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Πλατή Σοφία Περίληψη

Περίληψη

Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η εξέταση και η ανάδειξη των 
ανισοτήτων στο εσωτερικό της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Παράλληλα επιχειρείται η 
διαμόρφωση μιας κατάλληλης στρατηγικής η οποία θα βοηθήσει στην εξάλειψη και 
μείωση των ανισοτήτων μεταξύ του ανατολικού (ανεπτυγμένου) τμήματος και του 
δυτικού (αναπτυσσόμενου) τμήματος.

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης διαπιστώθηκε ότι η 
Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί μια σχετικά δυναμική περιφέρεια, για τα ελληνικά 
δεδομένα, με πολύ θετικές προοπτικές από άποψη χωρικής ανάπτυξης, παρόλο την 
άνιση ανάπτυξη που υπάρχει στο εσωτερικό της μεταξύ ανατολικού και δυτικού 
τμήματος.

Μέσα από την αντιμετώπιση όλων των ευνοϊκών και μη γεωγραφικών και 
χωροταξικών χαρακτηριστικόν, η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα μπορέσει να 
αντιμετωπίσει και να περιορίσει το περιφερειακό της πρόβλημα και να ακολουθήσει 
μια όσο το δυνατόν πιο συγκλίνουσα οικονομική ανάπτυξη.

Έτσι, οι πολιτικές και δράσεις που προτείνονται εντάσσονται σε μια ενιαία 
στρατηγική και στοχεύουν, αφενός στη μείωση των ανισοτήτων και στην ισόρροπη 
ανάπτυξη, και αφετέρου στην καλύτερη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
του κάθε νομού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Abstract

Object of this work is the examination and the appointment of inequalities in 
the interior of Thessaly. At the same time is attempted the configuration of suitable 
strategy which will help in the obliteration and reduction of inequalities between 
eastern (developed) department and western (developing) department.

By the analysis of the existing situation it was realised that the Region Thessaly 
constitutes a relatively dynamic region, for the Greek data, with very positive prospects 
from opinion of territorial growth, instead of the unequal growth that exists in her 
interior between eastern and western department.

Through the confrontation of all the favourable and not geographic and land
planning characteristics, Thessaly will be able to face and limit her regional problem 
and follow a as much as possible more converging economic growth.

Thus, the policies and actions that are proposed are included in a single strategy 
and they aim, on one side, in the reduction of inequalities and in the balanced growthin 
and on the other side at the better exploitation of comparative advantages of each 
prefecture of Thessaly.
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Αρκτικόλεξα και Συντομογραφίες

Α/Α Αύξων Αριθμός

ΑΕΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

ΑΚΕ Ανατολική και Κεντρική Ελλάδα

ΑΠΠ Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν

ΑΓΕΤ Ανώνυμος Γενική Εταιρία Τσιμέντων

ΓΠΧΣΑΑ Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

ΔΕΗ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Ε.Μ.Η.Κ Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία

ΕΜΥ Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Ε.Ο. Εθνική Οδός

ΕΣΥΕ Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος

IX Ιδιωτική Χρήση

ΙΧΤΕΛ Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας

ΚΑΠ Κοινή Αγροτική Πολιτική

κκ ΑΕΠ κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

ΚΠΣ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

ΜΑΔ Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης

ΜΟΠ Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Μ.υψ.

Ν.Δ.

Μέγιστο υψόμετρο 

Νομοθετικό Διάταγμα

ΟΣΕ Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος

ΟΤΑ Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΠΑΘΕ Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι

ΠΕΠ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Π.Δ. Προεδρικό Διάταγμα

ΣΔΕΑ Σύνθετος Δείκτης Ευημερίας και Ανάπτυξης

ΥΠΕΧΩΔΕ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

ΦΕΚ Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως

Χλμ. Χιλιόμετρα

ΧΣΠΘ Χω ροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Θεσσαλία
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Εισαγωγή

Η παρούσα διπλωματική εργασία φέρει τον τίτλο «Αξιολόγηση 
Ενδοπεριφερειακών Ανισοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας 1951 - 2001». Σκοπός αυτής 

της εργασίας είναι η διερεύνηση των ανισοτήτων στο εσωτερικό της περιφέρειας, 
μεταξύ ανατολικού και δυτικού τμήματος κατά το χρονικό διάστημα 1951 - 2001, και 
η επιλογή μιας κατάλληλης στρατηγικής ανάπτυξης η οποία θα βοηθήσει στην 

αναπτυξιακή της πορεία και θα επιφέρει μια πιο ισόρροπη ανάπτυξη.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η τρίτη μεγαλύτερη περιφέρεια στη Χώρα με 
βάση την απογραφή του πληθυσμού του 2001 (753.888 κάτοικοι) με σημαντικές 

αστικές συγκεντρώσεις. Βρίσκεται σε κεντρική-ανατολική θέση του ηπειρωτικού 

κορμού της Ελλάδας, με έκταση ίση με 10,63% της συνολικής επικράτειας. Ενδεικτικά, 

σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο είναι σαφής η διάκριση μεταξύ ανατολής και δυτικής 
Θεσσαλίας. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

αντιστοιχούσε το 2001 στο 6,10% για το σύνολο της χώρας. Η τομεακή σύνθεση της 
παραγωγής παρουσιάζει ιδιαίτερη συγκέντρωση στον πρωτογενή τομέα, με τάσεις 

μείωσης αυτού του τομέα και μεγαλύτερες τάσεις ανάπτυξης του τριτογενούς τομέα. 

Σε ότι αφορά το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού, το 
ποσοστό που καταγράφηκε είναι 11% και είναι ελάχιστα χαμηλότερο από αυτό της 

χώρας (11,12%). Συνολικά, βάση όλων των μεγεθών που αναλύονται στα κεφάλαια 

διαμορφώνουν την εικόνα μιας περιφέρειας με ευνοϊκά γεωγραφικά και χωροταξικά 
χαρακτηριστικά, αλλά χωρίς ‘απελευθερωμένη’ ακόμη αναπτυξιακή δυναμική) λόγω 

των διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομικής βάσης, οι οποίες πρέπει να 

αντιμετωπιστούν και από τομεακή-κλαδική αλλά και από ποιοτική άποψη.
Όσον αφορά το περιεχόμενο της εργασίας χωρίζεται σε τρία μέρη και σε 

τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο της 

εργασίας, στο οποίο δίνονται οι έννοιες της περιφέρειας, της ανάπτυξης. Στη συνέχεια 
γίνεται μια γενική επισκόπηση των θεωριών που επεξηγούν την ύπαρξη χωρικών 
οικονομικών ανισοτήτων και ως ένα βαθμό εμπεριέχουν την πολιτική μείωσης των 
διαπεριφερειακών ανισοτήτων. Τέλος, γίνεται αναφορά των ανισοτήτων στην Ελλάδα 
και πως αυτές επηρεάζουν και το χώρο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης της περιφέρειας με την ανάδειξη της φυσιογνωμίας της , των φυσικών - 

γεωγραφικών χαρακτηριστικών της και τις τεχνικές υποδομές της. Ακόμη γίνεται 

σύγκριση των νομών της περιφέρειας με τη χρήση δεικτών που αφορούν το 

οικονομικό επίπεδο δραστηριότητας, την παραγωγική) διάρθρωση, το επίπεδο
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ανάπτυξης και ευημερίας, τη μεταβολή του πληθυσμού, την ηλικιακή σύνθεση του 
πληθυσμού κ.τ.λ.

Στο τελευταίο μέρος αναλύονται οι παράγοντες στους οποίους οφείλονται οι 

ανισότητες, οι συνέπειες των περιφερειακών ανισοτήτων και οι πολιτικές και οι 

δράσεις που προτείνονται έτσι ώστε η περιφέρεια να αξιοποιήσει τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματά της και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της άνισης ανάπτυξης. Στο 
τέλος αυτού του μέρους διατυπώνονται και τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά τη 

διάρκεια εκπόνησης της παρούσας εργασίας.
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ΜΕΡΟΣ Α’: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτική επισκόπηση των θεωριών περιφερειακής 

ανάπτυξης

1.1 Εισαγωγή

Αρχικά Οα επιχειρήσουμε να δώσουμε τον ορισμό της "περιφέρειας" και στη 
συνέχεια της "ανάπτυξης". Κατά τον Isard, μια περιφέρεια δεν είναι μια αυθαίρετα 

ορισμένη περιοχή. Αποκτά σημασία λόγω των προβλημάτων της, η επίλυση των 

οποίων αποτελεί αντικείμενο της Περιφερειακής Επιστήμης. Τα κριτήρια τα οποία 
τίθενται για το διαχωρισμό του γεωγραφικού χώρου σε περιφέρειες ποικίλουν ανάλογα 

με το σκοπό της έρευνας. Έτσι, π.χ. αν τα κριτήρια είναι γεωλογικά ή αφορούν τη 
μορφολογία του εδάφους, είναι δυνατόν η οροσειρά της Πίνδου ή η θεσσαλική 
πεδιάδα να θεωρηθούν ότι αποτελούν περιφέρειες, ενώ αν τα κριτήρια είναι 
πολιτιστικά και αφορούν τρόπους ζωής, τότε οι Κυκλάδες, η Θράκη, η Ήπειρος είναι 
δυνατόν να θεωρηθούν περιφέρειες, κ.ο.κ.(Πολύζος, 2004).

Ως “περιοχή” μπορεί να θεωρηθεί μια οποιαδήποτε «τομή» πάνω στο 

γεωγραφικό χώρο, ενώ “περιφέρεια” θεωρείται ως κάτι πιο αυστηρά προσδιορισμένο. 
Αντιστοιχεί, δηλαδή, σε μια ολοκληρωμένη δομή, ώστε να μπορεί να διαχωριστεί από 

τις άλλες περιφέρειες. Γενικότερα, ως περιφέρεια είναι δυνατόν να θεωρηθεί μια 
περιοχή που χαρακτηρίζεται από γεωγραφική) συνέχεια και από μοναδικότητα 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη κάποιων 
περιοχών σε μια περιφέρεια είναι να αποτελούν συνεχιζόμενη γεωγραφική) ενότητα. 

Κυρίως, τα βασικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για την υποδιαίρεση ενός 

γεωγραφικού χώρου σε περιφέρειες είναι τα οικονομικά και για το λόγω αυτό συνήθως 
αναφερόμαστε σε οικονομικές περιφέρειες (Πολύζος, 2004).

Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 2503/1997 περί «Διοίκησης, Οργάνωσης και 
Στελέχωσης της Περιφέρειας», η Περιφέρεια συνίσταται ως ενιαία αποκεντρωμένη 
μονάδα διοίκησης του κράτους και οργανώνεται, διοικείται και στελεχώνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Αποτελεί «ανοιχτό» οικονομικό 
σύστημα και η ύπαρξή της είναι κατά κάποιο τρόπο θεωρητική. Η Περιφέρεια 

συμβάλλει στον εθνικό σχεδιασμό και στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει και εφαρμόζει 

πολιτικές για την οικονομική), κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξή της. Κύρια 

αρμοδιότητα της, είναι η άσκηση περιφερειακής πολιτικής η οποία εκφράζεται κατά 

κύριο λόγοη μέσα από τον σχεδιασμό και υλοποίηση του Περιφερειακού
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Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ), την υλοποίηση Κοινοτικών Πρωτοβουλιών 
και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας.

Το οργανόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας περιλαμβάνει 31 Διευθύνσεις 
και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 

2000-2006. Η Ελλάδα αποτελείται από 13 περιφέρειες, μια εκ των οποίων είναι και η 
Περιφέρεια Θεσσαλίας. Με τον όρο Θεσσαλία στη σύγχρονη περιφερειακή κατανομή 

της ελληνικής ανθρωπογεωγραφικής διασποράς, εννοούμε την ευρύτερη περιφέρεια 

και ιστορική-γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του 
ηπειρωτικού κορμού της κεντρικής Ελλάδος. Στη σύνθεσή της περιλαμβάνει τους 

νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Το βασικό χωροταξικό 
χαρακτηριστικό της Θεσσαλίας είναι ότι διασχίζεται από τον βασικό μεταπολεμικό 

άξονα ανάπτυξης της Ελλάδας, τον άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Ο άξονας είναι 

μετατοπισμένος προς τα ανατολικά, και σε κατεύθυνση βορρά-νότου για αυτό και δεν 
διέρχεται κεντροβαρικά από την περιφέρεια. Παρόλα αυτά, το περισσότερο 

αναπτυγμένο τμήμα της Θεσσαλίας διατάσσεται περίπου συμμετρικά εκατέρωθεν του 
άξονα.

Με την ευρεία έννοια η ανάπτυξη κατανοείται ως μια πολυδιάστατη διαδικασία, 
η οποία δεν ταυτίζεται με την επιδίωξη στενών χρηματικών και υλικών απολαβών 
αλλά ενσωματώνει ως συστατικά της στοιχεία την ανάπτυξη νέων, ανώτερων 

πολιτιστικών αντιλήψεων και αξιών. Η έννοια της ανάπτυξης δεν είναι ουδέτερη ούτε 
εκφράζει απλώς αφηρημένα νοήματα που μπορούν εύκολα να εκφραστούν με 

«αντικειμενικά» μεγέθη κοινωνικής δραστηριότητας (Λαμπριανίδης, 2005).

