης, τα παρόχθια 

οικοσυστήµατα πλατάνου, ιτιάς κ.α. Η αξιόλογη πανίδα του εκπαιδευτικού δάσους 

είναι ιδιαίτερα πλούσια και ενδιαφέρουσα για µελέτη και παρατήρηση. Μεταξύ του 

Φράγµατος και της Κοινότητας Μπελοκοµύτη έχει διαµορφωθεί ‘Παρατηρητήριο’ που 

παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να παρατηρήσουν τη σπάνια ορνιθοπανίδα της 

περιοχής και να απολαύσουν τη µοναδική θέα προς το Θεσσαλικό κάµπο και τα βουνά 

των Αγράφων. Επίσης, ο ‘Βοτανικός Κήπος’ (10 στρεµ.) αποθεµατοποιεί τη χλωρίδα 

της ευρύτερης περιοχής της Λίµνης Πλαστήρα και δραστηριοποιείται για την 
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εκπαίδευση και την ενηµέρωση των επισκεπτών, στο πλαίσιο της προσπάθειας για 

αειφορική οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Το ‘Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ενηµέρωσης’ στην Κοινότητα Νεοχωρίου προσφέρεται για 

προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και έρευνας σε χερσαία και λιµναία 

οικοσυστήµατα.  

 

2.3.1.3 Πολιτιστικοί πόροι και κληρονοµιά 
 

Ο νοµός είναι πλούσιος σε πόρους πολιτιστικής κληρονοµιάς, οι οποίοι αποτελoύν 

στοιχείο έλξης τουριστικής κίνησης τόσο από µόνοι τους όσο και σε συνδυασµό µε 

τους υπόλοιπους τουριστικούς πόρους. Η περιοχή µελέτης διαθέτει πλούσια πολιτιστική 

παράδοση και έχει να επιδείξει από µνηµεία αρχαιότητας και βυζαντινά µνηµεία, έως 

και νεώτερα µνηµεία, αναπαλαιωµένα γεφύρια, µύλους κ.α. Τα µνηµεία αυτά είναι 

πόροι τοπικής σηµασίας, όπως επίσης και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που 

διοργανώνονται κατά καιρούς στην περιοχή και αποτελούν στοιχεία προσέλκυσης 

επισκεπτών. Μεταξύ των πολιτιστικών αξιοθέατων περιλαµβάνεται σηµαντικός 

αριθµός µουσείων (Μουσείο Ανθηρού, Μουσείο Υποδηµάτων, ∆ηµοτικό Λαογραφικό 

Μουσείο, Εκκλησιαστικό Μουσείο Ρεντίνας, Βλασίου κα.), εκκλησιών (Κοιµήσεως 

Θεοτόκου Αργιθέας, Ζωοδόχου Πηγής Καρδίτσας, Αγίου Γεωργίου Ρεντίνας κα.) και 

µοναστηριών (Κορώνας, Κατουσίου, Πέτρας, Αγίας Τριάδας Μεταµόρφωσης Σωτήρος, 

Παναγίας Πελεκητής, Κοιµήσεως Θεοτόκου ή Σπηλιάς κα.). Η πραγµατοποίηση 

πολιτιστικών εκδηλώσεων (όπως, Καραϊσκάκεια, διεθνές φεστιβάλ ερασιτεχνικού 

θεάτρου, διεθνές χορωδιακό φεστιβάλ, Πλαστήρεια, Καππαδόκεια κα.) ενισχύουν την 

πολιτιστική υποδοµή και δραστηριότητα της περιοχής. 

 

2.3.1.4 Ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικού τουρισµού 

 

Kατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανάπτυξη υποδοµών, αγροτουρισµού, και 

οικοτουρισµού για την κάλυψη αυξανόµενης τουριστικής ζήτησης κυρίως στην περιοχή 

της λίµνης Πλαστήρα. Ανάπτυξη παρουσιάζει επίσης ο αθλητισµός αναψυχής, όπως 

ιππασία, ιστιοπλοΐα, κανό, καγιάκ (ακτή Λαµπερού), πεζοπορία (Μέγα Ρέµα 

Μουζακίου), ποδηλασία βουνού (Καλύβια Πεζούλας), ερασιτεχνικό ψάρεµα (λίµνη 

Πλαστήρα), αιωροπτερισµός και παραπέντε (Πορτή) και οργανωµένες διαδροµές 

πεζοπορίας (περί τα 385 χλµ.) σε δασικούς δρόµους, λιβάδια και δάση οξιάς. Ως 
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αποτέλεσµα δηµιουργήθηκε σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων παροχής τουριστικών 

υπηρεσιών, οι οποίες επιβιώνουν από τον τουρισµό αυτό και µπορούν να καλύψουν 

απαιτήσεις υψηλών προδιαγραφών. Στην ανάπτυξη της περιοχής έχει συµβάλλει και η 

υποστήριξη διαφόρων  Ευρωπαϊκών και εγχώριων προγραµµάτων για την ενίσχυση των 

υποδοµών, µε έµφαση την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού 

περιβάλλοντος. Η προσβασιµότητα γενικά εµφανίζει ικανοποιητικό επίπεδο, µε 

εγγύτητα στην πόλη της Καρδίτσας ενώ επίσης, και µε τη συµβολή αναπτυξιακών 

προγραµµάτων οδοποιίας, το οδικό δίκτυο του νοµού κρίνεται επαρκές και σε καλή 

κατάσταση, συµβάλλοντας στην επικοινωνία µεταξύ των δήµων.   

 

2.3.1.5 ∆ιαµόρφωση ‘τουριστικής συνείδησης’ - Τοπικό 
Σύµφωνο Ποιότητας 

 

Η σταδιακή ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων, µε άξονα κυρίως την περιοχή της 

λίµνης Πλαστήρα, συνέβαλλε στη διαµόρφωση τουριστικής κουλτούρας και 

συνείδησης, ενώ έχει διατηρηθεί η τοπική κουλτούρα, τα ήθη, έθιµα και παραδόσεις, 

γεγονός που συµβάλλει στην αύξηση της τουριστικής ζήτησης. Επίσης οι 

επαγγελµατίες του τουριστικού κλάδου, µε την τεχνική υποστήριξη της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. 

και την πολιτική στήριξη των τοπικών φορέων, αποφάσισαν την σύνταξη και εφαρµογή 

ενός ‘Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας’, αποτελούµενο από ένα σύνολο κανόνων που 

συµφωνήθηκαν οµόφωνα. Στόχο έχει τη διασφάλιση συνεχούς, απρόσκοπτης και υγιούς 

πορείας της τουριστικής δραστηριότητας, ενώ ο επισκέπτης γνωρίζει ότι οι 

προσφερόµενες υπηρεσίες είναι υψηλής ποιότητας. Τα παραπάνω έχουν συµβάλλει 

ώστε, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, η ανάπτυξη οικονοµικών-τουριστικών 

δραστηριοτήτων και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (ιδίως στη λίµνη 

Πλαστήρα) να διατηρούνται σε ισορροπία, σύµφωνα µε σχετικές  περιβαλλοντικές 

µελέτες και µετρήσεις του υδροβιολογικού σταθµού της λίµνης (Αναπτυξιακή 

Καρδίτσας Α.Ε., 2002).  
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2.3.1.6 Ανάδειξη παραδοσιακών - τοπικών προϊόντων και 
δυνατότητες υποστήριξης της µεταποίησης 

 

Ο νοµός παράγει πολλά παραδοσιακά - τοπικά προϊόντα, τα οποία χαρακτηρίζουν την 

περιοχή. Η φέτα, το κρασί, το τσίπουρο, τα παραδοσιακά γλυκά κουταλιού είναι µερικά 

από τα προϊόντα που µπορούν να αναδείξουν ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα στη γεωργία, 

κτηνοτροφία και στον τουρισµό της περιοχής, γιατί συνδέονται µε το συγκριτικά 

καθαρό περιβάλλον της ελληνικής υπαίθρου, την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και 

την πιο ενεργή οικολογική συνείδηση που σταδιακά διαµορφώνουν οι καταναλωτές. Το 

συγκριτικό πλεονέκτηµα της σηµαντικής πρωτογενούς παραγωγής αποτελεί κρίσιµη 

µάζα για την υποστήριξη µεταποιητικών δραστηριοτήτων, µε έµφαση στην παραγωγή 

προϊόντων οικολογικής καλλιέργειας και ‘ονοµασίας προέλευσης’ και την ανάπτυξη 

της τυποποίησης και της συσκευασίας αγροτικών προϊόντων για εξαγωγή. 

2.3.1.7 Υλοποίηση εκτεταµένων έργων υποδοµής 

 

Ένας αριθµός σηµαντικών έργων ευρύτερης υποδοµής έχει πραγµατοποιηθεί στο νοµό 

Καρδίτσας τα τελευταία χρόνια, µε στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη της 

αναπτυξιακής διαδικασίας. Τα έργα και οι δράσεις αυτές στόχο έχουν την άρση της 

αποµόνωσης, την ενίσχυση όλων των παραγωγικών τοµέων και την ανάπτυξη 

εναλλακτικών µορφών δραστηριότητας. Εκτός από τα εκτεταµένα έργα οδοποιίας που 

προαναφέρθηκαν, µεταξύ των σηµαντικών έργων υποδοµής ανά τοµέα 

περιλαµβάνονται: 

- Μεταφορές: εθνικοί οδοί Καρδίτσας-Ν. Μοναστηρίου (2,6 εκατ. €), Πευκόφυτου-

Στεφανιάδας (2,05 εκατ. €), Καρδίτσας-Μητρόπολης (1,03 εκατ. €), Ρεντίνας-

Ζαχαράκη (0,6 εκατ. €), περιφερειακή οδός Παλαµά (1,6 εκατ. €), 

- Αγροτική ανάπτυξη: σήραγγα Λεονταρίου (22 εκατ. €), αρδευτικό Μοσχάτου- 

Ξηνονερίου (3 εκατ. €), αρδευτικά έργα Αργιθέας-Αγράφων (0,6 εκατ. €), αγροτικός 

εξηλεκτρισµός (1,5 εκατ. €), 

- Εκπαίδευση: Κτηνιατρική Σχολή Καρδίτσας (2,05 εκατ. €), Σπουδαστική Εστία Τ.Ε.Ι. 

(0,7 εκατ. €), Τ.Ε.Λ. Σοφάδων (3 εκατ. €), 3ο Γυµνάσιο Καρδίτσας (1,2 εκατ. €), 7ο 

Γυµνάσιο Καρδίτσας (1,8 εκατ. €), Λύκειο Παλαµά (0,7 εκατ. €), 
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- Περιβάλλον - ποιότητα ζωής - πολιτισµός: αποχέτευση Καρδίτσας (5,3 εκατ. €), 

ύδρευση Καρδίτσας (0,8 εκατ. €), ύδρευση οικισµών (0,9 εκατ. €), ∆ηµοτική Αγορά 

Καρδίτσας (1,7 εκατ. €), αποκατάσταση και ανάδειξη Βυζαντινού Κάστρου Φαναρίου 

(1,2 εκατ. €), Μουσείο Καρδίτσας (1,5 εκατ.  €), συντήρηση και ανάδειξη Βυζαντινών 

Μουσείων (0,5 εκατ. €), 

- Eιδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Νοµού Καρδίτσας: οδός Αµάραντου - Σαρανταπόρου 

- Νεράϊδας (1,6 εκατ. €), οδός Παλαµά-Ιτέας (1,4 εκατ. €), εθνική οδός Καρδίτσας-

Λάρισας (4,1 εκατ. €), οδός Καρδίτσας-Μητρόπολης (1,1 εκατ. €), οδός από επαρχ. 22 

προς Λ. Καίτσας & Κάτω-Άνω Κτιµένης (1,4 εκατ. €).  
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2.3.2 Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 

2.3.2.1 Χαµηλό επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του νοµού Καρδίτσας κρίνεται ως χαµηλό, καθώς κυµαίνεται 

κάτω του µέσου όρου της χώρας, κατατάσσοντας τον νοµό στην 37 θέση µεταξύ των 52 

νοµών της επικράτειας. Η συµµετοχή του αγροτικού τοµέα στο συνολικό ΑΕΠ του 

νοµού παρουσιάζει µείωση, ενώ παρατηρούνται σοβαρές διαφορές των παραγωγικών 

χαρακτηριστικών µεταξύ των αγροτών των πεδινών και ορεινών περιοχών. Ο 

δευτερογενής τοµέας χαρακτηρίζεται ως ο υποδεέστερος όλης της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, µε µικρή αύξηση τη δεκαετία ’90 προερχόµενη κυρίως από τον κλάδο των 

κατασκευών και του ηλεκτρισµού. Ο τοµέας της µεταποίησης παρουσιάζει µικρή αλλά 

συνεχή πτώση στην απασχόληση, αδυνατώντας έτσι να απορροφήσει το εργατικό 

δυναµικό που απελευθερώνεται από τον πρωτογενή τοµέα.  

 

2.3.2.2 Υστέρηση ανάπτυξης δευτερογενούς τοµέα και 
µεταποίησης 

 

Ο νοµός χαρακτηρίζεται από φθίνουσα πορεία του πρωτογενούς τοµέα, έλλειψη 

ουσιαστικά του δευτερογενούς τοµέα καθώς και από ανεπάρκειες σε τοµείς τεχνικών 

και κοινωνικών υποδοµών. Η βιοµηχανία και βιοτεχνία κινούνται κυρίως γύρω από τον 

τοµέα µεταποίησης των αγροτικών προϊόντων και ιδιαίτερα του βαµβακιού, µε 

ελάχιστες µονάδες µεταποίησης των λοιπών αγροτικών και κτηνοτροφικών αγαθών και 

πρώτων υλών. Ενώ οι άλλοι νοµοί της Θεσσαλίας έκαναν σηµαντικά βήµατα στον 

τοµέα της µεταποίησης, ο νοµός Καρδίτσας µε τις σηµαντικές επιδόσεις στο βαµβάκι, 

στα κτηνοτροφικά προϊόντα και γενικά στον πρωτογενή τοµέα δεν κατάφερε να 

δηµιουργήσει µια σοβαρή βιοµηχανία καθετοποίησης της αγροτικής παραγωγής. 

Παρόµοια εικόνα µε τον δευτερογενή τοµέα παρουσιάζει και ο τριτογενής τοµέας. Το 

εµπόριο κινείται σε επίπεδα προσφοράς βασικών καταναλωτικών αγαθών, γεωργικών 

φαρµάκων και λιπασµάτων, χωρίς µεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα καταναλωτικών 

αγαθών. Η εξάρτηση του µεγαλύτερου µέρους του πληθυσµού από τον πρωτογενή 

τοµέα και η µικρή ανάπτυξη του δευτερογενή τοµέα, αποτελούν βασικές περιοριστικές 

αδυναµίες ανάπτυξης και ενίσχυσης της απασχόλησης στο νοµού.  
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2.3.2.3  Αποµόνωση -Ενδοπεριφερειακές ανισότητες 

 

∆εδοµένου του συµπαγούς ορεινού όγκου που καλύπτει το µεγαλύτερο ποσοστό του 

νοµού, παρά τα σηµαντικά έργα υποδοµής (κυρίως οδοποιίας) τα τελευταία χρόνια, η 

άρση της αποµόνωσης των πλέον ορεινών δήµων και κοινοτήτων δεν έχει 

αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά (ιδιαιτέρως µε την επικράτηση δυσµενών καιρικών 

συνθηκών) και η προσβασιµότητα παραµένει δύσκολη. Η απουσία εκτεταµένων 

µεταφορικών δικτύων και υποδοµών έχει άµεση επίδραση στην αναπτυξιακή πορεία 

των αποµονωµένων περιοχών, οι οποίες δεν έχουν µεγάλα περιθώρια εναλλακτικών 

αναπτυξιακών επιλογών. Παρά την κεντρική γεωπολιτική θέση του στην ηπειρωτική 

επικράτεια, ο νοµός είναι ουσιαστικά εκτός του κεντρικού οδικού άξονα Αθηνών-

Θεσσαλονίκης ενώ αναπτυγµένο σιδηροδροµικό δίκτυο απουσιάζει, µε συνέπεια την 

πληθυσµιακή εγκατάλειψη των ορεινών ζωνών, την αύξηση της ανεργίας και τη 

σχετική περιθωριοποίηση του νοµού σε σχέση µε του υπόλοιπους νοµούς της 

Θεσσαλίας. Για την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης ιδίως στις ορεινές περιοχές 

προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 

αρµονικού συνδυασµού στόχων και διαδικασιών που υπαγορεύουν η προστασία του 

φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, η αναπτυξιακή διαδικασία και η 

χωροταξία. 

 

2.3.2.4 Μικρό µέγεθος εσωστρεφών επιχειρήσεων, απουσία 
επιχειρήσεων-leaders, χαµηλή επιχειρηµατική παιδεία 

 

Το σχετικά περιορισµένο µέγεθος της τοπικής αγοράς και ο προσανατολισµός των 

τοπικών επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά παρά προς µία εξωστρεφή (εξαγωγική) 

δραστηριοποίηση, οδηγεί στη λειτουργία επιχειρήσεων µε µικρό µέγεθος σε 

κατακερµατισµένους οικονοµικούς κλάδους. Λόγω της ευρείας διασποράς και του 

µικρού µεγέθους των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, παρατηρείται έλλειψη 

επιχειρηµατικής συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρείται δυσκολία ανάληψης 

σηµαντικών επενδυτικών πρωτοβουλιών και συντονισµού κοινής πολιτικής, µη 

ορθολογική αξιοποίηση κεφαλαιακών και ανθρώπινων πόρων και ανάπτυξη συνθηκών 

στρεβλού ανταγωνισµού. Τα περιορισµένα οικονοµικά µεγέθη των επιχειρήσεων και 

των επενδυτικών τους σχεδίων δεν παρέχουν ευελιξία στην αξιοποίηση σύγχρονων 
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επενδυτικών εργαλείων και προϊόντων του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, ενώ 

ενδέχεται να µην καλύπτονται οι προϋποθέσεις για ένταξη και ενίσχυση σε σχετικά 

προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε συνάφεια, καθίσταται εµφανής η απουσία 

τοπικών επιχειρήσεων-leaders που το µέγεθός τους θα συνέβαλε στο να λειτουργήσουν ως 

πόλοι ανάπτυξης και άλλων υποστηρικτικών, συµπληρωµατικών και περιφερειακών σε 

αυτές επιχειρήσεων και θα αποτελούσαν πεδίο απασχόλησης και εκπαίδευσης 

στελεχιακού και εργατικού δυναµικού. Υπάρχει ανάγκη βελτίωσης του επιπέδου 

κατάρτισης και δεξιοτήτων των εργαζοµένων, ενώ σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η 

ανάληψη επιχειρηµατικότητας από νέους επιχειρηµατίες παραµένει περιορισµένη. Το 

µέγεθος της αγοράς, ο εσωστρεφής προσανατολισµός των επιχειρήσεων, η απουσία 

δοµών υποστήριξης σε συνδυασµό µε την έλλειψη µηχανισµών διαρκούς 

εκπαίδευσης και ενηµέρωσης των επιχειρηµατιών και την ελλιπή διασύνδεση της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε τους παραγωγικούς φορείς του νοµού επιδεινώνουν την 

κατάσταση. Το γεγονός ότι η διοίκηση της πλειονότητας των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων είναι οικογενειοκρατική και συγκεντρωτική, επιδρά ανασταλτικά στην 

ανάληψη νέων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών σηµαντικού µεγέθους και στην 

προσέλκυση άλλων επιχειρήσεων για µετεγκατάσταση στο νοµό. 

 

2.3.2.5 Απουσία συντονισµού κεντρικών και περιφερειακών 
αναπτυξιακών πολιτικών 

 

Μια ολοκληρωµένη και συντονισµένη εθνική χωροταξική και αναπτυξιακή πολιτική, 

που να συνδέεται µε τους επιµέρους περιφερειακούς στόχους ανάπτυξης, και µε έµφαση 

στις ιδιαιτερότητες που κυρίως οι ορεινές περιοχές παρουσιάζουν, απουσιάζει. Η 

έλλειψη αυτή επεκτείνεται και στον τοµέα των θεσµικών οργάνων και των µηχανισµών. 

Ως αποτέλεσµα, παρατηρείται ανάπτυξη δύο ταχυτήτων µε σαφή υστέρηση των 

τοπικών οικονοµιών στις ορεινές περιοχές. Το δηµόσιο ενδιαφέρον περιορίζεται στην 

εφαρµογή σηµαντικών κοινοτικών πολιτικών οι οποίες όµως θεωρούν τις ορεινές 

περιοχές ως ‘χωρική εξαίρεση’ στο εσωτερικό του ευρύτερου µειονεκτικού χώρου. Οι 

πολιτικές αυτές διαµορφώνονται σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και αφορούν τον 

αγροτικό τοµέα, τα δάση, το περιβάλλον αλλά και την ανάπτυξη της υπαίθρου, 

καλύπτοντας ένα όλο και µεγαλύτερο και σηµαντικό σύνολο από µέσα, θεσµικούς και 

χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς που θα µπορούσαν να ενταχθούν σε µια  ενιαία εθνική 

πολιτική για τις ορεινές περιοχές. Για να είναι εφαρµόσιµη και αποτελεσµατική µία 
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εθνική χωροταξική και αναπτυξιακή πολιτική θα πρέπει να λάβει υπόψη τους 

µετασχηµατισµούς του κοινωνικό-οικονοµικού πλαισίου, που συνδέονται τόσο µε τις 

αρνητικές εξελίξεις που παρατηρούνται στο εσωτερικό των περιοχών αυτών και που 

θίγουν και τις όµορες ηµιορεινές και πεδινές περιοχές (εγκατάλειψη, διάβρωση εδαφών, 

υποβάθµιση αγροτικού τοπίου κ.α.) όσο και µε τις αυξανόµενες ανάγκες που προβάλλει 

ο αστικός πληθυσµός για προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας (διατροφή, ψυχαγωγία, 

προστασία φυσικού περιβάλλοντος κ.ά.).  Η έµφαση πρέπει να εστιάζεται σε: 

-   προστασία φυσικής, ανθρώπινης και πολιτιστικής κληρονοµιάς και περιβάλλοντος 

-   ανακοπή πληθυσµιακής εγκατάλειψης των ορεινών ζωνών 

-  αντιµετώπιση των επιπτώσεων της ανισόρροπης εξέλιξης και των διαρθρωτικών 

     δυσλειτουργιών, µε στόχο να καταστούν ανταγωνιστικές οι συνθήκες διαβίωσης 

     στους τοµείς της κατοικίας, των υποδοµών και υπηρεσιών και της κατάρτισης 

- ενίσχυση παραδοσιακών και εναλλακτικών µορφών απασχόλησης και 

     διαφοροποίηση οικονοµικών δραστηριοτήτων 

-   αξιοποίηση των δυνατών συµπληρωµατικοτήτων µεταξύ των ορεινών,  ηµιορεινών 

και πεδινών περιοχών για την ορθολογική  εκµετάλλευση των φυσικών και 

παραγωγικών πόρων και τον εκσυγχρονισµό των παραγωγικών και διαχειριστικών 

συστηµάτων, µε προϋπόθεση τον καθορισµό της ‘φέρουσας ικανότητας’ της 

περιοχής ιδίως αναφορικά µε την επίτευξη υγιούς τουριστικής ανάπτυξης 

- ανάπτυξη πολυδραστηριοτήτων, στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών, δηµιουργία 

    µηχανισµών στήριξης διατοµεακών και χωρικών δράσεων, αποτελεσµατική 

    αξιοποίηση των τοπικών και υπερτοπικών δικτύων συνεργασίας. 

 

 

2.3.2.6   Απουσία πιστοποίησης τοπικών προϊόντων και ενιαίας 
προβολής 

 

Όπως αναφέρθηκε ο νοµός χαρακτηρίζεται από παραγωγή µεγάλης ποικιλίας τοπικών 

προϊόντων, που προέρχονται από ένα αγνό περιβάλλον, δεν είναι χηµικώς επιβαρηµένα 

και γενικώς παράγονται µε παραδοσιακό τρόπο. Όµως τα παραδοσιακά προϊόντα δεν 

είναι πιστοποιηµένα και δεν προβάλλονται µε ενιαίες στρατηγικές προβολής ούτως 

ώστε να δηµιουργούνται οικονοµίες κλίµακας και να αποτελούν χαρακτηριστικό 

σηµείο αναφοράς της περιοχής. Αν και παρέχονται κίνητρα για την πιστοποίηση των 

προϊόντων, µόνο το κρασί Μεσενικόλα έχει χαρακτηριστεί ως Προϊόν Ονοµασίας 
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Προέλευσης (Αναπτυξιακή Καρδίτσας, 2002). Η απόκτηση ταυτότητας (brand name) 

για πολλά τοπικά προϊόντα που είναι χαρακτηριστικά της περιοχής και η ευρύτερη 

δυναµική προώθησή τους εκτός της τοπικής οικονοµίας θα µπορούσε να ενισχύσει την 

εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων και να συµβάλλει στην ανάπτυξη 

διαφοροποιηµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων. Μία τέτοια προσέγγιση θα έχει 

πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά αποτελέσµατα και θα παρέχει συνέργιες τόσο στον 

γεωργικό και κτηνοτροφικό τοµέα, όσο και στον τοµέα της µεταποίησης και του 

τουρισµού, ενισχύοντας την αγορά απασχόλησης.  

 

2.3.2.7 Αδυναµίες εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης 

 

∆εδοµένων των περιορισµένων εναλλακτικών αναπτυξιακών επιλογών, η τουριστική 

δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, µε έµφαση στις 

περιοχές υψηλού φυσικού κάλλους (ιδίως στη λίµνη Πλαστήρα). Η τουριστική 

ανάπτυξη όµως είναι συνυφασµένη µε εγγενείς αδυναµίες, καθώς διαµορφώνονται 

συνθήκες άνισης κατανοµής πόρων µεταξύ κέντρου και περιφέρειας, ενώ η αξιοποίηση 

των πλεονεκτηµάτων για τον τοπικό πληθυσµό εξαρτάται από σειρά παραγόντων, όπως 

εκπαίδευση, τοπική κουλτούρα, οικολογική συνείδηση κα. Η απουσία συγκεκριµένου 

φορέα διαχείρισης του οικοτουριστικού περιβάλλοντος δυσχεραίνει την οργανωµένη 

διαχείριση και προώθηση τοπικής τουριστικής πολιτικής (Αναπτυξιακή Καρδίτσας, 

2002). Η εποχικότητα, επίσης, που χαρακτηρίζει τις τουριστικές δραστηριότητες επιδρά 

στην παραγωγικότητα όλων των εµπλεκόµενων φορέων. Παρατηρείται παράλληλα, 

τουριστικός κορεσµός σε συγκεκριµένα δηµοτικά διαµερίσµατα ιδίως σε περιόδους 

αιχµής που εξαντλεί τη φέρουσα ικανότητα, ενώ διαπιστώνονται οικιστικές αυθαιρεσίες 

και πολεοδοµικές ανοµοιοµορφίες που επιβαρύνουν την περιβαλλοντική ισορροπία. Η 

διατήρηση ισορροπίας µεταξύ ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος είναι 

πρωταρχικής σηµασίας για την οικονοµική ανάπτυξη του νοµού. 
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2.3.2.8 Μείωση και γήρανση του πληθυσµού 

 

Μία από τις κρισιµότερες απειλές για την περιοχή µελέτης, είναι η µείωση αλλά και  

γήρανση του πληθυσµού, ένα δηµογραφικό χαρακτηριστικό µε πορεία δύσκολα 

αναστρέψιµη. Χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία (2001), ο νοµός 

Καρδίτσας είχε το τρίτο υψηλότερο ποσοστό φυσικής µείωσης του πληθυσµού 

(υπεροχή γεννήσεων / 1.000 κατοίκους: -4,94), καθώς και χαµηλή αναλογία µαθητών 

∆ηµοτικού ανά 1.000 κατοίκους: 51 έναντι 59 µέσου όρου χώρας. Είναι αξιοσηµείωτη 

η τάση µαρασµού και εγκατάλειψης που επικρατεί στις ορεινές ιδίως περιοχές και που 

ενισχύεται τα τελευταία χρόνια, δεδοµένων των περιορισµένων αναπτυξιακών 

δυνατοτήτων, των προβληµατικών δικτύων υποδοµών και της απουσίας ευκαιριών για 

απασχόληση του νέου ενεργού δυναµικού. Οι αναγκαίες πολιτικές εκτιµάται ότι πρέπει 

να στοχεύουν στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και στη συγκράτηση του 

πληθυσµού, γιατί οι υγιείς κοινωνικές δοµές είναι η βάση για µια µακροχρόνια 

ανάπτυξη. ∆εν αρκεί η παροχή αποσπασµατικών κινήτρων αλλά η χάραξη µίας κοινής 

ευρύτερης αναπτυξιακής προσέγγισης µε έµφαση στην αντιµετώπιση των αυξηµένων 

δυσκολιών που οι ορεινές περιοχές παρουσιάζουν.     
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2.3.3 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 

 

2.3.3.1 ∆υνατότητες αξιοποίησης χρηµατοδότησης και 
ενισχύσεων 

 

Η Ελληνική οικονοµία έχει εξασφαλίσει σηµαντική χρηµατοδότηση µέσω του Γ' ΚΠΣ 

για την περίοδο 2000-2006, για την υλοποίηση δηµοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων. Το 

Γ’ ΚΠΣ µε τα επιχειρησιακά προγράµµατα των Υπουργείων, το ΠΕΠ της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, τις ειδικές Κοινοτικές πρωτοβουλίες αλλά και εθνικά προγράµµατα όπως ο 

εθνικός Αναπτυξιακός Νόµος προσφέρουν δυνατότητες άντλησης σηµαντικών πόρων 

για την υποστήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας. Παρέχονται συνεπώς δυνατότητες 

για χρηµατοδότηση αναπτυξιακών έργων καθώς τα περισσότερα προγράµµατα δίνουν 

έµφαση στην ενίσχυση περιοχών που η µορφολογία τους χαρακτηρίζεται από ορεινά 

συµπλέγµατα µε δυσµενείς συνθήκες ανάπτυξης. Η διοχέτευση πόρων στην περιοχή µε 

τη µορφή κινήτρων και ενισχύσεων αναµένεται να προσελκύσει επενδυτικό 

ενδιαφέρον αλλά και να συµβάλλει σηµαντικά στη βελτίωση των υποδοµών και την 

ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων. Η σύνδεση των επιδοτούµενων επενδύσεων µε την 

απασχόληση αναµένεται να βοηθήσει στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της 

ανεργίας. Για την αποτελεσµατική αξιοποίηση των πόρων απαιτείται ευέλικτος 

προγραµµατισµός και συντονισµός κεντρικών και περιφερειακών αρχών, ετοιµότητα 

και τεχνογνωσία των τοπικών φορέων, καθώς και ορθολογική κατανοµή των πόρων σε 

επίπεδο νοµού. Και αυτό διότι η ποσοστιαία αναλογία που αντιστοιχεί στο νοµό 

Καρδίτσας από την ‘πίτα’ του Γ’ ΚΠΣ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας ανέρχεται σε 

ποσοστό 6,14%, έναντι ποσοστού 55,66% για το νοµό Μαγνησίας, 35,36% για το νοµό 

Λάρισας και 2,84% για το νοµό Τρικάλων. 

  

2.3.3.2 Ανάπτυξη υποδοµών και υποστηρικτικών δικτύων 

Μία σειρά από σηµαντικά έργα, τα οποία είτε βρίσκονται σε φάση υλοποίησης είτε σε 

φάση σχεδιασµού και υποβολής προτάσεων, στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση των 

υποδοµών και την επέκταση των υποστηρικτικών δικτύων και υπηρεσιών. Μεταξύ των 

κυριοτέρων έργων περιλαµβάνονται: 
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- Έργα σε φάση υλοποίησης: σήραγγα Λεονταρίου (22 εκατ. €), έργα εκτροπής Αχελώου 

(176 εκατ. €), Κέντρο ποιοτικού ελέγχου και ταξινόµησης βαµβακιού (6  εκατ. € ), Κέντρο 

γενετικής βελτίωσης ζώων (3 εκατ. €), Πρόγραµµα Leader (6 εκατ. €), Ειδικό Aναπτυξιακό 

Πρόγραµµα, ΕΑΠΝΑ (32 εκατ. €), αντιπληµµυρικά έργα (30 εκατ. €), Ειδικό Πρόγραµµα 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΕΠΤΑ (65 εκατ. €), 

- Έργα σε φάση σχεδιασµού: κατασκευή αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, 

σύνδεση Θεσσαλίας µε Εγνατία και λιµάνι Ηγουµενίτσας και µέσω αυτού µε το δυτικό 

ευρωπαϊκό χώρο (650 εκατ. €), αρδευτικά δίκτυα Σµοκόβου, ολοκλήρωση εθνικών 

οδών Λάρισας - Καρδίτσας, Καρδίτσας - Άρτας, Καρδίτσας - Καρπενησίου, 

Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης αξιοποίηση λίµνης Πλαστήρα. 

 
2.3.3.3 Αξιοποίηση φυσικών και πολιτιστικών πόρων και 
ανάπτυξη εναλλακτικών οικονοµικών δραστηριοτήτων 

 

Ο πλούτος των φυσικών και πολιτιστικών πόρων του νοµού, η εναλλαγή των φυσικών 

τοπίων και η ποικιλία των οικοσυστηµάτων παρέχουν ευκαιρίες για περαιτέρω 

ανάπτυξη ειδικών οικονοµικών δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση αυτή. Βασική 

προϋπόθεση αποτελεί ο προσεκτικός αναπτυξιακός και χωροταξικός σχεδιασµός και 

προγραµµατισµός για τη διαµόρφωση συνθηκών περιβαλλοντικής ισορροπίας, µε στόχο 

την προστασία της  φυσικής, ανθρώπινης και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Με βάση τους 

πόρους αυτούς, ευνοείται η ανάπτυξη νέων εναλλακτικών δραστηριοτήτων, ιδίως στον 

τοµέα των ‘ήπιων’ τουριστικών υπηρεσιών, όπως αγροτουρισµός, οικοτουρισµός, 

αθλητισµός αναψυχής, ιαµατικός τουρισµός, οικοτεχνικό πάρκο, παρατηρητήρια 

οικοσυστηµάτων κα.. Η προσέγγιση αυτή κινείται σε αντιδιαστολή µε το µοντέλο του 

µαζικού οργανωµένου τουρισµού και απευθύνεται σε επισκέπτες µε σεβασµό στο 

φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, ενισχύοντας την ανάπτυξη οικολογικής 

συνείδησης. Οι νέες µορφές οικονοµικής δραστηριότητας στοχεύουν στη δηµιουργία 

θετικών και πολλαπλασιαστικών κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. Ο επισκέπτης εµπλέκεται και κινητοποιείται ενεργά, συµµετέχει ατοµικά ή 

ως µέλος µικρών οµάδων σε ποικίλες δραστηριότητες άµεσα συνδεδεµένες µε το 

φυσικό περιβάλλον και αφοµοιώνει ερεθίσµατα και εµπειρίες για τις τοπικές 

κουλτούρες και τις παραδοσιακές αξίες του τόπου που επισκέπτεται (Αναπτυξιακή 

Καρδίτσας, 2002). Σηµαντικό χαρακτηριστικό των νέων αυτών µορφών αναψυχής είναι 
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η µικρής κλίµακας, ελεγχόµενη και ρυθµιζόµενη ανάπτυξη, µε σεβασµό στο 

περιβάλλον.  

 
2.3.3.4  Αυξηµένη ζήτηση παραδοσιακών προϊόντων και 
προοπτικές ανάπτυξης και στους τρεις τοµείς παραγωγής 

 

Οι παρατηρούµενες µεταβολές στις διατροφικές συνήθειες και η έµφαση στην 

αναβάθµιση της ποιότητας ζωής συµβάλλουν στην αυξηµένη ζήτηση αγνών, 

βιολογικών  και  παραδοσιακών προϊόντων που προέρχονται από καθαρό περιβάλλον, 

ευνοώντας έτσι περιοχές που έχουν τη δυνατότητα να τα παράγουν. Τα στοιχεία αυτά 

ευνοούν την προώθηση του εκσυγχρονισµού του αγροτικού τοµέα µε έµφαση στην 

ποιότητα, στη διαφοροποίηση της παραγωγής δια µέσου της δηµιουργίας επίλεκτων 

αγορών (αγορών - νησίδων), στην ανασυγκρότηση των δοµών εµπορίας και 

τυποποίησης, στην εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη του αγροτικού πληθυσµού, 

στην παραγωγή οικολογικών προϊόντων ονοµασίας προέλευσης και στην ενίσχυση 

νέων συλλογικών µορφών οργάνωσης των αγροτών. Σε συνδυασµό, ο τοµέας της 

µεταποίησης θα µπορούσε να αποτελέσει σηµαντικό µοχλό ‘εξωστρεφούς’ ανάπτυξης 

του νοµού, καθώς η ανάπτυξη του παραµένει περιορισµένη για να δώσει εναλλακτική 

απασχόληση στους κατοίκους. Το ποσοστό απασχόλησης του δευτερογενή τοµέα 

εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους στην επίτευξη των βασικών στόχων της περιφερειακής 

ανάπτυξης, ήτοι του υψηλού ρυθµού ανάπτυξης µε στόχο τη σύγκλιση και συνοχή σε 

επίπεδο περιφέρειας και την αύξηση της απασχόλησης. Πρέπει να θεωρείται δεδοµένο 

ότι η εκµηχάνιση στον πρωτογενή τοµέα, σε συνδυασµό µε το σχετικά χαµηλό 

εισόδηµα των αγροτών και την έλλειψη δυναµικότητας του πρωτογενή τοµέα, αποτελεί 

παράγοντες απελευθέρωσης εργατικού δυναµικού. Συνεπώς ο δευτερογενής και ο 

τριτογενής τοµέας (ιδίως ο τουρισµός) καλούνται να διαδραµατίσουν αποφασιστικό 

ρόλο στην απορρόφηση του εργατικού δυναµικού, µε την ανάπτυξη εναλλακτικών 

µορφών απασχόλησης και τη δηµιουργία συνεπώς νέων εισοδηµάτων. Η αναδιάρθρωση 

του επιχειρηµατικού δυναµικού, µέσω νέων επιχειρηµατικών σχηµάτων, 

συγχωνεύσεων, εξαγορών, συµµαχιών και δικτύων επιχειρήσεων, θα µπορούσε 

να παρέχει ευκαιρίες που να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση του ανταγωνισµού και 

στη διεύρυνση της αγοράς µε εξωστρεφή κατεύθυνση. Η µεγέθυνση των επιχειρήσεων, 

η διείσδυσή τους σε νέες αγορές και η αξιοποίηση του θεσµικού πλαισίου κινήτρων και 

ενισχύσεων µπορεί να επιτευχθεί πιο αποτελεσµατικά µε τη διαµόρφωση επιχειρήσεων 

µε ισχυρή κεφαλαιακή βάση.  
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2.3.3.5 ∆υνατότητα αξιοποίησης καινοτοµιών και σύγχρονων 
τεχνολογιών 

 

Η προώθηση της καινοτοµίας και των νέων τεχνολογιών αιχµής στους παραγωγικούς 

τοµείς και τις υπηρεσίες αποτελεί τη βάση για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη 

δηµιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. ∆εδοµένης της εύκολης πρόσβασης σε 

πληροφοριακά δίκτυα (π.χ. µέσω Internet), η τεχνολογία γίνεται προσιτή και συµβάλλει 

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στο πλαίσιο τόσο του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος όσο και τοµεακών Προγραµµάτων (όπως Κοινωνία της 

Πληροφορίας) δίδεται έµφαση στην αναβάθµιση της έρευνας στην Περιφέρεια και στη 

διασύνδεσή της µε την παραγωγική διαδικασία, καθώς και στη διάχυση της καινοτοµίας 

µε τη συνεργασία  επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, για την παραγωγή 

καινοτοµικών προϊόντων και υπηρεσιών ή την εφαρµογή καινοτοµικών µεθόδων 

παραγωγής. Στην κατεύθυνση αυτή, η λειτουργία πανεπιστηµιακών, τεχνολογικών και 

ερευνητικών φορέων στο νοµό Καρδίτσας, όπως η Κτηνιατρική Σχολή Καρδίτσας, το 

Παράρτηµα Τ.Ε.Ι. Λάρισας (Τµήµατα ∆ασοπονίας και Σχεδιασµού-Τεχνολογίας Ξύλου και 

Επίπλου), το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, αποτελούν εκπαιδευτικές και 

ερευνητικές κοιτίδες για την ευρύτερη περιοχή, µε εξειδικευµένο επιστηµονικό δυναµικό 

που συµβάλλει στην παραγωγή εφαρµοσµένης τεχνογνωσίας και καινοτοµίας προς 

όφελος των τοπικών παραγωγικών µονάδων.  

 

2.3.4 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

 

2.3.4.1 Κίνδυνοι από τις ∆ιεθνείς ∆ιακυµάνσεις στην Τιµή 
Βαµβακιού 

 

Σηµαντικό κίνδυνο για τον Νοµό Καρδίτσας αποτελεί ο υψηλός βαθµός εξάρτησης του 

παραγόµενου εισοδήµατος από περιορισµένο σχετικά εύρος αγροτικών προϊόντων, µε 

τα βαµβάκι ειδικότερα να κατέχει κυρίαρχο ρόλο στην αγροτική παραγωγή του νοµού. 

Η παραγωγή του βαµβακιού πραγµατοποιείται από ένα ευρύ αριθµό παραγωγών που 

χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι δεν έχουν µεµονωµένα δυνατότητα επίδρασης 

στην τιµή του προϊόντος. Σηµαντικές συνέπειες ενδέχεται να προκύψουν για τους 
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εγχώριους παραγωγούς σε µεταβολή της τιµολογιακής πολιτικής για το βαµβάκι από 

την επίδραση που µπορούν να ασκήσουν µεγάλες αγορές-παραγωγοί βαµβακιού, όπως 

η Κίνα και οι ΗΠΑ, οι οποίες επιδοτούν εκτενώς το συγκεκριµένο τοµέα. Σε 

συνάρτηση µε αυτό, την τιµή του βαµβακιού επηρεάζουν σηµαντικά επιβαλλόµενοι 

σχετικοί φόροι, δασµοί και ποσοστώσεις. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις διεθνών οργανισµών, 

η κατάργηση των σχετικών περιορισµών στο διεθνές εµπόριο αναφορικά µε το βαµβάκι 

θα είχε ως συνέπεια την αύξηση της διεθνούς κατανάλωσης βαµβακιού κατά 1%. Στο 

πλαίσιο αυτό, δεδοµένης της απουσίας οποιασδήποτε µονοπωλιακής ή ολιγοπωλιακής 

επίδρασης των εγχώριων παραγωγών στην διαµόρφωση της τιµής του βαµβακιού, οι 

τελευταίοι παραµένουν ‘price-takers’. Λαµβάνοντας υπόψη τις ενδεχόµενες 

διακυµάνσεις στην τιµή του βαµβακιού, η ανάγκη κάλυψης (hedging) των εγχώριων 

παραγωγών έναντι του κινδύνου απότοµης µεταβολής της τιµής του προϊόντος 

(commodity price risk) θα µπορούσε να υποστηριχθεί από την ενίσχυση του θεσµικού 

πλαισίου που να παρέχει ευελιξία στην αγορά για διαπραγµάτευση συµβολαίων 

µελλοντικής εκπλήρωσης (commodity futures) ή δικαιωµάτων (commodity options) 

πάνω στην τιµή του βαµβακιού. 

 

 

2.3.4.2 Ασυµµετρίες στην κατανοµή του παραγωγικού 
δυναµικού  

 

Η αγορά του νοµού είναι ουσιαστικά άµεσα εξαρτηµένη από το ύψος της παραγωγής 

του πρωτογενή τοµέα και ιδιαίτερα του βαµβακιού. Το γεγονός αυτό αυξάνει το 

επίπεδο κινδύνου σε περίπτωση απρόβλεπτων δυσµενών εξελίξεων στην πρωτογενή 

παραγωγή (καιρικές συνθήκες, τιµές) και µπορεί να επιφέρει σηµαντικές στρεβλώσεις 

στη συνολική οικονοµική δραστηριότητα του νοµού. Ο δευτερογενής τοµέας παραµένει 

ο υποδεέστερος όλης της Θεσσαλίας µε την ποσοστιαία συµµετοχή του στη συνολική 

παραγωγή να βαίνει µειούµενη. Αν και ο κλάδος των κατασκευών και του ηλεκτρισµού 

παρουσίασε σηµεία απορρόφησης εργατικού δυναµικού, ο τοµέας της µεταποίησης 

παρουσιάζει µικρή αλλά συνεχή πτώση στην απασχόληση, επιδεικνύοντας στρεβλώσεις 

που έχουν ως αποτέλεσµα την αδυναµία απορρόφησης του παραγωγικού δυναµικού 

που απελευθερώνεται από τον πρωτογενή τοµέα. Η παραπάνω οικονοµική διάρθρωση 

του νοµού Καρδίτσας, όπου αναδεικνύεται η εξάρτηση του µεγαλύτερου µέρους του 

πληθυσµού από τον πρωτογενή τοµέα και η ασθενής ανάπτυξη του δευτερογενή τοµέα, 
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εκτιµάται µεταξύ των βασικότερων περιοριστικών απειλών για την οικονοµική 

ανάπτυξη του νοµού.  

 

2.3.4.3 Αδυναµία απορρόφησης αναπτυξιακών πόρων 
 

Για να µεγιστοποιηθεί η απορρόφηση των Ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων είναι 

απαραίτητο να υπάρχει έγκυρη και άµεση πληροφόρηση, αντίστοιχη 

αποτελεσµατικότητα εκ µέρους των αρµοδίων φορέων, τόσο δηµόσιων όσο και 

ιδιωτικών που εµπλέκονται σε διαδικασίες προγραµµατισµού, λήψης αποφάσεων και 

διεκδίκησης πόρων και κοινωνική συναίνεση και συνειδητοποίηση. Στους τοµείς 

αυτούς παρατηρείται σχετικό έλλειµµα, που οφείλεται στα ενδογενή χαρακτηριστικά 

της τοπικής κοινωνίας και αγοράς, καθώς και στην αποµόνωση στην οποία έχει 

επιβληθεί λόγω της έλλειψης αξιόπιστων µηχανισµών διάχυσης της πληροφορίας. Οι 

πολιτικές ανάπτυξης που έχουν εφαρµοσθεί µέχρι σήµερα δεν βρίσκονταν πάντα σε 

αντιστοιχία µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, γεγονός που περιορίζει 

µεσοπρόθεσµα την αποτελεσµατικότητά τους. 

 

2.3.4.4 Ανεπάρκεια τουριστικών υποδοµών και περιβαλλοντική 
υποβάθµιση 

 

Οι δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης και παροχής εναλλακτικών µορφών 

τουριστικών υπηρεσιών ενέχει και σηµαντικούς κινδύνους, ιδίως για πολλές ευαίσθητες  

οικολογικά περιοχές (όπως η λίµνη Πλαστήρα). Οι φυσικοί πόροι που ακριβώς 

αναδεικνύουν τουριστικά µία περιοχή φέρουν και τον κίνδυνο δυνητικής καταστροφής 

της, εφόσον η εντατική χρήση των πόρων αυτών υπερβεί συγκεκριµένα όρια ανοχής 

του συστήµατος. Συνεπώς, η αλόγιστη ανάπτυξη και η έλλειψη συγκεκριµένου 

σχεδιασµού και πολιτικής, που να είναι σε συνάρτηση µε τις ιδιαιτερότητες και 

ευαισθησίες της κάθε περιοχής, εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους περιβαλλοντικής 

υποβάθµισης και απαξίωσης των πρωτογενών φυσικών πόρων. Επίσης, η ανάπτυξη 

ήπιας µορφής εναλλακτικού τουρισµού απευθύνεται συνήθως σε άτοµα µε υψηλές 

απαιτήσεις ποιότητας, γεγονός που δηµιουργεί συνθήκες έντονου ανταγωνισµού µεταξύ 

τοπικών προορισµών. Εφόσον µία περιοχή υστερεί σε ποιότητα, οι τουριστικές ροές θα 

κατευθυνθούν σταδιακά σε ανταγωνιστικούς γειτονικούς προορισµούς. Βεβαίως, ιδίως 
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για ορεινές περιοχές, τα περιθώρια τουριστικής ανάπτυξης απειλούνται από τα τοπικά 

προβλήµατα που οι περιοχές αντιµετωπίζουν µε ευρύτερα διαρθρωτικά και 

αναπτυξιακά προβλήµατα και δοµικές ανεπάρκειες. Το περιορισµένο πληθυσµιακό 

µέγεθος (µείωση και γήρανση του πληθυσµού, δυσαναλογία µεταξύ των δύο φύλων), 

χωροταξική ανοµοιοµορφία τουριστικών υποδοµών (έλλειψη προσδιορισµού της 

φέρουσας ικανότητας, απουσία ζωνών ορισµού χρήσεων γης κα.), διαχειριστικές 

ανεπάρκειες (έλλειψη διαχείρισης τουριστικού ρεύµατος – οικοτουριστικού 

περιβάλλοντος κ.α.), καθώς και η έλλειψη εξειδικευµένου και καταρτισµένου 

ανθρώπινου δυναµικού, αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την περαιτέρω 

ανάπτυξη µίας περιοχής. Κατά συνέπεια, οι σχετικές πολιτικές πρέπει να στοχεύουν 

στην αποτροπή δηµιουργίας υποδοµών δυσανάλογου µεγέθους µε την αναµενόµενη 

ωφέλεια και στον αυστηρό έλεγχο των δράσεων που γίνονται για  την ανάπτυξη του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ούτως ώστε να παραµείνει το φυσικό περιβάλλον της 

περιοχής αβίαστο και ελκυστικό. Η αναποτελεσµατική διαχείριση ευαίσθητων φυσικών 

πόρων ενδέχεται µεσοπρόθεσµα να προκαλέσει πολλαπλασιαστικές επιδράσεις τόσο 

στην οικονοµική όσο και στην κοινωνική δραστηριότητα µε αρνητικά συνολικά 

αποτελέσµατα.  
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Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  Τ Ρ Ι Τ Η  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να καταγράψει το πλαίσιο πολιτικής των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων προς το νοµό Καρδίτσας, αποτυπώνοντας συνοπτικά 

τους Ευρωπαϊκούς, Εθνικούς και Περιφερειακούς προσανατολισµούς καθώς και τις 

πρόσφατες εξελίξεις από την εφαρµογή αυτών των πολιτικών.  

∆ύο είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το νοµό Καρδίτσας και διαµορφώνουν τις 

αναπτυξιακές του κατευθύνσεις 

1. Το ανάγλυφο (Πεδινή 44,73%, Ηµιορεινή 4,61%, Ορεινή 50,66%) 

2. Η µεγάλη εξάρτηση της τοπικής οικονοµίας (26,15% του ΑΕΠ µε στοιχεία της 

ΕΣΥΕ ή 34,69% του ΑΕΠ από πρόσφατη έρευνα του ΕΛΚΕ) και της 

απασχόλησης  (47,1%) από τον πρωτογενή τοµέα 

Σχετικά µε το ανάγλυφο αυτό που παρατηρείται είναι η διαίρεση του χώρου σε δύο 

σαφώς διαφοροποιηµένες ενότητες, µια πεδινή (προς ∆-Β∆) και µια ορεινή (προς ∆-

Ν∆). Οι διαφοροποιήσεις αυτές δεν αφορούν µόνο το ανάγλυφο αλλά συνδέονται µε 

έντονες αντιθέσεις επιπέδου και τύπους ανάπτυξης. Οι ορεινές περιοχές, που 

περιλαµβάνουν περίπου 13 ΟΤΑ Α’ βαθµού (61 ∆.∆.), έχουν προβληµατικό 

χαρακτήρα, µε τα παρεπόµενα τυπικά χαρακτηριστικά των εσωτερικών προβληµατικών 

περιοχών: πληθυσµιακή απογύµνωση, έντονη οικονοµική αδυναµία και, εν µέρει, 

οικολογικά προβλήµατα. 

Η γεωργική, πεδινή, ζώνη έχει τελείως διαφορετικό χαρακτήρα, µε άξονα ανάπτυξης 

την εντατική γεωργία και σχετικά αξιόλογες οικονοµικές επιδόσεις. 

Παρόλη την έντονη αυτή δυαδικότητα παρατηρούνται πυρήνες αντίστασης όπως είναι 

για παράδειγµα η λίµνη Πλαστήρα. 
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3.2 Προσανατολισµοί της Ε.Ε. για τα προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης της 

περιόδου 2000 – 2006 

Οι προσανατολισµοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής* για τη χρηµατοδοτική παρέµβαση 

των διαρθρωτικών ταµείων για την περίοδο 2000 – 20006 εκφράζονται µέσα από τον 

κανονισµό 1260/1999 της 21ης Ιουνίου 1999 και εξειδικεύονται από τους επιµέρους 

κανονισµούς των διαρθρωτικών ταµείων†. Οι γενικές κατευθυντήριες γραµµές 

θεσπίστηκαν µε την ανακοίνωση της Επιτροπής την 1η Ιουλίου 1999 µε τίτλο «Τα 

διαρθρωτικά ταµεία και ο συντονισµός τους µε το ταµείο συνοχής». 

 

Ο νοµός Καρδίτσας, όπως άλλωστε και όλη η χώρα αποτελούν περιοχές του στόχου 1. 

Αυτό σηµαίνει ότι χρηµατοδοτείται από όλα τα διαρθρωτικά ταµεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, 

ΕΓΤΠΕ-Τµήµα Προσανατολισµού, ΧΜΠΑ).  

Οι προσανατολισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκφράζονται µέσα από τα κείµενα 

της επιτροπής, σχετικά µε τις διαρθρωτικές πολιτικές και η πολιτική συνοχής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν ως στόχο τη µείωση των οικονοµικών και κοινωνικών 

ανισοτήτων στην ΕΕ. Συνοδεύουν τις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές στις 

περιφέρειες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα, καθώς και τη δράση τους στην αγορά και 

την απασχόληση. Παρά το γεγονός ότι τα κράτη µέλη έχουν την ευθύνη για τον 

καθορισµό των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων τους, η Κοινότητα καθορίζει τις γενικές 

κατευθύνσεις τις οποίες θα πρέπει τα κράτη µέλη να λαµβάνουν υπόψη, δεδοµένου ότι 

η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως συγχρηµατοδότης των προγραµµάτων, έχει δικαίωµα να 

εξετάζει τις παρεµβάσεις και επιθυµεί να προωθήσει την κοινοτική διάσταση της 

οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. 

Συνοπτικά οι κατευθυντήριες γραµµές της Ε.Ε. αρθρώνονται γύρω από τρεις βασικές 

προτεραιότητες:  

1. την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα  

2. την οικονοµική και κοινωνική συνοχή 

3. την ανάπτυξη αστικών και αγροτικών ζωνών 

 

                                                 
* στις διαρθρωτικές δράσεις της Ε.Ε. Από αυτά τα 195 εκ. € προορίζονται για τα 15 κράτη µέλη µέσω των 
παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων.  
† 1262/1999 για το ΕΚΤ 
1257/1999 για το ΕΓΤΠΕ  
1783/1999 για το ΕΤΠΑ 
1263/1999 για το ΧΜΠΑ 
1264/1999 για το Ταµείο Συνοχής 
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Οι Προϋποθέσεις για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση: η Περιφερειακή 

Ανταγωνιστικότητα 

∆ηµιουργία των βασικών προϋποθέσεων της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας µέσω 

έµµεσων ενισχύσεων σε επιχειρήσεις για: 

• Βελτίωση των δικτύων και των συστηµάτων µεταφορών 

• Ενέργεια: δίκτυα, αποτελεσµατικότητα και ανανεώσιµες πηγές 

• Για την κοινωνία της πληροφορίας 

• Για ένα περιβάλλον ποιότητας 

• Έρευνα, ανάπτυξη και τεχνολογική καινοτοµία (ΕΤΑ) 

Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που τονώνουν τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στο 

περιβάλλον, τουρισµό και κοινωνική οικονοµία. 

Οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις συµβάλλουν στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και 

στην οικονοµική ανάπτυξη της περιφέρειας. Ο τοµέας των υπηρεσιών αντιπροσωπεύει 

ένα αυξανόµενο απόθεµα θέσεων απασχόλησης, που θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 

στα κοινοτικά προγράµµατα. Η χρηµατοοικονοµική συνδροµή καθώς και τα λοιπά 

πλεονεκτήµατα που παραχωρούνται στις επιχειρήσεις, θα πρέπει να συµφωνούν µε τους 

κοινοτικούς κανόνες. 

• Προτεραιότητα στις ΜΜΕ στο πλαίσιο της ενίσχυσης των επιχειρήσεων 

• Υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων 

 

3.3. Πρώτη Προτεραιότητα της Κοινότητας: Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την 

Απασχόληση 

Από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) αποτελεί βασικό 

χρηµατοδοτικό µέσο που µεριµνά για τη βελτίωση των δυνατοτήτων και της 

προσαρµοστικότητας των ανθρώπινων πόρων. Συγκεκριµένα ο στόχος 3 των 

∆ιαρθρωτικών Ταµείων, που αφορά αφενός την προσαρµογή και τον εκσυγχρονισµό 

των συστηµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης και αφετέρου έχει επιπτώσεις επίσης 

στην αγορά εργασίας, έχει ρόλο, α) πλαισίου αναφοράς για όλα τα µέτρα που 

αποσκοπούν στην προώθηση του ανθρώπινου δυναµικού στο σύνολο του εδάφους του 

κράτους µέλους, και β) µέσου για τον προγραµµατισµό, µε τον οποίο το ΕΚΤ θα 

παρεµβαίνει χρηµατοδοτικά και κατά τρόπο οριζόντιο. 

Το πλαίσιο αναφοράς που ευνοεί την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων 
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Το ΕΚΤ είναι το κυριότερο Ευρωπαϊκό χρηµατοδοτικό µέσο που βοηθά τα κράτη µέλη 

να εφαρµόσουν τις γενικές κατευθύνσεις για την απασχόληση, στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό, αποδεικνύεται 

πρωταρχικής σηµασίας η συνεκτικότητα µεταξύ της στρατηγικής των εθνικών σχεδίων 

και των προτεραιοτήτων του ΕΚΤ στον εν λόγω τοµέα. 

• Λήψη µέτρων στην αγορά εργασίας για την προώθηση της απασχόλησης 

• Μια κοινωνία χωρίς αποκλεισµούς και ανοιχτή σε όλους 

• Προώθηση των ικανοτήτων απασχόλησης, καθώς και των δεξιοτήτων και της 

κινητικότητας µέσω της διαρκούς επιµόρφωσης 

• Ανάπτυξη των ικανοτήτων προσαρµογής και του επιχειρησιακού πνεύµατος 

• Ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες 

Ειδικές δράσεις για τις περιφέρειες  

Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις διαδραµατίζουν έναν αυξανόµενο ρόλο στην εφαρµογή των 

κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση, εντός του δικού τους πλαισίου 

αρµοδιοτήτων. Κατά συνέπεια, µια έντονη περιφερειακή διάσταση στο πλαίσιο της 

εφαρµογής των εν λόγω κατευθυντήριων γραµµών είναι δυνατή και θα πρέπει να 

εκφράζεται στα περιφερειακά προγράµµατα.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά του εν λόγω προγραµµατισµού θα είναι τα ακόλουθα: 

• ένας προγραµµατισµός µε βάση µια «εκ των κάτω προς τα άνω» προσέγγιση, ο 

οποίος θα ανταποκρίνεται σε µια τοπική ή περιφερειακή αξιολόγηση των 

αναγκών 

• στο πλαίσιο µιας διαρθρωτικής ανασυγκρότησης, προσαρµογή της κατάρτισης 

ανάλογα µε τις αυξανόµενες ανάγκες των τοπικών ή περιφερειακών 

επιχειρήσεων 

• στο πλαίσιο µιας καινοτόµου διαδικασίας, η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, 

νέων προϊόντων ή νέων µεθόδων.  

Η Συµβολή της Αστικής και Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ισόρροπη Ανάπτυξη  

Μια αρµονική ανάπτυξη εγγράφεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της οικονοµικής και 

νοµισµατικής ολοκλήρωσης, της διεθνοποίησης των αγορών και της ολοκληρωµένης 

διαδικασίας παρέµβασης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων . Εξάλλου, οι µακροπρόθεσµοι 

προσανατολισµοί του αναπτυξιακού προγράµµατος του κοινοτικού χώρου αποσκοπούν 

στην προώθηση της δηµιουργίας πολλών ζωνών οικονοµικής ενσωµάτωσης, οι οποίες 
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θα είναι ικανοποιητικότερα κατανεµηµένες στην Ευρωππαϊκή Ένωση, µε τη µέθοδο της 

πολυκεντρικής ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού χώρου. 

• Αστική ανάπτυξη και ολοκληρωµένη περιφερειακή πολιτική 

• Η αγροτική ανάπτυξη: πηγή εκσυγχρονισµού, διαφοροποίησης και προστασίας 

του περιβάλλοντος.  

 

Συνέργια µεταξύ αστικών και αγροτικών ζωνών 

Οι πόλεις και οι αγροτικές περιοχές πρέπει να αναπτύσσονται κατά τρόπο 

συµπληρωµατικό µε σκοπό τη βέλτιστη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

συνέργια θα µπορούσε να εκφραστεί λαµβάνοντας υπόψη ένα πολυκεντρικό εδαφικό 

πλαίσιο ανάπτυξης και εποµένως την περισσότερο ισορροπηµένη ανάπτυξη του 

κοινοτικού εδάφους. Εξάλλου, η ανάπτυξη αστικών κέντρων µεσαίου µεγέθους, είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική για τις περιοχές µε χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού. 

 

 

Κοινοτικές Πρωτοβουλίες 

Στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης των διαρθρωτικών ταµείων, το άρθρο 11 του 

κανονισµού για το συντονισµό αρ. 4253/88 για το ΕΤΠΑ παρέχει στην Επιτροπή τα 

µέσα να δρα απευθείας σε  επίπεδο περιφερειακής πολιτικής µε τη λήψη µέτρων που 

δεν καλύπτονται από τα ΚΠΣ ή έχουν συµπληρωµατικό χαρακτήρα προς αυτά, ιδίως 

στους τοµείς που θα θεωρούσε απαραίτητους για την ανάπτυξη των περιφερειών του 

στόχου της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. 

Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες αποτελούν, συνεπώς, κατευθύνσεις της Επιτροπής προς τα 

κράτη µέλη να υποβάλλουν αιτήσεις για τη χορήγηση συνδροµής µε βάση τους 

επιλεγέντες στόχους και σε συνάρτηση µε τις ανάγκες των περιφερειών. 

Συµπερασµατικά οι κοινοτικές πρωτοβουλίες: 

o Συµπληρώνουν άλλες κοινοτικές πολιτικές 

o Αντιµετωπίζουν προβλήµατα κοινά στις διάφορες περιφέρειες 

o Είναι πρωτοποριακοί µηχανισµοί ολοκλήρωσης για τα µελλοντικά Κοινοτικά 

Πλαίσια Στήριξης 

o Αντιδρούν στις απρόοπτες περιστάσεις 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα, µε βάση τους αναθεωρηµένους 

κανονισµούς να καλέσει τα κράτη µέλη να υποβάλουν, πέραν των όσων 

συµπεριλαµβάνονται στα ΚΠΣ, προγράµµατα που εντάσσονται σε κατευθύνσεις 

κοινοτικού ενδιαφέροντος, τις οποίες αποφασίζει µε πρωτοβουλία της η Επιτροπή.  

Τα προγράµµατα αυτά ετοιµάζονται από τα κράτη µέλη βάσει των κατευθυντηρίων 

γραµµών που έχει επεξεργασθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες έχουν τρεις ιδιαιτερότητες, οι οποίες αποτελούν την 

"προστιθέµενη αξία" τους σε σχέση µε τα άλλα µέτρα που χρηµατοδοτούνται από τα 

∆ιαρθρωτικά Ταµεία: 

• την "ανιούσα" µέθοδο πραγµατοποίησης·  

• την ενίσχυση της διεθνικής, διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας·  

• την ιδιαίτερη έµφαση που δίδεται στους κοινοτικούς στόχους και 

προτεραιότητες.  

Κάθε κράτος µέλος ορίζει την υπεύθυνη αρχή για την εφαρµογή κάθε πρωτοβουλίας. 

Οι ανάδοχοι των έργων πρέπει να επικοινωνούν µε τις αρχές αυτές για να 

ενηµερώνονται για την πρόοδο της εκτέλεσης των προγραµµάτων που τους αφορούν ή 

για να ενσωµατώνουν σ' αυτά τις ενέργειες που προτείνουν. 

 

Για την περίοδο προγραµµατισµού 2000-2006 θα χρηµατοδοτηθούν τέσσερις 

κοινοτικές πρωτοβουλίες από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Ο προϋπολογισµός που τους 

χορηγείται ανέρχεται σε 10,44 δις € (Τιµές 1999), δηλαδή ποσοστό 5,3% του 

χρηµατοδοτικού κονδυλίου των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 

Οι πρωτοβουλίες που θα χρηµατοδοτηθούν είναι οι παρακάτω: 

1. Interreg III:  

Κοινοτική πρωτοβουλία για τις παραµεθόριες περιοχές. Χορηγεί ενισχύσεις για τη 

διασυνοριακή συνεργασία µέσα από διάφορα προγράµµατα, όπως είναι τα 

προγράµµατα υποδοµών, για τη συνεργασία µεταξύ των οργανισµών κοινής ωφέλειας, 

για µικτές επιχειρήσεις και για συνεργασία µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. 

Σκέλη: 

o ∆ιασυνοριακή συνεργασία (σκέλος Α)  

o ∆ιεθνική συνεργασία (σκέλος Β)  
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o ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία (σκέλος Γ)  

o ∆ιασυνοριακή – ∆ιαπεριφερειακή Συνεργασία  

Ύψος χρηµατοδότησης 4875 εκ. €. Την εποπτεία εφαρµογής την έχει το ΥΠΕΘΟ 

2. Urban ΙΙ:  

Κοινωνική και οικονοµική αποκατάσταση των αστικών περιοχών που βρίσκονται σε 

κρίση. Στηρίζει κοινωνικές παρεµβάσεις και παρεµβάσεις οικονοµικής εξυγίανσης για 

την αναζήτηση ολοκληρωµένων λύσεων σε υποβαθµισµένες αστικές περιοχές, στο 2ο 

ΚΠΣ για την Ελλάδα ήταν Κερατσίνι – ∆ραπετσώνα, Περιστέρι, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, 

Βόλος και η Ερµούπολη Σύρου. 

Ύψος χρηµατοδότησης 700 εκ. €. Την εποπτεία εφαρµογής της έχει το ΥΠΕΧΩ∆Ε µε 

πρόεδρο της Επ. Παρακολούθησης τον Γ.Γ. του ΥΠΕΘΟ 

 

 

3. Leader+:  

Ανάπτυξη της υπαίθρου µέσω ολοκληρωµένων αναπτυξιακών προγραµµάτων και 

συνεργασίας των οµάδων τοπικής δράσης. 

Ύψος χρηµατοδότησης 2020 εκ. € Την εποπτεία εφαρµογής την έχει το Υπ. Γεωργίας 

4. Equal:  

∆ιεθνική συνεργασία για την καταπολέµηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων στην 

αγορά εργασίας.Στόχος της Equal είναι η ανάπτυξη και η προώθηση νέων τρόπων και 

πρακτικών στον τοµέα της απασχόλησης για την αντιµετώπιση κάθε µορφής 

διακρίσεων και ανισοτήτων που βιώνουν όσοι επιζητούν πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας. 

Πεδία έµφασης 

o Βελτίωση της απασχολησιµότητας 

o Ανάπτυξη επιχειρηµατικού πνεύµατος 

o Ενθάρρυνση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και των 

απασχολούµενων 

o Ενίσχυση πολιτικών ίσων ευκαιριών για γυναίκες και  άνδρες 
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Ύψος χρηµατοδότησης 2847 εκ. € 
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Ο σχεδιασµός της Πρωτοβουλίας Leader+ γίνεται µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο που 

προδιαγράφει ο νέος Γενικός Κανονισµός της Επιτροπής 1257/99 "για τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και 

Εγγυήσεων και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών" της 17ης 

Μαΐου 1999. 
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Η νέα πρωτοβουλία καλείται να συµπληρώσει τα καθιερωµένα προγράµµατα µε την 

ενθάρρυνση ολοκληρωµένων ενεργειών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο 

πλαίσιο εταιρικών σχέσεων σε τοπική κλίµακα. 

Στόχος, λοιπόν, της LEADER + είναι η παρότρυνση και στήριξη των φορέων των 

αγροτικών περιοχών, ώστε να εξετάσουν το δυναµικό της περιοχής τους κάτω από µια 

πιο µακροπρόθεσµη οπτική, αποβλέποντας τελικά στην προώθηση της εφαρµογής 

ολοκληρωµένων, πρωτότυπων στρατηγικών  αειφόρου ανάπτυξης. Θεµελιώδες στοιχείο 

της πρωτοβουλίας είναι η «συνεργασία» δηλ. οι εταιρικές σχέσεις ποιότητας µεταξύ 

διαφόρων φορέων στο πλαίσιο αγροτικών περιοχών, µεταξύ περιοχών του ίδιου 

κράτους-µέλους ή κρατών µελών αλλά και, κατά περίπτωση, εκτός ΕΕ. 

Μία από τις βασικές διατάξεις του νέου Κανονισµού, οι οποίες επιδρούν άµεσα στο 

περιεχόµενο και της Πρωτοβουλίας Leader + αναφέρει ότι, «Λόγω της πολυµορφίας 

των αγροτικών περιοχών της Κοινότητας, η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να 

είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αποκεντρωµένη και η έµφαση να δίνεται στη 

συµµετοχή και στην έκ των κάτω προσέγγιση του προγραµµατισµού». 

Η νέα πρωτοβουλία κινείται γύρω από τρία σκέλη: 

Σκέλος 1:. Στήριξη των ολοκληρωµένων και πιλοτικών στρατηγικών ανάπτυξης των 

αγροτικών περιοχών στη βάση µιας εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης και 

οριζόντιας εταιρικής σχέσης. 

Σκέλος 2: Στήριξη της συνεργασίας µεταξύ περιοχών και της διακρατικής συνεργασίας. 

Σκέλος 3: ∆ικτύωση του συνόλου των αγροτικών περιοχών της ΕΕ καθώς και των 

φορέων αγροτικής ανάπτυξης ανεξαρτήτως αν τυγχάνουν στήριξης από τη LEADER+ 

Ειδικότερα όσον αφορά στο Σκέλος 1, θα στηριχθούν περιοχές που δείχνουν τη 

βούληση και ικανότητα σύλληψης και εφαρµογής µιας ολοκληρωµένης, βιώσιµης και 

πιλοτικής αναπτυξιακής πολιτικής η οποία επιβεβαιώνεται µε την παρουσίαση 

αναπτυξιακού σχεδίου, βασίζεται σε αντιπροσωπευτική εταιρική σχέση και αρθρώνεται 

γύρω από ένα σηµαντικό θέµα, χαρακτηριστικό της ταυτότητας της περιοχής. Η 

προτεινόµενη αναπτυξιακή στρατηγική οφείλει να είναι: ολοκληρωµένη, συνεκτική, 

πιλοτική, µεταβιβάσιµη και συµπληρωµατική σε σχέση µε τις παρεµβάσεις των 

καθιερωµένων προγραµµάτων. 

Όσον αφορά στο Σκέλος 2, η συνεργασία πρέπει να αποβλέπει: στην επίτευξη της 

κρίσιµης µάζας για τη βιωσιµότητα ενός σχεδίου, στην αναζήτηση 

συµπληρωµατικότητας, στη συγκέντρωση τεχνογνωσίας ή/ και ανθρώπινου δυναµικού 
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και χρηµατοδοτικών πόρων ενταγµένων στις θεµατικές κατευθύνσεις που έχει 

καθοριστεί από κάθε ΟΤ∆ και στην υλοποίηση µιας κοινής ενέργειας, κατά το δυνατόν 

από µια κοινή διάρθρωση. 

Τέλος, όσον αφορά στο Σκέλος 3, θα ενισχυθεί η δικτύωση του συνόλου των αγροτικών 

περιοχών, ανεξάρτητα από το εάν τις αφορά η LEADER, και των οργανώσεων και 

διοικητικών υπηρεσιών που εµπλέκονται στις τοπικές αυτές ενέργειες, µε στόχο: την 

ανταλλαγή και µεταφορά εµπειριών, την τόνωση και ολοκλήρωση της συνεργασίας 

µεταξύ περιοχών, και την πληροφόρηση και την αποκόµιση διδαγµάτων όσον αφορά 

στην αγροτική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο. 

Προκειµένου να συµπληρωθούν τα καθιερωµένα ("mainstream") προγράµµατα της 

Ευρωπαϊκής πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη, η νέα πρωτοβουλία θα παροτρύνει 

και θα στηρίξει τους φορείς των αγροτικών περιοχών να εφαρµόσουν ολοκληρωµένες 

και πρωτότυπες στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης, στόχος των οποίων θα είναι η 

πειραµατική εφαρµογή νέων µορφών αξιοποίησης της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονοµιάς, ενίσχυσης του οικονοµικού πλαισίου προκειµένου να συµβάλλει στη 

δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και βελτίωσης της οργανωτικής ικανότητας της 

κοινότητας τους 

Οι «ολοκληρωµένες και πιλοτικού χαρακτήρα στρατηγικές ανάπτυξης των αγροτικών 

περιοχών» , η συνεργασία µεταξύ περιοχών και η δικτύωση του συνόλου των 

αγροτικών περιοχών καθώς και όλων των φορέων αγροτικής ανάπτυξης αποτελούν τα 

τρία σκέλη γύρω από τα οποία αρθρώνεται η πρωτοβουλία Leader +. 

 

Η αναπτυξιακή στρατηγική που προτείνουν οι ΟΤ∆ στα αναπτυξιακά τους σχέδια:  

1. Πρέπει να είναι ολοκληρωµένη, υπό την έννοια µιας σφαιρικής προσέγγισης, 

συντονισµένη, στηριζόµενη στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ φορέων, τοµέων και σχεδίων, 

διαρθρωµένη γύρω από ένα σηµαντικό θέµα, χαρακτηριστικό για την ταυτότητα ή και 

τους πόρους ή και τις τεχνογνωσίες της περιοχής, και το οποίο µπορεί να συσπειρώσει 

το σύνολο των φορέων και των σχεδίων διαφόρων τοµέων που συντελούν στην 

αναπτυξιακή στρατηγική.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει, µε την επιφύλαξη των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων, 

τα θέµατα µε ικανότητα συσπείρωσης που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε 

κοινοτικό επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τους περιορισµούς που 

αντιµετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. Η προτεινόµενη στρατηγική σε κάθε 
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αναπτυξιακό σχέδιο πρέπει να καταδεικνύει τη διάρθρωσή του γύρω από ένα από τα 

θέµατα αυτά ή την συνεκτικότητά της αν η στρατηγική αυτή διαρθρώνεται γύρω από 

περισσότερα του ενός θέµατα. 

Τα θέµατα αυτά είναι: 

o Η χρησιµοποίηση νέας τεχνογνωσίας και νέων τεχνολογιών προκειµένου να 

καταστούν ανταγωνιστικότερα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των αγροτικών 

περιοχών, 

o Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, 

o Η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων, ιδίως µέσω της διευκόλυνσης, µε 

συλλογικές ενέργειες, της πρόσβασης στις αγορές για τις µικρές διαρθρώσεις 

παραγωγής, 

o Η αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, συµπεριλαµβανοµένης της 

αξιοποίησης των τοποθεσιών του προγράµµατος Natura 2000. 

Οι προτεραιότητες της Ε. Επιτροπής είναι η στήριξη των στρατηγικών που αποβλέπουν 

στη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης ή και δραστηριοτήτων για τους νέους και 

τις γυναίκες των αγροτικών περιοχών. Κατά συνέπεια, η κλίµακα αξιολόγησης που θα 

καταρτίσουν τα κράτη µέλη για την επιλογή των πιλοτικών στρατηγικών θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζει την κοινοτική αυτή προτεραιότητα. 

Τα κράτη µέλη, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στο 

καθένα από αυτά, µπορούν να διευρύνουν τόσο τον κατάλογο των θεµάτων µε 

ικανότητα συσπείρωσης όσο και των οµάδων-στόχων. 

2. Η αναπτυξιακή στρατηγική πρέπει να καταδεικνύει τη βάση της και τη 

συνεκτικότητά της µε την περιοχή, ιδίως από κοινωνικοοικονοµική άποψη. Πρέπει 

επίσης να αποδεικνύεται η οικονοµική της βιωσιµότητα και ο αειφόρος χαρακτήρας 

της, υπό την έννοια ότι η χρησιµοποίηση των πόρων θα γίνει κατά τρόπο που να µην 

περιορίζει τις επιλογές των µελλοντικών γενεών. 

3. Πρέπει επίσης να αποδεικνύεται ο πιλοτικός χαρακτήρας της αναπτυξιακής 

στρατηγικής µέσω: 

o της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών που ενσωµατώνουν τις 

τοπικές ιδιοµορφίες, 

o  νέων µεθόδων που επιτρέπουν τον συνδυασµό του ανθρώπινου δυναµικού 

ή/και χρηµατοδοτικών πόρων της περιοχής, µε αποτέλεσµα την καλύτερη 

εκµετάλλευση του ενδογενούς της δυναµικού, 
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o του συνδυασµού και των σχέσεων µεταξύ των, κατά παράδοση ανεξάρτητων 

του ενός από τον άλλο, τοµέων της οικονοµίας, 

o των πρωτότυπων µορφών οργάνωσης και συµµετοχής του τοπικού 

πληθυσµού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και υλοποίησης του σχεδίου. 

4. Η αναπτυξιακή στρατηγική πρέπει να καταδεικνύει τον µεταβιβάσιµο 

χαρακτήρα των προτεινόµενων µεθόδων, δεδοµένου ότι οι φορείς των σχεδίων είναι 

υποχρεωµένοι να θέτουν στη διάθεση του δικτύου τις µεθόδους που έχουν εφαρµόσει 

και τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα. 

5. Η αναπτυξιακή στρατηγική πρέπει να καταδεικνύει το συµπληρωµατικό της 

χαρακτήρα σε σχέση µε τις παρεµβάσεις των κύριων προγραµµάτων που εφαρµόζονται 

στην οικεία περιοχή. 

Το υποβαλλόµενο πρόγραµµα πρέπει να επισηµαίνει ευκρινώς τα πλεονεκτήµατα, τις 

αδυναµίες και τις δυνατότητες της ζώνης εφαρµογής του προγράµµατος, τους ειδικούς 

στόχους στους οποίους αποσκοπεί η υλοποίηση της Leader+ τον συνδυασµό του µε τις 

πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης που ήδη ασκούνται ή θα ασκηθούν στο οικείο κράτος 

µέλος ή την οικεία περιφέρεια, τη σχεδιαζόµενη στρατηγική προς επίτευξή τους, τη 

συνεκτικότητα και την προστιθέµενη αξία των προτεινόµενων µέτρων, καθώς και τις 

συνέπειές τους για το περιβάλλον. 

