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Περίληψη 

 
Στην παρούσα εργασία επιλέγεται ως περιοχή µελέτης, το νοτιοδυτικό τµήµα του Νοµού 
Τρικάλων, η περιοχή του Ασπροπόταµου – Κόζιακα. Σκοπός της εργασίας είναι να 
διερευνήσει τις παραµέτρους και τις δυνατότητες ολοκληρωµένης ανάπτυξης υπό το πρίσµα 
της εφαρµογής των οικοτουριστικών προγραµµάτων, τα οποία αποτελούν βασικό υπόβαθρο 
της αναπτυξιακής διαδικασίας της περιοχής. 
Η συγκεκριµένη περιοχή επιλέχθηκε, καθώς παρουσιάζει ιδιαίτερο περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον και φυσική οµορφιά, παράλληλα όµως εµφανίζει σηµαντικά προβλήµατα 
οικονοµικού µαρασµού και πληθυσµιακής ερήµωσης Τα προβλήµατα αυτά έχουν οδηγήσει 
στην εκπόνηση µίας σειράς αναπτυξιακών προγραµµάτων που αποτελούν τη βάση για την 
αναπτυξιακή πορεία της περιοχής και σηµαντικό σηµείο των προγραµµάτων αυτών, 
αποτελεί το γεγονός ότι δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην εφαρµογή «ολοκληρωµένων 
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης», τα οποία βασίζονται σε εναλλακτικές µορφές 
τουρισµού, όπως ο οικοτουρισµός. 
Με την παρούσα εργασία επιχειρούµε να συγκρίνουµε την «αναπτυξιακή εικόνα» της 
περιοχής πριν και µετά την εφαρµογή των προγραµµάτων, να αναζητήσουµε τους 
σηµαντικούς τοµείς-κλειδιά που θα αποτελέσουν το εφαλτήριο της ανάπτυξης της περιοχής 
και να εξετάσουµε κατά πόσο τα αναπτυξιακά προγράµµατα εστιάστηκαν στους τοµείς 
αυτούς. Κεντρική υπόθεση της εργασίας αποτελεί ο ρόλος του οικοτουρισµού ως βασικού 
αναπτυξιακού άξονα υπό το πρίσµα των ιδιαίτερων κοινωνικοοικονοµικών παραµέτρων, 
που αναδύονται από την ανάλυση των διαθέσιµων στοιχείων για την περιοχή µελέτης και 
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χαρακτηρίζονται ως βασικοί τοµείς-κλειδιά. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να 
αξιολογήσει την υφιστάµενη κατάσταση στην περιοχή µελέτης και να διερευνήσει κατά 
πόσο οι οικοτουριστικές παρεµβάσεις έχουν µία µακροχρόνια οπτική, προβλέποντας τις 
αλλαγές και παρακολουθώντας τις πιθανές εξελίξεις και επιπτώσεις από την εφαρµογή τους. 
Συµπερασµατικά διατυπώνονται προτάσεις όσον αφορά στην κατεύθυνση της αναπτυξιακής 
πολιτικής µε άξονα τον οικοτουρισµό καθώς και για τις απαραίτητες προδιαγραφές, που 
ελλείπονται από την υπάρχουσα κατεύθυνση και κρίνονται απαραίτητες για την 
αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων και για την µελλοντική αναπτυξιακή πορεία της 
περιοχής. 
Η µεθοδολογική προσέγγιση του µελετούµενου χώρου βασίζεται στην καταγραφή και 
αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονοµικών παραµέτρων και αναπτυξιακών δυναµικών που τον 
χαρακτηρίζουν και στον εντοπισµό των πραγµατικών, πρωτογενών προβληµάτων της περιοχής 
µελέτης, την αξιολόγηση αυτών και των αναπτυξιακών προοπτικών, καθώς και των 
δυνατοτήτων ολοκληρωµένης ανάπτυξης µε άξονα τον οικοτουρισµό. Εργαλεία έρευνας 
αποτελούν οι µελέτες και οι τελικές αναφορές των αναπτυξιακών προγραµµάτων, η επιτόπια 
έρευνα και συζητήσεις µε φορείς και κατοίκους της περιοχής και η σχετική βιβλιογραφία. 
Η εργασία αναπτύσσεται σε τέσσερις θεµατικές ενότητες-κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 
παρουσιάζεται η περιοχή µελέτης και διατυπώνονται οι βασικές κοινωνικοοικονοµικές 
παράµετροι, οι οποίοι αποτελούν τους σηµαντικούς τοµείς κλειδιά της αναπτυξιακής 
πορείας της περιοχής. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα θετικά και αρνητικά 
αποτελέσµατα των αναπτυξιακών προγραµµάτων και εξετάζεται αν και σε ποιο βαθµό 
αναζητήθηκαν από τα προγράµµατα οι σηµαντικοί τοµείς κλειδιά για την περιοχή και έγιναν 
οι αναγκαίες παρεµβάσεις. Παράλληλα, αναζητείται η συνάφεια των παρεµβάσεων αυτών 
και κυριότερα η εφαρµογή του οικοτουρισµού µε τους γενικότερους άξονες της 
αναπτυξιακής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται 
µία συνοπτική παρουσίαση των βασικών αρχών του οικοτουρισµού και κυριότερα, ανάλυση 
των σηµαντικότερων παραµέτρων µίας ολοκληρωµένης προσέγγισης του οικοτουρισµού για 
να εξετασθεί κατά πόσο οι παράµετροι αυτοί εφαρµόζονται στην περιοχή µελέτης. Στο 
τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο επιχειρείται σύνοψη όλων των προηγούµενων κεφαλαίων, 
ώστε να εξαχθούν τα τελικά συµπεράσµατα για την πορεία της περιοχής µε την εφαρµογή 
των αναπτυξιακών προγραµµάτων, αποτιµάται η παρούσα κατάσταση και εξετάζεται ο 
ρόλος του οικοτουρισµού, µε βάση τις βασικές κοινωνικοοικονοµικές παραµέτρους και τους 
άξονες της ολοκληρωµένης προσέγγισης του οικοτουρισµού, και τελικά διατυπώνονται 
προτάσεις για συγκεκριµένες παρεµβάσεις, οι οποίες θα συντελέσουν ώστε ο οικοτουρισµός 
να αποτελέσει ουσιαστικό άξονα ανάπτυξης της περιοχής. 
Συµπερασµατικά, η ενεργός συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας, η συνεργασία όλων των 
φορέων, η εφαρµογή συστηµάτων παρακολούθησης των επισκεπτών και η πιστοποίηση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών, αποτελούν τα βασικά επιχειρησιακά εργαλεία που δεν 
υλοποιήθηκαν στο βαθµό που θα επέτρεπαν να αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες της περιοχής 
και να δώσουν τις βάσεις για τη µακροχρόνια χάραξη της στρατηγικής, όσον αφορά στην 
εφαρµογή του οικοτουρισµού στα πλαίσια της ολοκληρωµένης ανάπτυξης. 