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα οικονομικά κριτήρια, ανάπτυξη θεωρείται η 
ικανότητα μιας οικονομίας να παράγει ένα διαρκώς αυξανόμενο όγκο αγαθών και 

υπηρεσιών. Αναφορικά με την "ανάπτυξη", οι δυο βασικοί όροι που συνήθως 

χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία είναι η "οικονομική ανάπτυξη" (economic 
development) και η "οικονομική μεγέθυνση" (economic growth). Σύμφωνα με την 
κοινή αντίληψη πολλές φορές η οικονομική) ανάπτυξη ταυτίζεται με την οικονομική 
μεγέθυνση, για αυτό το λόγω πρέπει να γίνει η εξής διάκριση: Η οικονομική 
μεγέθυνση δείχνει μια θετική μεταβολή στα οικονομικά μεγέθη μιας περιφέρειας και 
κυρίως αύξηση του παραγόμενου προϊόντος. Η οικονομική ανάπτυξη είναι μια 
πολύπλευρη διαδικασία, η οποία αναφέρεται σε διαρθρωτικές αλλαγές μονιμότερου 
χαρακτήρα, οι οποίες οδηγούν σε σωρευτική και αυτοσυντηρούμενη αύξηση του κατά 

κεφαλή πραγματικού εισοδήματος. Βέβαια η ανάπτυξη δεν είναι μόνο η οικονομική, 
αλλά μπορεί να είναι κοινωνική, τεχνολογική, κ.λ.π. Τις περισσότερες φορές η 

οικονομική συνδέεται με τις υπόλοιπες μορφές ανάπτυξης ή είναι δυνατόν να τις 

"παρασύρει" σε ανάλογη μεταβολή (Πολύζος, 2004). Έννοιες όπως ανάπτυξη για την 

οικονομική) επιστήμη και οικονομική ανάπτυξη, σημαίνουν συσσώρευση κεφαλαίου
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και επέκταση. Η επέκταση είναι αυτή που παράγει κεφάλαιο, το οποίο συσσωρεύεται, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της παραγωγής, η οποία αθροιζόμενη, 
μας δίνει το εθνικό προϊόν (Μουσούρα, 2005).

Ιστορικά είναι επιβεβαιωμένο ότι ο βαθμός της οικονομικής ανάπτυξης των 

περιφερειών δεν είναι ο ίδιος. Αυτό οδηγεί σε διαφορετικά επίπεδα ευημερίας των 
κατοίκων των περιφερειών.

1.2 Θεωρίες Περιφερειακής Ανάπτυξης
Η εμφάνιση έντονων περιφερειακών ανισοτήτων μετά τη δεκαετία του 1950 

απασχόλησε και απασχολεί την οικονομική επιστήμη ως σήμερα, ενώ διατυπώθηκαν 
αρκετές θεωρίες ή υποδείγματα για τα αίτια του ονομαζόμενου «περιφερειακού 
προβλήματος» και την αναγκαιότητα ή το είδος της ασκούμενης περιφερειακής 

πολιτικής. Εξαιτίας της έντονης και συστηματικής ενασχόλησης με το περιφερειακό 

πρόβλημα, δημιουργήθηκε η συγκρότηση επιμέρους οικονομικών κλάδων, όπως η 
αστική και η περιφερειακή οικονομική, η περιφερειακή ανάπτυξη και η περιφερειακή 

ανάπτυξη (Πετράκος και Πολύζος, 2005).

Η περιφερειακή ανάπτυξη αρχικά ήταν ένα θέμα που απασχόλησε μόνο τους 

οικονομολόγους. Στη συνέχεια το θέμα έγινε ελκυστικό για τους γεωγράφους τους 

κοινωνιολόγους, τους πολιτικούς επιστήμονες, τους μηχανικούς, και άλλους ερευνητές 
από άλλες κατηγορίες επιστημών. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την περιφερειακή 
ανάπτυξη οφείλεται εν μέρει στην αναγνώριση ότι οι διαδικασίες που οδηγούν στην 

εθνική οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να συνυπολογίσουν και τις χωρικές 

οικονομικές σχέσεις.
Στη συνέχεια θα γίνει μια γενική επισκόπηση των θεωριών που επεξηγούν την 

ύπαρξη χωρικών οικονομικών ανισοτήτων και ως ένα βαθμό εμπεριέχουν την πολιτική 

μείωσης των διαπεριφερειακών ανισοτήτων. Η επισκόπηση αυτή δίνει τις βασικές 

κατηγορίες των θεωρητικών προσεγγίσεων που εξετάζουν τη χωρική οικονομική 
ασυμμετρία και επιχειρούν να εξηγήσουν τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των 
περιφερειών.

Παρά το γεγονός ότι όλοι οι θεωρητικοί περιφερειακής ανάπτυξης έχουν ως 
βασικό στόχο την κατανόηση της διαδικασίας της διεύρυνσης ή μείωσης των 

περιφερειακών ανισοτήτων και της χωρικής ασυμμετρίας γενικότερα, εν τούτοις δεν 
ορίζεται ενιαία από όλους τους ερευνητές ο όρος "περιφέρεια" και δεν υπάρχει ενιαίος 

καθορισμός των χαρακτηριστικών των περιοχών που εντάσσονται ή απαρτίζουν μια 

περιφέρεια. Ορισμένοι επιστήμονες ορίζουν a priori ως περιφέρεια κάθε "συνεκτική 

γειογραφική και οικονομική ενότητα", ενώ άλλοι για τον ορισμό της περιφέρειας 
χρησιμοποιούν διαφορετικές θεωρήσεις. Στη συνέχεια περιγράφονται ορισμένες από
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τις κυρτότερες προσεγγίσεις, οι οποίες αναφέρονται στον καθορισμό του όρου 
"περιφέρεια".

Οι Christaller (1933) και Losch (1954) έδωσαν στα υποδείγματα τους έναν 
ορισμό της "περιφέρειας". Συγκεκριμένα στο υπόδειγμα κεντρικής θέσης (central 
place theory) οι Christaller και Losch ορίζουν οις περιφέρειες τα ιεραρχικά συστήματα 

των κεντρικών θέσεων ή των πόλεων. Κάθε περιφέρεια έχει έναν μικρό αριθμό 

πόλεων μεγάλου πληθυσμιακού μεγέθους και ένα μεγάλο αριθμό μικρότερων πόλεων. 
Η σειρά μιας πόλης καθορίζεται από την ποικιλία των αγαθών που παράγει, η οποία 

στη συνέχεια καθορίζεται από το σχετικό μέγεθος των περιοχών αγοράς για τα 

διαφορετικά αγαθά. Οι πόλεις υποτίθεται ότι εισαγάγουν αγαθά από τις πόλεις που 
βρίσκονται σε υψηλότερες κατηγορίες, εξάγουν αγαθά σε πόλεις που βρίσκονται σε 

χαμηλότερες κατηγορίες, και δεν υπάρχει οικονομική αλληλεπίδραση μεταξύ πόλεων 
της ίδιας κατηγορίας. Η διαφορά μεταξύ των δύο θεωρητικών είναι ότι το υπόδειγμα 
του Christaller είναι κυρίως επαγωγικό, με την έννοια ότι το υπόδειγμα βασίζεται 

κυρίως στην παρατήρηση της πραγματικότητας και όχι τόσο στην προβολή ενός 

σχήματος που έχει φτιαχτεί με κάποιες βασικές αρχές, ενώ το υπόδειγμα του Losch 

είναι πλήρως απαγωγικό. Αντίθετα στο απαγωγικό μοντέλο του Losch η οικονομία 
ορίζεται ως μια ποικιλία επιχειρήσεων που παράγουν μια ποικιλία αγαθών με στόχο 

τον καθορισμό ενός «ιδανικού» οικονομικού τοπίου με βάση τέσσερις αρχές. 
«Ιδανικό» τοπίο για το Losch σημαίνει η ύπαρξη μιας αποτελεσματικής χωρικής 
κατανομής των δραστηριοτήτων, οι οποίες προκύπτουν όταν η οικονομία είναι πλήρως 

ανταγωνιστική (McCann, 2002).
Μια δημοφιλέστερη προσέγγιση των θεωρκον περιφερειακής ανάπτυξης είναι 

αυτή που διατύπωσαν οι Hoover και Giarratani (1985), όπου προσπαθούσα να 

καθορίσουν μια περιοχή από την άποψη της χωρικής αλληλοεξάρτησης, ή των 

"κεντρικών" αγορών εργασίας. Έτσι, σύμφωνα με τους Hoover και Giarratani (1985), 

οι κεντρικές περιοχές έχουν δύο χαρακτηριστικά: (1) είναι εσωτερικά λειτουργικά 
ενσωματωμένες μέχρι το σημείο που η λειτουργία της εργασίας, του κεφαλαίου, ή των 
ροών των προϊόντων είναι πιο κοινές μέσα στην ίδια την περιοχή απ' ό, τι σε μια άλλη 
περιοχή, και (2) μέσα στην περιοχή, οι δραστηριότητες είναι προσανατολισμένες προς 

ένα ενιαίο σημείο, ή προς ένα κεντρικό σημείο, όπου υπάρχει η υπόθεση της 
κυριαρχίας.

Ο Richardson (1979) επεκτείνει την έννοια του κέντρου για να περιλάβει και 

τις πολυκεντρικές περιοχές που ενιο έχουν διάφορα κέντρα και διάφορες περιφέρειες 
έχουν υψηλούς βαθμούς εσωτερικής λειτουργικής ολοκλήρωσης. Η έννοια της 

"λειτουργικής οικονομικής περιοχής" του Karl Fox (Fox και Kumar 1994) είναι μια 

παραλλαγή της κεντρικής προσέγγισης των Hoover και Giarratani που είναι 

βασισμένη στην άποψη ότι η κυριαρχία ενός κεντρικού σημείου, πέρα από την
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περιβάλλουσα περιφέρεια, εξαρτάται και από τη χωρική εξάρτηση των εργαζομένων 
στα παρακείμενα κέντρα απασχόλησης. Για πολλούς πρακτικούς και θεωρητικούς 
λόγους, οι υποστηρικτές των θεωριών περιφερειακής ανάπτυξης έχουν διατυπώσει τη 
χρησιμότητα της "λειτουργικής οικονομικής περιοχής" του Karl Fox.

Ο Markusen (1987) καθορίζει μια περιοχή σαν μια "ιστορικά εξελιγμένη, 
παρακείμενη εδαφική κοινωνία που κατέχει ένα φυσικό, ένα κοινωνικοοικονομικό, 
πολιτικό, και πολιτιστικό περιβάλλον, και μια χωρική δομή ευδιάκριτη από άλλες 

περιοχές και από άλλες μεγάλες εδαφικές μονάδες, όπως η πόλη και το έθνος". Αυτός 
ο καθορισμός αναγνωρίζει ότι οι περιοχές είναι ιστορικά καθορισμένες οντότητες 
που προκύπτουν κατά ένα μεγάλο μέρος λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
ανθρώπων και των τοπικών φυσικών πόρων.

Τέλος, σύμφωνα με μια άλλη άποψη (Λαμπριανίδης, 2005) οι θεωρίες 
περιφερειακής ανάπτυξης επιχειρούν να ερμηνεύσουν τις περιφερειακές ανισότητες. 

Είναι βαθύτατα επηρεασμένες και πολύ συχνά αποτελούν απλές «μεταφράσεις», απλές 
«μεταφορές» των θεωριών ανάπτυξης - υποανάπτυξης των χωρών. Οι θεωρίες αυτές 
μπορούν να ενταχθούν σε δυο βασικές ομάδες της αυτοεξισορρόπησης - ανάπτυξης 

και της ανισορροπίας - υπανάπτυξης.
Οι θεωρίες της αυτοεξισορρόπησης - ανάπτυξης υποστηρίζουν ότι οι 

αυτόματοι μηχανισμοί της «ελεύθερης» αγοράς τείνουν να προκαλέσουν τόσο 
εξισορρόπηση όσο και μείωση των ανισοτήτων στο χώρο. Στις θεωρίες εντάσσονται: 

θεωρία σταδίων, διαπεριφερειακού εμπορίου, εξαγωγικής βάσης, έλλειψης - αφθονίας 

πόρων, δυϊσμού και τομεακής διάρθρωσης.
Οι θεωρίες ανισορροπίας - υπανάπτυξης υποστηρίζουν ότι οι περιφερειακές 

ανισότητες είναι βαθιά ριζωμένες στο καπιταλιστικό σύστημα και τείνουν να 
διευρύνονται όσο η οικονομία αφήνεται να λειτουργεί στα πλαίσια της ελεύθερης 

αγοράς. Η κρατική παρέμβαση είναι απαραίτητη για τη μείωση των ανισοτήτων και 
την προώθηση της ανάπτυξης στις λιγύτερες περιοχές. Στις θεωρίες αυτές εντάσσονται: 
θεωρία σωρευτικής αιτιότητας, πόλων ανάπτυξης, εσωτερικής αποικίας, φαύλων 
κύκλων, εξάρτησης και συνάρθρωσης των τρόπων παραγωγής.

1.3 Οι ανισότητες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας: Μία γενική προσέγγιση
Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα αποτελούν ένα σοβαρό θέμα το 

οποίο απασχολεί έντονα τόσο την κοινή γνώμη όσο τους πολιτικούς και τη δημόσια 

Διοίκηση. Οι απόψεις και οι εκτιμήσεις που διατυπώνονται για το είδος και το ύψος 
των ανισοτήτων όσο και για τις ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους, 

δε συμφωνούν πάντοτε. Η επίσημη θέση της πολιτείας είναι ότι σε σχέση με τις άλλες 

χώρες της ΕΕ, η Ελλάδα έχει σήμερα σχετικά περιορισμένες ανισότητες στα επίπεδα
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ανάπτυξης των περιφερειών και των νομιόν, όπως αυτά μετρούνται από το κατά 
κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) (Πετράκος και Ψυχάρης, 2004).