 

Για το νοµό Καρδίτσας η Κ.Π. Leader + βρίσκει εφαρµογή σε όλο τον ορεινό όγκο µε 
καθαρή περιοχή (χρηµατοδότηση αποκλειστικά µέσω Leader – όχι ΟΠΑΑΧ) την 
περιοχή που φαίνεται στον παρακάτω χάρτη. 
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Μια δεύτερη πρωτοβουλία που µπορεί να αναληφθεί από δικαιούχους στο νοµό 

Καρδίτσας είναι  η Interreg III: - ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία (σκέλος Γ) για την 

ανάπτυξη συνεργασιών µε περιφέρειες όµορων στην Ελλάδα κρατών. 

 

 

Εθνικοί προσανατολισµοί για την ανάπτυξη στην περίοδο 2000 – 2006 

Τα διαρθρωτικά ταµεία χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων, για τα οποία καταρτίζεται ιδιαίτερος προϋπολογισµός. ∆ύο είναι οι 

πηγές προέλευσης των αναπτυξιακών προγραµµάτων: 

α) η εθνική πρωτοβουλία και  

β) η κοινοτική πρωτοβουλία. 

α) Τα προγράµµατα εθνικής πρωτοβουλίας εκπονούνται µε βάση είτε τα αναπτυξιακά 

σχέδια είτε τα ενιαία έγγραφα προγραµµατισµού, τα οποία υποβάλλονται από τα κράτη-

µέλη. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι για τα αναπτυξιακά σχέδια απαιτείται 

διαπραγµάτευση µε την Επιτροπή, για να συνταχθούν τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης 

(ΚΠΣ), τα οποία πρέπει τα ίδια να καταλήξουν σε προγράµµατα που εγκρίνονται 

αργότερα. Ενώ τα Ενιαία Έγγραφα Προγραµµατισµού περιλαµβάνουν ήδη από την 

αρχή τις προτάσεις προγραµµάτων και µπορούν εποµένως να τεθούν σε εφαρµογή 

αµέσως µόλις εγκριθούν από την Επιτροπή.  

β) Τα προγράµµατα κοινοτικής πρωτοβουλίας εκπονούνται µε βάση κατευθύνσεις που 

καθορίζει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συµπληρώνουν τα ΚΠΣ και τα Ενιαία 

Έγγραφα Προγραµµατισµού και συµβάλλουν στην επίλυση των προβληµάτων που 

έχουν ιδιαίτερες συνέπειες σε επίπεδο Κοινότητας. 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

Τα Επιχειρησιακά προγράµµατα του Εθνικού σκέλους που έχουν οριζόντια δράση σε 

όλο το νοµό Καρδίτσας είναι τα παρακάτω: 

1. Ανθρώπινο ∆υναµικό 

1.1 Εκπαίδευση, ΑπασχόλησηΜεταφορές 

2.1 •Οδικοί Άξονες 

2.2 Σιδηρόδροµοι & ΑεροδρόµιαΑνταγωνιστικότητα 

3.1 ΑνταγωνιστικότηταΑγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου & 

Αλιεία 
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4.1 Αγροτική Ανάπτυξη 

4.2 Αλιεία 

5. Βελτίωση ποιότητας ζωής 

5.1 Περιβάλλον 

5.2 Πολιτισµός 

5.3 Υγεία - ΠρόνοιαΚοινωνία της πληροφορίας 

 

Λόγω των επικαλύψεων µε την Κ.Π. Leader+ και το Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

τα παραπάνω προγράµµατα εφαρµόζονται σε κάθε περιοχή και κατά περίπτωση 

λαµβάνοντας υπόψη τις επικαλύψεις και τις συνέργειες. 

 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Στη νέα προγραµµατική περίοδο η Περιφέρεια προγραµµατίζει να αυξήσει τον 

αναπτυξιακό βηµατισµό της. Να διαµορφώσει ένα νέο βιώσιµο τοµεακό «µείγµα» 

ενσωµατώνοντας τους σύγχρονους τοµείς υψηλής τεχνολογίας και σύγχρονης 

οργάνωσης, να αξιοποιήσει την εξειδίκευση των περιοχών της, τις ικανότητες και τη 

συσσωρευµένη τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναµικού της, να δηµιουργήσει κρίσιµα 

µεγέθη κλίµακας και να αξιοποιήσει τις νέες αγορές που διανοίγονται  στα πλαίσια της 

παγκοσµιοποίησης αλλά και της νέας ενδοχώρας που διαµορφώνεται στα Βόρεια 

σύνορα της χώρας. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να επιτευχθούν χωρίς να θιγεί η προσπάθεια 

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

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

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

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

προς ένα νέο σηµείο ισορροπίας. 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος ιδιαίτερη έµφαση δίδεται σε τρείς "ειδικούς" τύπους 

δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και διάχυση της καινοτοµίας στην 

Περιφέρεια, στην «ολοκληρωµένη» ανάπτυξη υποβαθµισµένων αστικών περιοχών και 

στην «ολοκληρωµένη» αντιµετώπιση ορεινών - αποµακρυσµένων περιοχών της 

υπαίθρου στην Περιφέρεια. Οι δράσεις αυτές διαχέονται σε όλους τους άξονες 

προτεραιότητας και δρουν παράλληλα και συµπληρωµατικά µε τις υπόλοιπες δράσεις. 

1) Στον τύπο δράσης «ανάπτυξης της καινοτοµίας», η Περιφέρεια σε συνεργασία µε τις 

Εθνικές Αρχές και τους Οικονοµικούς και Κοινωνικούς εταίρους θα υλοποιήσει, στο 

πλαίσιο ειδικών µέτρων, δράσεις που θα αναδεικνύουν την καινοτοµία και τη 
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δηµιουργία µορφών συνεργασίας και δικτύων µεταξύ των πιο δυναµικών και 

εκσυγχρονιστικών στοιχείων του επιχειρηµατικού κόσµου της Περιφέρειας της 

Εκπαίδευσης και του ∆ηµοσίου Τοµέα µε εξωστρεφή κυρίως προσανατολισµό. 

Συνεπώς πρόκειται για συνεργασίες µε επίκεντρο τις επιχειρήσεις και σκοπό τη δράση 

όπου σηµαντικό ρόλο θα παίξουν οι ΜΜΕ. 

2) Στον τύπο «ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης» υποβαθµισµένων περιοχών δίδεται 

ιδιαίτερη έµφαση σε τοπικές ζώνες µικρής κλίµακας των αστικών κέντρων όπου το 

αστικό περιβάλλον είναι υποβαθµισµένο ή /και όπου υπάρχει συγκέντρωση µη 

προνοµιούχων ατόµων. Οι δράσεις αυτές   προβλέπονται στα πλαίσια ειδικών µέτρων 

και θα υλοποιηθούν µε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση αντιµετώπισης των 

προβληµάτων από τοπικές αρχές σε συνεργασία µε τις εθνικές και περιφερειακές αρχές 

και τους κοινωνικούς εταίρους. Για δράσεις ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης θα 

διατεθεί ποσό ίσο µε  41 εκ. €. ήτοι ποσοστό  33,12% επί των πόρων που διατίθενται 

για την Αστική Ανάπτυξη και ποσοστό  5,5% των πόρων του ΠΕΠ.  

3) Με τον τύπο δράσης «ολοκληρωµένης ανάπτυξης ορεινών - αποµακρυσµένων 

περιοχών της υπαίθρου» η προσοχή θα εστιαστεί σε τοπικές πρωτοβουλίες και σε µία 

ολοκληρωµένη προσέγγιση επίλυσης των προβληµάτων τους. Οι ειδικές αυτές ζώνες 

χαρακτηρίζονται από προβληµατικότητα που προκύπτει είτε από αναπτυξιακές και 

κοινωνικές ανισότητες είτε από προβλήµατα που θα προκληθούν από τις αλλαγές στην 

Κοινή Αγροτική Πολιτική. 

Όσον αφορά το Περιβάλλον, βασική προτεραιότητα για την περίοδο 2000-2006 είναι 

να εναρµονισθεί η Περιφέρεια, όπως και η χώρα, µε την Κοινοτική Νοµοθεσία 

(Οδηγίες 271/91 για τα απόβλητα, 889/91 για τα επικίνδυνα απορρίµµατα, 31/99 για 

τους ΧΥΤΑ, 442/75 όπως έχει τροποποιηθεί  µε την 156/97 για τα στερεά απόβλητα) 

και τις διεθνείς υποχρεώσεις όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη. Επίσης η περιφέρεια 

δεσµεύεται να εφαρµόσει τις διατάξεις της οδηγίας 60/2000/ΕΕ σε όλες τις δράσεις που 

αφορούν τη διαχείριση των υδατικών πόρων. 

Οι επενδύσεις στον τοµέα των υποδοµών θα στηρίζονται σε µία ολοκληρωµένη εθνική 

περιβαλλοντική πολιτική, η οποία θα έχει σαν πρακτική εφαρµογή την αρχή «ο 

ρυπαίνων πληρώνει». Η αρχή αυτή εφαρµόζεται κατ΄ εξοχήν στις περιβαλλοντικές και 

βιοµηχανικές υποδοµές καθώς και υποδοµές µεταφορών και ενέργειας. Η συνδροµή 

των διαρθρωτικών ταµείων στις εν λόγω υποδοµές θα πρέπει ως εκ τούτου να 

αντανακλά την εφαρµογή της ως άνω αρχής. 
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Προκειµένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι  έµφαση θα δοθεί στους παρακάτω 

τοµείς: 

- Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας  των υφισταµένων Τουριστικών 

Επιχειρήσεων προκειµένου να µπορέσουν να ανταποκριθούν στο δραστικά 

µεταβαλλόµενο εξωτερικό περιβάλλον. 

- Τον εκσυγχρονισµό των υφισταµένων Τουριστικών καταλυµάτων και τον 

εµπλουτισµό των παρεχοµένων από αυτά υπηρεσιών.  

- Τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών του τοµέα µέσω 

ενεργειών κατάρτισης. 

- Την ανάδειξη και προβολή του τουριστικού προϊόντος στην εσωτερική και 

εξωτερική αγορά. 

- Την ενίσχυση εναλλακτικών µορφών τουρισµού  

- Την ανάδειξη και προώθηση του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού   αποθέµατος 

που διαθέτει η Περιφέρεια. 

- Την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου πέραν της περιόδου αιχµής. 

 

Οι δράσεις του Περιφερειακού Προγράµµατος θα λειτουργήσουν σε συνέργεια µε τις 

αντίστοιχες δράσεις του Εθνικού Προγράµµατος καθώς και µε παρεµβάσεις στον τοµέα 

των ανθρωπίνων πόρων για την πρόληψη και την καταπολέµηση της ανεργίας, την 

ανάδειξη δεξιοτήτων, την προώθηση της απασχόλησης και των ίσων ευκαιριών 

πρόσβασης στις αγορές εργασίας, οι οποίες θα υλοποιηθούν µέσω των δράσεων που 

προβλέπονται στον άξονα προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι». Ειδικά για 

αναβάθµιση τουριστικών καταλυµάτων θα δοθούν 18,49 εκατ. €, ή ποσοστό 2,46% της 

δηµόσιας δαπάνης του Π.Ε.Π. 

Όσον αφορά τις δράσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας υπέρ του τουρισµού, θα γίνει 

συντονισµός µε τις αντίστοιχες δράσεις του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα». 

 

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Οι στόχοι της νέας προγραµµατικής περιόδου 2000 – 2006 θα επιτευχθούν µέσα από έξι 

άξονες προτεραιότητας. 

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΒΑΡΟΥΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΕ «ΚΟΜΒΟ ∆ΙΚΤΥΩΝ» 

ΑΞΟΝΑΣ 5 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΑΞΟΝΑΣ 6 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Για την επίτευξη των στόχων κάθε άξονα προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος, προβλέπονται συγκεκριµένα Μέτρα, µέσα στα οποία θα ενταχθούν τα 

ανάλογα έργα και δράσεις, έτσι ώστε το σύνολο να αποτελεί ένα συνεκτικό 

Αναπτυξιακό Πρόγραµµα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το οποίο σε συνδυασµό µε τα 

υπόλοιπα έργα και δράσεις του Εθνικού Σκέλους του Ταµείου Συνοχής και των 

Κοινοτικών Πρωτοβουλιών θα επιτύχουν την αναπτυξιακή επιτάχυνση της 

Περιφέρειας.  

Η αναπτυξιακή συµβολή στην Περιφέρεια µόνο από το ΠΕΠ Θεσσαλίας µπορεί να 

εκτιµηθεί και από την επίπτωση στην απασχόληση που εµφανίζεται στον πίνακα: 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Θέσεις απασχόλησης κατά την υλοποίηση (µεικτές ΙΕΘ) 9.800 

Μόνιµες θέσεις απασχόλησης (µεικτές ΙΕΘ) 3.500 

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – 

ΟΠΑΑΧ 

 

Το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου εντάσσοντας στο 

πλαίσιο της στρατηγικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας µε απώτερο σκοπό την επίτευξη 

της ολοκληρωµένης και βιώσιµης ανάπτυξης*. Η στρατηγική αυτή έχει σκοπό την 

αξιοποίηση της αµφίδροµης σχέσης µεταξύ της δυναµικής που παρουσιάζει η περιοχής 

και των ευκαιριών που δίδονται µέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και του 

τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) µέσα από τα περιφερειακά επιχειρησιακά 

προγράµµατα.  

                                                 
* Η νοµική βάση είναι το άρθρο 33 του καν.1257/99 για το ΕΓΤΠΕ 
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Στόχος του υπό σχεδίαση προγράµµατος είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής των 

κατοίκων και των εργαζόµενων στην εν λόγω περιοχή. Το «ολοκληρωµένο πρόγραµµα 

ανάπτυξης» επιδιώκει να δώσει τεκµηριωµένες απαντήσεις και λύσεις στα τοπικά 

προβλήµατα και να προωθήσει την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθµιση 

της περιοχής.  

Πιο συγκεκριµένα, γενικοί στόχοι του προγράµµατος µπορεί να θεωρηθούν: 

 η αξιοποίηση των “συγκριτικών πλεονεκτηµάτων” της περιοχής (π.χ. αξιοποίηση 

των φυσικών πόρων και η διεύρυνση της παραγωγικής της βάσης), 

 η διαφοροποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων της περιοχής, 

 η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ο εκσυγχρονισµός του παραγωγικού 

εξοπλισµού της περιοχής (π.χ. των οικογενειακών βιοτεχνικών µονάδων), 

 η εκµετάλλευση των τοπικών πηγών ενέργειας (π.χ. υδάτινο δυναµικό, κλπ), 

 η προστασία του περιβάλλοντος από ρυπαίνουσες δραστηριότητες (π.χ. υπερβολική 

χρήση εισροών στη γεωργική δραστηριότητα), 

 η διεύρυνση της απασχόλησης µέσω της επιµόρφωσης και της κατάρτισης των 

κατοίκων, 

 η βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της ποσότητας των εγκαταστάσεων 

κοινωνικού εξοπλισµού και τεχνητής υποδοµής, 

 η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών των ∆ήµων, 

 η διαµόρφωση ολοκληρωµένης ∆ηµοτικής κοινωνικής πολιτικής, 

 η προώθηση της συλλογικής αντιµετώπισης και ανάληψης της ευθύνης για τα 

προβλήµατα των ∆ήµων και η διερεύνηση της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Συνοψίζοντας, θεωρούµε ότι ο στόχος δεν περιορίζεται στην οργάνωση της αγροτικής 

ζωής, στην οργάνωση και διευθέτηση του αγροτικού χώρου µε βάση µόνο τη γεωργία, 

αλλά επεκτείνεται στην αναζήτηση των δοµών, των κανονισµών και των πρακτικών 

που µπορούν να εξασφαλίσουν τη διαχείριση του χώρου και την ανάπτυξη του συνόλου 

της αγροτικής κοινωνίας. 

Η στρατηγική για την ολοκληρωµένη και βιώσιµη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, 

για να είναι αποτελεσµατική, οφείλει να προτείνει παρεµβάσεις αντιµετώπισης 

φαινοµένων οικονοµικής υστέρησης, χαµηλού βιοτικού επιπέδου, πληθυσµιακής 

αποδυνάµωσης και περιβαλλοντικής υποβάθµισης στη βάση της αξιοποίησης των 
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συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης και 

µετασχηµατισµού του αγροτικού χώρου. Αναλυτικά: 

στόχοι που αφορούν στην οικονοµική ζωή 

• συµµετοχή στην ανάπτυξη όλων των τοµέων της οικονοµίας και ενδυνάµωση 

της τοπικής οικονοµικής δια µέσω πολλαπλασιαστικών επιδράσεων, 

• ενθάρρυνση των επενδύσεων µε στόχο την βελτίωση των συνθηκών άσκησης 

της γεωργίας και τη διαφοροποίηση και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, 

• ενθάρρυνση των επενδύσεων µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών µεταποίησης 

και εµπορίας, τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση του 

εισοδήµατος, 

• προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τη δηµιουργία των κατάλληλων 

υποδοµών και την παροχή δηµόσιων υπηρεσιών, 

• συνεργασία και συντονισµό µεταξύ των εµπλεκοµένων κεντρικών και τοπικών 

φορέων, 

• δηµιουργία κοινωνικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού 

πληθυσµού, 

 

στόχοι όσον αφορά στην απασχόληση 

• αξιοποίηση του ενδογενούς δυναµικού της περιοχής, 

• εξασφάλιση απασχόλησης και εισοδήµατος για τη δηµιουργία ισχυρής 

αυτόνοµης οικονοµικής βάσης, 

• προσέλκυση νέων και οικονοµικά ενεργών ατόµων για την οικονοµική & 

πολιτιστική αναζωογόνηση της περιοχής, 

 

στόχοι που αφορούν στο περιβάλλον και στις συνθήκες διαβίωσης 

• προστασία, και ανάδειξη των φυσικών πόρων της περιοχής, για την εξασφάλιση 

βιωσιµότητας και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής, 

• προστασία του πολιτισµικού περιβάλλοντος, 



 

 83

αναβάθµιση και βελτίωση του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. 

 

Για το νοµό Καρδίτσας έχουν επιλεγεί δύο περιοχές ΟΠΑΑΧ. Η περιοχή Αργιθέας και 

η Περιοχή Σµοκόβου όπως φαίνονται στο γραµµοσκιασµένο τµήµα  του παραπάνω 

χάρτη. 

 

Τα προγράµµατα που κατευθύνονται στο νοµό Καρδίτσας την τρέχουσα 

προγραµµατική περίοδο είναι πολλά. Στην κατάρτισή τους έχει ληφθεί η γνώµη των 

τοπικών φορέων και παραγόντων και η εφαρµογή τους συνεχίζεται. Αυτό που µπορεί 

να εξαχθεί ως πρώτο συµπέρασµα είναι ότι χωρικά κατευθύνονται περισσότερο στον 

ορεινό όγκο αφήνοντας στο περιθώριο την πεδινή περιοχή – µια περιοχή µε εξίσου 

πολλά και µεγάλα προβλήµατα, πληθυσµιακή αποδυνάµωση, ανεργία, κρίσιµους 

κοινωνικούς δείκτες κλπ. Αυτό δηµιουργεί τάσεις εσωτερικής µετανάστευσης προς τα 

αστικά κέντρα. ∆ε θα ήταν υπερβολή να σηµειώσουµε ότι η «ανεργία δηµιουργείται 

στις αγροτικές περιοχές και µετράται στα αστικά κέντρα». Τα προγράµµατα και οι 

αναπτυξιακές στρατηγικές βρίσκουν εφαρµογή και είναι αποτελεσµατικά όταν 

υλοποιούνται από τοπικούς φορείς µε γνώση των ιδιαιτεροτήτων της κατάστασης, σε 

τοπικό επίπεδο. Έτσι εξηγείται και η χαµηλή αξιοποίηση προγραµµάτων που 

κατευθύνονται από το κέντρο και η υψηλή αξιοποίηση αυτών που υλοποιούνται και 

υποστηρίζονται τοπικά. Για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη θα µπορούσαµε, ίσως µε 

πιο ευέλικτο πρόγραµµα, σε επίπεδο περιφέρειας – να σχεδιάσουµε πιο ρεαλιστικά. 
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Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Β’ ΚΑΙ Γ’ Κ. Π.Σ. 

4.1 Εισαγωγή 

Τα προγράµµατα και έργα µε Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση που αντιστοιχούν στην 

περίοδο 1987-2001 για το νοµό, αποτελούν στην πραγµατικότητα, την πρώτη 

σχεδιασµένη και οργανωµένη προσπάθεια περιφερειακής ανάπτυξης. Από τη 

χρηµατοδότηση µεµονωµένων επενδυτικών σχεδίων, οι διαρθρωτικές πολιτικές 

πέρασαν στη χρηµατοδότηση προγραµµάτων και έργων που περιλαµβάνονταν σ’ αυτά. 

Η σηµαντική αυτή αλλαγή σήµανε την επιτάχυνση της διαδικασίας ανάδειξης της 

περιφέρειας ως νέας διοικητικής ενότητας ο ρόλος της οποίας έκτοτε ενισχύεται 

συνεχώς στο πλαίσιο µιας αποκεντρωµένης και περιφερειακής πολιτικής µε ταυτόχρονη 

αποδυνάµωση του θεσµού του Β βαθµού ΟΤΑ Νοµαρχία). 

Αυτή η εξέλιξη προσδιόρισε και ανέδειξε παράλληλα τις δυσκολίες άσκησης 

ενδοπεριφερειακής πολιτικής που συνδέθηκαν µε την έλλειψη εµπειρίας και 

διοικητικής λειτουργίας τόσο ως προς την συνεργασία µ’ ένα κράτος κατά παράδοση 

συγκεντρωτικό, αλλά και εξ’ αιτίας της ανεπάρκειας των νοµαρχιακών υπηρεσιών και 

του διοικητικού κατακερµατισµού στο στοιχειώδες επίπεδο των κοινοτήτων. 

 

4.2 Περίοδος 1994 – 1999 

Κατά την περίοδο 1986-1994, οι χρηµατοδοτικοί πόροι που αφορούσαν την Περιφέρεια 

αντιστοιχούν στα ΜΟΠ και στο Α’ ΚΠΣ, ενώ από τα µέσα του 1994 εγκρίθηκε το Β’ 

ΚΠΣ. 

Στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 1994-2000 (Β’ ΚΠΣ), η αναπτυξιακή 

στρατηγική της Περιφέρειας προσδιορίστηκε κυρίως µε βάση τη σηµασία και το 

µέγεθος που έχει ο αγροτικός τοµέας στην Περιφέρεια, τις τάσεις αποβιοµηχάνισης και 

τη γεωγραφική της θέση σε σχέση µε τα µεγάλα εθνικά και τα διΕυρωπαϊκά δίκτυα. 

Αυτή η στρατηγική συνεπικουρούµενη από τα Ε.Π. του εθνικού σκέλους βασίσθηκε 

στους παρακάτω πρωταρχικούς στόχους, οι οποίοι προσδιόρισαν και τους βασικούς 

τοµείς δράσεων: 
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Ι) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τοµέα και την ανάπτυξη των 

αγροτικών περιοχών 

Για την ικανοποίηση στόχου αυτού εφαρµόστηκε το πρόγραµµα ΠΕΠ «Αγροτική 

Ανάπτυξη» και το ΕΠ Γεωργία 1994-1999, µε κύριες κατευθύνσεις τα εγγειοβελτιωτικά 

έργα και τις ιδιωτικές επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις (Επενδύσεις στις 

γεωργικές εκµεταλλεύσεις και αγροτουρισµός). Τα µέτρα που περιείχαν δράσεις 

υποστήριξης, έρευνας ή ανάπτυξης ήπιων µορφών ενέργειας δεν αξιοποιήθηκαν από 

τους δικαιούχους του νοµού. 

Για την ικανοποίηση του παραπάνω στόχου υλοποιήθηκε και η Κ.Π. LEADER ΙΙ. Τα 

νέα στοιχεία αυτής της πρωτοβουλίας εντοπίζονται στην 1) ενίσχυση του ρόλου των 

αναπτυξιακών εταιρειών, 2)στο σχεδιασµό και υλοποίηση για πρώτη φορά ενός 

ολοκληρωµένου προγράµµατος µε χωρική εξειδίκευση και 3) στην εµπέδωση ως ένα 

βαθµό, συµµετοχικών διαδικασιών εκ των κάτω. Οι πιο σηµαντικές δραστηριότητες 

που ανέπτυξαν οι ΟΤ∆ ήταν η ενσωµάτωση νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων στο 

παραγωγικό σύστηµα των ορεινών περιοχών (αγροτουρισµός) και η αξιοποίηση και 

εµπορία αγροτικών γεωργικών προϊόντων. Είχαν ως αποτέλεσµα το µέτρο για τους 

νέους αγρότες να έχει µέτρια αποτελέσµατα. Στο ΕΠ Αλιεία υλοποιήθηκαν δράσεις 

σχετικές µε ιδιωτικές επενδύσεις µεταποίησης και εµπορίας και υδατοκαλλιέργειες. 

 

ΙΙ) Ενίσχυση του δευτερογενή τοµέα µε στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την 

υλοποίηση καινοτόµων ενεργειών και τη βελτίωση των βασικών υποδοµών 

Για την ικανοποίηση αυτού του στόχου εφαρµόστηκε το µέτρο «προώθηση νέων 

παραγωγικών επενδύσεων» και τα µέτρα για τον εκσυγχρονισµό της βιοµηχανίας-

βιοτεχνίας και για την έρευνα τεχνολογία. 

Στο ΕΠ Βιοµηχανία και Υπηρεσίες δεν υπήρξε επενδυτικό ενδιαφέρον. 

 

ΙΙΙ) Βελτίωση των επικοινωνιών  κυρίως στον τοµέα των οδικών µεταφορών και 

συνδέσεων, µε στόχο την καλύτερη πρόσβαση των αγροτικών και βιοµηχανικών 

προϊόντων στις αγορές 

Τα οδικά έργα εξασφάλισαν προϋπολογισµό που ξεπέρασε το 51% του τελικών 

χρηµατοδοτήσεων (Πιν. 2).  

Το υποπρόγραµµα ΕΑΠΤΑ µοιράστηκε εξ’ ίσου σε δύο µέτρα: τις βασικές υποδοµές 

(οδοποιία – που λειτούργησε από κοινού µε την παραπάνω δράση)  και την ποιότητα 
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ζωής (δίκτυα ύδρευσης,  διαχείριση απορριµµάτων, υλικοτεχνική υποδοµή για ανάδειξη 

τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς) που απορρόφησε περίπου 20% (17,45% η ύδρευση 

και 2,6% τα υπόλοιπα). 

 

IV) Προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση των 

αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων 

Το υποπρόγραµµα Προστασία Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής απορρόφησε το 

13,7% των συνολικών πόρων του Β ΠΕΠ, αλλά ο προϋπολογισµός του κατανεµήθηκε 

κυρίως µεταξύ του µέτρου Ύδρευση – Αποχέτευση - ∆ιαχείριση Απορριµµάτων (22,6% 

του υποπρογράµµατος), Πολιτισµός Τουρισµός (44%), Υγεία (12%). Οι απορροφήσεις 

και η αποτελεσµατικότητα των έργων µπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικές. 

Στο ΕΠ Περιβάλλον, η Καρδίτσα αξιοποίησε ένα πρόγραµµα που αφορούσε ελέγχους 

ρύπανσης, διαχείριση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος, επιδεικτικά έργα 

(βοτανικός κήπος κλπ). 

Σηµαντικές παρεµβάσεις  που σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος, 

υλοποιήθηκαν στην περιοχή της Λίµνης Πλαστήρα, κυρίως στο πλαίσιο των 

προγραµµάτων LIFE (1993 – 1997), Ε.Π.ΠΕΡ. (1995 – 2000), Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.  

Ένα βασικό περιβαλλοντικό µέτρο που πραγµατοποιήθηκε µέσω του Β΄Κ.Π.Σ., ήταν η 

πραγµατοποίηση του έργου της απογραφής των οικοτόπων (Natura 2000) σύµφωνα µε 

την Οδηγία 92/43, που έδωσε ένα εργαλείο εφαρµογής για την περιβαλλοντική 

διαχείριση των οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος της Ε.Ε.  

 

 

v) ανθρώπινοι πόροι   

Όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους, οι χρηµατοδοτήσεις του σχετικού 

υποπρογράµµατος απορροφήθηκαν από το µέτρο ανάπτυξη υποδοµών εκπαίδευσης που 

αποτέλεσε εξ’ άλλου το συνδέονται µε τη λειτουργία των ΚΕΚ, ΚΕΚΚΑ κλπ. 

 

4.3 Βασικοί Προσανατολισµοί των προγραµµάτων του Β ΚΠΣ Εφαρµογή – 

Παρατηρήσεις και συµπεράσµατα 
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Με βάση τα συµπεράσµατα που εξάγονται από την παρουσίαση της υφιστάµενης 

κατάστασης και των τάσεων του νοµού παρατηρούνται χαµηλοί ρυθµοί σύγκλισης στο 

επίπεδο του εισοδήµατος και της απασχόλησης ενώ η ποιότητα ζωής παρουσιάζει 

πρόοδο παρόλο που η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου δεν είναι το ίδιο σηµαντική.  

Στο επίπεδο των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, παραµένουν οι σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ δυτικής και ανατολικής Θεσσαλίας (δηµογραφικοί όσο και διαρθρωτικοί 

δείκτες. Ο νοµός Καρδίτσας συγκλίνει προς τον εθνικό µέσο όρο µε λιγότερο 

αξιόλογους ρυθµούς απ΄ ότι οι νοµοί Λάρισας και Μαγνησίας της Ανατολικής 

Θεσσαλίας. Όσον αφορά τέλος, τις ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές έχουν πλέον 

καλύτερη πρόσβαση στα αστικά κέντρα και στα δίκτυα µεταφορών, ενώ µε τις 

παρεµβάσεις στις τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές έχει βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής 

των κατοίκων. 

Στους τοµείς του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος το ενδιαφέρον για δράσεις και 

µηχανισµούς για τη διάδοση της καινοτοµίας ήταν σχεδόν ανύπαρκτο. Στον τοµέα των 

επενδύσεων δεν υπήρξε στρατηγική επιλογής ως προς την ενίσχυση και ένταξη των 

επιχειρήσεων σε µέτρα και δράσεις. Οι επενδύσεις στράφηκαν περισσότερο στην 

αντικατάσταση εξοπλισµού (µείωση του άµεσου κόστους παραγωγής). Αντίθετα, δεν 

υπήρξαν αξιόλογες συνεκτικές δράσεις για την ενίσχυση του επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος (διαχείριση, οργανωτική τεχνολογία κτλ), ενώ η δηµιουργία νέων 

επιχειρήσεων δεν είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.  

Στο επίπεδο της κατάρτισης, αν και πραγµατοποιήθηκαν αρκετά προγράµµατα, 

εντοπίστηκαν µε την ολοκλήρωση του Β’ΚΠΣ, σηµαντικές αδυναµίες, αστοχίες και 

αναποτελεσµατικότητα. Το πρόγραµµα δεν ανταποκρίθηκε στις πραγµατικές ανάγκες 

της αγοράς εργασίας τόσο από την πλευρά τόσο των εργοδοτών, όσο και των 

εργαζοµένων. Υπήρξαν δυσκολίες σύνδεσης των αναγκών της αγοράς µε νέα 

επαγγέλµατα, δεξιότητες, κτλ. καθώς και µε πολιτικές πρόσληψης και σωστής 

αξιοποίησης των εκπαιδευµένων-καταρτιζόµενων ανέργων. Επίσης, δεν διασφαλίστηκε 

η απασχόληση του τοπικού εργατικού δυναµικού σε προγράµµατα και δράσεις τοπικής 

ανάπτυξης µέσω της κατάρτισής του στα αναγκαία και προβλεπόµενα επαγγέλµατα, µε 

αποτέλεσµα, η τοπική κοινωνία στον ύπαιθρο χώρο να µην επωφελείται από τη 

δηµιουργία τοπικά νέων θέσεων απασχόλησης. 

Η έλλειψη στρατηγικής µε µακροπρόθεσµους στόχους για τη γεωργία και τον αγροτικό 

χώρο είχε ως αποτέλεσµα αφενός την καθυστέρηση υλοποίησης έργων 

(συγκεντρώθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους την τελευταία διετία 1998-1999). Εργαλεία 

όπως τα σχέδια βελτίωσης, η εγκατάσταση νέων αγροτών, η πρόωρη συνταξιοδότηση 



 

 88

κλπ., τελικά, να λειτουργήσουν ως εργαλεία εξασφάλισης πρόσκαιρης βιωσιµότητας 

στις εκµεταλλεύσεις και όχι ως εργαλεία µεσοπρόθεσµης αναδιάρθρωσης. Έτσι 

εξηγείται, για παράδειγµα, γιατί οι πόροι του Β ΚΠΣ δεν χρησιµοποιήθηκαν για  την 

αναδιάρθρωση της παραγωγής µε βάση τις µέσο και µακροπρόθεσµες προοπτικές  

προσφοράς και ζήτησης των αγορών. Τέλος, είναι εµφανής η έλλειψη ή ανεπάρκεια 

σχηµάτων γεωργικών εφαρµογών ικανών να στηρίξουν νέα συλλογικά σχήµατα στο 

χώρο της παραγωγής, συσκευασίας και εµπορίας. 

Στο ζήτηµα της µεταποίησης και της ποιότητας των αγροδιατροφικών προϊόντων που 

συνδέεται µε την παραδοσιακότητα και την εκτατικότητα των κτηνοτροφικών 

παραγωγικών συστηµάτων (που είναι έντασης εργασίας), δεν υπήρξε ολοκληρωµένη 

στρατηγική για την τελική αξιοποίησή τους και τη δυνατότητα µεταποίησης ενός 

µέρους της παραγωγής στο επίπεδο της οικογενειακής εκµετάλλευσης ή οµάδας 

παραγωγών. Η ενίσχυση µιας τέτοιας µεταποιητικής βάσης θα µπορούσε να συνδυαστεί  

µε τη διασύνδεσή της µε οµάδες στόχου που χρησιµοποιούν παραδοσιακά αυτά τα 

προϊόντα, και να οδηγήσει εποµένως στον έλεγχο τουλάχιστον της τοπικής και 

περιφερειακής αγοράς. 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  1 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1994 - 2000 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΡ. 

ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ (∆ΡΧ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

€ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

1 LEADER II 108 3.196.740.000 9.381.482,02 63,31% 

2 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
349 1.120.360.000 3.287.923,70 22,19% 

3 ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 189 732.530.000 2.149.757,89 14,51% 

  5.948 5.049.630.000 ∆ρχ 14.819.163,61 € 100,00% 

Πηγή: ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Καρδίτσας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  2 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1994 -

2000 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΡ. 

ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

∆ΡΧ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

€ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ

1 Αποχετευτικα 361 2.460.846.025 7.221.851,87 6,22% 

2 ∆ιάφορα 1.504 5.825.208.876 17.095.257,16 14,73% 

3 Εγγειοβελτιωτικά 248 839.579.750 2.463.917,09 2,12% 

4 Ηλεκτροµηχανολογικά 9 31.940.000 93.734,41 0,08% 

5 Κτίρια 377 3.234.485.183 9.492.252,92 8,18% 

6 Οδοποιία 2.901 20.247.460.240 59.420.279,50 51,21% 

7 Ύδρευση 548 6.900.686.727 20.251.465,08 17,45% 

  5.948 39.540.206.801 ∆ρχ 116.038.758,04 € 100,00% 

Πηγή: ΤΥ∆Κ Καρδίτσας 

 

4.4 Περίοδος 2000 – 2006 

Για την τρίτη προγραµµατική περίοδο η στρατηγική της περιφέρειας, έρχεται ν’ 

απαντήσει στις βασικές αναπτυξιακές ανάγκες της που συνδέονται µε τη στήριξη της 

επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας, την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, του 

εκσυγχρονισµού των θεσµών και ιδιαίτερα των µηχανισµών υποστήριξης. Η στήριξη 

αυτών των αναγκών συνοψίζει και τις εθνικές στρατηγικές για την περιφερειακή 

ανάπτυξη. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο προηγούµενο κεφάλαιο οι αναπτυξιακοί στόχοι της 

περιοχής καλύπτονται τόσο από προγράµµατα εθνικού σκέλους όσο και από 

περιφερειακού. Σ’ αυτό το περιβάλλον έρχεται να προστεθεί και η Κ.Π. Leader+. Τα 

προβλήµατα που συχνά δηµιουργούνται έχουν να κάνουν µε το συντονισµό και 

εναρµόνιση µεταξύ τοµεακών, εθνικών προγραµµάτων και περιφερειακού 

προγράµµατος καθώς και η έλλειψη υποστηρικτικών µηχανισµών για την υλοποίηση 

των προβλεπόµενων παρεµβάσεων. 

Η καταγραφή και οµαδοποίηση των αναπτυξιακών παρεµβάσεων που επιχειρείται εδώ 

είναι στη βάση των στόχων του προγράµµατος για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 
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Ειδικός στόχος 1 :  ∆ιασύνδεση Περιφέρειας 

Η αποµονωµένη θέση του νοµού και η επαφή του µε την υπόλοιπη Ελλάδα ιδιαίτερα τη 

δυτική είναι δύσκολη έως προβληµατική, ενώ οι συνδέσεις µε όµορους νοµούς 

αναπτύσσονται αργά. Η γεωγραφική θέση του νοµού Καρδίτσας, προσδίδει ουσιαστικό 

ρόλο στη βελτίωση και ολοκλήρωση των συγκοινωνιακών και ενεργειακών δικτύων 

που τη συνδέουν µε την υπόλοιπη περιφέρεια αλλά και τη χώρα. Η σηµασία αυτών των 

υποδοµών είναι ιδιαίτερα υψηλή  αναφορικά µε τις δυνατότητες προώθησης και 

αξιοποίησης της τοπικής παραγωγής, της εξυπηρέτησης των κατοίκων και της 

τουριστικής αξιοποίησης. 

Ο αυτοκινητόδροµος της Κεντρικής Ελλάδας που συνδέει την Λαµία µε την Εγνατία 

Οδό (Παναγιά) µέσω Καρδίτσας και Τρικάλων, αποτελεί ουσιαστικά τον εγκάρσιο 

άξονα σύνδεσης της ΠΑΘΕ µε την Εγνατία. Αναµένεται να βελτιώσει σηµαντικά την 

προσβασιµότητα της ∆. Θεσσαλίας τόσο από τις δυτικές πύλες της χώρας 

(Ηγουµενίτσα) όσο και από την νότια Ελλάδα, η σηµασία της οποίας ενισχύεται 

ιδιαίτερα µε βάση τις τουριστικές προοπτικές της περιοχής αυτής. Τα έργα αυτού του 

αυτοκινητοδρόµου προβλέπεται να απορροφήσουν περίπου το 50% των κονδυλίων του 

ειδικού στόχου.  

Όσον αφορά τα σιδηροδροµικά δίκτυα, ενδοπεριφερειακά ολοκληρώθηκε πρόσφατα ο 

εκσυγχρονισµός της γραµµής Παλαιοφάρσαλων – Καλαµπάκα ς (µέσω Καρδίτσας).  

 

Ειδικός στόχος 2 :  Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας 

Οι δράσεις βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας εστιάζουν στην υποστήριξη της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας (µικρής και µεγάλης) για τη Θεσσαλία και κατ 

επέκταση για το νοµό Καρδίτσας, σε τρεις πόλους: 

• µείωση κόστους (κυρίως λειτουργίας και δευτερευόντως έναρξης των 

επιχειρήσεων). Για την περίπτωση της Θεσσαλίας, µέσα από την υποστήριξη 

επενδύσεων και την ενίσχυση της «απασχολησιµότητας» και λιγότερο από τις 

ενεργειακές επενδύσεις και τις γενικές υποδοµές, 

• βελτίωση πρόσβασης στις επενδυτικές δυνατότητες και στην αγορά µέσω των 

δικτύων, των φορέων πληροφόρησης και των υποδοµών, 

• ενίσχυση καινοτοµίας και τεχνολογικού εκσυγχρονισµού. 
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Για την υποστήριξη της ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας έχουν δηµιουργηθεί 

υποδοµές όπως τα ΚΥΕ* και ΚΕΤΑ† ως χώροι εξυπηρέτησης και ανάδειξης 

πρωτοβουλιακών δράσεων από µεµονωµένες ή συλλογικές δοµές. Ωστόσο η σηµαντική 

καθυστέρηση, η έλλειψη οργάνωσης αλλά και η δυσκολία των παραγόντων να 

αντιληφθούν το ρόλο τους τα έχει καταστήσει να λειτουργούν µε µειωµένη 

αποτελεσµατικότητα. 

Αναλυτικά για τους επιχειρησιακούς στόχους έχουµε τους παρακάτω τοµείς 

επενδύσεων: 

• Ενθάρρυνση επιχειρηµατικότητας  

• ∆ιάχυση έρευνας, τεχνολογίας, καινοτοµίας 

• Αναβάθµιση ανθρώπινου δυναµικού 

• Προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων 

• Στήριξη - ενθάρρυνση (ΜΜΕ) µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

• Ενίσχυση µεταποίησης 

• Ενίσχυση υπηρεσιών 

Ως γενικό συµπέρασµα καταγράφεται η καθυστέρηση και στην υλοποίηση δράσεων 

(π.χ. ΚΕΤΑ) όσο και στην αδυναµία των επιχειρήσεων – ιδιαίτερα των ΜΜΕ – να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των προγραµµάτων. Σε ορισµένες περιπτώσεις οι 

καθυστερήσεις αφορούν εξειδικευµένες και συγκεκριµένες ανεπάρκειες (όχι ιδιαίτερες 

για τη Θεσσαλία) όπως η απουσία φορέων που θα υποστηρίξουν την υλοποίηση του 

HACCP, η απουσία επενδύσεων σε δίκτυα για την υλοποίηση των επενδύσεων σε 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας κλπ..  

 

Ειδικός στόχος 3 : Ανάπτυξη της υπαίθρου 

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου για την ανάπτυξη της υπαίθρου εκτός των 

παρεµβάσεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας, περιλαµβάνονται παρεµβάσεις του «ΕΠ.ΑΑ.-ΑΥ» 

καθώς και της ΚΠ Leader +. Αφορούν δράσεις για τις ανάγκες άρδευσης του 

θεσσαλικού κάµπου µε βασικό έργο τον Αχελώο αλλά και διάφορα εγγειοβελτικά έργα 

σχετικών µε την άρδευση που εµφανίζονται ως ολοκλήρωση έργων του Β’ ΚΠΣ. 

Επίσης αφορούν δράσεις ανάπτυξης του αγροτουρισµού αλλά και της αγροτικής 

επιχειρηµατικότητας. 

                                                 
* Υποδοχή επενδυτών (one stop shop) 
† Προβολή µε ενισυµένο το ρόλο διαµόρφωσης συναινέσεων και νοοτροπίας 
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Αναλυτκά τα αναπτυξιακά έργα µπορούν να καταταγούν στους παρακάτω τοµείς: 

1. Επιχειρηµατικότητα στη γεωργία, µε κύρια εστίαση στις επενδύσεις των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων (10,6%). Στον τοµέα αυτό εµπλέκονται το ΠΕΠ 

Θεσσαλίας και το ΕΠ.ΑΑ-ΑΥ. 

2. Επενδύσεις στη µεταποίηση και εµπορία, οι επενδύσεις για τον τριτογενή τοµέα 

και στήριξη της επιχειρηµατικότητας. Στον τοµέα αυτόν, εµπλέκονται το ΠΕΠ 

Θεσσαλίας, το ΕΠ.ΑΑ-ΑΥ και το ΕΠ της ΚΠ Leader +. 

3. Αναβάθµιση ανθρώπινου δυναµικού δεσµεύει το 1,3% των πόρων του ειδικού 

στόχου και κατευθύνεται σε µέτρα  για την κατάρτιση-απόκτηση δεξιοτήτων 

του πληθυσµού µέσω του Γ ΠΕΠ Θεσσαλίας και σε µέτρα για την επιδότηση 

της απασχόλησης µέσω του ΕΠ.ΑΑ-ΑΥ. Θα πρέπει όµως να επιδιωχθεί 

οπωσδήποτε συνέργια µε δράσεις τοπικής ανάπτυξης ώστε να εξασφαλίζεται η 

συµµετοχή του τοπικού ανθρώπινου δυναµικού στην προβλεπόµενη  

απασχόληση. Τέλος, υπάρχει ανάγκη µακροπρόθεσµης στόχευσης στην επιλογή 

των δεξιοτήτων, κτλ. 

4. Μηχανισµοί στήριξης. Περιλαµβάνει σχεδόν στο σύνολό του, τους µηχανισµούς 

και τις δοµές στήριξης στις περιοχές που έχουν ενταχθεί είτε στο ΕΠ της ΚΠ 

Leader +, είτε στα ΟΠΑΑΧ του ΕΠ.ΑΑ-ΑΥ.  

5. Άρση της αποµόνωσης-βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης. Περιλαµβάνει µέτρα 

που εντάσσονται στα ΟΠΑΑΧ του ΠΕΠ Θεσσαλίας και στο ΕΠ. της ΚΠ Leader 

+, η συνεισφορά του αξιολογείται περισσότερο, ως συµβολή σε πιλοτικές 

παρεµβάσεις ολοκληρωµένου χαρακτήρα για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Στον 

ίδιο τοµέα βρίσκεται και ο στόχος που αφορά την ανάδειξη –αποκατάσταση -

διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος ο οποίος αφορά κυρίως τον τοµέα της 

προστασίας και διαχείρισης δασών. Εµπλέκονται το ΠΕΠ Θεσσαλίας, το 

ΕΠ.ΑΑ-ΑΥ (ΟΠΑΑΧ) και ΕΠ της ΚΠ Leader +.  

Οι Περιοχές παρέµβασης της Κ.Π. Leader+ και ΟΠΑΑΧ για το νοµό Καρδίτσας έχουν 

καταδειχτεί στο προηγούµενο κεφάλαιο. Ήδη για το νοµό Καρδίτσας έχει ολοκληρωθεί 

ο πρώτος κύκλος προκηρύξεων και αναµένονται οι πρώτες εντάξεις έργων. Ως 

σηµαντικό πρόβληµα θα µπορούσε να αναφερθεί το περιορισµένο των πόρων για αυτά 

τα προγράµµατα, που παρόλο που είναι δηµοφιλή, δεν µπορούν να χρηµατοδοτήσουν 

πολλές επενδύσεις. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΠΟΥ

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΟΠΑΑΧ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 

ΜΕΤΡΟ Κόστος Προτάσεων

που  Υποβλήθηκαν

Αριθµός 

Προτάσεων 

Κόστος Προτάσεων 

που  Υποβλήθηκαν 

Αριθµός 

Προτάσεων 

2.14.1 509.708,15 € 2 1.600.046,00 € 5 
Μ 2.14 

2.14.2 0 0 0,00 € 0 

2.15.1 1.417.830,01 € 4 2.720.255,58 € 10 

2.15.2 0 0 1.844.928,67 € 6 Μ 2.15 

2.15.3 136369,02 3 17.000,00 € 1 

Μ 2.16   0 0 607.719,00 € 2 

ΣΥΝΟΛΟ 2.063.907,18 € 9 6.789.949,25 € 24 

 

Στην Κ.Π. Leader+ υποβλήθηκαν συνολικά 43 προτάσεις συνολικού προϋπολογισµού 

10.025.077,78€ και αναµένονται οι εγκρίσεις. 

 

Ειδικός Στόχος 4 : Βελτίωση κοινωνικών υπηρεσιών 
Μια σηµαντική διάσταση των αναπτυξιακών παρεµβάσεων στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας αφορά την αναβάθµιση τόσο των υποδοµών των κοινωνικών υπηρεσιών 

(υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης, κλπ) όσο και της λειτουργίας τους, έτσι ώστε η 

ποιότητα των κοινωνικών και δηµόσιων υπηρεσιών που προσφέρεται στους πολίτες 

καθώς και ο βαθµός εξυπηρέτησης τους να αναβαθµισθούν σηµαντικά, συµβάλλοντας 

στη βελτίωση του κοινωνικού περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση της ποιότητας ζωής 

των Θεσσαλών. 

Παράλληλα, ο στόχος αυτός µε τις δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση - κατάρτιση 

και τη δηµιουργία ή/ και ενίσχυση θεσµών, στοχεύοντας στην ενσωµάτωση του 

συνόλου των πολιτών στη νέα κοινωνία της γνώσης και στην αγορά εργασίας, 

συµβάλλει επίσης στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων και στην καταπολέµηση της 

ανεργίας και της φτώχειας. 

 

Αναλυτικά: 
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1. Κοινωνικές υποδοµές και προσφερόµενες υπηρεσίες 

Υγεία-Πρόνοια: Η αναβάθµιση των υποδοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

υγείας και πρόνοιας εξασφαλίζεται µέσω της συµπληρωµατικότητας των πόρων που 

προέρχονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Υγείας – Πρόνοιας, το πρόγραµµα 

Εθνικών Πόρων και το Τακτικό Προϋπολογισµό καθώς και από το ΠΕΠ Θεσσαλίας  

Εκπαίδευση: Οι παρεµβάσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

χρηµατοδοτούνται από τρεις συµπληρωµατικές πηγές, το ΕΠ.Ε.Α.Ε.Κ., το ΠΕΠ και το 

Πρόγραµµα ∆ηµόσιων Επενδύσεων. Η κατανοµή των διαθέσιµων πόρων 

προσανατολίζεται στη δηµιουργία και βελτίωση των υποδοµών εκπαίδευσης και ειδικά 

του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας όπου προβλέπεται επέκταση των κτιριακών 

εγκαταστάσεων και στην πόλη της Καρδίτσας, έτσι ώστε το Πανεπιστήµιο να συνεχίσει 

τη σηµαντική αναπτυξιακή του πορεία. 

Κοινωνικές υπηρεσίες: Στο στόχο αυτό δεσµεύονται πόροι για τη δηµιουργία ή και 

βελτίωση υποδοµών όσον αφορά την πρόνοια (δηµιουργία παιδικών σταθµών, κλπ). Οι 

υπόλοιποι διαθέσιµοι πόροι δεσµεύτηκαν για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας 

των δοµών όπως κέντρα κοινωνικής µέριµνας, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθµοί, 

κλπ, που δηµιουργήθηκαν κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο.  

∆ηµόσιες Υπηρεσίες και ΟΤΑ: Ο συγκεκριµένος στόχος στην κάλυψη κυρίως πάγιων 

αναγκών των ΟΤΑ στα βασικά δίκτυα υποδοµών των οποίων έχουν την ευθύνη. Η 

εξάπλωση του δικτύου των ΚΕΠ συµβάλλει σηµαντικά στη διοικητική εξυπηρέτηση 

των πολιτών και ιδιαίτερα της υπαίθρου, αίροντας ως ένα βαθµό τις συνθήκες 

αποµόνωσης σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές. 

Αθλητισµός: ∆εν αφορά το νοµό Καρδίτσας αλλά έργα που προβλέπονται να 

υλοποιηθούν κυρίως στο πλαίσιο των Ολυµπιακών έργων, αναβαθµίζοντας εποµένως 

τις αστικές υποδοµές στο σύνολό τους. 

 Τοπικά δίκτυα µεταφορών - επικοινωνιών – ενέργειας και προσφερόµενες υπηρεσίες: 

Το σύνολο του στόχου αφορά κυρίως την οδική σύνδεση της πόλης της Καρδίτσας µε 

την πόλη της Λάρισας καθώς και τη βελτίωση του επαρχιακού κυρίως πεδινού οδικού 

δικτύου στο νοµό της Καρδίτσας . 

2. Αναβάθµιση ανθρώπινου δυναµικού: Εκπαίδευση των δηµοσίων υπαλλήλων της 

Περιφέρειας  

3. ∆ιάχυση πληροφορικής, τεχνολογίας, καινοτοµίας: Το µέτρο αυτό (Εκπαίδευση της 

ΚτΠ) έρχεται να καλύψει σύγχρονες ανάγκες που αφορούν τον εξοπλισµό, τη 
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δικτύωση και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών των εκπαιδευτικών µονάδων 

της Περιφέρειας. Η συµβολή αυτού του µέτρου έχει ιδιαίτερη αξία για τις πιο 

αποµακρυσµένες περιοχές της Θεσσαλίας στις οποίες η επαφή των µαθητών µε 

σύγχρονα µαθησιακά εργαλεία είναι περιορισµένη. Στο νοµό Καρδίτσας αυτό το 

µέτρο αφορά κυρίςως το ∆ήµο Αχελώου µε την εγκατάσταση δικτύου Ηλ. 

Υπολογιστών µε τηλεδιάσκεψη κλπ στο ∆.∆. Αργυρίου. 

4. ∆ηµιουργία θεσµών και µηχανισµών: Ο στόχος αυτός αφορά την ενίσχυση 

λειτουργίας θεσµών των οποίων η λειτουργία ξεκίνησε στην προηγούµενη 

προγραµµατική περίοδο και συνδέονται µε την αντιµετώπιση αναγκών 

συγκεκριµένων οµάδων (ανέργων, γυναικών) του πληθυσµού. Οι προτεινόµενες 

παρεµβάσεις αφορούν στη λειτουργία ειδικών φορέων και πιο συγκεκριµένα των 

φορέων που ασχολούνται µε την κατάρτιση και την αναβάθµιση του ανθρώπινου 

δυναµικού.  

 

Ειδικός Στόχος 5 : Αξιοποίηση Περιβάλλοντος και Πολιτισµού 
Ο στόχος αυτός έχει πεδίο αναφοράς τόσο το φυσικό όσο και το αστικό (δοµηµένο) 

περιβάλλον. 

Όσον αφορά τα θέµατα του φυσικού περιβάλλοντος, η Ελλάδα και κατ’ επέκταση ο 

νοµός Καρδίτσας, βρίσκονται ακόµη στο επίπεδο των προσπαθειών εναρµόνισης της 

διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος µε βάση το πλαίσιο που ορίζουν οι πρόσφατες 

οδηγίες 92/43 των οικοτόπων και η Οδηγία – πλαίσιο για τα νερά 2000/60 ΕΚ. 

Ο πέµπτος επιχειρησιακός στόχος αναφέρεται στην αξιοποίηση του Περιβάλλοντος και 

του Πολιτισµού και περιλαµβάνει µέτρα και δράσεις που στοχεύουν στην αναβάθµιση 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Στο συγκεκριµένο στόχο οµαδοποιούνται δράσεις 

που αφορούν δοµηµένες περιοχές και αποσκοπούν στη βελτίωση του επιπέδου ζωής 

των κατοίκων τους µέσω της προστασίας του περιβάλλοντος και την ανάδειξή του. 

Αποτελείται από τρεις επιµέρους στόχους για την καλύτερη οµαδοποίηση των δράσεων. 

Σχεδόν στο σύνολό τους οι προτεινόµενες δράσεις αφορούν υποδοµές. 

 

• Natura, δάση, κλπ:  Μικρή συµµετοχή στον παρόντα επιµέρους στόχο έχουν 

έργα του νοµού Καρδίτσας. Αυτά αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης σε επίπεδο δοµηµένου περιβάλλοντος, όπως µετεγκατάσταση 

κτηνοτροφικών µονάδων καθώς και  έργα σε περιοχές Natura. Το σύνολο των 
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παρεµβάσεων που περιέχονται στο συγκεκριµένο στόχο αφορούν υποδοµές και 

χρηµατοδοτούνται από πηγές χρηµατοδότησης, το ΠΕΠ Θεσσαλίας και το 

ΕΠ.ΠΕΡ. 

• Βελτίωση δικτύων – υποδοµών και προσφερόµενων υπηρεσιών: Τέσσερα είναι 

τα προγράµµατα που υποστηρίζουν τη χρηµατοδότηση του συγκεκριµένου 

επιµέρους στόχου, το ΕΠ.ΠΕΡ, το ΕΠ.ΑΝ., ΕΠ. Πολιτισµού και το Π∆Ε. Οι 

προτεινόµενες παρεµβάσεις αφορούν κυρίως υλοποίηση υποδοµών και ελάχιστα 

ανάπτυξη πρακτικών από επιχειρήσεις και φορείς αποσκοπώντας στη βελτίωση 

του επιπέδου διαβίωσης σε δοµηµένο χώρο. Οι προτεινόµενες υποδοµές 

κατανέµονται χωρικά στα αστικά κέντρα της Θεσσαλίας. 

• Ανάδειξη πόλων ανάπτυξης: Οι χρηµατοδοτικές πηγές αφορούν δύο 

προγράµµατα, το ΠΕΠ και το Π∆Ε. Ο συγκεκριµένος  επιµέρους στόχος 

αποσκοπεί στην αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη 

της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς των δοµηµένων χώρων. 

 

 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Στοιχεία καταχωρισµένα στο ΟΠΣ µέχρι 30-09-2003  Ποσά σε €  

ΕΡΓΟ  
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΣΤΟ 

ΝΟΜΟ  

 ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ    

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΑΠΟ ΧΘ 2+800 

ΕΩΣ ΧΘ 4+850 
755,518 755,518 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΝΗΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 6,541,207 6,541,207 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 2,509,171 2,509,171 

Ο∆ΟΣ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ - ΙΤΑΜΟΣ 1,614,092 1,614,092 

Ο∆ΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ - ΝΕΡΑΙ∆Α 1,800,000 1,800,000 

Ο∆ΟΣ ΠΡΟΣ ΑΗ∆ΟΝΟΧΩΡΙ 1,320,616 1,320,616 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  14,540,604 14,540,604 

.    

 ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ    
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ΕΡΓΟ  
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΣΤΟ 

ΝΟΜΟ  

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 466,885 3,753 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
193,700 4,360 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ - ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 

(2001-2003) 

733,677 293,471 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ 
4,457,475 91,241 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ Η/Υ 
440,088 3,334 

ΚΤΙΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ 
674,982 674,982 

3ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 3,257,520 3,257,520 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 1,260,000 1,260,000 

5ο, 17ο ΚΑΙ 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - 16ο ∆.Σ. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 2,425,000 2,425,000 

8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 2,724,500 2,724,500 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  16,633,826 10,738,161 

.    

 ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ    

ΠΕΜΠΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΥΣΤΕΡΗΣΗ 
88,040 88,040 

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
3,000 3,000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ -

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΣΥ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

1,627,700 261,000 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  1,718,740 352,040 

.    
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ΕΡΓΟ  
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΣΤΟ 

ΝΟΜΟ  

 ΕΡΓΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΝ    

Υ∆ΡΕΥΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 2,517,037 2,517,037 

∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 2,238,333 2,238,333 

Υ∆ΡΕΥΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΘΗΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΑΡΓΙΘΕΑΣ 
220,000 220,000 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΤΙΜΕΝΗΣ 105,000 105,000 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ 97,800 97,800 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  5,178,170 5,178,170 

.    

 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ-

ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΙ  
  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ∆ΑΣΜΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ - ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ. 
908,600 908,600 

ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΠΠΑ - ΧΑΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ - ΜΑΥΡΙΚΑ 
392,940 392,940 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΑΥΡΩΠΟΥ 1,467,920 1,467,920 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΛΥΒΑΚΙΩΝ 
540,440 540,440 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

ΚΙΕΡΙΟΥ 
480,260 480,260 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΙΤΕΑΣ 584,100 584,100 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  4,374,260 4,374,260 

.    

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
  

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ.Φ. -

TAXIS ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ € 
3,815,123 30,467 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ.Τ.-

ICIS ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ € 
1,467,356 9,484 
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ΕΡΓΟ  
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΣΤΟ 

ΝΟΜΟ  

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ € 

113,585 113,585 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ € 
860,600 16,550 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  6,256,664 170,086 

.    

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  
  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ - ΝΟΜΟΥ 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
1,056,493 1,056,493 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ 

ΡΕΝΤΙΝΑΣ Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
146,735 146,735 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Υ∆ΡΟΜΥΛΟΥ ∆.∆. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ 120,000 120,000 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  1,323,228 1,323,228 

.    

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ    

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε. 

280,000 200,000 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε. 

570,000 400,000 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΟΛΗΣ ΣΟΦΑ∆ΩΝ 
396,185 396,185 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο∆ΟΥ 

ΒΑΛΒΗΣ. 

366,800 366,800 
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ΕΡΓΟ  
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΣΤΟ 

ΝΟΜΟ  

"ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΛΑΣΤΗΡΑ" 
490,000 490,000 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ 317,000 317,000 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 999,987 999,987 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 

∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΗΣ 
402,000 402,000 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  3,821,972 3,571,972 

.    

 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ    

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε. 
60,000 60,000 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
155,129 924 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ 

ΤΟΥΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2,178,283 1,467 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 

ΝΕΡΩΝ 
234,000 2,300 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 
1,090,000 12,250 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ) 
4,050,400 79,478 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ 47,200 11,800 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  7,815,012 168,220 

.    

 ∆ΙΚΤΥΩΣΗ    

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: ∆ΙΑΤΟΠΙΚΗ 

- ∆ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ A.E. 

205,000 205,000 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ∆ΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ 

ΚΡΑΤΩΝ: ∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε. 

45,000 45,000 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  250,000 250,000 

.    

 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ  
  

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 

(∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ) ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ - 2Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

4,457,388 74,982 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  4,457,388 74,982 

.    

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ    

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε. 
100,000 65,000 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  100,000 65,000 

.    

 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ    

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΩΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

3,171,550 971,550 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  3,171,550 971,550 

.    

 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
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ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΗ 3/2/03
4,163,900 63,900 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  4,163,900 63,900 

.    

 ∆ΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ    

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΑΣΟ∆ΡΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ 

ΜΟΥΧΑΣ 
900,000 900,000 

ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 

ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 
464,000 464,000 

ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΣΤΑ∆ΕΣ 3γ ΚΑΙ 3ε ΤΟΥ 

∆ΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΑΗ∆ΟΝΟΧΩΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΛΑΪ∆ΑΣ 

485,945 485,945 

"ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΗ ΣΤΟ ∆.∆. ΠΟΡΤΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Ν. 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ" ∆ΑΣΙΚΗ 

ΘΕΣΗ "ΑΗΛΙΑΣ - ΚΑΡΟΥΤΗ" 

173,185 173,185 

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 

"ΣΤΑΥΡΟΣ" ΣΤΟ ∆.∆. ΑΝΘΗΡΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 
50,000 50,000 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  2,073,130 2,073,130 

.    

 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ    

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Ν.Α. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 150,064 150,064 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  150,064 150,064 

.    

 ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ    

∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 10,141,354 30,814 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΕΠΕΡ 27,023,331 46,955 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΝΕ∆ 

2001 
22,631,111 90,390 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  59,795,796 168,159 
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.    

 Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΑ)    

Ε' (ΠΕΜΠΤΟΣ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2601/98 (ΑΡΘΡΟ 3, 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ α, ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ xvii, xviii, xix, 

xx, xxi) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ. 

351,889,730 4,695,525 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 2601/98 ΕΤΟΥΣ 2002 ΤΟΜΕΑΣ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 
18,643,300 1,200,000 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  370,533,030 5,895,525 

.    

  Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)    

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 17,811,260 55,407 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 29,054,753 225,021 

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ∆ΡΑΣΗΣ 2.5.2 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
1,025,080 53,000 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΜΕ & ΜΜΕ (1-50 ΑΤΟΜΑ) 

Α΄ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ- ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

9,432,655 2,904,873 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  57,323,748 3,238,301 

.    

 Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)    

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ, ΚΑΜΠΙΝΓΚ 

ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, 

ΠΟΥ ∆ΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν.2601/98, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

2,520,909 *  

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  2,520,909 0 

.    

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ    

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΕΚ / ΟΑΕ∆ 9,178,486 137,728 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ / 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ (Β΄ ΦΑΣΗ) 
60,724,245 598,573 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ 

ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2000Α,2000Β ΚΑΙ 2001Α 
2,175,569 22,509 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΕΚ / ΟΑΕ∆ ( Β΄ ΦΑΣΗ) 6,883,563 191,460 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ / 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ (Γ ΦΑΣΗ) 
32,281,718 317,168 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2001Β 
670,489 5,297 

«ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ 

ΕΞΑΜΗΝOY ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2002Α» 
584,920 3,954 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ 

ΤΟΥ ΟΕΕΚ (ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 15/2/2003 ΕΩΣ 30/6/2004) 
4,520,000 61,640 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ(ΕΝΑΡΞΗ 

2002 Β) 

6,101,885 109,404 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ 

ΕΞΑΜΗΝOY ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2002Β 
816,398 6,875 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 
102,714,600 1,209,087 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ 

ΤΟΜΕΑ (ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΚΑΝ.ΕΕ/ 1257/99 

5,383,944 229,104 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2000 (Β' ΕΞΑΜΗΝΟ) 
8,353,607 156,418 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001 (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) 
10,770,995 327,548 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) ΓΙΑ 

ΤΟ 2001 (Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ) 

1,328,864 44,569 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) ΓΙΑ 

ΤΟ 2001 (Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ) 

2,630,076 35,332 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, 

ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, 

ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

21,915,236 266,112 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ & 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (2000 - 2003) 

4,784,218 33,750 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
30,000,000 520,000 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Α' ΕΞΞΑΜΗΝΟ) 

4,002,013 55,774 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΚ) 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ) 

9,811,921 263,158 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ 

ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 
7,625,000 68,200 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ << 

Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α>> (3,4,5,ΚΑΙ 6.) 
875,399 206,551 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ 

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 

24,651 880 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ 21,000,000 236,250 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 
3,760,343 740,534 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  358,918,141 5,847,876 
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.    

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2001 
23,888,481 344,828 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2000 
58,694,142 703,992 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑ∆ΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΗΚΑΝ / 

ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ 

ΑΠΟΚΞΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΤΟΥ Β΄ ΚΠΣ 

31,548,056 310,726 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 
36,408,000 1,280,200 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  150,538,679 2,639,746 

.    

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ    

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
17,603,400 245,083 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  17,603,400 245,083 

.    

 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ    

EKΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙ∆ΩΝ 1,150,286 30,902 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (ΟΕΕΚ) 292,370 5,128 

∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1,161,804 527,834 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣH ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ / ΟΑΕ∆ - Α΄ ΦΑΣΗ 26,180,269 401,598 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 
120,243 120,243 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
727,117 32,448 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
1,726,000 32,359 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

647,063 9,727 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - ∆.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΓΕΦΥΡΑ) 
44,607 5,799 

∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ - ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 

(2001-2003) 
2,355,651 731,315 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Α΄ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ - ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ-ΠΤΠΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

218,511 44,585 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ / Β΄ ΦΑΣΗ 

476,629 5,794 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ. ΑΝΑ∆ΙΑΤΑΞΗ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ 
964,771 18,489 

«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ - ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ - ΠΤ∆Ε 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 

262,308 32,789 

ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙ∆ΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 5,800,000 129,200 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - ∆.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ 
264,624 34,401 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ/ ΟΑΕ∆ (Β ΦΑΣΗ) 18,341,892 162,198 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟ∆ΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 2001-

2002 και 2002-2003 

5,415,697 8,318 
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 241,510 241,510 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ/ ΟΑΕ∆ 14,673,688 281,731 

''ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ'' 
6,749,816 88,041 

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» 
9,765,287 35,767 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗ -

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (∆ΑΣΚΑΛΟΙ) 2002-2005 -

Π.Τ.∆.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

1,770,267 389,459 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ) 2002-2005 

Π.Τ.Π.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

536,499 139,490 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Β΄ΦΑΣΗ 
1,111,200 45,300 

ΟΛΟΗΜΕΡΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 57,135,514 525,055 

ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 7,600,000 105,556 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ,ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

240,000 9,245 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  165,973,625 4,194,282 

.    

 ∆ΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ    

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜ. ΕΠΙΧ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ∆ΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ 

161,010 161,010 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜ. ΕΠΙΧ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ∆ΑΠ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

168,957 168,957 
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ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜ. ΕΠΙΧ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ∆ΑΠ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

202,142 202,142 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
1,257,602 1,257,602 

ΕΚΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ν. 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
770,360 770,360 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΙ∆ΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΠΕ.Π. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 1,320,600 1,320,600 

Προστατευµένο ∆ιαµέρισµα Β 3 ατόµων ? Γενικό Νοσοκοµείο 

Καρδίτσας 
40,000 40,000 

∆ιαµέρισµα Α Γ.Ν. Καρδίτσας 40,000 40,000 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΜΠΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ 

155,011 155,011 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ ∆. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

133,705 133,705 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΑΝΨΥΧΗΣ 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

133,705 133,705 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ , 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΣΟΦΑ∆ΩΝ 

140,807 140,807 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

155,011 155,011 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
147,087 147,087 
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ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ 

ΙΤΑΜΟΥ 

147,087 147,087 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 

ΣΕΛΑΝΩΝ 

147,087 147,087 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

∆ΗΜΟΥΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ , ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΡΓΙΘΕΑΣ 

288,188 288,188 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΤΑΜΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆. ΤΑΜΑΣΙΟΥ 

155,011 155,011 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 

ΠΑΛΑΜΑ 

161,044 161,044 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

249,215 249,215 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆.ΑΝ.ΕΠ. ΚΑΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ∆ΑΠ 

ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΜΠΟΥ 
301,247 301,247 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΕΤΑΚ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ∆ΑΠ 

ΣΤΟ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
283,810 283,810 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΑΜΙΣΟΥ 
147,087 147,087 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΙΘΩΜΗΣ 
147,087 147,087 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 147,087 147,087 
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ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΡΝΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 
147,087 147,087 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΕΝΕΛΑΪ∆ΑΣ 
147,087 147,087 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 
147,087 147,087 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 
147,087 147,087 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  7,588,297 7,588,297 

.    

 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΑΝΕΡΓΩΝ (STAGE) 2001 
10,156,560 181,800 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΑΝΕΡΓΩΝ (STAGE) 2000 
102,660,667 3,346,333 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (STAGE) 

ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ 

ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ 

6,519,000 155,800 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  119,336,227 3,683,933 

.    

 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ    

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. 

(ΕΚ) 950/97 ΣΤΗΝ ∆ΑΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

1,708,515 1,708,515 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ∆ΑΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ 31/12/1999 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. 

1,108,132 1,108,132 
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(ΕΚ) 950/97 - 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Α' 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΤΟΥΣ 2002 

9,038,056 800,071 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Γ΄ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΤΟΥΣ 2002 

6,141,125 306,442 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  17,995,828 3,923,160 

.    

 ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ    

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ 31/12/1999 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. 

(ΕΚ) 950/97 ΣΤΗΝ ∆ΑΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - 

214,233 214,233 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Α' ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΈΝΤΑΞΗΣ 

5,740,131 339,288 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  5,954,365 553,522 

.    

 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΩΣ 

5.900 ΕΥΡ Ω 

11,000,000 45,043 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  11,000,000 45,043 

.    

 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ  
  

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ( ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ ) 
2,320,780 2,320,780 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

356,800 356,800 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  2,677,580 2,677,580 

.    

 ∆ΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ    

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε. 
1,395,000 1,395,000 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  1,395,000 1,395,000 

.    

 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ    

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε. 

3,840,000 2,500,000 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ 

ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε. 

2,675,000 1,600,000 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ, ΤΟΜΕΑΚΗ 

ΚΑΙ ∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ 

ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε. 

290,000 174,000 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  6,805,000 4,274,000 

.    

 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
  

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

Α.Ε. 

90,000 60,000 
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 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  90,000 60,000 

.    

 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ 

ΛΥΚΕΙΑ , ΤΕΕ ΚΑΙ ΣΕΚΝ 

16,424,862 302,743 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 130 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σ.Ε.Κ. & Σ.Ε. 2,926,192 22,509 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
772,387 54,067 

Προηγµένες Τηλεµατικές Υπηρεσίες στο ΤΕΙ Λάρισας - ΠΗΓΑΣΟΣ 

ΝΕΤ ΙΙ 
308,144 154,072 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - EDUNET ΠΘ, 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΤΟΥ ΠΘ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ : ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

420,448 56,360 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ 
16,500 16,500 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ 
16,500 16,500 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ 
23,477 23,477 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΑ∆ΩΝ 
23,477 23,477 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
23,477 23,477 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
23,477 23,477 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23,477 23,477 
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7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΣΕΚ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
23,477 23,477 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

3ου TEE ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
23,477 23,477 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

TEE ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
23,477 23,477 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 

1Ο ΕΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
22,302 22,302 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1ο 

ΕΛ ΣΟΦΑ∆ΩΝ 
23,473 23,473 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1ο 

ΤΕΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 
22,709 22,709 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 4ο 

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
22,989 22,989 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 10/Θ 8ο 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 2ο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 
15,180 15,180 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 
3,212 3,212 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2/Θ 32ο 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
5,192 5,192 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ & 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ 

ΑΚΑΚΙΟΥ 

5,192 5,192 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΠΑΣ & 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΠΠΑΣ 
5,192 5,192 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 5/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 4/θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΛΑΝΘΗΣ & 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΛΑΝΘΗΣ 
5,192 5,192 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ & 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 9/θ 1ο 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ ΝΟΜΟΥ 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/θ 2ο 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ ΝΟΜΟΥ 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/Θ 3ο 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 8/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΟΛΟΗΜΕΡΟ 6/Θ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 12/Θ 10Ο 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
15,180 15,180 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
90,000 6,429 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
77,793 5,446 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (∆ΗΜΙΟΙΥΡΓΙΑ HELPDESK) 
822,138 142,173 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΣΤΟ 

ΝΟΜΟ  

ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ,

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΑΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ : ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ, ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

1,506,072 254,333 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 
43,000 43,000 

«ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ»  

545,982 96,554 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  24,434,326 1,634,995 

.    

 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ  
  

ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ 
1,014,233 36,223 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 42,082 42,082 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 38,248 38,248 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 38,248 38,248 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΟΦΑ∆ΩΝ 38,248 38,248 

ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 71,393,278 1,177,265 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

29,188,000 179,270 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  101,752,338 1,549,584 

.    
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ΝΟΜΟ  

 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

ΠΡΟΝΟΙΑ  
  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ 
692,590 23,707 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  692,590 23,707 

.    

 ∆ΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
146,735 146,735 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  146,735 146,735 

.    

  Σύνολο Νοµού  1,559,104,123 93,849,895 

ΠΗΓΗ: ΟΠΣ "ΕΡΓΟΡΑΜΑ"  
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ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ∆ΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  

 Στοιχεία καταχωρισµένα στο ΟΠΣ µέχρι 30-09-2003   Ποσά σε €  

ΕΡΓΟ  
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΣΤΟ 

ΝΟΜΟ  

 ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ    

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 26,409,414 26,409,414 

Ε.Ο. ΣΟΦΑ∆ΕΣ - Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 10,564,930 10,564,930 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  64,293,243 64,293,243 

.    

 ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ    

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
5,254,533 414,360 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
25,554,826 2,215,853 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  47,243,695 2,630,213 

.    

 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ    

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 
434,496 33,174 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ / ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

851,064 *  

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ 

ΧΩΡΑΣ 
952,313 69,259 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 

11,740 2,348 
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ΕΡΓΟ  
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  
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ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΣΤΟ 

ΝΟΜΟ  

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
11,740 11,740 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ Ε.Π ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
138,518 138,518 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 45,000 45,000 

MARKETING PLAN ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
35,000 35,000 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΩΝ 
13,800 13,800 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

11,800 11,800 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ "∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
152,350 152,350 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
18,000 18,000 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  2,675,820 530,989 

.    

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ    

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε∆ΕΤ 

Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ �∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ�» 

100,000 5,000 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 2.1 " 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ" & 2.13 " 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ" 

20,350 20,350 

ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 10,000 10,000 
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ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΣΤΟ 

ΝΟΜΟ  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 10,000 10,000 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-

2006 

80,000 80,000 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ/ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 - 2006 

270,000 270,000 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 50,000 50,000 

ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 35,000 35,000 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  575,350 480,350 

.    

 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ    

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

Η΄/ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

6,000,000 6,000,000 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  6,000,000 6,000,000 

.    

 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ- ∆ΙΚΤΥΑ    

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 27,190,022 521,790 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  27,190,022 521,790 

.    

 Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΑ)    

ΑΕ∆ΕΠ - Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ/ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΠΕ: ΕΚΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 

10,330,241 7,257,000 
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ΕΡΓΟ  
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΣΤΟ 

ΝΟΜΟ  

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ 

∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ 

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 5MW ΣΤΙΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΜΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΑΕ∆ΕΠ - Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ/ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΠΕ: ΕΚΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ 

∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ 

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 5MW ΣΤΙΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΜΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" 

7,206,163 7,206,163 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  17,536,404 14,463,163 

.    

  Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)    

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΜΕ & ΜΜΕ(1-50 ΑΤΟΜΑ) Β΄ΚΥΚΛΟΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
7,814,000 7,814,000 

ΕΝΙΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΠΜΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

70/2001, Α΄ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

4,066,650 4,066,650 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΠΜΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 70/2001 Α΄ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

16,266,600 16,266,600 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  28,147,250 28,147,250 

.    

 Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)    

∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 440,205 440,205 
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ΝΟΜΟ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΜΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 70/2001 Α ΠΡΟΚΗΤΥΞΗ 

9,707,250 9,707,250 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 70/2001 

Α΄ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

4,620,000 4,620,000 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  14,767,455 14,767,455 

.    

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2000-2007, ΕΠΙΜΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ 

ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 

12,917,297 1,800,000 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦ∆) - ΕΚΤ 
848,423 46,662 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΕΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ / 

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006 

100,000 100,000 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΙΡΗΞΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΟΠΑΑΧ) 

220,000 220,000 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

∆∆Ε - ∆ΕΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
250,000 250,000 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 22,000 22,000 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
9,000 9,000 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  14,366,720 2,447,662 

.    
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 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ    

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΛΠ (ΕΤΟΥΣ 2001)
1,027,146 *  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ €ΠΑΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 

2,274,394 103,066 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΚ ( 2004-2006) 100,000,000 6,900,000 

ΕΝ∆ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

275,000 275,000 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΕ ΜΜΕ ΚΑΙ ΠΜΕ 

/∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
300,000 300,000 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 9,000,000 88,041 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 4,000,000 29,000 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 
24,651 880 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
1,072,062 134,502 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΡΓΟΥ ΑΡΙΑ∆ΝΗ 
2,022,356 210,325 

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) (9) 

30,000,000 2,993,700 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) 
32,000,000 2,440,000 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
2,630,000 2,630,000 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  184,625,610 16,104,515 

.    
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 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ    

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 544,070 49,774 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 
82,082 3,487 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Π∆Σ) ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
106,870,138 6,665,661 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΕΠ 

ΣΤΙΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕΠ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

56,371 587 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Π.∆.Σ. 
3,712,399 230,169 

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» 1,600,440 78,738 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 7,300,000 260,000 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ - ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
1,317,652 88,041 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙ∆ΕΙΞΗΣ & 

ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
5,996,230 487,874 

''ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ'' 368,000 20,775 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ ΚΑΙ ΣΕΚ ΓΙΑ Ν' 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΜΕΝΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ 

4,541,153 270,259 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ -

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
9,000,000 630,530 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  141,388,536 8,785,894 

.    

 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 44,021 6,603 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο 

ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  44,021 6,603 

.    

 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ    

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

19,000,000 19,000,000 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  19,000,000 19,000,000 

.    

 ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ    

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Α' ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΈΝΤΑΞΗΣ 

5,740,131 5,740,131 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (2Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ) 
7,170,000 7,170,000 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  12,910,131 12,910,131 

.    

 ∆ΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ    

ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 
52,811,102 5,012,832 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  52,811,102 5,012,832 

.    

 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ    

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ 

ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ή ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΠΑΑΧ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Α' 

7,300,000 7,300,000 
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ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ Α΄ ΚΥΚΛΟΣ 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ 

4,545,000 4,545,000 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  11,845,000 11,845,000 

.    

 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΜΜΑΕ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΠΑΑΧ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α΄ ΚΥΚΛΟΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

4,000,000 4,000,000 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  4,000,000 4,000,000 

.    

 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ  
  

ΑΡΙΑ∆ΝΗ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
57,172,607 5,748,196 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 12,427,571 1,138,366 

ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ 
1,014,233 36,223 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ (Π.Σ.Ν.Α.): ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

5,980,741 218,506 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  76,595,152 7,141,291 

.    

 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  
  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ" 22,360,638 893,441 
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 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  22,360,638 893,441 

.    

 ∆ΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ 37,564,197 3,116,654 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  37,564,197 3,116,654 

.    

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 787,223,499 223,176,357 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  

Τα επεξεργασµένα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ενότητα αυτή αντλούνται από 

τον οδηγό της ICAP µε τίτλο «Οδηγός Επιχειρήσεων Θεσσαλίας 2000». 
Πρέπει να τονισθεί ότι η συνοπτική παρουσίαση των επεξεργασµένων στοιχείων από τη  
οµάδα έργου ως προς τον τοµέα και κλάδο που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις δεν 
είναι εξαντλητική µε την έννοια ότι δεν περιλαµβάνονται όλες ανεξαιρέτως οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Νοµό Καρδίτσας. Και τούτο διότι στον 
οδηγό αυτό περιλαµβάνονται µόνο οι επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν στο σχετικό 
αίτηµα της ICAP. Συνεπώς η εικόνα που ανακύπτει από την επεξεργασία των σχετικών 
στοιχείων είναι µερική πιθανόν δε και όχι αντιπροσωπευτική καθώς δεν υπάρχει η 
δυνατότητα στατιστικού ελέγχου από µέρους της οµάδας έργου κατά πόσον το εν λόγω 
δείγµα αποτελεί στατιστικά αντιπροσωπευτικό της συνολικού πληθυσµού επιχειρήσεων 
που λειτουργούν στον Νοµό Καρδίτσας. Παρά ταύτα, µπορεί υπό τους 
προαναφερθέντες περιορισµούς και αδυναµίες να χρησιµεύσει για µία πρώτη έστω και 
ελλιπή αποτύπωση των επιχειρηµατικών µονάδων που δραστηριοποιούνται στο Νοµό. 
Είναι προφανές ότι τα όποια συµπεράσµατα της οµάδας έργου που αναφέρονται 
κατωτέρω τελούν υπό τον περιορισµό της αδυναµίας στατιστικής επαλήθευσης της 
αντιπροσωπευτικότητας της βάσης δεδοµένων της ICAP. Υπενθυµίζεται ότι στα 
πλαίσια του έργου δεν υπήρχε η δυνατότητα ή η πρόβλεψη διενέργειας έρευνας πεδίου 
για την καταγραφή των επιχειρήσεων στο Νοµό Καρδίτσας. 
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∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΙ∆Η ΑΘΛΗΣΗΣ-ΣΠΟΡ-ΚΑΜΠΙΝΓΚ

ΕΙ∆Η ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ- Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ- ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ- ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΕΛΑΣΤΙΚΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ-ΣΤΡΩΜΑΤΑ -ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΕΝΤΡΑ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ

ΕΦΟ∆ΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ-ΡΟΛΟΓΙΑ-ΑΣΗΜΙΚΑ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

ΛΕΥΚΑ ΕΙ∆Η-ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ-ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ-ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ-∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

ΜΕΤΑΛΛΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ

ΝΗΜΑΤΑ-ΥΦΑΣΜΑΤΑ-ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΒΑΦΕΙΑ

ΟΡΥΚΤΑ-ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ

ΠΕΤΡΕΛΕΙΟΕΙ∆Η-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΥΓΡΑΕΡΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΟΤΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ-CASH AND CARRY

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΑΙΝΙΕΣ-∆ΙΣΚΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ-FACTORING-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ-∆ΑΠΕ∆Α-ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ-ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ-∆ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ∆Η

ΦΑΡΜΑΚΑ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

ΧΑΛΙΑ-ΜΟΚΕΤΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ

ΧΑΡΤΙ-ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ

ΧΗΜΙΚΑ-ΑΕΡΙΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ-ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
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ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Απόλυτος 

Αριθµός Ποσοστό 

ΑΓΡΟΤΙΚΑ-ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 37 4,63% 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 1 0,13% 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 0 0,00% 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 0 0,00% 

∆ΕΡΜΑ-ΓΟΥΝΑ 1 0,13% 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 0 0,00% 

∆ΙΑΦΟΡΑ 6 0,75% 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 0,13% 

∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 67 8,39% 

ΕΙ∆Η ΑΘΛΗΣΗΣ-ΣΠΟΡ-ΚΑΜΠΙΝΓΚ 3 0,38% 

ΕΙ∆Η ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 86 10,76% 

ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ- Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 13 1,63% 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ- ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ- ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 9 1,13% 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 2 0,25% 

ΕΛΑΣΤΙΚΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 4 0,50% 

ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ 8 1,00% 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 20 2,50% 

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ-ΣΤΡΩΜΑΤΑ -ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 16 2,00% 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΕΝΤΡΑ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ 0 0,00% 

ΕΦΟ∆ΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΕΣ 

ΠΛΟΙΩΝ 48 6,01% 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 0 0,00% 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 29 3,63% 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ 10 1,25% 

ΙΑΤΡΙΚΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 0 0,00% 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 0,13% 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ-ΡΟΛΟΓΙΑ-ΑΣΗΜΙΚΑ 1 0,13% 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 16 2,00% 

ΛΕΥΚΑ ΕΙ∆Η-ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ-ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 22 2,75% 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ-ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ-∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ 7 0,88% 
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ΜΕΤΑΛΛΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6 0,75% 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 26 3,25% 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ 1 0,13% 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ 39 4,88% 

ΝΗΜΑΤΑ-ΥΦΑΣΜΑΤΑ-ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΒΑΦΕΙΑ 43 5,38% 

ΟΡΥΚΤΑ-ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ 0 0,00% 

ΠΕΤΡΕΛΕΙΟΕΙ∆Η-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΥΓΡΑΕΡΙΑ 7 0,88% 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1 0,13% 

ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 0 0,00% 

ΠΟΤΑ 20 2,50% 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 79 9,89% 

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 4 0,50% 

ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ-CASH AND CARRY 8 1,00% 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 12 1,50% 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 10 1,25% 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 0 0,00% 

ΤΑΙΝΙΕΣ-∆ΙΣΚΟΙ 0 0,00% 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ 13 1,63% 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 7 0,88% 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 4 0,50% 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ-FACTORING-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 1 0,13% 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ-∆ΑΠΕ∆Α-ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ-ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 15 1,88% 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 10 1,25% 

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ-∆ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ∆Η 6 0,75% 

ΦΑΡΜΑΚΑ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 16 2,00% 

ΧΑΛΙΑ-ΜΟΚΕΤΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ 5 0,63% 

ΧΑΡΤΙ-ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ 12 1,50% 

ΧΗΜΙΚΑ-ΑΕΡΙΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ-ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ 37 4,63% 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 9 1,13% 

 



 

 135

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ 

ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Εισαγωγή 

Ο Νοµός Τρικάλων ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, µαζί µε τους 

Νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας και Μαγνησίας. Ο Νοµός περιλαµβάνει 23 δήµους και 3 

κοινότητες. 

 

Με έκταση 3.384 τετραγωνικών χιλιοµέτρων ο νοµός καταλαµβάνει το 24% περίπου 

της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και το 2,56% της χώρας. 

 

Ο νοµός Τρικάλων είναι ο πιο ορεινός από τους νοµούς της Θεσσαλίας. Περιβάλλεται 

από τα βουνά της Νότιας Πίνδου, από τα Χάσια και Αντιχάσια, και από τα όρη του 

Ζάρκου. Ανάµεσα στα βουνά αυτά βρίσκεται η χαµηλή πεδιάδα των Τρικάλων, που 

είναι σχεδόν το µόνο πεδινό τµήµα του νοµού. Ψηλότερες κορυφές των Τρικάλων είναι 

τα βουνά Λάκµος ή Περιστέρι, Αθαµανικά όρη ή Τζουµέρκα  και Χάσια.  

 

Ο σπουδαιότερος ποταµός του νοµού είναι ο Αχελώος. Πηγάζει από τις ανατολικές 

πλαγιές του Περιστερίου και των Τζουµέρκων και τις δυτικές των κεντρικών 

οροσειρών, αλλά στο νοµό ρέει σε µικρή έκταση. Μεγαλύτεροι ποταµοί είναι ο 

Πηνειός, που πηγάζει από τις βόρειες πλαγίες του Περιστερίου και συνεχίζει στο νοµό 

Καρδίτσας. Άλλοι ποταµοί, που είναι παραπόταµοι του Πηνειού, είναι ο Ληθαίος ή 

Τρικαλινός, ο Ντολερίτης, ο Πορταϊκός, ο Γκούρας, ο Ενιπέας.   
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Γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά 

Το κύριο χαρακτηριστικό στη γεωµορφολογία της περιοχής είναι η ορεινότητά της που 

καλύπτει σχεδόν τα 4/5 της, µε όλα τα στοιχεία του ορεινού τοπίου, όπως απότοµες 

κλίσεις, έντονη χιονοκάλυψη και αραιοκατοίκηση. Αναλυτικότερα στα 3.384 τ.χλµ. 

έκτασης ο νοµός Τρικάλων κατανέµεται ως εξής: 71,2% ορεινοί όγκοι, 12% ηµιορεινοί 

και 16,8% πεδινοί. 

 

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι ένα µεγάλο ποσοστό στις χρήσεις γης που 

καταλαµβάνουν οι βοσκότοποι, από τους οποίους το µεγαλύτερο µέρος είναι ορεινοί - 

δασικοί βοσκότοποι. 

 

Το σύνολο της περιοχής είναι ορεινό µε υψόµετρο που ξεπερνάει τα 200 m και σε 

ορισµένες περιοχές, όπως στην περιοχή της Πίνδου, είναι µεγαλύτερο των 2.000 m. 

Μεταξύ των ορεινών της περιοχής διαµορφώνονται στενοί δίοδοι σπουδαιότερη των 

οποίων είναι η στενωπός της Κατάρας (Ζυγός) από την οποία και διέρχεται ο οδικός 

άξονας Ηπείρου - Θεσσαλίας. 

 

Οι πεδινές του εκτάσεις είναι σε µεγάλο βαθµό καλλιεργούµενες. Τα ποσοστά των 

βασικών ζωνών χρήσεων γης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Βασικές ζώνες χρήσης  Ποσοστά  

Βοσκότοποι  40,21% 

καλλιεργούµενες εκτάσεις 20,80% 

δασικές εκτάσεις 30,46% 

Οικισµοί 3,51% 

υδάτινες εκτάσεις 1,66% 

λοιπές εκτάσεις 3,30% 
Πίνακας 1 

Πηγή: ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π 
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Πληθυσµός – ∆ηµογραφικά στοιχεία 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής (2001) ο πληθυσµός του νοµού 

Τρικάλων ανέρχεται σε 139.548 άτοµα (πραγµατικός πληθυσµός) εκ των οποίων οι 

3.385 είναι αλλοδαποί, δηλαδή το  2,4% του πληθυσµού.  

 

Ο νοµός Τρικάλων συγκεντρώνει το 1,3% του συνολικού πληθυσµού της χώρας και το 

18,5% του συνολικού πληθυσµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1971-2001 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ(%) 

 

ΝΟΜΟΣ 
1971 1981 1991 2001 1971-

1981 

1981-

1991 

1991-

2001 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 133.776 124.930 126.854 129.536 -6,61 1,54 2,11 

ΛΑΡΙΣΑ 232.226 254.295 270.612 277.973 9,50 6,42 2,72 

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 161.392 182.222 198.434 207.336 12,91 8,90 4,49 

ΤΡΙΚΑΛΑ 132.519 134.207 138.946 139.548 1,27 3,53 0,43 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 659.913 695.654 734.846 754.393 5,42 5,63 2,66 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 8.768.641 9.740.417 10.259.900 10.939.605 11,08 5,33 6,62 

Πίνακας 2 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ διαπιστώνεται ότι µεταξύ των απογραφών 1991 και 

2001 ο πληθυσµός του νοµού µειώθηκε κατά 0,4%, έναντι αύξησης για το σύνολο της 

χώρας 6,6%. 

 

 

2001* 1991 Μεταβολή % 
∆ήµος ή Κοινότητα** 

Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες  Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 5.424.089 5.515.516 10.939.605 5.051.553 5.201.027 10.252.580 7,4 6,0 6,6 

N. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 69.978 69.570 139.548 69.548 69.195 138.743 0,6 0,5 0,4 
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∆. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 25.370 26.302 51.672 24.337 24.625 48.962 4,2 6,8 5,5 

∆. ΑΙΘΗΚΩΝ 1.399 1.324 2.723 1.227 1.065 2.292 14,0 24,3 18,8 

∆. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 1.265 1.207 2.472 1.282 1.272 2.554 -1,3 -5,1 -3,2 

∆. ΓΟΜΦΩΝ 2.567 2.515 5.082 2.705 2.779 5.484 -5,1 -9,5 -7,3 

∆. ΕΣΤΙΑΙΩΤΙ∆ΑΣ 1.491 1.506 2.997 1.610 1.559 3.169 -7,4 -3,4 -5,4 

∆. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 5.821 5.918 11.739 5.382 5.477 10.859 8,2 8,1 8,1 

∆. ΚΑΛΛΙ∆ΕΝ∆ΡΟΥ 1.251 1.215 2.466 1.360 1.391 2.751 -8,0 -12,7 -10,4 

∆. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 821 802 1.623 1.058 1.062 2.120 -22,4 -24,5 -23,4 

∆. ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 1.220 1.078 2.298 1.229 1.134 2.363 -0,7 -4,9 -2,8 

∆. ΚΟΖΙΑΚΑ 1.477 1.481 2.958 1.372 1.354 2.726 7,7 9,4 8,5 

∆. ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ 1.097 1.038 2.135 1.116 1.013 2.129 -1,7 2,5 0,3 

2001* 1991 Μεταβολή % 
∆ήµος ή Κοινότητα** 

Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες  Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο 

∆. ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 1.596 1.562 3.158 1.668 1.636 3.304 -4,3 -4,5 -4,4 

∆. ΟΙΧΑΛΙΑΣ

(ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) 
3.701 3.569 7.270 3.275 3.292 6.567 13,0 8,4 10,7 

∆. ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ 1.792 1.770 3.562 1.723 1.716 3.439 4,0 3,1 3,6 

∆. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ 1.857 1.828 3.685 1.805 1.851 3.656 2,9 -1,2 0,8 

∆. ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ 1.507 1.496 3.003 1.714 1.746 3.460 -12,1 -14,3 -13,2 

∆. ΠΙΑΛΕΙΩΝ 1.904 1.915 3.819 1.984 1.963 3.947 -4,0 -2,4 -3,2 

∆. ΠΥΛΗΣ 2.284 2.212 4.496 2.562 2.529 5.091 -10,9 -12,5 -11,7 

∆. ΠΥΝ∆ΑΙΩΝ 1.165 963 2.128 1.211 1.027 2.238 -3,8 -6,2 -4,9 

∆. ΤΥΜΦΑΙΩΝ 1.049 1.048 2.097 1.126 1.152 2.278 -6,8 -9,0 -7,9 

∆. ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ 2.091 2.039 4.130 2.145 2.151 4.296 -2,5 -5,2 -3,9 

∆. ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 3.642 3.552 7.194 3.738 3.718 7.456 -2,6 -4,5 -3,5 

∆. ΧΑΣΙΩΝ 1.907 1.829 3.736 2.430 2.457 4.887 -21,5 -25,6 -23,6 

ΚΟΙΝ. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 770 640 1.410 568 460 1.028 35,6 39,1 37,2 

ΚΟΙΝ. ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ 409 335 744 306 291 597 33,7 15,1 24,6 

ΚΟΙΝ. ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ 525 426 951 615 475 1.090 -14,6 -10,3 -12,8 

Πίνακας 3  

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. 
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*Προσωρινά στοιχεία 

**Τα όρια των δήµων & κοινοτήτων δεν είναι πάντα συγκρίσιµα µεταξύ 1991 & 2001 

 

Στο νοµό µόνο οι ∆ήµοι Τρικκαίων και Καλαµπάκας έχουν πληθυσµό πάνω από 10.000 

κατοίκους.. Υπάρχουν 5 δήµοι που έχουν πληθυσµό πάνω από 4.000 κατοίκους, ενώ 

όλοι οι υπόλοιποι δήµοι έχουν πληθυσµό κάτω από 4.000 κατοίκους.  

Η πληθυσµιακή πυκνότητα του νοµού την τελευταία δεκαετία ακολουθεί καθοδική 

πορεία. Το 1991 ήταν 41,05 άτοµα ανά τ.χλµ. και το 2001 ήταν 40,79 άτοµα ανά τ.χλµ., 

παρόλο που η πυκνότητα του πληθυσµού αυξάνονταν σταθερά από 1991 – 1994. 

 Πίνακας 4 

 Πηγή: ΕΣΥΕ 

 
Το 51,86 % του συνολικού πληθυσµού ζει σε αγροτικές περιοχές, ενώ ο αστικός 

πληθυσµός αποτελεί το 48,14%.  

Ο βαθµός αστικοποίησης στο νοµό (ποσοστό αστικού πληθυσµού στο σύνολο του 

πληθυσµού) παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια θετική αυξητική πορεία.. Στον ίδιο 

πίνακα φαίνεται ότι το ποσοστό του αστικού πληθυσµού στο νοµό, την περίοδο 1981-

1991 παρουσίασε µικρή αύξηση της τάξης του 1,62%, ενώ τη δεκαετία 1991-2001 

σηµείωσε µεγάλη αύξηση της τάξεως 12,87%. Έντονο παρουσιάζεται το φαινόµενο της 

αστικοποίησης στο νοµό και σε απόλυτα και σε σχετικά µεγέθη. 

  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

  Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
1981 1991 2001 

Πραγµατικός  134.207 100,00% 138.946 100,00% 139.548 100,00% 

- Αστικός  45.160  33,65% 48.962 35,27% 67.057 48,14% 

- Ηµιαστικός  13.783 10,27% 13.970 10,05% -  

- Αγροτικός  75.264  56,08% 76.014 54,70% 70.990 51,86% 

Νοικοκυριά  36.900  39.579  43.920 
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Υποδοµές 

Μεταφορές 

Οι κυριότεροι οδικοί άξονες που διασχίζουν την περιοχή είναι οι οδοί Τρικάλων – 

Καλαµπάκας - Ιωαννίνων και Τρικάλων – Πύλης – Ελάτης – Άρτας και το δίκτυο των 

επαρχιακών δρόµων. Στο οδικό δίκτυο συµπεριλαµβάνονται και οι αγροτοδασικοί δρόµοι 

όπως επίσης και η σιδηροδροµική γραµµή Τρικάλων-Καλαµπάκας. 

 

Η µία  από τις εθνικές οδούς είναι αυτή των Τρικάλων – Καλαµπάκας - Ιωαννίνων που 

διασχίζει την περιοχή της Καλαµπάκας και είναι καλής βατότητας, µε καλοσυντηρηµένα 

πρανή η οποία διαθέτει σταθµό εκχιονιστικού µηχανήµατος στα όρια του νοµού. Η άλλη 

εθνική οδός είναι αυτή των Τρικάλων – Πύλης – Ελάτης – Άρτας, η οποία µέχρι το 

χιονοδροµικό κέντρο Περτουλίου έχει πολύ καλή βατότητα και είναι  καλοσυντηρηµένη, 

παρόλο που δέχεται το βάρος της τουριστικής κίνησης. Πιο πάνω όµως από την περιοχή 

Περτουλίου το πλάτος του δρόµου µειώνεται και η προσπέλαση είναι περιορισµένη. Αυτό 

οφείλεται στις κατολισθήσεις που σε µερικά σηµεία καθιστούν την προσπέλαση 

επικίνδυνη ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χειµώνα. Η υπάρχουσα χάραξη και διάνοιξη 

του δρόµου έγινε στις αρχές της δεκαετίας του '70 και µέχρι σήµερα έχουν γίνει πολύ λίγα 

έργα βελτίωσης. 

Το σιδηροδροµικό δίκτυο της περιοχής, του οποίου το µήκος υπολογίζεται στα 40 χλµ., 

απαρτίζεται από τον άξονα της γραµµής Τρικάλων-Καλαµπάκας και αποτελεί µέρος της 

γραµµής Παλαιοφάρσαλα – Καλαµπάκα. Με τρένο πραγµατοποιούνται 7 δροµολόγια από 

Τρίκαλα προς Καλαµπάκα και 6 προς Καρδίτσα-Παλαιοφάρσαλα, όπου από εκεί υπάρχει 

ανταπόκριση για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο. Πρόβληµα αποτελεί το γεγονός ότι στον 

άξονα αυτό η σιδηροτροχιά έχει πλάτος 1µ., δηλαδή στενότερη από τη σιδηροτροχιά του 

άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη που είναι κανονική µε πλάτος 1,20µ. 

Παρόλο που τα δροµολόγια είναι τακτικά, το σιδηροδροµικό δίκτυο δεν προτιµάται από 

το κοινό για µετακίνηση λόγω των καθυστερήσεων, αλλά χρησιµοποιείται κυρίως για 

µεταφορά εµπορευµάτων. 

 

 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002 

 Επιβατ. αυτοκίνητα ΙΧ σε

κυκλοφορία 

16561 17668 18927 20553 22729 25404 27592 29831 
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 Εγγραφές καιν. επιβατικών ΙΧ 631 1009 1286 1595 2180 2723 2409 2367 

 Ταξί σε κυκλοφορία 221 205 205 205 205 205 205 205 

 Λεωφορεία σε κυκλοφορία 257 257 258 269 275 274 278 283 

 Φορτηγά σε κυκλοφορία 14268 14930 15358 16004 16601 17096 17536 17957 

 Τροχαία ατυχήµατα 273 296 276 267 246 233 184 162 

 Κύριες τηλεφ/κές συνδέσεις,

συσκευές ως 1996 

62044 62314 58957 59973 60839 61269 - - 

 Επιβατ. αυτοκίνητα ΙΧ ανά 100

κατοίκους  

11,84 12,66 13,59 14,79 16,4 18,35 19,98 - 

 Κύριες τηλεφ/κές συνδέσεις ανά

100 κατοίκους 

44,36 44,66 42,34 43,18 43,9 44,26 - - 

 Τροχαία ατυχήµατα ανά 1000

κατοίκους 

1,95 2,12 1,98 1,92 1,77 1,68 1,33 - 

Πίνακας 5 

Πηγή: «Νοµοί της Ελλάδας», στο www.economics.gr 

Υγεία – Πρόνοια 

Η νοσοκοµειακή περίθαλψη στο νοµό εξυπηρετείται  από το Γενικό Νοσοκοµείο 

Τρικάλων και σε πιο σύνθετες περιπτώσεις αξιοποιείται η ύπαρξη του 

Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας.  

Η αναλογία ιατρών ανά 1000 κατοίκους, αυξάνεται σταθερά στο 2,55 το 2000 σε σχέση 

µε τα προηγούµενα  έτη, αλλά παραµένει σε χαµηλά επίπεδα συγκρινόµενη µε το 

σύνολο της χώρας.  

 

 ΥΓΕΙΑ  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002 

 Κλίνες θεραπευτηρίων 467 448 458 454 465 - - - 

 Αριθµός δηµόσιων νοσοκοµείων - - - 1 1 - 1 1 

 Αριθµός ιδιωτικών κλινικών - - - 8 8 - 8 - 

 Κλίνες ιδιωτικών κλινικών 256 233 243 233 244 - 222 - 

 Ηµέρες νοσηλείας 98927 84255 - 115117 - - - - 

 Αριθµός ιατρών 304 297 318 316 351 354 - - 

 Αριθµός οδοντιάτρων 106 112 112 115 116 118 - - 
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 Φαρµακεία 102 103 103 103 103 103 - - 

 Αριθµός ιατρών ανά 1000

κατοίκους 

2,17 2,12 2,28 2,27 2,53 2,55 - - 

Πίνακας 6 

Πηγή: «Νοµοί της Ελλάδας» στο www.economics.gr 

 

Οικονοµική ∆ραστηριότητα 

Ο νοµός Τρικάλων παράγει το 1,02 % του συνολικού ΑΕΠ της χώρας. Το 1998 έχει 

καταχωρηθεί ΑΕΠ αξίας 367,9 εκ δρχ, συνεισφέροντας το 16,26% του παραχθέντος 

προϊόντος της Θεσσαλίας.  

 

∆είκτες ευηµερίας Έτος Νοµός 

Τρικάλων 

Μέσος όρος 

χώρας 

Κατάταξη σε 

σχέση µε τους 

52 Νοµούς 

ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,29 εκατ.δρχ. 4,05 35 

Κατά κεφαλή αποταµιευτικές καταθέσεις  2000 1,12 εκατ.δρχ. 1,79 41 

∆ηλωθέν εισόδηµα ανά κάτοικο  2001 1,14 εκατ.δρχ. 1,69 36 

Φόρος εισοδήµατος ανά κάτοικο  2001 60 χιλ. δρχ. 142 40 

Φυσική αύξηση πληθυσµού/ 1000 

κατοίκους  

2001 -3,84 -0,01 42 

Μαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης/ 

1000 κατοίκους  

2001 65 68 31 

Μαθητές δηµοτικού/ 1000 κατοίκους  2001 56 59 35 

Συµµετοχή στα συνολικά  µεγέθη της 

χώρας  

    

ΑΕΠ  1998 1,0%  23 

Φορολογούµενοι  2002 1,2%  23 
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∆ηλωθέν στην εφορία εισόδηµα  2002 0,9%  23 

Φόρος εισοδήµατος φ.π.  2002 0,5%  27 

Αποταµιευτικές καταθέσεις  2000 0,8%  28 

Πίνακας 7 

Πηγή: Νοµοί της Ελλάδας στο www.economics.gr 

 

ΑΚΑΘAΡΙΣΤO ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ    

Σε εκατοµµύρια δραχµές. Σε τρέχουσες τιµές    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΝΟΜΟΙ 1995 1996 1997 1998 

ΕΛΛΑ∆Α  27.235.205 29.935.080 33.132.660 36.042.240 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1.673.585 1.839.195 2.041.510 2.262.218 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 252.555 273.420 304.367 336.669 

ΛΑΡΙΣΑ 641.591 707.249 821.248 890.530 

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 501.304 554.837 608.626 667.047 

ΤΡΙΚΑΛΑ 278.135 303.689 307.269 367.972 

Πίνακας 8 

Πηγή: Νοµοί της Ελλάδας στο www.economics.gr 

 
Σε ό,τι αφορά την σύνθεση του ΑΕΠ, όπως βλέπουµε στον πίνακα 9, ο τριτογενής 

τοµέας καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µερίδιο 67,08% του ΑΕΠ του νοµού Τρικάλων το 

1998 και ακολουθεί ο πρωτογενής µε ποσοστό 20,95% και ο δευτερογενής µε 11,96%. 

Από τα διαθέσιµα στοιχεία της περιόδου 1990-98 διακρίνεται µια σταδιακή κάµψη του 

πρωτογενούς τοµέα την περίοδο 1992 – 1994 µε σχετική αύξηση του τα επόµενα 

χρόνια, ενώ το ίδιο συµβαίνει και στο δευτερογενή τοµέα. Παράλληλα εµφανίζεται 

σηµαντική άνοδος του τριτογενή ο οποίος εκδηλώνει κάµψη µόνο το 1998.  

 

 Ποσοστιαία συµµετοχή

οικονοµικών κλάδων στο

ΑΕΠ του Νοµού 

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 

 Γεωργία %  21,58 20,60 15,66 14,39 15,03 29,07 26,7 13,68 20,95 
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 Βιοµηχανία %  19,58 20,04 20,4 16,93 16,75 8,87 8,94 11,96 11,96 

 Μεταλλεία - Ορυχεία %   - - - - 0,14 0,15 0,11 0,11 

 Μεταποίηση %   - - - - 4,41 4,48 6 6,18 

 Ενέργεια %   - - - - 1,57 1,42 1,32 1,26 

 Κατασκευές %   - - - - 2,74 2,87 4,52 4,4 

 Υπηρεσίες % 58,82 59,35 63,93 68,67 68,21 62,04 64,34 74,34 67,08 

Πίνακας  9  

Πηγή: Νοµοί της Ελλάδας στο www.economics.gr 

 

Με 3,29 εκ δρχ (2001) και παρά το γεγονός ότι την τελευταία 7ετία σηµειώνει σταθερή 

άνοδο, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του νοµού βρίσκεται σε χαµηλότερη θέση από το 

αντίστοιχο µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας (Πίνακας 10). Όπως φαίνεται και στον 

πίνακα 7, ανέρχεται στο 80,9% του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας το 2001 και 

κατατάσσεται στην 35η θέση.  

Σε σύγκριση µε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο νοµός Τρικάλων 

το 1998 µε 77,31% δεν ξεπερνούσε τον µέσο όρο της Περιφέρειας και είχε κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ µικρότερο από τους νοµούς Λάρισας και Μαγνησίας.  

 
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΚΑΘAΡΙΣΤO ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 

Σε τρέχουσες τιµές (δραχµές)      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΝΟΜΟΙ  1995 1996 1997 1998  2001 

ΕΛΛΑ∆Α  2.608.021 2.857.523 3.155.841 3.427.252 4.053.813 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2.255.532 2.479.412 2.749.553 3.044.974  

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 1.950.848 2.114.716 2.348.637 2.597.072  

ΛΑΡΙΣΑ 2.364.161 2.600.495 3.009.625 3.253.470  

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 2.490.492 2.760.028 3.031.037 3.323.454  

ΤΡΙΚΑΛΑ 1.988.624 2.176.982 2.207.028 2.649.663 3.287.074 

Πίνακας 10 

Πηγή: Νοµοί της Ελλάδας στο www.economics.gr 

Με δηλωθέν εισόδηµα 1,14 εκατ. δρχ. ανά κάτοικο το 2001 (άνοδος 12%, 68% του 

µέσου Ελλάδας) και καταθέσεις 1,12 εκατ. δρχ. ανά κάτοικο το 2000, οι κάτοικοί του 
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πλήρωσαν το 2001 κατά µέσο όρο για φόρο εισοδήµατος 60 χιλ. δρχ., έναντι µέσου 

όρου για τη χώρα 142 χιλ. δρχ.  

Σε αυτόν αναλογεί 1,2% των φορολογουµένων (άνοδος 1,7% το 2002), 0,9% του 

δηλωθέντος εισοδήµατος της χώρας (+10,5%) και 0,5% του φόρου εισοδήµατος 

φυσικών προσώπων (+10%). 

εκ. δρχ.  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002 

 Αριθµός φορολογουµένων 40016 42299 46310 48289 50636 53473 56073 57005 

 ∆ηλωθέν εισόδηµα, εκ. δρχ., χιλ.

ευρώ από 2002 

75449 87255 100456 119735 133738 141866 157966,93 512459 

 ∆ηλωθέν εισόδηµα ανά

κάτοικο,δρχ 

539449 625484 721547 862178 965032 1024955 1144291 - 

 Φόροι άµεσοι ανά κάτοικο, δρχ - 50552 61290 78992 85457 85528 - - 

 Αρ. φορολ/µένων - εισοδηµατίες 3662 3941 4582 5009 5271 6429 6120 6444 

 ∆ηλ. εισόδηµα, εισοδηµατίες, εκ.

δρχ., χιλ. ευρώ από 2002  

- - - - - - 7395,63 14857 

 Φόρος εισοδ., εισοδηµατίες,εκ.

δρχ., χιλ. ευρώ από 2002 

- - - - - - 251,43 1131 

 Αρ. φορ/µένων-

έµποροι,βιοµήχανοι,επιχ. 

8035 8116 8133 8091 8195 9055 9902 7874 

 ∆ηλ. εισόδηµα, έµποροι,

βιοµήχανοι,επιχ., εκ. δρχ., χιλ.

ευρώ από 2002 

- - - - - - 32069,19 95960 

 Φόρος εισοδ., έµποροι,

βιοµήχανοι,επιχ,εκ. δρχ., χιλ. ευρώ

από 2002 

- - - - - - 2150,9 7323 

 Αρ. φορ/µένων - γεωργοί κλπ 7736 8346 8982 8933 9130 9120 9147 7206 

 ∆ηλ. εισόδηµα, γεωργοί κλπ.,εκ.

δρχ., χιλ. ευρώ από 2002 

- - - - - - 11899,99 41559 

 Φόρος εισοδ., γεωργοί κλπ, εκ.

δρχ., χιλ. ευρώ από 2002 

- - - - - - 122,96 979 

 Αρ. φορ/µένων - µισθωτοί 12384 12871 13627 14277 15119 15995 16793 15139 

 ∆ηλ. εισόδηµα, µισθωτοί,εκ. δρχ.,

χιλ. ευρώ από 2002 

- - - - - - 64870,89 177609 
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 Φόρος εισοδ., µισθωτοί,εκ. δρχ.,

χιλ. ευρώ από 2002 

- - - - - - 3483,64 9107 

 Αρ. φορ/µένων - ελευθ.επαγ/τίες 950 998 1023 1047 1102 1227 1234 3141 

 ∆ηλ. εισόδηµα, ελευθ.επαγ/τίες,εκ.

δρχ., χιλ. ευρώ από 2002 

- - - - - - 9362,32 48376 

 Φόρος εισοδ.,ελευθ.επαγ/τίες,εκ.

δρχ., χιλ. ευρώ από 2002 

- - - - - - 1225,85 4083 

 Αρ. φορ/µένων - συνταξιούχοι 7249 8027 9963 10932 11819 11647 12877 17201 

 ∆ηλ. εισόδηµα, συνταξιούχοι, εκ.

δρχ., χιλ. ευρώ από 2002 

- - - - - - 32368,89 134098 

 Φόρος εισοδ.,συνταξιούχοι,εκ.

δρχ., χιλ. ευρώ από 2002 

- - - - - - 1015,15 4021 

 Φόρος εισοδ. φυσ. προσώπων,εκ.

δρχ., χιλ. ευρώ από 2002 

- - - - 7671 7496,48 8249,97 26644 

 Φόρος εισ. φ.προσ. ανά

κάτοικο,δρχ 

- - - - 55353 54158 59755 - 

 Φόρος ΜΑΠ, εκ. δρχ., χιλ. ευρώ

από 2002 

- - - - - 50,09 51,75 223,13 

 ΦΜΑΠ -αριθ. δηλώσεων φυσ.

προσώπων 

- - - - - 178 178 186 

 ΦΜΑΠ -αριθ. δηλ. φυσ.

προσώπων/1000 κατ 

- - - - - 1,28 1,28 - 

Πίνακας 11 

Πηγή: Νοµοί της Ελλάδας στο www.economics.gr 

 
Το 2002 οι ελεύθεροι επαγγελµατίες αντιπροσώπευαν το 5,51% των φορολογουµένων 

ενώ το 1995 ήταν 2,4%. Οι έµποροι, βιοµήχανοι και επιχειρηµατίες σηµείωσαν µια 

µείωση από το 1995 στο 2002 περίπου 7% λόγω των συνθηκών γενικότερης 

οικονοµικής κρίσης. Αύξηση παρατηρείται στον αριθµό των συνταξιούχων και 

ελεύθερων επαγγελµατιών.  

 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ  1995 %  2002 % 

 Αριθµός φορολογουµένων 40016 100 57005 100 

 εισοδηµατίες 3662 9,2 6444 11,30 
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 έµποροι, βιοµήχανοι, επιχειρηµατίες. 8035 20,1 7874 13,81 

 γεωργοί κλπ 7736 19,3 7206 12,64 

µισθωτοί 12384 30,9 15139 26,65 

ελευθ.επαγ/τίες 950 2,4 3141 5,51 

 συνταξιούχοι 7249 18,1 17201 30,27 

Πίνακας 12 

Πηγή: Νοµοί της Ελλάδας στο www.economics.gr 

Πρωτογενής Τοµέας 

Στη γεωργία αναλογεί το 1/5 του προϊόντος του νοµού. Επίσης εκεί παράγεται το 2,7% 

του συνολικού γεωργικού προϊόντος της χώρας (πίνακας 17).  

Το σύνολο των καλλιεργούµενων εκτάσεων ( Πίνακας 13) έχει µειωθεί στο νοµό 

Τρικάλων. Ενώ το 1995 αναλογούσε σε 602.812στρέµµατα το 2001 µειώθηκε στα 

567.562 στρέµµατα (µείωση 6,21%).  

Οι αρδευθείσες καλλιέργειες υφίστανται από το 1995 µια συνεχή µείωση όπως επίσης 

και το ποσοστό τους επί του συνόλου των καλλιεργειών. Το 1995 συνιστούσαν το 

70,1% του συνόλου των καλλιεργειών ενώ το 2001 το 64,9%. 

Είναι η 1η παραγωγός περιοχή τυριού της χώρας µε 17% της συνολικής παραγωγής το 

2002 (7% το 2001) και η 9η  στην παραγωγή βαµβακιού, µήλων και κρέατος µε 4,1%, 

1,5% και 3% αντίστοιχα. 

Η παραγωγή γάλατος και τυριού σηµειώνει ανοδική πορεία τα έτη 1995-2001. Η 

παραγωγή βαµβακιού παρουσιάζει διάφορες αυξοµειώσεις την περίοδο 1995 – 2001 µε 

µία µεγάλη µείωση το 2000 που µπορεί να οφείλεται σε αστάθµητους παράγοντες όπως 

οι καιρικές συνθήκες. Τέλος, η παραγωγή µήλων και κρέατος όπως παρουσιάζεται στον 

πίνακα 13, µετά από µια µικρή µείωση την περίοδο 97 - 98, ακολούθησε ανοδική 

πορεία στην παραγωγή. 

 ΓΕΩΡΓΙΑ  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 

 Σύνολο καλλιεργειών, στρέµµατα 602812 601645 607369 601272 601079 605149 567562 

 Αρδευθείσες καλλιέργειες, στρέµµατα 422906 420294 408352 389313 393799 378731 368485 

 Ελαιόλαδο, τόννοι 80 90 313 282 424 437 471 

 Καπνός, τόννοι 3536 3811 3087 3096 3219 2894 2723 

 Βαµβάκι, τόννοι 69464 44477 51079 54636 57323 49462 54635 
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 Σιτάρι, τόννοι 30073 26276 31300 35305 27934 36613 35060 

 Ρύζι, τόννοι - - - - - - - 

 Εσπεριδοειδή, τόννοι 1 3 5 1 1 - - 

 Μήλα, τόννοι 4145 4704 2111 3764 4547 4452 4101 

 Ροδάκινα, τόννοι 319 486 589 444 769 665 432 

 Πατάτες, τόννοι 5595 5894 3863 3471 3570 4468 3553 

 Τοµάτες, τόννοι 18226 16930 10682 17343 17375 18000 17028 

 Κρέας, τόννοι 12507 12196 9866 11220 10785 11442 12431 

 Γάλα, τόννοι 46103 44793 45851 45281 46499 48787 49689 

 Τυρί µαλακό, τόννοι 3710 5626 6246 6349 7970 7924 7723 

 Τυρί σκληρό, τόννοι 2669 4260 5276 5115 3884 3887 3854 

 Αυγά, χιλ.τεµάχια 22291 20460 19346 20140 21415 20076 19457 

 Γεωργικοί ελκυστήρες 6336 6459 6543 6581 6537 - - 

 Αριθµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων - - - - 15337 - - 

 Χρησιµοποιούµενη γεωργική γη, χιλ.

στρεµ. 

- - - - 600,37 - - 

Πίνακας 13 
Πηγή: Νοµοί της Ελλάδας στο www.economics.gr 

∆ευτερογενής Τοµέας 

Στο νοµό Τρικάλων στη µεταποίηση αναλογεί το 6,2%, εκεί δε παράγεται 0,5% της 

συνολικής µεταποιητικής παραγωγής της χώρας. Οι επενδύσεις των βιοµηχανικών 

επιχειρήσεων του νοµού την περίοδο 1999-2000 υποχώρησαν, σύµφωνα µε τα στοιχεία 

της Ετήσιας Βιοµηχανικής Έρευνας της ΕΣΥΕ. 

Ενώ το 1995 αριθµούσαν 430 επιχειρήσεις µε συνολικό κύκλο εργασιών 43 δις δρχ, το 

2000 ήταν 3.768 επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών 45,9 εκ ευρώ. Αντίθετα µείωση 

υπέστη ο αριθµός των µεταποιητικών επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 10 

άτοµα, αυξάνοντας όµως τις πωλήσεις τους. 

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-

ΒΙΟΤΕΧΝ.-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

 Αριθµός µεταποιητικών και

κατασκευαστ. επιχειρήσεων 

- 427 430 - - - - - - 
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 Μέση ετήσια απασχόληση-

Άτοµα 

- 1236 1276 - - - - - - 

 Κύκλος εργασιών, εκ. δρχ. 37964 42862 43196 - - - - - - 

 Αριθµός µεταποιητικών

επιχειρήσεων 

- 255 255 - - - - 786 - 

 Μέση ετήσια απασχόληση-

Άτοµα 

- 1072 1038 - - - - - - 

 Κύκλος εργασιών µετ/κών

επιχ/σεων, εκ. δρχ, εκ. ευρώ

από 2000 

- 34950 33308 - - - - 114,24 - 

 Αριθµός κατασκευαστ.

επιχειρήσεων 

- 172 175 - - - - 1224 - 

 Μέση ετήσια απασχόληση-

Άτοµα 

- 164 238 - - - - - - 

 Κύκλος εργασιών κατασκ.

επιχ/σεων, εκ. δρχ., εκ.

ευρώ από 2000 

- 7912 9888 - - - - 53,36 - 

 Αριθµός µεταποιητικών

επιχ. (απασχ.>10 άτοµα) 

56 51 - 49 49 47 48 46 - 

 Προστ/νη αξία µετ/κών

επιχ/σεων(απ.>10 άτοµα),

εκ. δρχ. 

4952,3 6761,6 - 9675,7 12710 15496 15310,4 15182,1 - 

 Πωλήσεις µετ/κών

επιχ/σεων (απ.>10 άτοµα),

εκ. δρχ. 

13695,7 17053,4 - 22419,3 31905 35955 41044,5 43997,5 - 

 Μέση ετήσια απασχόληση

(απασχ.>10 άτοµα) 

- - - - - - - 1287 - 

Πίνακας 14 

Πηγή: Νοµοί της Ελλάδας στο www.economics.gr 

 

Τριτογενής Τοµέας 

Ο κλάδος των υπηρεσιών σηµειώνει συνεχή ανοδική πορεία την τελευταία δεκαετία, 

αποτελώντας σήµερα το 67,08% του ΑΕΠ του νοµού. Σε σχέση µε το 1990 
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παρατηρείται µια αύξηση της τάξης του 14% στη συµµετοχή του τριτογενούς τοµέα 

στο ΑΕΠ του νοµού. 

Στον τοµέα του εµπορίου ο µεγαλύτερος αριθµός επιχειρήσεων είναι στο λιανικό, 

κλάδος στον οποίο παρατηρείται γενική ανάκαµψη δεδοµένου του διπλασιασµού του 

αριθµού των επιχειρήσεων αλλά και αύξησης του τζίρου από 33 δις δρχ το 1993 σε 94,5 

δις δρχ το 2000, ξεπερνώντας και το αντίστοιχο στο χονδρικό εµπόριο. 

Οι επιχειρήσεις χονδρικού εµπορίου έχουν αυξήσει τον κύκλο των εργασιών τους από 

37,2 δις δρχ το 1993 σε 53,2 δις δρχ το 2000.  

 ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 

 Αριθµός επιχειρήσεων

χονδρικού εµπορίου 

- 387 408 - - - - 475 

 Μέση ετήσια απασχόληση-

άτοµα.(χονδ) 

- 830 858 - - - - - 

 Κύκλος εργασιών χονδρικού

εµπορίου, εκ.δρχ, εκ. ευρώ από

2000 

37271 45600 49650 - - - - 156,05 

 Αριθµός επιχειρήσεων λιανικού

εµπορίου 

- 839 880 - - - - 2438 

 Μέση ετήσια απασχόληση-

άτοµα.(λιαν) 

- 701 758 - - - - - 

 Κύκλος εργασιών λιανικού

εµπορίου, εκ.δρχ, εκ. ευρώ από

2000 

33081 41920 48577 - - - - 277,56 

 Αριθµός επιχειρήσεων εµπορίας,

συντήρησης αυτοκινήτων,

καυσίµων 

- - - - - - - 555 

 Κύκλος εργασιών επιχ.

εµπορίας, συντ. αυτ/των,

καυσίµων, εκ. ευρώ 

- - - - - - - 99,62 

 Αριθµός επιχειρήσεων

ξενοδοχείων-εστιατορίων 

- - - - - - - 1326 

 Κύκλος εργασιών ξεν/xείων-

εστ/ρίων, εκ. ευρώ 

- - - - - - - 40,32 



 

 151

 Αριθµός επιχειρήσεων

χρηµατοπιστωτικής 

διαµεσολάβησης 

- - - - - - - 42 

 Κύκλος εργασιών επιχ.

χρηµατοπιστωτικής 

διαµεσολάβησης, εκ. ευρώ 

- - - - - - - 0,9 

 Αριθµός επιχειρήσεων

υπηρεσιών εκπαίδευσης 

- - - - - - - 64 

 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων

υπηρεσιών εκπαίδευσης, εκ.

ευρώ 

- - - - - - - 2,88 

 Αριθµός επιχειρήσεων

υπηρεσιών υγείας 

- - - - - - - 30 

 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων

υπηρεσιών υγείας, εκ. ευρώ 

- - - - - - - 4,92 

 Αριθµός άλλων επιχ. υπηρεσιών - - - - - - - 1794 

Κύκλος εργ. άλλων επιχ., εκ.ευρώ - - - - - - - 98,23 

Πίνακας 15 

Πηγή: Νοµοί της Ελλάδας στο www.economics.gr 

Ο νοµός Τρικάλων παρουσιάζει αυξηµένη τουριστική κίνηση λόγω των Μετεώρων 

στην περιοχή Καλαµπάκας και του χιονοδροµικού κέντρου Περτουλίου. 

Στην περιοχή της Καλαµπάκας - Μετεώρων η τουριστική περίοδος αρχίζει την άνοιξη, 

και  πιο συγκεκριµένα τον Απρίλιο όπου η κίνηση αυξάνεται σταδιακά τον Μάιο µέχρι 

και τις αρχές Ιουνίου. Τους επόµενους µήνες παρουσιάζεται µία κάµψη και η 

τουριστική κίνηση αυξάνεται και πάλι τον Σεπτέµβριο, και κατά τον Οκτώβριο 

παρουσιάζεται σηµαντική κίνηση.  

 Το χιονοδροµικό κέντρο Περτουλίου αποτελεί το δεύτερο τουριστικό πόλο της περιοχής. 

Η κίνηση εδώ στηρίζεται κατεξοχήν στους ηµεδαπούς τουρίστες, ενώ αναπτύσσεται 

ιδιαίτερα ο χειµερινός αλλά και ο θερινός τουρισµός. Η τουριστική κίνηση αυξάνεται τους 

χειµερινούς µήνες και ειδικότερα Σαββατοκύριακα ή τριήµερα διακοπών καθώς το 

χιονοδροµικό κέντρο αποτελεί πόλο έλξης για επισκέπτες από τον Νοµό, τους γύρω 

Νοµούς ή ακόµα και επισκέπτες από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Η περιοχή 

προσφέρεται είτε για χιονοδροµικά αθλήµατα είτε απλώς για  εκδροµή. 
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Στον τοµέα του τουρισµού ο αριθµός των διανυκτερεύσεων τόσο αλλοδαπών όσο και 

ηµεδαπών αυξάνεται σταθερά την τελευταία δεκαετία  µε µικρές αποκλίσεις και ο 

αριθµός των ξενοδοχείων αυξάνεται τα τελευταία τέσσερα χρόνια (πίνακας 16). 
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Κλίνες σε

ξενοδοχειακά 

καταλύµατα 

Ξενοδοχεία Παραδοσιακά 

καταλύµατα 

∆ιανυκτερεύσεις 

αλλοδαπών 

∆ιανυκτερεύσεις 

ηµεδαπών 

∆ιανυκτερεύσεις 

αλλοδαπών ανά 

κάτοικο 

1991 2124   66163 99215 0,47 

1992 2292   106848 118592 0,76 

1993 2346   74059 104676 0,53 

1994 2363   106050 107567 0,75 

1995 2577   96543 109886 0,69 

1996 2682   108012 106936 0,77 

1997 2712   125387 147723 0,90 

1998 2699 48  149404 136500 1,07 

1999 2752 49  123911 146009 0,89 

2000 2989 56 1 133562 156785 0,96 

2001 3095 59     

 

Πίνακας 16 

Πηγή: οι νοµοί της Ελλάδας www.economics.gr 
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 ΠΡΟΪΟΝ - ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 

  Γεωργία, τιµές αγοράς, εκ.δρχ. 30304 35181- 29312 28332 33784 80873 81100 42062 77109 - - - 

 Μεταλλεία – Ορυχεία, τιµές αγοράς, 

εκ.δρχ. 

 - - - - 411 465 356 412 - - - 

 Μεταποίηση, τιµές αγοράς, εκ.δρχ. 11288 13150 14715 10783 13484 12271 13621 18451 22773 - - - 

 Ενέργεια, τιµές αγοράς, εκ.δρχ. 2568 2888 3363 3660 4036 4380 4342 4078 4637 - - - 

 Κατασκευές, τιµές αγοράς, εκ.δρχ. 13639 18182 20102 18890 20137 7621 8737 13889 16201 - - - 

 Υπηρεσίες, τιµές αγοράς, εκ.δρχ. 82582 101348 119624 135213 153310 172579 195424 228433 246840 - - - 

 Ακαθ.Εγχ.Προϊόν, τιµές αγοράς,εκ.δρχ 140381 170749 187116 196878 224751 278135 303689 307269 367972 392545 422379 4553771 

 Ακαθ.Εγχ.Προϊόν κατά κεφαλή % µ.ό. 

χώρας 

78,59 77,68 74,18 69,29 69,72 76,33 76,18 69,93 77,31 77,63 77,85 81,08 

 Ακαθ.Εγχ.Προϊόν κατά κεφαλή, δρχ. 1016597,19 1230393,69 1348722 1411026 1603898 1988624 2176982 2207028 2649663 2832544 3051628 3287074,8 

 Μεταποίηση % µεταποίησης χώρας 0,53 0,52 0,51 0,35 0,41 0,34 0,34 0,47 0,53 - - - 

 Υπηρεσίες % υπηρεσιών χώρας 1,01 1,01 1 0,98 0,96 0,93 0,95 0,97 0,97 - - - 

 Γεωργία % γεωργίας χώρας 2,14 1,84 1,54 1,42 1,4 3,01 2,98 1,49 2,61 - - - 

 

 

Πίνακας 17 

Πηγή: «Νοµοί της Ελλάδας», economics.gr 
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Απασχόληση - Ανεργία 

Ο ενεργός πληθυσµός του νοµού Τρικάλων το 1998 ανερχόταν σε 25 χιλιάδες άτοµα, 

ενώ οι απασχολούµενοι ήταν 21,9 χιλιάδες. Η διαχρονική εξέλιξη του ενεργού 

πληθυσµού και της απασχόλησης παρουσιάζει από το 1997 καθοδική πορεία. 

 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 2001 

 Εργατικό δυναµικό 49039 35433 36662 33103 34664 31213 33892 25527 52379 

 Απασχολούµενοι 45034 33627 34608 30868 32519 28687 30731 21906 47177 

 Άνεργοι 4005 1806 2054 2235 2145 2526 3161 3621 5202 

Πίνακας 18 

Πηγή: www.economics.gr 

Η διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας στα Τρίκαλα την περίοδο 1991-1998 δείχνει τάσεις 

αυξοµείωσης (πίνακας 18). Συγκεκριµένα, το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του 

εργατικού δυναµικού του νοµού Τρικάλων7 το 1991 ήταν 8,1% και το 1998 ήταν 

14,1%, σηµειώνοντας άνοδο 6 ποσοστιαίων µονάδων. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 

σύνολο της χώρας ήταν 7% και 10,9%. 

H καµπύλη Lorenz για την κατανοµή του ΑΕΠ σε σχέση µε τον πληθυσµό των 

τεσσάρων Θεσσαλικών Νοµών αναδεικνύει τις υπάρχουσες και προοπτικά 

διευρυνόµενες περιφερειακές ανισότητες, οι οποίες κατ’ ελάχιστον δεν ευνοούν τον 

Νοµό και επιτείνουν το ήδη διογκωµένο πρόβληµα της ανεργίας. 

 

                                                 
7 Για τα έτη εκτός απογραφών είναι το εγγεγραµµένο στον ΟΑΕ∆ εργατικό δυναµικό, 

απασχολούµενοι και άνεργοι, και αφορά µόνο την απασχόληση µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ΙΚΑ.  Έτσι, το µέγεθος αυτό για τα παλαιότερα έτη υποεκτιµά το πραγµατικό, και είναι 

µικρότερο των απογραφικών στοιχείων, αλλά και εκείνων της έρευνας εργατικού δυναµικού που 

εµφανίζονται στους δείκτες ευηµερίας των Περιφερειών και του συνόλου Ελλάδος. Τα πρόσφατα 

έτη, τα κίνητρα εγγραφής στα µητρώα του ΟΑΕ∆ (συµµετοχή σε επιδοτούµενα προγράµµατα 

κατάρτισης, ασφάλιση υγείας ανέργων κ.λπ.) είχαν ως συνέπεια τη µεγάλη άνοδο του αριθµού των 

εγγεγραµµένων ανέργων. Τα στοιχεία αφορούν τον ∆εκέµβριο κάθε έτους. Συνεπώς, θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη ότι πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας εµφανίζονται τον ∆εκέµβριο σε περιοχές µε 

µεγάλη συµµετοχή της γεωργίας και του τουρισµού στη συνολική δραστηριότητα. 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΕΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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Σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας, το ποσοστό ανεργίας φθάνει το 11,6% και είναι 

υψηλότερο από το αντίστοιχο εθνικό που ανέρχεται στο 10,19% (2001). Για το Νοµό 

Τρικάλων από τα στοιχεία προκύπτει η δυσµενής εικόνα το ποσοστό της ανεργίας να 

υπερβαίνει τον αντίστοιχο µέσο όρο τόσο σε Θεσσαλικό όσο και σε Εθνικό επίπεδο. 

Όσον αφορά τους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις στο 

Νοµό στο Παράρτηµα της ανά χείρας µελέτης παρατίθενται στοιχεία που αφορούν στον 

αριθµό των επιχειρήσεων καθώς επίσης και τον κλάδο δραστηριοποίησης τους. Όπως 

τονίζεται και στο εν λόγω Παράρτηµα τα στοιχεία αυτά έχουν αντληθεί από τον 

“Οδηγό Επιχειρήσεων  Θεσσαλίας 2000” της ICAP. Η παρατήρηση και ανάλυσή τους 

δείχνει ότι αυτά δεν αφορούν στο σύνολο των επιχειρήσεων του νοµού, αλλά ένα 

υποσύνολο επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν στο ερωτηµατολόγιο της ICAP. 

Συνεπώς δεν υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου κατά πόσο αυτό το υποσύνολο είναι 

στατιστικά αντιπροσωπευτικό του συνολικού πληθυσµού. Ως εκ τούτου, η όποια εικόνα 

προκύπτει υπόκειται στην πιθανότητα σφάλµατος. Υπενθυµίζεται ότι στα πλαίσια της 

µελέτης αυτής δεν προεβλέπετο η διενέργεια έρευνας πεδίου 
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Μορφωτικό Επίπεδο - Εκπαίδευση 

Ο νοµός το 2001 έχει χαµηλότερη του µέσου όρου χώρας αναλογία µαθητών 

∆ηµοτικού ανά 1.000 κατοίκους (56 έναντι 59). Από τον παρακάτω πίνακα 

διαπιστώνεται µείωση των δηµοτικών σχολείων µε την µείωση των µαθητών και 

αύξηση στα αντίστοιχα για την ιδιωτική α/θµια εκπαίδευση. Αντίθετα αυξήθηκαν τα 

γυµνάσια και τα λύκεια και µειώθηκε ο αριθµός των µαθητών τους. 

 ΠΑΙ∆ΕΙΑ 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 184 178 176 173 172 169 163 162 160 158 

 Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ  

ΣΧΟΛΕΙΑ 

- - - 1 1 1 2 2 2 2 

 ∆Ι∆ΑΚΤ.ΠΡΟΣ.∆ΗΜΟΤ. 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

661 658 651 673 762 777 682 743 631 755 

  ∆Ι∆ΑΚΤ.ΠΡΟΣ.Ι∆ΙΩΤ. 

∆ΗΜΟΤ.ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- - - 5 8 9 12 14 14 13 

 ΜΑΘΗΤΕΣ ∆ΗΜ. 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

11223 10640 10017 9466 8967 8630 8323 8144 8009 7961 

 ΜΑΘΗΤΕΣ Ι∆ΩΤ.∆ΗΜ. 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 - - 67 99 87 105 137 156 164 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 26 26 26 26 29 29 30 30 30 30 

 Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ - - - - - - - - - - 

 ∆Ι∆ΑΚΤ.ΠΡΟΣΩΠ. 

ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

376 395 404 474 498 502 477 463 488 533 

 ∆Ι∆ΑΚΤ.ΠΡΟΣΩΠ. Ι∆ΙΩΤ. 

ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

- - - - - - - - - - 

 ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

6137 6127 5964 5986 5664 5390 5181 4936 4749 4558 

 ΜΑΘΗΤΕΣ Ι∆ΙΩΤ. 

ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

- - - - - - - - - - 

ΛΥΚΕΙΑ 12 16 21 21 20 20 18 18 24 25 

 Ι∆ΙΩΤΙΚΑ  - - - 4 3 3 1 1 4 4 



 

 158

ΛΥΚΕΙΑ 

 ∆Ι∆ΑΚΤ.ΠΡΟΣΩΠ. 

ΛΥΚΕΙΩΝ 

308 379 417 472 481 488 466 457 482 567 

 ∆Ι∆ΑΚΤ.ΠΡΟΣΩΠ. Ι∆ΙΩΤ. 

ΛΥΚΕΙΩΝ 

- - - 39 34 36 11 - 12 37 

 ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ - 5364 5416 5399 5323 5275 5119 4988 5079 5200 

 ΜΑΘΗΤΕΣ Ι∆ΙΩΤ. 

 ΛΥΚΕΙΩΝ 

3965 - - 132 122 100 23 15 209 247 

 ΜΑΘ.  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆. ΑΝΑ  

1000ΚΑΤ  

72,7 82,43 81,44 81,37 78,55 76,45 73,98 71,45 70,91 70,5 

ΜΑΘ.  ∆ΗΜ. ΑΝΑ  1000 ΚΑΤ 80,77 76,33 71,69 67,66 64,11 61,86 59,78 58,64 57,79 57,51 

Πίνακας 19 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
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Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  ∆ Ε Υ Τ Ε Ρ Η  

ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 

 

2.1  Η Ανάλυση SWOT στη Λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων 

 

Η ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ως µεθολογικό 

εργαλείο, αποτελεί ένα υπόδειγµα καταγραφής των σηµαντικότερων συµπερασµάτων 

που προκύπτουν από την ανάλυση και την καταγραφή του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος της περιοχής µελέτης. Απώτερος στόχος είναι καταρχήν ο εντοπισµός 

των ισχυρών σηµείων στη βάση των οποίων µπορεί να στηριχθεί η αναπτυξιακή πορεία 

της περιοχής αναφοράς και να καθοριστούν οι στρατηγικές κατευθύνσεις µιας 

συνεκτικής και συνολικής στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. Επίσης, ο εντοπισµός και 

καταγραφή των αδύνατων σηµείων αποτελεί την αναγκαία βάση για εκείνες τις 

πολιτικές και δράσεις που θα συνέβαλαν στη αντιµετώπισή τους. Σε ένα δυναµικά 

µεταβαλλόµενο περιβάλλον παρουσιάζονται ευκαιρίες και κίνδυνοι, που πρέπει να 

αξιολογούνται και να λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό των παρεµβάσεων 

πολιτικής υπέρ της περιοχής αναφοράς.  

 

Οι δύο πρώτες κατευθύνσεις συνδέονται µε την ανάλυση του εσωτερικού 

περιβάλλοντος, δηλαδή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής µελέτης και 

αφορούν αποκλειστικά τον προσδιορισµό των πλεονεκτηµάτων ή µειονεκτηµάτων που 

πηγάζουν από την υφιστάµενη υποδοµή, τις χωρικές διαρθρώσεις και τα στοιχεία που 

διαµορφώνουν το κοινωνικοοικονοµικό προφίλ της περιοχής. Η συλλογή, ανάλυση και 

επεξεργασία των φυσιογνωµικών, οικονοµικών, κοινωνικών και λοιπών στοιχείων που 

έχει προηγηθεί επιτρέπει την αξιολόγηση και τη σύνοψη των συµπερασµάτων σχετικά 

µε τα δυνατά και αδύνατα σηµεία που σκιαγραφούν το χαρακτήρα της υπό µελέτη 

περιοχής. Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συγκροτούν το εσωτερικό περιβάλλον 

της περιοχής µελέτης, εντοπίζονται και εξειδικεύονται οι παράµετροι που συνιστούν τα 

δυνατά σηµεία, τα οποία πρέπει να αναπτύξει η παραγωγική δραστηριότητα στην 

περιοχή, καθώς και τα αδύνατα σηµεία, τα οποία καλείται να περιορίσει, ώστε να µην 

αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξή της. Αντίστοιχα, λαµβάνοντας 
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υπόψη τα συµπεράσµατα από την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος, 

προσδιορίζονται τα σηµεία εκείνα που διαφαίνεται να αποτελούν ευκαιρίες για 

ανάπτυξη και τα οποία θα πρέπει να εκµεταλλευθεί ο στρατηγικός αναπτυξιακός 

σχεδιασµός της περιοχής µελέτης, καθώς και οι κίνδυνοι που ενδέχεται να 

αντιµετωπίσει στο µέλλον η περιοχή αναφοράς. 

Συνοψίζοντας, η µεθοδολογία της SWOT ανάλυσης αποσκοπεί στη διαµόρφωση 

αναπτυξιακής στρατηγικής µε βάση δύο καίριες κατευθύνσεις: 

 

(α) την εξωτερική αξιολόγηση, όπως αποτυπώνεται από τους κινδύνους και τις 

ευκαιρίες του υπό εξέταση συστήµατος (περιοχής) στο περιβάλλον που 

λειτουργεί και 

(β) από την εσωτερική αξιολόγηση, όπως αποτυπώνεται από τις δυνάµεις και τις 

αδυναµίες µέσα στο υπό εξέταση σύστηµα (περιοχή). 

 

Οι δύο ανωτέρω κατευθύνσεις διαφοροποιούνται ανάλογα µε το βαθµό ελέγχου των 

παραγόντων και αλλαγών µέσα σε κάθε κατηγορία. Η δυναµική και απεριόριστη φύση 

του εξωτερικού περιβάλλοντος µπορεί σοβαρά να παρακωλύσει τη διαδικασία του 

στρατηγικού προγραµµατισµού, ενώ οι εσωτερικοί παράγοντες καθιστώνται 

ευκολότερα κατανοητοί και υπό έλεγχο.   

  

Σε επίπεδο περιφερειακής ανάπτυξης, η ανάλυση SWOT συνδέεται µε τη διαµόρφωση 

αναπτυξιακής στρατηγικής, σε ένα περιβάλλον µε διακυµάνσεις, περιορισµούς και 

αυξανόµενο ανταγωνισµό. Έµφαση δίδεται σε ένα σύνολο παραγόντων που ασκούν 

ευµενή ή δυσµενή επίδραση στο παραγωγικό σύστηµα  της περιοχής αναφοράς. Οι 

παράγοντες αυτοί συνήθως αφορούν εξωγενείς και ενδογενείς περιορισµούς αλλά και 

δυνατότητες που δηµιουργούνται τόσο στο τοπικό / περιφερειακό επίπεδο, όσο και από 

την αλληλεξάρτηση του τοπικού µε το εθνικό και το διεθνές επίπεδο αναφοράς. Οι 

εξωτερικές ευκαιρίες και απειλές µπορούν να έχουν επιπτώσεις στο ρυθµό ανάπτυξης 

της περιοχής και να απαιτούνται µέτρα δράσης για προώθησης υποστηρικτικών ή / και 

διορθωτικών πολιτικών, ανάλογα µε τη δυναµική των εξελίξεων. Η εσωτερική ανάλυση 

των δυνάµεων και των αδυναµιών αποσκοπεί στην αξιολόγηση των πόρων, των 

οργανωτικών και λοιπών δυνατοτήτων που έχει η περιοχή προκειµένου να 

εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες στο εξωτερικό της περιβάλλον ή να αναδείξει τοµείς που 

ενδέχεται να πρέπει να δράσει ώστε να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις του εξωτερικού 

της περιβάλλοντος. Η ανάλυση και µεθοδική αξιοποίηση των πληροφοριών για το 
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εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της υπό µελέτη περιοχής είναι καθοριστικής 

σηµασίας για τον περιορισµό της αβεβαιότητας στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και 

στη διαµόρφωση ενός ρεαλιστικού πλαισίου αναφοράς για την ορθολογική αξιολόγηση 

των ορίων ανάπτυξης και απασχόλησης στην περιοχή µελέτης. 

 

 

SWOT Ανάλυση  

 

Strengths: δύναµη, πόροι, ικανότητες 

περιοχής αναφοράς που µπορεί να 

χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά προκειµένου 

να επιτύχει τους στόχους της. 

 

 

Weaknesses: αδυναµίες, περιορισµοί, 

ελαττώµατα ή ατέλειες που εµποδίζουν την 

περιοχή αναφοράς στην επίτευξη των 

στόχων της. 

 

Opportunities: ευκαιρίες, ευνοϊκή κατάσταση, 

αλλαγή, ή συγκυρία στο εξωτερικό 

περιβάλλον που µπορεί να ωφελήσει την 

περιοχή αναφοράς. 

 

 

Threats: κίνδυνοι, δυσµενής κατάσταση, 

απειλές στο Περιβάλλον της περιοχής 

αναφοράς που µπορεί να αποβεί 

καταστροφική στην επίτευξη αναπτυξιακής 

στρατηγικής ή και στην επιβίωσή της. 

 

 

Οι ενέργειες που αναλαµβάνονται και µπορούν να συναχθούν από τους τέσσερις αυτούς 

τοµείς είναι οι ακόλουθες:  

● Στήριξη στις δυνάµεις της περιοχής αναφοράς. 

● Περιορισµός των αδυναµιών. 

● Αξιοποίηση των ευκαιριών.  

● Αντιµετώπιση των απειλών.  

 

Στην περίπτωση ανάλυσης των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών του νοµού Τρικάλων 

και της διαµόρφωσης στρατηγικών και πολιτικών για την εφαρµογή του 

περιφερειακού προγράµµατος για την απασχόληση στο περιβάλλον του νοµού, τα 

στάδια εφαρµογής της ανάλυσης έχουν όπως παρακάτω. 
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Περιγραφή – προκαταρκτικές ενέργειες: την συλλογή στοιχείων και 

πληροφοριών, και την ανάπτυξη της µεθοδολογίας, καθώς και την ανάλυση του 

περιβάλλοντος µέσα στο οποίο θα διαµορφωθεί αποτελεσµατική αναπτυξιακή 

στρατηγική µε έµφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης. 

 

Ανάλυση: καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν την οικονοµική και 

κοινωνική ανάπτυξη του Νοµού µε την ανάλυση των δυνατοτήτων και αδυναµιών, 

που είτε υποστηρίζουν είτε παρεµποδίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία καθώς και 

των ευκαιριών και των κινδύνων (ανάλυση SWOT). Αποτύπωση του παραγωγικού 

δυναµικού και ανάλυση της δυναµικής του στην περιοχή αναφοράς. Ανάλυση του 

πληθυσµού και των χαρακτηριστικών των ανέργων. 

 

∆ιαµόρφωση στρατηγικής: διαµόρφωση των βασικών κατευθύνσεων της στρατηγικής 

ανάπτυξης - µε έµφαση στην αύξηση της απασχόλησης - µε τον προσδιορισµό πιθανών 

δράσεων ή την υπόδειξη τοµέων στους οποίους η περιοχή αναφοράς µπορεί να 

αναπτύξει σηµαντικό δυναµικό συγκριτικό πλεονέκτηµα στο άµεσο µέλλον.  
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Μεθοδολογία Ανάλυσης 

 

 

 

 

 

Συλλογή - παράθεση στοιχείων - µεθοδολογία: 

- Πόροι και ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα περιοχής 

- Κύριες τάσεις και εξελίξεις 

- Επισκόπηση εµπειρικών µελετών και στατιστικών 

  στοιχείων  

 

 

 

Ανάλυση SWOT 

- Ευκαιρίες και Κίνδυνοι 

- ∆υνατά και Αδύνατα Σηµεία 

 

Ανάλυση δυναµικής για δηµιουργία 

θέσεων απασχόλησης από τις επιχειρήσεις 

  

Ανάλυση του πληθυσµού και των χαρακτηριστικών 

απασχολούµενου δυναµικού 

 

 

 

 

 

 

∆ιαµόρφωση πρότασης 

 
Περιγραφή - 

Προκαταρκτικές Ενέργειες 

 
Ανάλυση 
SWOT 

 
∆ιαµόρφωση 
Στρατηγικής 
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- Επιδιωκόµενοι στόχοι 

 

Στόχοι και µέτρα 

- Συµµετοχή και ρόλος φορέων 

 

 

 

 

 

2.2  Σύνοψη Χαρακτηριστικών Νοµού Τρικάλων 

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην πρώτη ενότητα , όπου γίνεται η 

αποτύπωση του Νοµού Τρικάλων και τον παρακάτω πίνακα ο οποίος συνοψίζει τους 

ενδεικτικούς αναπτυξιακούς δείκτες ευηµερίας θα προκύψει η περαιτέρω ανάλυση για 

τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη στρατηγικής. Αυτό γίνεται µε την ανάλυση των 

πλεονεκτηµάτων, µειονεκτηµάτων, προοπτικών και απειλών που αντιµετωπίζει µια 

περιοχή, δηλαδή µε την ανάλυση SWOT. 

 

Αναπτυξιακοί ∆είκτες Ευηµερίας: Νοµός Τρικάλων 

∆είκτης Ανάπτυξης Έτος Νοµός 

Τρικάλων 

Μέσος 

Όρος 

Χώρας 

Κατάταξη σε 

σχέση µε τους 

52 Νοµούς της 

Xώρας 

ΑΕΠ κατά κεφαλή (€) 2001 9.655 11.885 35 

Κατά κεφαλή αποταµιευτικές καταθέσεις (€) 2000 3.290 5.255 41 

∆ηλωθέν εισόδηµα ανά κάτοικο (€) 2001 3.345 4.960 36 

Φόρος εισοδήµατος ανά κάτοικο (€) 2001 180 420 40 

Φυσική αύξηση πληθυσµού ανά 1.000 κατοίκους 2001 -3,84 -0,01 52 

Μαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ανά 1.000 κατοίκους  2001 65 68 31 

Μαθητές ∆ηµοτικού ανά 1.000 κατοίκους 2001 56 59 35 

     

Συµµετοχή στα συνολικά µεγέθη της χώρας 

ΑΕΠ 1998 1,0%  23 

Φορολογούµενοι 2002 1,2%  23 
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∆ηλωθέν στην εφορία εισόδηµα 2002 0,9%  23 

Φόρος εισοδήµατος φ.π. 2002 0,5%  27 

Αποταµιευτικές καταθέσεις 2000 0,8%  28 

     

Πηγή: www. Economics.gr 
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2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

   ΣΥΝΟΨΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

  

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (S) Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (W) 

 

 Κεντρική γεωγραφική θέση 

 

 

 Αποµόνωση και ενδοπεριφερειακές ανισοτήτες 

 Πλούτος φυσικών και περιβαλλοντικών 

πόρων 

  Ανάγκη εξοµάλυνσης των διαρθρωτικών

       στρεβλώσεων των παραγωγικών τοµέων 

  

 Πολιτιστικοί πόροι και κληρονοµιά    Ανάγκη καταπολέµησης της ανεργίας 

  

 Ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικού 

τουρισµού 

 Μικρό µέγεθος εσωστρεφών επιχειρήσεων, απουσία 

επιχειρήσεων-leaders χαµηλή επιχειρηµατική 

παιδεία 

 

 Ανάδειξη παραδοσιακών - τοπικών 

προϊόντων και δυνατότητες υποστήριξης της 

µεταποίησης 

 Απουσία συντονισµού κεντρικών και  

περιφερειακών αναπτυξιακών πολιτικών 

  

 Υλοποίηση εκτεταµένων έργων υποδοµής  Απουσία πιστοποίησης τοπικών προϊόντων και 

ενιαίας προβολής 

  Μείωση και γήρανση του πληθυσµού και αύξηση 

ανεργίας 

  Αδυναµίες εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης 

  

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (O) ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ (T) 

 

 ∆υνατότητες αποτελεσµατικής 

απορρόφησης χρηµατοδότησης και 

 

 Ασυµµετρίες και στρεβλώσεις στην κατανοµή του 

παραγωγικού δυναµικού 
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ενισχύσεων 

 

 Αξιοποίηση των συγκριτικών 

δυνατοτήτων ανάπτυξης του νοµού 

 

  

 Ανάπτυξη υποδοµών και υποστηρικτικών 

δικτύων 

 

 Αδυναµία απορρόφησης αναπτυξιακών πόρων 

 Αξιοποίηση φυσικών και πολιτιστικών 

πόρων και ανάπτυξη εναλλακτικών 

οικονοµικών δραστηριοτήτων 

 

 

 Προοπτικές ανάπτυξης των 

παραγωγικών τοµέων της οικονοµίας 

 Ανεπάρκεια τουριστικών υποδοµών και 

περιβαλλοντική υποβάθµιση 

  

 ∆υνατότητα αξιοποίησης καινοτοµιών 

και σύγχρονων τεχνολογιών 

  

  

 

  



 

 168

 

2.3.1 ∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 

2.3.1.1 Κεντρική γεωγραφική θέση 

 

Η περιοχή µελέτης βρίσκεται σε κεντρική θέση στον ηπειρωτικό κορµό της χώρας, 

γεγονός που παρέχει δυνατότητες προσβασιµότητας προς όλες τις κατευθύνσεις, µε 

εγγύτητα τόσο προς το ορεινό σύµπλεγµα της Πίνδου, όσο και προς το πεδινό τµήµα 

που ορίζει ο Θεσσαλικός κάµπος. Η εκµετάλλευση αυτού του πλεονεκτήµατος 

συνδέεται µε τη διαθεσιµότητα και ανάπτυξη των υποδοµών, καθιστώντας τις 

µεταφορές και τις µεταφορικές υποδοµές βασική προϋπόθεση ανάπτυξης της περιοχής. 

Σηµαντικά έργα υποδοµής που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία έτη µέσω του Β’ και Γ’ 

ΚΠΣ, καθώς και έργα που είναι σε εξέλιξη ή σε σχεδιασµό, δίνουν έµφαση στη 

βελτίωση των οδικών µεταφορών τον εκσυγχρονισµό του οδικού δικτύου, την 

ολοκλήρωση των βασικών συµπληρωµατικών οδικών αξόνων και τις υποστηρικτικές 

δράσεις των µεταφορικών υποδοµών. Η διέλευση ειδικότερα της Εγνατίας Οδού και η 

κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Ε65 µέσω του Γ΄ ΚΠΣ πρόκειται να συνδέσουν την 

Περιφέρεια Θεσσαλίας µε το λιµάνι της  Ηγουµενίτσας, και µέσω αυτού µε το δυτικό 

Ευρωπαϊκό χώρο, διασφαλίζοντας τη συµµετοχή του νοµού στα οφέλη από τη 

δηµιουργία των Πανευρωπαϊκών Οδικών ∆ικτύων και ενισχύοντας τις αναπτυξιακές 

προοπτικές. Στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγράµµατος, τα έργα υποδοµής στο νοµό 

αποσκοπούν στην άρση της αποµόνωσης, στην αποδοτικότερη γεωργική εκµετάλλευση 

και τη στήριξη της κτηνοτροφίας, στην προώθηση εναλλακτικών µορφών οικονοµικής 

δραστηριότητας και την ανάπτυξη του τουρισµού ως βασικών µοχλών ανάπτυξης, µε 

ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής.  

 

 

2.3.1.2 Πλούτος φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων  

 

Ο νοµός είναι προνοµιούχος από την άποψη του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς 

φιλοξενεί πολλά, σηµαντικά και ποικίλα ευαίσθητα οικοσυστήµατα. Η περιοχή µελέτης 

χαρακτηρίζεται από µοναδικό συνδυασµό ορεινού και πεδινού τοπίου, µε πλούσιους 

υδάτινους πόρους, που συνθέτουν ένα περιβάλλον υψηλού φυσικού κάλλους. Οι 
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ορεινοί όγκοι του Κερκέτιου Όρους (Κόζιακας) στο ανατολικό άκρο της κεντρικής 

Πίνδου και των Χασίων και Αντιχασίων χαρακτηρίζονται από σπάνιες ποικιλίες 

πανίδας και χλωρίδας, που συµβάλλουν στη διαµόρφωση µοναδικών οικοσυστηµάτων 

και βιοτόπων. Οι ορεινές περιοχές καλύπτονται από δάση ελάτης που µαζί µε τα δάση 

δρυός αποτελούν ενδιαιτήµατα ενδηµικών ή απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών 

χλωρίδας και κυρίως ορνιθοπανίδας, αρπακτικών (γυπών) και πανίδας των θηλαστικών. 

Στην περιοχή του Κόζιακα πραγµατοποιείται συστηµατική διαχείριση του 

οικοσυστήµατος, ενώ τρία είδη που αποτελούν θηράµατα έχουν εισαχθεί και 

εκτρέφονται: ένα είδος ελαφιού (το πλατώνι), ένα είδος φασιανού και ένα είδος 

πέρδικας. Η περιοχή των Αντιχασίων καλύπτεται κυρίως από δάση φυλλοβόλων 

βελανιδιών, µε σηµαντικό γνώρισµα την βιοποικιλότητα. Στις περιοχές µε ιδιαίτερο 

φυσικό κάλλος και προοπτικές ανάπτυξης περιλαµβάνονται επίσης τα ορεινά χωρία της 

Ελάτης και του Περτουλίου και το ιδιόµορφο ορεινό σύµπλεγµα και µοναστηριακή 

κοινότητα των Μετεώρων. 