Η ενοποίηση του χώρου, ως αποτέλεσμα της συνεχούς μείωσης των 

γεωγραφικών αποστάσεων και της απομάκρυνσης των εμποδίων για τη διεξαγωγή των 
εμπορικών συναλλαγών, έχει αυξήσεις το χωρικό οικονομικό ανταγωνισμό και έχει 

δημιουργήσεις πολλά και σημαντικά προβλήματα στις περιφερειακές οικονομικές 
ανισότητες (Πετράκος και Πολύζος, 2005). Τα αποτελέσματα αυτής της ενοποίησης 
επηρέασαν και το χώρο της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε τρία επίπεδα: στο οικονομικό, 

στο κοινωνικό και στο πολιτικό επίπεδο. Αυτό συμβαίνει λόγω της αυξανόμενης 
αλληλεπίδρασης των διαφορετικών τομέων που υπάρχουν μεταξύ των περιοχών της 

Περιφέρειας, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ανισότητες. Πρόκειται για τομείς που 

αφορούν το επίπεδο ζωής και το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης των κατοίκων και τα 
φυσικά χαρακτηριστικά των περιοχών. Βασικά χαρακτηριστικά των άνω τομέων είναι 
η εξέλιξη του πληθυσμού, η εξέλιξη της ηλικιακής δομής του πληθυσμού, η 

μετανάστευση, το μορφωτικό επίπεδο, ο οικονομικά ενεργός και μη ενεργός 
πληθυσμός, η απασχόληση, το επίπεδο ανεργίας, οι συγκοινωνίες και γενικότερα 
δείκτες ευημερίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Νομών της, η οικονομική 

φυσιογνωμία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και επιπλέον η τομεακή διάρθρωση του 

ΑΕΓΙ και στο περιφερειακό προϊόν κατά κεφαλήν, στα ποσοστά κατανομής της 

απασχόλησης, στα επίπεδα παραγωγικότητας και οι γεωργικές και μη γεωργικές 
περιοχές, οι ορεινές και πεδινές περιοχές και η ύπαρξη φυσικών πόρων ή όχι. Τα πιο 
βασικά σημεία για τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες της Περιφέρειας είναι η 
σύγκλιση των πληθυσμιακών εξελίξεων, αλλά και η ύπαρξη διαφοροποιήσεων όσον 

αφορά την οικονομική βάση και την ανάπτυξη. Οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες 

μπορούν να πάρουν πολλές μορφές όπως ανισότητα : α) στη διαμόρφωση του φυσικού 
περιβάλλοντος, β) στη διάρθρωση της οικονομίας, γ) στο επίπεδο της διαθέσιμης 

τεχνικής υποδομής, δ) στο διαθέσιμο ανθρώπινο κεφάλαιο και ε) στη δυνατότητα 
πρόσβασης σε μεγάλα αστικά κέντρα (Λαμπριανίδης, 2005).

Συνοπτικά, στην κλίμακα της περιφέρειας παρατηρούνται γενικά τάσεις 
διεύρυνσης των ανισοτήτων. Επιπλέον η συνθετότητα των εξελίξεων τονίζεται από το 
γεγονός ότι οι εξελίξεις σε κάθε περιοχή δεν είναι ταυτόσημες για το σύνολο των 
οικονομικών τομέων, κάτι που επίσης συντείνει στην αύξηση της πολυπλοκότητας της 

γεωγραφικής οργάνωσης. Ο πιο ανεπτυγμένος νομός είναι ο νομός Μαγνησίας. Το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ του νομού Μαγνησίας υπολείπεται ελάχιστα του μέσου κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας, παρά τη μείωση που παρουσίασε τα τελευταία χρόνια. 

Μείωση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχουν παρουσιάσει και οι υπόλοιποι νομοί, πλην του 
νομού Καρδίτσας που διατηρεί μια σχετική σταθερότητα. Αυτό σημαίνει ότι έχει 

επιδεινωθεί η θέση της Περιφέρειας στη χώρα, όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
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(Μελέτη Χωρικών Επιπτώσεων Κοινοτικών Προγραμμάτων και Πολιτικών στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας, 1996).

Οι ενδοπεριφερειακές διαφοροποιήσεις ανάπτυξης αντανακλώνται και στη 
συμμετοχή των νομών στο περιφερειακό ΑΕΠ. Η αξιολόγηση της σχετικής 

αναπτυξιακής θέσης της περιφέρειας και των νομών της μας οδηγεί στη χρήσης μιας 
άλλης εναλλακτικής μεθόδου μέτρησης, η οποία παρουσιάζεται στη συνέχεια. Ως 

οικονομικοί ή αναπτυξιακοί δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν είναι: δείκτες μέτρησης 
του εισοδήματος με άλλους τρόπους πέραν του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, φυσικοί δείκτες 
μέτρησης του επιπέδου ευημερίας από την πλευρά της κατανάλωσης και δείκτες 
κοινωνικών υποδομών. Σε αυτούς θα προστεθούν δείκτες παραγωγικής διάρθρωσης, 

δείκτες μέτρησης του δημογραφικού δυναμισμού και της ποιότητας του ανθρώπινου 
δυναμικού της κάθε περιοχής, καθώς και δείκτες σχετικοί με τη γεωγραφική θέση, οι 

οποίοι θα συμπεριλαμβάνουν το πληθυσμιακό δυναμικό ή την εγγύτητα προς τις 
υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Με τη χρήση αυτών των δεικτών θα κατασκευαστεί 

ένας Σύνθετος Δείκτης Ευημερίας και Ανάπτυξης (ΣΔΕΑ), ο οποίος περιλαμβάνει το 

σύνολο των πτυχών της αναπτυξιακής ταυτότητας μιας περιοχής (Δ’ ΠΕΠ Θεσσαλίας, 
2007-2013). Από τον πίνακα με το σύνθετο δείκτη ευημερίας και ανάπτυξης είναι 

σαφής η υπεροχή του ανατολικού τμήματος της περιφέρειας, λόγω και της διέλευσης 
του ΠΑΘΕ, με το νομό Μαγνησίας να έχει την τιμή 39.

Σύνθετος Δείκτης Ευημερίας και Ανάπτυξης για το 2000

κατάταξη νομών
Χώρα 67,3
Περιφέρεια 27,4 8(κατάταξη περιφερειών)
Νομός Καρδίτσας 20,6 48
Νομός Λάρισας 31,9 23
Νομός Μαγνησίας 39 9
Νομός Τρικάλων 26,4 32

Πηγή: Πετράκος και Ψυχάρης, 2004

Η Θεσσαλία είναι μια Περιφέρεια όπου οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες 
διακρίνονται από διαφορές στους δείκτες ευημερίας, παραγωγικής διάρθρωσης και 
ανάπτυξης μεταξύ του ανατολικού της τμήματος που περιλαμβάνει τους νομούς 
Λάρισας και Μαγνησίας και του δυτικού της τμήματος που περιλαμβάνει τους νομούς 

Καρδίτσας και Τρικάλων. Οι διαφορές αυτές είναι εμφανείς τόσο στους 

δημογραφικούς δείκτες, όπου ο ρυθμός αύξησης του ανατολικού τμήματος είναι 

υπερδιπλάσιος του δυτικού, όσο και από τους διαρθρωτικούς δείκτες. Πέρα από τις 

ενδοπεριφερειακές ανισότητες υφίστανται και έντονες ενδονομαρχιακές ανισότητες, 

κυρίως λόγω της ύπαρξης σημαντικού ποσοστού ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.
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Οι ενδονομαρχιακές ανισότητες αναφέρονται τόσο στον ορεινό χώρο όσο στο 
νησιωτικό χώρο και στα αστικά κέντρα.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκονταν το 2001 στην 9η θέση της εθνικής 
κατάταξης σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΓΙ (10η το 2003), ενώ υπάρχουν σημαντικές 

ενδοπεριφερειακές ανισότητες προς όφελος του ανατολικού της τμήματος. Η 
Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται στην 3η θέση της πληθυσμιακής κατάταξης, λόγω 

των υψηλών συγκεντρώσεων οι οποίες εμφανίζονται στους νομούς Λάρισας και 

Μαγνησίας και οι οποίες εντείνονται διαχρονικά και είναι η μοναδική ελληνική 

περιφέρεια, η οποία φιλοξενεί δύο πόλεις μεσαίου μεγέθους (με πληθυσμό άνω των 
100.000 κατοίκων), τη Λάρισα και το Βόλο, οι οποίες αρχίζουν να διαμορφώνουν ένα 

αναπτυξιακό δίπολο. Ο πίνακας, με του δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης της 

Περιφέρειας και των νομέαν της, επιτρέπει την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων, 
κάτι το οποίο δε θα ήταν εφικτό με τη χρήση μόνο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
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Πλατή Σοφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Περιγραφή των χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΜΕΡΟΣ Β’: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Περιγραφή των χαρακτηριστικών της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας

2.1 Θέση και φυσικά όρια

Η συνολική της έκταση είναι 14.036 χλμ2, που αντιπροσωπεύει περίπου το 
11% της συνολικής έκτασης της ελληνικής επικράτειας. Βρίσκεται στο 

βορειοανατολικό τμήμα της Κεντρικής Ελλάδας. Συνορεύει βόρεια με τις περιφέρειες 

της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, νότια με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, 
δυτικά με την περιφέρεια Ηπείρου, ενώ Ανατολικά βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος. 

Ο μόνος θαλάσσιος κόλπος της Θεσσαλίας, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της 

και είναι ο χαρακτηριστικά περίκλειστος Παγασητικός κόλπος.
Από την κεντρική και δυτική Μακεδονία χωρίζεται από τους ορεινούς όγκους 

του Κάτω Ολύμπου (μέγιστο υψόμετρο 1588 μ.), του Ανω ή Υψηλού Ολύμπου (μ.υψ. 
2917 μ.),του Τιτάρου (μ.υψ. 1839 μ.), των Καμβουνίων (μ.υψ. 1615 μ.), των 

Αντιχασίων (μ.υψ. 1416) και των Χασίων (μ.υψ. 1564 μ.). Μεταξύ των ορεινών αυτών 

όγκων, οι δίοδοι που διαμορφώνονται από την ανατολή προς την δύση, είναι:

• Τα Τέμπη του Πηνειού. Βρίσκονται στο εσωτερικό της Θεσσαλίας, μεταξύ 
Κάτω Ολύμπου και Όσσας και αποτελούν την κύρια σύνδεση της Θεσσαλίας με 

τη Μακεδονία.

• Τα στενά της Πέτρας, μεταξύ Πιερίων-Τιτάρου και Άνω Ολύμπου.

• Τα στενά του Σαρανταπόρου των οποίων η συνέχεια προς βόρεια είναι η 

στενωπός της Πόρτας, μεταξύ Τιτάρου και Καμβουνίων.

• Η δίοδος Δεσκάτης - Κρανιάς Ελασσόνας.

• Η δίοδος του Μουργκάνη, μεταξύ Χασίων και Αντιχασίων
Από την Ήπειρο η Θεσσαλία χωρίζεται από τα δυτικότερα όρη της οροσειράς 

της Νότιας Πίνδου (μέγιστο υψόμετρο 2.204 μ.), δηλαδή, από βορά προς νότο, από τα 
όρη Λάκμος ή Περιστέρι και τα όρη Αθαμάνων ή Τζουμέρκα. Νοτιότερα τα 
διοικητικά όρια των δύο περιφερειών ταυτίζονται με την κοίτη του Αχελώου ποταμού, 
ο οποίος ρέει μεταξύ της νότιας κατάληξης των Τζουμέρκων και του κύριου κορμού 

της Νότιας Πίνδου.

Η Θεσσαλία επικοινωνεί με την ‘Ήπειρο, στην κορυφογραμμή της Πίνδου , 
μεταξύ Νότιας και Βόρειας Πίνδου και Χασίων, όπου και σχηματίζεται το διάσελο της 

Κατάρας (Ζυγός).
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Πλατή Σοφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Περιγραφή των χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Νοτιότερα η επικοινωνία μεταξύ των δύο περιφερειών είναι δύσκολη και 
γίνεται κυρίως μέσω της κοιλάδας του Αχελώου από την περιοχή Γκρόπας και 
Μεσοχώρας ή Αργιθέας και Συκιάς.

Το όριο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας διαμορφώνεται, από την δύση προς 

την ανατολή, αρχικά από μικρό τμήμα του Αχελώου (ανατολικά των ορέων του 
Βάλτου, τα οποία ανήκουν στην Αιτωλοακαρνανία) και στη συνέχεια από τις κορυφές 

Ντελιδίμι (2163μ.), Καταρραχιάς (1997μ.), Μάρτσα (1690μ.), Βουλγάρα (1654μ.), οι 
οποίες ανήκουν σε προεκτάσεις της Νότιας Πίνδου προς τα νότια και ανατολικά.

Χάρτης 1: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στην συνέχεια το διοικητικό όριο αποφεύγει το υψίπεδο της Ξυνιάδας, επί της 
Όθρυος, και κατεβαίνει προς την Θεσσαλική πεδιάδα. Έτσι μικρό μέρος της 

Θεσσαλικής πεδιάδας ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Ν. 