 

 

2.3.1.3 Πολιτιστικοί πόροι και κληρονοµιά 

 

Ο νοµός είναι πλούσιος σε πόρους πολιτιστικής κληρονοµιάς, οι οποίοι αποτελoύν 

στοιχείο έλξης τουριστικής κίνησης τόσο από µόνοι τους όσο και σε συνδυασµό µε 

τους υπόλοιπους τουριστικούς πόρους. Η περιοχή µελέτης διαθέτει πλούσια πολιτιστική 

παράδοση και έχει να επιδείξει από µνηµεία αρχαιότητας και βυζαντινά µνηµεία, 

πέτρινα γεφύρια κ.α., που αποτελούν στοιχεία προσέλκυσης επισκεπτών. Ο νοµός 

χαρακτηρίζεται από µακρά και σηµαντική ιστορική πορεία καθώς στοιχεία ανθρώπινης 

παρουσίας χρονολογούνται από τη Μέση Παλαιολιθική εποχή (προ 100.000 - 35.000 

ετών, στο σπήλαιο της Θεόπετρας, ∆ήµος Βασιλικής – µοναδικό στην Ελλάδα). Επίσης 

έχουν βρεθεί δύο οικισµοί της αρχαιότερης νεολιθικής εποχής (6.500-5.800 π.Χ., στο 

Μεγάλο Κεφαλόβρυσο), µυκηναϊκοί τάφοι (1.600-1.100 π.Χ., στον Εξάλοφο, ∆ήµος 

Καλλιδένδρου και στην Αγρελιά, ∆ήµος Παλαιοκάστρου) και πρωτογεωµετρικοί τάφοι 

(1.100-900 π.Χ., στη Φήκη, ∆ήµος Πιαλείων και στον Πρίνο, ∆ήµος Κόζιακα). Τα 

Τρίκαλα είναι από τις αρχαιότερες πόλεις (αρχαία Τρίκη, θεωρούµενη ως γενέτειρα του 

Ασκληπιού) και µαζί µε την Καλαµπάκα (αρχαίο Αιγίνο) αποτελούσαν τις 

σπουδαιότερες πόλεις της Θεσσαλίας (αρχαία Εστοιώτιδα ή Ιστιαιώτιδα). Στο νοµό 

βρίσκονται και τα Μετέωρα (Λιθούπουλη ή Θηβαϊδα των Σταγών), το µεγαλύτερο και 
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σηµαντικότερο µετά το Άγιο Όρος µοναστικό συγκρότηµα της Ελλάδας, που κατά την 

Τουρκοκρατία είχαν µεγάλη µοναστική πολιτεία (είκοσι µοναστήρια) ενώ σήµερα 

διατηρείται το µοναδικό µνηµειακό σύµπλεγµα έξι µοναστηριών σε λειτουργία: Μονή 

Αγ. Νικολάου, Μονή Ρουσάνου, Μονή Βαρλαάµ, το Μεγάλο Μετέωρο 

(Μεταµόρφωση), Μονή Αγ. Τριάδας και Μονή Αγ. Στεφάνου. Τα Μετέωρα 

θεωρούνται παγκοσµίως από τις αξιόλογες πολιτιστικές εστίες που προσελκύουν 

καθηµερινά σηµαντικό αριθµό τουριστών. Η UNESKO έχει χαρακτηρίσει τα Μετέωρα 

ως παγκόσµιο φαινόµενο  πολιτιστικής κληρονοµιάς και έχει θέσει την περιοχή υπό την 

προστασία της. Στο κέντρο του όρους Κόζιακας βρίσκεται η ανδρική µονή Αγίου 

Βησσαρίωνος, µε τέχνη εφάµιλλη τεχνοτροπικά και χρονολογικά µε τα Μετεώρα. Στα 

ενδιαφέροντα πολιτιστικά χαρακτηριστικά του νοµού περιλαµβάνονται επίσης η 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη (∆ήµος Τρικκαίων), το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής Τρικαλινών 

∆ηµιουργών (για τη διάσωση και προβολή της τοπικής µουσικής κληρονοµιάς), η 

∆ηµοτική Πινακοθήκη και Πινακοθήκη Θ. Μάρκελλου. Η πραγµατοποίηση 

πολιτιστικών εκδηλώσεων µε στόχο την διατήρηση παραδοσιακών ηθών και εθίµων 

ενισχύουν την πολιτιστική υποδοµή και δραστηριότητα της περιοχής. 

 

 

2.3.1.4 Ανάπτυξη  υποδοµών εναλλακτικού τουρισµού 

 

Ο νοµός Τρικάλων είναι µια ιδιαίτερα προικισµένη περιοχή σε περιοχές φυσικού 

κάλλους και ποικιλόµορφο φυσικό περιβάλλον, όπου οι φυσικές οµορφιές 

συνδυάζονται µε την παράδοση και τον πολιτισµό. Κατά τα τελευταία έτη, έχουν 

µεταβληθεί οι συνθήκες προσφοράς και ζήτησης του τουριστικού προϊόντος. 

Παρατηρείται ανάπτυξη υποδοµών, κυρίως στον τοµέα του αγροτουρισµού και 

οικοτουρισµού, µε στόχο την κάλυψη της αυξανόµενης τουριστικής ζήτησης. 

Σηµαντικές τουριστικές ροές συγκεντρώνουν η Πίνδος, τα ορεινά χωριά Ελάτη και 

Περτούλι, καθώς και το µοναδικό σύµπλεγµα των Μετεώρων. Στην περιοχή του 

Περτουλίου λειτουργεί χιονοδροµικό κέντρο, όπου έχει εγκατασταθεί ski-lift, και 

δίνεται έµφαση στην ανάπτυξη χειµερινού τουρισµού. Ανάπτυξη παρουσιάζει επίσης ο 

αθλητισµός αναψυχής, όπως αναρρίχηση, rafting, κανό, καγιάκ, monoraft σε λίµνη και 

ποτάµι, ιππασία, ποδήλατο βουνού, αλεξίπτωτο πλαγιάς, τοξοβολία και χειµερινό σκι. 

Ο επισκέκτης έχει επίσης τη δυνατότητα ορειβατικής πεζοπορίας στην Πίνδο, 

συνδυάζοντας φυσικό περιβάλλον, άθληση και επίσκεψη πολιτιστικών µνηµείων. Με 
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έµφαση στους πολιτιστικούς πόρους και το φυσικό περιβάλλον είναι η τουριστική 

ανάπτυξη της περιοχής των Μετεώρων. Η λειτουργία σηµαντικού αριθµού 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, βασίζεται στον τουριστικό κλάδο και µπορεί να 

καλύψει απαιτήσεις υψηλών προδιαγραφών. Στην ανάπτυξη του νοµού προς την 

κατεύθυνση αυτή έχει συµβάλλει και η υποστήριξη διαφόρων Ευρωπαϊκών και 

εγχώριων προγραµµάτων για την ενίσχυση των υποδοµών, µε έµφαση την προστασία, 

διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. Το σχετικό πλεονέκτηµα 

µοναδικών πόρων της φήµης και αναγνωρισιµότητας της περιοχής παρέχει δυνατότητες 

συνολικής ανάπτυξης του τουριστικού τοµέα, ώστε, σε συνάρτηση µε τον πολιτιστικό 

τοµέα και τις παρεµβάσεις στο περιβάλλον, να συµβάλει πολύ περισσότερο στο τοπικό 

προϊόν και το βαθµό ανάπτυξης κάθε περιοχής ιδιαιτέρως, ανάλογα µε το χαρακτήρα 

και τους διαφοροποιηµένους στόχους.  

 

 

2.3.1.5 Ανάδειξη παραδοσιακών προϊόντων και  υποστήριξης 
της µεταποίησης 

 

Ο νοµός παράγει πολλά παραδοσιακά - τοπικά προϊόντα, τα οποία χαρακτηρίζουν την 

περιοχή (κυρίως τυριά, κρέατα, κηπευτικά, τσίπουρο κα.) και µπορούν να αναδείξουν 

ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα στην γεωργία, κτηνοτροφία και στον τουρισµού, γιατί 

συνδέονται µε το συγκριτικά καθαρό περιβάλλον της ελληνικής υπαίθρου, την 

παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και την πιο ενεργή οικολογική συνείδηση που 

σταδιακά διαµορφώνουν οι καταναλωτές διεθνώς. Το συγκριτικό πλεονέκτηµα της 

σηµαντικής πρωτογενούς παραγωγής αποτελεί κρίσιµη µάζα για την υποστήριξη 

µεταποιητικών δραστηριοτήτων, µε έµφαση στην παραγωγή προϊόντων οικολογικής 

καλλιέργειας και ‘ονοµασίας προέλευσης’ και την ανάπτυξη της τυποποίησης και της 

συσκευασίας αγροτικών προϊόντων για εξαγωγή. Με βάση την προώθηση τοπικών 

προϊόντων που χαρακτηρίζονται από συγκριτικό πλεονέκτηµα, ενισχύονται οι ευκαιρίες 

ανάπτυξης του τοµέα µεταποίησης που αποτελεί κρίσιµο τοµέα, καθώς συµβάλλει στην 

διεισδυτικότητα σε νέες αγορές, στην αφοµοίωση και ενίσχυση νέων ευέλικτων 

τεχνολογιών και στην προσφορά νέων θέσεων εργασίας. Η αξιοποίηση των 

συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του πρωτογενή τοµέα και οι πολλαπλασιαστικές θετικές 

επιδράσεις τους στον τοµέα µεταποίησης και υπηρεσιών προϋποθέτει την αναβάθµιση 

της γεωργικής υποδοµής µε έργα βελτίωσης, υπό το πρίσµα της δυνατότητας 



 

 172

προσαρµογής στην αγορά και των προοπτικών διάθεσης των προϊόντων, δοµές 

στήριξης στρατηγικών καλλιεργειών της Περιφέρειας, ενέργειες προώθησης 

επιλεγµένων τοµέων (κτηνοτροφία, θερµοκήπια, κ.λ.π.), καθώς επίσης και δράσεις 

βελτίωσης της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων.  

 

2.3.1.6  Υλοποίηση εκτεταµένων έργων υποδοµής 

 

Σηµαντικά αναπτυξιακά έργα ευρύτερης υποδοµής έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία 

χρόνια στον νοµό Τρικάλων, µε στόχο τη διαµόρφωση προϋποθέσεων για την 

υποστήριξη και ενίσχυση περιβάλλοντος βιώσιµης ανάπτυξης. Τα έργα και δράσεις 

αυτές στόχο έχουν την άρση της αποµόνωσης, την ενίσχυση όλων των παραγωγικών 

τοµέων και την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών δραστηριότητας, και συγκεκριµένα 

την ενίσχυση της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της προστασίας των δασών και της 

ανάπτυξης του τουρισµού. Μεταξύ των σηµαντικών έργων υποδοµής ανά τοµέα 

περιλαµβάνονται: 

- Μεταφορές: εθνική οδός Λάρισας-Τρικάλων (18 εκατ. euro), οδικό δίκτυο νοµού 

Τρικάλων (7,4 εκατ. euro), περιφερειακός δακτύλιος Τρικάλων (4,4 εκατ. euro), εθνική 

οδός Τρικάλων-Άρτας (10,3 εκατ. euro), ασφαλτόστρωση οδού Ματονερίου - 

Αµπελοχωρίου - Μαλακασίου (0,8 εκατ. euro), 

-  Αγροτική Ανάπτυξη: αρδευτικό Ράξας (4,4 εκατ. euro), αρδευτικό δίκτυο Ταξιάρχη - 

Θεόπετρας (0,7 εκατ. euro), αρδευτικό ∆ιποτάµου - Ρογγίων - Ελευθεροχωρίου (0,9 

εκατ. euro), αρδευτικό Καστανέας - Αµαράντου -Ελάφου (0,8 εκατ. euro), αρδευτικό 

Μεγάρχης - Σαρακίνας (0,6 εκατ. euro),  

- Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής: ύδρευση - αποχέτευση Τρικάλων (5 εκατ. euro), 

υδρεύσεις οικισµών (1,5 εκατ. euro), εφαρµογή κυκλοφοριακής µελέτης ∆ήµου 

Τρικκαίων (1 εκατ. euro), προστασία οικοσυστήµατος Ασπροποτάµου – Κόζιακου (0,8 

εκατ. euro), 

- Εκπαίδευση: κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων ΤΕΦΑΑ (2 εκατ. euro), 7ο 

Γυµνάσιο Τρικάλων 0,8 εκατ. euro), 4ο Λύκειο Τρικάλων (0,7 εκατ. euro), 4ο Σχολείο 

Καλαµπάκας (0,4 εκατ. euro), σχολείο για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (0,6 εκατ. euro),  

-  Υγεία – Πρόνοια: εθνικό δίκτυο παιδικών σταθµών (1,1 εκατ. euro), 

- Τουρισµός – Πολιτισµός: Μετέωρα (1,2 εκατ. euro), Βαρούσι-Ληθαίος και 

ανακατασκευή κτιρίων Ματσόπουλου (1,5 εκατ. euro), ski - lift Περτουλίου (0,8 εκατ. 
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euro), πεζόδροµος - πάρκινγκ στα Μετέωρα (0,4 εκατ. euro), αποπεράτωση Μουσικού 

Μουσείου (0,4 εκατ. euro).  
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2.3.2 Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 

2.3.2.1  Αποµόνωση και  ενδοπεριφερειακές ανισότητες 

 

∆εδοµένου του συµπαγούς ορεινού όγκου που καλύπτει το µεγαλύτερο ποσοστό του 

νοµού, παρά τα σηµαντικά έργα υποδοµής τα τελευταία χρόνια, η άρση της 

αποµόνωσης των πλέον ορεινών δήµων και κοινοτήτων δεν έχει αντιµετωπισθεί 

αποτελεσµατικά και η προσβασιµότητα παραµένει δύσκολη. Η απουσία εκτεταµένων 

µεταφορικών δικτύων και υποδοµών έχει άµεση επίδραση στην αναπτυξιακή πορεία 

των αποµονωµένων περιοχών, οι οποίες δεν έχουν µεγάλα περιθώρια εναλλακτικών 

αναπτυξιακών επιλογών. Παρά την κεντρική θέση του στην ηπειρωτική επικράτεια, ο 

νοµός είναι εκτός του κεντρικού οδικού άξονα Αθηνών-Θεσσαλονίκης ενώ 

αναπτυγµένο σιδηροδροµικό δίκτυο απουσιάζει, µε συνέπεια την πληθυσµιακή 

εγκατάλειψη των ορεινών ζωνών, την αύξηση της ανεργίας και τη σχετική 

περιθωριοποίηση του νοµού. Για την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης ιδίως στις ορεινές 

περιοχές προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

αρµονικού συνδυασµού στόχων και διαδικασιών που υπαγορεύουν η αναβάθµιση της 

ποιότητας ζωής και εργασίας στην ύπαιθρο και στα αστικά κέντρα, η προστασία του 

φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η χωροταξία. Η ένταξη του νοµού στα 

διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών, καθώς και η προώθηση 

των υποδοµών στους τοµείς εκπαίδευσης, υγείας-πρόνοιας και περιβάλλοντος θα 

συµβάλλει σηµαντικά στην αναπτυξιακή διαδικασία. Ευέλικτες δράσεις πρέπει να 

κατευθύνονται και στην ενδυνάµωση του αναπτυξιακού ρόλου των µεγάλων αστικών 

κέντρων, ώστε να γίνουν ικανά µέσω της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων τους να 

απορροφήσουν σηµαντικό µέρος της αναµενόµενης (λόγω των µελλοντικών εξελίξεων 

στην ΚΑΠ) επιτάχυνσης και έντασης της «γεωργικής εξόδου» και να µετεξελιχθούν σε 

σύγχρονα ∆ιοικητικά και Τεχνολογικά Κέντρα. 
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2.3.2.2  Ανάγκη εξοµάλυνσης των διαρθρωτικών στρεβλώσεων 
των παραγωγικών τοµέων 

 

Παρά το γεγονός ότι ο πρωτογενής τοµέας έχει σηµαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή 

πορεία του νοµού, επιδρώντας τόσο στο δευτερογενή όσο και στον τριτογενή τοµέα τις 

οικονοµίας µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, εντούτοις η ανάπτυξη των τριών 

τοµέων παρουσιάζει στρεβλώσεις και ανισορροπίες. Κρίνονται αναγκαίες πολιτικές που 

να συµβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας του πρωτογενούς τοµέα που να 

στηρίζονται στους ακόλουθους άξονες: 

- έγγειες αναδιαρθρώσεις, πολιτική χρήσεων γης  

- βελτίωση υποδοµών και εκσυγχρονισµός των εκµεταλλεύσεων  

- αξιοποίηση των τοπικών πόρων  

- ανανέωση του ανθρώπινου δυναµικού  

- µέγεθος εκµετάλλευσης, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, βιωσιµότητας  

- ανάπτυξη και βελτίωση θεσµικών υποδοµών  

- επιστηµονική υποστήριξη - ενηµέρωση - έρευνα - εκπαίδευση  

- παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων προέλευσης µε βελτίωση της ποιότητας  

- βελτίωση συνθηκών παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας  

- προστασία του περιβάλλοντος.  

Η λήψη των απαραίτητων µέτρων θα συµβάλλει στην αντιµετώπιση των αδυναµιών, 

στην αναδιοργάνωση και στον εκσυγχρονισµό του πρωτογενή τοµέα και κυρίως στην 

αντιµετώπιση των νέων προκλήσεων που συνδέονται µε την παγκόσµια αγορά, την 

ανταγωνιστικότητα, το περιβάλλον, την ποιότητα και τις νέες τεχνολογίες. 

Η ολοκληρωµένη ανάπτυξη της υπαίθρου παραµένει τοµέας κρίσιµης προτεραιότητας 

µε ιδιαίτερη σηµασία στην κοινωνικοοικονοµική βάση και στην προστασία, 

ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων του νοµού. Η κοµβική 

γεωγραφική θέση νοµού, αλλά και γενικότερα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο κέντρο 

των βασικών αναπτυξιακών αξόνων της χώρας και των δικτύων µεταφορών, ενέργειας 

και επικοινωνιών αναµένεται να συµβάλλει στην άρση των στρεβλώσεων, στην 

ενίσχυση του παραγωγικού περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη του δευτερογενούς και 

τριτογενούς τοµέα µε διάχυση των ωφελειών σε ολόκληρο το νοµό, δηµιουργώντας τις 

προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών τοµέων και 

την προσέλκυση επενδύσεων. 
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2.3.2.3  Ανάγκη καταπολέµησης ανεργίας 

 

Το παρατηρούµενο υψηλό ποσοστό ανεργίας του νοµού αποτελεί σηµαντική αδυναµία 

µε κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες. Οι κατηγορίες που πλήττονται περισσότερο είναι 

ιδιαίτερα οι νέοι επιστήµονες (εφόσον η ζήτηση σε τοπικό επίπεδο αφορά 

ανειδίκευτους) και βέβαια οι ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, οι γυναίκες και οι 

κοινωνικά αποκλεισµένοι. Σε σύνδεση µε αυτό είναι και η συρρίκνωση του αγροτικού 

εισοδήµατος και µετακίνηση του ανθρώπινου δυναµικού από την ύπαιθρο στα αστικά 

κέντρα, οι µικροί ρυθµοί ανάπτυξης και τα προβλήµατα αναδιάρθρωσης, οι 

περιορισµένες οδικές συνδέσεις και η αποµόνωση του νοµού, καθώς και η έλλειψη 

επαρκών συνδέσεων µε µεγάλα οδικά δίκτυα και εµπορικούς κόµβους. Με βάση 

πρόσφατα στοιχεία (ΕΣΥΕ, 2001), το σύνολο των ανέργων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

κυµαίνεται σε 33.038 άτοµα (γυναίκες άνεργοι: 21.662), ενώ στο νοµό Τρικάλων 

διαµορφώνεται σε 7.803 (µακροχρόνιοι άνεργοι: 3.993, νέοι άνεργοι: 3.532, γυναίκες 

άνεργοι: 4.205). Τα αντίστοιχα µεγέθη για το 1991 ήταν: σύνολο ανέργων Περιφέρειας 

Θεσσαλίας: 20.287 και νοµού Τρικάλων: 4.005 (Απογραφή ΕΣΥΕ, 1991, Έρευνα από 

στοιχεία ΤΑΠ & ΟΤΑ, 2000). Τα στοιχεία καταδεικνύουν το µείζον πρόβληµα της 

ανεργίας που παρατηρείται στο νοµό Τρικάλων, όπου µαζί µε το νοµό Καρδίτσας 

αποτελούν το ‘φτωχό’ συγγενή σε επίπεδο Περιφέρειας. Η αυξανόµενη ανεργία είναι 

απόρροια του γεγονότος ότι η κύρια πηγή εισοδήµατος και απασχόλησης συνδέεται µε 

τον πρωτογενή τοµέα που διαρκώς συρρικνώνεται και δεν µπορεί να αντεπεξέλθει στον 

διεθνή ανταγωνισµό. Η αυξανόµενη τάση ανεργίας που παρατηρείται στο νοµό 

Τρικάλων [(ανεπίσηµα στοιχεία την τοποθετούν στο 12 – 14%)(ΚΕΝΑΚΑΠ, 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)], εάν συνδυαστεί και µε την τάση 

φυγής των νέων, αναµένεται να έχει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική 

οικονοµία. Για την αντιµετώπιση του σύνθετου προβλήµατος της ανεργίας απαιτούνται 

ενέργειες για την προώθηση της επιµόρφωσης και της κατάρτισης και η δηµιουργία 

υποδοµών οι οποίες είναι να ενταγµένες σε ένα πλαίσιο ολοκληρωµένης παρέµβασης 

και συµπληρωµατικών λειτουργιών και συνεργιών µε τις δράσεις των τοµεακών 

προγραµµάτων καθώς και µε εκείνες στο πλαίσιο υλοποίησης των Κοινοτικών 

πρωτοβουλιών.  

Κρίνονται σκόπιµες συγκεκριµένα οι παρακάτω δράσεις µεταξύ άλλων: 

 Η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, η ανάπτυξη επιχειρηµατικών δικτύων και η 

ανάληψη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σε τοµείς αιχµής του νοµού (τουρισµός / 

µεταποίηση) για την αύξηση των θέσεων εργασίας 



 

 177

- η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού σε τοµείς που παρουσιάζουν αναπτυξιακή 

προοπτική και αύξηση της απασχόλησης των νέων 

- η σύνδεση µε αναπτυξιακά προγράµµατα επιχειρηµατικών ιδιωτικών και δηµόσιων 

επενδύσεων 

- η άρση του κοινωνικού αποκλεισµού και η ένταξη των ευπαθών κοινωνικών οµάδων 

στην τοπική αγορά εργασίας 

-  η αύξηση της κοινωνικής συνοχής 

-  η παροχή  κοινωνικών υποδοµών πρόνοιας για ευπαθείς κοινωνικά οµάδες και 

-  η δηµιουργία όρων ισόρροπης ανάπτυξης. 

 

 

2.3.2.4  Μικρό µέγεθος εσωστρεφών επιχειρήσεων, απουσία 
επιχειρήσεων-leaders, χαµηλή επιχειρηµατική παιδεία 

Το σχετικά περιορισµένο µέγεθος της τοπικής αγοράς και ο προσανατολισµός των 

τοπικών επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά παρά προς µία εξωστρεφή (εξαγωγική) 

δραστηριοποίηση, οδηγεί στη λειτουργία επιχειρήσεων µε µικρό µέγεθος σε 

κατακερµατισµένους οικονοµικούς κλάδους. Λόγω της ευρείας διασποράς και του 

µικρού µεγέθους των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, παρατηρείται έλλειψη 

επιχειρηµατικής συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρείται δυσκολία ανάληψης 

σηµαντικών επενδυτικών πρωτοβουλιών και συντονισµού κοινής πολιτικής, µη 

ορθολογική αξιοποίηση κεφαλαιακών και ανθρώπινων πόρων και ανάπτυξη συνθηκών 

στρεβλού ανταγωνισµού. Τα περιορισµένα οικονοµικά µεγέθη των επιχειρήσεων και 

των επενδυτικών τους σχεδίων δεν παρέχουν ευελιξία στην αξιοποίηση σύγχρονων 

επενδυτικών εργαλείων και προϊόντων του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, ενώ 

ενδέχεται να µην καλύπτονται οι προϋποθέσεις για ένταξη και ενίσχυσή σε σχετικά 

προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε συνάφεια, καθίσταται εµφανής η απουσία 

τοπικών επιχειρήσεων-leaders που το µέγεθός τους θα συνέβαλε στο να λειτουργήσουν ως 

πόλοι ανάπτυξης και άλλων υποστηρικτικών, συµπληρωµατικών και περιφερειακών 

σε αυτές επιχειρήσεων και θα αποτελούσαν πεδίο απασχόλησης και εκπαίδευσης 

στελεχιακού και εργατικού δυναµικού. Το εκπαιδευτικό επίπεδο των εργαζοµένων 

είναι γενικά χαµηλό ενώ η ανάληψη επιχειρηµατικότητας από νέους επιχειρηµατίες 

παραµένει περιορισµένη. Το µέγεθος της αγοράς, ο εσωστρεφής προσανατολισµός των 

επιχειρήσεων, η απουσία δοµών υποστήριξης σε συνδυασµό µε την έλλειψη 

µηχανισµών διαρκούς εκπαίδευσης και ενηµέρωσης των επιχειρηµατιών και την 
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ελλιπή διασύνδεση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε τους παραγωγικούς φορείς του 

νοµού επιδεινώνουν την κατάσταση. Το γεγονός ότι η διοίκηση της πλειονότητας των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι οικογενειοκρατική και συγκεντρωτική, επιδρά 

ανασταλτικά στην ανάληψη νέων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών σηµαντικού µεγέθους 

και στην προσέλκυση άλλων επιχειρήσεων για µετεγκατάσταση στο νοµό. 

 

2.3.2.5  Απουσία συντονισµού κεντρικών και περιφερειακών 
αναπτυξιακών πολιτικών 

 

Μια ολοκληρωµένη και συντονισµένη εθνική χωροταξική και αναπτυξιακή πολιτική, 

που να συνδέεται µε τους επιµέρους περιφερειακούς στόχους ανάπτυξης, και µε έµφαση 

στις ιδιαιτερότητες που κυρίως οι ορεινές περιοχές παρουσιάζουν, απουσιάζει. Η 

έλλειψη αυτή επεκτείνεται και στον τοµέα των θεσµικών οργάνων και των µηχανισµών. 

Ως αποτέλεσµα, παρατηρείται ανάπτυξη δύο ταχυτήτων µε σαφή υστέρηση των 

τοπικών οικονοµιών στις ορεινές περιοχές. Το δηµόσιο ενδιαφέρον περιορίζεται στην 

εφαρµογή σηµαντικών κοινοτικών πολιτικών οι οποίες όµως θεωρούν τις ορεινές 

περιοχές ως ‘χωρική εξαίρεση’ στο εσωτερικό του ευρύτερου µειονεκτικού χώρου. Οι 

πολιτικές αυτές διαµορφώνονται σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και αφορούν τον 

αγροτικό τοµέα, τα δάση, το περιβάλλον αλλά και την ανάπτυξη της υπαίθρου, 

καλύπτοντας ένα όλο και µεγαλύτερο και σηµαντικό σύνολο από µέσα, θεσµικούς και 

χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς που θα µπορούσαν να ενταχθούν σε µια  ενιαία εθνική 

πολιτική για τις ορεινές περιοχές. Για να είναι εφαρµόσιµη και αποτελεσµατική µία 

εθνική χωροταξική και αναπτυξιακή πολιτική θα πρέπει να λάβει υπόψη τους 

µετασχηµατισµούς του κοινωνικό-οικονοµικού πλαισίου, που συνδέονται τόσο µε τις 

αρνητικές εξελίξεις που παρατηρούνται στο εσωτερικό των περιοχών αυτών και που 

θίγουν και τις όµορες ηµιορεινές και πεδινές περιοχές (εγκατάλειψη, διάβρωση εδαφών, 

υποβάθµιση αγροτικού τοπίου κ.α.) όσο και µε τις αυξανόµενες ανάγκες που προβάλλει 

ο αστικός πληθυσµός για προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας (διατροφή, ψυχαγωγία, 

προστασία φυσικού περιβάλλοντος κ.ά.).  Η έµφαση πρέπει να εστιάζεται σε: 

-   προστασία φυσικής, ανθρώπινης και πολιτιστικής κληρονοµιάς και περιβάλλοντος 

-   ανακοπή πληθυσµιακής εγκατάλειψης των ορεινών ζωνών 

-  αντιµετώπιση των επιπτώσεων της ανισόρροπης εξέλιξης και των διαρθρωτικών 

δυσλειτουργιών, µε στόχο να καταστούν ανταγωνιστικές οι συνθήκες διαβίωσης στους 

τοµείς της κατοικίας, των υποδοµών και υπηρεσιών και της κατάρτισης 
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- ενίσχυση παραδοσιακών και εναλλακτικών µορφών απασχόλησης και διαφοροποίηση 

οικονοµικών δραστηριοτήτων 

-   αξιοποίηση των δυνατών συµπληρωµατικοτήτων µεταξύ των ορεινών,  ηµιορεινών 

και πεδινών περιοχών για την ορθολογική  εκµετάλλευση των φυσικών και 

παραγωγικών πόρων και τον εκσυγχρονισµό των παραγωγικών και διαχειριστικών 

συστηµάτων, µε προϋπόθεση τον καθορισµό της ‘φέρουσας ικανότητας’ της περιοχής 

ιδίως αναφορικά µε την επίτευξη υγιούς τουριστικής ανάπτυξης 

- ανάπτυξη πολυδραστηριοτήτων, στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών, δηµιουργία 

µηχανισµών στήριξης διατοµεακών και χωρικών δράσεων, αποτελεσµατική αξιοποίηση 

των τοπικών και υπερτοπικών δικτύων συνεργασίας. 

 

2.3.2.6  Απουσία πιστοποίησης τοπικών προϊόντων και ενιαίας 
προβολής 

 

Όπως αναφέρθηκε ο νοµός χαρακτηρίζεται από παραγωγή µεγάλης ποικιλίας τοπικών 

προϊόντων, που προέρχονται από ένα αγνό περιβάλλον, δεν είναι χηµικώς επιβαρηµένα 

και γενικώς παράγονται µε παραδοσιακό τρόπο. Όµως τα παραδοσιακά προϊόντα δεν 

είναι πιστοποιηµένα και δεν προβάλλονται µε ενιαίες στρατηγικές προβολής ούτως 

ώστε να δηµιουργούνται οικονοµίες κλίµακας και να αποτελούν χαρακτηριστικό 

σηµείο αναφοράς της περιοχής. Αν και παρέχονται κίνητρα για την πιστοποίηση των 

προϊόντων, παρουσιάζεται απουσία προϊόντων που να  χαρακτηρίζονται ως ‘Ονοµασίας 

Προέλευσης’. Η απόκτηση ταυτότητας (brand name) για πολλά τοπικά προϊόντα που 

είναι χαρακτηριστικά της περιοχής και η ευρύτερη δυναµική προώθησή τους εκτός της 

τοπικής οικονοµίας θα µπορούσε να ενισχύσει την εξωστρέφεια των τοπικών 

επιχειρήσεων και να συµβάλλει στην ανάπτυξη διαφοροποιηµένων οικονοµικών 

δραστηριοτήτων. Μία τέτοια προσέγγιση θα έχει πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά 

αποτελέσµατα και θα παρέχει συνέργιες τόσο στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τοµέα, 

όσο και στον τοµέα της µεταποίησης και του τουρισµού, ενισχύοντας την αγορά 

απασχόλησης.  

 

2.3.2.7 Μείωση και γήρανση του πληθυσµού και αύξηση 
ανεργίας 
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Ενώ ο πληθυσµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας αυξάνει µε έναν µικρό αλλά συνεχή 

ρυθµό, ο  νοµός Τρικάλων παρουσιάζει µείωση του πληθυσµού που κατά κύριο λόγο 

οφείλεται στην εσωτερική µετανάστευση και στο νέο ρεύµα  µετανάστευσης προς το 

εξωτερικό που έχει παρατηρηθεί την τελευταία πενταετία. Μία από τις κρισιµότερες 

απειλές για τον νοµό συνεπώς είναι η µείωση αλλά και  γήρανση του πληθυσµού, ένα 

δηµογραφικό χαρακτηριστικό µε πορεία δύσκολα αναστρέψιµη. Χαρακτηριστικά, 

σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία (2001), ο νοµός Τρικάλων είχε από τα υψηλότερα 

ποσοστά φυσικής µείωσης του πληθυσµού. Η πληθυσµιακή τάση εµφανίζεται πτωτική, 

αφού το ποσοστό φυσικής µείωσης του πληθυσµού αυξάνεται (υπεροχή  γεννήσεων / 

1.000 κατοίκους: -2,3 το 1998, -3,8 το 2001), ενώ ο νοµός έχει χαµηλότερη του µέσου 

όρου χώρας αναλογία µαθητών ∆ηµοτικού ανά 1.000 κατοίκους (56 έναντι 59). Είναι 

αξιοσηµείωτη η τάση µαρασµού και εγκατάλειψης που επικρατεί στις ορεινές ιδίως 

περιοχές και που ενισχύεται τα τελευταία χρόνια, δεδοµένων των περιορισµένων 

αναπτυξιακών δυνατοτήτων, των προβληµατικών δικτύων υποδοµών και της απουσίας 

ευκαιριών για απασχόληση του νέου ενεργού δυναµικού. Ως συνέπεια το ποσοστό 

ανεργίας βαίνει αυξανόµενο ενώ ο ενεργός πληθυσµός µετακινείται προς τα 

µεγαλύτερα αστικά κέντρα. Οι αναγκαίες πολιτικές εκτιµάται ότι πρέπει να στοχεύουν 

στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και στην συγκράτηση του πληθυσµού, γιατί οι 

υγιείς κοινωνικές δοµές είναι η βάση για µια µακροχρόνια ανάπτυξη. ∆εν αρκεί η 

παροχή αποσπασµατικών κινήτρων αλλά η χάραξη µίας κοινής ευρύτερης 

αναπτυξιακής προσέγγισης µε έµφαση στην αντιµετώπιση των αυξηµένων δυσκολιών 

που οι ορεινές περιοχές παρουσιάζουν και ιδίως στην αξιοποίηση του ενεργού 

πληθυσµού και στην ενίσχυση της απασχόλησης. Η αναστροφή της αρνητικής τάσης 

µπορεί να επιτευχθεί κυρίως µέσω της ανάπτυξης συγκεκριµένων κατευθύνσεων 

(υπαίθρου - ορεινού όγκου) και τοµέων (µεταποίηση – γεωργία – τουρισµός). 

 

 

2.3.2.8 Αδυναµίες εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης 

 

∆εδοµένων των περιορισµένων εναλλακτικών αναπτυξιακών επιλογών, η τουριστική 

δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, µε έµφαση στις 

περιοχές υψηλού φυσικού κάλλους (ιδίως στην περιοχή Περτουλίου, Ελάτης και νότιας 

Πίνδου) και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων (Μετέωρα). Η τουριστική ανάπτυξη όµως 

είναι συνυφασµένη µε εγγενείς αδυναµίες, καθώς διαµορφώνονται συνθήκες άνισης 
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κατανοµής πόρων µεταξύ κέντρου και περιφέρειας, ενώ η αξιοποίηση των 

πλεονεκτηµάτων για τον τοπικό πληθυσµό εξαρτάται από σειρά παραγόντων, όπως 

εκπαίδευση, τοπική κουλτούρα, οικολογική συνείδηση κα. Η απουσία συγκεκριµένου 

φορέα διαχείρισης του οικοτουριστικού περιβάλλοντος δυσχεραίνει την οργανωµένη 

διαχείριση και προώθηση τοπικής τουριστικής πολιτικής. Η εποχικότητα, επίσης, που 

χαρακτηρίζει τις τουριστικές δραστηριότητες επιδρά στην παραγωγικότητα όλων των 

εµπλεκόµενων φορέων. Παρατηρείται, παράλληλα, τουριστικός κορεσµός σε 

συγκεκριµένα δηµοτικά διαµερίσµατα ιδίως σε περιόδους αιχµής που εξαντλεί τη 

φέρουσα ικανότητα, ενώ διαπιστώνονται οικιστικές αυθαιρεσίες και πολεοδοµικές 

ανοµοιοµορφίες που επιβαρύνουν την περιβαλλοντική ισορροπία. Η διατήρηση 

ισορροπίας µεταξύ ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος είναι πρωταρχικής 

σηµασίας για την οικονοµική ανάπτυξη του νοµού. 
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2.3.3 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 

2.3.3.1 ∆υνατότητες αποτελεσµατικής απορρόφησης 
χρηµατοδότησης και ενισχύσεων 

 

Η Ελληνική οικονοµία έχει εξασφαλίσει σηµαντική χρηµατοδότηση µέσω του Γ' ΚΠΣ, 

για την υλοποίηση δηµοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, κατά την περίοδο 2000-2006. 

Το Γ’ ΚΠΣ µε τα επιχειρησιακά προγράµµατα των Υπουργείων, το ΠΕΠ της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι ειδικές Κοινοτικές πρωτοβουλίες αλλά και εθνικά 

προγράµµατα όπως ο εθνικός Αναπτυξιακός Νόµος προσφέρουν δυνατότητες άντλησης 

σηµαντικών πόρων για την υποστήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας. Παρέχονται 

συνεπώς ευκαιρίες για χρηµατοδότηση αναπτυξιακών έργων καθώς τα περισσότερα 

προγράµµατα δίνουν έµφαση στην ενίσχυση περιοχών που η µορφολογία τους 

χαρακτηρίζεται από ορεινά συµπλέγµατα µε δυσµενείς συνθήκες ανάπτυξης. Η 

διοχέτευση πόρων στην περιοχή µε την µορφή κινήτρων κι ενισχύσεων αναµένεται να 

προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον αλλά και να συµβάλλει σηµαντικά στην βελτίωση 

των υποδοµών και την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων. Η σύνδεση των 

επιδοτούµενων επενδύσεων µε την απασχόληση, αναµένεται να βοηθήσει στο 

επιδεινούµενο πρόβληµα της ανεργίας. Για την αποτελεσµατική αξιοποίηση των 

πόρων απαιτείται ευέλικτος προγραµµατισµός και συντονισµός κεντρικών και 

περιφερειακών αρχών, ετοιµότητα και τεχνογνωσία των τοπικών φορέων, καθώς και 

ορθολογική κατανοµή των πόρων σε επίπεδο νοµού. Είναι αξιοσηµείωτο επίσης ότι η 

ποσοστιαία κατανοµή ανά νοµό από την ‘πίτα’ του Γ’ ΚΠΣ που αναλογεί στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας ανέρχεται σε ποσοστό µόλις 2,84% για το νοµό Τρικάλων,  

έναντι ποσοστού 55,66% για το νοµό Μαγνησίας, 35,36% για το νοµό Λάρισας και 

6,14% για το νοµό Καρδίτσας. 

Ο νοµός Τρικάλων έχει την ευκαιρία να επωφεληθεί και από τον περιφερειακό 

σχεδιασµό και δράσεις που αφορούν στις αναπτυξιακές υποδοµές της ευρύτερης 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς τα αναπτυξιακά έργα που έχουν υλοποιηθεί ή 

προβλέπεται να υλοποιηθούν στοχεύσουν σε:   

- αγροτική ανάπτυξη µε στόχο την προσαρµογή του αγροτικού τοµέα στην αγορά, τη 

βελτίωση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, τη δηµιουργία 

υποδοµών και την αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος (αξιοποίηση Τοπικών 
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Προγραµµάτων ΚΠΣ, Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως 

Leader κα.) 

- προώθηση προγραµµάτων ενίσχυσης των επιχειρήσεων µεταποίησης 

- µέριµνα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής  

- προώθηση της επαγγελµατικής κατάρτισης και αντιµετώπιση του αποκλεισµού από 

την αγορά εργασίας και σύνδεση της εκπαίδευσης και έρευνας µε την παραγωγική 

διαδικασία   

- ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και στήριξη των δοµών της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  

- επιτάχυνση των αναπτυξιακών διαδικασιών µε εκσυγχρονισµό του δικτύου 

µεταφορών για την άρση της αποµόνωσης του νοµού (και ευρύτερα της ∆υτικής 

Θεσσαλίας) και τη στήριξη ευρέως φάσµατος επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων  

- ανάδειξη και προβολή του ιδιαίτερου - φυσικού - πολιτιστικού – κοινωνικού 

περιβάλλοντος του νοµού, µε προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού, υποστήριξη των 

επώνυµων τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, βελτίωση της προσπελασιµότητας και 

των δυνατοτήτων διαµονής - αναψυχής και διαφύλαξη της ισορροπίας των 

οικοσυστηµάτων.  

 

2.3.3.2 Αξιοποίηση των συγκριτικών δυνατοτήτων ανάπτυξης 
του νοµού 

 

Η αξιοποίηση των ιδιαιτεροτήτων και συγκριτικών δυνατοτήτων και πλεονεκτηµάτων 

του νοµού Τρικάλων, θα συµβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της αναπτυξιακής 

πορείας του νοµού και στην ενίσχυση της απασχόλησης µε την πιο αποτελεσµατική 

κατανοµή του ενεργού ανθρώπινου δυναµικού. Για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

του νοµού απαραίτητη είναι η διαµόρφωση µιας αναπτυξιακής στρατηγικής, η οποία 

πρέπει να λαµβάνει υπόψη: 

- τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του νοµού από άποψη γεωγραφικής θέσης καθώς και 

φυσικών και πολιτιστικών πόρων,  

- την ουσιαστική θεώρηση του νοµού ως τµήµα της ευρύτερης ενότητας του χώρου της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, µε αξιοποίηση των πόρων που κατευθύνονται στην 

συγκεκριµένη Περιφέρεια.  

Στα πλαίσια αυτά, ο νοµός Τρικάλων έχει ευκαιρίες για:  
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- σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης στον ευρύτερο πρωτογενή τοµέα (γεωργία - 

κτηνοτροφία - δάση),  

- δυνατότητες στο τοµέα της εµπορίας και της µεταποίησης των προϊόντων του 

πρωτογενή τοµέα , 

- σηµαντικές  δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης µε προσέλκυση διεθνών  

τουριστικών ροών (Μετέωρα, Περτούλι κα.),   

- αξιόλογες δυνατότητες ανάπτυξης και περιβαλλοντικής αξιοποίησης περιοχών 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, - δυνατότητες προώθησης και προβολής πολιτιστικών 

πόρων µε συνδυασµό µε την προώθηση σχετικού πλαισίου προστασίας των 

περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων. 

 

2.3.3.3 Ανάπτυξη υποδοµών και υποστηρικτικών δικτύων 

 

Μία σειρά από σηµαντικά έργα, τα οποία είτε βρίσκονται σε φάση υλοποίησης είτε σε 

φάση σχεδιασµού, στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση των υποδοµών και την επέκταση 

των υποστηρικτικών δικτύων και υπηρεσιών του νοµού Τρικάλων. Μεταξύ των 

κυριοτέρων έργων περιλαµβάνονται: 

 

- Έργα σε φάση υλοποίησης:  

   Νοσοκοµείο Τρικάλων (προϋπολογισµού 10,3 εκατ. euro) 

   Έργα εκτροπής Αχελώου (προϋπολογισµού 235 εκατ. euro)  

   Σιδηροδροµική Γραµµή Παλαιοφαρσάλου-Καλαµπάκας (πρo/σµού 36 εκατ. euro) 

   Παράκαµψη Μεγαλοχωρίου (προϋπολογισµού 3,5 εκατ. euro)  

   Παράκαµψη Καλαµπάκας (προϋπολογισµού 2 εκατ. euro)  

   Πρόγραµµα Leader Πύλης-Καλαµπάκας (προϋπολογισµού 6 εκατ. euro)  

   Φράγµα Λογγά (προϋπολογισµού 1,1 εκατ. euro)  

   Αποχέτευση Καλαµπάκας (προϋπολογισµού 6 εκατ. euro)  

   Ειδικό Πρόγραµµα Τοπικής Αυτ/σης (ΕΠΤΑ) (προϋπολογισµού 73,5 εκατ. euro) 

 

-   Έργα σε φάση σχεδιασµού:  

     Κατασκευή αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 (προϋπολογισµού 650 εκατ. 

euro), πρόκειται να συνδέσει τη Θεσσαλία µε την Εγνατία και το λιµάνι της 

Ηγουµενίτσας (και µέσω αυτού µε τον δυτικό Ευρωπαϊκό χώρο) 

     Εξοπλισµός Νοσοκοµείου Τρικάλων 
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     Εθνική Οδός Λάρισας - Τρικάλων 

     Εθνική Οδός Τρικάλων - Άρτας 

     Περιφερειακός ∆ακτύλιος Τρικάλων 

     Λιµνοδεξαµενή Ριζώµατος 

     Λιµνοδεξαµενή Κερασούλας 

     Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης 

     Ανάπτυξη ορεινών όγκων 

     Σήραγγα Γκρόπας.  

 

2.3.3.4 Αξιοποίηση φυσικών και πολιτιστικών πόρων και 
ανάπτυξη εναλλακτικών  οικονοµικών δραστηριοτήτων 

Ο πλούτος των φυσικών και πολιτιστικών πόρων παρέχει ευκαιρίες για ανάπτυξη 

ειδικών οικονοµικών δραστηριοτήτων στο νοµό. Με βάση τους πόρους αυτούς, 

ευνοείται η ανάπτυξη νέων εναλλακτικών δραστηριοτήτων, ιδίως στον τοµέα των 

‘ήπιων’ τουριστικών υπηρεσιών, όπως αγροτουρισµός, οικοτουρισµός, αθλητισµός 

αναψυχής, πολιτιστικός τουρισµός κα. Οι νέες µορφές οικονοµικής δραστηριότητας 

στοχεύουν στη δηµιουργία θετικών και πολλαπλασιαστικών κοινωνικών, πολιτιστικών 

και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σηµαντικό χαρακτηριστικό των νέων αυτών µορφών 

αναψυχής είναι η µικρής κλίµακας, ελεγχόµενη και ρυθµιζόµενη ανάπτυξη, µε σεβασµό 

στο περιβάλλον και τους πόρους. Οι οικονοµικές δραστηριότητες αυτές έχουν 

σηµαντική επίδραση στον περιορισµό της ανεργίας, καθώς παρέχουν εναλλακτικές 

ευκαιρίες απασχόλησης και διαµορφώνουν συνθήκες συγκράτησης του τοπικού 

πληθυσµού, ιδιαιτέρως στις προβληµατικές ορεινές περιοχές. Για την διαµόρφωση 

προϋποθέσεων βιώσιµης ανάπτυξη, οι σχετικές περιφερειακές πολιτικές πρέπει να 

εστιάσουν: 

- στην εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος ανάπτυξης, µε κύρια έµφαση στον 

τουρισµό, που στα πλαίσια του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασµού θα 

προσελκύσουν υψηλής στάθµης ιδιωτικές επενδύσεις, προγράµµατα 

αυτοχρηµατοδότησης επενδύσεων κλίµακας, δηµιουργία φορέων κινητοποίησης 

τοπικών και υπέρ-τοπικών οικονοµικών και ανθρώπινων πόρων, προστασία 

περιβάλλοντος και ευαίσθητων πόρων κ.α. 

- στην ολοκληρωµένη προσέγγιση αλληλεπίδρασης και συσχετισµού των δράσεων στα 

πλαίσια µιας στρατηγικής ανάπτυξης  
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- στην αναβάθµιση των τουριστικών υπηρεσιών της περιοχής, µέσω των περιοχών 

ιδιαίτερης φήµης και οµορφιάς και στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής στο 

νοµό 

- στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη του ορεινού όγκου µε έµφαση στις εναλλακτικές 

µορφές τουρισµού, στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας της ορεινής γεωργίας και 

κτηνοτροφίας, σε λειτουργικές κοινωνικές υποδοµές, στη βάση των σφαιρικών 

χρηµατοδοτήσεων  

- στην ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής ως ‘προϊόν’ και στη βελτίωση της 

‘εικόνας’ του νοµού προς τα έξω. 

Τα πολλαπλασιαστικά οφέλη της προβολής του ‘τουριστικού προϊόντος’ του νοµού 

(συνδυασµός διαφορετικών εναλλακτικών µορφών τουρισµού) θα διαφοροποιήσουν 

την οικονοµική βάση ιδίως των ασθενέστερων περιοχών και θα δηµιουργήσουν νέους 

πόλους συµπληρωµατικών δράσεων απασχόλησης και εισοδηµάτων που θα 

εξισορροπήσουν τις τάσεις αστυφιλίας λόγω της εξόδου γεωργικού πληθυσµού και της 

άσκησης πίεσης στις αστικές αγορές εργασίας.  

 

2.3.3.5  Προοπτικές ανάπτυξης των παραγωγικών τοµέων της 
οικονοµίας 

 

Οι νέες συνθήκες που διαµορφώνονται στην παγκόσµια αγορά µε το κοινό ευρωπαϊκό 

νόµισµα, οι σύγχρονες µέθοδοι παραγωγής και εµπορίας, τα νέα καταναλωτικά 

πρότυπα και οι µεταβολές στις διατροφικές συνήθειες, η στροφή των καταναλωτών σε 

προϊόντα ποιότητας και συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και η έµφαση στην αναβάθµιση 

της ποιότητας ζωής έχουν ως αποτέλεσµα την ιδιαίτερα αυξηµένη ζήτηση αγνών, 

βιολογικών  και  παραδοσιακών προϊόντων που προέρχονται από καθαρό περιβάλλον, 

ευνοώντας έτσι περιοχές που έχουν τη δυνατότητα να τα παράγουν. Τα στοιχεία αυτά 

ευνοούν την προώθηση του εκσυγχρονισµού του αγροτικού τοµέα µε έµφαση στην 

ποιότητα, στη διαφοροποίηση της παραγωγής δια µέσου της δηµιουργίας επίλεκτων 

αγορών (αγορών - νησίδων), στην ανασυγκρότηση των δοµών εµπορίας και 

τυποποίησης, στην εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη του αγροτικού πληθυσµού, 

στην παραγωγή οικολογικών προϊόντων ονοµασίας προέλευσης και στην ενίσχυση 

νέων συλλογικών µορφών οργάνωσης των αγροτών. Συνδυαστικά, ο τοµέας της 

µεταποίησης θα µπορούσε να αποτελέσει σηµαντικό µοχλό ‘εξωστρεφούς’ ανάπτυξης 

του νοµού, µε την επιτόπια αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής, την καθιέρωση 
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‘επώνυµης’ ζήτησης για τα προϊόντα του, τη διεισδυτικότητα τους σε µεγαλύτερες και 

διεθνείς αγορές και την αύξηση της απασχόλησης προσφέροντας εναλλακτικές 

ευκαιρίες απασχόλησης στο πλεονάζον ενεργό δυναµικό του πρωτογενούς τοµέα. Ο 

µεταποιητικός τοµέας είναι ο τοµέας που µε την παροχή στήριξης σε υποδοµές, 

υποστηρικτικές υπηρεσίες προσαρµογής και ευελιξίας στις νέες συνθήκες αγοράς και 

τεχνολογίας µπορεί να αποτελέσει κοµβικό σηµείο προώθησης της ανάπτυξης του 

νοµού. Όπως εκτιµάται επίσης, η εκµηχάνιση στον πρωτογενή τοµέα, σε συνδυασµό µε 

το σχετικά χαµηλό εισόδηµα των αγροτών και την έλλειψη δυναµικότητας του 

πρωτογενή τοµέα, αποτελούν παράγοντες απελευθέρωσης εργατικού δυναµικού. 

Συνεπώς ο δευτερογενής και  τριτογενής τοµέας (ιδίως ο τουρισµός) καλούνται να 

διαδραµατίσουν αποφασιστικό ρόλο στην απορρόφηση του εργατικού δυναµικού, µε τη 

ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών απασχόλησης και τη δηµιουργία συνεπώς νέων 

εισοδηµάτων. Η αναδιάρθρωση του επιχειρηµατικού δυναµικού, µέσω νέων 

επιχειρηµατικών σχηµάτων, συγχωνεύσεων, εξαγορών, συµµαχιών και δικτύων 

επιχειρήσεων, θα µπορούσε να παρέχει ευκαιρίες που να συµβάλλουν στην 

αντιµετώπιση του ανταγωνισµού και στη διεύρυνση της αγοράς µε εξωστρεφή 

κατεύθυνση. Η µεγέθυνση των επιχειρήσεων, η διείσδυσή τους σε νέες αγορές και η 

αξιοποίηση του θεσµικού πλαισίου κινήτρων και ενισχύσεων µπορεί να επιτευχθεί πιο 

αποτελεσµατικά µε τη διαµόρφωση επιχειρήσεων µε ισχυρή κεφαλαιακή βάση.  

 

2.3.3.6  ∆υνατότητα αξιοποίησης καινοτοµιών και σύγχρονων 
τεχνολογιών 

 

Η προώθηση της καινοτοµίας και των νέων τεχνολογιών αιχµής στους παραγωγικούς 

τοµείς και τις υπηρεσίες αποτελεί τη βάση για την αύξηση της παραγωγικότητας και 

την δηµιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. ∆εδοµένης της εύκολης πρόσβασης σε 

πληροφοριακά δίκτυα (π.χ. µέσω Internet), η τεχνολογία γίνεται προσιτή και συµβάλλει 

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στο πλαίσιο τόσο του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος όσο και τοµεακών Προγραµµάτων (όπως Κοινωνία της 

Πληροφορίας) δίδεται έµφαση στην αναβάθµιση της έρευνας στην Περιφέρεια και στην 

διασύνδεσή της µε την παραγωγική διαδικασία, καθώς και στην διάχυση της 

καινοτοµίας µε τη συνεργασία  επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, για την 

παραγωγή καινοτοµικών προϊόντων και υπηρεσιών ή την εφαρµογή καινοτοµικών 

µεθόδων παραγωγής. Στην κατεύθυνση αυτή, η προσέλκυση και λειτουργία 
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πανεπιστηµιακών, τεχνολογικών και ερευνητικών φορέων στο νοµό Τρικάλων (ήδη από 

το 1994 λειτουργεί το Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας) µπορούν να αποτελούν εκπαιδευτικές και ερευνητικές 

κοιτίδες για την ευρύτερη περιοχή, µε εξειδικευµένο επιστηµονικό δυναµικό που 

συµβάλλει στην παραγωγή εφαρµοσµένης τεχνογνωσίας και καινοτοµίας προς όφελος 

των τοπικών παραγωγικών µονάδων. Επίσης, οι ευκαιρίες για επιµόρφωση και 

κατάρτιση ενισχύονται µε το πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την 

Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση) που χρηµατοδοτείται από το Β' 

ΚΠΣ, στα πλαίσια του οποίου το Υπουργείο Παιδείας έχει αναπτύξει ένα ευρύτατο 

πρόγραµµα για την αναβάθµιση και δηµιουργία Βιβλιοθηκών. Το πρόγραµµα 

περιλαµβάνει τις δηµόσιες βιβλιοθήκες, τις βιβλιοθήκες των ΑΕΙ και ΤΕΙ και τέλος τις 

σχολικές βιβλιοθήκες. Το έργο ‘ΙΘΩΜΗ’ (Ανάπτυξη της Εφαρµογής Σχολικών 

Βιβλιοθηκών) αφορά στην ίδρυση και λειτουργία δεκαπέντε σύγχρονων βιβλιοθηκών 

στους νοµούς Τρικάλων και Καρδίτσας. Βασικοί στόχοι του προγράµµατος είναι η 

δηµιουργία βιβλιοθηκών, η προµήθεια επιστηµονικών, λογοτεχνικών, ψυχαγωγικών 

βιβλίων και περιοδικών και η προµήθεια ηλεκτρονικού υλικού (Η/Υ λογισµικό, 

οπτικοακουστικό υλικό). Το Πρόγραµµα στοχεύει επίσης στην εκπαίδευση των 

υπεύθυνων καθηγητών των σχολικών βιβλιοθηκών. 
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2.3.4 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

 

 

2.3.4.1 Ασυµµετρίες και στρεβλώσεις στην κατανοµή του 
παραγωγικού δυναµικού  

Ο πρωτογενής τοµέας έχει καθοριστική σηµασία για την οικονοµική και κοινωνική 

βάση του νοµού Τρικάλων αλλά και συνολικά της Περιφέρειας Θεσσαλίας και 

αναµένεται να  εξακολουθήσει να είναι σηµαντικός για τις οικονοµικές εξελίξεις στο 

νοµό ξεχωριστά, τόσο από άποψη συµβολής στην αύξηση του ΑΕΠ και την 

απασχόληση, όσο και επειδή παρέχει πρώτες ύλες σε σηµαντικό µέρος της 

µεταποίησης. Η αναθεώρηση της ΚΑΠ και η σαφής πίεση για µεγαλύτερο 

προσανατολισµό προς την αγορά κάνουν αναγκαία την υιοθέτηση µιας νέου τύπου 

αγροτικής πολιτικής, µε έµφαση στον οργανωτικό και παραγωγικό εκσυγχρονισµό του 

τοµέα, την προώθηση της ολοκληρωµένης ανάπτυξης της υπαίθρου, την βελτίωση της 

ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος και την προσαρµογή του στις απαιτήσεις των 

αγορών, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στη προστασία του περιβάλλοντος και 

των σπάνιων (ιδίως υδάτινων) πόρων που απειλούνται να εκλείψουν. Όµως ο 

πρωτογενής τοµέας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από σηµαντικά θεσµικά και 

διαρθρωτικά προβλήµατα, εξ αιτίας των οποίων παρουσιάζει τις µεγαλύτερες δυσκολίες 

προσαρµογής. Τα διαρθρωτικά προβλήµατα του πρωτογενή τοµέα έχουν άµεση σχέση 

µε τη δοµή της παραγωγικής διαδικασίας. Βασικός στόχος συνεπώς της αναπτυξιακής 

πολιτικής για την ενίσχυση του πρωτογενή τοµέα γενικότερα, είναι η προώθηση µέτρων 

αναδιάρθρωσης για τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας. Η αγορά του νοµού 

είναι άµεσα εξαρτηµένη από το ύψος της παραγωγής του πρωτογενή τοµέα και 

ιδιαίτερα ενός περιορισµένου εύρους προϊόντων, που  εστιάζονται κυρίως σε τυρί, 

βαµβάκι, κρέας, καπνό και δηµητριακά. Το γεγονός αυτό αυξάνει το επίπεδο κινδύνου 

σε περίπτωση απρόβλεπτων δυσµενών εξελίξεων στην πρωτογενή παραγωγή (καιρικές 

συνθήκες, τιµές) και µπορεί να επιφέρει σηµαντικές στρεβλώσεις στην συνολική 

οικονοµική δραστηριότητα του νοµού. Οι διαρθρωτικές παρεµβάσεις για την ανάπτυξη 

του πρωτογενή τοµέα πρέπει επίσης να συνδέονται µε την ανάπτυξη του δευτερογενή 

και του τριτογενή τοµέα του νοµού. Το ποσοστό συµµετοχής του δευτερογενή τοµέα 

παρουσιάζει σχετική άνοδο τα τελευταία έτη ως ποσοστό συµµετοχής στο ΑΕΠ του 

νοµού, ενώ ανάλογη τάση εµφανίζει ιδίως ο κλάδος των κατασκευών. Εντούτοις, ο 

δευτερογενής τοµέας χαρακτηρίζεται από διαρθρωτικές αδυναµίες στους τοµείς 
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οργάνωσης, διοίκησης και προγραµµατισµού, στην έλλειψη εκσυγχρονισµού του 

µηχανολογικού εξοπλισµού και στην ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών και 

καινοτοµιών, αν και παρατηρούνται κάποιες τάσεις εκσυγχρονισµού των µονάδων και 

αύξηση των επενδύσεων κυρίως στους κλάδους τροφίµων, υλικών συσκευασίας, 

χηµικών και µετάλλου. Συνολικά, η επιλογή πολιτικών που θα στοχεύουν στην άρση 

των διαρθρωτικών στρεβλώσεων µεταξύ των οικονοµικών τοµέων είναι κρίσιµη, καθώς 

θα συµβάλλει στην διαµόρφωση συνθηκών ισόρροπης ανάπτυξης µεταξύ παραγωγικών 

κλάδων και στην αποτελεσµατικότερη κατανοµή του παραγωγικού δυναµικού.  

  

2.3.4.2 Αδυναµία απορρόφησης αναπτυξιακών πόρων 
Για να µεγιστοποιηθεί η απορρόφηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων είναι 

απαραίτητο να υπάρχει έγκυρη και άµεση πληροφόρηση, αντίστοιχη 

αποτελεσµατικότητα εκ µέρους των αρµοδίων φορέων, τόσο δηµόσιων όσο και 

ιδιωτικών που εµπλέκονται σε διαδικασίες προγραµµατισµού, λήψης αποφάσεων και 

διεκδίκησης πόρων και κοινωνική συναίνεση και συνειδητοποίηση. Στους τοµείς 

αυτούς παρατηρείται σχετικό έλλειµµα, που οφείλεται στα ενδογενή χαρακτηριστικά 

της τοπικής κοινωνίας και αγοράς, καθώς και στην αποµόνωση στην οποία έχει 

επιβληθεί λόγω της έλλειψης αξιόπιστων µηχανισµών διάχυσης της πληροφορίας. Οι 

πολιτικές ανάπτυξης που έχουν εφαρµοσθεί µέχρι σήµερα δεν βρίσκονταν πάντα σε 

αντιστοιχία µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, γεγονός που περιορίζει 

µεσοπρόθεσµα την αποτελεσµατικότητά τους. 

 

2.3.4.3 Ανεπάρκεια τουριστικών υποδοµών και περιβαλλοντική 
υποβάθµιση 

Οι δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης και παροχής εναλλακτικών µορφών 

τουριστικών υπηρεσιών ενέχει και σηµαντικούς κινδύνους, ιδίως για πολλές ευαίσθητες  

οικολογικά και πολιτιστικά περιοχές (όπως τα Μετέωρα). Οι φυσικοί πόροι που 

ακριβώς αναδεικνύουν τουριστικά µία περιοχή φέρουν και τον κίνδυνο δυνητικής 

καταστροφής της, εφόσον η εντατική χρήση των πόρων αυτών υπερβεί συγκεκριµένα 

όρια ανοχής του συστήµατος. Συνεπώς, η αλόγιστη ανάπτυξη και η έλλειψη 

συγκεκριµένου σχεδιασµού και πολιτικής, που να είναι σε συνάρτηση µε τις 

ιδιαιτερότητες και ευαισθησίες της κάθε περιοχής, εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους 

περιβαλλοντικής υποβάθµισης και απαξίωσης των πρωτογενών φυσικών πόρων. 

Επίσης, η ανάπτυξη ήπιας µορφής εναλλακτικού τουρισµού απευθύνεται συνήθως σε 
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άτοµα µε υψηλές απαιτήσεις ποιότητας, γεγονός που δηµιουργεί συνθήκες έντονου 

ανταγωνισµού µεταξύ τοπικών προορισµών. Εφόσον µία περιοχή υστερεί σε ποιότητα, 

οι τουριστικές ροές θα κατευθυνθούν σταδιακά σε ανταγωνιστικούς γειτονικούς 

προορισµούς. Βεβαίως, ιδίως για ορεινές περιοχές, τα περιθώρια τουριστικής 

ανάπτυξης απειλούνται από τα τυπικά προβλήµατα που οι περιοχές αντιµετωπίζουν µε 

ευρύτερα διαρθρωτικά και αναπτυξιακά προβλήµατα και δοµικές ανεπάρκειες. Το 

περιορισµένο πληθυσµιακό µέγεθος (µείωση και γήρανση του πληθυσµού, 

δυσαναλογία µεταξύ των δύο φύλων), χωροταξική ανοµοιοµορφία τουριστικών 

υποδοµών (έλλειψη προσδιορισµού της φέρουσας ικανότητας, απουσία ζωνών ορισµού 

χρήσεων γης κα.), διαχειριστικές ανεπάρκειες (έλλειψη διαχείρισης τουριστικού 

ρεύµατος – οικοτουριστικού περιβάλλοντος κ.α.), καθώς και η έλλειψη εξειδικευµένου 

εκπαιδευτικά ανθρώπινου δυναµικού, αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την 

περαιτέρω ανάπτυξη µίας περιοχής. Κατά συνέπεια, οι σχετικές πολιτικές πρέπει να 

στοχεύουν στην αποτροπή δηµιουργίας υποδοµών δυσανάλογου µεγέθους µε την 

αναµενόµενη ωφέλεια και στον αυστηρό έλεγχο των δράσεων που γίνονται για  την 

ανάπτυξη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ούτως ώστε να παραµείνει το φυσικό 

περιβάλλον της περιοχής αβίαστο και ελκυστικό. Η αναποτελεσµατική διαχείριση 

ευαίσθητων φυσικών πόρων ενδέχεται µεσοπρόθεσµα να προκαλέσει 

πολλαπλασιαστικές επιδράσεις τόσο στην οικονοµική όσο και στην κοινωνική 

δραστηριότητα µε αρνητικά συνολικά αποτελέσµατα.  
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Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  Τ Ρ Ι Τ Η  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Σύνοψη και Συµπεράσµατα 

 

Συνοψίζοντας θα πρέπει να γίνει αναφορά σε κάποια προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει ο νοµός Τρικάλων λόγου κυρίως της γεωγραφικής του θέσης. Ένα 

µεγάλο µέρος του νοµού καλύπτεται από το ορεινό όγκο της Πίνδου (καταλαµβάνει το 

77,34 % της συνολικής έκτασης του νοµού), γεγονός που όπως φαίνεται επηρεάζει σε 

µεγάλο βαθµό τα κοινωνικά και οικονοµικά µεγέθη του συνολικού νοµού. 

Ο  συνολικός πληθυσµός του νοµού µε βάση την απογραφή της ΕΣΥΕ του 2001  

ανέρχεται σε 138.047 κατοίκους ενώ το 1991 ανέρχονταν σε 139.486 κατοίκους, µε 

ποσοστό µείωσης 1,05 % στη δεκαετία 1991-2001 παρόλο που την τελευταία 30ετία η 

γενικότερη εξέλιξη του συνολικού πληθυσµού εµφανίζει αύξηση 6 %. 

Κάνοντας µία ανάλυση των κοινωνικών χαρακτηριστικών του πληθυσµού 

προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα ότι το ποσοστό των ανθρώπων που δεν τελείωσαν 

την στοιχειώδη εκπαίδευση και αγράµµατων είναι 12,66 % και 11,94 % αντίστοιχα. 

Επίσης είναι φανερή µία µετακίνηση και συγκέντρωση του πληθυσµού στα 3 αστικά 

κέντρα Καλαµπάκα, Τρίκαλα, Φαρκαδόνα µε συνέπεια την ερήµωση των περιοχών του 

ορεινού όγκου. 

Αντίστοιχα κάνοντας µία ανάλυση των οικονοµικών χαρακτηριστικών του 

πληθυσµού προκύπτουν στοιχεία που φανερώνουν τον καθαρά αγροτικό χαρακτήρα µε 

οικονοµικά ενεργό πληθυσµό 49.039 να απασχολούνται στο πρωτογενή τοµέα οι 

15.906, στο δευτερογενή τοµέα 8.996 και στο τριτογενή τοµέα 18.269 (ΕΣΥΕ 1991). Η 

περιοχή του νοµού Τρικάλων χαρακτηρίζονταν από ένα µεγάλο ποσοστό ανεργίας για 

το έτος 1998 που ήταν 14,2 % αφού οι εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ∆ έφταναν τους 3.621. 

  Στο Β’ ΚΠΣ όπως φάνηκε το ενδιαφέρον στράφηκε γύρω από τους παραπάνω 

άξονες συγχρηµατοδοτώντας κυρίως έργα που αφορούσαν το οδικό δίκτυο ύδρευση και 

αποχέτευση αλλά επίσης δόθηκε και µεγάλη προσοχή στην επαγγελµατική κατάρτιση 

ανέργων µέσω σεµιναρίων όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης µε θέµατα που 

αφορούσαν ποικίλα γνωστικά αντικείµενα. 

 Συγκεκριµένα µέσω των κονδυλίων του Β’ ΚΠΣ δόθηκε  µία αρκετά µεγάλη 

ώθηση στην περιοχή Τρικάλων. 
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 Στο τοµέα των ιδιωτικών επενδύσεων δηµιουργήθηκαν αρκετές επιχειρήσεις, 

επίσης δόθηκε η ευκαιρία σε πολλές επιχειρήσεις η δυνατότητα να 

εκσυγχρονιστούν, σε µια προσπάθεια να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους 

θέση στην αγορά, δηµιουργώντας ταυτόχρονα και νέες θέσεις εργασίας. 

 Έγινε µεγάλη προσπάθεια να βελτιωθεί το οδικό δίκτυο κυρίως στην ορεινή 

περιοχή για την ευκολότερη πρόσβαση σε αποµακρυσµένες περιοχές του 

νοµού, µια κίνηση που βελτιώνει την προσπέλαση της περιοχής για τους 

ξένους και εγχώριους επισκέπτες. 

 Στο τοµέα του τουρισµού έγιναν προσπάθειες να αυξηθεί η 

ανταγωνιστικότητα και να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών στις επιχειρήσεις 

που γίνονται αποδέκτες ξένων και εγχώριων επισκεπτών της περιοχής, επίσης 

δηµιουργώντας ειδικά διαφηµιστικά  φυλλάδια και ντοκιµαντέρ συνετέλεσαν 

στη ενίσχυση της προσπάθειας προβολής της περιοχής.  

 

Το Γ’ ΚΠΣ είναι η σηµαντικότερη συνιστώσα του όλου ∆ιαρθρωτικού Προγράµµατος 

2000 – 2006 µε 82 % του συνολικού οικονοµικού µεγέθους. Ο σκοπός του Γ’ ΚΠΣ 

είναι να ενισχύσει τους ακόλουθους Άξονες Προτεραιότητας : 

• Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και προώθηση της απασχόλησης. 

• Μεταφορές. 

• Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας.  

• Ανάπτυξη της Υπαίθρου και Αλιεία. 

• Βελτίωση Ποιότητας Ζωής. 

• Κοινωνία της Πληροφορίας. 

• Περιφερειακή Ανάπτυξη. 

 

Τα κονδύλια του Γ’ ΚΠΣ δίνουν την δυνατότητα στο νοµό Τρικάλων µέσω ενός 

ισχυρού εργαλείου να συγκλίνει µε τα οικονοµικά δεδοµένα των υπολοίπων νοµών της 

Θεσσαλίας. 

Στο Γ’ ΚΠΣ ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στο τριτογενή τοµέα παραγωγής που αφορά 

κυρίως τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 
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 Κυρίως στο τοµέα των ανθρωπίνων πόρων έχουν ενταχθεί προγράµµατα  µε 

στόχο την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας κοινωνικού χαρακτήρα όπως το 

πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» σε κάθε δήµο του νοµού Τρικάλων. Επίσης έχουν 

ενταχθεί προγράµµατα και έργα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του τουριστικού 

κλάδου κυρίως στη περιοχή του ορεινού όγκου της Πίνδου και των Μετεώρων που 

αποσκοπούν στην ανάδειξη της µοναδικότητας σε οµορφιά και σηµασίας του φυσικού 

κάλους της περιοχής. Οι ξενοδοχειακές, οι επισιτιστικές και γενικά οι τουριστικές 

επιχειρήσεις, για να επιβιώσουν µέσα στον σκληρότατο ανταγωνισµό, που 

αντιµετωπίζουν, πρέπει να εφαρµόσουν πρακτικές και φιλοσοφίες µε στόχο την 

ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν. Πρέπει να εστιάσουν το 

ενδιαφέρον τους στον πελάτη και να υιοθετήσουν πελατοκεντρική φιλοσοφία, µε 

κεντρικό σύνθηµα «Η ποιότητα είναι δικαίωµα σας και υποχρέωσή µας». Ταυτόχρονα 

προβλέπονται να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας ειδικευµένου και µη 

προσωπικού. Στη δράση αυτή προβλέπεται η υλοποίηση πέντε (5) προγραµµάτων 

επαγγελµατικής κατάρτισης : 

• Κατάρτιση για την αναβάθµιση της ποιότητας στην φιλοξενία – 

Υπηρεσίες. 

• Κατάρτιση για την αναβάθµιση της ποιότητας στη διατροφή. 

• Κατάρτιση για την διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας στις 

ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις. 

• Κατάρτιση στην τοπογνωσία – περιβάλλον – πολιτισµό. 

• Κατάρτιση για την ανάπτυξη τουριστικής και περιβαλλοντικής συνείδησης 

σε νέους επιχειρηµατίες. 

 

Η ολοκληρωµένη διαχείριση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής είναι η 

ισόρροπη µέριµνα για το περιβάλλον και για την ποιότητα των προϊόντων. Περιβάλλον 

όµως δεν είναι µόνον η φύση, αλλά για τους γεωργούς και κτηνοτρόφους είναι και το 

εργασιακό περιβάλλον, για δε τους καταναλωτές τα γεωργικά και κτηνοτροφικά 

προϊόντα τα οποία πρέπει να είναι απολύτως ασφαλή. 

Επίσης βασική παράµετρο στη διατήρηση της ισορροπίας στη φύση αποτελεί η 

ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων µε την αντίληψη «αειφόρου ανάπτυξης» 

και διαχείρισης «πολλαπλού σκοπού». 

Στη δράση αυτή προβλέπεται η υλοποίηση των παρακάτω τεσσάρων (4) προγραµµάτων 

επαγγελµατικής κατάρτισης: 
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•  Κατάρτιση παραγωγών και προσωπικού για την ολοκληρωµένη διαχείριση 

παραγωγής στα φυτά µεγάλης καλλιέργειας (πρότυπα Agro ΟΠΕΓΕΠ). 

•  Κατάρτιση παραγωγών και προσωπικού για την ολοκληρωµένη διαχείριση 

παραγωγής στα οπωροκηπευτικά και τις δενδρώδεις καλλιέργειες (πρότυπα 

Agro ΟΠΕΓΕΠ). 

•  Κατάρτιση παραγωγών και προσωπικού για την ολοκληρωµένη διαχείριση 

παραγωγής στον τοµέα της ζωικής παραγωγής (πρότυπα Agro ΟΠΕΓΕΠ). 

•  Κατάρτιση στη διαχείριση φυσικών πόρων α) Ασπροποτάµου – Κόζιακα, β) 

Καλαµπάκας – Μετεώρων. 

 

Συµπερασµατικά µπορεί να λεχθεί ότι µε τα κονδύλια του Β’ ΚΠΣ και Γ’ ΚΠΣ 

και σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα LEADER+, ΕΠΠΕΡ, ΟΠΑΑΧ και κάποια 

µικρότερα προγράµµατα, ο νοµός έχει την δυνατότητα να λάβει πρωταγωνιστικό ρόλο 

αξιοποιώντας τον µεγάλο όγκο επισκεπτών που δέχεται κάθε χρόνο κυρίως στην 

περιοχή των Μετεώρων αλλά και στο ορεινό όγκο της Πίνδου. Έχουν γίνει κάποια 

αξιόλογα έργα και αναµένονται να  δηµιουργηθούν αρκετά ακόµη έως το 2006, ήδη σε 

απόλυτους αριθµούς παρατηρείται µία αξιόλογη ανοδική πορεία του τουριστικού 

κλάδου χωρίς όµως να έχουν εξαλειφθεί όλα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο 

κλάδος.  

Στο κλάδο των προσφερόµενων υπηρεσιών και κατάρτισης τα αποτελέσµατα 

είναι σε µια ανοδική πορεία µε συνεχής εξέλιξη και υψηλότερης ποιότητας κατάρτισης. 

Στο µεταποιητικό τοµέα  έχουν γίνει µεγάλες επενδύσεις σε παραδοσιακές 

επιχειρήσεις προωθώντας παραδοσιακά προϊόντα και δίνοντας ώθηση στην δηµιουργία 

νέων θέσεων εργασίας. 

Στο πρωτογενή τοµέα γίνονται τα πρώτα βήµατα για την προώθηση βιολογικών 

αγροτικών προϊόντων, για τα οποία, όπως δείχνουν παραδείγµατα από άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζεται τεράστια αύξηση της ζήτησής τους. 

Το µέλλον του νοµού Τρικάλων δείχνει ευοίωνο µε την σωστή αναπτυξιακή 

πολιτική που προωθείται από την αξιοποίηση της χρηµατοδότησης έργων και ενεργειών 

σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους.                       
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Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Β’ ΚΑΙ Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

4.1. Εισαγωγή 

1. Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών 

ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της 

Θεσσαλίας µε κονδύλια του Β’ ΚΠΣ δηµιουργώντας νέες συνθήκες για την 

ανάπτυξη της περιοχής όπως και για τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού. 

Παράλληλα υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση στις αυξηµένες ανάγκες της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και αναβαθµίστηκε το εργατικό δυναµικό µε 

προγράµµατα κατάρτισης.  

2. Μεταξύ των σηµαντικότερων έργων είναι τα ακόλουθα : 

 Έργα οδοποιίας σχεδόν σε όλο το ορεινό όγκο του ν. Τρικάλων, µε 

σηµαντικότερα την χρηµατοδότηση κατασκευής τµηµάτων της εθνικής οδού 

Τρικάλων  - Άρτας και Τρικάλων – Λάρισας.  

 Κατασκευάστηκαν αρδευτικά δίκτυα, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης σε 

πολλά δηµοτικά διαµερίσµατα του νοµού, όπως το φράγµα της Κερασούλας, 

συγχρηµατοδότηση για το έργο της εκτροπής του Αχελώου στη Μεσοχώρα.  

 Προβολή του ορεινού όγκου και της περιοχής των Μετεώρων. Αύξηση του 

αριθµού των κλινών στην περιοχή παρέµβασης κατά 325, µέσω της 

δηµιουργίας 11 νέων ξενοδοχειακών καταλυµάτων διαφόρων τύπων. 

Εκσυγχρονισµό 370 κλινών, 11 ήδη υπαρχόντων ξενοδοχειακών µονάδων, µε 

στόχο την βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών προς του πελάτες τους. 

 Ιδιωτικές επενδύσεις για ίδρυση, εκσυγχρονισµό και βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, µεταποιητικών επιχειρήσεων όπως η δηµιουργία 10 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων, εκσυγχρονισµός άλλων 11 µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων µε αποτέλεσµα την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της 

παραγωγικότητας. ∆ηµιουργήθηκαν 43 νέες µόνιµες θέσεις εργασίας, 14 

εποχιακές και διατηρήθηκαν 43 υπάρχουσες θέσεις εργασίας. 

 Αγροτική οδοποιία, ανορύξεις και εξοπλισµοί γεωτρήσεων, ηλεκτροδοτήσεις 

αρδευτικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. 
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 Ανθρωπίνων Πόρων (ανάπτυξη υποδοµών εκπαίδευσης), συγκεκριµένα στον 

τοµέα της αναβάθµισης δεξιοτήτων και εξειδίκευσης ανθρώπινου δυναµικού 

υλοποιήθηκαν (6) προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης ανέργων µέσω 

σεµιναρίων µε θεµατικά πεδία :  

o Τουρισµό (2) προγράµµατα. 

o Γεωργία και Κτηνοτροφία (1) πρόγραµµα. 

o Μικρών επιχειρήσεων και Παραδοσιακών τεχνών (3) προγράµµατα. 

3.  Αποτέλεσµα  των παραπάνω προγραµµάτων είναι δηµιουργία ενός σώµατος 

40 ατόµων, εκπαιδευµένων σε θέµατα διασφάλισης της ποιότητας στις 

ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις, που είναι σε θέση να 

απασχοληθούν και να εφαρµόσουν τις γνώσεις τους σ’ αυτές. Η δηµιουργία 

ενός πυρήνα 20 καλλιεργητών, που να είναι ενηµερωµένοι στα θέµατα των 

νέων οργανωτικών δοµών στον αγροτικό χώρο και µπορούν να ασχοληθούν 

µε την καλλιέργεια βιολογικών-οργανικών προϊόντων. Η δηµιουργία ενός 

πυρήνα 20 δασεργατών, εργαζοµένων σε πριστήρια ξυλείας και ξυλουργών, 

εκπαιδευµένων σε θέµατα αξιοποίησης του δασικού πλούτου και 

αναβάθµισης ποιότητας της τοπικά παραγόµενης στρογγυλής ξυλείας, µε 

αποτέλεσµα την αξιοποίηση της τοπικά. ∆όθηκε η δυνατότητα σε 40 γυναίκες 

να αναπτύξουν επαγγελµατική δραστηριότητα, µε την δηµιουργία δύο 

Γυναικείων Συνεταιρισµών, µε αποτέλεσµα να συµβάλλουν ενεργά στην 

αύξηση του οικογενειακού εισοδήµατος και την παραµονή τους στην 

περιοχή., κατασκευάζονται έργα ανέγερσης και αποπεράτωσης νέων 

σχολείων. 

 Το πρόγραµµα LEADER II έκλεισε µε συνολικό προϋπολογισµό 

10.808.993,28 € επιτυγχάνοντας έτσι ποσοστό απορρόφησης στο 99,75% του 

προγ/τος. 

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (ΕΠΠΕΡ) του Β’ ΚΠΣ είχε 

συνολικό προϋπολογισµό 742.479,82 €  

4.  Στην περιοχή, στα πλαίσια του ∆ιαρθρωτικού Προγράµµατος 1994 – 1999, υλοποιήθηκαν στην π

5. Στην τρίτη προγραµµατική περίοδο «2000 – 2006» δηλαδή στο Γ’ ΚΠΣ, στο νοµό 

Τρικάλων προβλέπεται να υλοποιηθεί από τον άξονα 7.  του «Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος του Γ’ ΚΠΣ,  Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 

2000-2006» του Υπουργείου Γεωργίας, το «Ολοκληρωµένο πρόγραµµα 

ανάπτυξης αγροτικού χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) του Ανατολικού τµήµατος του ν. 
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Τρικάλων» και συγκεκριµένα στους ∆ήµους Φαρκαδόνας, Οιχαλίας, 

Παληοκάστρου, Παραληθαίων και Τυµφαίων, προβλεπόµενου συνολικού 

προϋπολογισµού 13.000.000 €.  

6. Επίσης πρόκειται να υλοποιηθούν από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Θεσσαλίας τα εξής Ολοκληρωµένα Πρόγραµµα Ανάπτυξης 

Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.):  

7. α) «Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου της ευρύτερης 

περιοχής Πύλης – Μεσοχώρας» (Ο.Τ.Α. : Πύλης, Πινδαίων, Νεράϊδας, 

Μυροφύλλου, Αιθήκων - δυτικό τµήµα), προβλεπόµενου συνολικού 

προϋπολογισµού 8.800.000 €. 

8. β) «Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης Αγροτικού χώρου της περιοχής 

Χασίων – Ορεινής Καλαµπάκας» (Ο.Τ.Α. : Χασίων, Μαλακασίου, Καστανιάς, 

Καλαµπάκας), προβλεπόµενου συνολικού προϋπολογισµού 8.800.000 €. 

9. Συνεκτιµώντας τις τρεις παραπάνω παραµέτρους προσδιορίστηκε ότι το ύψος του 

τοπικού προγράµµατος LEADER+, µπορεί να είναι περίπου 10.000.000 €, 

δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στις ποιοτικές παρεµβάσεις και τις δικτυώσεις.   

 

 

4.2 Οι Βασικοί Στόχοι του Περιφερειακού Προγράµµατος  

 

Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι : 

 

 ∆ιασφάλιση της πραγµατικής σύγκλισης της Ελληνικής Οικονοµίας µε τις 

οικονοµίες των άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 

πλαίσιο της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης. 

 Ενίσχυση της απασχόλησης και προώθηση ενεργητικών πολιτικών για την 

αντιµετώπιση των προβληµάτων της ανεργίας. 

 Ανάπτυξη της οικονοµικής και κοινωνικής υποδοµής. 

 Προώθηση του υγιούς ανταγωνισµού και της αποτελεσµατικής 

λειτουργίας του συνόλου των αγορών, µε ταυτόχρονη βελτίωση της 

ποιότητας των παραγόµενων αγαθών και υπηρεσιών. 

 Προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος. 
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Η αναπτυξιακή επιλογή της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα στηριχθεί στην 

αξιοποίηση κλάδων και περιοχών όπου εµφανίζει ανταγωνιστική παράδοση και 

συγκριτικό πλεονέκτηµα. Συγχρόνως, είναι ανάγκη να εξελίσσονται οι προσπάθειες 

για τον περιορισµό των ανισοτήτων, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των 

φυσικών πόρων και των πόρων περιοχών ιδιαίτερου κάλλους, τη διατήρηση της 

κοινωνικής συνοχής. 

Αυτήν ακριβώς την προοπτική υπηρετεί το 3ο  Π.Ε.Π 2000-2006. 

Αναλυτικά για το ν. Τρικάλων τα έργα που έχουν ενταχθεί σε διάφορα προγράµµατα 

του 3ου ΚΠΣ είναι : 

 

 

  

 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

  Περιφέρεια: Θεσσαλίας  

  Νοµός: Τρικάλων  

 Στοιχεία καταχωρισµένα στο ΟΠΣ µέχρι 30-09-2003  Ποσά σε ευρώ  

ΕΡΓΟ  
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ 

ΣΤΟ ΝΟΜΟ  

 ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ      

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕΧΡΙ ΓΕΦΥΡΑ 

ΡΟΓΓΙΩΝ 
341,764 341,764 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΜΟΣΧΟΦΥΤΟΥ -

ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ - ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ - ΤΜΗΜΑ:ΜΟΣΧΟΦΥΤΟ -

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟ 

2,934,703 2,934,703 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΥ ΠΥΛΗΣ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 5,869,406 5,869,406 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΠΑΡΑ 

ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΑΡΑΚΙΝΑ 
2,054,292 2,054,292 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΑΓΡΕΛΙΑΣ -

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
650,000 650,000 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΡΥΦΕΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 
340,000 340,000 
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ΕΡΓΟ  
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ 

ΣΤΟ ΝΟΜΟ  

(ΘΕΣΗ ΛΑΝΑΡΙ) ΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΚΑΛΟΓΡΙΑ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ 
304,000 304,000 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ 

ΑΞΟΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 
290,000 290,000 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ 

ΑΞΟΝΑ ΜΟΣΧΟΦΥΤΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ 
490,000 490,000 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ 580,000 580,000 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  13,854,165 13,854,165 

.      

 ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ      

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 466,885 6,043 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
193,700 4,360 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ 
4,457,475 48,653 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ Η/Υ 
440,088 3,334 

8/ΘΕΣΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 777,696 777,696 

26ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 917,342 917,342 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΟΥ 2ου ΤΕΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7,336,757 7,336,757 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  14,589,943 9,094,186 

.      

 ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ      

ΕΚΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
88,040 88,040 

Εξοπλισµός ∆ύο Προστατευόµενων διαµερισµάτων (Α-Β) του 

Γ.Νοσοκοµείου Τρικάλων 
29,487 29,487 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ -

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΣΥ 

1,627,700 266,900 



 

 201

ΕΡΓΟ  
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ 

ΣΤΟ ΝΟΜΟ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  1,745,227 384,427 

.      

 ΕΡΓΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΝ      

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆/∆ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ 

ΜΑΤΟΝΕΡΙΟΥ 
772,238 772,238 

Υ∆ΡΕΥΣΗ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 710,000 710,000 

Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΩΝ 900,000 900,000 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΨΑΡΟΥ 186,000 186,000 

Υ∆ΡΕΥΣΗ ΖΑΡΚΟΥ - ΠΗΝΕΙΑ∆ΑΣ 160,000 160,000 

Υ∆ΡΕΥΣΗ ∆ΙΑΣΕΛΛΟΥ - ΓΡΙΖΑΝΟΥ 190,000 190,000 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  2,918,238 2,918,238 

.      

 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ-

ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΙ  
    

ΦΡΑΓΜΑ ΛΟΓΓΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 
1,501,903 1,501,903 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

734,801 734,801 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

603,976 603,976 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΕΤΡΩΤΟΥ - ΟΙΧΑΛΙΑΣ - ΚΡΗΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΑΝΑ∆ΩΝ -

ΚΛΟΚΩΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

413,151 413,151 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΗΝΕΙΑ∆ΑΣ - ΖΑΡΚΟΥ - ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ - ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

376,727 376,727 
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ΕΡΓΟ  
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ 

ΣΤΟ ΝΟΜΟ  

∆ΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΑΡΑ∆ΡΩΣΕΩΝ ΒΡΥΣΗ ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΑΙ ΒΙΤΣΙΝΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ ΕΙΚΟΣΑΡΙΚΟΥ , ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆ΡΑΜΙΖΙΩΤΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ 

415,000 415,000 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ∆.∆. ΑΓΙΟΥ 

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ 
250,000 250,000 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  4,295,558 4,295,558 

.      

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
    

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ.Φ. -

TAXIS ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 
3,815,123 34,948 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ.Τ.-

ICIS ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 
1,467,356 10,839 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ 

106,659 106,659 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩ 
860,600 16,550 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  6,249,738 168,996 

.      

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  
    

Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ Ο∆ΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΣ 
586,941 586,941 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
1,130,000 1,130,000 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΞΩΤΗΣ ΛΙΘΙΝΗΣ 

ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗ ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
735,000 735,000 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  2,451,941 2,451,941 

.      



 

 203

ΕΡΓΟ  
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ 

ΣΤΟ ΝΟΜΟ  

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ      

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΟΜΑ∆Α ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΟΤ∆) ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΥΛΗΣ ΑΕ 

70,000 70,000 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΟΜΑ∆Α ΤΟΠΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΗΣ (ΟΤ∆) ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΥΛΗΣ 

ΑΕ 

600,000 600,000 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
1,000,000 1,000,000 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΙΝ∆ΕΩΝ 286,000 286,000 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗ Ο∆ΟΥ ΕΡΜΟΥ ΣΤΟ ∆.∆. ΠΥΛΗΣ 
300,000 300,000 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ Κ.∆. ΤΗΣ ∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ
250,000 250,000 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν. 

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ∆.∆. ΡΑΞΑΣ ΤΟΥ∆. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΥ 
88,700 88,700 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 399,961 399,961 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  2,994,661 2,994,661 

.      

 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ      

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΟΜΑ∆Α 

ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΟΤ∆) ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

ΠΥΛΗΣ ΑΕ 

20,000 20,000 

<<Ε12-Λαέρτης>>: Πιλοτική αξιοποίηση δικτυακής και υπολογιστικής 

υποδοµής στην Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) 
723,554 96,472 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
155,129 616 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ 

ΤΟΥΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 
2,178,283 1,467 
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ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Πρόγραµµα παρακολούθησης ποιότητας υπόγειων νερών 234,000 8,400 

Κατάρτιση και διαχείριση κατάρτισης ανθρώπινου δυναµικού (για το 

έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ) 
4,050,400 72,665 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ 47,200 11,800 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  7,408,566 211,421 

.      

 ∆ΙΚΤΥΩΣΗ      

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: ∆ΙΑΤΟΠΙΚΗ 

- ∆ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΜΑ∆Α ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

(ΟΤ∆) ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΥΛΗΣ Α.Ε. 

200,000 200,000 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ∆ΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ 

ΚΡΑΤΩΝ : ∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΜΑ∆Α ΤΟΠΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΗΣ (ΟΤ∆) ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΥΛΗΣ 

Α.Ε. 

50,000 50,000 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  250,000 250,000 

.      

 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ  
    

Εκπόνηση µελετών διαχείρισης και προστασίας δασικών 

οικοσυστηµάτων της δηµόσιας δασοπονίας (διαχειριστικές µελέτες) και 

ολοκληρωµένα σχέδια αποκατάστασης τοπίου µετά από φυσικές 

καταστροφές 

6,513,959 315,720 

Εκπόνηση µελετών διαχείρισης και προστασίας δασικών 

οικοσυστηµάτων της δηµόσιας δασοπονίας (διαχειριστικές µελέτες) και 

ολοκληρωµένα σχέδια αποκατάστασης τοπίου µετά από φυσικές 

καταστροφές - 2η Προκήρυξη 

4,457,388 38,457 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  10,971,347 354,177 

.      

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ      

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΟΜΑ∆Α ΤΟΠΙΚΗΣ 165,000 165,000 
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∆ΡΑΣΗΣ (ΟΤ∆) ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΥΛΗΣ 

Α.Ε. 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  165,000 165,000 

.      

 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ      

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΩΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

3,171,550 500,000 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  3,171,550 500,000 

.      

 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
    

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ (ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΗ - 9/02) 
11,913,700 1,199,800 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  11,913,700 1,199,800 

.      

 ∆ΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ      

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΟ ∆.∆. ΡΟΠΩΤΟΥ, ΜΕ ΤΗ 

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ ΤΟΥ 

ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ, ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ 

356,200 356,200 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΑΣΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ 

ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ 

1,915,000 1,915,000 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ - Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ ∆ΑΣΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ "ΡΕΜΑ ΡΟΥΤΖΙ -

ΓΚΙΩΝΗ" ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ 
369,419 369,419 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  2,640,619 2,640,619 

.      

 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ      
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Ν.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 155,222 155,222 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  155,222 155,222 

.      

 Υ∆ΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ      

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (2Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ) 

2,140,400 288,000 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  2,140,400 288,000 

.      

 ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ      

Υποστήριξη ερευνητικών µονάδων για την προτυποποίηση και την 

εµπορική εκµετάλλευση ερευνητικών αποτελεσµάτων. Εντοπισµός και 

αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων µε δηµιουργία νέων 

επιχιερήσεων (spinoff) - ΦΑΣΗ Α΄) ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΟΡΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΠΟΡΑΣ) 

9,000,000 44,000 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  9,000,000 44,000 

.      

 Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΑ)      

Ε' (ΠΕΜΠΤΟΣ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2601/98 (ΑΡΘΡΟ 3, 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ α, ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ xvii, xviii, xix, 

xx, xxi) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ. 

351,889,730 880,411 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 2601/98 ΤΟΜΕΑΣ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 2001 
7,028,613 2,230,374 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 2601/98 ΕΤΟΥΣ 2002 ΤΟΜΕΑΣ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 
18,643,300 2,680,000 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  377,561,644 5,790,785 

.      

  Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)      

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 17,811,260 248,722 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 29,054,753 366,632 
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1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ∆ΡΑΣΗΣ 2.5.2 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
1,025,080 52,750 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΜΕ & ΜΜΕ (1-50 ΑΤΟΜΑ) 

Α΄ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ- ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

9,432,655 709,281 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  57,323,748 1,377,385 

.      

 Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)      

Ποιοτικός εκσυγχρονισµός ξενοδοχείων, κάµπινγκ και ενοικιαζοµένων 

επιπλωµένων διαµερισµάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, 

Περιφέρειας Θεσσαλίας 

2,520,909 76,182 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 2601/98 ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 2001 
569,332 569,332 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 2601/98 ΕΤΟΥΣ 2002 ΤΟΜΕΑΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
1,260,000 160,000 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  4,350,241 805,514 

.      

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ      

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΟΜΑ∆Α ΤΟΠΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΗΣ (ΟΤ∆) ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΥΛΗΣ 

Α.Ε. 

160,000 160,000 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ / 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ (Β΄ ΦΑΣΗ) 
60,724,245 487,408 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ 

ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2000Α,2000Β ΚΑΙ 2001Α 
2,175,569 19,076 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ / 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ (Γ ΦΑΣΗ) 
32,281,718 247,787 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2001Β 
670,489 5,517 

«ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ 584,920 5,979 
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ΕΞΑΜΗΝOY ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2002Α» 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ 

ΤΟΥ ΟΕΕΚ (ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 15/2/2003 ΕΩΣ 30/6/2004) 
4,520,000 63,352 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ(ΕΝΑΡΞΗ 

2002 Β) 

6,101,885 113,814 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ 

ΕΞΑΜΗΝOY ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2002Β 
816,398 8,726 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 
102,714,600 1,436,414 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ 

ΤΟΜΕΑ (ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΚΑΝ.ΕΕ/ 1257/99 

5,383,944 114,552 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, 

ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, 

ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

21,915,236 242,747 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ & 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (2000 - 2003) 

4,784,218 20,150 

Κατάρτιση σε θέµατα προστασίας και διαχείρισης του Περιβάλλοντος 30,000,000 315,000 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ 

ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 
7,625,000 306,900 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ <<

Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α>> (3,4,5,ΚΑΙ 6.) 
875,399 220,323 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ 21,000,000 262,500 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 
3,760,343 801,174 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  306,093,965 4,831,418 

.      
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 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2001 
23,888,481 447,542 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2000 
58,694,142 921,354 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑ∆ΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΗΚΑΝ / 

ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ 

ΑΠΟΚΞΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΤΟΥ Β΄ ΚΠΣ 

31,548,056 388,085 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 
36,408,000 577,200 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  150,538,679 2,334,181 

.      

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ      

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
17,603,400 248,276 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  17,603,400 248,276 

.      

 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ      

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

727,117 44,106 

Αναβάθµιση και ∆ιεύρυνση των πληροφοριών της βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
1,726,000 30,954 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

647,063 11,354 

Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από κινητές βιβλιοθήκες - ∆.Κ. 

Λάρισας (Γέφυρα) 
44,607 7,583 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ 218,511 31,909 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Α΄ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ - ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ-ΠΤΠΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ / Β΄ ΦΑΣΗ 

476,629 19,895 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ. ΑΝΑ∆ΙΑΤΑΞΗ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ 
964,771 9,978 

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: 

HELLASGRIT »» 

66,764 1,174 

«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ - ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ - ΠΤ∆Ε 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 

262,308 32,789 

ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙ∆ΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 5,800,000 150,332 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - ∆.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ 
264,624 44,986 

''Προγράµµατα ενίσχυσης πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας'' 6,749,816 105,649 

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» 
9,765,287 198,792 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗ -

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (∆ΑΣΚΑΛΟΙ) 2002-2005 -

Π.Τ.∆.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

1,770,267 389,459 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ) 2002-2005 

Π.Τ.Π.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

536,499 91,204 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Β΄ΦΑΣΗ 
1,111,200 94,000 
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ΟΛΟΗΜΕΡΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 57,135,514 501,189 

ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 7,600,000 65,344 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ,ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

240,000 22,735 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  96,106,979 1,853,431 

.      

 ∆ΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ      

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ "∆ΕΚΑ" ΤΡΙΚΑΛΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ∆ΑΠ "Ο ΣΤΑΘΜΟΣ" ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

237,652 237,652 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Κ∆ΑΠ "ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ"ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

194,336 194,336 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (∆ΕΠΑΚΑ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΙΑΛΕΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

231,079 231,079 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (∆ΕΚΑ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Α' ΚΑΠΗ 

167,337 167,337 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (∆ΕΚΑ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Γ' ΚΑΠΗ 

167,337 167,337 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
1,297,674 1,297,674 

ΠΕΜΠΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΥΣΤΕΡΗΣΗ 
924,431 924,431 
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ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ 

ΣΤΟ ΝΟΜΟ  

Αποασυλοποίηση - Ίδρυση και Λειτουργία Οικοτροφείου (Γ) στη 

Θεσσαλία 
770,353 770,353 

Ξενώνας 11 ατόµων Γ.Ν. Τρικάλων 471,880 471,880 

∆ιαµερίσµατα Α-Β Γ.Ν. Τρικάλων 81,000 81,000 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆.Ε.Κ.Α.∆.Η.Π. ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
171,915 171,915 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

171,915 171,915 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ∆.Ε.Κ.Α.Α. 

ΚΑΛΛΙ∆ΕΝ∆ΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙ∆ΕΝ∆ΡΟΥ 

182,480 182,480 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

202,025 202,025 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ∆ΕΚΑΤΑΚ ΚΟΖΙΑΚΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΙΑΚΑ 

182,480 182,480 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΕΠΑΚΑ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ ∆ΗΜΟΥ ΠΙΑΛΕΙΩΝ 

182,480 182,480 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ∆.Ε.Κ.Α.Π. ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 

182,480 182,480 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ∆.Ε.Κ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆. ΚΑΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

240,549 240,549 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. ΚΑΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

240,549 240,549 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ∆.Ε.Κ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ 301,921 301,921 
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ΕΡΓΟ  
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ 

ΣΤΟ ΝΟΜΟ  

ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ" ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ "Η ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α" ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

458,442 458,442 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ∆ΑΠ -

ΜΕΑ "ΗΦΑΙΣΤΟΣ" ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
424,741 424,741 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ∆ΑΠ 

" Η ΟΜΟΝΟΙΑ" ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
407,983 407,983 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆.Ε.Κ.Α.Π. ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ∆∆ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ ∆ΗΜΟ 

ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 

244,461 244,461 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆.Ε.Κ.Α.Α. ΚΑΛΙ∆ΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΙ∆ΕΝΤΡΟΥ 
213,822 213,822 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

502,509 502,509 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆.Ε.Κ.Α.Π. ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

182,480 182,480 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆.Ε.ΜΕ.Κ.Α.Π. ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 

ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ 

182,480 182,480 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆.Ε.Α.Κ.Α. ∆ΗΜΟΥ ΤΥΜΦΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 

ΤΥΜΦΑΙΩΝ 

182,480 182,480 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆.Ε.Κ.Α. ∆ΗΜΟΥ ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 

ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ 

216,231 216,231 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΝ.Α.ΚΑΠ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΛΩΝ 

ΚΑΛΥΒΙΩΝ 

170,858 170,858 
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ΣΤΟ ΝΟΜΟ  

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΝ.Α.ΚΑΠ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
170,858 170,858 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΝ.Α.ΚΑΠ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 
170,858 170,858 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΝ.Α.ΚΑΠ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΓΟΜΦΩΝ 
170,858 170,858 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΝ.Α.ΚΑΠ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 
203,610 203,610 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΝ.Α.ΚΑΠ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΣΙΩΝ 
170,858 170,858 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΕΚΤΑ ΑΙΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΙΘΗΚΩΝ 
182,480 182,480 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆.ΕΠ.Α. ΧΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΣΙΩΝ 
155,000 155,000 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆.Ε.Κ.Τ.Α. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 
155,000 155,000 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ ∆ΙΕΥΡΗΜΕΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ 

155,000 155,000 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ 
155,000 155,000 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ
155,000 155,000 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΙΝ∆ΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΙΝ∆ΕΩΝ 

155,000 155,000 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  11,787,883 11,787,883 

.      

 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 

(STAGE) 2001 
10,156,560 234,320 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 

(STAGE) 2000 
102,660,667 1,826,491 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (STAGE) 

ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ 

ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ 

6,519,000 184,500 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  119,336,227 2,245,311 

.      

 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ      

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. 

(ΕΚ) 950/97 ΣΤΗΝ ∆ΑΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

3,232,150 3,232,150 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ∆ΑΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ 31/12/1999 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. 

(ΕΚ) 950/97 - 

506,435 506,435 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Α' 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΤΟΥΣ 2002 

9,038,056 610,179 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Γ΄

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΤΟΥΣ 2002 

6,141,125 981,693 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  18,917,766 5,330,457 

.      

 ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ      

ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΚΑΝ (ΕΚ) 952/97 ΠΡΩΗΝ ΚΑΝ (ΕΟΚ) 1360/78 ΤΟΥ 3ΟΥ 

ΚΠΣΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΜΑ∆ΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝ (ΕΚ) 952/97 

2,550,592 95,992 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  2,550,592 95,992 
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ΕΡΓΟ  
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ 

ΣΤΟ ΝΟΜΟ  

.      

 ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ      

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ 31/12/1999 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. 

(ΕΚ) 950/97 ΣΤΗΝ ∆ΑΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - 

711,372 711,372 

Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσµού στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας - Α' Περίοδος Ένταξης 
5,740,131 1,284,000 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  6,451,503 1,995,372 

.      

 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      

Επενδύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών µεταποίησης και εµπορίας 

δασικών προϊόντων έως 5.900 ΕΥΡ Ω 
11,000,000 527,090 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  11,000,000 527,090 

.      

 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ      

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 
5,869,406 *  

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  5,869,406 0 

.      

 ∆ΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ      

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΥΛΗΣ Α.Ε. 
1,296,000 1,296,000 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  1,296,000 1,296,000 

.      

 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ      

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ - ΟΜΑ∆Α ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΥΛΗΣ ΑΕ 

3,900,000 3,900,000 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ 

ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΟΜΑ∆Α ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΟΤ∆) 
2,388,000 2,388,000 
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ΕΡΓΟ  
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ 

ΣΤΟ ΝΟΜΟ  

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΠΚΑΣ ΠΥΛΗΣ Α.Ε. 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ, ΤΟΜΕΑΚΗ 

ΚΑΙ ∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ -

ΟΜΑ∆Α ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΟΤ∆) ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΥΛΗΣ ΑΕ 

160,000 160,000 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  6,448,000 6,448,000 

.      

 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
    

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ -

ΟΜΑ∆Α ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΟΤ∆) ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΥΛΗΣ ΑΕ 

70,000 70,000 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  70,000 70,000 

.      

 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
    

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ 

ΛΥΚΕΙΑ , ΤΕΕ ΚΑΙ ΣΕΚΝ 

16,424,862 187,434 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 130 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σ.Ε.Κ. & Σ.Ε. 2,926,192 22,509 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
772,387 77,239 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - EDUNET ΠΘ, 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΤΟΥ ΠΘ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ : ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

420,448 59,742 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
14,500 14,500 
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ΕΡΓΟ  
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ 

ΣΤΟ ΝΟΜΟ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΛΤΙΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
16,500 16,500 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
23,477 23,477 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
23,477 23,477 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
23,477 23,477 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

5ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
23,477 23,477 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

7ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
23,477 23,477 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 
23,477 23,477 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΕΕ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 
23,477 23,477 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1ο 

ΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
18,612 18,612 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6ο 

ΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
18,612 18,612 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 

ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
18,612 18,612 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΗΣ 
15,180 15,180 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
7,172 7,172 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 11,880 11,880 
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ΕΡΓΟ  
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ 

ΣΤΟ ΝΟΜΟ  

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 
15,180 15,180 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
15,180 15,180 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
15,180 15,180 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
15,180 15,180 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
15,180 15,180 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΙΑΒΑΣ 
7,172 7,172 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ 
15,180 15,180 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΩΤΟΥ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΟΚΟΤΟΥ 
7,172 7,172 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΙΤΣΑΣ 
5,192 5,192 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 
11,880 11,880 
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ΕΡΓΟ  
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ 

ΣΤΟ ΝΟΜΟ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 
7,172 7,172 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΒΩΤΩΝ 
7,172 7,172 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΥΡΑΣ & 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΥΡΑΣ 
5,192 5,192 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 10ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 11ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 12ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 13ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 15ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 16ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 19ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
5,192 5,192 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
15,180 15,180 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 20ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
15,180 15,180 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 24ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 25ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 27ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 28ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 15,180 15,180 



 

 221

ΕΡΓΟ  
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  
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ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ 

ΣΤΟ ΝΟΜΟ  

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
15,180 15,180 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 30ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
15,180 15,180 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 31ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
15,180 15,180 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 33ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
15,180 15,180 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 35ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
15,180 15,180 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
15,180 15,180 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 9ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
15,180 15,180 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 
5,192 5,192 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΟΥΤΣΟΜΥΛΙΩΝ 
7,172 7,172 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 
11,880 11,880 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΧΗΣ 
7,172 7,172 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΡΚΟΥ 
11,880 11,880 
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ΕΡΓΟ  
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  
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ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ 

ΣΤΟ ΝΟΜΟ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2ο 

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 
5,192 5,192 

Προµήθεια Εξοπλισµού εργαστηρίου Πληροφορικής Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλίας 
90,000 6,429 

∆ηµιουργία / Αναβάθµιση Εσωτερικού ∆ικτύου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλίας 
77,793 5,446 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 4/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΑΛΕΙΑΣ & 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΑΛΕΙΑΣ 
11,880 11,880 

∆ράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων των Σχολείων 

(∆ηµιοιυργία HelpDesk) στους νοµούς Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Λάρισας, 

Μαγνησίας, Τρικάλων, Φθιώτιδας 

822,138 151,967 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΑΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ : ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ, ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

1,506,072 237,160 

«Προηγµένες τηλεµατικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: 

Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγµένων Τηλεµατικών Υπηρεσιών για τις 

µονάδες Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης των Νοµών Ευρυτανίας, 

Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας»  

545,982 114,615 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  24,456,392 1,733,058 

.      

 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ  
    

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
5,000,000 142,858 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  5,000,000 142,858 

.      

 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ  
    

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ∆ήµου ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 42,082 42,082 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ∆ήµου Καλαµπάκας 38,248 38,248 
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ΕΡΓΟ  
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ 

ΣΤΟ ΝΟΜΟ  

ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 71,393,278 1,076,361 

Συµµετοχή της Ελληνικής Αστυνοµίας στον εκσυγχρονισµό της 

δηµόσιας διοίκησης µε χρήση πληροφορικής 
29,188,000 199,836 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  100,661,608 1,356,527 

.      

 ∆ΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ      

Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ 

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
146,735 146,735 

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας  146,735 146,735 

.      

  Σύνολο Νοµού  1,420,486,644 92,386,685 

* Η κατανοµή προϋπολογισµού στο νοµό βρίσκεται σε εξέλιξη  

ΠΗΓΗ: ΟΠΣ "ΕΡΓΟΡΑΜΑ"  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  

Τα επεξεργασµένα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ενότητα αυτή αντλούνται από 

τον οδηγό της ICAP µε τίτλο «Οδηγός Επιχειρήσεων Θεσσαλίας 2000». 
Πρέπει να τονισθεί ότι η συνοπτική παρουσίαση των επεξεργασµένων στοιχείων από 
τη  οµάδα έργου ως προς τον τοµέα και κλάδο που δραστηριοποιούνται οι 
επιχειρήσεις δεν είναι εξαντλητική µε την έννοια ότι δεν περιλαµβάνονται όλες 
ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Νοµό Τρικάλων. Και 
τούτο διότι στον οδηγό αυτό περιλαµβάνονται µόνο οι επιχειρήσεις που 
ανταποκρίθηκαν στο σχετικό αίτηµα της ICAP. Συνεπώς η εικόνα που ανακύπτει από 
την επεξεργασία των σχετικών στοιχείων είναι µερική πιθανόν δε και όχι 
αντιπροσωπευτική καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα στατιστικού ελέγχου από µέρους 
της οµάδας έργου κατά πόσον το εν λόγω δείγµα αποτελεί στατιστικά 
αντιπροσωπευτικό της συνολικού πληθυσµού επιχειρήσεων που λειτουργούν στον 
Νοµό Τρικάλων. Παρά ταύτα, µπορεί υπό τους προαναφερθέντες περιορισµούς και 
αδυναµίες να χρησιµεύσει για µία πρώτη έστω και ελλιπή αποτύπωση των 
επιχειρηµατικών µονάδων που δραστηριοποιούνται στο Νοµό. Είναι προφανές ότι τα 
όποια συµπεράσµατα της οµάδας έργου που αναφέρονται κατωτέρω τελούν υπό τον 
περιορισµό της αδυναµίας στατιστικής επαλήθευσης της αντιπροσωπευτικότητας της 
βάσης δεδοµένων της ICAP. Υπενθυµίζεται ότι στα πλαίσια του έργου δεν υπήρχε η 
δυνατότητα ή η πρόβλεψη διενέργειας έρευνας πεδίου για την καταγραφή των 
επιχειρήσεων στο Νοµό Τρικάλων. 
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ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Απόλυτος 

Αριθµός Ποσοστό 

ΑΓΡΟΤΙΚΑ-ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 43 4,3% 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 1 0,1% 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 0 0,0% 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 1 0,1% 

∆ΕΡΜΑ-ΓΟΥΝΑ 3 0,3% 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 2 0,2% 

∆ΙΑΦΟΡΑ 21 2,1% 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2 0,2% 

∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 53 5,4% 

ΕΙ∆Η ΑΘΛΗΣΗΣ-ΣΠΟΡ-ΚΑΜΠΙΝΓΚ 0 0,0% 

ΕΙ∆Η ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 150 15,2% 

ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ- Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 12 1,2% 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ- ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ- ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 29 2,9% 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 5 0,5% 

ΕΛΑΣΤΙΚΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ 4 0,4% 

ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ 7 0,7% 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 28 2,8% 

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ-ΣΤΡΩΜΑΤΑ -ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 28 2,8% 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΕΝΤΡΑ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ 2 0,2% 

ΕΦΟ∆ΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΕΣ 

ΠΛΟΙΩΝ 38 3,8% 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 9 0,9% 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 8 0,8% 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ 11 1,1% 

ΙΑΤΡΙΚΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 2 0,2% 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3 0,3% 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ-ΡΟΛΟΓΙΑ-ΑΣΗΜΙΚΑ 1 0,1% 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 15 1,5% 

ΛΕΥΚΑ ΕΙ∆Η-ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ-ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 16 1,6% 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ-ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ-∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ 7 0,7% 

ΜΕΤΑΛΛΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 9 0,9% 
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ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 36 3,6% 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ 8 0,8% 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ 21 2,1% 

ΝΗΜΑΤΑ-ΥΦΑΣΜΑΤΑ-ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΒΑΦΕΙΑ 47 4,7% 

ΟΡΥΚΤΑ-ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ 2 0,2% 

ΠΕΤΡΕΛΕΙΟΕΙ∆Η-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΥΓΡΑΕΡΙΑ 4 0,4% 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 3 0,3% 

ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 0 0,0% 

ΠΟΤΑ 34 3,4% 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 93 9,4% 

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 2 0,2% 

ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ-CASH AND CARRY 5 0,5% 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 36 3,6% 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 7 0,7% 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 0,1% 

ΤΑΙΝΙΕΣ-∆ΙΣΚΟΙ 1 0,1% 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ 27 2,7% 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 9 0,9% 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 8 0,8% 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ-FACTORING-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 1 0,1% 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ-∆ΑΠΕ∆Α-ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ-ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 29 2,9% 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 16 1,6% 

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ-∆ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ∆Η 1 0,1% 

ΦΑΡΜΑΚΑ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 15 1,5% 

ΧΑΛΙΑ-ΜΟΚΕΤΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ 4 0,4% 

ΧΑΡΤΙ-ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ 33 3,3% 

ΧΗΜΙΚΑ-ΑΕΡΙΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ-ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ 27 2,7% 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 10 1,0% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
 

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Στη χώρα µας, όπως και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν δύο 

βασικοί τρόποι υπολογισµού του αριθµού των ανέργων. Ο πρώτος τρόπος αφορά τη 

δειγµατοληπτική έρευνα του εργατικού δυναµικού που πραγµατοποιεί η Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία Ελλάδας (ΕΣΥΕ) κάθε τρίµηνο. Ο δεύτερος τρόπος αφορά την καταγραφή των 

ανέργων στα µητρώα του ΟΑΕ∆. 

  Ο κάθε τρόπος µέτρησης του αριθµού των ανέργων εµπεριέχει τα δικά του 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Τα βασικά πλεονεκτήµατα της µεθόδου της ΕΣΥΕ είναι η 

περιοδικότητα της δειγµατοληψίας, η συγκρισιµότητα των στοιχείων τόσο σε περιφερειακό 

επίπεδο όσο και στο επίπεδο της Ε.Ε. Το βασικό µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι 

στηρίζεται σε δείγµα του πληθυσµού, το οποίο σε επίπεδο νοµού είναι ιδιαίτερα µικρό. 

Βέβαια η σωστή δειγµατοληψία αποφέρει αποτελέσµατα πολύ κοντά στην πραγµατικότητα.  

 Το βασικό πλεονέκτηµα της µεθόδου του ΟΑΕ∆ είναι ότι πρόκειται περί καταγραφής και όχι 

δειγµατοληπτικής έρευνας σ’ όλη την Ελλάδα και µάλιστα σε επίπεδο νοµού. Σηµειωτέον ότι 

η ΕΣΥΕ δεν δίνει αποτελέσµατα σε επίπεδο νοµού, όπως ήδη έχουµε αναφέρει, εξαιτίας του 

πολύ µικρού µεγέθους του δείγµατος. Ως εκ τούτου θεωρείται ότι η καταµέτρηση της 

ανεργίας, µέσω του ΟΑΕ∆, µπορεί να εκτιµήσει τον αριθµό των ανέργων µε πολύ 

µεγαλύτερη ακρίβεια. Το βασικό µειονέκτηµα της µεθόδου του ΟΑΕ∆ είναι ότι µπορεί να 

µην προσέλθουν όλοι οι άνεργοι να εγγραφούν στον ΟΑΕ∆. Τον τελευταίο καιρό το 

προαναφερόµενο µειονέκτηµα δεν θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικό στο βαθµό που όσοι 

θέλουν να συµµετάσχουν σε οποιοδήποτε πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ πρέπει προηγουµένως να 

εγγραφούν στους καταλόγους του. Ένα άλλο µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου του ΟΑΕ∆ 

είναι ότι εγγεγραµµένοι στις Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ δεν είναι κατ’ ανάγκη άνεργοι, σύµφωνα 

µε τον ορισµό που αποδέχεται η ΕΣΥΕ και η Eurostat. Για το λόγο αυτό καθίσταται δύσκολη 

η συγκρισιµότητα των παρεχόµενων από την ΕΣΥΕ και τον ΟΑΕ∆ στοιχείων  για την 

ανεργία. Με τη µέθοδο καταγραφής των ανέργων από τον ΟΑΕ∆ έχουµε ακριβή 

πληροφόρηση αναφορικά µε το απόλυτο αριθµό των ανέργων αλλά δεν µπορούµε να 

υπολογίσουµε το ποσοστό ανεργίας, αφού ο ΟΑΕ∆ δεν µετρά, από µόνος του, το εργατικό 

δυναµικό και την απασχόληση. 
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 Η ανάλυση των στοιχείων της αγοράς εργασίας για το νοµό της Καρδίτσας θα 

γίνει στη βάση της επεξεργασίας των στοιχείων της ΕΣΥΕ για την περιφέρεια της 

Θεσσαλίας, στην οποία υπάγεται ο νοµός Καρδίτσας, και στη βάση των στοιχείων της 

εγγεγραµµένης ανεργίας για το νοµό Καρδίτσας. Τα στοιχεία της ΕΣΥΕ αναφέρονται 

στη χρονική περίοδο (1999 – 20028), ενώ τα στοιχεία του ΟΑΕ∆ αναφέρονται σε δύο 

διαφορετικές στιγµές : Οκτώβριος 2002 και Οκτώβριος 2003. Στηριζόµενοι στα 

στοιχεία της ΕΣΥΕ θα εξάγουµε κάποια συµπεράσµατα για την αγορά εργασίας 

ευρύτερα (δηλαδή και για την απασχόληση και για την ανεργία). Χρησιµοποιώντας 

τα στοιχεία της εγγεγραµµένης ανεργίας του ΟΑΕ∆, µπορούµε να εξάγουµε 

πληροφορίες µόνο για το µέγεθος των εγγεγραµµένων ανέργων και για κάποια 

βασικά τους χαρακτηριστικά. 

 Από µεθοδολογικής πλευράς στην ενότητα 2.2. θα αναφέρουµε κάποια 

σηµαντικά µεθοδολογικά ζητήµατα που αφορούν την εγγεγραµµένη ανεργία. Στην 

ενότητα 2.3. αναλύουµε την αγορά εργασίας στην περιφέρεια της Θεσσαλίας 

(στηριζόµενοι στα στοιχεία της ΕΣΥΕ), στην ενότητα 2.4. παρουσιάζουµε την 

ανάλυση της αγοράς εργασίας στο νοµό Καρδίτσας (στηριζόµενοι στα στοιχεία της 

εγγεγραµµένης ανεργίας του ΟΑΕ∆) στην ενότητα 2.5. παρουσιάζονται στοιχεία της 

αγοράς εργασίας για το νοµό Καρδίτσας όπως αυτά προκύπτουν από την έρευνα 

πεδίου που η ΠΑΕΠ  πανελλαδικά σε δείγµα 7.500 περίπου επιχειρήσεων. Τέλος 

στην ενότητα 2.6. παρουσιάζονται τα βασικά συµπεράσµατα σχετικά µε την αγορά 

εργασίας στο νοµό της Καρδίτσας. 

  

3.2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ 

ΑΝΕΡΓΙΑ 

  Ο ΟΑΕ∆ είναι ο µόνος φορέας ο οποίος µπορεί να παρέχει πληροφορίες αναφορικά 

µε την εγγεγραµµένη ανεργία µέσα από το δίκτυο των τοπικών του υπηρεσιών σ’ όλη την 

Ελλάδα. Αν και έχουν καταβληθεί σηµαντικές προσπάθειες µηχανοργάνωσης των υπηρεσιών 

του ΟΑΕ∆ που καταγράφουν τους ανέργους, εντούτοις παραµένουν αρκετά σηµαντικά 

προβλήµατα τα οποία περιµένουµε να περιοριστούν :  

 µε την πλήρη µηχανοργάνωση του Οργανισµού σ’ όλη την Ελλάδα,  

 την ανάπτυξη και δηµιουργία του ολοκληρωµένου πληροφοριακού Συστήµατος του 

ΟΑΕ∆ η µελέτη του οποίου έχει ολοκληρωθεί  και 

                                                 
8 Χρησιµοποιούµε τα στατιστικά στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ για το Β 
τρίµηνο του 2002 εξαιτίας της απεργίας της ΕΣΥΕ την περίοδο υλοποίησης αυτής της έρευνας η οποία 
µας εµπόδισε να έχουµε στη διάθεσή µας τα στοιχεία του Β τριµήνου του 2003 
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 µε την ενεργή στήριξη των θυγατρικών του εταιρειών και δη του Παρατηρητηρίου 

Απασχόλησης. 

  

 Ένα δεύτερο µεθοδολογικό πρόβληµα αφορά τον ίδιο τον ορισµό του 

ανέργου. Αυτή τη στιγµή στους καταλόγους του ΟΑΕ∆ µπορούν να εγγραφούν  ως 

άνεργοι άτοµα τα οποία µπορεί αυτή τη στιγµή να µην αναζητούν ενεργά εργασία. 

Για παράδειγµα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, εγγράφονται ως άνεργοι οι 

εποχιακά απασχολούµενοι σε τουριστικά επαγγέλµατα, αναπληρωτές καθηγητές 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για να εισπράξουν το ειδικό επίδοµα που ορίζει ο νόµος 

για την περίοδο που δεν υπάρχει απασχόληση (π.χ. µη τουριστική περίοδος). Επίσης 

εγγράφονται άτοµα τα οποία δικαιούνται από το νόµο επίδοµα ανεργίας χωρίς να 

σηµαίνει ότι κατ’ ανάγκη εκείνη τη στιγµή εκείνο το άτοµο αναζητά εργασία. Άλλες 

αιτίες εγγραφής τους στα τοπικά γραφεία του ΟΑΕ∆ είναι η επιθυµία τους να 

συµµετάσχουν σε κάποιο επιδοτούµενο πρόγραµµα του ΟΑΕ∆, να λάβουν κάποια 

µόρια τα οποία θα χρησιµοποιήσουν σε διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ κλπ. Χρειάζεται 

αρκετή προσοχή µε τον όρο «εγγεγραµµένος άνεργος». Αντίθετα όταν η ΕΣΥΕ 

χαρακτηρίζει κάποιον ως άνεργο, σηµαίνει ότι εκείνη τη στιγµή πραγµατικά αναζητεί 

εργασία και είναι άµεσα διαθέσιµος να την αναλάβει.  

 Ο προσδιορισµός των διαφορετικών κατηγοριών των εγγεγραµµένων ανέργων 

αποτελεί ένα από τους στόχους που θα υλοποιηθούν τον αµέσως επόµενο καιρό, 

αφού θα έχει ολοκληρωθεί και η µηχανοργάνωση του αρχείου του ΟΑΕ∆ σε κάθε 

νοµό. 

 Ένα τρίτο µεθοδολογικό ζήτηµα αφορά την χρονική στιγµή συλλογής των 

στοιχείων. Εξαιτίας της εγγραφής των εποχιακά απασχολουµένων την περίοδο που 

δεν απασχολούνται, ο αριθµός των ανέργων αναµένεται να είναι υψηλότερος µια 

δεδοµένη χρονική στιγµή και χαµηλότερος σε κάποια άλλη στιγµή, χωρίς να έχει 

πραγµατικά µειωθεί ή αυξηθεί ο αριθµός των ανέργων. 

 

 

3.3. Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

3.3.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

 Ο πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία (15 ετών και άνω) στην περιφέρεια της 

Θεσσαλίας µειώθηκε από 588.150 άτοµα το 1999 σε 584.566 άτοµα το 2002, δηλαδή 

µείωση της τάξης του 0,6%. Στην περίπτωση που δεν συµπεριλαµβάνουµε στον 
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πληθυσµό σε ηλικία προς εργασία όσους είναι άνω των 65 ετών, τότε ο οικονοµικά 

ενεργός πληθυσµός (15 – 64 ετών) µειώνεται από 450.775 άτοµα το 1999 σε 415.944 

άτοµα το 2002 (µείωση κατά 7,7%). Η σηµαντική µείωση του εν λόγω πληθυσµού 

προέρχεται κατά κύριο λόγο από τις λεγόµενες «παραγωγικές» ηλικιακές κατηγορίες. 

Ο πληθυσµός της ηλικιακής κατηγορίας 65+ ετών αυξάνεται την ίδια περίοδο από 

137.375 άτοµα σε 168.622 άτοµα.  

 Οι άνδρες που είναι σε ηλικία προς εργασία αποτελούν περίπου το 48% του 

συνολικού πληθυσµού. Το ποσοστό αυτό είναι το ίδιο τόσο για το 1999 όσο και για 

το 2002. 

 Το 1999 ο πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία (15-64 ετών) στην περιφέρεια 

της Θεσσαλίας αποτελούσε το 6,5% του αντίστοιχου πληθυσµού στο σύνολο της 

χώρας. Το 2003 το ποσοστό αυτό διαµορφώνεται σε 6,1% για το 2002. 

 Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ποσοστιαία αναλογία του πληθυσµού 

σε ηλικία προς εργασία στη Θεσσαλία ως προς τον πληθυσµό ιδίας ηλικίας στο 

σύνολο της χώρας. 
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Πίνακας 1 : Ποσοστιαία αναλογία του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία στη 

Θεσσαλία ως προς το σύνολο της χώρας  κατά ηλικιακή κατηγορία την περίοδο 1999 

– 2002 

 1999 – 2002 

  

 Πληθυσµός σε ηλικία προς 

εργασία στη Θεσσαλία / 

πληθυσµός σε ηλικία προς 

εργασία στο σύνολο της χώρας 

 

Σύνολο Χώρας Θεσσαλία 

  1993 2000 1993 2002 

 1993 2002 

15 – 19 ετών 712885 603014 47639 35942 6.7 6.0 

20 – 24 ετών 693285 670062 40149 34716 5.8 5.2 

25 – 29 ετών 708702 679560 42696 38195 6.0 5.6 

30 – 44 ετών 2171428 2140928 136626 127378 6.3 5.9 

45 – 64 ετών 2636257 2666760 183666 179713 7.0 6.7 

Σύνολο 6922557 6760324 450776 415944 6.5 6.2 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Σύµφωνα  µε τα στοιχεία του Πίνακα 1 παρατηρούµε ότι τόσο ο πληθυσµός 

σε ηλικία προς εργασία στο σύνολο της χώρας, όσο και στη Θεσσαλία µειώνεται την 

περίοδο 1999-2002. Η µείωση του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία στη Θεσσαλία 

είναι µεγαλύτερη από τη µείωση αυτού του πληθυσµού στο σύνολο της χώρας. Η 

ηλικιακή κατηγορία 15 – 19 ετών στη Θεσσαλία µείωσε τη συµµετοχή της στην ίδια 

ηλικιακή κατηγορία στο σύνολο της χώρας. Τη δεύτερη µεγαλύτερη µείωση του 

πληθυσµού στη Θεσσαλία παρουσιάζει η ηλικιακή κατηγορία 20 – 24 ετών. 

 

Πίνακας 2 : Ποσοστιαία συµµετοχή της κάθε ηλικιακής κατηγορίας στο σύνολο του 

πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία στη Θεσσαλία την περίοδο 1999 – 2002 

 1999 2002 

15 – 19 ετών 10.6 8.6 

20 – 24 ετών 8.9 8.3 

25 – 29 ετών 9.5 9.2 

30 – 44 ετών 30.3 30.6 

45 – 64 ετών 40.7 43.2 

Σύνολο 100.0 100.0 
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Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Την περίοδο 1999 – 2002 µειώνεται η συµµετοχή των νέων ηλικιακών 

κατηγοριών στο σύνολο του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία 15 – 64 ετών και 

αυξάνεται η συµµετοχή των µεγαλύτερων  ηλικιακών κατηγοριών και ειδικότερα 

αυτής των 45 – 64 ετών. 

 

Πίνακας 3 : ∆είκτες αγοράς εργασίας στη Θεσσαλία και στο σύνολο της χώρας την 

περίοδο 1999 – 2002 

 Θεσσαλία Σύνολο Χώρας 

  1999 2002  1999 2002 

Πληθυσµός σε  ηλικία προς εργασία (15 – 64 ετών) 450775 415944 6922557 6760323 

Εργατικό δυναµικό (15 – 64 ετών) 286435 260208 4356243 4358393 

Εργατικό δυναµικό (15 ετών και άνω) 294674 273550 4463166 4369010 

Απασχολούµενοι (15 – 64 ετών) 249132 231968 3834868 3843600 

Απασχολούµενοι (15 ετών και άνω) 256922 245310 3939791 3948902 

Άνεργοι 37752 28240 523374 420107 

Μακροχρόνια Άνεργοι    116387 

Πλήρως απασχολούµενοι    3770850 

Μερικώς απασχολούµενοι    178052 

Απασχολούµενοι στη Γεωργία 80597 72047 669145 623819 

Απασχολούµενοι στη Βιοµηχανία 36553 30791 628281 593389 

Απασχολούµενοι στις Υπηρεσίες 139772 142472 2642365 2731694 

Μισθωτοί 115353 111501 2296056 2377232 

Αυτοαπασχολούµενοι (χωρίς προσωπικό) 81946 81414 964090 963805 

Βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση 40748 32250 381738 309271 

Ποσοστό συµµετοχής (15 – 64 ετών) 63.54 62.56 62.93 64,47 

Ποσοστό απασχόλησης (15 – 64 ετών) 55.27 55.77 55.40 56,86 

Ποσοστό πλήρους απασχόλησης    96,26 

Ποσοστό µερικής απασχόλησης    3,74 

Ποσοστό µισθωτής απασχόλησης 39.15 45.45 58.28 60,20 

Ποσοστό αυτοαπασχόλησης 27.81 33.19 25.11 24,41 

Ποσοστό απασχολ. βοηθών στην οικογεν. επιχείρ. 13.83 13.15 9.69 7,83 

Ποσοστό απασχόλησης στη Γεωργία 31,4 29,4 16.98 15,80 
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Ποσοστό απασχόλησης στη Βιοµηχανία 14,2 12,5 15.95 15,03 

Ποσοστό απασχόλησης στις Υπηρεσίες 54,4 58,1 67.07 69,17 

Ποσοστό ανεργίας 12.81 10.32 11.73 9,62 

Ποσοστό ανεργίας νέων ηλικίας 15 – 24 ετών 33.47 33.27 31.73 26,97 

Ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας    46,30 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

  

Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα συµπεραίνουµε ότι : 

 ο πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία, το εργατικό δυναµικό, οι 

απασχολούµενοι και οι άνεργοι στην περιφέρεια Θεσσαλίας µειώνονται την 

περίοδο 1999 – 2002 

 το ποσοστό συµµετοχής στην περιφέρεια Θεσσαλίας µειώνεται την περίοδο 

1999 – 2002, ενώ το ποσοστό απασχόλησης αυξάνεται ελαφρά από 55,27% το 

1999 σε 55,77% το 2002. Στο σύνολο της χώρας τόσο το ποσοστό 

συµµετοχής όσο και το ποσοστό απασχόλησης αυξάνεται την εν λόγω 

περίοδο. Ειδικότερα το ποσοστό συµµετοχής και το ποσοστό απασχόλησης 

στη Θεσσαλία είναι χαµηλότερα των αντιστοίχων στο σύνολο της χώρας 

 το ποσοστό των µισθωτών στο σύνολο των απασχολουµένων στην περιφέρεια 

της Θεσσαλίας είναι σηµαντικά µικρότερο σε σχέση µε το σύνολο της χώρας. 

Το ποσοστό της µισθωτής απασχόλησης στην εν λόγω περιφέρεια αυξάνεται 

από 39.15% το 1999 σε 45.45% το 2002, ενώ στο σύνολο της χώρας την ίδια 

περίοδο το ποσοστό της µισθωτής απασχόλησης αυξάνεται από 58.28% σε 

60.20%. Το σχετικά χαµηλότερο ποσοστό µισθωτής απασχόλησης οφείλεται 

αφενός µεν στο σχετικά υψηλότερο ποσοστό των απασχολουµένων βοηθών 

στην οικογενειακή επιχείρηση (σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσοστό στο 

σύνολο της χώρας), αφετέρου στο εξίσου υψηλότερο ποσοστό των 

αυτοαπασχολουµένων. Το ποσοστό αυτοαπασχόλησης στην Θεσσαλία 

αυξάνεται από 27,81% το 1999 σε 33,19% το 2002, ενώ στο σύνολο της 

χώρας µειώνεται από 25.11% σε 24,41% την ίδια περίοδο. Το ποσοστό των 

απασχολουµένων ως βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση το 2002 στη 

Θεσσαλία είναι 13,15% και στο σύνολο της χώρας είναι 7,83%. 

 το ποσοστό απασχόλησης στη Γεωργία στην περιφέρεια Θεσσαλίας είναι 

σχεδόν διπλάσιο απ’ ότι στο σύνολο της χώρας. Το 2002 το ποσοστό 
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απασχόλησης στη Γεωργία είναι 29,4% για τη Θεσσαλία και 15,80% για το 

σύνολο της χώρας  

 το ποσοστό απασχόλησης τόσο στη βιοµηχανία όσο και στις υπηρεσίες είναι 

χαµηλότερο στη Θεσσαλία απ’ ότι στο σύνολο της χώρας. Το ποσοστό 

απασχόλησης στη βιοµηχανία το 2002 είναι 12,5% στη Θεσσαλία και 15,03% 

στο σύνολο της χώρας. Το ποσοστό απασχόλησης στις υπηρεσίες είναι 58,1% 

και 69,17% αντίστοιχα για τη Θεσσαλία και το σύνολο της χώρας 

 το ποσοστό ανεργίας στη Θεσσαλία είναι σχετικά υψηλότερο απ’ ότι στο 

σύνολο της χώρας. Μειώνεται από 12,81% το 1999 σε 10,32% το 2002 στη 

Θεσσαλία και από 11,73% σε 9,62% την ίδια περίοδο στο σύνολο της χώρας.  

 το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 15 – 24 ετών είναι 33,27% το 2002 

στη Θεσσαλία και 26,97% στο σύνολο της χώρας 

 

 

3.3.2. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Η προσφορά εργασίας προσδιορίζεται κυρίως από τον αριθµό των ατόµων 

που είναι διαθέσιµα και επιθυµούν να προσφέρουν εργασία (εργατικό δυναµικό) σε 

σχέση µε τον αριθµό των ατόµων που θα µπορούσαν, κάτω από ιδεατές συνθήκες, να 

προσφέρουν εργασία (πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία). Ως εκ τούτου το ποσοστό 

συµµετοχής είναι ο αντιπροσωπευτικότερος δείκτης προσφοράς εργασίας σε µια 

δεδοµένη χρονική στιγµή. Το ποσοστό συµµετοχής προσδιορίζεται από τις µεταβολές 

τόσο στο εργατικό δυναµικό όσο και στον πληθυσµό σε ηλικία προς εργασία. Η 

µεταβολή των µεγεθών τόσο του εργατικού δυναµικού όσο και του πληθυσµού σε 

ηλικία προς εργασία εκφράζει την ροή εντός και εκτός της αγοράς εργασίας, που µε 

τη σειρά τους επηρεάζονται από οικονοµικούς και µη οικονοµικούς παράγοντες. Για 

παράδειγµα : 

 η φυσική αύξηση του πληθυσµού (γεννήσεις – θάνατοι) επηρεάζουν τόσο το 

µέγεθος του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία όσο και το εργατικό δυναµικό 

 η καθαρή µετανάστευση (εισροές – εκροές µεταναστών) επηρεάζει εξίσου το 

µέγεθος του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία και του εργατικού δυναµικού 

 η οικονοµική κατάσταση της χώρας επηρεάζει εξίσου το µέγεθος του 

εργατικού δυναµικού είτε προκαλώντας µετακινήσεις από τον οικονοµικά µη 

ενεργό πληθυσµό στο εργατικό δυναµικό είτε και από το εργατικό δυναµικό 

στον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό 
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 η νοµοθεσία της χώρας αναφορικά µε το σύστηµα συνταξιοδότησης και µε τη 

στήριξη της γυναίκας, της οικογένειας και του παιδιού επηρεάζει θετικά ή 

αρνητικά το µέγεθος του εργατικού δυναµικού 

 

Στην περίπτωση της περιφέρειας της Θεσσαλίας παρατηρούµε µείωση τόσο του 

πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία όσο και του εργατικού δυναµικού. Στον 

ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές του 

πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία. 

 

Πίνακας 4 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές του πληθυσµού σε ηλικία προς 

εργασία, του εργατικού δυναµικού και του οικονοµικά µη ενεργού πληθυσµού στην 

περιφέρεια της Θεσσαλίας την περίοδο 1999 – 2002 κατά ηλικιακή κατηγορία 

Πληθυσµός σε ηλικία προς 

εργασία 

Εργατικό δυναµικό Οικονοµικά µη ενεργός 

πληθυσµός 

 

Απόλυτες 

µεταβολές 

Ποσοστιαίες 

µεταβολές 

Απόλυτες 

µεταβολές 

Ποσοστιαίες 

µεταβολές 

Απόλυτες 

µεταβολές 

Ποσοστιαίες 

µεταβολές 

15 – 19 ετών -11697 -24.6 -3764 -54.6 -7933 -19.5 

20 – 24 ετών -5433 -13.5 -7855 -26.8 2422 22.5 

25 – 29 ετών -4501 -10.5 -2830 -8.1 -1670 -21.9 

 30 – 44 ετών -9248 -6.8 -6738 -6.1 -2509 -9.5 

45 – 64 ετών -3953 -2.2 -5040 -4.8 1087 1.4 

65+ ετών 31247 22.7 5103 61.9 26145 20.2 

15 – 64 ετών -34831 -7.7 -26227 -9.2 -8605 -5.2 

Σύνολο -3584 -0.6 -21124 -7.2 17540 6.0 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 4 παρατηρούµε ότι ο πληθυσµός σε 

ηλικία προς εργασία (15 – 64 ετών) µειώθηκε κατά 7,7% την περίοδο 1999 – 2002, το 

εργατικό δυναµικό κατά 9,2% και ο πληθυσµός των οικονοµικά µη ενεργών κατά 

5,2%. Η αναζήτηση των αιτίων αυτής της µείωσης τόσο στον πληθυσµό σε ηλικία 

προς εργασία, όσο και στο εργατικό δυναµικό και τον πληθυσµό των οικονοµικά µη 

ενεργών απαιτεί την περαιτέρω διερεύνηση και τη γνώση και άλλων στοιχείων. Η 

µείωση του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία, µε όσα έχουµε αναφέρει, πιθανόν 

οφείλεται τόσο στη µείωση του αριθµού των γεννήσεων (µείωση της καθαρής 
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αύξησης του πληθυσµού) όσο και στην πιθανή µετακίνηση ατόµων αυτής της ηλικίας 

από την εν λόγω περιφέρεια σε άλλες περιφέρειες. Αυτό ενισχύεται και από την 

ταυτόχρονη µείωση τόσο του πληθυσµού των οικονοµικά µη ενεργών όσο και από τη 

µείωση του εργατικού δυναµικού. Αναλύοντας τις µεταβολές του πληθυσµού κατά 

ηλικιακή κατηγορία παρατηρούµε ότι στις νεαρές ηλικιακές κατηγορίες παρατηρείται 

µείωση όλων των κατηγοριών του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία, το οποίο 

ενισχύει τους πιθανούς λόγους µείωσης που αναφέραµε, ενώ στις µεγαλύτερες 

ηλικιακές κατηγορίες αυξάνεται ο πληθυσµός των οικονοµικά µη ενεργών. Η πιθανή 

αύξηση του αριθµού των οικονοµικά µη ενεργών οφείλεται στην πιθανή αποχώρηση 

από το εργατικό δυναµικό (π.χ. για λόγους πρόωρης συνταξιοδότησης). Είναι εξίσου 

ενδιαφέρον να επισηµάνουµε την αύξηση του εργατικού δυναµικού του πληθυσµού 

της ηλικιακής κατηγορίας 65+ ετών. Την περίοδο 1999 – 2002 το εργατικό δυναµικό 

της εν λόγω ηλικιακής κατηγορίας αυξήθηκε κατά 5.103 άτοµα (δηλαδή κατά 

61,9%). Αν παράλληλα κοιτάξουµε και τα στοιχεία των απασχολουµένων κατά 

ηλικιακή κατηγορία παρατηρούµε ότι η απασχόληση στην εν λόγω ηλικιακή 

κατηγορία αυξήθηκε κατά 5.552 άτοµα. Αυξήθηκε κατά την αύξηση του εργατικού 

δυναµικού συν τον αριθµό των ανέργων το 1992, οι οποίοι έπαψαν να είναι άνεργοι 

και κατέστησαν απασχολούµενοι. Ο αριθµός των απασχολουµένων ατόµων ηλικίας 

65+ αποτελεί το 5,44% του συνόλου των απασχολουµένων. Είναι αρκετά δύσκολο, 

και δεν προκύπτει από αυτά τα στοιχεία, ποιοι είναι οι λόγοι που τα άτοµα αυτής της 

ηλικίας συνεχίζουν και απασχολούνται. Πιθανόν η ανάγκη συµπλήρωσης των 

απαραίτητων ενσήµων για τη συνταξιοδότησή τους, η πιθανή φτώχεια στα άτοµα 

µεγαλύτερης ηλικίας κλπ. 

 Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή του πληθυσµού σε ηλικία 

προς εργασία κατά φύλο την περίοδο 1999 – 2002. 

 

Πίνακας 5 : Ποσοστιαία κατανοµή του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία και του 

εργατικού δυναµικού κατά φύλο και ηλικιακή κατηγορία την περίοδο το 2002 

Πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία Εργατικό δυναµικό  

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

15 – 19 ετών 6.1 6.9 5.5 1.1 1.2 1.0 

20 – 24 ετών 5.9 5.3 6.5 7.9 6.3 10.5 

25 – 29 ετών 6.5 7.6 5.6 11.8 11.7 11.9 

 30 – 44 ετών 21.8 23.7 20.0 37.8 37.6 38.2 
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45 – 64 ετών 30.7 30.5 31.0 36.5 37.8 34.3 

65+ ετών 28.8 26.1 31.4 4.9 5.4 4.1 

15 – 64 ετών 71.2 73.9 68.6 95.1 94.6 95.9 

Σύνολο 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι το 30,7% του 

πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία είναι ηλικίας 45 – 64 ετών. Σ’ ότι αφορά το 

εργατικό δυναµικό το 36,5% είναι ηλικίας 45 – 64 ετών. Οι γυναίκες ηλικίας 45 – 64 

ετών αποτελούν το 31% του γυναικείου πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία (έναντι 

30,5% των ανδρών ιδίας ηλικίας) και το 34,3% του εργατικού δυναµικού (έναντι 

37,8% των ανδρών). Αξίζει επίσης να επισηµανθεί ότι στις νεαρές ηλικιακές 

κατηγορίες οι γυναίκες αν και συµµετέχουν αναλογικά λιγότερο απ’ ότι οι άνδρες των 

ίδιων ηλικιακών κατηγοριών στον αντίστοιχο πληθυσµό σε ηλικία προς εργασία, 

συµµετέχουν αναλογικά περισσότερο, απ’ ότι οι άνδρες, στο αντίστοιχο εργατικό 

δυναµικό. 

 Όπως ήδη αναφέραµε προηγουµένως ο δείκτης που εκφράζει την προσφορά 

εργασίας είναι η συµµετοχή του εργατικού δυναµικού στον πληθυσµό σε ηλικία προς 

εργασία. Ο δείκτης αυτός κατά ηλικιακή κατηγορία και φύλο παρουσιάζεται στον 

επόµενο πίνακα. 

 

Πίνακας 6 : Ποσοστό συµµετοχής στην περιφέρεια Θεσσαλίας την περίοδο  

1999– 2002 

1999 2002   

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

15-19 ετών 14.5 14.5 14.7 8.7 10.8 6.2 

20-24 ετών 73.1 73.1 64.3 62.0 70.5 55.3 

25-29 ετών 82.1 82.1 65.7 84.4 93.2 73.1 

30-44 ετών 80.7 80.7 64.4 81.3 95.7 65.3 

45-64 ετών 57.1 57.1 37.9 55.5 74.7 37.9 

65+ ετών 6.0 6.0 2.8 7.9 12.4 4.4 

15-64 ετών 63.5 63.5 48.7 62.6 77.1 47.9 

Σύνολο 50.1 50.1 37.2 46.8 60.2 34.2 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 
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 Το ποσοστό συµµετοχής για την ηλικιακή κατηγορία 15 – 64 ετών, αλλά και 

για αυτούς που είναι 15+ ετών, µειώνεται την περίοδο 1999 – 2002 από 63,5% σε 

62,6%. Η µείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη µείωση της συµµετοχής των 

γυναικών η οποία µειώνεται από 48,7% σε 47,9%, ενώ των ανδρών ιδίας ηλικίας 

αυξάνεται από 63,5% σε 77,1%. Το ποσοστό συµµετοχής είναι ιδιαίτερα υψηλό για 

τις ηλικιακές κατηγορίες 25 – 29 ετών και 30 – 44 ετών. Για τις προαναφερόµενες 

ηλικιακές κατηγορίες το ποσοστό συµµετοχής αυξάνεται την περίοδο 1999 – 2002, 

ενώ για όλες τις άλλες ηλικιακές κατηγορίες το ποσοστό συµµετοχής µειώνεται. Το 

ποσοστό συµµετοχής των ανδρών παραµένει υψηλότερο του αντίστοιχου ποσοστού 

συµµετοχής των γυναικών σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες την περίοδο 1999 – 2002. 

 Σ’ ότι αφορά τη δηµογραφική γήρανση του πληθυσµού παρατηρούµε ότι το 

ποσοστό των ατόµων ηλικίας 65+ ετών στο σύνολο του πληθυσµού σε ηλικία προς 

εργασία αυξάνεται από 23,4% το 1999 σε 26,1% το 2002. 

 

Πίνακας 7 : ∆είκτης δηµογραφικής γήρανσης την περίοδο 1999 – 2002 

1999 2002  

ΠΣΕ Ε∆ ΜΕΝ ΑΠΑ ΑΝΕ ΠΣΕ Ε∆ ΜΕΝ ΑΠΑ ΑΝΕ 

ΣΥΝ 23.4 2.8 44.0 3.0 1.2 28.8 4.9 49.9 5.4 0.0 

ΑΝ∆ 23.4 2.8 54.0 3.4 3.4 26.1 5.4 57.4 5.7 0.0 

ΓΥΝ 25.0 1.8 38.7 2.4 0.0 31.4 4.1 45.7 4.9 0.0 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

  Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η γήρανση στις γυναίκες είναι 

µεγαλύτερη απ’ ότι στους άνδρες. Το ποσοστό των γυναικών 65+ στο σύνολο του 

αντίστοιχου πληθυσµού αυξάνεται από 25% το 1999 (έναντι 23,4% των ανδρών) σε 

31,4% το 2002 (έναντι 26,1% των ανδρών). 

 Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται το εκπαιδευτικό επίπεδο του 

πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία κατά φύλο το 2002. 
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Πίνακας 8 : Ποσοστιαία κατανοµή του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία κατά φύλο 

και εκπαιδευτικό επίπεδο το 2002 

 Σύνολο Χώρας Περιφέρεια Θεσσαλίας 

 Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

∆ιδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος 0.4 0.5 0.3 0.0 0.1 0.0 

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών 9.4 10.3 8.6 6.9 7.2 6.6 

Φοίτ. σε ΑΕΙ (τουλ. 1 χρόνο) αλλά δεν 

πήρε πτυχίο 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 

Πτ. Ανώτερης Τεχν. Επαγγ. Εκπαίδευσης 7.4 7.6 7.2 4.8 4.8 4.9 

Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 26.4 27.6 25.3 20.4 22.8 18.2 

Απολυτήριο 3-ταξ Μέσης Εκπαίδευσης 12.3 13.9 10.7 11.5 13.9 9.2 

Απολυτήριο ∆ηµοτικού 34.8 33.9 35.6 39.2 40.3 38.1 

Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού 5.2 3.9 6.4 9.5 7.6 11.1 

∆εν πήγε καθόλου σχολείο 4.2 2.4 5.9 7.7 3.2 11.9 

Χαµηλό Επίπεδο Εκπαίδευσης9 56.4 54.0 58.6 67.9 65.1 70.4 

Μέτριο Επίπεδο Εκπαίδευσης 26.4 27.6 25.3 20.4 22.8 18.2 

Υψηλό Επίπεδο Εκπαίδευσης 17.2 18.4 16.0 11.7 12.0 11.4 

Σύνολο 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα διαπιστώνουµε ότι : 

 το 67,9% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού στην περιφέρεια Θεσσαλίας 

είναι χαµηλού επιπέδου εκπαίδευσης . Το ποσοστό των γυναικών που έχουν 

χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης είναι υψηλότερο του αντίστοιχου των ανδρών. 

Επιπλέον στο σύνολο της χώρας τα άτοµα µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης 

αποτελούν το 56,4% του συνόλου των ατόµων 

 τα άτοµα µε µέτριο επίπεδο εκπαίδευσης αποτελούν το 20,4% του συνόλου 

των ατόµων στην περιφέρεια Θεσσαλίας και το 26,4% στο σύνολο της χώρας 

                                                 
9 Με τον όρο χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης εννοούµε όλους όσους δεν πήγαν καθόλου σχολείο, όσους 
πήγαν µερικές τάξεις δηµοτικού, όσους έχουν απολυτήριο δηµοτικού και όσους είναι απόφοιτοι 
γυµνασίου. Με τον όρο µέτριο επίπεδο εκπαίδευσης εννοούµε όλους όσους είναι απόφοιτοι λυκείου 
και έχουν φοιτήσει σε ΑΕΙ αλλά δεν πήραν πτυχίο. Με τον όρο υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης εννοούµε 
όσους είναι πτυχιούχοι ανώτερης τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ και 
όσους έχουν διδακτορικό ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 
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 τα άτοµα µε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης αποτελούν το 11,7% του συνόλου 

των ατόµων στην περιφέρεια της Θεσσαλίας και το 17,2% στο σύνολο της 

χώρας 

 το εκπαιδευτικό επίπεδο των ατόµων στην περιφέρεια της Θεσσαλίας είναι 

σχετικά χαµηλότερο από αυτό στο σύνολο της χώρας 

 το εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών είναι χαµηλότερο από αυτό των 

ανδρών τόσο στην περιφέρεια Θεσσαλίας όσο και στο σύνολο της χώρας 

 

3.3.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Ο αριθµός των απασχολουµένων στην περιφέρεια της Θεσσαλίας µειώθηκε 

από 256922 άτοµα το 1999 σε 245310 άτοµα το 2002, µείωση κατά 11612 άτοµα 

(δηλ. κατά 4,5%). Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή της 

απασχόλησης κατά ηλικιακή κατηγορία την περίοδο 1999 – 2002. 

 

Πίνακας 9 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές στην απασχόληση κατά ηλικιακή 

κατηγορία την περίοδο 1999 – 2002 

1999 - 2002  

Απόλυτες Ποσοστιαίες 

15 – 19 ετών -2242 -53.4 

20 – 24 ετών -5437 -27.3 

25 – 29 ετών -1249 -4.7 

30 – 44 ετών -5200 -5.2 

45 – 64 ετών -3037 -3.1 

65+ ετών 5552 71.3 

15 – 64 ετών -17164 -6.9 

Σύνολο -11612 -4.5 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα µειώθηκε η απασχόληση σε σ’ όλες 

τις ηλικιακές κατηγορίες εκτός αυτής των 65+ ετών.  Η µεγαλύτερη µείωση της 

απασχόλησης, σ’ απόλυτες τιµές,  προέρχεται από τη µείωση της απασχόλησης στην 

ηλικιακή κατηγορία 20 – 24 ετών. 
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Πίνακας 10 : Ποσοστιαία κατανοµή της απασχόλησης κατά φύλο και ηλικία την 

περίοδο 1999 – 2002 

1999 2002  

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

15 – 19 ετών 1.6 1.8 1.3 0.8 0.9 0.5 

20 – 24 ετών 7.8 7.8 7.7 5.9 5.3 7.1 

25 – 29 ετών 10.3 10.8 9.4 10.3 10.8 9.4 

30 – 44 ετών 38.9 36.8 42.8 38.6 38.0 39.8 

45 – 64 ετών 38.4 39.4 36.4 38.9 39.3 38.2 

65+ ετών 3.0 3.4 2.4 5.4 5.7 4.9 

15 – 64 ετών 97.0 96.6 97.6 94.6 94.3 95.1 

Σύνολο 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα συµπεραίνουµε ότι οι ηλικιακές 

κατηγορίες 30 – 44 ετών και 45 – 64 ετών συµµετέχουν περισσότερο στο σύνολο των 

απασχολουµένων απ’ ότι οι άλλες ηλικιακές κατηγορίες. Το ότι το 38,9% των 

απασχολουµένων το 2002 είναι άτοµα ηλικίας 45 – 64 ετών δείχνει µία τάση 

γήρανσης του πληθυσµού των απασχολουµένων. Το στοιχείο αυτό υποδεικνύει τα 

σοβαρά προβλήµατα που θα ανακύψουν στο µέλλον τόσο για το συνταξιοδοτικό 

σύστηµα όσο και την ίδια την αγορά εργασίας, αφού αν δεν υπάρξει σηµαντική 

κατάρτιση αυτών των ατόµων η παραγωγικότητά τους θα µειώνεται και θα 

αυξάνονται οι πιθανότητες να καταστούν άνεργοι. Η γήρανση του πληθυσµού αφορά 

σχετικά περισσότερο τους άνδρες απ’ ότι τις γυναίκες.      

 Σ’ ότι αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο των απασχολουµένων το 2002 

παρατηρούµε ότι η πλειοψηφία αυτών είναι απόφοιτοι Λυκείου και απόφοιτοι 

∆ηµοτικού. 
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Πίνακας 11 : Κατανοµή των απασχολουµένων κατά εκπαιδευτικό επίπεδο στην 

περιφέρεια Θεσσαλίας την περίοδο 1999 – 2002 

 1999 2002 

∆ιδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος 0.1 0.1 

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών 13.5 13.3 

Φοίτ. σε ΑΕΙ (τουλ. 1 χρόνο) αλλά δεν πήρε πτυχίο 0.0 0.0 

Πτ. Ανώτερης Τεχν. Επαγγ. Εκπαίδευσης 7.9 7.7 

Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 23.6 25.1 

Απολυτήριο 3-ταξ Μέσης Εκπαίδευσης 12.4 11.0 

Απολυτήριο ∆ηµοτικού 37.7 38.0 

Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού 3.1 2.7 

∆εν πήγε καθόλου σχολείο 1.7 2.2 

Χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης 54.9 53.9 

Μέτριο επίπεδο εκπαίδευσης 23.6 25.1 

Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 31.3 28.7 

Σύνολο 100.0 100.0 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Όπως προκύπτει από τον προηγούµενο πίνακα η πλειοψηφία των 

απασχολουµένων έχει ιδιαίτερα χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Ειδικότερα το 54,9% 

των απασχολουµένων το 1999 και το 53,9% το 2002 είχαν χαµηλό εκπαιδευτικό 

επίπεδο. Σ’ ότι αφορά την έννοια χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, το 37,7% του 

συνόλου των απασχολουµένων το 1999 και το 38% το 2002 ήταν απόφοιτοι 

∆ηµοτικού και το 12,4% και 11%, για το 1999 και 2002 αντίστοιχα, ήταν απόφοιτοι 

Γυµνασίου. Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ αποτελούν περίπου το 13,5% του συνόλου των 

απασχολουµένων την εν λόγω περίοδο. 

 Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι απόλυτες και ποσοστιαίες 

µεταβολές των απασχολουµένων κατά επίπεδο εκπαίδευσης. 
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Πίνακας 12 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές των απασχολουµένων στην 

περιφέρεια Θεσσαλίας κατά εκπαιδευτικό επίπεδο την περίοδο 1999 – 2002 

1999 - 2002  1999 2002 

Απόλυτες Ποσοστιαίες 

∆ιδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος 300 145 -155 -51.7 

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών 34756 32565 -2191 -6.3 

Φοίτ. σε ΑΕΙ (τουλ. 1 χρόνο) αλλά δεν πήρε πτυχίο 0 0 0 0.0 

Πτ. Ανώτερης Τεχν. Επαγγ. Εκπαίδευσης 20224 18847 -1377 -6.8 

Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 60673 61623 950 1.6 

Απολυτήριο 3-ταξ Μέσης Εκπαίδευσης 31760 26973 -4787 -15.1 

Απολυτήριο ∆ηµοτικού 96926 93172 -3754 -3.9 

Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού 7940 6693 -1247 -15.7 

∆εν πήγε καθόλου σχολείο 4344 5293 949 21.8 

Χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης 140970 132131 -8839 -6.3 

Μέτριο επίπεδο εκπαίδευσης 60673 61623 950 1.6 

Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 80297 70508 -9789 -12.2 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

                                                              

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 12 παρατηρούµε ότι την περίοδο 1999 - 

2002 : 

 αυξάνεται η απασχόληση για τους απόφοιτους Λυκείου, αλλά και για αυτούς 

που δεν πήγαν καθόλου σχολείο 

 µειώνεται η απασχόληση για όλες τις άλλες οµάδες του πληθυσµού  
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 Σ’ ότι αφορά την κατανοµή της απασχόλησης κατά κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων 

συγκεντρώνεται στον πρωτογενή τοµέα. Το 2002 το 29% των απασχολουµένων είναι 

στον πρωτογενή τοµέα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 13 : Ποσοστιαία κατανοµή των απασχολουµένων κατά κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας και στην περιφέρεια Θεσσαλίας το 2002 

 Σύνολο Θεσσαλία Θεσς./ Σύνολο 

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία 610255 71177 11.7 

Αλιεία 13564 870 6.4 

Ορυχεία και λατοµεία 18899 298 1.6 

Μεταποιητικές βιοµηχανίες 540765 29100 5.4 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού 33725 1393 4.1 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, 

οχηµάτων, µοτοσυκλετών και ειδών προσωπικής και 

οικιακής χρήσης 674618 39914 5.9 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 272717 14665 5.4 

Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 243533 7307 3.0 

Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 92871 4422 4.8 

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες 231393 9059 3.9 

∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική 

ασφάλιση 294037 18953 6.4 

Εκπαίδευση 248434 16166 6.5 

Υγεία και κοινωνική µέριµνα 179559 7801 4.3 

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του 

κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή 147603 7948 5.4 
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ατοµικού χαρακτήρα 

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 52367 1286 2.5 

Ετερόδικοι Οργανισµοί και όργανα 691 145 21.0 

Κατασκευές 293871 14807 5.0 

Πρωτογενής Τοµέας 623819 72047 11.5 

∆ευτερογενής Τοµέας 887260 45598 5.1 

Τριτογενής Τοµέας 2437823 127665 5.2 

Σύνολο 3948902 245310 6.2 

 Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 13 η βαρύτητα του πρωτογενή 

τοµέα  στον πρωτογενή τοµέα στο σύνολο της χώρας και ειδικότερα της γεωργίας 

είναι µεγαλύτερη από τη βαρύτητα του δευτερογενή και τριτογενή τοµέα της 

περιφέρειας Θεσσαλίας στο σύνολο της χώρας. 