Φθιώτιδας). Ανατολικότερα, το όριο βρίσκεται στο όρος Ναρθάκιο (1011 μ), το οποίο 
αποτελεί βορεινό πρόβουνο της οροσειράς της Όθρυος, καθώς και στον κύριο κορμό 
της οροσειράς αυτής (μέγιστο υψόμετρο 1.726 μ.), η οποία καταλήγει απέναντι από 

την νήσο Εύβοια και την χερσόνησο του Τρίκερι, μεταξύ του Παγασητικού και του 
Ευβοϊκού κόλπου και των θαλάσσιων διαύλων Τρίκερι και Ωρεών .
Οι δίοδοι που διαμορφώνονται από την ανατολή προς την δύση, είναι:

Περιοχής Πελασγίας, στην ανατολική κατάληξη της Όθρυος.

Υψιπέδων Ξυνιάδας και Δομοκού, επί της Όθρυος.

Σμοκόβου, στην Νότια Πίνδο προς την Ευρυτανία.

Περιφέρεια
Θεσσαλίας
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Επίσης στη Δυτική Νότια Πίνδο, οι εξαιρετικά δύσβατες δίοδοι προς την 
Ευρυτανία, μεταξύ Αγράφων - Πετρίλου, και Αργιθέας - Συκιάς - Πρασιάς 
(Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Θεσσαλίας, Α’ Φάση, 1998).

2.2 Εδαφολογικά χαρακτηριστικά

Η έκταση της γεωργικής γης που για το σύνολο της περιφέρειας υπολογίζεται 

σήμερα σε 5.067 χλμ' έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια και δεν αναμένεται να 

αυξηθεί. Αντίθετα, η καλλιεργούμενη γη θα ακολουθήσει πτωτική πορεία, ως 

αποτέλεσμα των αγραναπαύσεων, που αναμένεται να αυξηθούν στο πλαίσιο μιας 
γεωργίας που θα στηρίζεται όλο και λιγότερο στη χημική τεχνολογία. Η λιγότερο 
εντατική εκμετάλλευση της γεωργικής γης και η εισαγωγή προϊόντων βιοτεχνολογίας, 

αναμένεται ότι θα συμβάλλουν και στη βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής γης. Το 
36,0% του εδάφους είναι πεδινό, το 17,1% ημιορεινό, ενώ το 44,9% είναι ορεινό. Η 

εδαφική της διαμόρφωση είναι τέτοια ώστε ψηλά βουνά περιβάλλουν το Θεσσαλικό 
κάμπο, ο οποίος αποτελεί τη μεγαλύτερη πεδιάδα της χώρας που διαρρέεται δυτικά 

προς τα ανατολικά από τον ποταμό Πηνειό που είναι το τρίτο μεγαλύτερο ποτάμι της 

χώρας. Τα εδάφη της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχουν χαρτογραφηθεί κατά το 
μεγαλύτερο μέρος τους από το Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών 
Αάρισας (ΙΧΤΕΛ) (Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Θεσσαλίας, Α’ Φάση, 1998).

Η συγκριτική κατάσταση της περιφέρειας από άποψη εδαφικών πόρων έχει ως

εξής :

Περιφέρεια
Θεσσαλίας Ελλάδα Περιφέρεια

Θεσσαλίας/Ελλάδα
1991 1991

Συνολική έκταση (σε km2) 13929 1331990 10,60%
Έκταση γεωργικής γης(σε kirf) 4746 38564 12,30%
% αρδευόμενη γη 36,4 26
Διάρθρωση γης 100% 100%
Πεδινή 38,00% 30,30%
Ημιορεινή 17,10% 27,10%
Ορεινή 44,90% 42,60%
Πυκνότητα πληθυσμού 52,4 77,8 67%
Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ, 1991, 2003, Ιδία επεξεργασία
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Περιφέρεια
Θεσσαλίας Ελλάδα Περιφέρεια

Θεσσαλίας/Ελλάδα2001 2001
Συνολική έκταση(σε km2) 14036,7 131957,4 10,63%
Έκταση γεωργικής γης(σε km2) 4110 35832 11,47%
% αρδευόμενη γη 75,58% 55,01%
Διάρθρωση γης 100% 100%
Αστική* 60,60% 72,80%
Αγροτική* 39,40% 72,20%
Πυκνότητα πληθυσμού 53,7 83,1 64%

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ, 1991, 2003, Ιδία επεξεργασία*στις μετρήσεις του 2001 οι 
πεδινές, ορεινές και ημιορεινές περιοχές αντικαταστάθηκαν από τις αστικές και αγροτικές

Από τα διαγράμματα 1 και 2 διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της 

συνολικής γης της Ελλάδας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας αντιστοιχεί σε ορεινή 

έκταση. Συγκεκριμένα από το σύνολο της Περιφέρειας το 44,9% αποτελείται από 
ορεινές περιοχές, το 17,1% από ημιορεινές και το 36,0% από πεδινές.

Με τα μικρότερα ποσοστά εμφανίζεται η ημιορεινή έκταση (27,10% και 
17,10% για την Ελλάδα και την Περιφέρεια αντίστοιχα) και τέλος η πεδινή έκταση 

καταλαμβάνει το δεύτερο σημαντικότερο ποσοστό για τη συνολική διάρθρωση της γης 

στο χώρο. Η εδαφική διαμόρφωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι τέτοια ώστε ψηλά 

βουνά περιβάλλουν το Θεσσαλικό κάμπο, ο οποίος αποτελεί τη μεγαλύτερη πεδιάδα 
της χώρας και διαρρέεται από τον ποταμό Πηνειό που είναι το τρίτο μεγαλύτερο 

ποτάμι της χώρας.

Διάγραμμα 1: Διάρθρωση γης για την Ελλάδα(1991)
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Διάγραμμα 2: Διάρθρωση γης για την Περιφέρεια Θεσσαλίας (1991)

Όσον αφορά τη συγκριτική κατάσταση των εδαφικών πόρων της χώρας και της 

Περιφέρειας για το 2001 πρέπει να σημειωθεί ότι οι πεδινές, ημιορεινές και ορεινές 
εκτάσεις, που χρησιμοποιούνταν για τις μετρήσεις του 1991, αντικαταστάθηκαν από 

τις αστικές και αγροτικές. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ στην Ελλάδα τα ποσοστά 

αστικών και αγροτικών εκτάσεων διαφέρουν ελάχιστα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας οι 
αστικές εκτάσεις υπερτερούν έναντι των αγροτικών κατά 20%, γεγονός που 

αποδεικνύει τον πεδινό χαρακτήρα της περιοχής.
Συγκεκριμένα από το σύνολο της χώρας το 72,80% καλύπτεται από αστικές 

εκτάσεις και το 72,20% από αγροτικές, ενώ για το σύνολο της Περιφέρειας το 

μεγαλύτερο ποσοστό (60,60%) ανήκει στις αστικές εκτάσεις, με τις αγροτικές εκτάσεις 

να ακολουθούν με το ποσοστό 39,40%.

Διάγραμμα 3: Διάρθρωση γης για την Ελλάδα (2001) *

*στις μετρήσεις του 2001 οι πεδινές, ορεινές και ημιορεινές περιοχές αντικαταστάθηκαν από τις αστικές 
και αγροτικές
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Διάγραμμα 4: Διάρθρωση γης για την Περιφέρεια Θεσσαλίας (2001)

*στις μετρήσεις του 2001 οι πεδινές, ορεινές και ημιορεινές περιοχές αντικαταστάθηκαν από τις αστικές 
και αγροτικές
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Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι συνολικές γεωργικές εκτάσεις και οι 
αρδευόμενος εκτάσεις της Περιφέρειας για τους τέσσερις νομούς της Περιφέρειας. 
Οπως φαίνεται από τα στοιχεία αυτά ο νομός Λάρισας κατέχει τη μεγαλύτερη 
γεωργική έκταση της Περιφέρειας, αφού οι εκεί καλλιεργούμενες εκτάσεις αποτελούν 

το 47,29% των συνολικών σε επίπεδο Περιφέρειας. Η κατανομή της αρδευόμενης 
γεωργικής γης μεταξύ των νομών ακολουθεί την αντίστοιχη κατανομή των 

καλλιεργούμενων γεωργικών εκτάσεων. Η μεγαλύτερη αρδευόμενη έκταση της 

περιφέρειας βρίσκεται στο νομό Λάρισας, όπου βρίσκεται και η μεγαλύτερη 

καλλιεργούμενη έκταση και ακολουθεί ο νομός Καρδίτσας. Η ποσοστιαία συμμετοχή 

των νομών Τρικάλων και Μαγνησίας στις αρδευόμενες εκτάσεις της περιφέρειας είναι 
μικρότερη.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τον Πίνακα 2, από το σύνολο 
των δασικών εκτάσεων παράγεται το 7% της συνολικής φυτικής παραγωγής της 

περιφέρειας και καλύπτεται το 15,61% των συνολικών καλλιεργούμενων εκτάσεων 

της. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στις μεγαλύτερες απαιτήσεις σε έκταση της 
καλλιέργειας αυτής, καθώς και στο ότι τα περισσότερα από αυτά τα είδη καλλιέργειας 

έχουν μικρότερη παραγωγικότητα λόγιο παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής και 
παλαιών υβριδίων. Άλλωστε, ένα μεγάλο ποσοστό τους βρίσκεται σε ορεινές ή 

ημιορεινές περιοχές όπου είναι δύσκολο να αναπτυχθούν άλλες καλλιέργειες. Αυτό 

δικαιολογεί και το μεγάλο ποσοστό συμμετοχής του νομού Τρικάλων μιας και ένα 
μεγάλο μέρος του καλύπτεται από ορεινές περιοχές.

Πίνακας 3: Συνολικές γεωργικές και αρδευόμενες εκτάσεις Περιφέρειας και 
Χώρας για το 1999/2000 (σε χιλ. στρέμματα)

Κατηγορίες καλλιεργειών Περιφέρεια Χώρα

Συνολική) γεωργική έκταση 3.506 24.270

Αρδευόμενες εκτάσεις 2.650 13.353

Αρδευόμενες εκτάσεις / γεωργικές 
εκτάσεις 75,58 55,01
Αρδευόμενες εκτάσεις 
Περιφέρειας/αρδευόμενες 
εκτάσεις Χώρας 19,84

Πηγή: Απογραφή πληθυσμού της ΕΣΥΕ, 2003, Ιδία επεξεργασία
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Στον Πίνακα 3 η αρδευόμενη γεωργική γη της περιφέρειας αντιστοιχεί στο 
19,84% της αρδευόμενης γεωργικής γης της χώρας και στο 75,58% του συνόλου των 
γεωργικών εκτάσεων της ίδιας της περιφέρειας.

2.3 Φυσικοί πόροι

2.3.1 Υδάτινοι πόροι

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε μεγάλη αύξηση 
των αγροτικών καλλιεργειών από μη αρδεύσιμες σε αρδεύσιμες και ανάλογη 

μεταβολή στη ζήτηση για αρδευτικό νερό, ενώ η αύξηση της προσφοράς δεν υπήρξε 
ικανή ώστε να ικανοποιήσει τη μεταβολή αυτή (Πολύζος και Σοφιός, 2005).

Όσον αφορά στα υπόγεια νερά, υπάρχει ο μεγαλύτερος αριθμός (από κάθε 

άλλη Περιφέρεια) νόμιμων γεωτρήσεων που ξεπερνούν τις 30.000. Επειδή δεν 
υπάρχουν ικανοί και σύγχρονοι φορείς διαχείρισης υδάτων, καθώς και συστήματα 

διαχείρισης και λόγω του εντατικού χαρακτήρα των καλλιεργειών, παρατηρείται 
σημαντική πτώση της στάθμης των υδροφορέων και φαινόμενα υφαλμύρωσης. Όσον 

αφορά δε στην ποιότητα των νερών σε πολλές περιοχές δεν είναι καλή. Συνεπώς, 
υπάρχει πρόβλημα κυρίως διαχείρισης υδάτων και πρόβλημα ποιότητας νερών 

επιφανειακών και υπογείων (Δ' ΠΕΠ Θεσσαλίας, 2007-2013).
Η εκτίμηση των υδατικών πόρων και τελικά του υδατικού ισοζυγίου στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχει εξαιρετική σημασία, με δεδομένη την εξάρτηση της 

Περιφέρειας από την Γεωργία.

2.3.2 Επιφανειακά νερά
Ο υπολογισμός τους βασίζεται στα στοιχεία που υπάρχουν, αφενός για τις 

βροχοπτώσεις στις λεκάνες απορροής, και αφετέρου για τις παροχές σε διάφορα 

σημεία της ροής.
Τα στοιχεία για τις βροχοπτώσεις προέρχονται από τους σταθμούς της ΕΜΥ 

αλλά και από σταθμούς που έχουν εγκαταστήσει το Υπ. Γεωργίας, η ΔΕΗ και το 
ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ τα πρωτογενή στοιχεία για τις παροχές από υδρομετρικούς σταθμούς 
της ΔΕΗ, του ΥΠΕΧΩΔΕ, κ.ά Επεξεργασμένα στοιχεία για τις παροχές σε διάφορα 
σημεία των ποταμών της Περιφέρειας προέρχονται από διάφορες μελέτες.