 

Πίνακας 14 : Ποσοστιαία κατανοµή της απασχόλησης κατά κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας στην περιφέρεια Θεσσαλίας σε σχέση µε το σύνολο της χώρας το 

2002 

 Σύνολο Θεσσαλία ∆είκτης Α 

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία 15.5 29.0 1.88 

Αλιεία 0.3 0.4 1.03 

Ορυχεία και λατοµεία 0.5 0.1 0.25 

Μεταποιητικές βιοµηχανίες 13.7 11.9 0.87 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού 0.9 0.6 0.66 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, 

οχηµάτων, µοτοσυκλετών και ειδών ειδών προσωπικής και 

οικιακής χρήσης 17.1 16.3 0.95 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 6.9 6.0 0.87 

Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 6.2 3.0 0.48 

Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 2.4 1.8 0.77 

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες 5.9 3.7 0.63 

∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική 

ασφάλιση 7.4 7.7 1.04 
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Εκπαίδευση 6.3 6.6 1.05 

Υγεία και κοινωνική µέριµνα 4.5 3.2 0.70 

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του 

κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή 

ατοµικού χαρακτήρα 3.7 3.2 0.87 

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 1.3 0.5 0.40 

Ετερόδικοι Οργανισµοί και όργανα 0.0 0.1 3.38 

Κατασκευές 7.4 6.0 0.81 

Πρωτογενής Τοµέας 15.8 29.4 1.86 

∆ευτερογενής Τοµέας 22.5 18.6 0.83 

Τριτογενής Τοµέας 61.7 52.0 0.84 

Σύνολο 100.0 100.0 1.00 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

όπου :                        ΑΠΑiΘ/ ΑΠΑΣΘ 

           ∆είκτης Α10 = ------------------------ 

                                 ΑΠΑiΣ/ΑΠΑΣΣ  

  

ΑΠΑiΘ = η απασχόληση στον κλάδο ι στην περιφέρεια Θεσσαλίας 

ΑΠΑΣΘ = το σύνολο της απασχόλησης στην περιφέρεια Θεσσαλίας 

                                                 
10 Ο ∆είκτης Α δείχνει τη σχετική βαρύτητα της απασχόλησης σ’ ένα κλάδο στη Θεσσαλία σε σχέση 

µε την απασχόληση στον ίδιο κλάδο στο σύνολο της χώρας. Αν ο ∆είκτης Α ισούται µε ένα τότε η 

απασχόληση στον κλάδο i στην περιφέρεια Θεσσαλίας έχει την ίδια βαρύτητα µε την απασχόληση 

στον ίδιο κλάδο στο σύνολο της χώρας. Αν ο δείκτης είναι µικρότερος του 1 τότε η απασχόληση στον 

κλάδο i στην περιφέρεια Θεσσαλίας έχει µικρότερη βαρύτητα απ’ ότι η απασχόληση στον ίδιο κλάδο 

στο σύνολο της χώρας. Αν ο δείκτης είναι µεγαλύτερος του 1 τότε η απασχόληση στον κλάδο i στην 

περιφέρεια Θεσσαλίας έχει µεγαλύτερη βαρύτητα από την απασχόληση στον ίδιο κλάδο στο σύνολο 

της χώρας. 
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ΑΠΑiΣ = η απασχόληση στον κλάδο ι στο σύνολο της χώρας 

ΑΠΑΣΣ = το σύνολο της απασχόλησης στο σύνολο της χώρας 

 

  Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 14 παρατηρούµε ότι : 

 στο σύνολο της χώρας το µεγαλύτερο µέρος των απασχολουµένων είναι στον 

τριτογενή τοµέα και στη συνέχεια στο δευτερογενή και πρωτογενή τοµέα. 

Στην περιφέρεια Θεσσαλίας το µεγαλύτερο µέρος απασχολουµένων 

βρίσκεται, όπως είναι φυσικό, στον τριτογενή τοµέα και αµέσως µετά 

ευρίσκεται στον πρωτογενή τοµέα 

 το µεγαλύτερο ποσοστό απασχολουµένων στην περιφέρεια της Θεσσαλίας 

ανήκουν στον κλάδο γεωργία /κτηνοτροφία /θήρα /δασοκοµία. Ειδικότερα το 

29% των απασχολουµένων εργάζεται στον κλάδο γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα 

και δασοκοµία και ακολουθεί µε 16,3% ο κλάδος χονδρικό και λιανικό 

εµπόριο 

 

Τα στοιχεία του Πίνακα 14 για το δείκτη Α δείχνουν ότι η απασχόληση στη 

γεωργία στη Θεσσαλία είναι αναλογικά περισσότερη απ’ ότι η απασχόληση στον ίδιο 

κλάδο στο σύνολο της χώρας. Σ’ ότι αφορά την απασχόληση στο δευτερογενή και 

τριτογενή τοµέα στη Θεσσαλία παρατηρούµε ότι είναι αναλογικά µικρότερη απ’ ότι η 

απασχόληση στους ίδιους τοµείς στο σύνολο της χώρας. 

 

Πίνακας 15 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές των απασχολουµένων κατά 

κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας στην περιφέρεια Θεσσαλίας την περίοδο 

1999 – 2002 

 1999 2002 Απόλυτες Ποσοστιαίες 

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία 80597 71177 -9420 -11.7 

Αλιεία 0 870 870 0.0 

Ορυχεία και λατοµεία 150 298 148 98.7 

Μεταποιητικές βιοµηχανίες 35055 29100 -5955 -17.0 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού 1348 1393 45 3.3 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, 

οχηµάτων, µοτοσυκλετών και ειδών ειδών προσωπικής και 

οικιακής χρήσης 38351 39914 1563 4.1 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 14831 14665 -166 -1.1 
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Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 7940 7307 -633 -8.0 

Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 3745 4422 677 18.1 

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες 9738 9059 -679 -7.0 

∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική 

ασφάλιση 13782 18953 5171 37.5 

Εκπαίδευση 17228 16166 -1062 -6.2 

Υγεία και κοινωνική µέριµνα 10187 7801 -2386 -23.4 

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του 

κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή 

ατοµικού χαρακτήρα 5543 7948 2405 43.4 

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 2247 1286 -961 -42.8 

Ετερόδικοι Οργανισµοί και όργανα 0 145 145  

Κατασκευές 16179 14807 -1372 -8.5 

Πρωτογενής Τοµέας 80597 72047 -8550 -10.6 

∆ευτερογενής Τοµέας 52732 45598 -7134 -13.5 

Τριτογενής Τοµέας 123593 127665 4072 3.3 

Σύνολο 256922 245310 -11612 -4.5 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι :  

 την περίοδο 1999 – 2002 η συνολική απασχόληση µειώνεται κατά 11612 

άτοµα (δηλαδή 4,5%) 

 η µείωση της απασχόλησης οφείλεται κυρίως στη µείωση  της 

απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα. Η απασχόληση στη γεωργία 

µειώνεται κατά 9420 άτοµα δηλαδή 11,7% 

 στο δευτερογενή τοµέα η απασχόληση µειώνεται κατά 7134 άτοµα, 

µείωση κατά 13,5%. Ειδικότερα στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες» 

η απασχόληση µειώνεται κατά 5955 άτοµα (δηλαδή κατά 17%) 

 στον τριτογενή τοµέα η απασχόληση αυξάνεται κατά 4072 άτοµα, δηλαδή 

αύξηση κατά 3,3% 
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 από τους κλάδους που εντάσσονται στον τριτογενή τοµέα τη µεγαλύτερη 

αύξηση παρουσιάζει ο κλάδος «δηµόσια διοίκηση και άµυνα, 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση», όπου ο αριθµός των απασχολουµένων 

αυξάνεται κατά 5171 άτοµα (δηλαδή αύξηση κατά 37,5%) 

 σηµαντική αύξηση στην απασχόληση (2405 άτοµα ή 43,5%) παρουσιάζει 

επίσης ο κλάδος «Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του 

κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατοµικού 

χαρακτήρα» 

Σ’ ότι αφορά την κατανοµή της απασχόλησης ανάλογα µε τη θέση στην 

επιχείρηση παρατηρούµε ότι οι µισθωτοί αποτελούν την πλειοψηφία των 

απασχολουµένων την περίοδο 1999 – 2002. Το 2002 το ποσοστό των µισθωτών στην 

περιφέρεια της Θεσσαλίας αποτελούν το 45,45% του συνόλου των απασχολουµένων. 

 

Πίνακας 16 : Κατανοµή των απασχολουµένων ανάλογα µε τη θέση στο επάγγελµα 

στη Θεσσαλία και στο σύνολο της χώρας την περίοδο 1999 – 2002 

1999 2002 1999 2002  

Σύνολο Θεσσαλία Σύνολο Θεσσαλία ∆είκτης Α ∆είκτης Α

ΑΜΠ 297907 18876 298594 20146 0.97 1.09 

ΑΧΠ 964090 81946 963805 81414 1.30 1.36 

ΒΟΕ 381738 40748 309271 32250 1.64 1.68 

ΜΙΣ 2296056 115353 2377232 111501 0.77 0.76 

ΣΥΝ 3939791 256922 3948902 245310 1.00 1.00 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

όπου :  

 ΑΜΠ = αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό 

 ΑΧΠ = αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό 

 ΒΟΕ = βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση 

 ΜΙΣ = µισθωτοί 

 ΣΥΝ = σύνολο απασχολουµένων 

                       

                         ΑΠΑiΘ/ ΑΠΑΣΘ 

           ∆είκτης Α = ------------------------ 

                                     ΑΠΑiΣ/ΑΠΑΣΣ  
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όπου :  

ΑΠΑiΘ = απασχόληση σε µία συγκεκριµένη θέση στην επιχείρηση στη 

Θεσσαλία 

ΑΠΑΣΘ = συνολική απασχόληση στη Θεσσαλία 

ΑΠΑiΣ = απασχόληση στην ίδια θέση στην επιχείρηση στο σύνολο της χώρας 

ΑΠΑΣΣ = συνολική απασχόληση στο σύνολο της χώρας 

 

 Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα αυξήθηκε η συµµετοχή των 

απασχολουµένων χωρίς προσωπικό και των απασχολουµένων µε προσωπικό στην 

περιφέρεια της Θεσσαλίας σε σχέση µε την απασχόληση αυτών των κατηγοριών στο 

σύνολο της χώρας. Η βαρύτητα της απασχόλησης των µισθωτών στο σύνολο των 

απασχολουµένων στη Θεσσαλία είναι αναλογικά µικρότερη σε σχέση µε τη βαρύτητα 

της απασχόλησης των µισθωτών στο σύνολο των απασχολουµένων στο σύνολο της 

χώρας. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 17 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές της απασχόλησης ανάλογα µε τη 

θέση στην επιχείρηση στη Θεσσαλία την περίοδο 1999 – 2002 

  Απόλυτες µεταβολές Ποσοστιαίες µεταβολές 

ΑΜΠ 1270 6.7 

ΑΧΠ -532 -0.6 

ΒΟΕ -8498 -20.9 

ΜΙΣ -3852 -3.3 

ΣΥΝ -11612 -4.5 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 17 παρατηρούµε ότι την περίοδο 1999 – 

2002 η απασχόληση µειώνεται για όλες τις κατηγορίες εκτός από την κατηγορία των 

αυτοαπασχολουµένων µε προσωπικό. Η µείωση της συνολικής απασχόλησης 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στη µείωση της απασχόλησης των βοηθών στην 
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οικογενειακή επιχείρηση. Την εν λόγω περίοδο ο αριθµός των απασχολουµένων 

βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση µειώνεται κατά 8498 άτοµα (δηλαδή 20,9%). 

 

Πίνακας 18 : Ποσοστιαία κατανοµή της απασχόλησης ανάλογα µε τη θέση στην 

επιχείρηση και κατά φύλο στην περιφέρεια Θεσσαλίας την περίοδο 1999  - 2002 

1999 2002  

ΣΥΝ ΑΝ∆ ΓΥΝ ΣΥΝ ΑΝ∆ ΓΥΝ 

ΑΜΠ 7.3 10.0 2.4 8.2 10.7 3.6 

ΑΧΠ 31.9 39.3 18.0 33.2 36.7 26.6 

ΒΟΕ 15.9 7.6 31.5 13.1 6.4 25.7 

ΜΙΣ 44.9 43.2 48.1 45.5 46.2 44.1 

ΣΥΝ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων είναι µισθωτοί. Το ποσοστό 

των µισθωτών στο σύνολο των απασχολουµένων αυξάνεται ελαφρώς την περίοδο 

1999 – 2002 από 44,9% σε 45,5%. Ακολουθούν οι αυτοαπασχολούµενοι χωρίς 

προσωπικό οι οποίοι αποτελούν το 31,9%  των απασχολουµένων το 1999 και το 

33,2% το 2002. 

 Σ’ ότι αφορά την κατανοµή των απασχολουµένων ανάλογα τη θέση στην 

επιχείρηση και το φύλο παρατηρούµε ότι το ποσοστό των αυτοαπασχολουµένων 

ανδρών χωρίς προσωπικό είναι ιδιαίτερα υψηλό (39,3% το 1999 και 33,2% το 2002), 

ενώ στην περίπτωση των απασχολουµένων γυναικών το ποσοστό των βοηθών στην 

οικογενειακή επιχείρηση είναι ιδιαίτερα υψηλό ( 31,5% το 1999 και 25,7% το 2002). 

Η µείωση των απασχολουµένων γυναικών ως βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση 

την περίοδο 1999 – 2002 αντισταθµίστηκε από την αύξηση των 

αυτοαπασχολουµένων χωρίς προσωπικό (από 18% το 1999 σε 26,6% το 2002). 

 

Πίνακας 19 : Ποσοστιαία κατανοµή της απασχόλησης ανάλογα µε τη θέση στην 

επιχείρηση και κατά φύλο στην περιφέρεια Θεσσαλίας την περίοδο 1999  - 2002 

1999 2002  

ΣΥΝ ΑΝ∆ ΓΥΝ ΣΥΝ ΑΝ∆ ΓΥΝ 

ΑΜΠ 100 88.9 11.1 100 84.8 15.2 

ΑΧΠ 100 80.4 19.6 100 72.1 27.9 
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ΒΟΕ 100 31.3 68.7 100 31.7 68.2 

ΜΙΣ 100 62.9 37.1 100 66.1 33.9 

ΣΥΝ 100 65.4 34.6 100 65.1 34.9 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι : 

 οι απασχολούµενοι άνδρες αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου 

των αυτοαπασχολουµένων µε προσωπικό και χωρίς  προσωπικό αν και στη 

δεύτερη περίπτωση υπάρχει µία σηµαντική µείωση των απασχολουµένων 

ανδρών προς όφελος των απασχολουµένων γυναικών 

 στην περίπτωση των βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση οι 

απασχολούµενες γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των απασχολουµένων 

βοηθών 

 αντιθέτως στην περίπτωση των µισθωτών υπερτερούν οι απασχολούµενοι 

άνδρες, αλλά το ποσοστό τους είναι σχετικά µικρότερο από το αντίστοιχο 

ποσοστό τους στην περίπτωση των αυτοαπασχολουµένων µε ή χωρίς 

προσωπικό 

 

Με βάση το ότι οι µισθωτοί και οι αυτοπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό 

αποτελούν την πλειοψηφία των απασχολουµένων, παρουσιάζουµε στον ακόλουθο 

πίνακα την κατανοµή τους κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας στην περιφέρεια 

της Θεσσαλίας την περίοδο 1999 – 2002. 
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Πίνακας 20 : Ποσοστιαία κατανοµή των απασχολουµένων µισθωτών και των 

αυτοαπασχολουµένων χωρίς προσωπικό κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας 

στην περιφέρεια της Θεσσαλίας την περίοδο 1999 – 2002 

1999 2002  

ΑΧΠ ΜΙΣ ΑΧΠ ΜΙΣ 

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία 54.1 2.2 51.0 3.1 

Αλιεία 0.4 0.1 0.0 0.0 

Ορυχεία και λατοµεία 0.0 0.3 0.0 0.1 

Μεταποιητικές βιοµηχανίες 5.5 17.3 4.8 21.2 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου 

και νερού 0.0 1.2 0.0 1.2 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή 

αυτοκινήτων, οχηµάτων, µοτοσυκλετών και ειδών 

προσωπικής και οικιακής χρήσης 15.8 13.8 19.0 12.1 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 5.1 5.7 5.1 6.1 

Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 1.9 4.9 2.2 5.3 

Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 0.2 3.8 0.2 3.1 

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες 6.0 2.5 6.0 3.0 

∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική 

κοινωνική ασφάλιση 0.3 16.8 0.2 11.8 

Εκπαίδευση 1.4 13.2 1.6 13.5 

Υγεία και κοινωνική µέριµνα 1.4 5.4 2.7 6.5 

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ 

του κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών 

κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα 2.3 4.7 1.1 3.5 

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό 

προσωπικό 0.4 0.9 0.2 1.8 

Ετερόδικοι Οργανισµοί και όργανα 0.0 0.1 0.0 0.0 

Κατασκευές 5.2 7.0 5.9 7.7 

Πρωτογενής Τοµέας 54.5 2.4 51.0 3.1 

∆ευτερογενής Τοµέας 10.7 25.9 10.6 30.1 

Τριτογενής Τοµέας 34.8 71.8 38.4 66.8 

Σύνολο 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Από τον πίνακα 20 προκύπτει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των αυτοαπασχολουµένων 

χωρίς προσωπικό είναι στον πρωτογενή τοµέα. Το 1999 το 54,5% των αυτοαπασχολουµένων 

χωρίς προσωπικό είναι στον πρωτογενή τοµέα. Το 2002 το αντίστοιχο ποσοστό είναι 51%. Η 

µείωση των αυτοαπασχολουµένων στον πρωτογενή τοµέα υποκαθίσταται από την αύξηση 

αυτών στον τριτογενή τοµέα. Το µεγαλύτερο ποσοστό αυτοαπασχολουµένων χωρίς 

προσωπικό στον τριτογενή τοµέα είναι στον κλάδο χονδρικό και λιανικό εµπόριο, όπου το 

ποσοστό τους (επί του συνόλου των αυτοαπασχολουµένων χωρίς προσωπικό) αυξάνεται από 

15,8% το 1999 σε 19% το 2002. 

 Σ’ ότι αφορά τους µισθωτούς,  το µεγαλύτερο ποσοστό των µισθωτών (επί του 

συνόλου των µισθωτών) είναι στον τριτογενή τοµέα και ειδικότερα στον κλάδο δηµόσια 

διοίκηση για το έτος 1999 και στον κλάδο εκπαίδευση για το έτος 2002. Το ποσοστό των 

µισθωτών στο δευτερογενή τοµέα και ειδικότερα στον κλάδο «Μεταποιητικές βιοµηχανίες» 

αυξάνεται από 17,3% το 1999 σε 21,2% το 2002. 
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Πίνακας 21 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές των αυτοαπασχολουµένων χωρίς 

προσωπικό και των µισθωτών κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας στην περιφέρεια 

Θεσσαλίας την περίοδο 1999 – 2002 

 Απόλυτες  Ποσοστιαίες  

ΑΧΠ ΜΙΣ ΑΧΠ ΜΙΣ 

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία -2273 1116 -5.2 45.0 

Αλιεία -290 -145 -100.0 -100.0 

Ορυχεία και λατοµεία 0 -148 0.0 -49.7 

Μεταποιητικές βιοµηχανίες -606 5098 -13.5 26.4 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου 

και νερού 0 -45 0.0 -3.2 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή 

αυτοκινήτων, οχηµάτων, µοτοσυκλετών και ειδών 

προσωπικής και οικιακής χρήσης 2711 -1504 21.1 -9.7 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 76 671 1.8 10.5 

Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 233 722 14.9 13.3 

Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί -29 -648 -16.2 -15.3 

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες 41 699 0.8 25.4 

∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική 

κοινωνική ασφάλιση -119 -5051 -44.2 -27.0 

Εκπαίδευση 188 871 16.2 5.9 

Υγεία και κοινωνική µέριµνα 1108 1439 97.3 23.8 

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ 

του κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών 

κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα -963 -1164 -51.7 -22.3 

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό 

προσωπικό -140 1100 -48.3 110.3 

Ετερόδικοι Οργανισµοί και όργανα 0 -145 0.0 -100.0 

Κατασκευές 594 984 14.1 12.5 

Πρωτογενής Τοµέας -2563 971 -5.8 37.0 

∆ευτερογενής Τοµέας -12 5889 -0.1 20.4 

Τριτογενής Τοµέας 3107 -3008 11.0 -3.8 

Σύνολο 532 3852 0.7 3.5 
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Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι την περίοδο 1999 

– 2002 : 

 τόσο οι µισθωτοί όσο και οι αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό 

αυξάνονται, αλλά η αύξηση των µισθωτών είναι σαφώς µεγαλύτερη της 

αύξησης των αυτοαπασχολουµένων χωρίς προσωπικό 

 η αύξηση των αυτοαπασχολουµένων προέρχεται κυρίως από τον τριτογενή 

τοµέα καθόσον στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα παρατηρείται µείωσή 

τους. Η µεγαλύτερη αύξηση των αυτοαπασχολουµένων χωρίς προσωπικό 

προέρχεται κυρίως από τον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» και «Υγεία 

και κοινωνική µέριµνα» 

 η αύξηση των µισθωτών προέρχεται πρωτεύοντος από το δευτερογενή τοµέα 

και δευτερευόντως από τον πρωτογενή τοµέα, ενώ ο αριθµός των µισθωτών 

στον τριτογενή τοµέα µειώνεται 

 η µεγαλύτερη µείωση των µισθωτών στον τριτογενή τοµέα είναι στον κλάδο 

«δηµόσια διοίκηση». Την περίοδο 1999 – 2002 ο αριθµός των µισθωτών στον 

κλάδο αυτό µειώνεται κατά 5051 άτοµα (δηλαδή 27%). Επίσης οι κλάδοι που 

παρουσιάζουν µεγάλες αυξήσεις µισθωτών είναι ο κλάδος «Υγεία και 

µέριµνα» (1439 άτοµα), «ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό 

προσωπικό» (1100 άτοµα), «εκπαίδευση» (871 άτοµα) και στο δευτερογενή 

τοµέα ο κλάδος «µεταποιητικές βιοµηχανίες» (5098 άτοµα).  Οι κλάδοι µε τη 

µεγαλύτερη µείωση των µισθωτών είναι ο κλάδος «χονδρικό και λιανικό 

εµπόριο», «δηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση» 

και ο κλάδος «άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του 

κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατοµικού 

χαρακτήρα». 

 

 

Πίνακας 22 : Ποσοστιαία κατανοµή της απασχόλησης ανάλογα µε τη θέση στην 

επιχείρηση και την ηλικιακή κατηγορία στην περιφέρεια Θεσσαλίας το 2002 

 ΑΜΠ ΑΧΠ ΒΟΕ ΜΙΣ ΣΥΝ 

15-19 ετών 0.0 11.1 34.3 54.6 100.0 

20-24 ετών 1.1 11.1 18.5 69.3 100.0 
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25-29 ετών 1.2 21.0 12.6 65.2 100.0 

30-44 ετών 8.3 28.7 12.5 50.5 100.0 

45-64 ετών 10.3 41.6 11.2 36.9 100.0 

65+ ετών 14.6 55.5 23.7 6.2 100.0 

Σύνολο 8.2 33.2 13.1 45.5 100.0 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα οι βοηθοί στην οικογενειακή 

επιχείρηση είναι συνήθως νεαρά άτοµα. Συγκεκριµένα από όσους είναι 15 – 19 ετών 

το 34,3% είναι βοηθοί στην οικογενειακοί επιχείρηση και µισθωτοί. Όσο αυξάνεται η 

ηλικία αυξάνεται και ο αριθµός των αυτοαπασχολουµένων χωρίς προσωπικό. Στην 

ηλικιακή κατηγορία 45 – 64 ετών το 41,6% είναι αυτοαπασχολούµενοι χωρίς 

προσωπικό και το 36,9% είναι µισθωτοί. 

 

Πίνακας 23 : Ποσοστιαία κατανοµή της απασχόλησης ανάλογα µε τη θέση στην 

επιχείρηση και την ηλικιακή κατηγορία στην περιφέρεια Θεσσαλίας το 2002 

 ΑΜΠ ΑΧΠ ΒΟΕ ΜΙΣ ΣΥΝ 

15-19 ετών 0.0 0.3 2.1 1.0 0.8 

20-24 ετών 0.8 2.0 8.3 9.0 5.9 

25-29 ετών 1.5 6.5 9.8 14.8 10.3 

30-44 ετών 39.2 33.3 36.8 42.9 38.6 

45-64 ετών 48.8 48.8 33.1 31.7 38.9 

65+ ετών 9.7 9.1 9.8 0.7 5.4 

Σύνολο 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο 

ποσοστό των απασχολουµένων είναι ηλικίας 30 – 44 ετών και 45 – 64 ετών. Στην 

περίπτωση των αυτοαπασχολουµένων µε και χωρίς προσωπικό το µεγαλύτερο 

ποσοστό αυτών είναι ηλικίας 45 – 64 ετών. Αντιθέτως στην περίπτωση των βοηθών 

στην οικογενειακή επιχείρηση και των µισθωτών το µεγαλύτερο ποσοστό είναι 

ηλικίας 30 – 44 ετών. 
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Στον πίνακα 24 παρουσιάζεται η κατανοµή της απασχόλησης κατά επάγγελµα την 

περίοδο 1999 – 2002 στο σύνολο της χώρας και στην περιφέρεια Θεσσαλίας. 

 

Πίνακας 24 : Κατανοµή της απασχόλησης στην περιφέρεια Θεσσαλίας µε βάση τη 

βαρύτητα συµµετοχής του κάθε επαγγέλµατος στο σύνολο της χώρας την περίοδο 

1999 – 2002 

∆είκτης Α11  

1999 2002 

Πρόσωπα µη δυνάµενα να καταταγούν 1.28 1.11 

Μέλη των βουλευοµένων σωµάτων 0.94 1.03 

Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά επαγγέλµατα 0.94 0.90 

Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί 0.59 0.69 

Υπάλληλοι γραφείου 0.62 0.60 

Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών 0.83 0.94 

Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείες 1.83 1.84 

Ειδικευµένοι τεχνίτες 0.89 0.87 

Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών µηχανηµάτων 0.92 0.72 

Ανειδίκευτοι, εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες 0.75 0.88 

Σύνολο 1.00 1.00 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι η βαρύτητα των 

απασχολουµένων ως «ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς» στο 

σύνολο των απασχολουµένων στην περιφέρεια Θεσσαλίας είναι µεγαλύτερη απ’ ότι 

είναι στο σύνολο της χώρας. Η βαρύτητα αυτής της κατηγορίας αυξάνεται ελαφρά 

την περίοδο 1999 – 2002. Οι επαγγελµατικές κατηγορίες που αυξάνουν τη βαρύτητά 

                                                 
11                             ΑΠΑiΘ/ ΑΠΑΣΘ 

           ∆είκτης Α = ------------------------ 

                                     ΑΠΑiΣ/ΑΠΑΣΣ  

 

όπου :  

ΑΠΑiΘ = απασχόληση σ’ ένα συγκεκριµένο επάγγελµα στη Θεσσαλία 

ΑΠΑΣΘ = συνολική απασχόληση στη Θεσσαλία 

ΑΠΑiΣ = απασχόληση στο ίδιο επάγγελµα στο σύνολο της χώρας 

ΑΠΑΣΣ = συνολική απασχόληση στο σύνολο της χώρας 
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τους (στη Θεσσαλία σε σχέση µε το σύνολο της χώρας) την περίοδο 1999 – 2002 

είναι οι ακόλουθες : «µέλη των βουλευοµένων σωµάτων», «τεχνολόγοι, τεχνικοί 

βοηθοί», «απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών» και «ανειδίκευτοι εργάτες, 

χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες». Αντιθέτως οι επαγγελµατικές κατηγορίες 

«πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά επαγγέλµατα», «υπάλληλοι γραφείου», 

«ειδικευµένοι τεχνίτες» και «χειριστές σταθερών βιοµηχανικών µηχανηµάτων» 

µειώνουν τη βαρύτητα συµµετοχής τους στο σύνολο απασχόλησης στην περιφέρεια 

Θεσσαλίας σε σχέση µε το σύνολο της χώρας. 

 

Πίνακας 25 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές της απασχόλησης κατά επάγγελµα  στην 

περιφέρεια Θεσσαλίας την περίοδο 1999 - 2002 

 Απόλυτες Ποσοστιαίες 

Πρόσωπα µη δυνάµενα να καταταγούν -512 -16.3 

Μέλη των βουλευοµένων σωµάτων 1468 6.0 

Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά επαγγέλµατα -1852 -6.3 

Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί 1857 18.5 

Υπάλληλοι γραφείου -1265 -7.5 

Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών 2523 9.1 

Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς -8351 -10.6 

Ειδικευµένοι τεχνίτες -4023 -10.7 

Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών µηχανηµάτων -4762 -26.7 

Ανειδίκευτοι, εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες 3306 29.8 

Σύνολο -11612 -4.5 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι την περίοδο 1999 – 2002 

αυξάνεται η απασχόληση στις επαγγελµατικές κατηγορίες «Μέλη των βουλευοµένων 

σωµάτων» (κατά 1468 άτοµα ή 6%), «τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί» (κατά 1857 άτοµα ή 

18,5%), «απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών» (κατά 2523 άτοµα ή 9,1%) και 

«ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες» (κατά 3306 άτοµα ή 29,8%). 
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Πίνακας 26 : Ποσοστιαία κατανοµή της απασχόλησης κατά επάγγελµα και φύλο στην 

περιφέρεια Θεσσαλίας το 2002 

 Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Πρόσωπα µη δυνάµενα να καταταγούν 1.1 1.6 0.2 

Μέλη των βουλευοµένων σωµάτων 10.6 12.4 7.1 

Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά επαγγέλµατα 11.3 9.5 14.7 

Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί 4.8 3.9 6.7 

Υπάλληλοι γραφείου 6.4 4.4 10.1 

Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών 12.4 10.1 16.6 

Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς 28.7 25.9 33.8 

Ειδικευµένοι τεχνίτες 13.6 19.6 2.4 

Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών µηχανηµάτων 5.3 7.5 1.3 

Ανειδίκευτοι, εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες 5.9 5.1 7.3 

Σύνολο 100.0 100.0 100.0 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα οι «ειδικευµένοι γεωργοί, 

κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς» αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό των 

απασχολουµένων στην περιφέρεια Θεσσαλίας το 2002 (28,7%), ακολουθούν οι 

«ειδικευµένοι τεχνίτες» (13,6%) και οι «απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών» 

(12,4%). Σ’ ότι αφορά την αναλογία ανδρών και γυναικών παρατηρούµε ότι σε σχέση 

µε το µέσο όρο οι απασχολούµενες γυναίκες στην κατηγορία των «προσώπων που 

ασκούν επιστηµονικά επαγγέλµατα», «τεχνολόγων, τεχνικών βοηθών», «υπαλλήλων 

γραφείου», «απασχολουµένων στην παροχή υπηρεσιών», «ειδικευµένων γεωργών, 

κτηνοτρόφων, δασοκόµων και αλιέων» και «ανειδίκευτων εργατών, χειρωνακτών, 

µικροεπαγγελµατιών» παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό (επί του συνόλου 

απασχολουµένων ιδίου φύλου) από το ποσοστό των απασχολουµένων ανδρών σε 

αυτά τα επαγγέλµατα. 
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Πίνακας 27 : Ποσοστιαία κατανοµή της απασχόλησης κατά επάγγελµα και φύλο στην 

περιφέρεια της Θεσσαλίας το 2002 

 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Πρόσωπα µη δυνάµενα να καταταγούν 94.2 5.8 100.0 

Μέλη των βουλευοµένων σωµάτων 76.5 23.5 100.0 

Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά επαγγέλµατα 54.6 45.4 100.0 

Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί 52.1 47.9 100.0 

Υπάλληλοι γραφείου 44.8 55.2 100.0 

Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών 53.3 46.7 100.0 

Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς 58.9 41.1 100.0 

Ειδικευµένοι τεχνίτες 93.9 6.1 100.0 

Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών µηχανηµάτων 91.7 8.3 100.0 

Ανειδίκευτοι, εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες 56.6 43.4 100.0 

Σύνολο 65.1 34.9 100.0 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Με βάση τα στοιχεία του πίνακα παρατηρούµε ότι 65,1% των 

απασχολουµένων στην περιφέρεια Θεσσαλίας το 2002 είναι άνδρες και το 34,9% 

είναι γυναίκες. Οι γυναίκες υπερτερούν στην επαγγελµατική κατηγορία «Υπάλληλοι 

γραφείου» και αποτελούν το 55,2% του συνόλου των απασχολουµένων σε αυτή την 

κατηγορία. Σ’ ότι αφορά τα επαγγέλµατα «πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά 

επαγγέλµατα», «τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί», απασχολούµενοι στην παροχή 

υπηρεσιών» και «ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες» 

αποτελούν λίγο λιγότερο από το 50% των απασχολουµένων στο ίδιο επάγγελµα. 

∆ηλαδή συµµετέχουν στο επάγγελµα αυτό, σε σχέση µε τη συµµετοχή τους στο 

σύνολο της απασχόλησης, περισσότερο απ’ ότι οι άνδρες. 
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3.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Ο αριθµός των ανέργων στην περιφέρεια Θεσσαλίας µειώνεται από 37.752 

άτοµα το 1999 σε 28.240 άτοµα το 2002 (µείωση κατά 25,19%). Την ίδια περίοδο ο 

αριθµός των ανέργων στο σύνολο της χώρας µειώνεται από 523.374 άτοµα σε 

420.107 άτοµα (δηλαδή κατά19,73%). Έτσι το ποσοστό ανεργίας στην περιφέρεια 

Θεσσαλίας διαµορφώνεται από 12,81% το 1999 σε 10,32% το 2002, ενώ στο σύνολο 

της χώρας το ποσοστό ανεργίας είναι 11,73% και 9,62% για το 1999 και το 2002 

αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 28 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές στον πληθυσµό σε ηλικία προς 

εργασία στο σύνολο της χώρας και στην περιφέρεια Θεσσαλίας την περίοδο 1999 – 

2002 

Απόλυτες µεταβολές Ποσοστιαίες µεταβολές  

Σύνολο Χώρας Θεσσαλία Σύνολο Χώρας Θεσσαλία 

Πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία 593054 -34831 9.6 -7.7 

Εργατικό δυναµικό -93843 -26227 -2.2 -9.2 

Απασχολούµενοι 8732 -17164 0.2 -6.9 

Άνεργοι -102575 -9063 -19.7 -24.3 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Από τα στοιχεία του πίνακα 28 παρατηρούµε ότι : 

 ο πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία 15 – 64 ετών και ο αριθµός 

απασχολουµένων αυξάνονται στο σύνολο της χώρας, ενώ µειώνονται στην 

περιφέρεια Θεσσαλίας 

 το εργατικό δυναµικό και ο αριθµός των ανέργων µειώνεται τόσο στο σύνολο 

της χώρας όσο και στην περιφέρεια Θεσσαλίας 

 η µείωση της ανεργίας στην περιφέρεια Θεσσαλίας δείχνει να ερµηνεύεται 

από τη µείωση του εργατικού δυναµικού αφού ο αριθµός των 

απασχολουµένων µειώθηκε 
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Πίνακας 29 : Ποσοστιαία κατανοµή του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία στην 

περιφέρεια Θεσσαλίας σε σχέση µε το σύνολο της χώρας την περίοδο 1999 – 2002 

Περιφέρεια Θεσσαλίας / Σύνολο Χώρας  

1999 2002 

Πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία 7.3 6.2 

Εργατικό δυναµικό 6.6 6.1 

Απασχολούµενοι 6.5 6.0 

Άνεργοι 7.1 6.7 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Το 1999 ο πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία στη Θεσσαλία αποτελούσε το 

7,3% του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία στο σύνολο της χώρας. Το 2002 

αποτελούσε το 6,2%. Η συµµετοχή των ανέργων της περιφέρειας Θεσσαλίας στο 

σύνολο των ανέργων µειώνεται από 7,1% το 1999 σε 6,7% το 2002. 

 

Πίνακας 30 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές στο εργατικό δυναµικό, στους 

απασχολούµενους και στους ανέργους στην περιφέρεια Θεσσαλίας την περίοδο 1999 

– 2002 κατά ηλικιακή κατηγορία 

Εργατικό ∆υναµικό Απασχολούµενοι Άνεργοι  

Απόλυτες Ποσοστιαίες Απόλυτες Ποσοστιαίες Απόλυτες Ποσοστιαίες 

15 – 19 ετών -3764 -54.6 -2242 -53.4 -1522 -56.4 

20 – 24 ετών -7855 -26.8 -5437 -27.3 -2418 -25.6 

25 – 29 ετών -2830 -8.1 -1249 -4.7 -1582 -18.5 

30 – 44 ετών -6738 -6.1 -5200 -5.2 -1539 -14.9 

45 – 64 ετών -5040 -4.8 -3037 -3.1 -2003 -31.8 

65+ ετών 5103 61.9 5552 71.3 -449 -100.0 

15 – 64 ετών -26227 -9.2 -17164 -6.9 -9063 -24.3 

Σύνολο -21124 -7.2 -11612 -4.5 -9512 -25.2 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι : 

 η µείωση του εργατικού δυναµικού, των απασχολουµένων και των ανέργων 

είναι κατά κανόνα µεγαλύτερη στις µικρότερες ηλικιακές κατηγορίες απ’ ότι 

στις µεγαλύτερες 
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 η µείωση της ανεργίας της ανεργίας οφείλεται κυρίως στη µείωση του 

εργατικού δυναµικού στο βαθµό που µειώνεται και ο αριθµός των 

απασχολουµένων 

 η µεγαλύτερη µείωση των ανέργων οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη µείωση 

των ανέργων ηλικίας 20 – 24 ετών και 45 – 64 ετών 

 αυξάνεται το εργατικό δυναµικό και οι απασχολούµενοι ηλικίας 65+ ετών 

 µειώνεται η απασχόληση για τους 20 – 24 ετών και 45 – 64 ετών περισσότερο 

απ’ όσο µειώνεται, σ’ απόλυτες τιµές, στις άλλες ηλικιακές κατηγορίες 

 

Πίνακας 31 : Βαρύτητα της απασχόλησης κατά ηλικιακή κατηγορία στην περιφέρεια 

Θεσσαλίας σε σχέση µε το σύνολο της χώρας το 2002 

∆είκτης Α  

Εργατικό ∆υναµικό Απασχολούµενοι Άνεργοι 

15 – 19 ετών 0.71 0.64 0.83 

20 – 24 ετών 0.88 0.79 1.07 

25 – 29 ετών 0.91 0.85 1.14 

30 – 44 ετών 0.95 0.95 0.93 

45 – 64 ετών 1.07 1.08 0.92 

65+ ετών 2.01 2.04 0.00 

15 – 64 ετών 0.97 0.97 1.00 

Σύνολο 1.00 1.00 1.00 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα  οι άνεργοι ηλικίας 20-24 ετών 

και 25-29 ετών συµµετέχουν αναλογικά περισσότερο στο σύνολο των ανέργων της 

περιφέρειας Θεσσαλίας απ’ όσο συµµετέχουν οι άνεργοι ίδιας ηλικίας στο σύνολο 

των ανέργων στο σύνολο της χώρας. 
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Πίνακας 32 : Ποσοστιαία κατανοµή του εργατικού δυναµικού των απασχολουµένων 

και των ανέργων στην περιφέρεια Θεσσαλίας κατά ηλικιακή κατηγορία το 2002 

 Εργατικό ∆υναµικό Απασχολούµενοι Άνεργοι 

15 – 19 ετών 1.1 0.8 4.2 

20 – 24 ετών 7.9 5.9 24.9 

25 – 29 ετών 11.8 10.3 24.6 

30 – 44 ετών 37.8 38.6 31.2 

45 – 64 ετών 36.5 38.9 15.2 

65+ ετών 4.9 5.4 0.0 

15 – 64 ετών 95.1 94.6 100.0 

Σύνολο 100.0 100.0 100.0 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 32 παρατηρούµε ότι : 

 το 31,2% των ανέργων είναι ηλικίας 30 – 44 ετών 

 το µεγαλύτερο ποσοστό απασχολουµένων είναι ηλικίας 30 – 44 ετών και 45 – 

64 ετών. Ειδικότερα το 38,6% των απασχολουµένων είναι ηλικίας 30 – 44 

ετών και το 38,9% είναι ηλικίας 45 – 64 ετών 

 οι νεαρές ηλικιακές κατηγορίες συµµετέχουν αναλογικά περισσότερο στο 

σύνολο των ανέργων απ’ ότι οι άλλες ηλικιακές κατηγορίες 

 

Πίνακας 33 : Ποσοστά ανεργίας κατά ηλικιακή κατηγορία στο σύνολο της χώρας και 

στην περιφέρεια Θεσσαλίας την περίοδο 1999 – 2002 

1999 2002  

Σύνολο Χώρας Θεσσαλία Σύνολο Χώρας Θεσσαλία 

15 – 19 ετών 41.0 39.1 30.0 37.6 

20 – 24 ετών 29.4 32.1 24.9 32.6 

25 – 29 ετών 18.0 24.4 16.0 21.6 

30 – 44 ετών 9.0 9.4 8.1 8.5 

45 – 64 ετών 5.6 6.0 4.6 4.3 

65+ ετών 1.4 5.4 0.8 0.0 

15 – 64 ετών 12.0 13.0 9.8 10.9 

Σύνολο 11.7 12.8 9.6 10.3 
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Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 33 παρατηρούµε ότι : 

 το ποσοστό ανεργίας στη Θεσσαλία είναι υψηλότερο του µέσου ποσοστού 

ανεργίας στο σύνολο της χώρας 

 το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 15 – 19 ετών µειώνεται περίπου κατά 

10 ποσοστιαίες µονάδες στο σύνολο της χώρας, στη Θεσσαλία όµως 

µειώνεται περίπου 1,5 µονάδα 

 το ποσοστό ανεργίας στις µικρότερες ηλικιακές κατηγορίες στην περιφέρεια 

Θεσσαλίας είναι σηµαντικά υψηλότερο του ποσοστού ανεργίας στις ίδιες 

ηλικιακές κατηγορίες στο σύνολο της χώρας 

 στις µεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες (30 – 44 ετών και 45 – 64 ετών) το 

ποσοστό ανεργίας είναι περίπου το ίδιο στο σύνολο της χώρας και στην 

περιφέρεια Θεσσαλίας 

 

Πίνακας 34 : Απόλυτες και ποσοστιαίες διαφορές του αριθµού των ανέργων στην 

περιφέρεια της Θεσσαλίας την περίοδο 1999 – 2002 κατά φύλο  

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες  

Απόλυτες Ποσοστιαίες Απόλυτες Ποσοστιαίες Απόλυτες Ποσοστιαίες 

15 – 19 ετών -1522 -56.4 -4 -0.7 -1518 -72.4 

20 – 24 ετών -2418 -25.6 -278 -10.9 -2140 -31.1 

25 – 29 ετών -1582 -18.5 -710 -20.6 -872 -17.1 

30 – 44 ετών -1539 -14.9 209 6.6 -1748 -24.3 

45 – 64 ετών -2003 -31.8 -1286 -45.2 -717 -20.8 

65+ ετών -449 -100.0 -449 -100.0 0 0.0 

15 – 64 ετών -9063 -24.3 -2068 -16.4 -6995 -28.3 

Σύνολο -9512 -25.2 -2517 -19.3 -6995 -28.3 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα 34 συµπεραίνουµε ότι η µείωση της 

ανεργίας προέρχεται κυρίως από τη µείωση της ανεργίας των γυναικών, ειδικά στις 

µικρές ηλικιακές κατηγορίες. 
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Οι άνδρες άνεργοι στην περιφέρεια Θεσσαλίας, ως ποσοστό στο σύνολο των 

ανέργων της Θεσσαλίας είναι αναλογικά περισσότεροι απ’ ότι είναι στο σύνολο της 

χώρας. Αντιθέτως οι γυναίκες άνεργες στην περιφέρεια Θεσσαλίας ως ποσοστό του 

συνόλου των ανέργων είναι αναλογικά λιγότερες απ’ ότι είναι στο σύνολο της χώρας. 

Ειδικότερα το 2002 ο δείκτης βαρύτητας των ανέργων ανδρών και γυναικών είναι 

αντίστοιχα 1,22 και 0,84. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η βαρύτητα συµµετοχής κατά ηλικιακή 

κατηγορία και φύλο στη Θεσσαλία σε σχέση µε το σύνολο της χώρας το 2002. 

 

Πίνακας 35 : Βαρύτητα συµµετοχής της ανεργίας κατά ηλικιακή κατηγορία και φύλο 

στο σύνολο της ανεργίας στη Θεσσαλία σε σχέση µε το σύνολο της χώρας 

∆είκτης Α12  

Άνδρες Γυναίκες 

15 – 19 ετών 1.05 0.68 

20 – 24 ετών 0.93 1.16 

25 – 29 ετών 1.19 1.11 

30 – 44 ετών 1.13 0.83 

45 – 64 ετών 0.71 1.13 

65+ ετών 0.00 0.00 

15 – 64 ετών 1.01 1.00 

Σύνολο 1.00 1.00 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι στην περίπτωση των 

ανδρών όλες σχεδόν οι ηλικιακές κατηγορίες των ανέργων στην περιφέρεια της 

                                                 
12                              ΑΝΕiΘ/ ΑΝΕΣΘ 

           ∆είκτης Α = ------------------------ 

                                     ΑΝΕiΣ/ΑΝΕΣΣ  

 

όπου :  

ΑΝΕiΘ = ανεργία ανδρών ή γυναικών 

ΑΝΕΣΘ = συνολική ανεργία στη Θεσσαλία 

ΑΝΕiΣ = ανεργία ανδρών ή γυναικών στο σύνολο της χώρας 

ΑΝΕΣΣ = συνολική ανεργία στο σύνολο της χώρας 
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Θεσσαλίας συµµετέχουν αναλογικά περισσότερο στο σύνολο των ανέργων της ίδιας 

περιφέρειας απ’ ότι συµµετέχουν αυτές οι ηλικιακές κατηγορίες στο σύνολο των 

ανέργων της χώρας. Εξαίρεση αποτελεί η ηλικιακή κατηγορία 20 – 24 ετών. Στην 

περίπτωση των γυναικών οι ηλικιακές κατηγορίες ανέργων γυναικών που 

συµµετέχουν αναλογικά περισσότερο στο σύνολο των ανέργων στην περιφέρεια 

Θεσσαλίας σε σχέση µε τη συµµετοχή τους στο σύνολο των ανέργων στη χώρα είναι 

αυτή των 20 – 24 ετών, 25 – 29 ετών και 45 – 64 ετών. 

 

Πίνακας 36 : Ποσοστιαία κατανοµή των ανέργων κατά φύλο στην περιφέρεια 

Θεσσαλίας την περίοδο 1999 – 2002 

1999 2002  

Απόλυτες  Ποσοστιαίες Απόλυτες  Ποσοστιαίες 

Άνδρες 13033 34,5 10516 37,2 

Γυναίκες 24719 65,5 17724 62,8 

Σύνολο 37752 100 28240 100 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Το 1999 το 65,5% των ανέργων είναι γυναίκες και το 34,5% είναι άνδρες. Το 

2002 το ποσοστό των ανέργων που είναι γυναίκες µειώνεται σε 62,8% και των 

ανδρών αυξάνεται σε 37,2%. 

 

Πίνακας 37 : Ποσοστά ανεργίας κατά φύλο και ηλικιακή κατηγορία στην περιφέρεια 

Θεσσαλίας την περίοδο 1999 – 2002 

1999 2002  

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

15 – 19 ετών 16.7 63.6 28.4 56.2 

20 – 24 ετών 16.3 50.0 21.3 43.8 

25 – 29 ετών 16.0 37.8 13.7 34.4 

30 – 44 ετών 4.8 15.9 5.2 13.8 

45 – 64 ετών 4.1 9.6 2.4 7.7 

65+ ετών 7.3 0.0 0.0 0.0 

15 – 64 ετών 7.2 22.1 7.0 17.9 

Σύνολο 7.2 21.7 6.6 17.2 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 
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 Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 37 : 

  το ποσοστό ανεργίας των ανδρών είναι  χαµηλότερο του ποσοστού ανεργίας 

των γυναικών, το οποίο ισχύει για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες 

 το µέσο ποσοστό ανεργίας ανδρών µειώνεται την περίοδο 1999 – 2002 από 

7,2% σε 6,6% ή για αυτούς που είναι 15 – 64 ετών µειώνεται από 7,2% σε 7% 

 το µέσο ποσοστό ανεργίας γυναικών µειώνεται από 21,7% σε 17,2% ή για 

αυτές που είναι 15 – 64 ετών από 22,1% σε 17,9% 

 το ποσοστό ανεργίας των ανδρών για τις ηλικιακές κατηγορίες 15 – 19 ετών 

και 20 – 24 ετών αυξάνεται την περίοδο 1999 – 2002, ενώ για τις άλλες 

ηλικιακές κατηγορίες µειώνεται  

 το ποσοστό ανεργίας των γυναικών µειώνεται την εν λόγω περίοδο για όλες 

τις ηλικιακές κατηγορίες 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή των ανέργων στην περιφέρεια 

Θεσσαλίας ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο. 

 

Πίνακας 38 : Ποσοστιαία κατανοµή των ανέργων στην περιφέρεια Θεσσαλίας  την 

περίοδο 1999 – 2002 κατά εκπαιδευτικό επίπεδο 

 1999 2002 

∆ιδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος 0.0 0.0 

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών 9.5 8.4 

Φοίτ. σε ΑΕΙ (τουλ. 1 χρόνο) αλλά δεν πήρε πτυχίο 0.0 0.0 

Πτ. Ανώτερης Τεχν. Επαγγ. Εκπαίδευσης 12.7 17.4 

Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 35.7 41.4 

Απολυτήριο 3-ταξ Μέσης Εκπαίδευσης 11.9 13.9 

Απολυτήριο ∆ηµοτικού 29.4 18.9 

Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού 0.4 0.0 

∆εν πήγε καθόλου σχολείο 0.4 0.0 

Χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης 42.1 32.8 

Μέτριο επίπεδο εκπαίδευσης 35.7 41.4 

Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 22.2 25.8 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 
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 Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων έχει χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Το 

1999 το 42,1% των ανέργων έχουν χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Το ποσοστό των 

ανέργων µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ως προς το σύνολο των ανέργων, µειώνεται 

σε 32,8% το 2002. Την ίδια περίοδο αυξάνεται το ποσοστό των ανέργων που έχουν 

µέτριο επίπεδο εκπαίδευσης (από 35,7% σε 41,4%) και των ανέργων που έχουν 

υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (από 22,2% σε 25,8%). Οι απόφοιτοι Λυκείου αποτελούν 

την πλειοψηφία των ανέργων τόσο το 1999 (35,7%) όσο και το 2002 (41,4%). 

Ακολουθούν οι άνεργοι που είναι απόφοιτοι ∆ηµοτικού (29,4% το 1999 και 18,9% το 

2002). 

 

Πίνακας 39 : Ποσοστό ανεργίας κατά εκπαιδευτικό επίπεδο την περίοδο 1999 – 2002 

 1999 2002 

∆ιδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος 0.0 0 

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών 7.9 6.8 

Φοίτ. σε ΑΕΙ (τουλ. 1 χρόνο) αλλά δεν πήρε πτυχίο 0.0 0.0 

Πτ. Ανώτερης Τεχν. Επαγγ. Εκπαίδευσης 15.5 20.6 

Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 11.9 16.0 

Απολυτήριο 3-ταξ Μέσης Εκπαίδευσης 5.8 12.7 

Απολυτήριο ∆ηµοτικού 4.8 5.4 

Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού 0.3 0.0 

∆εν πήγε καθόλου σχολείο 0.4 0.0 

Χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης 4.0 6.6 

Μέτριο επίπεδο εκπαίδευσης 11.9 16.0 

Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 10.9 12.4 

Πηγή : ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 1999 και 2002, Επεξεργασία : ΠΑΕΠ  Α.Ε. 

 

 Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 39 παρατηρούµε ότι το υψηλότερο ποσοστό 

ανεργίας παρουσιάζουν τα άτοµα µε µέτριο επίπεδο εκπαίδευσης. Το ποσοστό 

ανεργίας των ατόµων αυτών αυξάνεται από 11,9% το 1999 σε 16% το 2002. 

Ειδικότερα τα άτοµα που παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας είναι οι 

πτυχιούχοι ανώτερης τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Το ποσοστό ανεργίας 

αυτών των ατόµων είναι 15,5% και 20,6% το 1999 και 2002 αντίστοιχα. 
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3.5. ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Η ανάλυση των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ για 

την περιφέρεια Θεσσαλίας µας επιτρέπει την εξαγωγή κάποιων συµπερασµάτων 

αναφορικά µε τη δοµή της αγοράς εργασίας στην εν λόγω περιφέρεια. Τα 

συµπεράσµατα στα οποία θα αναφερθούµε αφορούν καταρχήν κάποια γενικά 

συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη σύγκριση βασικών δεικτών της αγοράς 

εργασίας στη Θεσσαλία µε την αγορά εργασίας στο σύνολο της χώρας, στη συνέχεια 

αφορούν την προσφορά και τη ζήτηση εργασίας και την ανεργία. Ειδικότερα : 

Γενικά συµπεράσµατα 

 το ποσοστό συµµετοχής στη Θεσσαλία ενώ ήταν υψηλότερο από το µέσο 

ποσοστό συµµετοχής το 1999, κατέστη χαµηλότερο το 2002 

 το ποσοστό απασχόλησης στη Θεσσαλία είναι λίγο µικρότερο του µέσου 

ποσοστού απασχόλησης  το 1999, ενώ η διαφορά αυξήθηκε το 2002 

 το ποσοστό µισθωτής απασχόλησης στη Θεσσαλία παραµένει σηµαντικά 

χαµηλότερο του µέσου ποσοστού απασχόλησης την περίοδο 1999 – 2002 

 το ποσοστό αυτοαπασχόλησης χωρίς προσωπικό στη Θεσσαλία είναι 

υψηλότερο του µέσου ποσοστού απασχόλησης την εν λόγω περίοδο. Το ίδιο 

ισχύει και για το ποσοστό απασχόλησης των βοηθών στην οικογενειακή 

επιχείρηση 

 το ποσοστό απασχόλησης στη Γεωργία είναι ιδιαίτερα υψηλό στη Θεσσαλία 

σε σχέση µε το µέσο ποσοστό απασχόλησης στη γεωργία την ίδια περίοδο. Το 

ποσοστό απασχόλησης στη βιοµηχανία στη Θεσσαλία είναι περίπου στα ίδια 

επίπεδα µε το µέσο ποσοστό απασχόλησης στη βιοµηχανία, ενώ το ποσοστό 

απασχόλησης στις υπηρεσίες στην εν λόγω περιφέρεια είναι χαµηλότερο του 

µέσου ποσοστού απασχόλησης στις υπηρεσίες 

 το ποσοστό ανεργίας στη Θεσσαλία είναι υψηλότερο του µέσου ποσοστού 

ανεργίας την περίοδο 1999 – 2002 

 

Προσφορά εργασίας 

 το µέσο ποσοστό συµµετοχής στην περιφέρεια της Θεσσαλίας είναι σχετικά 

χαµηλό. Μειώνεται δε την περίοδο 1999 – 2002. Ειδικά στην περίπτωση των 

γυναικών το ποσοστό συµµετοχής είναι ιδιαίτερα χαµηλό και µειώνεται 
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µεταξύ του 1999 και του 2002, ενώ το ποσοστό συµµετοχής των ανδρών, αν 

και σχετικά χαµηλό, αυξάνεται την εν λόγω περίοδο 

 το ποσοστό συµµετοχής είναι ιδιαίτερα υψηλό για τις ηλικιακές κατηγορίες 25 

– 29 ετών και 30 – 44 ετών. Αν και είναι υψηλό και για την ηλικιακή 

κατηγορία 20 – 24 ετών, εντούτοις µειώνεται την περίοδο 1999 – 2002. Το 

ποσοστό συµµετοχής της ηλικιακής κατηγορίας 45 – 64 ετών µειώνεται κατά 

δύο ποσοστιαίες µονάδες την περίοδο 1999 – 2002 

 ο πληθυσµός της περιφέρειας Θεσσαλίας γηράσκει όπως εξάλλου και όλος ο 

ελληνικός πληθυσµός. Την περίοδο 1999 – 2002 αυξάνεται ο πληθυσµός των 

ατόµων 65+ ετών ως ποσοστό του συνολικού πληθυσµού στην εν λόγω 

περιφέρεια από 23,4% σε 26,1%. 

 

Απασχόληση 

 η απασχόληση στην περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως και το εργατικό δυναµικό 

και ο αριθµός των ανέργων, µειώνεται την περίοδο 1999 – 2002. Η µείωση 

της απασχόλησης ήταν της τάξης του 4,5%. Η µείωση της απασχόλησης, σ’ 

απόλυτες αλλά και ποσοστιαίες τιµές, ήταν  µεγαλύτερη στις µικρότερες 

ηλικιακές κατηγορίες (15 – 19 ετών και 20 – 24 ετών). Βέβαια σηµαντική 

µείωση παρουσιάζει και η απασχόληση της ηλικιακής κατηγορίας 30 – 44 

ετών 

 το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων (περίπου 39%) είναι ηλικίας 45 

– 64 ετών και ακολουθεί η ηλικιακή κατηγορία 30 – 44 ετών (µε 38,6%). 

Αποτελεί µία ένδειξη «γήρανσης» των απασχολουµένων που αν δεν 

αντιµετωπιστεί σωστά θα προκαλέσει ευρύτερες συνέπειες όχι µόνο στα 

ασφαλιστικά ταµεία, αλλά και στην ίδια την αγορά εργασίας 

 το εκπαιδευτικό επίπεδο των απασχολουµένων είναι κυρίως χαµηλό και 

µέτριο 

 το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων, της τάξεως του 29% για το 

2002, είναι στη Γεωργία. Ακολουθεί ο κλάδος «χονδρικό και λιανικό 

εµπόριο» και ο κλάδος «µεταποιητικές βιοµηχανίες» 

 τη µεγαλύτερη µείωση της απασχόλησης παρουσιάζει ο κλάδος «γεωργία, 

κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία» και ακολουθεί ο κλάδος  «µεταποιητικές 

βιοµηχανίες». Ο κλάδος «χονδρικό και λιανικό εµπόριο», «δηµόσια διοίκηση 
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και άµυνα» και ο κλάδος «άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ 

του κοινωνικού συνόλου» παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησης 

 το ποσοστό των µισθωτών είναι σχετικά χαµηλό και δεν υπερβαίνει το 50% 

των απασχολουµένων. Το ποσοστό των αυτοαπασχολουµένων χωρίς 

προσωπικό είναι ιδιαίτερα υψηλό 

 οι ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς αποτελούν το 

µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων (28,7%) και ακολουθούν οι 

ειδικευµένοι τεχνίτες (13,6%) και οι ειδικευµένοι τεχνίτες (13,6%) 

 τη µεγαλύτερη µείωση της απασχόλησης παρουσιάζουν οι «ειδικευµένοι 

γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς», ενώ αύξηση παρουσιάζουν οι 

απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών 

 

Ανεργία 

 η ανεργία µειώνεται την περίοδο 1999 – 2002 αλλά µε δεδοµένο τη µείωση 

της απασχόλησης την ίδια περίοδο, η µείωσή της αυτή οφείλεται κυρίως στη 

µείωση του εργατικού δυναµικού. Η µείωση τόσο της ανεργίας όσο και του 

εργατικού δυναµικού είναι µεγαλύτερη στις µικρότερες ηλικιακές κατηγορίες 

 το µεγαλύτερο ποσοστό ανέργων είναι ηλικίας 30 – 44 ετών (το 31,2% των 

ανέργων το 2002) 

  η µείωση της ανεργίας είναι µεγαλύτερη στις γυναίκες απ’ ότι στους άνδρες 

 οι γυναίκες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων (62,8% των 

ανέργων το 2002) 

 το µέσο ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι τριπλάσιο του µέσου ποσοστού 

ανεργίας των ανδρών το 1999 και σχεδόν δυόµισι φορές µεγαλύτερο το 2002 

 το ποσοστό ανεργίας τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες είναι ιδιαίτερα 

υψηλό στις µικρές ηλικιακές κατηγορίες (µέχρι 29 ετών) 

 οι άνεργοι είναι γενικά χαµηλού  - µέτριου εκπαιδευτικού επιπέδου. Η 

πλειοψηφία των ανέργων (41,4% το 2002) είναι απόφοιτοι Λυκείου. Το 

µεγαλύτερο όµως ποσοστό ανεργίας παρουσιάζουν οι πτυχιούχοι ανώτερης 

τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και ακολουθούν οι απόφοιτοι Λυκείου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

4.1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

 Ο ΟΑΕ∆ είναι ο µόνος φορέας που µπορεί να παρέχει πληροφορίες 

αναφορικά µε την εγγεγραµµένη ανεργία µέσα από το δίκτυο των τοπικών του 

υπηρεσιών σ’ όλη την Ελλάδα. Αν και έχουν καταβληθεί σηµαντικές προσπάθειες 

µηχανοργάνωσης των υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ που καταγράφουν τους ανέργους, 

εντούτοις παραµένουν αρκετά σηµαντικά προβλήµατα τα οποία περιµένουµε να 

περιοριστούν :  

 µε την πλήρη µηχανοργάνωση του Οργανισµού σ’ όλη την Ελλάδα,  

 την ανάπτυξη και δηµιουργία του ολοκληρωµένου πληροφοριακού 

Συστήµατος του ΟΑΕ∆ η µελέτη του οποίου έχει ολοκληρωθεί  και 

προχωράει µε γοργό ρυθµό η υλοποίησή του και 

 µε την ενεργή στήριξη των θυγατρικών του εταιρειών και δη του 

Παρατηρητηρίου Απασχόλησης. 

 Τα προβλήµατα που αφορούν την µηχανοργάνωση του ΟΑΕ∆ έχουν ως κύριο 

παρεπόµενο να µην έχουµε πληροφόρηση απ΄ όλους τους νοµούς. Συγκεκριµένα η 

ροή των στοιχείων αναφορικά µε τους εγγεγραµµένους ανέργους προέρχεται από τις 

εξής περιφέρειες και νοµούς13 : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Η χαρτογράφηση αυτή έγινε µε βάση τα στοιχεία που είχαµε τον Οκτώβριο του 2002. Έκτοτε και µε 
δεδοµένη την προσπάθεια εκσυγχρονισµού του ΟΑΕ∆ είναι πιθανόν κάποιοι νοµοί, που σύµφωνα µε 
το χάρτη δεν παρέχουν πληροφόρηση για την εγγεγραµµένη ανεργία, να παρέχουν σήµερα, αφού θα 
έχουν ενταχθεί στο πληροφοριακό σύστηµα. 
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Πίνακας 1 : Χαρτογράφηση των περιφερειών και νοµών ανάλογα µε το αν έχουµε ή 

όχι πληροφορίες για εγγεγραµµένη ανεργία 

  Ναι Όχι   Ναι Όχι 

Ν. Κοζάνης   

Ν. Γρεβενών   

Ν. Καστοριάς   

Π
ερ
ιφ
έρ
ει
α 

Α
ττ
ικ
ής

   

   

Π
ερ
ιφ
έρ
ει
α 

  

∆.
 Μ

ακ
εδ
ον
ία
ς 

Ν. Φλώρινας   

Ν. Εύβοιας   Ν. Άρτας   

Ν. Βοιωτίας   Ν. Θεσπρωτίας   

Ν. Φθιώτιδας   Ν. Ιωαννίνων   

Ν. Φωκίδας   Ν. Πρέβεζας   

Π
ερ
ιφ
έρ
ει
α 

 Ε
υβ
οί
ας

  

Ν. Ευρυτανίας   Π
ερ
ιφ
έρ
ει
α 
Η
πε
ίρ
ου

 

   

Ν. Θεσσαλονίκης   Ν. ∆ράµας   

Ν. Σερρών   Ν. Έβρου   

Ν. Κιλκίς   Ν. Ξάνθης   

Ν. Ηµαθίας   Ν. Ροδόπης   

Ν. Πέλλας   Α
. 

Μ
ακ
εδ
ον
ία
ς 

κα
ι 

Θ
ρά
κη
ς 

Ν. Καβάλας   

Ν. Πιερίας       

Π
ερ
ιφ
έρ
ει
α 

 
Κ
εν
τρ
ικ
ής

 

Μ
ακ
εδ
ον
ία
ς 

Ν. Χαλκιδικής       

Ν. Λάρισας   Ν. Ζακύνθου   

Ν. Μαγνησίας   Ν. Κερκύρας   

Ν. Καρδίτσας   Ν. Κεφαλονιάς   

Π
ερ
ιφ
έρ
ει
α 

Θ
εσ
σα
λί
ας

 

Ν. Τρικάλων   Π
ερ
ιφ
έρ
ει
α 

Ιο
νί
ων

 ν
ήσ
ων

 

Ν. Λευκάδας   

 Ναι Όχι  Ναι Όχι 

Ν. Αιτωλο/νιας   Ν. Λέσβος   

Ν. Αχαίας   Ν. Σάµος   

Π
ερ
ιφ
έρ
ει
α 

  
∆.

 

Ελ
λά
δα
ς 

Ν. Ηλείας   Π
ερ
ιφ
έρ
ει
α 

  
Β

. 

Α
ιγ
αί
ου

 

Ν. Χίος   

Ν. Αργολίδας   Ν. Ηρακλείου   

Ν. Αρκαδίας   Ν. Λασιθίου   

Ν. Κορινθίας   Ν. Ρεθύµνου   

Ν. Λακωνίας   

Π
ερ
ιφ
έρ
ει
α 
Κ
ρή
τη
ς 

Ν. Χανίων   

Π
ερ
ιφ
έρ
ει
α 

Π
ελ
οπ
ον
νή
σο
υ 

Ν. Μεσσηνίας    
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Ν. Κυκλάδων   

Ν
ότ
ιο

 

Α
ιγ
αί
ο 

Ν. ∆ωδεκανήσου   

 

Πηγή : ΟΑΕ∆,   Επεξεργασία στοιχείων : ΠΑΕΠ, Α.Ε. 

 

 

 

 

 

 Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή της 

εγγεγραµµένης  ανεργίας, ως προς το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων της κάθε 

περιφέρειας. 

 

Πίνακας 2 : Ποσοστιαία κατανοµή της εγγεγραµµένης ανεργίας ως προς το σύνολο 

των εγγεγραµµένων ανέργων κατά περιφέρεια14 

 Απόλυτες τιµές Ποσοστιαίες τιµές 

Αττική 173.561 39,1 

Εύβοια 25.170 5,7 

Κεντρική Μακεδονία 78.836 17,7 

∆υτική Μακεδονία 10.114 2,3 

Ήπειρος 15.638 3,5 

Α. Μακεδονία και Θράκη 26.701 6,0 

Θεσσαλία 36.828 8,3 

Ιόνια Νησιά 2.380 0,5 

∆υτική Ελλάδα 28.792 6,5 

Πελοπόννησος 16.006 3,6 

Βόρειο Αιγαίο 3.267 0,7 

Νότιο Αιγαίο 6.988 1,6 

Κρήτη 19.936 4,5 

Σύνολο Χώρας 444.217 100 

Πηγή : ΟΑΕ∆,     Επεξεργασία στοιχείων : ΠΑΕΠ Α.Ε. 

 

                                                 
14 Τα στοιχεία αναφέρονται στον Οκτώβριο του 2003 
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Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία παρατηρούµε ότι η πλειοψηφία των 

εγγεγραµµένων ανέργων ευρίσκεται στην περιφέρεια Αττικής (39,1% των συνολικών 

ανέργων) και ακολουθεί η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας µε 17,7%. Στην 

περιφέρεια της Θεσσαλίας ευρίσκεται το 8,3% του συνόλου των εγγεγραµµένων 

ανέργων. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ για το 

δεύτερο τρίµηνο του 2002, στην περιφέρεια της Θεσσαλίας ο αριθµός ανέργων 

ανέρχεται σε 28.240 άτοµα, ήτοι το 6,72% του συνόλου των ανέργων. 

 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η κατανοµή των εγγεγραµµένων ανέργων κατά 

νοµό σε κάθε περιφέρεια. 

 

Πίνακας 3 : Ποσοστιαία κατανοµή της εγγεγραµµένης ανεργίας ανά νοµό ως προς το 

σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων της κάθε περιφέρειας15 

 Απόλυτες τιµές % Τιµές 

Περιφέρεια Αττικής 

Σύνολο 173561 100 

Περιφέρεια Ευβοίας 

Ν. Εύβοιας 10432 41,5 

Ν. Βοιωτίας 6705 26,6 

Ν. Φθιώτιδας 8033 31,9 

Σύνολο 25170 100.0 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Ν. Θεσ/κης 48916 62,0 

Ν. Σερρών 8741 11,1 

Ν. Κιλκίς 2196 2,8 

Ν. Ηµαθίας 5344 6,8 

Ν. Πέλλας 2779 3,5 

Ν. Πιερίας 8186 10,4 

Ν. Χαλκιδικής 2674 3,4 

Σύνολο 78836 100.0 

                                                 
15 Τα στοιχεία αναφέρονται στον Οκτώβριο του 2003 
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Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 

Ν. Κοζάνης 7499 73,9 

Ν. Φλώρινας 2635 26,1 

Σύνολο 10114 100.0 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Ν. Θεσπρωτίας 2553 16,3 

Ν. Ιωαννίνων 10234 65,4 

Ν. Πρέβεζας 2851 18,2 

Σύνολο 15638 100.0 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Ν. ∆ράµας 6908 25,9 

Ν. Έβρου 5194 19,5 

Ν. Ξάνθης 6003 22,5 

Ν. Ροδόπης 3839 14,4 

Ν. Καβάλας 4757 17,7 

Σύνολο 26701 100.0 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Ν. Λάρισας 14138 38,4 

Ν. Μαγνησίας 8863 24,1 

Ν. Καρδίτσας 6826 18,5 

Ν. Τρικάλων 7001 19,0 

Σύνολο 36828 100.0 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Ν. Κέρκυρας 3922 100 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

Ν. Αιτωλο/νιας 5628 19.9 

Ν. Αχαίας 18787 66.5 

Ν. Ηλείας 3819 13.5 

Σύνολο 28234 100.0 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Ν. Αργολίδας 2224 13,9 
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Ν. Αρκαδίας 3348 20,9 

Ν. Κορινθίας 2134 13,3 

Ν. Λακωνίας 2527 15,8 

Ν. Μεσσηνίας 5773 36,1 

 Σύνολο 16006 100.0 

Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου 

Ν. Λέσβου 3267 100 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Ν. Κυκλάδων 985 14,1 

Ν. ∆ωδεκανήσων 6003 85,9 

Σύνολο 6988 100.0 

Περιφέρεια Κρήτης 

Ν. Ηρακλείου 10857 54,5 

Ν. Ρεθύµνου 4029 20,2 

Ν. Χανίων 5050 25,3 

Σύνολο 19936 100.0 

Πηγή : ΟΑΕ∆  Επεξεργασία στοιχείων : ΠΑΕΠ Α.Ε. 

 

 Από τα στοιχεία του Πίνακα 3 προκύπτει ότι ο µεγαλύτερος αριθµός 

εγγεγραµµένων ανέργων στην περιφέρεια Θεσσαλίας ευρίσκεται στο νοµό Λάρισας 

(14.138 άνεργοι, δηλαδή του 38,4% του συνόλου των εγγεγραµµένων ανέργων στην 

περιφέρεια Θεσσαλίας) και ακολουθεί ο νοµός Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας. 

 

4.2. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την απεικόνιση της εγγεγραµµένης 

ανεργίας και των βασικών της χαρακτηριστικών στο νοµό Καρδίτσας και Τρικάλων 

αναφέρονται σε δύο χρονικές στιγµές : 16 Οκτωβρίου 2002 και 2 Οκτωβρίου 2003. 

 Ο συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων ανέργων την εν λόγω περίοδο αυξήθηκε 

από 413.592 άτοµα στις 16/10/02 σε 444.217 άτοµα στις 2/10/2003 (δηλαδή αύξηση 

κατά 7,40%. Την ίδια περίοδο ο αριθµός εγγεγραµµένων ανέργων στο νοµό 

Καρδίτσας αυξάνεται από 6.799 άτοµα σε 6.816 άτοµα (δηλαδή αύξηση κατά 
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0,25%). Στο νοµό Τρικάλων  άτοµα ο αριθµός των εγγεγραµµένων ανέργων 

αυξήθηκε από 6976 άτοµα σε 7001 άτοµα (αύξηση κατά 0,36%). 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4 : Ποσοστιαία κατανοµή της εγγεγραµµένης ανεργίας, ως προς τον αριθµό 

των εγγεγραµµένων ανέργων στο σύνολο της χώρας, στο νοµό Καρδίτσας και 

Τρικάλων 

2002 2003  

Απόλυτες Ποσοστιαίες Απόλυτες Ποσοστιαίες 

Νοµός Καρδίτσας 6799 1,64 6826 1,54 

Νοµός Τρικάλων 6976 1,69 7001 1,58 

Σύνολο χώρας 413592 100 444217 100 

 Πηγή : ΟΑΕ∆    Επεξεργασία στοιχείων : ΠΑΕΠ Α.Ε. 

 

 Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι η αύξηση των εγγεγραµµένων 

ανέργων στο σύνολο της χώρας ήταν µεγαλύτερη από την αύξηση των 

εγγεγραµµένων ανέργων στο νοµό Καρδίτσας και στο νοµό Τρικάλων, µ’ 

αποτέλεσµα οι νοµοί αυτοί να µειώσουν τη συµµετοχή τους στο σύνολο των 

εγγεγραµµένων ανέργων από 1,64% και 1,69% αντίστοιχα σε 1,54% και 1,58%. Σ’ 

ότι αφορά την αναµεταξύ τους αναλογία παρατηρούµε ότι ο αριθµός των 

εγγεγραµµένων ανέργων στο νοµό Τρικάλων ήταν 1,03 φορές µεγαλύτερος του 

αριθµού των εγγεγραµµένων ανέργων στο νοµό Καρδίτσας το 2002. Το 2003 η 

αναλογία αυτή παραµένει στα ίδια επίπεδα, δηλαδή στο 1,03. 
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Πίνακας 5 : Ποσοστιαία κατανοµή των εγγεγραµµένων ανέργων κατά φύλο  

2002 2003  

 Απόλυτες Ποσοστιαίες  Απόλυτες Ποσοστιαίες 

Άνδρες 2321 34.1   

Γυναίκες 4478 65.9   

Νοµός Καρδίτσας 

Σύνολο 6799 100.0   

 

Άνδρες 2516 36.1   

Γυναίκες 4460 63.9   

Νοµός Τρικάλων 

Σύνολο 6976 100.0   

 

Άνδρες 148602 35.9 153221 34.5 

Γυναίκες 264990 64.1 290996 65.5 

Σύνολο χώρας 

Σύνολο 413592 100.0 444217 100.0 

Πηγή : ΟΑΕ∆    Επεξεργασία στοιχείων : ΠΑΕΠ Α.Ε. 

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα οι γυναίκες εγγεγραµµένες 

άνεργες αποτελούν την πλειοψηφία των εγγεγραµµένων ανέργων. Το 2002 οι 

γυναίκες εγγεγραµµένες άνεργες στο νοµό Καρδίτσας αποτελούν το 65,9% των 

εγγεγραµµένων ανέργων και στον Νοµό Τρικάλων το 63,9%, ενώ στο σύνολο της 

χώρας αποτελούν το 64,1%. Ήτοι οι γυναίκες εγγεγραµµένες άνεργες στο νοµό 

Καρδίτσας συµµετέχουν αναλογικά περισσότερο στο σύνολο των εγγεγραµµένων 

ανέργων του νοµού, απ’ ότι συµµετέχουν οι γυναίκες εγγεγραµµένες άνεργες στο 

σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων της χώρας. Στην περίπτωση του νοµού 

Τρικάλων συµµετέχουν αναλογικά λιγότερο. Την περίοδο 2001 – 2002 στο σύνολο 

της χώρας οι εγγεγραµµένες άνεργες γυναίκες αυξάνονται περισσότερο απ’ ότι οι 

εγγεγραµµένοι άνεργοι άνδρες, µ’ αποτέλεσµα το ποσοστό των εγγεγραµµένων 

ανέργων γυναικών στο σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων να αυξάνεται από 64,1% 

σε 65,5% και το αντίστοιχο ποσοστό των εγγεγραµµένων ανέργων ανδρών να 

µειώνεται από 35,9% σε 34,5%. 
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Πίνακας 6 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές της εγγεγραµµένης ανεργίας την 

περίοδο 2002-2003 

2002 - 2003  2002 2003 

Απόλυτες Ποσοστιαίες 

Άνδρες 2321    

Γυναίκες 4478    

Νοµός Καρδίτσας 

Σύνολο 6799    

 

Άνδρες 2516    

Γυναίκες 4460    

Νοµός Τρικάλων 

Σύνολο 6976    

 

Άνδρες 148602 153221 4619 3.1 

Γυναίκες 264990 290996 26006 9.8 

Σύνολο χώρας 

Σύνολο 413592 444217 30625 7.4 

Πηγή : ΟΑΕ∆    Επεξεργασία στοιχείων : ΠΑΕΠ Α.Ε. 

 

 Όπως προκύπτει από τον προηγούµενο πίνακα η αύξηση του αριθµού των 

εγγεγραµµένων ανέργων γυναικών την περίοδο 2002 – 2003 ήταν µεγαλύτερη από 

την αντίστοιχη αύξηση του αριθµού των εγγεγραµµένων ανέργων ανδρών. Στο 

σύνολο της χώρας οι εγγεγραµµένες άνεργες γυναίκες αυξήθηκαν κατά 26.006 άτοµα 

(έναντι 4.619 ατόµων στην περίπτωση των εγγεγραµµένων ανέργων ανδρών), δηλαδή 

κατά 9,8% (έναντι 3,1% των ανδρών). Η αύξηση των εγγεγραµµένων ανέργων 

γυναικών στο σύνολο της χώρας αποτελεί το 84,9% της συνολικής αύξησης των 

εγγεγραµµένων ανέργων την εν λόγο περίοδο. 

 Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή των 

εγγεγραµµένων ανέργων ανά ηλικιακή κατηγορία την περίοδο 2002 – 2003. 
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Πίνακας 7 : Ποσοστιαία κατανοµή των εγγεγραµµένων ανέργων κατά ηλικιακή 

κατηγορία 

2002 2003  

 Απόλυτες Ποσοστιαίες  Απόλυτες Ποσοστιαίες 

15 – 19 ετών 227 3.3 15 – 18 ετών 125 1.8 

20 – 24 ετών 1356 19.9 19 – 25 ετών 1774 26.0 

25 – 29 ετών 1461 21.5 26 – 35 ετών 2428 35.6 

30 – 44 ετών 2790 41.0 36 – 45 ετών 1633 23.9 

45 – 64 ετών  961 14.1 46 – 55 ετών 685 10.0 

65+ ετών 4 0.1 56+ ετών 177 2.6 

Ν
οµ
ός

 Κ
αρ
δί
τσ
ας

 

Σύνολο 6799 100.0 Σύνολο 6826 100.0 

 

15 – 19 ετών 169 2.4 15 – 18 ετών 71 1.0 

20 – 24 ετών 1392 20.0 19 – 25 ετών 1591 22.7 

25 – 29 ετών 1546 22.2 26 – 35 ετών 2731 39.0 

30 – 44 ετών 2819 40.4 36 – 45 ετών 1630 23.3 

45 – 64 ετών  1043 15.0 46 – 55 ετών 722 10.3 

65+ ετών 7 0.1 56+ ετών 255 3.6 

Ν
οµ
ός

 Τ
ρι
κά
λω

ν 

Σύνολο 6976 100.0 Σύνολο 7001 100.0 

 

15 – 19 ετών 11323 2.7 15 – 18 ετών 4887 1.1 

20 – 24 ετών 70843 17.1 19 – 25 ετών 96604 21.7 

25 – 29 ετών 83889 20.3 26 – 35 ετών 159269 35.9 

30 – 44 ετών 164748 39.8 36 – 45 ετών 101071 22.8 

45 – 64 ετών  80712 19.5 46 – 55 ετών 57971 13.1 

65+ ετών 2077 0.5 56+ ετών 24358 5.5 

Σύ
νο
λο

 Χ
ώ
ρα
ς 

Σύνολο 413592 100.0 Σύνολο 444217 100.0 

Πηγή : ΟΑΕ∆    Επεξεργασία στοιχείων : ΠΑΕΠ Α.Ε. 