Αν θεωρηθεί ότι για τη διατήρηση ικανοποιητικής ποιότητας νερού στον 

Πηνειό απαιτείται παροχή 10m3/sec, τότε φαίνεται ότι υπάρχουν περίοδοι που δεν 

επιτρέπεται η άντληση από τον ποταμό (Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

Α’ Φάση, 1998).
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2.3.3 Ενεργειακά ορυκτά

Όσον αφορά τα ενεργειακά δίκτυα, από την Περιφέρεια διέρχεται ο κεντρικός 
αγωγός φυσικού αερίου και έχουν προχωρήσει σημαντικά οι υποδομές στα δίκτυα 
μέσης και χαμηλής πίεσης στη Λάρισα και στο Βόλο. Ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις 

έχουν ήδη συνδεθεί με το δίκτυο και λειτουργούν με τη χρήση φυσικού αερίου. Στη 
νέα προγραμματική περίοδο η ολοκλήρωση των δικτύων και η γενίκευση της χρήσης 

του αερίου στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις (π.χ. θερμοκήπια), στις βιομηχανικές 

επιχειρήσεις και στην οικιακή κατανάλωση αποτελούν κυρίαρχο στόχο με θετικές 
προοπτικές στην ανάπτυξη της Περιφέρειας

Στη λεκάνη Ελασσόνας και ειδικότερα στο νότιο, νοτιοδυτικό τμήμα αυτής 
έχουν εντοπισθεί δύο λιγντικά κοιτάσματα πλησίον των χωριών Δομένικου και 

Αμουρίου. Με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα των δύο 
κοιτασμάτων εκτιμώνται σε 155 εκ. τόνους λιγνίτη με μέση Κατωτέρα Θερμογόνο 
Ισχύ (ως έχει), περίπου 2100 Kcal/kg. Σύμφωνα με απόψεις της ΔΕΗ σε περίπτωση 

ενεργειακής αξιοποίησης των κοιτασμάτων αυτών, εκτιμάται ότι τα αποθέματα αυτά 
θα επαρκούσαν περίπου για 45 χρόνια για την τροφοδοσία σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας (ισχύος 500 MW περίπου).

Προς το παρόν οι έρευνες συνεχίζονται σε θέματα κοιτασματολογικά, 

εδαφοτεχνικά, υδρογεοιλογικά, φυσικοχημικών χαρακτηριστικών (ποιότητας) λιγνίτη, 

κτλ., για την εκπόνηση αντίστοιχων προμελετών - μελετών. Στο πενταετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης της ΔΕΗ (περίοδος 1998 - 2002), που εκπονείται, δεν προβλέπεται η 

κατασκευή Λιγνιτικής Μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στην υπόψη περιοχή. Η 

ενδεχόμενη ένταξη Λιγνιτικής Μονάδας στην περιοχή Ελασσόνας, μετά το έτος 2002 
θα εκτιμηθεί και διερευνηθεί σε επόμενα στάδια, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες 

διαμορφούμενες συνθήκες στον τομέα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο 

του συνολικού εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού (ΔΕΗ).
Στην περιοχή του Νομού Καρδίτσας υπάρχουν κάποια μικρά κοιτάσματα 

χρωμίτη τα οποία φιλοξενούνται σε περιδοτίτες, δουνίτες, σερπεντινίτες και τα οποία 
είναι μη εκμεταλλεύσιμα με τα σημερινά δεδομένα,. Επίσης στην περιοχή 
συναντιόνται μικρά μη εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα μαγγανίου τα οποία 

φιλοξενούνται μέσα σε διαβάσες και δολερίτες (Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, Λ’ Φάση, 1998).

2.4 Περιβάλλον

Η Θεσσαλία συγκεντρώνει μια αξιόλογη ποικιλία οικοσυστημάτων και ένα 

περιβάλλον με ιδιαίτερα υψηλή αισθητική, πολιτιστική και ιστορική αξία και ιδιαίτερο 
φυσικό κάλλος. Ένας μακρύς κατάλογος θεσμοθετημένων και μη περιοχών
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προστασίας της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπίων φυσικού κάλλους 
(Θαλάσσιο Πάρκο Σποράδων, Όλυμπος, Κοιλάδα Τεμπών, Αμπελάκια, Πήλιο, 
Σκιάθος, Σκόπελος, Μετέωρα, Λίμνη ΓΙλαστήρα, Ασπροπόταμος, Πίνδος, Περτούλι 
κλπ.) επιβεβαιώνει τη σημασία του περιβάλλοντος για τη ζωή και την ταυτότητα της 

Θεσσαλίας, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες αξιοποίησης και τις 
αυξημένες ευθύνες προστασίας.

Χαρακτηρίζεται από ικανοποιητικές συνθήκες περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής 
στον οικιστικό χώρο, καλές συνθήκες στο φυσικό περιβάλλον και γενικά 

ανταγωνιστικές συνθήκες περιβάλλοντος με διεθνή κριτήρια, ιδίως αν ληφθούν υπόψη 
οι δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης.

Οι λόγοι για τους οποίους πολλές περιοχές της Θεσσαλίας περιγράφονται ως 

περιοχές με ιδιαίτερη οικολογική αξία και ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον είναι οι 
παρακάτω:

• Η παρουσία μιας αξιόλογης ποικιλίας οικοσυστημάτων

• Η μεγάλη ποικιλότητα σε είδη χλωρίδας και πανίδας

• Η παρουσία σημαντικής, δηλαδή σπάνιας, απειλούμενης, προστατευόμενης ή 

ενδημικής χλωρίδας ή πανίδας

• Η παρουσία βιοτόπων ή αλλιώς οικοτύπων, που χαρακτηρίζονται ως σημαντικοί ή 
ως βιότοποι προτεραιότητας σύμφωνα με τα κριτήρια της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 

του CORINE BIOTOPES PROJECT ή άλλων διεθνών προγραμμάτων ή 

συμβάσεων (π.χ. BIRDLIFE INTERNATIONAL)

• Η διαχείμαση μεγάλων πληθυσμών ορνιθοπανίδας

• Η παρουσία ευάλωτων βιοτόπων που χρήζουν προστασίας

• Η μεγάλη αισθητική), πολιτιστική και ιστορική αξία και το ιδιαίτερο φυσικό 

κάλλος.

• Η ύπαρξη σημαντικών παλαιοντολογικών ή γεωμορφολογικών στοιχείων 

Ακόμη γίνεται διάκριση μεταξύ των θεσμοθετημένων, καταγεγραμμένων αλλά μη
θεσμοθετημένων, και μη καταγεγραμμένων περιοχών (Χωροταξικό Σχέδιο 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, Α’ Φάση, 1998).
Στο Νομό Μαγνησίας το όρος Πήλιο με την Υπουργική) Απόφαση 

Φ31/24512/1858/3.5.1976 έχει χαρακτηριστεί ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλους για 
την ποικιλία των χρωματικών εναλλαγών, τον έξοχο συνδυασμό πυκνής βλάστησης 

και θέας προς τη θάλασσα, της ύπαρξης στο αγροτικό και δασικό τοπίο μνημείων, 
λιθόστρωτων, μονοπατιών, γεφυριών κ.λπ.(Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας, 

2006).

Στον πίνακα 4 καταγράφονται οι σημαντικότερες περιοχές οικολογικού 

ενδιαφέροντος της Περιφέρειας και ιεραρχούνται σύμφωνα με την οικολογική τους
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αξία. Έχουν συμπεριληφθεί περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 καθώς και άλλες 
περιοχές με μεγάλη έκταση αλλά και σημαντική βιοποικιλότητα, αλλά δεν έχουν 
συμπεριληφθεί περιοχές οι οποίες δεν έχουν σημαντική] οικολογική αξία ή περιοχές για 
τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την εκτίμηση της αξίας τους.

Πίνακας 4: Σημαντικότερες περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος κατά σειρά 
οικολογικής αξίας

AJA Νομός Ονομασία Σημασία

1 Μαγνησίας
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου - 
Βορείων Σποράδων, Ανατολική 
Σκόπελος

Διεθνής

2 Λάρισας Εθνικός Δρυμός Ολύμπου Διεθνής

3 Λάρισας Κάρλα - Μαυροβούνι - Κεφαλόβρυσο 
Βελεστίνου Εθνική

4 Λάρισας Αισθητικό δάσος κοιλάδας Τεμπών Εθνική

5 Τ ρικάλων Αντιχάσια Όρη - Μετέωρα Διεθνής

6 Λάρισας Δυτικές και Βόρειες ράχες όρους 
Όλυμπος (Ξερολάκκι, Παπά Ρέμα) Εθνική

7 Τ ρικάλων Ασπροπόταμος Εθνική

8 Λάρισας Δέλτα Πηνειού και κοιλάδα Τεμπών Εθνική

9 Λάρισας
/Μαγνησίας Ταμιευτήρες Κάρλας Εθνική

10 Λάρισας Αισθητικό δάσος Όσσας Περιφερειακή

11 Καρδίτσας Άγραφα Περιφερειακή

12 Λάρισας Κάτω Όλυμπος Περιφερειακή

13 Καρδίτσας Περιοχή Λίμνης Ταυρωπού Περιφερειακή

14 Μαγνησίας Όρος Πήλιο Περιφερειακή)

15 Τ ρικάλων Κερκέτιο Όρος (Κόζιακας) Περιφερειακή)

16 Τ ρικάλων Στενά Καλαμακίου Περιφερειακή

17 Τ ρικάλων Πέρασμα αρκούδας - Σήραγγα 
Μετσόβου

Εθνική

18 Καρδίτσας Όρος Βουτσικάκι Αγράφων Περιφερειακή

19 Τ ρικάλων Όρος Αυγό (Νότια Πίνδος) Περιφερειακή

20 Μαγνησίας Όρμος Σούρπης, Στόμιο Μαγνησίας Τοπική

21 Μαγνησίας Κουρί Αλμυρού Τοπική)

22 Μαγνησίας Σκιάθος Κουκουναριές Τοπική

23 Μαγνησίας Βουνά Γκούρας Μαγνησίας Τοπική
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AJA Νομός Ονομασία Σημασία

24 Λάρισας Στενό Ροδιάς Τυρνάβου Τοπική

25 Λάρισας Ποταμός Ενιπεύς Φαρσάλων Τοπική

26 Λάρισας Ύψωμα Γεντίκι Τοπική)

27 Λάρισας Μάτι Τυρνάβου Τοπική

28 Λάρισας Λιβάδια Τερψηθέας Τοπική

29 Καρδίτσας Λουτρά Σμόκοβου Τοπική

30 Τ ρικάλων Αθαμανικά όρη Τοπική

31
Λάρισας 70 οικισμοί, μεταξύ Λάρισας, 

Φαρσάλων και Κάρλας σημαντικοί για 
το φώλιασμα του κιρκινεζιού

Διεθνής

32 Λάρισας Παραποτάμια δάση Πηνειού Περιφερειακή
Πηγή: ΤΣΑΚΙΡΗΣ κ.α., Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Θεσσαλίας, Α’ Φάση, 1998

Από τις 31 περιοχές που αξιολογούνται σαν οι πιο σημαντικές οικολογικά 

περιοχές μόνο οι 10 προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία με ποικίλους 

χαρακτηρισμούς (εθνικός δρυμός, αισθητικό δάσος, κλπ.).
Οι διάφορες κατηγορίες θεσμοθετημένων περιοχών προστασίας της φύσης, 

καταλαμβάνουν πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής έκτασης της περιφέρειας 
Θεσσαλίας και αφορούν κυρίως "σημειακές" περιοχές ή αξιοθέατα, εκτός ελάχιστων 

εξαιρέσεων (Κοιλάδα Τεμπών, Δάση Όρους Όσσας, Πευκοδάση νήσου Σκιάθου, 

Περιοχή Μονών Μετεώρων, Νησί Πιπέρι) (Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, Α’ Φάση, 1998).

2.4.1 Αισθητικά Δάση

Στο Ν.Δ. 996/1971 τα αισθητικά δάση ορίζονται ως "δάση ή τοπία έχοντα 
ιδιαίτερη αισθητική υγιεινή και τουριστική σημασία, ως και τοιαύτη επιβάλλουσα την 
προστασία της πανίδας, χλωρίδας και του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους" και είναι τα 

ακόλουθα:
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Πίνακας 5: Αισθητικά δάση

AJA Νομός Ονομασία Έκταση/ha

Ε1 Λάρισας Κοιλάδα Τεμπών 1762
Ε2 Καρδίτσας Δάσος Καραϊσκάκη Καρδίτσας 252
Ε3 Λάρισας Δάσος Φαρσάλων Λάρισας 34,5
Ε4 Λάρισας Δασικό σύμπλεγμα Όσσας Λάρισας 16900
Ε5 Μαγνησίας Δάση Νήσου Σκιάθου Μαγνησίας 3000

Ε6 Τρικάλων Δάσος Λόφων Κάστρου 28

Ε7 Μαγνησίας Δρυοδάσος Κουρί Μαγνησίας 100
Πηγή: ΤΣΑΚΙΡΗΣ κ.α. 1998

2.4.2 Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

Τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους είναι περιοχές που έχουν μεγάλη 
αισθητική και πολιτιστική αξία, περιοχές που είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για την 

αναψυχή του κοινού και συμβάλλουν στην προστασία και την αποδοτικότητα των 
φυσικών πόρων λόγοι των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών 

τους. Παρατηρείται ότι τα περισσότερα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους βρίσκονται 

στο νομό Μαγνησίας, λόγω του σημαντικού φυσικού πλούτου που διαθέτει. Τέτοια 

τοπία είναι τα ακόλουθα :