 

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα : 

 ο µεγαλύτερος αριθµός εγγεγραµµένων ανέργων τόσο στον νοµό Καρδίτσας 

και στο Νοµό Τρικάλων, όσο και στο σύνολο της χώρας για το έτος 2002 

είναι ηλικίας 30 – 44 ετών. Το 2003 µειώνεται σηµαντικά ο αριθµός των 

εγγεγραµµένων ανέργων αυτής της ηλικιακής κατηγορίας και αυξάνεται 
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εξίσου σηµαντικά ο αριθµός των εγγεγραµµένων ανέργων ηλικίας 26 - 35 

ετών 

 η εγγεγραµµένη ανεργία αυξάνεται για τις νεαρές ηλικιακές κατηγορίες (µέχρι 

και 29 ετών) και µειώνεται στις µεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες 

 

Πίνακας 8 :  Ποσοστιαία κατανοµή των εγγεγραµµένων ανέργων ανά ηλικιακή 

κατηγορία στο νοµό Καρδίτσας στο νοµό Τρικάλων ως προς το σύνολο των 

εγγεγραµµένων ανέργων της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας την περίοδο 2002 – 2003 

2002 2003  

 Καρδίτσα / 

Σύνολο χώρας 

 

∆είκτης16 

  Καρδίτσα / 

Σύνολο χώρας 

 ∆είκτης 

15 – 19 ετών 2.0 1.22 15 – 18 ετών 2.6 1.66 

20 – 24 ετών 1.9 1.16 19 – 25 ετών 1.8 1.20 

25 – 29 ετών 1.7 1.06 26 – 35 ετών 1.5 0.99 

30 – 44 ετών 1.7 1.03 36 – 45 ετών 1.6 1.05 

45 – 64 ετών  1.2 0.72 46 – 55 ετών 1.2 0.77 

65+ ετών 0.2 0.12 56+ ετών 0.7 0.47 

Ν
οµ
ός

 Κ
αρ
δί
τσ
ας

 

Σύνολο 1.6 1.00 Σύνολο 1.5 1.00 

 

 Τρίκαλα / 

Σύνολο Χώρας ∆είκτης 

 Τρίκαλα / 

Σύνολο χώρας ∆είκτης 

15 – 19 ετών 1.5 0.88 15 – 18 ετών 1.5 0.92 

20 – 24 ετών 2.0 1.16 19 – 25 ετών 1.6 1.04 

25 – 29 ετών 1.8 1.09 26 – 35 ετών 1.7 1.09 

Ν
οµ
ός

 Τ
ρι
κά
λω

ν 

30 – 44 ετών 1.7 1.01 36 – 45 ετών 1.6 1.02 

                                                 
16                            ΑΝΕiΘ/ ΑΝΕΣΘ 

           ∆είκτης Α = ------------------------ 

                                     ΑΝΕiΣ/ΑΝΕΣΣ  

 

όπου :  

ΑΝΕiΘ = ανεργία συγκεκριµένης ηλικιακής κατηγορίας 

ΑΝΕΣΘ = συνολική ανεργία στη Θεσσαλία 

ΑΝΕiΣ = ανεργία της ιδίας ηλικιακής κατηγορίας στο σύνολο της χώρας 

ΑΝΕΣΣ = συνολική ανεργία στο σύνολο της χώρας 
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45 – 64 ετών  1.3 0.77 46 – 55 ετών 1.2 0.79 

65+ ετών 0.3 0.20 56+ ετών 1.0 0.66 

 

Σύνολο 1.7 1.00 Σύνολο 1.6 1.00 

Πηγή : ΟΑΕ∆    Επεξεργασία στοιχείων : ΠΑΕΠ Α.Ε. 

 Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 8 παρατηρούµε ότι : 

 οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στις νεαρές ηλικιακές κατηγορίες (µέχρι 24 ή 25 

ετών) στο Νοµό Καρδίτσας είναι αναλογικά περισσότεροι απ’ ότι οι 

εγγεγραµµένοι άνεργοι των ίδιων ηλικιακών κατηγοριών στο νοµό Τρικάλων 

 οι εγγεγραµµένοι άνεργοι ηλικίας 25 – 29 ετών (για το έτος 2002) και 26 – 35 

ετών (για το έτος 2003) του Νοµού Τρικάλων είναι αναλογικά περισσότεροι 

από τους εγγεγραµµένους ανέργους της ιδίας ηλικίας στο Νοµό Καρδίτσας 

 στο νοµό Καρδίτσας οι εγγεγραµµένοι άνεργοι ηλικίας 15 – 19 ετών, 20 – 24 

ετών, 25 – 29 ετών και 30 – 44 ετών για το έτος 2002 και 15 – 18 ετών, 19 – 

25 ετών και 36 – 45 ετών συµµετέχουν αναλογικά περισσότερο στο σύνολο 

των εγγεγραµµένων ανέργων του νοµού απ’ όσο συµµετέχουν οι 

εγγεγραµµένοι άνεργοι της ίδιας ηλικίας στο σύνολο των ανέργων στο σύνολο 

της χώρας 

 στο Νοµό Τρικάλων οι εγγεγραµµένοι άνεργοι ηλικίας 20 – 24 ετών, 25 – 29 

ετών και 30 – 44 ετών για το έτος 2002 και 19 – 25 ετών, 26 – 35 ετών και 36 

– 45 ετών για το έτος 2003 συµµετέχουν αναλογικά περισσότερο στο σύνολο 

των εγγεγραµµένων ανέργων του νοµού απ’ όσο συµµετέχουν οι 

εγγεγραµµένοι άνεργοι της ίδιας ηλικίας στο σύνολο των εγγεγραµµένων 

ανέργων στο σύνολο της χώρας 
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Πίνακας 9 : Ποσοστιαία κατανοµή των εγγεγραµµένων ανέργων ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό τους επίπεδο την περίοδο 2002 – 2003 

2002 2003  

 Απόλυτες Ποσοστιαίες  Απόλυτες Ποσοστιαίες 

∆ιδακτορικό 0 0.0 ∆ιδακτορικό 0 0.0 

Μεταπτυχιακό 1 0.0 Μεταπτυχιακό 2 0.0 

Απόφοιτος ΑΕΙ 453 6.7 Απόφοιτος ΑΕΙ 555 8.1 

Απόφοιτος ΤΕΙ 557 8.2 Απόφοιτος ΤΕΙ 541 7.9 

Απόφοιτος Λυκείου 2806 41.3 Απόφοιτος Λυκείου 2789 40.9 

Απόφοιτος 3 

-τάξιου γυµνασίου 1099 16.2 

Απόφοιτος 3-τάξιου 

γυµνασίου 1083 15.9 

Απόφοιτος ∆ηµοτικού 1864 27.4 Απόφοιτος ∆ηµοτικού 1637 24.0 

∆εν έχει τελειώσει 

∆ηµοτικό 18 0.3 

∆εν έχει τελειώσει 

∆ηµοτικό 219 3.2 

Χαµηλό Επίπεδο 2981 43.8 Χαµηλό Επίπεδο 2939 43.1 

Μέτριο Επίπεδο 2806 41.3 Μέτριο Επίπεδο 2789 40.9 

Υψηλό επίπεδο 1012 14.9 Υψηλό επίπεδο 1098 16.1 

Ν
οµ
ός

 Κ
αρ
δί
τσ
ας

 

Σύνολο 6799 100.0 Σύνολο 6826 100.0 

 

 Απόλυτες Ποσοστιαίες  Απόλυτες Ποσοστιαίες 

∆ιδακτορικό 0 0.0 ∆ιδακτορικό 1 0.0 

Μεταπτυχιακό 7 0.1 Μεταπτυχιακό 11 0.2 

Απόφοιτος ΑΕΙ 758 10.9 Απόφοιτος ΑΕΙ 874 12.5 

Απόφοιτος ΤΕΙ 1243 17.8 Απόφοιτος ΤΕΙ 1019 14.6 

Απόφοιτος Λυκείου 2514 36.0 Απόφοιτος Λυκείου 2733 39.0 

Απόφοιτος 3 

-τάξιου γυµνασίου 962 13.8 

Απόφοιτος 3-τάξιου 

γυµνασίου 936 13.4 

Απόφοιτος ∆ηµοτικού 1418 20.3 Απόφοιτος ∆ηµοτικού 1388 19.8 

∆εν έχει τελειώσει 

∆ηµοτικό 23 0.3 

∆εν έχει τελειώσει 

∆ηµοτικό 39 0.6 

Χαµηλό Επίπεδο 2403 34.4 Χαµηλό Επίπεδο 2363 33.8 

Μέτριο Επίπεδο 2514 36.0 Μέτριο Επίπεδο 2733 39.0 

Ν
οµ
ός

 Τ
ρι
κά
λω

ν 

Υψηλό επίπεδο 2059 29.5 Υψηλό επίπεδο 1905 27.2 
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 Σύνολο 6976 100.0 Σύνολο 7001 100.0 

 

 Απόλυτες Ποσοστιαίες  Απόλυτες Ποσοστιαίες 

∆ιδακτορικό 128 0.0 ∆ιδακτορικό 172 0.0 

Μεταπτυχιακό 1315 0.3 Μεταπτυχιακό 1747 0.4 

Απόφοιτος ΑΕΙ 46919 11.3 Απόφοιτος ΑΕΙ 55812 12.6 

Απόφοιτος ΤΕΙ 34554 8.4 Απόφοιτος ΤΕΙ 38187 8.6 

Απόφοιτος Λυκείου 171198 41.4 Απόφοιτος Λυκείου 190961 43.0 

Απόφοιτος 3 

-τάξιου γυµνασίου 81144 19.6 

Απόφοιτος 3-τάξιου 

γυµνασίου 83806 18.9 

Απόφοιτος ∆ηµοτικού 68982 16.7 Απόφοιτος ∆ηµοτικού 68905 15.5 

∆εν έχει τελειώσει 

∆ηµοτικό 3796 0.9 

∆εν έχει τελειώσει 

∆ηµοτικό 4627 1.0 

Χαµηλό Επίπεδο 153922 37.2 Χαµηλό Επίπεδο 157338 35.4 

Μέτριο Επίπεδο 171198 41.4 Μέτριο Επίπεδο 190961 43.0 

Υψηλό επίπεδο 88472 21.4 Υψηλό επίπεδο 95918 21.6 

Σύ
νο
λο

 χ
ώ
ρα
ς 

Σύνολο 413592 100.0 Σύνολο 444217 100.0 

Πηγή : ΟΑΕ∆    Επεξεργασία στοιχείων : ΠΑΕΠ Α.Ε. 

 

 Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 9 παρατηρούµε ότι : 

 στο νοµό Καρδίτσας τόσο το 2002 όσο και το 2003 το µεγαλύτερο ποσοστό 

των εγγεγραµµένων ανέργων έχει χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης 

 στο νοµό Τρικάλων και στο σύνολο της χώρας τόσο το 2002 όσο και το 2003 

το µεγαλύτερο ποσοστό των εγγεγραµµένων ανέργων έχει µέτριο 

εκπαιδευτικό επίπεδο 

 οι εγγεγραµµένοι άνεργοι που είναι απόφοιτοι Λυκείου τόσο στο νοµό 

Καρδίτσας και στο νοµό Τρικάλων όσο και στο σύνολο της χώρας για την 

περίοδο 2002 – 2003 αποτελούν την πλειοψηφία των εγγεγραµµένων ανέργων 
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Πίνακας 10 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές των εγγεγραµµένων ανέργων ανά 

εκπαιδευτικό επίπεδο την περίοδο 2002 – 2003 

  2002 2003 2002-2003 2002-2003 

  Απόλυτες Απόλυτες Απόλυτες Ποσοστιαίες 

∆ιδακτορικό 0 0 0 0.0 

Μεταπτυχιακό 1 2 1 100.0 

Απόφοιτος ΑΕΙ 453 555 102 22.5 

Απόφοιτος ΤΕΙ 557 541 -16 -2.9 

Απόφοιτος Λυκείου 2806 2789 -17 -0.6 

Απόφοιτος 3 

-τάξιου γυµνασίου 1099 1083 -16 -1.5 

Απόφοιτος ∆ηµοτικού 1864 1637 -227 -12.2 

∆εν έχει τελειώσει 

∆ηµοτικό 18 219 201 1116.7 

Χαµηλό Επίπεδο 2981 2939 -42 -1.4 

Μέτριο Επίπεδο 2806 2789 -17 -0.6 

Υψηλό επίπεδο 1012 1098 86 8.5 

Ν
οµ
ός

 Κ
αρ
δί
τσ
ας

 

Σύνολο 6799 6826 27 0.4 

       

 Απόλυτες Απόλυτες Απόλυτες Ποσοστιαίες 

∆ιδακτορικό 0 1 0 0.0 

Μεταπτυχιακό 7 11 4 57.1 

Απόφοιτος ΑΕΙ 758 874 116 15.3 

Απόφοιτος ΤΕΙ 1243 1019 -224 -18.0 

Απόφοιτος Λυκείου 2514 2733 219 8.7 

Απόφοιτος 3 

-τάξιου γυµνασίου 962 936 -26 -2.7 

Απόφοιτος ∆ηµοτικού 1418 1388 -30 -2.1 

∆εν έχει τελειώσει 

∆ηµοτικό 23 39 16 69.6 

Χαµηλό Επίπεδο 2403 2363 -40 -1.7 

Μέτριο Επίπεδο 2514 2733 219 8.7 

Υψηλό επίπεδο 2059 1905 -154 -7.5 

Ν
οµ
ός

 Τ
ρι
κά
λω

ν 

Σύνολο 6976 7001 25 0.4 
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 Απόλυτες Απόλυτες Απόλυτες Ποσοστιαίες 

∆ιδακτορικό 128 172 44 34.4 

Μεταπτυχιακό 1315 1747 432 32.9 

Απόφοιτος ΑΕΙ 46919 55812 8893 19.0 

Απόφοιτος ΤΕΙ 34554 38187 3633 10.5 

Απόφοιτος Λυκείου 171198 190961 19763 11.5 

Απόφοιτος 3 

-τάξιου γυµνασίου 81144 83806 2662 3.3 

Απόφοιτος ∆ηµοτικού 68982 68905 -77 -0.1 

∆εν έχει τελειώσει 

∆ηµοτικό 3796 4627 831 21.9 

Χαµηλό Επίπεδο 153922 157338 3416 2.2 

Μέτριο Επίπεδο 171198 190961 19763 11.5 

Υψηλό επίπεδο 88472 95918 7446 8.4 

Σύ
νο
λο

 χ
ώ
ρα
ς 

Σύνολο 413592 444217 30625 7.4 

Πηγή : ΟΑΕ∆    Επεξεργασία στοιχείων : ΠΑΕΠ Α.Ε. 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 10 παρατηρούµε ότι : 

 στο σύνολο της χώρας η µεγαλύτερη αύξηση της εγγεγραµµένης 

ανεργίας αφορά τα άτοµα που έχουν µέτριο επίπεδο εκπαίδευσης, στο 

νοµό Καρδίτσας υπάρχει αύξηση της εγγεγραµµένης ανεργίας σ’ 

όσους έχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και µείωση της 

εγγεγραµµένης ανεργίας στα άτοµα µε χαµηλό και µέτριο επίπεδο 

εκπαίδευσης.  Αντιθέτως στο νοµό Τρικάλων υπάρχει αύξηση της 

εγγεγραµµένης ανεργίας στα άτοµα µε µέτριο επίπεδο εκπαίδευσης και 

µείωση της εγγεγραµµένης ανεργίας στα άτοµα µε χαµηλό και µε 

υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 

 Στο νοµό Καρδίτσας τη µεγαλύτερη µείωση της εγγεγραµµένης 

ανεργίας παρουσίασαν οι απόφοιτοι δηµοτικού και τη µεγαλύτερη 

αύξηση της εγγεγραµµένης ανεργίας όσοι δεν τελείωσαν δηµοτικό και 

οι απόφοιτοι ΑΕΙ 

 Στο νοµό Τρικάλων τη µεγαλύτερη αύξηση της εγγεγραµµένης 

ανεργίας παρουσίασαν οι απόφοιτοι Λυκείου και στη συνέχεια οι 
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απόφοιτοι ΑΕΙ, ενώ τη µεγαλύτερη µείωση της εγγεγραµµένςη 

ανεργίας παρουσίασαν οι απόφοιτοι ΤΕΙ – ΙΕΚ. 

 

Πίνακας 11 : Ποσοστιαία κατανοµή των εγγεγραµµένων ανέργων κατά 

επαγγελµατική κατηγορία το 2003 (20/06/2003) 

Απόλυτες τιµές Ποσοστιαίες τιµές  

Σύνολο Καρδίτσα Τρίκαλα Σύνολο Καρδίτσα Τρίκαλα 

11 Μέλη των βουλευοµένων σωµάτων και 

ανώτερα διοικητικά στελέχη της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και των οργανισµών ειδικών 

συµφερόντων 199 0 2 0.04 0.00 0.03 

12 ∆ιευθύνοντες και ανώτερα στελέχη 

µεγάλων δηµόσιων και ιδιωτικών 

επιχειρήσεων και οργανισµών (µε 

απασχόληση 10 πρόσωπα και άνω) 1536 3 4 0.33 0.04 0.05 

13 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και 

προϊστάµενοι µικρών δηµόσιων ή 

ιδιωτικών επιχειρήσεων (µε απασχόληση 

µέχρι 9 πρόσωπα) 954 47 15 0.20 0.61 0.21 

21 Φυσικοί, µαθηµατικοί και ασκούντες 

συναφή επαγγέλµατα 3272 32 52 0.70 0.41 0.71 

22 Αρχιτέκτονες, µηχανικοί και ασκούντες 

συναφή επαγγέλµατα 3502 132 51 0.74 1.71 0.70 

23 Βιολόγοι εν γένει, ιατροί και ασκούντες 

συναφή επαγγέλµατα 8232 160 127 1.75 2.07 1.74 

24 Εκπαιδευτικοί 19625 32 196 4.17 0.41 2.68 

25 Λογιστές και άλλα στελέχη 

επιχειρήσεων 41 0 0 0.01 0.00 0.00 

26 Νοµικοί εν γένει 231 68 9 0.05 0.88 0.12 

27 Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, 

καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλµατα  12158 67 155 2.59 0.87 2.12 

31 Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των 

επιστηµών της φυσικής και της µηχανικής 

και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 6867 331 74 1.46 4.29 1.01 
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32 Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των 

επιστηµών βιολογίας και υγείας 12011 53 365 2.55 0.69 5.00 

33 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό 4094 0 0 0.87 0.00 0.00 

34 Ειδικευµένοι επί των πωλήσεων, 

χρηµατιστές, κτηµατοµεσίτες, 

απασχολούµενοι στην εξυπηρέτηση 

επιχειρήσεων εν γένει και ασκούντες 

συναφή επαγγέλµατα 21550 146 134 4.58 1.89 1.84 

41 Υπάλληλοι γραφείου 88580 1528 480 18.84 19.81 6.58 

42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 7771 446 956 1.65 5.78 13.10 

51 Απασχολούµενοι στην παροχή 

προσωπικών υπηρεσιών 43793 265 328 9.31 3.44 4.49 

52 Απασχολούµενοι στην παροχή 

υπηρεσιών προστασίας 2354 187 440 0.50 2.42 6.03 

53 Μοντέλα, πωλητές και ασκούντες 

συναφή επαγγέλµατα 38067 277 942 8.10 3.59 12.90 

61 Γεωργοί ειδικευµένοι κυρίως σε µία 

ετήσια καλλιέργεια 220 44 13 0.05 0.57 0.18 

63 Γεωργοί πολυκαλλιεργητές 564 15 9 0.12 0.19 0.12 

64 Ειδικευµένοι κτηνοτρόφοι, κτηνοτρόφοι  363 5 4 0.08 0.06 0.05 

65 ∆ασοκόµοι, υλοτόµοι και ασκούντες 

συναφή επαγγέλµατα 238 0 0 0.05 0.00 0.00 

66 Ειδικευµένοι αλιείς και ασκούντες 

συναφή επαγγέλµατα 234 0 0 0.05 0.00 0.00 

71 Μεταλλωρύχοι, λατόµοι και ασκούντες 

συναφή επαγγέλµατα 376 13 13 0.08 0.17 0.18 

72 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης 

κτιρίων και άλλων δοµικών έργων 18607 740 668 3.96 9.59 9.15 

73 Χύτες µετάλλων, συγκολλητές, 

ελασµατουργοί, τεχνίτες µεταλλικών 

δοµικών κατασκευών, σιδηρουργοί και 

ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 2867 149 74 0.61 1.93 1.01 
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74 Μηχανικοί, εφαρµοστές και συντηρητές 

µηχανών και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού 6588 132 130 1.40 1.71 1.78 

75 Τεχνίτες που εκτελούν εργασίες 

ακριβείας, χειροτέχνες, τυπογράφοι και 

ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 2940 11 122 0.63 0.14 1.67 

76 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίµων και 

ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 5036 32 37 1.07 0.41 0.51 

77 Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου, 

επιπλοποιοί και ασκούντες συναφή 

επαγγέλµατα 1999 126 54 0.43 1.63 0.74 

78 Τεχνίτες υφαντουργίας, ειδών ενδύσεως 

και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 13853 7 13 2.95 0.09 0.18 

81 Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών 

εγκαταστάσεων 1112 1563 24 0.24 20.26 0.33 

82 Χειριστές µηχανών παραγωγής 

προϊόντων από µέταλλα και ορυκτά 125 17 233 0.03 0.22 3.19 

83 Χειριστές µηχανών παραγωγής χηµικών 

προϊόντων και προϊόντων από πλαστικό 

και καουτσούκ 900 0 0 0.19 0.00 0.00 

84 Χειριστές µηχανών παραγωγής 

προϊόντων ξύλου και χαρτιού χειριστές 

εκτυπωτικών εν γένει µηχανηµάτων 1372 1 12 0.29 0.01 0.16 

85 Χειριστές µηχανών παραγωγής 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 

γούνινων και δερµάτινων προϊόντων 576 0 0 0.12 0.00 0.00 

86 Χειριστές µηχανών παραγωγής ειδών 

διατροφής, ποτών και καπνού 170 0 0 0.04 0.00 0.00 

87 Συναρµολογητές (µονταδόροι) και 

χειριστές µηχανηµάτων µ.α.κ. 687 12 753 0.15 0.16 10.32 

88 Οδηγοί µεσών µεταφοράς και χειριστές 

κινητού εξοπλισµού 14678 171 232 3.12 2.22 3.18 

91 Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί  21799 11 20 4.64 0.14 0.27 
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92 Ανειδίκευτοι αγρεργάτες, αλιεργάτες 

και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 806 8 21 0.17 0.10 0.29 

93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, 

κατασκευών, µεταποίησης και µεταφορών 99202 882 538 21.10 11.44 7.37 

Σύνολο 470.149 7.713 7.300 100.00 100.00 100.00 

Πηγή : ΟΑΕ∆    Επεξεργασία στοιχείων : ΠΑΕΠ Α.Ε. 

 

 Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 11 παρατηρούµε ότι : 

 στο σύνολο της χώρας οι «ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, 

µεταποίησης και µεταφορών» (21,10% επί του συνόλου των εγγεγραµµένων 

ανέργων) αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό των εγγεγραµµένων ανέργων 

και ακολουθούν οι «υπάλληλοι γραφείου» (18,84%) 

 στο νοµό Καρδίτσας οι «χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων» 

αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό των εγγεγραµµένων ανέργων (21,10%) 

και ακολουθούν οι «υπάλληλοι γραφείου» (19,81%) 

 στο νοµό Τρικάλων οι «υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών»  αποτελούν το 

µεγαλύτερο ποσοστό των εγγεγραµµένων ανέργων (13,10%) και ακολουθούν 

τα «µοντέλα, πωλητές και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα» (12,90%) και οι 

«συναρµολογητές (µονταδόροι) και χειριστές µηχανηµάτων (10,32%). 

 

4.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

 Η ανάλυση των στοιχείων της εγγεγραµµένης ανεργίας αναδεικνύει την 

ανάγκη ύπαρξης λεπτοµερέστερων στοιχείων που θα απεικονίζουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά των ανέργων. Με βάση τις πληροφορίες που µας παρέχουν τα 

υπάρχοντα στοιχεία της εγγεγραµµένης ανεργίας συµπεραίνουµε ότι : 

 ο αριθµός των εγγεγραµµένων ανέργων στο νοµό Τρικάλων είναι λίγο 

µεγαλύτερος από τον αριθµό των ανέργων στο νοµό Καρδίτσας 

 οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των εγγεγραµµένων ανέργων τόσο στο 

νοµό Καρδίτσας όσο και στο νοµό Τρικάλων 

 στο νοµό Καρδίτσας και στο νοµό Τρικάλων οι εγγεγραµµένοι άνεργοι 

ηλικίας 30 – 44 ετών το 2002 και οι εγγεγραµµένοι άνεργοι ηλικίας26 – 35 

ετών το 2003 αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό των εγγεγραµµένων 

ανέργων 
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 στο νοµό Καρδίτσας το µεγαλύτερο ποσοστό εγγεγραµµένων ανέργων τόσο 

το 2002 όσο και το 2003 έχουν χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και είναι κυρίως 

«χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων» και «υπάλληλοι 

γραφείου»  

 στο νοµό Τρικάλων το µεγαλύτερο ποσοστό των εγγεγραµµένων ανέργων έχει 

µέτριο επίπεδο εκπαίδευσης και είναι κυρίως «υπάλληλοι εξυπηρέτησης 

πελατών»,  «µοντέλα, πωλητές και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα» και 

«συναρµολογητές (µονταδόροι) και χειριστές µηχανηµάτων».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΕΠ 
– ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

5.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Τα στοιχεία τα οποία αναλύονται στο κεφάλαιο αυτό προέρχονται από την 

έρευνα πεδίου σε 7000 περίπου ιδιωτικές επιχειρήσεις σ’ όλες τις περιφέρειες της 

Ελλάδας και σχεδόν σ’ όλους τους νοµούς. Το δείγµα των επιχειρήσεων ήταν 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού και σχεδιάστηκε µε βάση τον οικονοµικό κλάδο, 

το τζίρο της επιχείρησης, το µέγεθος της απασχόλησης και τη γεωγραφική διάσταση. 

Σκοπός της έρευνας πεδίου είναι η διαπίστωση των αναγκών των επιχειρήσεων σε 

δεξιότητες και επαγγέλµατα, καθώς επίσης και οι πιθανότητες µεταβολής του 

µεγέθους της απασχόλησης τα επόµενα τρία χρόνια. Μέσα από την ανάλυση των 

στοιχείων της έρευνας πεδίου λαµβάνουµε πληροφόρηση τόσο για την ίδια την 

επιχείρηση όσο και για τα χαρακτηριστικά των απασχολουµένων σε αυτή, καθώς 

επίσης και για τους πιθανούς µελλοντικούς εργαζόµενους που θα ήθελε να 

προσλάβει. Σ’ ότι αφορά την επιχείρηση έχουµε πληροφορίες για το µέγεθος της 

επιχείρησης, για την οικονοµική δραστηριότητα που ασκεί και για τα οικονοµικά 

δεδοµένα της επιχείρησης και προβλέψεις σχετικά µε την πορεία της ίδιας της 

επιχείρησης αλλά και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. Σ’ ότι αφορά τους 

απασχολούµενους έχουµε πληροφορίες για τον αριθµό των απασχολουµένων, το 

φύλο τους, το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, το επίπεδο των δεξιοτήτων τους, το είδος 

των εργασιακών τους σχέσεων κλπ. 

 Στην περίπτωση του νοµού Καρδίτσας17 συλλέξαµε 50 ερωτηµατολόγια τα 

οποία αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγµα των 6.287 επιχειρήσεων που υπάρχουν 

στο νοµό. Ως εκ τούτου τα αποτελέσµατα που θα αναφέρουµε αφορούν τις 6.287 

επιχειρήσεις αφού έχει γίνει αναγωγή του δείγµατος στον πληθυσµό. Στην περίπτωση 

του νοµού Τρικάλων συλλέξαµε 63 ερωτηµατολόγια τα οποία αποτελούν 

αντιπροσωπευτικό δείγµα 8.224 επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια τα αποτελέσµατα 

                                                 
17 Εξαιτίας του ότι η έρευνα πεδίου αφορούσε όλη την Ελλάδα και όλους τους κλάδους οικονοµικής 
δραστηριότητας και επεκτεινόταν και σε επίπεδο νοµού, σ’ αρκετές περιπτώσεις ο αριθµός των 
ερωτηµατολογίων στο νοµό ήταν περιορισµένος, οπότε τα αποτελέσµατα είναι περισσότερο ενδείξεις 
της κατάστασης στον εν λόγω νοµό. 
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αφορούν αυτές τις επιχειρήσεις (8.224) αφού έχει γίνει αναγωγή του δείγµατος στον 

πληθυσµό. 

 Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε την περίοδο Ιούλιος 2003 – ∆εκέµβριος 2003. 

 

5.2. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

5.2.1. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 Όπως αναφέραµε προηγουµένως στο νοµό Καρδίτσας υπάρχουν 6.287 

επιχειρήσεις. Από αυτές : 

 το 8,2% είναι στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες» 

 το 7,4% στον κλάδο κατασκευές 

 το 43,9% στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» 

 το 29,5% στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» 

 το 3,7% στον κλάδο «Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες» 

 το 3,7% στον κλάδο «∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και 

εµπορικές δραστηριότητες» 

 το 3,7% στον κλάδο «άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του 

κοινωνικού συνόλου» 

 

Αναφορικά µε το µέγεθος του τζίρου παρατηρούµε ότι : 

 το 88,5% των επιχειρήσεων έχει τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ 

 το 6,46% των επιχειρήσεων έχει τζίρο από 0,15 έως 0,299 εκατοµµύρια 

ευρώ 

 το 2,53% των επιχειρήσεων έχει τζίρο από 0,3 µέχρι 0,499 εκατοµµύρια 

ευρώ 

 το 1,99% των επιχειρήσεων έχει τζίρο από 0,5 µέχρι 1,499 εκατοµµύρια 

ευρώ 

 το 0,48% των επιχειρήσεων έχει τζίρο από 1,5 µέχρι 4,99 εκατοµµύρια 

ευρώ 

 το 0,00009% των επιχειρήσεων έχει τζίρο από 5 – 14,99 εκατοµµύρια 

ευρώ 

 

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που έχει τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια 

ευρώ δραστηριοποιείται στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» (37,5% των 

επιχειρήσεων) και στον κλάδο «Ξενοδοχεία και εστιατόρια» (33,3% των 



 

 299

επιχειρήσεων). Στην περίπτωση του κλάδου «µεταποιητικές βιοµηχανίες» το 90,1% 

των επιχειρήσεων έχει τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ. 

Σ’ ότι αφορά τη διάρθρωση των επιχειρήσεων ανάλογα µε τον αριθµό των 

απασχολουµένων παρατηρούµε ότι : 

 στο 56,55% των επιχειρήσεων απασχολείται ένα άτοµο (δηλαδή 

έχουµε στην ουσία αυτοαπασχόληση) 

 στο 20,85% των επιχειρήσεων απασχολούνται δύο άτοµα 

 στο 10,04% των επιχειρήσεων απασχολούνται τρία άτοµα 

 στο 7,40% των επιχειρήσεων απασχολούνται τέσσερα άτοµα 

 στο 0,33% των επιχειρήσεων απασχολούνται 5 άτοµα 

 στο 4,20% των επιχειρήσεων απασχολούνται από 6 µέχρι 10 άτοµα 

 στο υπόλοιπο 0,63% των επιχειρήσεων απασχολούνται από 10 άτοµα 

και άνω 

 

Κοιτώντας την κλαδική διάρθρωση των επιχειρήσεων ανάλογα µε τον αριθµό 

των απασχολουµένων παρατηρούµε ότι : 

 στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες» το 45,14% των επιχειρήσεων 

απασχολεί ένα άτοµο και ένα άλλο 45,14% των επιχειρήσεων 

απασχολεί 3 άτοµα 

 στον κλάδο «κατασκευές» απασχολείται κυρίως ένα άτοµο 

 στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» το 53,28% των 

επιχειρήσεων απασχολεί ένα άτοµο και 22,33% απασχολεί δύο άτοµα 

 στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» 37,49% απασχολεί ένα 

άτοµο και ένα άλλο 37,49% απασχολεί δύο άτοµα 

 στον κλάδο «µεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες» απασχολείται 

κυρίως ένα άτοµο 

 το ίδιο ισχύει, δηλαδή απασχολούν κυρίως ένα άτοµο, στον κλάδο 

«διαχείριση ακίνητης περιουσίας» και στον κλάδο «Άλλες 

δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου» 

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων που απασχολεί ένα άτοµο είναι 

στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» (41,3%) και ακολουθεί ο κλάδος 

«Ξενοδοχεία και εστιατόρια» (19,6%) και ο κλάδος «κατασκευές» (13%). 
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Το 50,8% των επιχειρήσεων του Νοµού Καρδίτσας θεωρεί ότι οι προοπτικές 

της επιχείρησης είναι θετικές για τα επόµενα τρία χρόνια και µόνο το 1,6% δήλωσε 

ότι είναι αρνητικές. Από τις επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι οι προοπτικές είναι 

θετικές, το 52,13% απασχολεί ένα άτοµο, το 87,12% έχει τζίρο µέχρι 1,1499 

εκατοµµύρια ευρώ. 

Το 78% των επιχειρήσεων διατήρησε κατά µέσο όρο τον κύκλο εργασιών 

τους σταθερό και µόνο το 18,4% τον αύξησε. Από τις επιχειρήσεις που αύξησαν τον 

κύκλο εργασιών τους τα τελευταία τρία χρόνια το 60,23% απασχολεί ένα άτοµο και 

το 32,32% απασχολεί δύο άτοµα. 

Το 18,3% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι τα κέρδη τους αυξήθηκαν κατά µέσο 

όρο την τελευταία τριετία και το 74,3% ότι παρέµειναν σταθερά. Από αυτούς που 

δήλωσαν ότι τα κέρδη τους αυξήθηκαν το 57,30% ανήκει στον κλάδο «χονδρικό και 

λιανικό εµπόριο» και το 40,26% ανήκει στον κλάδο «Ξενοδοχεία και εστιατόρια». 

Από αυτούς που δήλωσαν ότι µείωσαν τα κέρδη τους την τελευταία τριετία η 

πλειοψηφία ανήκει στον κλάδο «Μεταποιητικές βιοµηχανίες» και «Ξενοδοχεία και 

εστιατόρια». 

Σύµφωνα µε τις απόψεις των υπευθύνων των επιχειρήσεων το 73,5% αυτών 

είναι πολύ ανταγωνιστικές και το 22,8% είναι µέτρια ανταγωνιστικές. Στον κλάδο 

«µεταποιητικές βιοµηχανίες» το 51% αυτών θεωρούνται πολύ ανταγωνιστικές και το 

49% µέτρια ανταγωνιστικές. Στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» το 57% 

θεωρούνται πολύ ανταγωνιστικές, το 34,5% µέτρια ανταγωνιστικές και το 8,45% ότι 

είναι λίγο ανταγωνιστικές.  

Από τις επιχειρήσεις που θεωρούνται πολύ ανταγωνιστικές το 51,0% είναι 

ατοµικές επιχειρήσεις, δηλαδή απασχολούν 1 άτοµο και το 90,3% έχει τζίρο µέχρι 

0,1499 εκατοµµύρια ευρώ. Ο σηµαντικότερος παράγοντας (για το 40% των 

επιχειρήσεων) που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων είναι η τιµή 

του προϊόντος. Ένα άλλο 30,3% των επιχειρήσεων θεωρεί ως σηµαντικότερο 

παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων την ποιότητα του 

προϊόντος. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων (99,7%) δεν έχει αναπτύξει τα 

τελευταία τρία χρόνια υπεργολαβικές σχέσεις. Μόνο το 0,3% έχει αναπτύξει 

υπεργολαβικές σχέσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι στον κλάδο «χονδρικό και 

λιανικό εµπόριο», απασχολούν 5 άτοµα και έχουν τζίρο που κυµαίνεται µεταξύ 0,5 

και 1,499 εκατοµµύρια ευρώ. Ο σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο αυτές οι 
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επιχειρήσεις ανέπτυξαν υπεργολαβικές σχέσεις είναι «η φύση της συγκεκριµένης 

δραστηριότητας της επιχείρησης». 

Το σύνολο των επιχειρήσεων που ανέπτυξαν υπεργολαβικές σχέσεις θεωρούν 

ότι η αυτή η υπεργολαβική σχέση συνετέλεσε στην αύξηση την απασχόλησης στην 

επιχείρηση και ότι θα διατηρήσουν την υπεργολαβική σχέση για τα επόµενα τρία 

χρόνια.  

Το 78% των επιχειρήσεων παρουσίασε σταθερό κύκλο εργασιών και µόνο το 

3,7% παρουσίασε µείωση του κύκλου εργασιών. Από αυτές που παρουσίασαν 

αύξηση του κύκλου εργασιών το 60,2% είναι ατοµικές επιχειρήσεις και το 32,3% 

είναι επιχειρήσεις που απασχολούν δύο άτοµα. Οι επιχειρήσεις που παρουσίασαν 

αύξηση του κύκλου εργασιών είναι επιχειρήσεις µε χαµηλό τζίρο (µέχρι 0,1499 

εκατοµµύρια ευρώ). 

Το 74,3% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι τα κέρδη τους, κατά µέσο όρο, την 

τελευταία τριετία παρέµειναν σταθερά και µόνο το 18,3% ότι αυξήθηκαν. Αυτών των 

επιχειρήσεων που τα κέρδη τους αυξήθηκαν, δραστηριοποιούνται κυρίως στο 

«χονδρικό και λιανικό εµπόριο» (57,3%) και στον κλάδο «ξενοδοχεία και 

εστιατόρια» (25%). Είναι κυρίως ατοµικές επιχειρήσεις (60,4%) µε µικρό τζίρο 

(µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ) (80,6%). 

Τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από την πρώτη ενότητα είναι τα 

ακόλουθα : 

 η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι µικρού µεγέθους  (ή 

καλύτερα αυτό που στην Ευρώπη ονοµάζουν zero firms) είτε µε βάση 

το κριτήριο του τζίρου είτε µε βάση το κριτήριο της απασχόλησης 

 το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Σε 

µερικές περιπτώσεις, δηλαδή σε συγκεκριµένους κλάδους όπως π.χ, 

κατασκευές, µάλλον θα πρέπει να χρησιµοποιείται αδήλωτο 

προσωπικό 

 ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός των επιχειρήσεων πρέπει να µην έχει 

προχωρήσει ουσιαστικά στο βαθµό που οι επιχειρήσεις είναι πολύ 

µικρές και συνήθως ενός ατόµου 

 η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο 

«χονδρικό και λιανικό εµπόριο» και στον κλάδο «ξενοδοχεία και 

εστιατόρια» 
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 οι προοπτικές των επιχειρήσεων για τα επόµενα τρία χρόνια, όπως 

αυτές προσδιορίζονται από τους ίδιους τους ερωτώµενους, 

προδιαγράφονται θετικές 

 το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι ο κύκλος 

εργασιών τους και τα κέρδη τους παρέµειναν σταθερά την τελευταία 

τριετία. Από αυτούς που δήλωσαν ότι αύξησαν τα κέρδη τους ένα 

σηµαντικό ποσοστό είναι στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» 

και στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια». 

 η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τους υπευθύνους τους, 

θεωρούνται ως πολύ ανταγωνιστικές 

 ο σηµαντικότερος προσδιοριστικός παράγοντας της 

ανταγωνιστικότητας είναι κατά κύριο λόγο η τιµή του προϊόντος και 

κατά δεύτερο η ποιότητα του προϊόντος 

 η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν έχει αναπτύξει 

υπεργολαβική σχέση τα τελευταία τρία χρόνια και δεν σκοπεύει να το 

πράξει τα επόµενα χρόνια. 

 

 

5.2.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 Στο νοµό Καρδίτσας απασχολούνται 12581 εργαζόµενοι από τους οποίους το 

79,9% είναι άνδρες και το 20,1% είναι γυναίκες. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών, 

δηλαδή 46,56% είναι στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» και το 29,47% 

είναι στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια». Το 79,19% των απασχολουµένων 

εργάζεται σε επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ. 

 Σ’ ότι αφορά την ηλικιακή διάρθρωση των απασχολουµένων παρατηρούµε 

ότι: 

 το 15% είναι ηλικίας µέχρι 29 ετών 

 το 70,1% είναι ηλικίας από 30 µέχρι 39 ετών 

 το 14,9% είναι ηλικίας άνω των 50 ετών 

 στην περίπτωση του κλάδου «Μεταποιητικές βιοµηχανίες» το 58,9% των 

απασχολουµένων είναι ηλικίας 30 – 49 ετών και το 28,9% είναι ηλικίας άνω 

των 50 ετών. Ανάλογη είναι η περίπτωση και των υπολοίπων κλάδων 

οικονοµικής δραστηριότητας, όπου η πλειοψηφία των απασχολουµένων είναι 

κυρίως άτοµα ηλικίας 30 – 49 ετών και κατά δεύτερο 50 ετών και άνω. 
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Το 72,8% των επιχειρήσεων που απασχολούν ένα άτοµο, αυτό είναι ηλικίας 30 – 

49 ετών. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων που απασχολούν δύο άτοµα, το 93,9% 

αυτών των επιχειρήσεων απασχολεί άτοµα των οποίων η ηλικία είναι 30 – 49 ετών. 

Το ίδιο ισχύει και στην ταξινόµηση των επιχειρήσεων µε κριτήριο το µέγεθος τζίρου 

της επιχείρησης. Στο 83,3% των επιχειρήσεων που έχουν τζίρο µέχρι 0,1499 

εκατοµµύρια ευρώ απασχολούνται άτοµα των οποίων η ηλικία κυµαίνεται µεταξύ 30 

και 49 ετών. 

Από τα 12581 άτοµα που απασχολούνται τα 10053 άτοµα (δηλαδή το 79,91%) 

είναι άνδρες και τα 2528 άτοµα (20,09%) είναι γυναίκες. Σ’ ότι αφορά τη διάρθρωση 

κατά ηλικιακή κατηγορία και φύλο παρατηρούµε ότι οι γυναίκες απασχολούµενες 

είναι αναλογικά περισσότερο γηρασµένες απ’ ότι οι άνδρες. Στους 10.053 άνδρες το 

65,2% είναι ηλικίας 30 – 49 ετών, ενώ στην περίπτωση των γυναικών (2528 άτοµα) 

το 89,9% είναι ηλικίας από 30 µέχρι 49 ετών. 

Το 65,9% των απασχολουµένων είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Αυτό το 

φαινόµενο είναι ιδιαίτερα έντονο και αυξάνεται συνεχώς στον κλάδο «Ξενοδοχεία 

και εστιατόρια» (81,3%) και άλλες δραστηριότητες του τριτογενή τοµέα. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό των ιδιοκτητών (86,6% του συνόλου των ιδιοκτητών) είναι σε 

επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ. Το 42,86% των ιδιοκτητών 

είναι σε ατοµικές επιχειρήσεις (δεν απασχολείται άλλο άτοµο εκτός του ιδιοκτήτη), 

το 29,90% αυτών είναι σε επιχειρήσεις όπου απασχολείται ένα ακόµη άτοµο εκτός 

του ιδιοκτήτη και το 13,69% των ιδιοκτητών είναι σε επιχειρήσεις όπου 

απασχολούνται δύο επιπλέον άτοµα εκτός του ιδιοκτήτη. Το υπόλοιπο 13,55% των 

ιδιοκτητών είναι σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 4 άτοµα και άνω 

(συµπεριλαµβανοµένου και του ιδιοκτήτη). 

 Η πλειοψηφία των απασχολουµένων (40,5% του συνόλου των 

απασχολουµένων) στις επιχειρήσεις εργάζεται σε αυτές από 7 – 15 χρόνια. Το 32,4% 

εργάζεται από 2 – 6 χρόνια, το 24,9% εργάζεται στην ίδια επιχείρηση για 

περισσότερο από 15 χρόνια και µόνο το 2,2% των απασχολουµένων εργάζεται στην 

ίδια επιχείρηση για διάστηµα λιγότερο από 2 χρόνια. 

Από αυτούς που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση για λιγότερο από δύο χρόνια το 

74,02% απασχολείται στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο». Στην περίπτωση 

αυτών που έχουν προϋπηρεσία από 2 – 6 χρόνια το 60,48% είναι στον κλάδο 

«χονδρικό και λιανικό εµπόριο». Στην περίπτωση αυτών που απασχολούνται από 7 – 
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15 χρόνια το 54,57% απασχολείται στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» και  το 

48,26% των ατόµων που έχουν προϋπηρεσία άνω των 15 χρόνων απασχολείται στον 

κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο».  Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η 

ποσοστιαία κατανοµή των απασχολουµένων ανάλογα µε το χρόνο προϋπηρεσίας και 

το φύλο. 

 

Πίνακας 1 : Ποσοστιαία κατανοµή των απασχολουµένων ανάλογα µε τα έτη 

προϋπηρεσίας και το φύλο 

 Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

< 2 χρόνια 2,2 2,09 2,8 

2 – 6 χρόνια 32,4 34,89 22,3 

7 – 15 χρόνια 40,5 39,01 46,4 

> 15 χρόνια 24,9 24,0 28,5 

Σύνολο 100 100 100 

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ Α.Ε., ∆εκέµβριος 2003    

 Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα : 

 είναι πολύ µικρός ο αριθµός των απασχολουµένων ανδρών και γυναικών που 

έχουν προσληφθεί προσφάτως (προϋπηρεσία µέχρι 2 χρόνια) 

 οι γυναίκες έχουν αναλογικά µεγαλύτερη προϋπηρεσία απ’ ότι οι άνδρες 

 

Από το σύνολο των απασχολουµένων το 65,9% είναι ιδιοκτήτες, το 30,2% δεν 

έχει σχέση µε τον ιδιοκτήτη και το 3,9% έχει συγγενική σχέση µε τον ιδιοκτήτη. Από 

αυτούς τους απασχολούµενους που έχουν συγγενική σχέση µε τον ιδιοκτήτη, η 

συντριπτική πλειοψηφία (99,2%) απασχολείται στον κλάδο «µεταποιητικές 

βιοµηχανίες». Παρατηρώντας τη διάρθρωση της απασχόλησης στον κλάδο 

«µεταποιητικές βιοµηχανίες» το 30,8% των απασχολουµένων είναι ιδιοκτήτες, το 

41,7% δεν έχουν σχέση µε τον ιδιοκτήτη και το 27,5% έχει συγγενική σχέση µε τον 

ιδιοκτήτη. Επιπλέον η πλειοψηφία των ατόµων (94.5%) που έχει συγγενική σχέση µε 

τον ιδιοκτήτη απασχολείται σε επιχειρήσεις µε µέγεθος απασχόλησης τα 3 άτοµα. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων (45,6%) απασχολούνται ως 

«ανώτερα διοικητικά / διευθυντικά στελέχη» και ακολουθεί ένα άλλο 26,3% των 

απασχολουµένων που είναι ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 

επαγγέλµατα. Από αυτούς που απασχολούνται ως «ανώτερα διοικητικά / διευθυντικά 

στελέχη» το 46,6% είναι στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» και το 29,4% 
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στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια». Το µεγαλύτερο ποσοστό των 

απασχολουµένων ως «ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα» 

είναι στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» (64,7%) και ακολουθούν µε 

ποσοστό 28,3% αυτοί που απασχολούνται στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των απασχολουµένων ως «ειδικευµένοι τεχνίτες και 

ασκούντες συναφή επαγγέλµατα» είναι σε επιχειρήσεις πολύ µικρού τζίρου (µέχρι 

0,1499 εκατοµµύρια ευρώ) και ένα µεγάλο ποσοστό αυτών (35%) σε επιχειρήσεις 

που απασχολούν από 6 – 10 άτοµα 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή των απασχολουµένων ανά 

επάγγελµα και φύλο. 

 

Πίνακας 2 : Ποσοστιαία κατανοµή ανά επάγγελµα και φύλο 

 Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Ανώτερα διοικητικά / διευθυντικά στελέχη 45,6 39,3 70,7 

Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή 

επαγγέλµατα 

2,6 3,2 0,4 

Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 

επαγγέλµατα 

1,9 0,1 9,3 

Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 3,5 1,2 12,6 

Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 

καταστήµατα 

11,5 12,7 6,4 

Ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 26,3 32,9 0 

Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, 

µηχανηµάτων 

7,6 9,3 0,5 

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες 1,0 1,2 0,1 

Σύνολο 100 100 100 

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ Α.Ε., ∆εκέµβριος 2003 

 

 Από τον προαναφερόµενο πίνακα παρατηρούµε ότι η συντριπτική πλειοψηφία 

των γυναικών (70,7% των απασχολουµένων γυναικών) απασχολούνται ως «ανώτερα 

/ διοικητικά στελέχη», ενώ στην περίπτωση των ανδρών το ποσοστό που 

απασχολούνται στο προαναφερόµενο επάγγελµα είναι 39,3% και ένα άλλο 32,9% 

απασχολείται ως «ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα». 

 Σ’ ότι αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης παρατηρούµε ότι : 
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 το 44,1% των απασχολουµένων είναι χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου (µέχρι 

απόφοιτοι γυµνασίου) 

 το 48,5% των απασχολουµένων είναι απόφοιτοι λυκείου 

 το 6,4% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και το 0,5% είναι απόφοιτοι ΤΕΙ 

 

Όσοι είναι υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου απασχολούνται σε επαγγέλµατα 

που απαιτούν γνώσεις. Αντιθέτως όσοι είναι χαµηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου 

απασχολούνται σε επαγγέλµατα που δεν απαιτούνται επιστηµονικές γνώσεις. Στον 

ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή των απασχολουµένων 

ανάλογα µε το επάγγελµα και το εκπαιδευτικό επίπεδο. 

 

Πίνακας 3 : Ποσοστιαία κατανοµή των εργαζοµένων ανάλογα µε το εκπαιδευτικό 

επίπεδο και το επάγγελµα 

 Σύνολο Γυµνάσιο Λύκειο ΟΑΕ∆ ΙΕΚ ΤΕΙ ΑΕΙ 

Ανώτερα διοικητικά / 

διευθυντικά στελέχη 

45,6 50 43,9 0 0 68,4 30 

Πρόσωπα που ασκούν 

επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και 

συναφή επαγγέλµατα 

2,6 0 0 0 0 0 41,3 

Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και 

ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 

1,9 0 0 0 0 15,8 28,7 

Υπάλληλοι γραφείου και 

ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 

3,5 0,2 6,6 42,4 87,5 4,5 0 

Απασχολούµενοι στην παροχή 

υπηρεσιών και πωλητές σε 

καταστήµατα 

11,5 5,2 18,6 42,4 0 0 0 

Ειδικευµένοι τεχνίτες και 

ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 

26,3 33,4 23,6 15,3 0 11,3 0 

Χειριστές σταθερών 

βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, 

µηχανηµάτων 

7,6 10,4 6,2 0 0 0 0 

Ανειδίκευτοι εργάτες, 

χειρώνακτες και 

µικροεπαγγελµατίες 

1,0 0,9 1,1 0 12,5 0 0 
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Σύνολο 100 100 100 100 100 100 100 

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ Α.Ε., ∆εκέµβριος 2003 

 Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 3 παρατηρούµε ότι : 

 το 68,4% των αποφοίτων ΤΕΙ και το 30% των αποφοίτων ΑΕΙ απασχολούνται 

ως «πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή 

επαγγέλµατα» 

 το 41,3% των αποφοίτων ΑΕΙ απασχολείται ως «τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί 

και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα» 

 το 28,7% των αποφοίτων ΑΕΙ και το 15,8% των αποφοίτων ΤΕΙ απασχολείται 

ως «υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα» 

 το 33,4% των ατόµων που έχουν εκπαιδευτικό επίπεδο µέχρι απολυτήριο 

Γυµνασίου και το 23,6% των αποφοίτων Λυκείου απασχολούνται ως 

«ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα» 

 

Αναφορικά µε τον κλάδο που απασχολούνται και το εκπαιδευτικό επίπεδο 

των εργαζοµένων παρατηρούµε ότι : 

 το µεγαλύτερο ποσοστό των ατόµων µε χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο 

(µέχρι απόφοιτοι Γυµνασίου) απασχολείται στον κλάδο 

«µεταποιητικές βιοµηχανίες» (19,2%), στον κλάδο «χονδρικό και 

λιανικό εµπόριο» (34,4%) και στον κλάδο «Ξενοδοχεία και 

εστιατόρια» (33,4%) 

 το µεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων Λυκείου απασχολείται  

κυρίως στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» (58,8%) 

 το µεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων ΑΕΙ απασχολείται στον κλάδο 

«χονδρικό και λιανικό εµπόριο» (36,2%), στον κλάδο «διαχείριση 

ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και εµπορικές δραστηριότητες» 

(28,7%) και στον κλάδο «άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 

υπέρ του κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή 

ατοµικού χαρακτήρα» (28,7%).         

 

Αναφορικά µε τον αριθµό των απασχολουµένων που εκτιµούν ότι οι επιχειρήσεις 

θα έχουν σ’ ένα χρόνο, σχεδόν όλες απάντησαν ότι δεν σκοπεύουν να µεταβάλουν το 

µέγεθος της απασχόλησης. 
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Τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από αυτή την ενότητα είναι ότι : 

 η συντριπτική πλειοψηφία των απασχολουµένων είναι άνδρες (79,9%) 

 η συντριπτική πλειοψηφία των απασχολουµένων (70,1%) είναι ηλικίας 30 

– 39 ετών 

 η συντριπτική πλειοψηφία των απασχολουµένων (46,56% και 29,74%) 

απασχολείται αντίστοιχα στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» και 

«ξενοδοχεία και εστιατόρια» 

 το 65,9% των απασχολουµένων είναι ιδιοκτήτες και µάλιστα το 

µεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι σε ατοµικές επιχειρήσεις. Ειδικά στον 

κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» το 81,3% των απασχολουµένων είναι 

ιδιοκτήτες 

 η πλειοψηφία των απασχολουµένων έχει προϋπηρεσία 7 – 15 χρόνια 

 ένα πολύ µικρό ποσοστό απασχολουµένων (περίπου 2,5%) έχει 

προσληφθεί σχετικά πρόσφατα (έχει προϋπηρεσία µέχρι 2 έτη) 

 ένα µικρό ποσοστό των απασχολουµένων έχει συγγενική σχέση µε τον 

ιδιοκτήτη της επιχείρησης 

 η πλειοψηφία των απασχολουµένων εργάζονται ως «ανώτερα διοικητικά / 

διευθυντικά στελέχη» (45,6%) και ως «ειδικευµένοι τεχνίτες και 

ασκούντες συναφή επαγγέλµατα» (26,3%) 

 ένα σηµαντικό ποσοστό απασχολουµένων είναι απόφοιτοι λυκείου 

(48,5%) και µέχρι απόφοιτοι γυµνασίου (44,1%) 

 

5.2.3. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (78,5%) δεν ακολουθεί συγκεκριµένη 

πολιτική όταν θέλει να προσλάβει προσωπικό. Ένα άλλο 18,5% των επιχειρήσεων 

προσλαµβάνει κόσµο µέσω γνωστών, φίλων και συναδέλφων. Αυτό ισχύει για όλες 

τις επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. Στον κλάδο 

«µεταποιητικές βιοµηχανίες» το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν ακολουθούν 

συγκεκριµένο τρόπο πρόσληψης προσωπικού ανέρχεται σε 90,15%. Στις κατασκευές 

το ποσοστό αυτό είναι 100%. Το ίδιο ισχύει και για τον κλάδο «διαχείριση ακίνητης 

περιουσίας, εκµισθώσεις και εµπορικές δραστηριότητες» και «άλλες δραστηριότητες 

παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού 

ή ατοµικού χαρακτήρα». Στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» το ποσοστό 

των επιχειρήσεων που δεν ακολουθούν συγκεκριµένη πολιτική προσλήψεων είναι 
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69,8%, στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» στο 75% και στον κλάδο 

«µεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες» στο 99,4%. 

 Η πολιτική πρόσληψης «µέσω γνωστών και φιλών» είναι περισσότερο 

διαδοµένη σε επιχειρήσεις όπου απασχολούν αρκετό προσωπικό. Σ’ επιχειρήσεις µε 

µέγεθος απασχόλησης 6-10 άτοµα το ποσοστό που ακολουθούν την προαναφερόµενη 

πολιτική προσλήψεων είναι 97,2%, σε επιχειρήσεις µε µέγεθος απασχόλησης 11-20 

άτοµα το ποσοστό είναι 22,7% και σε επιχειρήσεις µε µέγεθος απασχόλησης 21-50 

άτοµα και 51- 100 άτοµα ακολουθείται καθολικά, απ’ όλες τις επιχειρήσεις, η 

συγκεκριµένη πολιτική πρόσληψης. 

 Παρατηρώντας την κατανοµή των επιχειρήσεων ανάλογα µε τον τρόπο 

πρόσληψης και το µέγεθος της επιχείρησης, παρατηρούµε ότι όσο ο τζίρος της 

επιχείρησης αυξάνεται τόσο αυξάνεται ο αριθµός των επιχειρήσεων που 

προσλαµβάνουν προσωπικό µέσω γνωστών, φίλων, συναδέλφων. 

 Σε περίπτωση που η επιχείρηση αντιµετωπίζει πρόσθετες ανάγκες και 

χρειάζεται επιπλέον εργατικό δυναµικό, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (72,6%) δεν 

γνωρίζει (ή και δεν απάντησε) µε ποιο τρόπο µπορεί να αντιµετωπίσει τις έκτακτες 

ανάγκες. Μόνο το 3,7% των επιχειρήσεων απάντησε ότι αντιµετωπίζει το πρόβληµα 

του όγκου δουλειάς ή των πρόσθετων αναγκών χρησιµοποιώντας το ήδη υπάρχον 

προσωπικό της υπερωριακά. Από τις επιχειρήσεις που καταφεύγουν στην πολιτική 

των υπερωριών το 98,7% δραστηριοποιείται στον κλάδο «µεταποιητικές 

βιοµηχανίες». Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις αυτές χρησιµοποιούν την 

πολιτική των υπερωριών και όχι προσλήψεις ατόµων µερικής απασχόλησης, είναι ότι 

έχουν συνηθίσει να χρησιµοποιούν την πολιτική αυτή. 

 Αναφορικά µε το πώς οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση µαθαίνουν το 

αντικείµενο εργασίας τους, το 67,9% των επιχειρήσεων απάντησε ότι δεν υπάρχει 

συγκεκριµένη διαδικασία. Το 15,8% των επιχειρήσεων απάντησε ότι οι εργαζόµενοι 

µαθαίνουν το αντικείµενο εργασίας τους µέσα από την εµπειρία τους στη 

συγκεκριµένη θέση εργασίας και το 12,2% απάντησε ότι οι εργαζόµενοι µαθαίνουν 

το αντικείµενο εργασίας τους µέσα από το συνδυασµό εκπαίδευσης / κατάρτισης και 

εµπειρίας από τη θέση. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (66,3%) από αυτές που 

δήλωσαν ότι οι εργαζόµενοί τους µαθαίνουν µέσα από το συνδυασµό εκπαίδευσης / 

κατάρτισης και εµπειρίας στη θέση, βρίσκεται στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό 

εµπόριο». Από τις επιχειρήσεις που απάντησαν ότι οι εργαζόµενοί τους µαθαίνουν το 

αντικείµενο εργασίας τους µέσα από την εµπειρία τους στη συγκεκριµένη θέση 
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εργασίας και από την εµπειρία τους σε άλλες θέσεις, το 51% ανήκει στον κλάδο 

«χονδρικό και λιανικό εµπόριο». Σ’ ότι αφορά το µέγεθος της επιχείρησης ανάλογα 

µε το µέγεθος των απασχολουµένων οι επιχειρήσεις  όπου οι απασχολούµενοι 

µαθαίνουν το αντικείµενο εργασίας τους είτε µέσα από την εµπειρία τους είτε µέσα 

από ένα συνδυασµό εκπαίδευσης / κατάρτισης και εµπειρίας είναι επιχειρήσεις που 

απασχολούν είτε 3 είτε 4 άτοµα.  

 Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων (92,6%) θεωρεί ότι οι 

εργαζόµενοι προσαρµόζονται στις απαιτήσεις των θέσεων. Από αυτές τις επιχειρήσεις 

το 88,5% έχει πολύ µικρό τζίρο (µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ), το 43,4% είναι 

στον κάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» και το 31,8% είναι στον κλάδο 

«ξενοδοχεία και εστιατόρια». 

 Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις στην κατάρτιση του προσωπικού 

το 76,8% των επιχειρήσεων απάντησε ότι δεν έχει συγκεκριµένη πολιτική, το 5,8% 

των επιχειρήσεων προσλαµβάνει καταρτισµένο προσωπικό και το 17,4% των 

επιχειρήσεων προγραµµατίζουν την κατάρτιση του προσωπικού. Από αυτές που 

προγραµµατίζουν την κατάρτιση του προσωπικού το 55,8% είναι στον κλάδο 

«χονδρικό και λιανικό εµπόριο» και το 42,3% είναι στον κλάδο «ξενοδοχεία και 

εστιατόρια». Οι επιχειρήσεις που προγραµµατίζουν την κατάρτιση του προσωπικού 

είναι επιχειρήσεις απ’ όλο το φάσµα ανάλογα µε το µέγεθος της απασχόλησής των. 

 Τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ενότητα αυτή είναι : 

 δεν υπάρχει συγκεκριµένη πολιτική  που ακολουθούν οι επιχειρήσεις όταν 

θέλουν να προσλάβουν προσωπικό 

 δεν υπάρχει συγκεκριµένη πολιτική που ακολουθούν οι επιχειρήσεις για να 

καλύψουν έκτακτες ανάγκες σε εργατικό δυναµικό 

 η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων θεωρεί ότι οι εργαζόµενοι 

προσαρµόζονται στις απαιτήσεις των θέσεων 

 

5.2.4. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 Από το σύνολο των επιχειρήσεων µόνο το 28,20% δήλωσε ότι έχει κάνει 

προσλήψεις τελευταία. Από αυτές τις επιχειρήσεις το 66,3% θεωρεί ότι ο 

σηµαντικότερος παράγοντας που καθορίζει τις προσλήψεις / απολύσεις είναι τα 

οικονοµικά δεδοµένα της επιχείρησης. Το 13,3% θεωρεί ότι ο σηµαντικότερος 

παράγοντας που προσδιορίζει τις προσλήψεις είναι η δυνατότητα να βρεθεί άµεσα 

κατάλληλα καταρτισµένο προσωπικό και το 13,1% αναφέρεται κατά κύριο λόγο στη 
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δυνατότητα ύπαρξης επαγγελµατικής εµπειρίας ως του σπουδαιότερου παράγοντα για 

τις προσλήψεις / απολύσεις. 

 Από τις επιχειρήσεις που θεωρούν τα «οικονοµικά δεδοµένα της επιχείρησης» 

ως το σηµαντικότερο παράγοντα για τις προσλήψεις / απολύσεις 39,6% απασχολεί 

τέσσερα άτοµα, το 21,8% απασχολεί 6-10 άτοµα και ένα άλλο 19,7% απασχολεί 1 

άτοµο. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων που θεωρούν ως σηµαντικότερο 

παράγοντα «την ύπαρξη επαγγελµατικής εµπειρίας» ή τη «δυνατότητα να βρεθεί 

άµεσα κατάλληλα καταρτισµένο προσωπικό» η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι 

ατοµικές επιχειρήσεις (δηλαδή απασχολούν ένα άτοµο). Επιπλέον το 78,9% των 

επιχειρήσεων που θεωρούν τα οικονοµικά δεδοµένα ως το σηµαντικότερο παράγοντα, 

είναι επιχειρήσεις µικρού τζίρου. 

 Το 97,2% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι τα επόµενα τρία χρόνια το µέγεθος 

της απασχόλησης θα µείνει αµετάβλητο και µόνο το 1% δήλωσε ότι θα αυξηθεί. 

Ειδικότερα αναµένεται µία αύξηση της απασχόλησης κατά 0,7%. Οι επιχειρήσεις που 

δήλωσαν ότι θα αυξήσουν τον αριθµό των απασχολουµένων τους βρίσκονται κυρίως 

στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» και απασχολούν 5 άτοµα και έχουν τζίρο 

που κυµαίνεται από 0,3 – 0,499 εκατοµµύρια ευρώ. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

(65,6%) έχουν δηµιουργηθεί την τελευταία τριετία. 

 Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή των αυξήσεων 

στην απασχόληση ανά επάγγελµα: 

 

Πίνακας 4 : Ποσοστιαία κατανοµή της αύξησης της απασχόλησης ανά επάγγελµα 

 Ποσοστιαία αύξηση 

Σύνολο 0,7 

Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 8,8 

Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήµατα 2,9 

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ Α.Ε., ∆εκέµβριος 2003 

 

 Σ’ ότι αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο παρατηρούµε ότι αναµένεται να 

αυξηθεί ο αριθµός των ατόµων που είναι απόφοιτοι Λυκείου (κατά 1,3%). 

Μόνο ένας ελάχιστος αριθµός επιχειρήσεων δήλωσαν ότι έχουν αυτή τη 

στιγµή κενές θέσεις. Ειδικότερα το 0,3% των επιχειρήσεων έχει κενές θέσεις για τις 

οποίες βρίσκεται σε αναζήτηση ατόµου. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκονται στον 

κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο», απασχολούν περίπου 5 άτοµα και έχουν τζίρο 
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που κυµαίνεται µεταξύ 0,5 και 1,499 εκατοµµύρια ευρώ. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις 

έχουν ιδρυθεί πριν από 15 χρόνια περίπου. 

Οι κενές θέσεις των επιχειρήσεων αφορούν κατά κύριο λόγο την 

επαγγελµατική κατηγορία «απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 

καταστήµατα» και είναι κενές για διάστηµα µικρότερο των 6 µηνών. 

 Τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από αυτή την ενότητα είναι τα 

ακόλουθα : 

 λιγότερο από το 1/3 των επιχειρήσεων έχει κάνει προσλήψεις τελευταία 

 ο σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις κάνουν προσλήψεις / 

απολύσεις είναι τα οικονοµικά δεδοµένα της επιχείρησης 

 µόνο το 1% των επιχειρήσεων θα αυξήσει την απασχόληση τα επόµενα τρία 

χρόνια. Το µέγεθος της απασχόλησης αναµένεται να αυξηθεί κατά 0,7% 

 ο κλάδος στον οποίο αναµένεται να αυξηθεί η απασχόληση είναι ο κλάδος 

«χονδρικό και λιανικό εµπόριο» 

 τα επαγγέλµατα που αναµένονται να παρουσιάσουν αύξηση στον αριθµό των 

απασχολουµένων είναι «οι υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή 

επαγγέλµατα» και «απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 

καταστήµατα» 

 αναµένεται να αυξηθεί κυρίως ο αριθµός των ατόµων που είναι απόφοιτοι 

Λυκείου 

 ένα πολύ µικρό ποσοστό επιχειρήσεων έχει κενές θέσεις και αυτές 

παραµένουν κενές για διάστηµα µικρότερο των 6 µηνών. Η επαγγελµατική 

κατηγορία για την οποία υπάρχουν κενές θέσεις είναι οι «απασχολούµενοι 

στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήµατα. 

  

5.2.5 ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΑΕ∆ 

Σ’ ότι αφορά την αποδοχή των πολιτικών απασχόλησης του ΟΑΕ∆ από τις 

επιχειρήσεις παρατηρούµε ότι : 

 µόνο το 9% των επιχειρήσεων έχει οργανώσει ή συνδιοργανώσει (µε 

τον ΟΑΕ∆) προγράµµατα κατάρτισης του προσωπικού τους τα 

τελευταία τρία χρόνια. Από αυτές τις επιχειρήσεις το 56,6% είναι 

στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» και το 41,1% είναι στον 

κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια». Το 41,1% αυτό των 

επιχειρήσεων απασχολεί 1 άτοµο (είναι ατοµικές επιχειρήσεις) και το 
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46,7% απασχολεί 6 – 10 άτοµα. Στην πλειοψηφία τους (81,9%) είναι 

επιχειρήσεις µε µικρό τζίρο (µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ). 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων (91,7%) δε σκοπεύει να 

οργανώσει πρόγραµµα κατάρτισης τα επόµενα τρία χρόνια. Από 

αυτούς που ενδιαφέρονται να οργανώσουν προγράµµατα κατάρτισης 

τα επόµενα χρόνια το 82,3% δραστηριοποιείται στον κλάδο 

«ξενοδοχεία και εστιατόρια». 

 

Σ’ ότι αφορά τη χρήση προγραµµάτων απασχόλησης µόνο το 10,6% των 

επιχειρήσεων έχει κάνει χρήση αυτών των προγραµµάτων. Οι επιχειρήσεις που έχουν 

κάνει χρήση των προγραµµάτων απασχόλησης του ΟΑΕ∆ είναι ή ατοµικές 

επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που απασχολούν 6 µε 10 άτοµα και έχουν κατά κανόνα 

µικρό τζίρο (µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ) και δραστηριοποιούνται στο «χονδρικό 

και λιανικό εµπόριο» και στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια». 

Από το σύνολο των επιχειρήσεων µόνο το 4,5% δήλωσε ότι σκοπεύει να κάνει 

χρήση των προγραµµάτων απασχόλησης του ΟΑΕ∆ τα επόµενα χρόνια. Η 

πλειοψηφία αυτών των επιχειρήσεων είναι στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια», 

είναι συνήθως ατοµικές επιχειρήσεις µε µικρό τζίρο (µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια 

ευρώ). 

Είναι εξίσου ενδιαφέρον να επισηµάνουµε  ότι το 64,7% των επιχειρήσεων 

που έχει κάνει χρήση των προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ δηλώνει ότι θα προσλάµβανε 

αυτόν τον κόσµο έστω και αν δεν υπήρχαν τα προγράµµατα του ΟΑΕ∆.  Ο 

σηµαντικότερος δε λόγος για τον οποίο αυτές οι επιχειρήσεις έκαναν χρήση των 

προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ είναι (σε ποσοστό 96,6% των επιχειρήσεων) η µείωση του 

κόστους της επιχείρησης. Ως δεύτερος, λιγότερος σηµαντικός λόγος αναφέρεται η 

προσφορά νέων ειδικοτήτων και δεξιοτήτων. 

Ο σηµαντικότερος λόγος (σε ποσοστό 75,6%) επί του συνόλου των 

επιχειρήσεων για τον οποίο οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έκαναν και δεν 

σκοπεύουν να κάνουν χρήση των προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ είναι ότι «δεν 

χρειάζονται προσωπικό».  

Το 56,2% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι οι προοπτικές του κλάδου τους είναι 

ιδιαίτερα θετικές για τα επόµενα τρία χρόνια και το 43,8% θεωρεί ότι είναι ουδέτερες.  

Το 50,8% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι οι προοπτικές για αυτές τις ίδιες τις 

επιχειρήσεις είναι θετικές και το 47,6% ότι είναι ουδέτερες. Αν και θετικές οι 
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προοπτικές για τον κλάδο εντούτοις µόνο το 9,7% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι θα 

δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στον εν λόγω κλάδο τα επόµενα τρία χρόνια. Οι 

κλάδοι στους οποίους αναµένονται να δηµιουργηθούν θέσεις απασχόλησης τα 

επόµενα τρία χρόνια είναι ο κλάδος «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» και ο κλάδος 

«ξενοδοχεία και εστιατόρια». Θα δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας κυρίως σε ατοµικές 

επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις που απασχολούν τέσσερα άτοµα, καθώς επίσης και 

σε επιχειρήσεις µε µικρό τζίρο (µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ). Τα επαγγέλµατα 

στα οποία θα δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας είναι κυρίως «απασχολούµενοι στην 

παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήµατα». Το απαιτούµενο εκπαιδευτικό 

επίπεδο αυτών των ατόµων θα είναι κυρίως απόφοιτοι Λυκείου και άτοµα µε χαµηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο (µέχρι γυµνάσιο). 

Αναφορικά µε το αν πρόκειται να µειωθούν θέσεις εργασίας τα επόµενα 

χρόνια, η συντριπτική πλειοψηφία (63,25%) απαντά  ότι δεν πρόκειται να µειωθούν 

και οι υπόλοιποι ότι δεν γνωρίζουν. 

Τα βασικά συµπεράσµατα αυτής της ενότητας είναι ότι : 

 η αποδοχή των προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ είναι σχετικά µικρή 

 µικρός αριθµός επιχειρήσεων (9%) έχει οργανώσει ή 

συνδιοργανώσει (µε τον ΟΑΕ∆) προγράµµατα κατάρτισης και το 

10,6% των επιχειρήσεων έχει κάνη χρήση των προγραµµάτων 

απασχόλησης του ΟΑΕ∆ 

 µόνο το 4,5% σκοπεύει να κάνει χρήση των προγραµµάτων του 

ΟΑΕ∆ τα επόµενα χρόνια 

 το 64,7%  των επιχειρήσεων που έχει κάνει χρήση των 

προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ θα προσλάµβανε το προσωπικό που 

προσέλαβε µέσω των προγραµµάτων, ακόµη και αν δεν υπήρχαν τα 

προγράµµατα του ΟΑΕ∆ 

 ο σηµαντικότερος λόγος χρήσης των προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ είναι 

η µείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης 

 µόνο το 9,7% των επιχειρήσεων θα δηµιουργήσει θέσεις 

απασχόλησης τα επόµενα τρία χρόνια και αυτές βρίσκονται κυρίως 

στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» και στον κλάδο 

«ξενοδοχεία και εστιατόρια»  και στην επαγγελµατική κατηγορία 

«απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 

καταστήµατα» µέτριου προς χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. 
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5.3 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

5.3.1. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Στο νοµό Τρικάλων υπάρχουν 8224 επιχειρήσεις, από τις οποίες : 

 το 3,45 είναι στον κλάδο «γεωργία / κτηνοτροφία», 

 το 20% είναι στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες» 

 το 6,8% στον κάδο «κατασκευές» 

 το 32,6% στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» 

 το 27,1% στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια 

 το 3,4% στον κλάδο «µεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες» 

 το 3,4% στον κλάδο «διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις, 

εµπορικές δραστηριότητες» 

 το υπόλοιπο 3,4% στον κλάδο «άλλες δραστηριότητες παροχής 

υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου»  

 

Σ’ ότι αφορά την κατανοµή των επιχειρήσεων µε βάση τον τζίρο 

παρατηρούµε ότι : 

 η συντριπτική  πλειοψηφία των επιχειρήσεων (88,1% του συνόλου των 

επιχειρήσεων στο νοµό Τρικάλων) είναι επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι 

0,1499 εκατοµµύρια ευρώ 

 το 6,6% των επιχειρήσεων έχει τζίρο από 0,15 – 0,299 εκατοµµύρια 

ευρώ 

 το 2,3% των επιχειρήσεων έχει τζίρο από 0,3 – 0,499 εκατοµµύρια 

ευρώ 

 το 2,3% των επιχειρήσεων έχει τζίρο από 0,5 – 1,499 εκατοµµύρια 

ευρώ 

 το 0,5% των επιχειρήσεων έχει τζίρο από 1,5 – 4,99 εκατοµµύρια 

ευρώ 

 το 0,1% των επιχειρήσεων έχει τζίρο από 5 – 14,99 εκατοµµύρια ευρώ 

 το 0,05% των επιχειρήσεων έχει τζίρο από 15 – 49,99 εκατοµµύρια 

ευρώ 

 



 

 316

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που έχει τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια 

ευρώ (το 30,8%) δραστηριοποιείται στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια». Το 

26,9% των επιχειρήσεων αυτού του τζίρου είναι στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό 

εµπόριο» και το 19,2% των επιχειρήσεων αυτών δραστηριοποιείται στον κλάδο 

«µεταποιητικές βιοµηχανίες». 

 

Η κατανοµή των επιχειρήσεων µε βάση το µέγεθος της απασχόλησης δείχνει 

ότι  το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων απασχολεί 2 άτοµα. Ειδικότερα : 

 το 23,9% των επιχειρήσεων είναι ατοµικές, δηλαδή απασχολούν ένα 

άτοµο 

 το 27,6% των επιχειρήσεων απασχολεί δύο άτοµα 

 το 11,2% των επιχειρήσεων απασχολεί τρία άτοµα 

 το 17,0% των επιχειρήσεων απασχολεί τέσσερα άτοµα 

 το 7,9% των επιχειρήσεων απασχολεί πέντε άτοµα 

 το 11,8% των επιχειρήσεων απασχολεί 6 – 10 άτοµα 

 το 0,4% των επιχειρήσεων απασχολεί 11 – 20 άτοµα 

 το 0,1% των επιχειρήσεων απασχολεί 21 – 50 άτοµα 

 το 0,03% των επιχειρήσεων απασχολεί 51 – 100 άτοµα 

 το 0,03% των επιχειρήσεων απασχολεί 101 – 200 άτοµα 

 

Κοιτώντας την κλαδική διάρθρωση των επιχειρήσεων παρατηρούµε ότι : 

 από αυτές που απασχολούν ένα άτοµο το 42,4% δραστηριοποιείται 

στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες» και το 29,3% στον κλάδο 

«χονδρικό και λιανικό εµπόριο» 

 από το σύνολο των επιχειρήσεων που απασχολούν δύο άτοµα το 

38,6% δραστηριοποιείται στο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» και το 

36,8% στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» 

 στην περίπτωση των επιχειρήσεων που απασχολούν 3 άτοµα το 60,7% 

των επιχειρήσεων είναι στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» 

 το 52,4% των επιχειρήσεων που απασχολεί 4 άτοµα δραστηριοποιείται 

στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο», το 19,9% στον κλάδο 

«γεωργία / κτηνοτροφία» και ένα άλλο 19,9% στον κλάδο 

«κατασκευές» 
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 το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερο 

από 4 άτοµα. ∆ραστηριοποιούνται κυρίως στον κλάδο «χονδρικό και 

λιανικό εµπόριο» και στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια». 