Α/Α Νομός Ονομασία

1 Καρδίτσας Οικισμός Αγ. Γεωργίου Καρδίτσας
7 Λάρισας Αμπελάκια

3 Λάρισας Κοιλάδα Τεμπών

4 Λάρισας Σπήλαιο στην τοποθεσία Καλιούρα Κοινότητας 
Αετοράχης Ελασσόνας

5 Λάρισας Σπήλαιο στην τοποθεσία Γκορτσιά Κοινότητας 
Αετοράχης Ελασσόνας

6 Μαγνησίας Παραλία του οικισμού Χόρτου

7 Μαγνησίας Ορμος Κουκουναριές Σκιάθου

8 Μαγνησίας Όρος Πήλιο

9 Μαγνησίας Βυζίτσα

10 Μαγνησίας Τρίκερι

11 Μαγνησίας Τσαγκαράδα

12 Μαγνησίας Νησίδα Μπούρτζι στη Σκιάθο
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AM. Νομός Ονομασία

13 Τ ρικάλων Πύλη Τρικάλων

14 Τρικάλων Καστράκι Καλαμπάκας

15 Τ ρικάλων Περιοχές Μονής Δουσίκου

16 Τρικάλων Περιοχή Μονών Μετεώρων
Πηγή: ΤΣΑΚΙΡΗΣ κ.α. 1998

2.4.3 Διατηρητέα μνημεία της φύσης

Σύμφωνα με το Ν.Δ. 996/1971 (ΦΕΚ 192/Α/6.10.1971), διατηρητέα μνημεία 
της φύσης είναι εκτάσεις δημόσιες, ή μη, που δεν δύνανται να χαρακτηριστούν ως 

εθνικοί δρυμοί ή αισθητικά δάση, που παρουσιάζουν όμως ιδιαίτερη παλαιοντολογική, 

γεωμορφολογική και ιστορική σημασία. Διατηρητέα μνημεία της φύσης είναι επίσης 
δέντρα ή συστάδες δέντρων, υγροβιότοποι και σπάνια είδη φυτών που παρουσιάζουν 

ιδιαίτερη βοτανική, φυτογεωγραφική, αισθητική και ιστορική σημασία.(Χωροταξικό 

Σχέδιο Περιφέρειας Θεσσαλίας). Αξιοσημείωτο είναι ότι παρόλο τη μεγάλη έκταση 
της περιφέρειας μόνο σε δύο περιοχές υπάρχουν διατηρητέα μνημεία της φύσης.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουμε τα εξής:

Α/Α Νομός Ονομασία Έκταση/ha

1 Μαγνησίας
Το νησί Πιπέρι στις 
Βόρειες Σποράδες 438

2 Τ ρικάλων Η Φτελιά της Αηδόνας 
Καλαμπάκας -

Πηγή: ΤΣΑΚΙΡΗΣ κ.α. 1998

2.4.4 Μη Θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας

Οι περισσότερες από τις περιοχές αυτές συγκαταλέγονται στους καταλόγους 
δύο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο είναι το πρόγραμμα 

αναγνώρισης, καταγραφής, αξιολόγησης και χαρτογράφησης των τύπων οικοτύπων 
και των ειδών χλωρίδας και πανίδας της Ελλάδας του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 (περιοχές 
NATURA 2000), που ολοκληρώθηκε το 1995. Το δεύτερο είναι το πρόγραμμα 

CORINE BIOTOPES PROJECT (περιοχές CORINE), που στη χώρα μας 

ολοκληρώθηκε το 1991.
Συνολικά, η Θεσσαλία διαθέτει 21 περιοχές στο Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 και 6 

διαπεριφερειακές περιοχές. Οι περιοχές αυτές εκτείνονται με διαφορετικό βαθμό 

έκτασης και σημασίας και στους τέσσερεις νομούς της Περιφέρειας και 
καταλαμβάνουν σημαντική έκταση. Οι περισσότερες από τις περιοχές του δικτύου
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NATURA 2000 βρίσκονται στο νομό Λάρισας και στο νομό Μαγνησίας. Ωστόσο 
υπάρχουν και οικότοποι εκ των οποίων ένα μέρος τους βρίσκεται στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας και ένα άλλο σε άλλο νομό. Οι οικότοποι αυτοί είναι η Κοιλάδα του 

Αχελώου και τα Τζουμέρκα στους νομούς Άρτας και Τρικάλων, το Όρος Λάκμος 
στους νομούς Ιωαννίνων και Τρικάλων και ο Τίταρος και ο Εθνικός Δρυμός Ολύμπου 

στους νομούς Πιερίας και Λάρισας. Ήδη για τις περιοχές Όρος Κερκέτιο, Αντιχάσια 

Όρη - Μετέωρα (νομός Τρικάλων), Όρος Μαυροβούνι (νομός Λάρισας), Θαλάσσιο 
Πάρκο Αλοννήσου Β. Σποράδων (νομός Μαγνησίας) και Λίμνη Ταυρωπού (νομός 

Καρδίτσας) εκπονούνται ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες στα πλαίσια του Ν. 1650/86 
(ΦΕΚ 160/Α/16.10.86) "Για την προστασία του περιβάλλοντος".

Όσον αφορά τις περιοχές CORINE είναι οι σημαντικότεροι βιότοποι της χώρας 
μας, σύμφωνα με την καταγραφή που έγινε στα πλαίσια του CORINE BIOTOPES 

PROJECT. Στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας υπάρχουν 24 τέτοιοι βιότοποι. Σε 

αντίθεση με τους άλλους νομούς, ο νομός Μαγνησίας υπερτερεί και στις περιοχές 
CORINE λόγω της ποικιλίας και της μορφολογίας των οικοσυστημάτων της 

(Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Θεσσαλίας, Λ’ Φάση, 1998).

2.5 Μεταφορικό δίκτυο

2.5.1. Εισαγωγή
Τα μεταφορικά δίκτυα είναι ένας από τους τέσσερις προσδιοριστικούς 

παράγοντες για την ανάπτυξη μιας περιοχής, μαζί με τη θέση της στο γεωγραφικό 
χώρο, τις υφιστάμενες οικονομίες συγκέντρωσης και την τομεακή σύνθεση της 

τοπικής παραγωγής και απασχόλησης (Πολύζος, 2003)0 ρόλος της περιφέρειας στον 

τομέα των συγκοινωνιών και μεταφορών είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Η Θεσσαλία 

λόγω γεωγραφικής θέσης διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα «θέσης» διότι είναι στο 
κέντρο της χώρας και διασχίζεται από το βασικό άξονα (ΠΑΘΕ) ανάπτυξης που είναι 
ενταγμένος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Η διευκόλυνση της επαφής με τον 
δυτικό - ευρωπαϊκό χώρο θα αυξήσει το δυναμισμό των περιοχών κατά μήκος του 
άξονα αυτού.

Οι σχέσεις μεταξύ των υποδομών και της περιφερειακής ανάπτυξης 
διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη των θεωριών 
οικονομικής ανάπτυξης. Για το λόγιο αυτό, ένα από τα κυριότερα μέσα άσκησης 

περιφερειακής πολιτικής είναι η κατασκευή ή η βελτίωση των διαπεριφερειακών 

μεταφορικών έργων (Πολύζος, 2003). Ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση 

τόσο της οικονομικής ανάπτυξης όσο και για τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων 

μεταξύ των περιφερειών ή γενικότερα της χωρικής ανισορροπίας είναι οι μεταφορικές 

υποδομές.
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Η αναβάθμιση και επέκταση των μεταφορικών υποδομών των λιγότερων 
ανεπτυγμένων περιοχών, στην περίπτωση μας το δυτικό τμήμα της περιφέρειας 
Θεσσαλίας, μπορεί να οδηγήσει σε περιφερειακή σύγκλιση καθώς και στη μεταβολή 

της μακροχρόνιας χωρικής κατανομής της βιομηχανίας (Πετράκος και Ψυχάρης 2004).
Οι διαπεριφερειακές μεταφορικές υποδομές συμβάλλοντας καθοριστικά στη 

μείωση των χωρικών αποστάσεων είναι επόμενο να ασκούν επιρροή και να 

μεταβάλουν τη διαδικασία εξισορρόπησης ή όξυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων 
(ή διαφορετικά τη διαδικασία περιφερειακής σύγκλισης / απόκλισης), η οποία έχει το 
χαρακτήρα ποσοτικής μεταβολής των οικονομικών μεγεθών. Μακροχρόνια οι 

επιπτώσεις που προκαλούνται από την κατασκευή των διαπεριφερειακών υποδομών, 
εξυπηρετούν θετικά ή ενισχυτικά τη διαδικασία εξισορρόπησης των ανισοτήτων ή 
σύγκλισης των περιφερειακών οικονομιών (Πολύζος, 2003).

Βοηθούν στη διάχυση (diffusion) των πληροφοριών και της τεχνολογίας από 
τις αναπτυγμένες προς τις αναπτυσσόμενες περιοχές, την υιοθέτηση της τεχνολογικής 

προόδου και τη διάδοση των καινοτομιών, με επακόλουθο τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και την αύξηση της συνολικής παραγωγής της περιφερειακής 

οικονομίας (Πολύζος, 2003).

Οι υποδομές των μεταφορών (οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, εναέριων) 
θεωρείται τομέας κοινής ωφέλειας και για το λόγω αυτό χρηματοδοτούνται βασικά 

από το δημόσιο τομέα της οικονομίας. Έτσι, ενώ ο τομέας των μεταφορών συμβάλλει 
κατά 7% στο σύνολο του ΑΕΠ και της απασχόλησης, απορροφά το 25 ως 30% των 
συνολικών δημόσιων δαπανών στη χώρα (Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 

και Αειφόρου Ανάπτυξης).
Σύμφωνα με τα παραπάνω οι μεταφορικές υποδομές είναι απαραίτητες από την 

άποψη της βελτίωσης της συνολικής αποτελεσματικότητας της οικονομίας και 

αναγκαίες για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων των κατοίκων. Από 

αναπτυξιακή άποψη, πλέον κατάλληλες είναι εκείνες οι μεταφορικές υποδομές που 
ευνοούν συσπειρώσεις μεταξύ περιφερειακών πόλων, ώστε να αντιπαρατεθούν με 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην παραγωγική ισχύ της ισχυρής - κεντρικής 
πόλης (Πετράκος και Ψυχάρης 2004). Χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραπάνω 
πρότασης είναι ο προαστιακός σιδηρόδρομος Βόλου - Λάρισας, όπου ευνοούνται 
συσπειρώσεις μεταξύ των δύο πόλεων.

Επίσης η περιφέρεια, συνδέεται με μικρότερης σημασίας οδικούς άξονες με τις 

Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδος, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και 

Ηπείρου. Μικρότερης σημασίας είναι και οι προσφερόμενες σιδηροδρομικές, 

θαλάσσιες και αεροπορικές συγκοινωνίες της περιφέρειας.
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2.5.2 Οδικό δίκτυο

Την Περιφέρεια διασχίζει ο κύριος αυτοκινητόδρομος της χώρας (ΠΑΘΕ), ο 
οποίος μετά την ολοκλήρωσή του θα μειώσει σημαντικά τις χρονοαποστάσεις με τους 
κύριους αναπτυξιακούς πόλους της χώρας (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) και κατά συνέπεια 

με τα διεθνή κέντρα ανάπτυξης. Ο προγραμματισμένος αυτοκινητόδρομος Λαμία- 

Καλαμπάκα-Παναγιά (Έγνατία), ο αποκαλούμενος Ε65, είναι σημαντικός για την 
επίτευξη των στόχων της Περιφέρειας (αναβάθμιση του ρόλου της σε εθνικό επίπεδο), 

ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του Δυτικού τμήματος και στην άρση 
των ενδοπερκρερειακών ανισοτήτων ( Δ’ IΙΕΠ Θεσσαλίας).

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι Ετήσιοι Μέσοι Ημερήσιοι Φόρτοι 
Οχημάτων τοιν τμημάτων του Εθνικού Οδικού Δικτύου, πλην του ΠΑΘΕ καθώς οι 

φόρτοι που πραγματοποιούνται κατά μήκος του δεν αφορούν αποκλειστικά την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Πίνακας 6: Φόρτοι Εθνικού Οδικού Δικτύου

ΟΔΟΙ ΕΜΗΚ* 1993 ΕΜΗΚ 2000
Βόλος - Βελεστίνο 9.045 12.261
Βελεστίνο - Δάρισα 1.835 4.329
Λάρισα - Τρίκαλα 4.946 4.435
Τρίκαλα - Καλαμπάκα 8.586 8.906
Καλαμπάκα - Γέφυρα Μουργκάνι 3.240 3.963
Γέφυρα Μουργκάνι - Μέτσοβο 2.252 3.587
Γέφυρα Μουργκάνι - Γρεβενά 1.354 561
Ν. Μοναστήρι - Φάρσαλα 1.887 1.267
Φάρσαλα - Λάρισα 1.452 1.133
Λάρισα - Τύρναβος 9.357 9.238
Τύρναβος - Ελασσόνα 3.869 3.573
Ελασσόνα - Κοζάνη 2.434 1.839
Βόλος - Μικροθήβες 2.946 2.436
Μικροθήβες - Φάρσαλα 1.197 1.276
Ν. Μοναστήρι - Καρδίτσα 3.648 3.087
Καρδίτσα - Τρίκαλα 6.067 5.917
Καρδίτσα - Καρπενήσι 257 174
Λάρισα - Ιτέα 3.975 4.115
Ιτέα-Καρδίτσα 4.236 4.405
*ΕΜΗΚ: Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία
Πηγή: ΤΣΑΚΙΡΗΣ κ.α. 1998, Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ 1991,2001, Ιδία επεξεργασία

Σύμφωνα με άποψη (Τσακίρης κ.α., 1998) η υφιστάμενη κατάσταση του 

Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

τόσο εντός αυτής όσο και οι συνδέσεις της με τους όμορους νομούς της χώρας, είναι 
μέτρια έως κακή.
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Ως προς τη συνολική εκτίμηση του επαρχιακού δικτύου κάθε νομού, όλες οι 
κοινότητες πλην ορισμένων, κυρίως ορεινών, έχουν εξασφαλίσει τη σύνδεσή τους με 
την πρωτεύουσα ή τις κυριότερες κωμοπόλεις των νομών. Το βασικό πρόβλημα του 

επαρχιακού δικτύου, συνέπεια της τμηματικής και χωρίς ολοκληρωμένη μελέτη 
κατασκευής του, είναι τα γεωμετρικά στοιχεία και η κακή οριζοντιογραφία των 

δρόμων. Ετσι, παρουσιάζονται πολλά τμήματα πεδινών χαράξεων με συνεχείς και 
αντίρροπες καμπύλες, κάτι που θα είχε αποφευχθεί εάν γίνονται έγκαιρα μελέτες του 

δρόμου και απαλλοτριώσεις (Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Θεσσαλίας, 1998 και 
Μελέτη Χωρικών Επιπτώσεων και Κοινοτικών Προγραμμάτων Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, 1996).