 

Σ’ ότι αφορά τις προοπτικές της επιχείρησης του Νοµού Τρικάλων, το 38,8% 

των επιχειρήσεων θεωρούν ότι οι προοπτικές τους είναι θετικές, το 42,3% θεωρεί ότι 

είναι ουδέτερες και µόνο το 18,8% θεωρεί ότι οι προοπτικές των επιχειρήσεών τους 

τα επόµενα τρία χρόνια θα είναι αρνητικές. 

Από αυτούς που απάντησαν ότι οι προοπτικές της επιχείρησης είναι θετικές, 

το 34,6% είναι στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο», το 36,9% απασχολεί 2 

άτοµα και το 87,2% έχει τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ. 

Σ’ ότι αφορά τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης την τελευταία τριετία το 

52,5% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι ο κύκλος εργασιών τους, κατά µέσο όρο,  

παρέµεινε σταθερός, το 21,8% ότι αυξήθηκε και το 22,3% ότι µειώθηκε. 

Το 21,8% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι τα κέρδη τους αυξήθηκαν την 

τελευταία τριετία, το 52,5% ότι παρέµειναν σταθερά και το 22,3% ότι µειώθηκαν. 

Από τις επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι τα κέρδη τους αυξήθηκαν το 30,2% αυτών 

δραστηριοποιείται στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» και το 23,2% στον 

κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες». Το 50,1% των επιχειρήσεων που έχουν κέρδη τα 

τελευταία τρία έτη απασχολούν δύο άτοµα και το 88,1% αυτών των επιχειρήσεων 

έχει τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ. 

Το 80,7% του συνόλου των επιχειρήσεων θεωρούν ότι είναι πολύ 

ανταγωνιστικές και το 11,2% ότι είναι µέτρια ανταγωνιστικές. Η πλειοψηφία αυτών 

των επιχειρήσεων (33,2%) είναι στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο», το 

29,4% στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» και το 20,5% στον κλάδο 

«µεταποιητικές βιοµηχανίες». Σ’ ότι αφορά τη σχέση ανταγωνιστικότητα και µέγεθος 

απασχόλησης της επιχείρησης βλέπουµε ότι λίγο πολύ συναντάµε επιχειρήσεις 

διαφορετικών µεγεθών απασχόλησης (περίπου µέχρι τα 10 άτοµα). Ειδικότερα το 

33,9% των επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι είναι πολύ ανταγωνιστικές είναι 

επιχειρήσεις που απασχολούν δύο άτοµα και το 17,1% είναι ατοµικές επιχειρήσεις 

(απασχολούν ένα άτοµο) και το 15,3% απασχολεί 4 άτοµα. Σ’ ότι αφορά το µέγεθος 

του τζίρου, οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι είναι ανταγωνιστικές είναι κυρίως σε 

ποσοστό 88,1% επιχειρήσεις µε µικρό τζίρο (µικρότερο του 0,1499 εκατοµµύρια 

ευρώ). 
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Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της 

επιχείρησης είναι η τιµή του προϊόντος και η ποιότητα του προϊόντος. Το 43,2% των 

επιχειρήσεων θεωρεί ως το σηµαντικότερο παράγοντα την τιµή του προϊόντος και το 

29,4% την ποιότητα του προϊόντος. Κοιτώντας τη σχέση ανάµεσα στον κλάδο 

οικονοµικής δραστηριότητας και προσδιοριστικών παραγόντων της 

ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης παρατηρούµε ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας 

που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης : 

 στον κλάδο «γεωργία / κτηνοτροφία» είναι ο «τρόπος οργάνωσης της 

παραγωγικής διαδικασίας» 

 στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες» και στον κλάδο «χονδρικό 

και λιανικό εµπόριο» είναι  η «τιµή του προϊόντος» 

 στον κλάδο «κατασκευές» και «ξενοδοχεία και εστιατόρια» είναι η 

«ποιότητα του προϊόντος» 

 

 Η συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου των επιχειρήσεων (96,6%) δεν έχει 

αναπτύξει υπεργολαβικές σχέσεις µε άλλες  επιχειρήσεις και µόνο το 3,4% των 

επιχειρήσεων το έχει πράξει. Από αυτές που ανέπτυξαν υπεργολαβικές σχέσεις 

(δηλαδή από τις 282 επιχειρήσεις) το 98,9% αυτών βρίσκεται στον κλάδο «χονδρικό 

και λιανικό εµπόριο», απασχολούν τέσσερα άτοµα και έχουν τζίρο λιγότερο από 

0,1499 εκατοµµύρια ευρώ. Ο σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο το 98,8% αυτών 

των επιχειρήσεων δηµιούργησαν υπεργολαβικές σχέσεις είναι η µείωση του κόστους 

παραγωγής. 

 Και οι 282 επιχειρήσεις που ανέπτυξαν υπεργολαβικές σχέσεις υποστηρίζουν 

ότι η υπεργολαβική αυτή σχέση δεν προκάλεσε µεταβολή στην απασχόληση. Από 

αυτές τις επιχειρήσεις µόνο το 1,2% θα διατηρήσει την υπεργολαβική σχέση τα 

επόµενα τρία χρόνια, ενώ το 98,8% δεν γνωρίζει τι θα κάνει. Από όσες δεν είχαν 

υπεργολαβικές σχέσεις, σχεδόν όλες, δεν θα δηµιουργήσουν µία υπεργολαβική σχέση 

τα επόµενα τρία χρόνια. 

 Τα βασικά συµπεράσµατα αυτής της ενότητας είναι : 

 η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι µικρού µεγέθους είτε µε 

βάση το κριτήριο του τζίρου είτε µε βάση το κριτήριο της απασχόλησης 

 ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός των επιχειρήσεων δεν πρέπει να έχει 

προχωρήσει αρκετά στο βαθµό που η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι 

αρκετά µικρές και δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εµπορίου 
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 η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στον κλάδο «χονδρικό και 

λιανικό εµπόριο» και στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» 

 οι προοπτικές για τις επιχειρήσεις, όπως προδιαγράφονται από τους 

υπευθύνους των επιχειρήσεων, είναι θετικές 

 το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων δήλωσε ότι τόσο ο κύκλος των 

εργασιών τους, όσο και τα κέρδη τους παρέµεινα σταθερά την τελευταία 

τριετία 

 οι περισσότερες επιχειρήσεις (σε ποσοστό 80,7%) θεωρούνται ότι είναι πολύ 

ανταγωνιστικές 

 η τιµή και η ποιότητα του προϊόντος είναι οι σηµαντικότεροι παράγοντες που 

επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης 

 η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν έχει αναπτύξει 

υπεργολαβικές σχέσεις τα τελευταία έτη και δεν σκοπεύει να δηµιουργήσει. 

Από αυτές που ήδη έχουν υπεργολαβικές σχέσεις η πλειοψηφία τους δε θα τις 

διατηρήσει και επιπλέον θεωρούν ότι αυτή η υπεργολαβική σχέση δεν 

επηρέασε το µέγεθος της απασχόλησης. 

 

5.3.2 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 Στο νοµό Τρικάλων απασχολούνται 25951 άτοµα από τα οποία το 71,9% 

(δηλαδή 18659 άτοµα) είναι άνδρες και το 28,1% είναι γυναίκες. Η πλειοψηφία των 

απασχολουµένων (32,2% και το 28,2%) απασχολούνται αντίστοιχα στον κλάδο 

«ξενοδοχεία και εστιατόρια» και στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο». Στον 

ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή των απασχολουµένων κατά κλάδο 

οικονοµικής δραστηριότητας και φύλο. 

 

Πίνακας 5 : Ποσοστιαία κατανοµή των απασχολουµένων κατά κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας και φύλο 

 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Γεωργία / Κτηνοτροφία 75,0 25,0 100 

Μεταποιητικές βιοµηχανίες 78,6 21,4 100 

Κατασκευές 99,3 0,7 100 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων, 

µοτοσυκλετών και ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

83,4 16,6 100 
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Ξενοδοχεία και εστιατόρια (µετακίνηση και επιχειρήσεις 

αναψυχής) 

46,7 53,3 100 

Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 100,0 100,0 100 

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και εµπορικές 

δραστηριότητες 

50,0 50,0 100 

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού 

συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατοµικού 

χαρακτήρα 

98,3 1,7 100 

Σύνολο 71,9 28,1 100 

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ Α.Ε., ∆εκέµβριος 2003 

 

 Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 5 παρατηρούµε ότι στον κλάδο «ξενοδοχεία 

και εστιατόρια» και στον κλάδο «διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και 

εµπορικές δραστηριότητες» η συµµετοχή των γυναικών στο σύνολο των 

απασχολουµένων αυτών των κλάδων είναι πολύ µεγαλύτερη απ’ ότι στους άλλους 

κλάδους. 

 Η πλειοψηφία των απασχολουµένων (81,6%) είναι συγκεντρωµένη σε 

επιχειρήσεις µε τζίρο µικρότερο των 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ. Από τους 25951 

απασχολούµενους σε επιχειρήσεις το 6,5% αυτών είναι αλλοδαποί. Σ’ ότι αφορά την 

κατανοµή των απασχολουµένων ανάλογα µε το µέγεθος της απασχόλησης της 

επιχείρησης παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων (27,1%) 

είναι σε επιχειρήσεις µε µέγεθος απασχόλησης 6 – 10 άτοµα. Στον ακόλουθο πίνακα 

παρουσιάζεται η κατανοµή των απασχολουµένων ανάλογα µε το µέγεθος της 

απασχόλησης της επιχείρησης. 

 

 

Πίνακας 6 : Ποσοστιαία κατανοµή των απασχολουµένων ανάλογα µε την 

υπηκοότητα και το µέγεθος της απασχόλησης της επιχείρησης 

 Ελληνική υπηκοότητα Αλλοδαπή υπηκοότητα Σύνολο 

1 άτοµο 8.1 0.0 7.6 

2 άτοµα 18.7 0.0 17.5 

3 άτοµα 7.9 49.9 10.6 

4 άτοµα 20.3 40.2 21.6 

5 άτοµα 12.8 7.8 12.5 
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6 – 10 άτοµα 27.1 0.0 25.3 

11 – 20 άτοµα 1.6 1.7 1.6 

21 – 50 άτοµα 0.7 0.4 0.7 

51 – 100 άτοµα 1.1 0.0 1.1 

101 – 200 άτοµα 1.7 0.0 1.6 

Σύνολο 100.0 100.0 100.0 

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ Α.Ε., ∆εκέµβριος 2003 

 Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 6 παρατηρούµε ότι : 

 το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων είναι σε επιχειρήσεις µέχρι 10 

άτοµα 

 επιχειρήσεις µε µέγεθος απασχόλησης 3 και 4 άτοµα απασχολούν περίπου το 

90% των αλλοδαπών 

 

 Η πλειοψηφία των αλλοδαπών απασχολείται κυρίως στον κλάδο «ξενοδοχεία 

και εστιατόρια» (49,9% του συνόλου των αλλοδαπών απασχολουµένων) και στον 

κλάδο «κατασκευές» (32,2% του συνόλου των αλλοδαπών απασχολουµένων). 

 Σ’ ότι αφορά την ηλικιακή διάρθρωση των απασχολουµένων παρατηρούµε ότι 

το 43,2% αυτών έχει ηλικία 30 µέχρι 49 ετών, το 32,6% είναι ηλικίας µέχρι 29 ετών 

και το 24,2% έχει ηλικία άνω των 50 ετών. Στον κλάδο «γεωργία / κτηνοτροφία» το 

50% των απασχολουµένων σε αυτό τον κλάδο είναι ηλικίας άνω των 50 ετών και το 

υπόλοιπο 50% είναι ηλικίας µέχρι 29 ετών. Στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» 

το 43,3% των απασχολουµένων είναι ηλικίας µέχρι 29 ετών και το υπόλοιπο 46,7% 

είναι ηλικίας 30 – 49 ετών. 

 Από το σύνολο των απασχολουµένων σε επιχειρήσεις µε µικρό τζίρο (µέχρι 

0,1499 εκατοµµύρια ευρώ) το 34,2% των απασχολουµένων είναι ηλικίας µέχρι 29 

ετών, το 40,8% είναι από 30 – 49 ετών και το 25% είναι ηλικίας άνω των 50 ετών. 

Όσο ο τζίρος της επιχείρησης αυξάνεται, αυξάνεται και ο αριθµός των 

απασχολουµένων ατόµων ηλικίας 30 – 49 ετών. Για παράδειγµα σε επιχειρήσεις µε 

τζίρο από 15 – 49,99 εκατοµµύρια ευρώ το 11,4% των απασχολουµένων είναι ηλικίας 

µέχρι 29 ετών, το 65% των απασχολουµένων είναι ηλικίας 30 – 49 ετών και το 23,7% 

των απασχολουµένων είναι ηλικίας άνω των 50 ετών. 

 Σ’ ότι αφορά τη διάκριση των απασχολουµένων κατά ηλικία και φύλο οι 

γυναίκες απασχολούµενες ηλικίας 30 – 49 ετών στο σύνολο των απασχολουµένων 

γυναικών είναι αναλογικά περισσότερες απ’ ότι είναι οι άνδρες ιδίας ηλικίας στο 
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σύνολο των απασχολουµένων ανδρών. Ειδικότερα το 32,6% των απασχολουµένων 

ανδρών είναι ηλικίας µέχρι 29 ετών, το 43,2% είναι ηλικίας από 39 µέχρι 49 ετών και 

το 24,2% είναι ηλικίας άνω των 50 ετών. Στην περίπτωση των απασχολουµένων 

γυναικών το 33% του συνόλου των απασχολουµένων γυναικών είναι ηλικίας µέχρι 29 

ετών, το 50,2% είναι ηλικίας από 30 – 49 ετών και το 24,2% είναι ηλικίας άνω των 

50 ετών. 

 Το 44,9% των απασχολουµένων είναι οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Το 

25% των απασχολουµένων έχει συγγενική σχέση µε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης 

και το 30,2% δεν έχει συγγενική σχέση. Στον κλάδο «γεωργία / κτηνοτροφία» και 

στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες» το ποσοστό των ιδιοκτητών στο σύνολο 

των απασχολουµένων σε αυτούς τους κλάδους είναι πολύ υψηλότερο απ’ ότι στους 

άλλους κλάδους. Το µεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτητών, ως προς το σύνολο των 

απασχολουµένων, είναι σε επιχειρήσεις µε µέγεθος απασχόλησης δύο άτοµα και σε 

επιχειρήσεις µε µέγεθος τζίρου από 0,3 µέχρι 0,499 εκατοµµύρια ευρώ. 

 Σ’ ότι αφορά το είδος της απασχόλησης το 85,4% των απασχολουµένων είναι 

πλήρους απασχόλησης  και το 14,6% είναι µερικής απασχόλησης. Ο µεγαλύτερος 

αριθµός µερικώς απασχολουµένων ατόµων είναι στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό 

εµπόριο» (26,7% του συνόλου των µερικώς απασχολουµένων ατόµων) και στον 

κλάδο «άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου και 

άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα» (51,6%). Η πλειοψηφία των 

µερικώς απασχολουµένων (81,0%) είναι σε επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι 0,1499 

εκατοµµύρια ευρώ και σε επιχειρήσεις µε µέγεθος απασχόλησης 6 – 10 άτοµα (το 

66% των µερικώς απασχολουµένων). Σ’ ότι αφορά την κατανοµή των µερικώς 

απασχολουµένων κατά φύλο παρατηρούµε ότι το ποσοστό της µερικής απασχόλησης 

στις γυναίκες είναι χαµηλότερο απ’ ότι στους άνδρες (7,9% έναντι 17,2%). 

 Σ’ ότι αφορά την κατανοµή των απασχολουµένων µε βάση τα έτη 

προϋπηρεσίας παρατηρούµε ότι : 

 το 20,7% των απασχολουµένων έχει προϋπηρεσία µέχρι 2 έτη 

 το 37,2% των απασχολουµένων έχει προϋπηρεσία από 2 – 6 χρόνια 

 το 25,5% των απασχολουµένων έχει προϋπηρεσία από 7 – 15 χρόνια 

 το 16,6% των απασχολουµένων έχει προϋπηρεσία περισσότερο από 15 χρόνια 

 Από αυτούς που προσλήφθηκαν την τελευταία διετία το 41,51% είναι στον 

κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες», το 25,95% είναι στον κλάδο «ξενοδοχεία και 

εστιατόρια» και το 21,4% στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο». Η 



 

 323

συντριπτική πλειοψηφία αυτών των απασχολουµένων (88,3%) είναι σε επιχειρήσεις 

µικρού τζίρου (µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ), το 32,5% σε επιχειρήσεις µε µέσο 

µέγεθος απασχόλησης τα 5 άτοµα και το 31,1% σ’ επιχειρήσεις µε µέγεθος 

απασχόλησης τα 2 άτοµα. Σ’ ότι αφορά την κατανοµή των απασχολουµένων µε βάση 

τα χρόνια προϋπηρεσίας και το φύλο παρατηρούµε ότι : 

 το 24,3% των απασχολουµένων γυναικών έχει προϋπηρεσία µέχρι 2 χρόνια 

(το αντίστοιχο ποσοστό στους απασχολούµενους άνδρες είναι 19,3%) 

 το 51,9% των απασχολουµένων γυναικών έχει προϋπηρεσία από 2 – 6 χρόνια 

(το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες είναι 31,5%) 

 το 14,3% των απασχολουµένων γυναικών έχει προϋπηρεσία από 7 – 15 

χρόνια (το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες είναι 29,9%)  

 το 9,4% των απασχολουµένων γυναικών έχει προϋπηρεσία περισσότερο από 

15 χρόνια (το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες είναι 19,4%)  

 

 Είναι σαφές, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, ότι οι γυναίκες έχουν 

αναλογικά λιγότερη προϋπηρεσία απ’ ότι οι άνδρες. 

 Το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων (36,7%) απασχολούνται ως 

«ανώτερα διοικητικά / διευθυντικά στελέχη». Ακολουθούν οι «απασχολούµενοι στην 

παροχή υπηρεσιών» (17,9% επί του συνόλου των απασχολουµένων), οι «ανειδίκευτοι 

εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες» (15,2%) και «ειδικευµένοι τεχνίτες 

και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα» (14,1%). Σ’ ότι αφορά την κατανοµή των 

απασχολουµένων µε βάση το επάγγελµα και τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας 

παρατηρούµε ότι στην περίπτωση των απασχολουµένων ως: 

 «ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη» η πλειοψηφία τους (41% 

βρίσκεται στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» και το 39,37% αυτών 

βρίσκεται στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο») στον τοµέα των 

υπηρεσιών 

 «απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήµατα» το 

83,8% είναι στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» 

 «ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες» το 35,5% είναι 

στον κλάδο «άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού 

συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα»  και το 

27,2% στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες» 
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 «ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα» το 48,5% είναι 

στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες» και το 43,1% στον κλάδο «χονδρικό 

και λιανικό εµπόριο» 

 

Σ’ ότι αφορά την κατανοµή των απασχολουµένων ανά επάγγελµα και µέγεθος 

τζίρου παρατηρούµε ότι σ’ όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή σ’ όλα τα επαγγέλµατα, 

ο µεγαλύτερος αριθµός απασχολουµένων είναι σε επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι 

0,1499 εκατοµµύρια ευρώ. 

 

Πίνακας 7 : Ποσοστιαία κατανοµή των απασχολουµένων σε επιχειρήσεις µε τζίρο 

µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ ανά επάγγελµα 

  < 0,1499 Σύνολο 

Ανώτερα διοικητικά / διευθυντικά στελέχη 84,9 100 

Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή 

επαγγέλµατα 83,8 

100 

Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 0,0 100 

Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 46,3 100 

Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήµατα 89,8 100 

Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς 100,0 100 

Ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 68,5 100 

Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων 83,4 100 

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες 85,0 100 

Σύνολο 81,6 100 

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ Α.Ε., ∆εκέµβριος 2003 

 

 Όπως διαφαίνεται από τον Πίνακα 7 το µεγαλύτερο ποσοστό των 

απασχολουµένων είναι σε επιχειρήσεις µε τζίρο µικρότερο των 0,1499 εκατοµµύρια 

ευρώ. 

Πίνακας 8 : Ποσοστιαία κατανοµή κατά επάγγελµα και φύλο 

 Α Γ Σ 

Ανώτερα διοικητικά / διευθυντικά στελέχη 40,2 27,8 36,7 

Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή 

επαγγέλµατα 1,7 0,1 1,3 

Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 0,0 0,3 0,1 
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Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 2,1 11,2 4,6 

Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήµατα 7,3 45,3 17,9 

Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς 1,5 0,0 1,1 

Ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 19,6 0,1 14,1 

Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων 10,5 5,2 9,0 

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες 17,2 10,0 15,2 

Σύνολο 100 100 100 

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ Α.Ε., ∆εκέµβριος 2003 

  

  

Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι : 

 το µεγαλύτερο ποσοστό απασχολουµένων γυναικών είναι στο επάγγελµα 

«απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήµατα» 

 το µεγαλύτερο ποσοστό απασχολουµένων ανδρών είναι στο επάγγελµα 

«ανώτερα διοικητικά / διευθυντικά στελέχη. 

Σ’ ότι αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολουµένων παρατηρούµε ότι το 

µεγαλύτερο ποσοστό αυτών (62,7%) είναι  µέχρι απόφοιτοι γυµνασίου, δηλαδή 

χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. Ακολουθούν οι απόφοιτοι Λυκείου που αποτελούν 

το 27% των απασχολουµένων και οι απόφοιτοι ΑΕΙ που αποτελούν το 6,2% των 

απασχολουµένων. 

Το 58,3% των απασχολουµένων ως «ανώτερα διοικητικά / διευθυντικά στελέχη» 

έχουν εκπαιδευτικό επίπεδο µέχρι απολυτήριο γυµνασίου.  Το 56,3% των 

απασχολουµένων στο επάγγελµα «απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και 

πωλητές σε καταστήµατα». Το 81,8% των απασχολουµένων στο επάγγελµα 

«χειριστές σταθερών  βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων». Το 85,1% των 

απασχολουµένων «ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες» είναι 

µέχρι απόφοιτοι Γυµνασίου. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων που είναι µέχρι απόφοιτοι 

Γυµνασίου (34,1%) είναι στο επάγγελµα «ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά 

στελέχη». Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των αποφοίτων Λυκείου και των 

αποφοίτων ΑΕΙ. 

Σ’ ότι αφορά την κατανοµή κατά εκπαιδευτικό επίπεδο και οικονοµικό κλάδο 

παρατηρούµε ότι : 
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 το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων µε χαµηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης (µέχρι απόφοιτοι Γυµνασίου) (31,9%) είναι στον κλάδο 

«χονδρικό και λιανικό εµπόριο» 

 το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων µε εκπαιδευτικό επίπεδο το 

απολυτήριο Λυκείου (63,7%) είναι στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» 

 το 51,9% των αποφοίτων ΑΕΙ απασχολούνται στον κλάδο «ξενοδοχεία και 

εστιατόρια» 

 

Αναφορικά µε τον αριθµό των απασχολουµένων που οι επιχειρήσεις εκτιµούν ότι 

θα έχουν σ’ ένα χρόνο παρατηρούµε ότι : 

 η συνολική απασχόληση θα αυξηθεί κατά 1,1% 

 η απασχόληση στον τοµέα των κατασκευών θα αυξηθεί  κατά 50,1% 

 

Πίνακας 9 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές της απασχόλησης σ’ ένα έτος από 

σήµερα µε βάση τον οικονοµικό κλάδο 

 Απόλυτες Ποσοστιαίες

Γεωργία / Κτηνοτροφία 0 0,0 

Μεταποιητικές βιοµηχανίες 0 0,0 

Κατασκευές 0 0,0 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο : επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων, 

µοτοσυκλετών και ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 15 0,2 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια (µετακίνηση και επιχειρήσεις 

αναψυχής) 0 0,0 

Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 0 0,0 

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και εµπορικές 

δραστηριότητες 279 50,1 

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού 

συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα 0 0,0 

Σύνολο 293 1,1 

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ Α.Ε., ∆εκέµβριος 2003 

 

 Από τον πίνακα 9 προκύπτει ότι το 95,2% της αύξησης της απασχόλησης 

προέρχεται από τον κλάδο των «κατασκευών». 
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Πίνακας 10 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές της απασχόλησης ανά επάγγελµα 

σ’ ένα έτος από σήµερα 

  Απόλυτες Ποσοστιαίες 

Ανώτερα διοικητικά / διευθυντικά στελέχη 0 0,0 

Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή 

επαγγέλµατα 0 0,0 

Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 0 0,0 

Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 279 23,2 

Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήµατα -4 -0,1 

Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς 0 0,0 

Ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 0 0,0 

Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων 0 0,0 

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες 19 0,5 

Σύνολο 293 1,1 

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ Α.Ε., ∆εκέµβριος 2003 

 

 Με βάση τα ανωτέρω αποτελέσµατα παρατηρούµε ότι η αύξηση της 

συνολικής απασχόλησης θα προέλθει αποκλειστικά από την αύξηση του αριθµού των 

«υπαλλήλων γραφείου και των ασκούντων συναφή επαγγέλµατα». Σ’ ότι αφορά το 

επάγγελµα «απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήµατα» 

αναµένεται να υπάρξει µία ανεπαίσθητη µείωση, της τάξεως του 0,1%. 

 Κοιτώντας τη διάρθρωση της απασχόλησης µε κριτήριο τον τζίρο της 

επιχείρησης παρατηρούµε ότι αναµένεται να αυξήσουν την απασχόλησή τους οι 

επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ (κατά 1,3%) και  οι 

επιχειρήσεις µε τζίρο 0,5 – 1,499 εκατοµµύρια ευρώ (κατά 2,2%). Αναµένεται να 

µειώσουν την απασχόλησή τους κατά 0,6% επιχειρήσεις µε τζίρο από 1,5 µέχρι 4,99 

εκατοµµύρια ευρώ. 

 Σ’ ότι αφορά την µεταβολή της απασχόλησης σε µία περίοδο 3 ετών από τώρα 

παρατηρούµε ότι : 

 αναµένεται µία αύξηση της απασχόλησης κατά 11,9% 

 η µεγαλύτερη, σε απόλυτες τιµές, αύξηση της απασχόλησης θα προέλθει από 

τον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες» 
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Πίνακας 11 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές της απασχόλησης σε τρία έτη  από 

σήµερα µε βάση τον οικονοµικό κλάδο 

 Απόλυτες Ποσοστιαίες

Γεωργία / Κτηνοτροφία 836 75,0 

Μεταποιητικές βιοµηχανίες 1900 39,9 

Κατασκευές 0 0,0 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο : επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων, 

µοτοσυκλετών και ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 84 1,1 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια (µετακίνηση και επιχειρήσεις 

αναψυχής) 0 0,0 

Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 0 0,0 

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και εµπορικές 

δραστηριότητες 279 50,1 

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού 

συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα 0 0,0 

Σύνολο 3097 11,9 

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ Α.Ε., ∆εκέµβριος 2003 

 Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα οι κλάδοι «γεωργία / 

κτηνοτροφία», «µεταποιητικές βιοµηχανίες», «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» και  

«διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και εµπορικές δραστηριότητες» 

αναµένεται να αυξήσουν την απασχόλησή τους τα επόµενα χρόνια. 

 

Πίνακας 12 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές της απασχόλησης ανά επάγγελµα 

σε τρία έτη από σήµερα 

  Απόλυτες Ποσοστιαίες 

Ανώτερα διοικητικά / διευθυντικά στελέχη 0 0,0 

Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή 

επαγγέλµατα 0 0,0 

Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 280 875,0 

Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 557 46,3 

Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήµατα 342 7,3 

Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς 0 0,0 

Ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 496 13,5 

Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων 10 0,4 
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Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες 1411 35,9 

Σύνολο 3097 11,9 

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ Α.Ε., ∆εκέµβριος 2003 

 

 Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 12 παρατηρούµε ότι : 

 αναµένεται αύξηση των απασχολουµένων στα επαγγέλµατα «τεχνολόγοι, 

τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα», «υπάλληλοι γραφείου 

και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα», «απασχολούµενοι στην παροχή 

υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήµατα», «ειδικευµένοι τεχνίτες και 

ασκούντες συναφή επαγγέλµατα», «χειριστές σταθερών βιοµηχανικών 

εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων» και «ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 

µικροεπαγγελµατίες» 

 η µεγαλύτερη αναµενόµενη απόλυτη αύξηση είναι στο επάγγελµα 

«ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες» 

 η µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση είναι στο επάγγελµα «τεχνολόγοι, τεχνικοί 

βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα» 

 

Ως προς την κατανοµή του αναµενόµενου αριθµού απασχολουµένων τα επόµενα 

τρία χρόνια µε βάση το µέγεθος της επιχείρησης παρατηρούµε ότι : 

 όλες οι επιχειρήσεις µε µέγεθος τζίρου µέχρι 4,99 εκατοµµύρια ευρώ θα 

αυξήσουν την απασχόληση 

 η µεγαλύτερη αναµενόµενη αύξηση της απασχόλησης είναι σε 

επιχειρήσεις µε µέγεθος απασχόλησης µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ 

 

Πίνακας 13 : Απόλυτες και ποσοστιαίες µεταβολές της απασχόλησης ανά µέγεθος 

τζίρου της επιχείρησης σε τρία έτη από σήµερα 

 Απόλυτες Ποσοστιαίες 

µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ 2785 13,2 

0,15 – 0,299 εκατοµµύρια ευρώ 218 10,5 

0,3 – 0,499 εκατοµµύρια ευρώ 63 9,9 

0,5 – 1,499 εκατοµµύρια ευρώ 18 2,2 

1,5 – 4,99 εκατοµµύρια ευρώ 10 1,4 

5 – 14,99 εκατοµµύρια ευρώ 0 0,0 

15 – 49,99 εκατοµµύρια ευρώ 1 0,2 
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Σύνολο 3097 11,9 

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ Α.Ε., ∆εκέµβριος 2003 

 

 Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 13 παρατηρούµε ότι όσο µικρότερο είναι το 

µέγεθος της επιχείρησης (µε βάση το µέγεθος του τζίρου) τόσο περισσότερο 

αυξάνεται η απασχόληση. 

 Σ’ ότι αφορά την κατανοµή των κενών θέσεων εργασίας κατά κλάδο 

οικονοµικής δραστηριότητας παρατηρούµε ότι : 

 υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο «µεταποιητικές 

βιοµηχανίες» και στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» 

 στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες» το µεγαλύτερο ποσοστό των 

κενών θέσεων εργασίας είναι για την επαγγελµατική κατηγορία 

«ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες» (33%) 

και ακολουθούν µε 17,6% οι «απασχολούµενοι στην παροχή 

υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήµατα». Επίσης 16,5% των κενών 

θέσεων εργασίας παρουσιάζουν τα επαγγέλµατα «τεχνολόγοι, τεχνικοί 

βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα», «υπάλληλοι γραφείου 

και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα» και «ειδικευµένοι τεχνίτες και 

ασκούντες συναφή επαγγέλµατα». 

 η πλειοψηφία των κενών θέσεων εργασίας είναι σε επιχειρήσεις µε 

τζίρο µικρότερο των 0,1499 εκατοµµυρίων ευρώ, καθώς επίσης και σε 

επιχειρήσεις µε µέγεθος απασχόλησης δύο άτοµα 

 ζητούνται κυρίως απόφοιτοι γυµνασίου (33% των κενών θέσεων) και 

απόφοιτοι Λυκείου (34,1% των κενών θέσεων). Το 16,5% των κενών 

θέσεων είναι για τους αποφοίτους τεχνικής σχολής και το υπόλοιπο 

16,5% είναι για αποφοίτους ΤΕΙ 

 

Τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από αυτή την ενότητα είναι ότι :  

 η πλειοψηφία των απασχολουµένων (71,9%) είναι άνδρες 

 το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων (60,4%) είναι στον κλάδο 

«ξενοδοχεία και εστιατόρια» και στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» 

 το 81,6% των απασχολουµένων είναι σε επιχειρήσεις µε τζίρο µικρότερο των 

0,1499 εκατοµµυρίων ευρώ 
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 το 6,5% των απασχολουµένων είναι αλλοδαποί που εργάζονται κυρίως στον 

κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» και στον κλάδο «κατασκευές» 

 το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων (25,3% επί του συνόλου) είναι 

σε επιχειρήσεις µε µέγεθος απασχόλησης 10 άτοµα και το 21,6% των 

απασχολουµένων σε επιχειρήσεις µε µέγεθος απασχόλησης τα 4 άτοµα 

 το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων είναι µέχρι 49 ετών, ενώ το 

24,2% του συνόλου των απασχολουµένων είναι άνω των 50 ετών 

 σε επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ το 40,8% των 

απασχολουµένων είναι ηλικίας 30 – 49 ετών 

 το 44,9% των απασχολουµένων είναι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, δηλαδή 

υπάρχει σηµαντικό ποσοστό αυτοαπασχολουµένων 

 το 25% των απασχολουµένων έχει συγγενική σχέση µε τον ιδιοκτήτη της 

επιχείρησης 

 το 85,4% των απασχολουµένων είναι πλήρους απασχόλησης και το 14,6% 

είναι µερικής απασχόλησης, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση µε το µέσο 

ποσοστό µερικής απασχόλησης στο σύνολο της χώρας 

 το µεγαλύτερο ποσοστό των µερικώς απασχολουµένων είναι στον κλάδο 

«άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου 

και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα» 

 το 20,7% των απασχολουµένων έχει προϋπηρεσία µέχρι 2 έτη. Από αυτούς το 

41,51% είναι στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες» 

 το 36,7% των απασχολουµένων είναι «µέλη βουλευτικών σωµάτων, ανώτερα 

διοικητικά / διευθυντικά στελέχη» 

 το 62,7% των απασχολουµένων είναι χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου (µέχρι 

απολυτήριο Γυµνασίου) 

 αναµένεται αύξηση της συνολικής απασχόλησης κατά 1,1% τον επόµενο 

χρόνο και κατά 11,9% τα επόµενα τρία χρόνια. Τον επόµενο χρόνο η αύξηση 

της απασχόλησης αναµένεται να προέλθει από τον κλάδο των «κατασκευών» 

και στα επόµενα τρία χρόνια αναµένεται να προέλθει από τον κλάδο 

«µεταποιητικές βιοµηχανίες» 

 αναµένεται αύξηση των απασχολουµένων στο επάγγελµα «υπαλλήλων 

γραφείου και των ασκούντων συναφή επαγγέλµατα» τον επόµενο χρόνο και 

αύξηση των απασχολουµένων στα επαγγέλµατα «τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί 

και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα», «υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες 
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συναφή επαγγέλµατα», «απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και 

πωλητές σε καταστήµατα», «ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 

επαγγέλµατα», «χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, 

µηχανηµάτων» και «ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 

µικροεπαγγελµατίες» στα επόµενα τρία χρόνια 

 υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας στους κλάδους «µεταποιητικές βιοµηχανίες» 

και «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» και κυρίως στα επαγγέλµατα 

«ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες» και 

«απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές στα καταστήµατα». 

Το εκπαιδευτικό επίπεδο των ζητούµενων ατόµων είναι κυρίως απολυτήριο 

Γυµνασίου και απολυτήριο Λυκείου. 

 

5.3.3 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων (το 91,3% του συνόλου των 

επιχειρήσεων) δεν ακολουθεί συγκεκριµένη  πολιτική όταν επιθυµεί να προσλάβει 

κόσµο. Το 5% των επιχειρήσεων προσλαµβάνει κόσµο µέσω γνωστών, φίλων και 

συναδέλφων. Από τις επιχειρήσεις που προσλαµβάνουν υπαλλήλους µέσω γνωστών, 

φίλων και συναδέλφων το 68,2%  είναι στον κλάδο «γεωργία / κτηνοτροφία» και 

είναι και επιχειρήσεις µε µέγεθος τζίρου µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ. 

Σε περίπτωση που υπάρξουν µη προγραµµατισµένες ανάγκες για 

χρησιµοποίηση επιπρόσθετου εργατικού δυναµικού το 88% των επιχειρήσεων δεν 

έχει αποφασίσει / δεν γνωρίζει τι θα πράξει. Το 7,1% των επιχειρήσεων θα 

προσφύγουν στη λύση της χρησιµοποίησης προσωρινού, ευκαιριακού προσωπικού. 

Αυτές οι επιχειρήσεις (σε ποσοστό 47,8%) είναι στον κλάδο «γεωργία / 

κτηνοτροφία» και είναι επιχειρήσεις µε µέγεθος απασχόλησης 6 – 10 άτοµα. 

Το 96,4% του συνόλου των επιχειρήσεων δε χρησιµοποιεί και ούτε προτίθεται 

να χρησιµοποιήσει τη µέθοδο των υπερωριών και µόνο το 3,5% χρησιµοποιεί αυτή τη 

µέθοδο ευκαιριακά. Από τις επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν ευκαιριακά τη µέθοδο 

των υπερωριών, το 97,2% είναι στον κλάδο των «κατασκευών» και έχουν µέγεθος 

απασχόλησης περίπου 4 άτοµα. Επιπλέον ο κύριος λόγος που το 95,1% των 

επιχειρήσεων χρησιµοποιεί έστω και ευκαιριακά τη µέθοδο των υπερωριών είναι 

επειδή έχει συνηθίσει να χρησιµοποιεί το προσωπικό της µε αυτό τον τρόπο. 

Σ’ ότι αφορά τον τρόπο µε τον οποίο οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση 

µαθαίνουν το αντικείµενο εργασίας τους για τη συγκεκριµένη θέση που τους έχει 
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ανατεθεί, το 85,6% των επιχειρήσεων απάντησε ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένη 

διαδικασία. Ένα 3,4% απάντησε ότι το µαθαίνουν «από τις σπουδές τους που έχουν 

ολοκληρώσει πριν έρθουν στην επιχείρηση», ένα άλλο 3,4% ότι το µαθαίνουν µέσα 

από την «εµπειρία τους στη συγκεκριµένη θέση εργασίας» και ένα άλλο 3,4% µέσα 

από το «συνδυασµό εκπαίδευσης / κατάρτισης και εµπειρίας από τη θέση». Η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων που απάντησε ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένη 

διαδικασία είναι επιχειρήσεις µε µέγεθος απασχόλησης 1 ή και 2 άτοµα και µε 

µέγεθος τζίρου µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ. 

Το 93,2% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι οι άνδρες εργαζόµενοι 

προσαρµόζονται στις απαιτήσεις των θέσεων και µε αυτό τον τρόπο υπάρχει 

αντιστοίχηση ανάµεσα στα προσόντα και τις δεξιότητες των ανδρών εργαζοµένων και 

αυτών που απαιτούν οι θέσεις που έχουν αναλάβει. Στην περίπτωση των γυναικών το 

ποσοστό των επιχειρήσεων που έδωσε την ίδια, για τους άνδρες εργαζόµενους, 

απάντηση είναι 51,7%. Ένα 48,3% απάντησε ότι για τις θέσεις που ζητούν δεν 

υπάρχουν γυναίκες εργαζόµενοι. Από αυτές τις επιχειρήσεις το 43,4% είναι στον 

κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» και το 28,5% είναι στον κλάδο 

«µεταποιητικές βιοµηχανίες». 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί έλλειψη στην κατάρτιση του προσωπικού το 

98,5% των επιχειρήσεων δεν έχει συγκεκριµένη πολιτική αντιµετώπισής του, το 1,4% 

του συνόλου των επιχειρήσεων προγραµµατίζει την κατάρτιση του προσωπικού και 

το 0,1% προσλαµβάνει καταρτισµένο προσωπικό. Από τις εταιρείες που 

προγραµµατίζουν την κατάρτιση προσωπικού σχεδόν όλες είναι στον κλάδο 

«µεταποιητικές βιοµηχανίες». 

Τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ενότητα αυτή είναι ότι : 

 η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν ακολουθεί συγκεκριµένη 

πολιτική  όταν επιθυµεί να προσλάβει υπαλλήλους, δε χρησιµοποιεί τη µέθοδο 

των υπερωριών σε περίπτωση ανάγκης κάλυψης έκτακτων αναγκών, δεν 

ακολουθεί συγκεκριµένη διαδικασία για να µάθουν οι εργαζόµενοι το 

αντικείµενο της εργασίας τους, θεωρεί ότι οι άνδρες εργαζόµενοι 

προσαρµόζονται στις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας και δεν έχει 

συγκεκριµένη πολιτική αντιµετώπισης µιας έλλειψης σε κατάρτιση. 

 

5.3.4 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
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Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (84,7%) δεν έχει προσλάβει ή απολύσει 

κάποιον τα τελευταία χρόνια µ’ αποτέλεσµα να µην έχει άποψη ως προς το ποιος 

παράγοντας επηρεάζει σηµαντικά τις προσλήψεις και τις απολύσεις. Το 8,4% του 

συνόλου των επιχειρήσεων δήλωσε ότι θεωρεί τα «οικονοµικά δεδοµένα  της 

επιχείρησης» ως το σηµαντικότερο παράγοντας που επηρεάζει τις προσλήψεις / 

απολύσεις. Από αυτές τις επιχειρήσεις, που δήλωσαν ως σηµαντικότερο παράγοντας 

τα «οικονοµικά δεδοµένα της επιχείρησης» το 42,4% είναι στον κλάδο «χονδρικό και 

λιανικό εµπόριο» και το 40,3% είναι στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια». Είναι  

κυρίως επιχειρήσεις µε µέγεθος απασχόλησης τα 5 άτοµα ή και τα 4 άτοµα και µε 

µέγεθος τζίρου κυρίως µέχρι 0,299 εκατοµµύρια ευρώ. 

Το 87,4% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι δεν θα αλλάξει το επίπεδο της 

απασχόλησης τα επόµενα τρία χρόνια, ενώ το 12,5% του συνόλου των επιχειρήσεων 

απάντησε ότι θα αυξηθεί. Από το σύνολο των επιχειρήσεων που θα αυξήσουν την 

απασχόληση τα επόµενα τρία χρόνια, το 27% είναι στον κλάδο «γεωργία / 

κτηνοτροφία» και το 37,9% είναι στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες». Το 54% 

αυτών έχει µέγεθος απασχόλησης τα 2 άτοµα και το 39,3% έχει µέγεθος 

απασχόλησης τα 4 άτοµα. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που θα 

αυξήσουν την απασχόληση είναι επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια 

ευρώ. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή των επιχειρήσεων που θα 

αυξήσουν την απασχόληση ανάλογα µε τα χρόνια λειτουργίας των. 

 

Πίνακας 14 : Ποσοστιαία κατανοµή των επιχειρήσεων που θα αυξήσουν την 

απασχόληση ανάλογα µε τα χρόνια λειτουργίας των 

 Απόλυτες τιµές Ποσοστιαίες τιµές 

Εντός ενός έτους 279 27,0 

Πριν ένα έτος 0 0,0 

Πριν δύο έτη 64 6,2 

Πριν τρία έτη 279 27,0 

Πριν τέσσερα έτη 0 0,0 

Πριν πέντε έτη 0 0,0 

έξι – δέκα έτη 279 27,0 

11 - 15 έτη 0 0,0 

Περισσότερο από 16 έτη 133 12,9 
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Σύνολο 1032 100,0 

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ Α.Ε., ∆εκέµβριος 2003 

 

 Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 14 παρατηρούµε ότι το 27% των 

επιχειρήσεων λειτουργεί λιγότερο από ένα έτος, ένα άλλο 27% λειτουργεί λιγότερο 

από 3 έτη και ένα άλλο 27% λειτουργεί από 6 – 10 έτη. 

 Ο σηµαντικότερος λόγος που επηρεάζει την απασχόληση (για το 54,4%  των 

επιχειρήσεων που αναµένεται να αυξήσουν την απασχόληση) είναι ότι το σηµερινό 

προσωπικό των επιχειρήσεων δεν επαρκεί. Η πλειοψηφία αυτών των επιχειρήσεων 

έχει µέγεθος απασχόλησης τα 2 άτοµα, είναι στον κλάδο «µεταποιητικές 

βιοµηχανίες» και στον κλάδο «διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και 

εµπορικές δραστηριότητες» και έχει µέγεθος τζίρου µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ. 

 Σ’ ότι αφορά την ύπαρξη κενών θέσεων εργασίας, µόνο το 3,6% των 

επιχειρήσεων δήλωσε ότι υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας. Η πλειοψηφία αυτών των 

επιχειρήσεων είναι στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες», είναι επιχειρήσεις µε 

µέγεθος απασχόλησης 2 άτοµα,  µε τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ και µε 

χρόνο λειτουργίας λιγότερο από 1 έτος. 

 Τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από αυτή την ενότητα είναι ότι : 

 ο σηµαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει τις προσλήψεις / απολύσεις 

είναι τα «οικονοµικά δεδοµένα της επιχείρησης». Βέβαια η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κάποιον παράγοντα επειδή δεν έχει 

κάνει προσλήψεις ή απολύσεις 

 το 12,5% των επιχειρήσεων θα αυξήσει το επίπεδο της απασχόλησης τα 

επόµενα τρία χρόνια. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι κυρίως στον κλάδο «γεωργία 

/ κτηνοτροφία» και στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες» 

 ο σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο θα αυξηθεί η απασχόληση είναι ότι το 

υπάρχον προσωπικό της επιχείρησης δεν επαρκεί 

 το 3,6% των επιχειρήσεων έχει κενές θέσεις εργασίας. Η πλειοψηφία αυτών 

των επιχειρήσεων είναι στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες» και 

λειτουργούν λιγότερο από 1 έτος. 

 

5.3.5 ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΑΕ∆ 

Στην περίπτωση των επιχειρήσεων του νοµού Τρικάλων µόνο το 18% των 

επιχειρήσεων έχει οργανώσει ή συνδιοργανώσει µε τον ΟΑΕ∆ πρόγραµµα 
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κατάρτισης του προσωπικού τα τελευταία τρία χρόνια.  Η πλειοψηφία αυτών των 

επιχειρήσεων βρίσκεται κυρίως στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» (37,7%) και 

στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» (23,9%). Το 20,4% αυτών των 

επιχειρήσεων έχει µέγεθος απασχόλησης 4 άτοµα. Είναι δε κυρίως µικρές 

επιχειρήσεις µε τζίρο λιγότερο από 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ. 

Το 17,6% των επιχειρήσεων σκοπεύει να οργανώσει κάποιο πρόγραµµα 

κατάρτισης τα επόµενα τρία χρόνια. Η πλειοψηφία αυτών των επιχειρήσεων είναι 

στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες», έχουν µέγεθος απασχόλησης τα 2 άτοµα 

και τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ. 

Μόνο το 11,2% των επιχειρήσεων έχει κάνει χρήση των προγραµµάτων 

απασχόλησης του ΟΑΕ∆. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι κυρίως στους κλάδους 

«χονδρικό και λιανικό εµπόριο», «κατασκευές» και «ξενοδοχεία και εστιατόρια» και 

έχουν τζίρο κυρίως µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ. Σ’ ότι αφορά το µέγεθος της 

απασχόλησης αυτών των επιχειρήσεων, κυµαίνεται κυρίως από 3 µέχρι 10 άτοµα. 

Μόνο το 16,2% των επιχειρήσεων σκοπεύει να κάνει χρήση των 

προγραµµάτων απασχόλησης του ΟΑΕ∆. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι κυρίως στον 

κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες», έχουν µέγεθος απασχόλησης τα 2 άτοµα και 

τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ. 

Σ’ ότι αφορά τη χρήση προγραµµάτων κατάρτισης µόνο το 4,8% θα κάνει 

χρήση αυτών των προγραµµάτων. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι κυρίως στον κλάδο 

«ξενοδοχεία και εστιατόρια» και στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες». Είναι 

επιχειρήσεις µε µέγεθος απασχόλησης 2 άτοµα ή και από 6 – 10 άτοµα και τζίρο 

µέχρι 0,299 εκατοµµύρια ευρώ. 

Από τις επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι έκαναν χρήση των προγραµµάτων του 

ΟΑΕ∆ το 99,2% αυτών των επιχειρήσεων δήλωσε ότι θα προσλάµβανε αυτό τον 

κόσµο έστω και αν δεν υπήρχαν τα προγράµµατα. Ο κυριότερος λόγος (για το 67,2% 

των εν λόγω επιχειρήσεων) που έκαναν χρήση των προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ είναι η 

«µείωση του κόστους».  

Από τις επιχειρήσεις που δεν έκαναν χρήση των προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ το 

74,8% αυτών δήλωσε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν χρησιµοποίησαν τα προγράµµατα 

αυτά είναι ότι «δεν χρειάζονται προσωπικό». 

Τα βασικά συµπεράσµατα αυτής της ενότητας είναι ότι: 

 η αποδοχή των προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ είναι σχετικά µικρή 
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 µικρός σχετικά αριθµός επιχειρήσεων (18%) έχει οργανώσει ή 

συνδιοργανώσει κάποιο πρόγραµµα κατάρτισης, και (11,2%) έχει κάνει χρήση 

προγραµµάτων πολιτικών απασχόλησης του ΟΑΕ∆ 

 µόνο το 16,2% των επιχειρήσεων σκοπεύει να κάνει χρήση των 

προγραµµάτων απασχόλησης του ΟΑΕ∆ τα επόµενα χρόνια 

 η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων (99,2%) που έκανε χρήση των 

προγραµµάτων δήλωσε ότι θα προσλάµβανε αυτούς τους υπαλλήλους, ακόµη 

και αν δεν υπήρχαν αυτά τα προγράµµατα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

 

6.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 Η εν λόγω µελέτη έχει δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος αφορά την 

καταγραφή των οικονοµικών δεδοµένων της περιοχής, την ανάδειξη των 

πλεονεκτηµάτων της και των αδυναµιών που αντιµετωπίζει, καθώς επίσης και των 

ευκαιριών - προοπτικών που διανοίγονται / προδιαγράφονται για το επόµενο χρονικό 

διάστηµα. Ο δεύτερος στόχος είναι η καταγραφή / αποτύπωση και ανάλυση των 

βασικών χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας στην εν λόγω περιοχή, ο εντοπισµός 

των προβληµάτων, των αιτίων της ανεργίας και των προσδιοριστικών παραγόντων 

της απασχόλησης. 

 Θεωρώντας ως βασική υπόθεση ότι η απασχόληση σε µία περιοχή 

προσδιορίζεται τόσο από το τι συµβαίνει στον οικονοµικό τοµέα (οικονοµικές 

δυνατότητες της περιοχής) όσο και από το τι συµβαίνει στην αγορά εργασίας, µέσα 

από αυτή τη µελέτη προσπαθούµε να παρουσιάσουµε αυτές τις δύο πτυχές : την 

οικονοµία και την αγορά εργασίας. 

 Οι προτάσεις πολιτικής που στοχεύουν στην αύξηση της απασχόλησης και 

στη µείωση της ανεργίας πρέπει να στηρίζονται στην πληροφόρηση γύρω από τα δύο 

προαναφερόµενα θέµατα : του τι γίνεται στην οικονοµία και του τι συµβαίνει στην 

αγορά εργασίας. 

 Οι αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής προσδιορίζουν σαφώς και τους 

ευνοϊκούς χώρους που µπορεί να αυξηθεί η απασχόληση. Η γνώση της δοµής της 

αγοράς εργασίας βοηθάει στη χάραξη εκείνων των πολιτικών που θα βοηθήσουν την 

καλύτερη οργάνωση της αγοράς, τη σύζευξη της ζήτησης µε την προσφορά εργασίας, 

την αύξηση της απασχόλησης και τη µείωση της ανεργίας. 

 Είναι σαφές ότι ο στόχος αυτών των πολιτικών δεν είναι να προσδιορίσουν 

την οικονοµική ή αναπτυξιακή πολιτική που πρέπει να έχει η κυβέρνηση, αλλά µε 

δεδοµένα τα αναπτυξιακά στοιχεία µίας συγκεκριµένης περιοχής να εντοπιστούν οι 

κλάδοι εκείνοι όπου µπορούν να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας και να αυξήσουν 

την απασχόληση. 
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 Η φιλοσοφία των πολιτικών απασχόλησης είναι ότι οι πολιτικές αυτές έχουν 

στόχους και περιλαµβάνουν και µέτρα υλοποίησης των στόχων. Ο στόχος µπορεί να 

ταυτίζεται µε την τάση που επικρατεί στην αγορά. Για παράδειγµα παρατηρείται 

αύξηση του αριθµού των αυτοαπασχολουµένων, οπότε η πολιτική που πρέπει να 

εφαρµοστεί να είναι η περαιτέρω ενίσχυση της οµάδας των αυτοαπασχολουµένων. 

Μπορεί όµως ο στόχος να είναι εκ διαµέτρου αντίθετος µε την επικρατούσα τάση αν 

για παράδειγµα η κυβέρνηση θεωρεί ότι αυτή η τάση πρέπει να αντιστραφεί. Στο 

προηγούµενο παράδειγµα ενώ υπάρχει αύξηση του αριθµού των 

αυτοαπασχολουµένων, η κυβέρνηση θεωρεί ότι η τάση αυτή πρέπει να περιοριστεί 

και ακολουθεί πολιτική ενίσχυσης της οµάδας των µισθωτών. 

 Ως εκ τούτου η χάραξη πολιτικών απασχόλησης πρέπει αφενός µεν να 

στηρίζεται στην υπάρχουσα πληροφόρηση και καλή γνώση των οικονοµικών 

δεδοµένων και των δεδοµένων της αγοράς εργασίας, πρέπει αφετέρου να εκφράζει 

την πολιτική βούληση. 

 

6.2  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

 Όπως προέκυψε από το πρώτο µέρος της µελέτης που αφορά τα αναπτυξιακά 

δεδοµένα του νοµού συµπεραίνουµε ότι : 

 η συµµετοχή του αγροτικού τοµέα στο σύνολο της παραγωγής είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική. Το 1998 η συµµετοχή του αγροτικού τοµέα στο ΑΕΠ είναι 26,2%, 

του δευτερογενή τοµέα είναι 12,5% και του τριτογενή τοµέα 61,4% 

 το µεγαλύτερο µέρος της αγροτικής παραγωγής αφορά το βαµβάκι και σε 

µικρότερο βαθµό το σιτάρι, το καλαµπόκι, τα τεύτλα και τον καπνό 

 το µέγεθος των γεωργικών εκµεταλλεύσεων είναι ιδιαίτερα µικρό 

 η βιοµηχανική παραγωγή, όπως δείχνουν και τα στοιχεία, είναι περιορισµένη 

και αφορά κυρίως τη µεταποίηση  των αγροτικών προϊόντων 

 αν και το 37,5% του πληθυσµού στο νοµό Καρδίτσας ζει σε αγροτικές 

περιοχές, ο βαθµός αστικοποίησης στην περιοχή αυξάνεται τα τελευταία 

χρόνια 

 υπάρχει σχετική γεωγραφική αποµόνωση της περιοχής 

 το 1998 η Καρδίτσα παρουσίαζε το χαµηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ στην 

περιφέρεια Θεσσαλίας.  

 το µέγεθος των επιχειρήσεων είναι πολύ µικρό και υπάρχει έλλειψη 

επιχειρηµατικής παιδείας 



 

 340

 απουσιάζει η ύπαρξη µιας ολοκληρωµένης και συντονισµένης εθνικής 

χωροταξικής και αναπτυξιακής πολιτικής 

 υπάρχει τάση ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας 

 

 Σ’ ότι αφορά τη δοµή της αγοράς εργασίας (το δεύτερο µέρος της µελέτης) µε 

βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, του ΟΑΕ∆ και µε βάση τα στοιχεία της έρευνας πεδίου 

σε δείγµα επιχειρήσεων στο νοµό προέκυψαν ότι : 

Περιφέρεια Θεσσαλίας (1999 – 2002) 

 µειώνεται ο πληθυσµός σε ηλικία προς εργασία, το εργατικό δυναµικό, οι 

απασχολούµενοι και οι άνεργοι   

 µειώνεται το ποσοστό συµµετοχής, ενώ αυξάνεται ελαφρά το ποσοστό 

απασχόλησης 

 το ποσοστό των µισθωτών είναι σηµαντικά µικρότερο σε σχέση µε το σύνολο 

της χώρας 

 το ποσοστό απασχόλησης στη γεωργία είναι διπλάσιο απ΄ ότι είναι στο 

σύνολο της χώρας 

 το ποσοστό ανεργίας µειώνεται, αλλά παραµένει υψηλότερο του µέσου 

ποσοστού ανεργίας στο σύνολο της χώρας 

 το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 15 – 24 ετών είναι υψηλότερο απ’ ότι 

είναι στο σύνολο της χώρας 

 η πλειοψηφία των απασχολουµένων έχει χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και 

ειδικότερα αποφοίτων ∆ηµοτικού και αποφοίτων Λυκείου  

 το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων είναι «ειδικευµένοι γεωργοί», 

κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς και ακολουθούν οι απασχολούµενοι στην 

παροχή υπηρεσιών 

 οι «ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες» και οι 

«απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών» είναι αυτοί που παρουσίασαν τη 

µεγαλύτερη απόλυτη αύξηση στο µέγεθος της απασχόλησης 

 η πλειοψηφία των ανέργων έχει χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης . Ειδικότερα το 

µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων είναι απόφοιτοι Λυκείου, ακολουθούν οι 

απόφοιτοι ∆ηµοτικού και οι απόφοιτοι Γυµνασίου 

 οι εγγεγραµµένες άνεργες γυναίκες στο Νοµό Καρδίτσας αποτελούν την 

πλειοψηφία των εγγεγραµµένων ανέργων 
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 η πλειοψηφία των εγγεγραµµένων ανέργων στο νοµό Καρδίτσας έχει ηλικία 

25 – 44 ετών 

 το µεγαλύτερο ποσοστό των εγγεγραµµένων ανέργων στο Νοµό Καρδίτσας 

έχει χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και είναι κυρίως «χειριστές σταθερών 

βιοµηχανικών εγκαταστάσεων» και «υπάλληλοι γραφείου» 

 

Έρευνα πεδίου σε δείγµα επιχειρήσεων του Νοµού Καρδίτσας 

 η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό 

εµπόριο» και στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια», είναι επιχειρήσεις 

µε τζίρο κυρίως µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ και µε µέγεθος 

απασχόλησης κυρίως το 1 ή τα 2 άτοµα 

 η πλειοψηφία των επιχειρήσεων διατήρησε σταθερό τον κύκλο εργασιών 

της και τα κέρδη της την τελευταία τριετία, δεν ανέπτυξαν υπεργολαβικές 

σχέσεις, θεωρούνται σύµφωνα µε τη δήλωσή τους ανταγωνιστικές και ο 

σηµαντικότερος προσδιοριστικός παράγοντας της ανταγωνιστικότητας 

είναι κυρίως η τιµή του προϊόντος και κατά δεύτερον η ποιότητα του 

προϊόντος 

 η πλειοψηφία των απασχολουµένων είναι άνδρες 

 η πλειοψηφία των απασχολουµένων είναι ηλικίας από 30 – 39 ετών 

 η πλειοψηφία των απασχολουµένων έχει προϋπηρεσία 7 – 15 χρόνια και 

µόνο το 2,2% έχει προϋπηρεσία λιγότερη από 2 έτη 

 η πλειοψηφία των απασχολουµένων είναι στον κλάδο «χονδρικό και 

λιανικό εµπόριο» και στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» 

 το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων είναι στην επαγγελµατική 

οµάδα «ανώτερα διοικητικά / διευθυντικά στελέχη» και κατά δεύτερο 

στην επαγγελµατική κατηγορία «ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες 

συναφή επαγγέλµατα» 

 το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων έχει εκπαιδευτικό επίπεδο 

αποφοίτων Λυκείου και ακολουθούν οι απασχολούµενοι µε επίπεδο 

εκπαίδευσης το απολυτήριο Γυµνασίου 

 η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν έχει συγκεκριµένη πολιτική 

προσλήψεων. Για να καλύψει έκτακτες ανάγκες σε προσωπικό καταφεύγει 

στη χρησιµοποίηση της µεθόδου των υπερωριών. Γενικά η πλειοψηφία 
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των επιχειρήσεων δεν έχει συγκεκριµένη πολιτική διαχείρισης του 

ανθρώπινου δυναµικού 

 τα οικονοµικά δεδοµένα των επιχειρήσεων είναι ο σηµαντικότερος 

παράγοντας, για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, που επηρεάζει το 

µέγεθος των προσλήψεων. Την επόµενη τριετία η συντριπτική πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων (97,2%) δεν πρόκειται να αυξήσει την απασχόληση. 

Μόλις το 1% των επιχειρήσεων θα αυξήσουν την απασχόληση. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό αυτών των επιχειρήσεων είναι νέες επιχειρήσεις, 

έχουν δηµιουργηθεί τα τελευταία τρία χρόνια, δραστηριοποιούνται στον 

κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο», απασχολούν 5 άτοµα και έχουν 

τζίρο 0,3 – 0,499 εκατοµµύρια ευρώ 

 η αύξηση της απασχόλησης θα αφορά άτοµα χαµηλού εκπαιδευτικού 

επιπέδου  και θα είναι κυρίως «απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών 

και πωλητές σε καταστήµατα» 

 η αποδοχή των πολιτικών του ΟΑΕ∆ είναι πολύ µικρή. Μόνο το 11% των 

επιχειρήσεων έχει κάνει χρήση των προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ µε 

µοναδικό στόχο τη µείωση του κόστους της επιχείρησης. Το 65% αυτών 

των επιχειρήσεων θα προσλάµβαναν αυτό τον κόσµο, έστω και αν δεν 

υπήρχαν τα προγράµµατα του ΟΑΕ∆. 

 

Προτεινόµενες πολιτικές στο Νοµό Καρδίτσας 

 Οι πολιτικές απασχόλησης που πρέπει να εφαρµοστούν στο Νοµό Καρδίτσας 

πρέπει να έχουν πολλαπλούς στόχους, τόσο βραχυπρόθεσµους όσο και 

µακροπρόθεσµους. Πρέπει επίσης να συνάδουν µε την αναπτυξιακή φυσιογνωµία της 

περιοχής. 

 Οι στόχοι των πολιτικών απασχόλησης πρέπει να είναι οι ακόλουθοι : 

 αύξηση του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία, του εργατικού δυναµικού 

αλλά και του ποσοστού συµµετοχής. Η µείωση του πληθυσµού σε ηλικία προς 

εργασία που παρατηρείται αποτελεί σηµαντικό εν δυνάµει κίνδυνο 

µακροπρόθεσµα αφού περιορίζει το µέγεθος του εργατικού δυναµικού 

 βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου του εργατικού δυναµικού ειδικά αν 

λάβουµε υπόψη µας ότι ο στόχος της Ελλάδας όπως και των υπολοίπων 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να γίνει Κοινωνία της Γνώσης 

 βελτίωση της ηλικιακής διάρθρωση του εργατικού δυναµικού 
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 ενίσχυση της απασχόλησης και µείωση της ανεργίας 

 

Οι πολιτικές απασχόλησης θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τις υπάρχουσες 

συνθήκες στην αγορά εργασίας και τις ευρύτερες οικονοµικές συνθήκες της περιοχής. 

Ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη : 

 η µεγάλη συµµετοχή του αγροτικού τοµέα στο ΑΕΠ του νοµού 

 οι δυνατότητες ανάπτυξης του τουριστικού τοµέα 

 το µεγάλο ποσοστό αυτοαπασχόλησης και το χαµηλό ποσοστό των  µισθωτών 

 ο πολύ µικρός αριθµός προσλήψεων τα τελευταία χρόνια 

 η πολύ µικρή αποδοχή των πολιτικών απασχόλησης του ΟΑΕ∆ 

 

Αν θεωρήσουµε ότι η ποσοστιαία συµµετοχή του αγροτικού τοµέα στο ΑΕΠ στο 

σύνολο της χώρας φθίνει και άρα πιθανόν θα φθίνει και η συµµετοχή του αγροτικού 

τοµέα του νοµού Καρδίτσας στο ΑΕΠ αυτού του νοµού, πρέπει η όποια αναπτυξιακή 

πολιτική να στοχεύει κατά κύριο λόγο στη σύνδεση του αγροτικού τοµέα µε το 

βιοµηχανικό τοµέα (δηλαδή να ενισχυθούν οι βιοµηχανικές µονάδες που 

επεξεργάζονται βιοµηχανικά προϊόντα) αλλά και µε τον τουριστικό τοµέα 

(αγροτουρισµός). Ως εκ τούτου αυτοί οι χώροι είναι πιθανοί χώροι δηµιουργίας νέων 

θέσεων εργασίας. 

Η ύπαρξη ισχυρού ποσοστού αυτοαπασχολουµένων θα µπορούσε να αποτελέσει 

τη βάση είτε για την περαιτέρω ενίσχυσή του, που είναι και το ορθολογικότερο, είτε 

την περαιτέρω ενίσχυση των µισθωτών αν θεωρήσουµε ότι το ποσοστό των 

τελευταίων υπολείπεται. Έχοντας όµως υπόψη ότι οι υπάρχουσες επιχειρήσεις δεν 

προβαίνουν σε προσλήψεις και ότι υπάρχουν αρκετές αναπτυξιακές δυνατότητες σε 

τοµείς όπου η αυτοαπασχόληση είναι ισχυρή, κατανοούµε ότι µάλλον η πολιτική 

ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης και δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων είναι µάλλον η 

πλέον επιθυµητή. 

Η πολιτική επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας µάλλον δείχνει να έχει 

αποτύχει αφενός µεν γιατί το ποσοστό συµµετοχής των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ 

µικρό και αφετέρου η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων δήλωσε ότι θα 

προσλάµβανε αυτούς τους εργαζόµενους έστω και αν δεν υπήρχαν τα προγράµµατα. 

Το χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο απασχολουµένων και ανέργων καθώς επίσης και 

η ανάγκη δηµιουργίας επιχειρήσεων σε τοµείς όπου απαιτούνται δεξιότητες (π.χ. 

σύνδεση του αγροτικού τοµέα µε τη βιοµηχανία και τον τουριστικό τοµέα και την 
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ευρύτερη ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα, προϋποθέτει την ύπαρξη ολοκληρωµένης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο σ’ ότι αφορά την τυπική εκπαίδευση όσο και σε ότι 

αφορά την άτυπη εκπαίδευση, δηλαδή την κατάρτιση. 

Το γεγονός ότι πολύ µικρός αριθµός απασχολουµένων έχει προσληφθεί τα 

τελευταία χρόνια σηµαίνει ότι αφενός µεν δε γίνονται προσλήψεις και αφετέρου οι 

νέοι άνθρωποι που τελειώνουν από την εκπαιδευτική διαδικασία θα έχουν 

επιπρόσθετες  δυσκολίες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποκτήσουν και 

εργασιακή εµπειρία. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στο 

θέµα των νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας οργανώνοντας αφενός µεν 

προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας και αφετέρου προγράµµατα 

κατάρτισης για τη στήριξη όσων επιθυµούν να αυτοαπασχοληθούν και επίσης 

προγράµµατα δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων. 

Το µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων, τόσο από πλευράς τζίρου όσο και από την 

πλευρά του µεγέθους της απασχόλησης, αναδεικνύει αφενός µεν το πρόβληµα της 

ανταγωνιστικότητας αλλά και της σχετικά απόλυτης εξάρτησης της απασχόλησης 

από τα οικονοµικά δεδοµένα της επιχείρησης. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

φαίνεται ότι είναι εντάσεως εργασίας µε αποτέλεσµα το εργασιακό κόστος να 

αποτελεί µάλλον το µεγαλύτερο µέρος του κόστους παραγωγής αλλά και τον 

καθοριστικό παράγοντα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η δηµιουργία 

δικτύων επιχειρήσεων µπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη αξιοποίηση των ήδη 

υπαρχόντων πόρων στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς των και πιθανόν στην 

αύξηση της απασχόλησης. 

 

6.3 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Όπως προέκυψε από το πρώτο µέρος της µελέτης σχετικά µε τις αναπτυξιακές 

δυνατότητες του νοµού Τρικάλων συµπεραίνουµε ότι : 

 η συµµετοχή του πρωτογενή τοµέα είναι σχετικά µεγάλη αν και την περίοδο 

1992 – 1994 παρουσίασε µία σηµαντική κάµψη. Μεγάλο µέρος της 

παραγωγής αφορά την παραγωγή τυριού και κατά δεύτερο λόγο την 

παραγωγή βαµβακιού κλπ. 

 η συµµετοχή του δευτερογενή τοµέα παρουσιάζει µία εξίσου µείωση στο 

ΑΕΠ του νοµού την περίοδο 1990 – 1998, ενώ αντίθετα η συµµετοχή του 

τριτογενή τοµέα αυξάνεται 
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 το κατά κεφαλή ΑΕΠ στο νοµό είναι περίπου στο µέσο όρο της περιφέρειας 

Θεσσαλίας 

 υπάρχει σχετική γεωγραφική αποµόνωση 

 υπάρχει έλλειψη υποδοµών, ανάγκη αξιοποίησης των τοπικών πόρων και 

ανανέωσης του ανθρώπινου δυναµικού 

 κυριαρχεί το µικρό µέγεθος της επιχείρησης  και υπάρχει απουσία χαµηλής 

επιχειρηµατικής παιδείας 

 υπάρχει απουσία ολοκληρωµένης περιφερειακής πολιτικής 

 διαφαίνονται δυνατότητες στήριξης της κτηνοτροφικής παραγωγής 

 διαφαίνονται δυνατότητες καλύτερης εκµετάλλευσης του πολιτιστικού 

πλούτου της χώρας και του τουριστικού τοµέα 

 

Με βάση την έρευνα πεδίου σε δείγµα επιχειρήσεων του νοµού Τρικάλων  

συµπεραίνουµε ότι : 

 η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι µικρές επιχειρήσεις είτε 

από πλευράς τζίρου είτε από πλευράς απασχόλησης 

 η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο 

«χονδρικό και λιανικό εµπόριο» και στον κλάδο «ξενοδοχεία και 

εστιατόρια». Όµως ένα σηµαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων 

δραστηριοποιείται και στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες». 

 περίπου οι µισές επιχειρήσεις κράτησαν σταθερά το τζίρο τους και τα 

κέρδη τους τα τελευταία τρία έτη και ένα 22% δήλωσε ότι αυξήθηκε τόσο 

ο τζίρος όσο και τα κέρδη 

 η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, κατά την άποψή τους, θεωρούνται ότι 

είναι ανταγωνιστικές, ειδικά όσες απασχολούν πολύ λίγα άτοµα 

 οι σηµαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητά 

τους είναι η τιµή και η ποιότητα του προϊόντος 

 η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν έχει αναπτύξει ούτε 

επιθυµεί να αναπτύξει υπεργολαβικές σχέσεις 

 το ποσοστό αυτοαπασχόλησης δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, ειδικά αν το 

συγκρίνουµε µε το αντίστοιχο ποσοστό στο νοµό Καρδίτσας 

 η πλειοψηφία των απασχολουµένων είναι άνδρες 

 η πλειοψηφία των απασχολουµένων είναι συγκεντρωµένη σε πολύ µικρές 

επιχειρήσεις 
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 απασχολείται ένα σχετικά σηµαντικό ποσοστό αλλοδαπών ειδικά στον 

κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» και στον κλάδο «κατασκευές» 

 το 43% των απασχολουµένων έχει ηλικιακή διάθρωση 30 – 49 ετών, 

δηλαδή το εργατικό δυναµικό δείχνει κάποια σηµάδια γήρανσης 

 το 45% των απασχολουµένων είναι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων 

 το ποσοστό µερικής απασχόλησης είναι ιδιαίτερα υψηλό (14,6% στο 

σύνολο των απασχολουµένων) ειδικά στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό 

εµπόριο» και στον κλάδο «άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 

υπέρ του κοινωνικού συνόλου». Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι το 

ποσοστό της µερικής απασχόλησης στους άνδρες είναι υψηλότερο απ’ ότι 

είναι στις γυναίκες, αντίθετα από ότι συνήθως συµβαίνει  

 το εκπαιδευτικό επίπεδο των απασχολουµένων είναι σχετικά χαµηλό 

(απόφοιτοι γυµνασίου και απόφοιτοι λυκείου) 

 το 21% των απασχολουµένων έχει προϋπηρεσία µέχρι 2 έτη, το οποίο 

δείχνει ότι δεν γίνονται σηµαντικές προσλήψεις τα τελευταία χρόνια 

 το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι στην επαγγελµατική κατηγορία 

«ανώτερα διοικητικά / διευθυντικά στελέχη» και ακολουθούν οι 

απασχολούµενοι στην επαγγελµατική κατηγορία «ανειδίκευτοι εργάτες, 

χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες» 

 η συνολική απασχόληση αναµένεται να αυξηθεί κατά 1,1% σ’ ένα χρόνο 

και ειδικότερα στον κλάδο των κατασκευών. Σε µία περίοδο 3 ετών 

αναµένεται να αυξηθεί κατά 11,9% και ειδικά στον κλάδο «µεταποιητικές 

βιοµηχανίες» 

 αναµένεται να αυξηθεί η απασχόληση στα επαγγέλµατα «τεχνολόγοι, 

τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα», «απασχολούµενοι 

στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήµατα», «ειδικευµένοι 

τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα» κλπ. Η µεγαλύτερη 

αναµενόµενη απόλυτη αύξηση είναι στο επάγγελµα «ανειδίκευτοι εργάτες, 

χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες» 

 υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες» 

και στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» 
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Προτεινόµενες πολιτικές στο νοµό Τρικάλων 

 Όπως και στην περίπτωση του νοµού Καρδίτσας οι πολιτικές απασχόλησης 

πρέπει να έχουν τόσο βραχυπρόθεσµους όσο και µακροπρόθεσµους στόχους που να 

συνάδουν µε την αναπτυξιακή φυσιογνωµία της περιοχής. Ειδικότερα οι στόχοι αυτοί 

πρέπει να είναι : 

 αύξηση του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία, του εργατικού δυναµικού 

αλλά και του ποσοστού συµµετοχής. Η µείωση του πληθυσµού σε ηλικία προς 

εργασία που παρατηρείται αποτελεί σηµαντικό εν δυνάµει κίνδυνο 

µακροπρόθεσµα αφού περιορίζει το µέγεθος του εργατικού δυναµικού 

 βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου του εργατικού δυναµικού ειδικά αν 

λάβουµε υπόψη µας ότι ο στόχος της Ελλάδας όπως και των υπολοίπων 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να γίνει Κοινωνία της Γνώσης 

 βελτίωση της ηλικιακής διάρθρωση του εργατικού δυναµικού 

 ενίσχυση της απασχόλησης και µείωση της ανεργίας 

 

Οι πολιτικές απασχόλησης θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τις υπάρχουσες 

συνθήκες στην αγορά εργασίας και τις ευρύτερες οικονοµικές συνθήκες της περιοχής. 

Ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη : 

 τη σχετικά µεγάλη συµµετοχή του πρωτογενή τοµέα και ειδικά του 

κτηνοτροφικού κλάδου στο ΑΕΠ του νοµού 

 οι δυνατότητες ανάπτυξης του τουριστικού τοµέα και η σύνδεσή του µε τον 

πολιτισµό 

 το µεγάλο ποσοστό µερικής απασχόλησης  

 ο σχετικά µικρός αριθµός προσλήψεων τα τελευταία χρόνια 

 η πολύ µικρή αποδοχή των πολιτικών απασχόλησης του ΟΑΕ∆ 

 Η σηµαντική συµµετοχή της κτηνοτροφικής παραγωγής στο ΑΕΠ του νοµού 

αφήνει περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη της. Επιπλέον η ύπαρξη σηµαντικού 

πολιτιστικού αποθέµατος αφήνει επίσης περιθώρια για την ανάπτυξη του 

πολιτιστικού τοµέα αλλά και ειδικότερα για τη σύνδεσή του µε τον τουρισµό και την 

ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού. Ως εκ τούτου  αυτοί οι χώροι θεωρούνται 

πιθανοί χώροι δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. 

 Στους εν λόγω τοµείς είναι πιθανότερο να δηµιουργηθούν νέες επιχειρήσεις 

και έτσι να αυξηθεί η απασχόληση και λιγότερο να ενισχυθούν οι ήδη υπάρχουσες, 

χωρίς αυτό να αποκλείεται. Κατά συνέπεια η πολιτική του κράτους πρέπει να 
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στοχεύει στην ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης, στη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων 

στους εν λόγω τοµείς. Αυτό πιθανόν ισχύει και για τους υπόλοιπους τοµείς στο βαθµό 

που ο αριθµός προσλήψεων τα τελευταία χρόνια δεν είναι σηµαντικός ειδικά αν 

λάβουµε υπόψη µας ότι το 22% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι τόσο ο τζίρος τους 

όσο και τα κέρδη τους αυξήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια. 

Η πολιτική επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας µάλλον δείχνει να έχει 

αποτύχει αφενός µεν γιατί το ποσοστό συµµετοχής των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ 

µικρό και αφετέρου η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων δήλωσε ότι θα 

προσλάµβανε αυτούς τους εργαζόµενους έστω και αν δεν υπήρχαν τα προγράµµατα. 

Το χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο απασχολουµένων και ανέργων καθώς επίσης και 

η ανάγκη δηµιουργίας επιχειρήσεων σε τοµείς όπου απαιτούνται δεξιότητες (π.χ. 

ανάπτυξη και σύνδεση του πολιτιστικού τοµέα µε τον τουρισµό και την ευρύτερη 

ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα, προϋποθέτει την ύπαρξη ολοκληρωµένης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο σ’ ότι αφορά την τυπική εκπαίδευση όσο και σε ότι 

αφορά την άτυπη εκπαίδευση, δηλαδή την κατάρτιση. 

Το γεγονός ότι πολύ µικρός αριθµός απασχολουµένων έχει προσληφθεί τα 

τελευταία χρόνια σηµαίνει ότι αφενός µεν δε γίνονται προσλήψεις και αφετέρου οι 

νέοι άνθρωποι που τελειώνουν από την εκπαιδευτική διαδικασία θα έχουν 

επιπρόσθετες  δυσκολίες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποκτήσουν και 

εργασιακή εµπειρία. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στο 

θέµα των νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας οργανώνοντας αφενός µεν 

προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας και αφετέρου προγράµµατα 

κατάρτισης για τη στήριξη όσων επιθυµούν να αυτοαπασχοληθούν και επίσης 

προγράµµατα δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων. 

Στο βαθµό δε που η µερική απασχόληση είναι αρκετά αυξηµένη στο νοµό θα 

µπορούσαν να υπάρξουν προγράµµατα περαιτέρω ενίσχυσής της. 

Το µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων, τόσο από πλευράς τζίρου όσο και από την 

πλευρά του µεγέθους της απασχόλησης, αναδεικνύει αφενός µεν το πρόβληµα της 

ανταγωνιστικότητας αλλά και της σχετικά απόλυτης εξάρτησης της απασχόλησης 

από τα οικονοµικά δεδοµένα της επιχείρησης. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

φαίνεται ότι είναι εντάσεως εργασίας µε αποτέλεσµα το εργασιακό κόστος να 

αποτελεί µάλλον το µεγαλύτερο µέρος του κόστους παραγωγής αλλά και τον 

καθοριστικό παράγοντα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η δηµιουργία 

δικτύων επιχειρήσεων µπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη αξιοποίηση των ήδη 
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υπαρχόντων πόρων στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς των και πιθανόν στην 

αύξηση της απασχόλησης. 

 

 