2.5.3 Αεροδρόμια και αεροπορικές μεταφορές

Οι αεροπορικές μεταφορές εξυπηρετούνται μέσω των αεροδρομίων Σκιάθου, Ν. 

Αγχιάλου και Λάρισας (τα δύο τελευταία είναι στρατιωτικά που εξυπηρετούν 
μισθωμένες πτήσεις για τις ανάγκες της τουριστικής περιόδου). Ο αριθμός των 

αφίξεων και των αναχωρήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λειτουργικός δείκτης ο 

οποίος αναφέρεται στη χρήσης της συγκεκριμένης υποδομής. Ο άνω δείκτης των 
αφίξεων και των αναχωρήσεων από τους αεροσταθμούς της Νέας Αγχιάλου και της 

Σκιάθου κατά την περίοδο 1994-1997 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 7: Επιβατική κίνηση στους αεροσταθμούς Ν. Αγχιάλου και Σκιάθου 
1994-1997

Κ.Α.Αγχιάλου Κ,Α.Σκιάθου

Έτος Αφίξεις Αναχωρήσεις Αφίξεις Αναχωρήσεις

1994 7.768 7.201 131.525 130.936
1995 12.243 12.080 122.350 122.317
1996 14.803 14.869 103.094 103.555
1997 10.137 10.140 107.926 108.237
Σύνολο 44.951 44.290 1.083.804 1.084.130

Πηγή: ΤΣΑΚΙΡΗΣ κ.α. 1998

Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν μικρή συμμετοχή στην εκτέλεση του 

επιβατικού μεταφορικού έργου. Ωστόσο σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 
προβλέπεται σημαντική αύξηση των αναγκών της Περιφέρειας σε αεροπορικές 

μεταφορές προϊόντων και επιβατών, τακτικών και εποχιακών πτήσεων, κυρίως λόγω 
της εντεινόμενης συνάφειας του περιφερειακού με το διεθνή χώρο. Η ανάγκη 

απευθείας διασύνδεσης των περιφερειακών κέντρων με τα διεθνή, στο πλαίσιο της
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παγκοσμιοποίησης, είναι προφανής και με την πάροδο του χρόνου θα καταστεί 
επιτακτική(Δ’ ΠΕΠ Θεσσαλίας, 2007-2013).

2.5.4 Σιδηροδρομικό δίκτυο

Ως προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές, η περιφέρεια εξυπηρετείται από πέντε 
γραμμές, από τις οποίες κυρίαρχη είναι η σύνδεση με τον άξονα Αθηνών - 

Θεσσαλονίκης. Σε όλες τις παραπάνω γραμμές οι χαράξεις των τοπικών γραμμών δεν 
είναι ικανοποιητικές για την ορθολογική χρησιμοποίηση του υπάρχοντος εξοπλισμού 

(Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Θεσσαλίας, 1998 και Μελέτη Χωρικών Επιπτώσεων 
και Κοινοτικών Προγραμμάτων Περιφέρειας Θεσσαλίας, 1996).

2.5.5. Λιμάνια και Θαλάσσιες μεταφορές

Για την υποστήριξη των θαλάσσιων μεταφορών η Θεσσαλία διαθέτει μια σειρά 
από κεντρικούς και δευτερεύοντες λιμένες και αλιευτικά καταφύγια και περιορισμένο 
αριθμό σύγχρονων λιμένων σκαφών αναψυχής. Οι κεντρικοί και δευτερεύοντες 

λιμένες είναι πολυλειτουργικοί, με την έννοια ότι είναι επιβατικοί, εμπορικοί, 
αλιευτικοί και αναψυχής. Κυρίαρχη θέση στο λιμενικό σύστημα της Περιφέρειας 

διαδραματίζει το λιμάνι του Βόλου. Η γεωγραφική θέση του λιμανιού του Βόλου είναι 

ιδιαίτερα πλεονεκτική, κεντροβαρική, τόσο ως προς το θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου, 

όσο και προς το χερσαίο Ελλαδικό χώρο (Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

1998).
Πέρα από το λιμάνι του Βόλου υπάρχουν και άλλα μικρότερα λιμάνια στην 

περιοχή των Σποράδων και στο Τρίκερι. Στη περιοχή του Ν. Μαγνησίας λειτουργούν 

και μερικοί ιδιωτικοί λιμένες που εξυπηρετούν τις ανάγκες βιομηχανιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Δείκτες μέτρησης χωρικών ανισοτήτων

3.1 Γενικά

Η έννοια των χωρικών ανισοτήτων αναφέρεται στην ύπαρξη, στο εσωτερικό 

μιας περιοχής, διαφοροποιήσεων που έχουν αρνητικές επιπτώσεις (όχι απλώς 
διαφοροποιήσεων: αν αυτές δεν έχουν αρνητικές συνέπειες τότε αναφερόμαστε σε 

ανομοιογένεια και όχι σε ανισότητες). Τέτοιες ανισότητες μπορούν να αφορούν 

οικονομικά μεγέθη (πχ. Κατά κεφαλήν εισόδημα, ανεργία) ή τα χαρακτηριστικά του 
ίδιου του χώρου όπως κατανομή πλουτοπαραγωγικών πόρων, ύπαρξη υποδομών, 

ύπαρξη δυναμικών πόλεων κ.α. (Οικονόμου,2007).

Η έννοια της ανάπτυξης δεν είναι ουδέτερη, γιατί το περιεχόμενό της εξαρτάται 
κάθε φορά από ένα σύστημα αξιών, τις ιστορικές πραγματικότητες στις οποίες 

αναφέρεται, τη συγκεκριμένη οικονομική και κοινωνικό-πολιτική συγκυρία.. Δεν 
υπάρχει δηλ., ένας ορισμός της ανάπτυξης που να καλύπτει την πολύπλευρη φύση της 
και να είναι κοινωνικά αποδεκτός, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και ένας μοναδικός 

τρόπος μέτρησής της, που να περιγράφει πλήρως αυτήν την πολύπλευρη διαδικασία. 
Επιπλέον, επειδή η έννοια της ανάπτυξης μεταβάλλεται μέσα στο χρόνο, 
μεταβάλλονται αντίστοιχα τόσο οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για να μετρήσουν 

όσο και η ερμηνεία των δεικτών αυτών. (Λαμπριανίδης, 2005).
Ο πιο συνηθισμένος τρόπος μέτρησης της παραγωγικής ικανότητας μιας 

οικονομίας στηρίζεται στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ), στα συστατικά αυτού 

και στη μεταβολή τους. Πρόκειται για τη χρηματική έκφραση του συνολικού όγκου 
αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε ένα χρονικό διάστημα, το οποίο συνήθως 
είναι ένα έτος. Για τη μέτρηση της ευημερίας των ατόμων χρησιμοποιείται το κατά 

κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο από τον λόγω 
του ΑΕΠ προς τον πληθυσμό της χώρας. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν κατά κεφαλήν 

έχει γίνει ευρύτερα αποδεκτό ως ο καλύτερος απλός δείκτης της ανάπτυξης, τόσο για 
διεθνείς όσο και για διαχρονικές συγκρίσεις στα πλαίσια μιας μεμονωμένης χώρας. 
(Λαμπριανίδης, 2005).

Ωστόσο, η ανάλυση που θα παρουσιαστεί παρακάτω δε θα στηριχθεί μόνο σε 
κλασσικούς δείκτες παραγωγής (ΑΕΠ) αλλά και σε μία σειρά από άλλους δείκτες. 
Υπάρχει μια πληθώρα δεικτών που μπορούν να δείξουν τις διαφορές τόσο μεταξύ 

νομών μιας περιφέρειας όσο και μεταξύ μιας περιφέρειας σε σχέση με το σύνολο της 

χώρας. Στη συγκεκριμένη μελέτη οι δείκτες έχουν σκοπό να μας δείξουν τις διαφορές 

που υπάρχουν, σε διάφορα επίπεδα, μεταξύ των Νομών Καρδίτσας, Λάρισας, 
Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και μεταξύ της περιφέρειας με 

το σύνολο της χώρας. Οι δείκτες οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν θα αναφέρονται:
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• Στο επίπεδο ζωής των κατοίκων : σε αυτόν τον τομέα θα περιλαμβάνονται η 
εξέλιξη του πληθυσμού, η εξέλιξη της ηλικιακής δομής του πληθυσμού, η 
μετανάστευση, το μορφωτικό επίπεδο, ο οικονομικά ενεργός και μη ενεργός 

πληθυσμός, η απασχόληση, το επίπεδο ανεργίας, οι συγκοινωνίες και γενικότερα 
δείκτες ευημερίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Νομών της.

• Στο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης : σε αυτόν τον τομέα θα περιλαμβάνονται 
η οικονομική φυσιογνωμία της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα θα γίνει 

αναφορά στην τομεακή διάρθρωση του ΑΕΠ και στο περιφερειακό προϊόν κατά 
κεφαλήν, στα ποσοστά κατανομής της απασχόλησης, στα επίπεδα παραγωγικότητας.

• Στα φυσικά χαρακτηριστικά και στη γεωγραφία των περιοχών : σε αυτόν τον 

τομέα θα περιλαμβάνονται οι γεωργικές και μη γεωργικές περιοχές, οι ορεινές και 
πεδινές περιοχές και η ύπαρξη φυσικών πόρων ή όχι.

Οι δείκτες που αναφέρονται στο επίπεδο ζωής των κατοίκων και στα φυσικά 

χαρακτηριστικά και στη γεωγραφία των περιοχών αναφέρονται σε σκοπούς που είναι 

πλησιέστεροι προς τον τελικό σκοπό της ολοκληρωμένης και υγιεινής ζωής, από ό, τι 
ο δείκτης του εισοδήματος. Ακόμη μπορούν να επισημάνουν κοινές αξίες και 

προβλήματα, εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης και ευκαιρίες για την ανταλλαγή 
γνώσεων και εμπειριών.

Η διαφοροποίηση των περιφερειών και των νομών δεν είναι πάντα χωρικά και 

χρονικά η ίδια, αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με την εξέλιξη της ανάπτυξης. Ανάλογη 
με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται κάθε φορά για τη μέτρηση της ανάπτυξης σε 

επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο νομών είναι και η διαφοροποίηση που 

διαπιστώνεται μεταξύ τους. (Λαμπριανίδης, 2005).

3.2 Ανάλυση δεικτών 

Α. Επίπεδο ζοής των κατοίκων

3.2.1 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

3.2.1.1 Βασικά χαρακτηριστικά

Τα σπουδαιότερα δημογραφικά χαρακτηριστικά που θα εξετάσουμε είναι το 
μέγεθος, ο ρυθμό αύξησης, σε επίπεδο Περιφερειών και Νομών και τα ποσοστά 
αστικού, μη αστικού και αγροτικού πληθυσμού σε επίπεδο των Νομών της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η σημασία αυτών των χαρακτηριστικών είναι ιδιαίτερα 

σημαντική γιατί φανερώνουν τις φυσικές τάσεις εξέλιξης του πληθυσμού στο χώρο 

και στο χρόνο. Τα ποσοστά μεταβολής των δημογραφικών χαρακτηριστικών δείχνουν 
τις αλλαγές που υφίσταται ο χώρος τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά.
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Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανέρχεται σύμφωνα με την 
απογραφή της ΕΣΥΕ του 2001 σε 753.888 κατοίκους. Με βάση τα επίσημα στοιχεία 
της απογραφής πληθυσμού του 2001, η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατατάσσεται στην 
τρίτη θέση από πλευράς πληθυσμιακού δυναμικού, μετά την Αττική και την Κεντρική 
Μακεδονία. Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της Περιφέρειας είναι μικρότερος από 

τον ρυθμό αύξησης του πληθυσμού της Χώρας την περίοδο 1993-1998 (0,55% έναντι 

1,56%). Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συγκεντρώνει το 6,88% του πληθυσμού της χώρας, 
με μέση πυκνότητα 53,7 κατοίκων ανά τ. χλμ. η οποία είναι αρκετά χαμηλότερη από 

τον εθνικό μέσο όρο των 83,1 κατοίκων ανά τ. χλμ, αλλά και από την πληθυσμιακή 
πυκνότητα άλλων περιφερειών.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας περιλαμβάνει τους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, 
Μαγνησίας και Τρικάλων. Με έδρα τη Λάρισα, η οποία αντιστοιχεί στο 37,04% 
περίπου του συνόλου της Περιφέρειας, η Περιφέρεια συγκεντρώνει ποσοστό 6,9% του 

πληθυσμού. Μεταξύ των απογραφών 1991 και 2001 ο πληθυσμός της αυξήθηκε 2,6%, 
αύξηση χαμηλότερη από του συνόλου της χώρας (6,9%). Το ποσοστό φυσικής 

μείωσης του πληθυσμού αυξήθηκε από 1,32 άτομα ανά 1000 κατοίκους το 1998 σε 1,5 

το 1999. Στους παρακάτο) πίνακες παρουσιάζονται οι εξελίξεις του πληθυσμού της 
Περιφέρειας σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Χώρας. Συγκριτικά, οι 

πληθυσμιακές τάσεις στη Θεσσαλία είναι θετικές. Στο αποτέλεσμα αυτό είναι πιθανό 
να συμβάλλουν μεταναστευτικά ρεύματα.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, παρότι κατέχει τη δεύτερη θέση σε πληθυσμιακό 

μέγεθος, μετά την Κεντρική Μακεδονία, είναι τελευταία στον ρυθμό αύξησης του 
πληθυσμού. Η θέση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην κατάταξη, τη διαφοροποιεί 

αισθητά από τις υπόλοιπες.
Από όλες τις εξεταζόμενες χρονικές περιόδους, 1951 έως 2001, η μοναδική 

χρονική στιγμή στην οποία ο πληθυσμός της Περιφέρειας μειώθηκε σημαντικά ήταν 

τη χρονική περίοδο 1961 - 1971. Αν και οι μεταβολές της τελευταίας δεκαετίας 1991 - 
2001 ήταν οι πιο ισόρροπες και κυρίως θετικές για όλες τις περιφέρειες , αυτές που 
ευνοήθηκαν σχετικά περισσότερο είναι οι νέες δυναμικές τουριστικές περιφέρειες 
(Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά).

Συνολικά οι περιφέρειες οι οποίες ενισχύθηκαν πληθυσμιακή στη χρονική 

περίοδο 1951 - 2001 είναι αυτές οι οποίες έχουν και το υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης 
σήμερα (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά). Αντίθετα 

αυτές οι οποίες υπέστησαν τις μεγαλύτερες πληθυσμιακές απώλειες (Βόρεια Αιγαίο, 
Πελοπόννησος, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη) 

χαρακτηρίζονται σήμερα από αναπτυξιακές υστερήσεις και δυσκολίες.

Με βάση τα ισχύοντα δεδομένα, οι προσδοκώμενες δημογραφικές τάσεις για 

τη Θεσσαλία έχουν ως εξής:
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• Η ετήσια αύξηση του πληθυσμού κατά την επόμενη δεκαετία θα κυμανθεί μεταξύ 
1% και 2%.

• Η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα θα συνεχιστεί σε βάρος 

των μικρών χωριών και οικισμών, ειδικά των απομακρυσμένων.

• Η γήρανση του πληθυσμού αναμένεται να συνεχιστεί καθώς και η μείωση των 
χαμηλών ηλικιών (ειδικά στις ορεινές, νησιώτικες και αγροτικές περιοχές).

• Η μετανάστευση δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το μέγεθος του 

πληθυσμού(Δ’ ΠΕΠ Θεσσαλίας, 2007-2013).

45



Π
λα

τή
 Σ

οφ
ία

 
ΚΕ

Φ
ΑΛ

ΑΙ
Ο

 3
: Δ

είκ
τε

ς 
μέ

τρ
ησ

ης
 χ

ω
ρι

κώ
ν 

αν
ισ

οτ
ήτ

ω
ν

Ό■'Τ

Γ"
θ'

SO
θ'

ΙΓ;
θ'

VT
S

!C
‘8

2
ω

>
■3η*
10
—
Μ
©■Μ
α.
w
C
'Ρο
=-
c

ο
«f

Ρ"
—*

-wUJ*

X
LP
«
U!
«

c

%
 Με

τα
βο

λή
 Π

λη
θυ

σμ
ού

19
61

-1
97

1

-1
2,

48
-4

,3
4

-1
3,

23

-4
6,

91

ΙΟ
I 5,

05

19
51

-1
96

1 7,
27

9,
69 γ--I

-2
,8

9

4,
57

14
,4

%
 Σ

υμ
με

το
χή

 σ
το

 σ
ύν

ολ
ο 

Χώ
ρα

ς
19

71 6,
18

16
,0

7
3,

07
3,

54
7,

53
2,

10
7,

23
5,

76
31

,9
1

6,
64

2,
40

2,
36 (Ν

ιθΓ
οο
θ'ο

19
61 10

,3
7

16
,0

8
4,

24
8,

26 ι/Ί
(Ν 9,

17
24

,6
13

,1
3

5,
72

5,
78

99
,8

9

19
51

23
,3

4,
53

4,
53

3,
13

31
,3

15
,4

7

7,
24

6,
33

95
,8

3

Π
λη

θυ
σμ

ός
19

71

54
2.

18
0

1.
40

9.
14

0
26

8.
96

0
31

0.
32

0
65

9.
92

0 (^5
TfTt;
Tree 63

3.
92

0
50

5.
48

0
2.

79
7.

84
0

58
2.

00
0

21
0.

44
0

20
7.

36
0

45
6.

64
0

8.
76

8.
64

0

19
61

86
6.

35
3

1.
34

2.
83

0
35

4.
60

4
68

9.
92

7
21

2.
57

3

76
5.

68
4

2.
05

7.
97

4
1.

09
6.

39
0

47
7.

47
6

48
3.

25
8

8.
34

7.
06

9

19
51

1.
70

0.
83

5
33

0.
54

3
62

8.
94

1
22

8.
59

7

2.
28

7.
01

9 ΖΖ0'6Ζ\\ 52
8.

76
6

46
2.

12
4

7.
29

5.
84

7

Γε
ω

γρ
αφ

ικ
ή 

Εν
ότ

ητ
α

Π
ερ

ιφ
έρ

εια
Αν

ατ
ολ

ικ
ή Μ

ακ
εδ

ον
ία

 - 
Θ

ρά
κη

Κε
ντ

ρι
κή

 Μ
ακ

εδ
ον

ία
Δυ

τικ
ή 

Μ
ακ

εδ
ον

ία
Ή

πε
ιρ

ος
Θ

εσ
σα

λί
α

Ιό
νι

α 
Ν

ησ
ιά

Δυ
τικ

ή  
Ελ

λά
δα

Στ
ερ

εά
 Ε

λλ
άδ

α
Ατ

τικ
ή

LP
Ο
c_
C—4
CO
c Βό

ρε
ιο

 Α
ιγ

αί
ο

Ν
ότ

ιο
 Α

ιγ
αί

ο
Κρ

ήτ
η

Σύ
νο

λο
 Χ

ώ
ρα

ς

m
Oo
<N

Ov
ON

00
On

On

<N
KO
O

Tf
O'

w
>
kl
ω
λ/’
F

*Po
=L
P
φ

5"
κ
E/'

'W
9-
3
Q.
O

<
>'
F
C



Π
λα

τή
 Σ

οφ
ία

 
ΚΕ

Φ
ΑΛ

ΑΙ
Ο

 3
: Δ

είκ
τε

ς 
μέ

τρ
ησ

ης
 χ

ω
ρι

κώ
ν 

αν
ισ

οτ
ήτ

ω
ν

ο
π

Ον
θ'

00
Ον

Ι.Γ
8
!β
-8

w

>
■3
Μ
CL
Μ
§-
Ο.
w
Ε
ο
S.
e

eg

5
ρu_T—

*·ΜiJLT

£
α*
«

δ

%
 Με

τα
βο

λή
 Π

λη
θυ

σμ
ού

19
91

 -2
00

1 9,
57

2,
90

of 2,
59 Γ*Ίσν

σν 4,
63

3,
95 νΟ

VO
00

irT 3,
45

17
,5

5
11

,3
0

6,
86

19
81

 - 
19

91 -0
,8

1
6,

71

Γ-ΓΟ

4,
67

5,
43

6,
06 Ο 

ο6 8,
23

4,
57

5,
26

9ΪΖ

10
,2

5
7,

54
5,

33

1 σ
το

 σ
ύν

ολ
ο 

Χώ
ρα

ς
20

01 5,
57

17
,0

9
2,

75
3,

23
6,

88
1,

94
6,

75
5,

52
34

,3
1

5,
83

1,
88

2,
76 00

irT
οο
θ'ο

19
91 5,

56
16

,6
7

2,
86 co

rn 7,
16

1,
89

6,
90

5,
68

34
,3

4
5,

92
1,

94 ι/Ί
rf 5,

26 οο
θ'ο

ο
S3-a
Ρ

£

19
81

5,
91

16
,4

6
2,

97
3,

33 of 00
00

6,
73

5,
52

34
,5

9
5,

92
2,

00
2,

40
5,

16 οο
οο

Π
λη

θυ
σμ

ός
20

01

61
1.

06
7

1.
87

4.
21

4
30

1.
52

2
35

3.
82

0
75

3.
88

8
21

2.
98

4
74

0.
50

6
60

5.
32

9
3.

76
1.

81
0

63
8.

94
2

20
6.

12
1

30
2.

68
6

60
1.

13
1

10
.9

64
.0

20

19
91

57
0.

49
6

1.
71

0.
51

3
29

3.
01

5
33

9.
72

8
73

4.
84

6
19

3.
73

4
70

7.
68

7
58

2.
28

0
3.

52
3.

40
7

60
7.

42
8

19
9.

23
1

25
7.

48
1

54
0.

05
4

10
.2

59
.9

00

19
81

57
5.

21
0

1.
60

2.
89

2
28

9.
07

1
32

4.
54

1
69

5.
65

4
18

2.
65

1
65

5.
26

2
53

7.
98

4
3.

36
9.

42
4

57
7.

03
0

19
5.

00
4

23
3.

52
9

50
2.

16
5

9.
74

0.
41

7

Γε
ω

γρ
αφ

ικ
ή 

Εν
ότ

ητ
α

Π
ερ

ιφ
έρ

εια
Αν

ατ
ολ

ικ
ή Μ

ακ
εδ

ον
ία

 - 
Θ

ρά
κη

Κε
ντ

ρι
κή

 Μ
ακ

εδ
ον

ία
Δυ

τικ
ή Μ

ακ
εδ

ον
ία

Ή
πε

ιρ
ος

Θ
εσ

σα
λί

α
Ιό

νι
α 

Ν
ησ

ιά
Δυ

τικ
ή 

Ελ
λά

δα
Στ

ερ
εά

 Ε
λλ

άδ
α

Ατ
τικ

ή
Π

ελ
οπ

όν
νη

σο
ς

Βό
ρε

ιο
 Α

ιγ
αί

ο
Ν

ότ
ιο

 Α
ιγ

αί
ο

Κρ
ήτ

η
Σύ

νο
λο

 Χ
ώ

ρα
ς

Ο
ϋ

ω
'■S'
ς;
5

mοο
CN

Ον
Ον

0C
Ον

t"-
θ'

04
Ο
Ο

ΟΊ
θ'

ϋί
>
W
CU

C
Ρ
Φ

ΟΡ'W
9-
5ο.
ο
κ
<

Tf



Πλατή Σοφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Δείκτες μέτρησης χωρικών ανισοτήτων

3.2.1.2 Κατανομή του πληθυσμού

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα πληθυσμιακά μεγέθη και η 
εξέλιξή τους συνολικά για την Περιφέρεια και αναλυτικά για τους νομούς που την 
αποτελούν.

Πίνακας 10: Εξέλιξη του πληθυσμού 1951-1971

Πληθυσμός % Μεταβολή
Γ εωγραφική 

Ενότητα 1951 1961 1971 1951-
1961 1961-1971

Χώρα 7.632.801 8.388.553 8.768.641 9,9 4,53
Περιφέρεια 628.941 689.927 658940 9,69 -4,49
Περιφέρεια/Χώρα 8,23 8,22 7,51 -0,12 -8,63
Νομός Καρδίτσας 138.786 152.543 130.913 9,91 6,83
Νομός Λάρισας 208.120 230.769 233.159 10,88 1,03
Νομός Μαγνησίας 153.808 163.834 161.392 6,51 -1,49
Νομός Τρικάλων 128.227 142.781 133.476 11,35 -6,51
Νομός Καρδίτσας 
/Περιφέρεια 22,06 22,11 19,87 0,22 4,06
Νομός Λάρισας 
/Περιφέρεια 33,09 33,44 35,38 1,05 5,8
Νομός Μαγνησίας 
/Περιφέρεια 24,45 23,74 24,49 -2,9 3,32
Νομός Τρικάλων 
/Περιφέρεια 20,38 20,69 20,26 1,52 -2,07

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ,1954, 1962, 1971, 1981, 1991, 2003, Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 11 : Εξέλιξη του πληθυσμού 1981-2001

Πληθυσμός % Μεταβολή

Γεωγραφική Ενότητα 1981 1991 2001 1981-
1991

1991-
2001

Χώρα 9.740.417 10.259.900 10.964.020 5,33 6,86
Περιφέρεια 695.654 734.846 753.888 5,63 2,59
Περιφέρεια/Χώρα 7,14 7,16 6,87 0,28 -4,05
Νομός Καρδίτσας 124.930 126.854 129.541 1,54 2,11
Νομός Λάρισας 254.295 270.612 279.305 6,41 3,21
Νομός Μαγνησίας 182.222 198.434 206.995 8,89 4,31
Νομός Τρικάλων 134.207 138.946 138.047 3,53 -0,64
Νομός Καρδίτσας 
/Περιφέρεια 17,96 17,26 17,18 -3,89 -0,46
Νομός Λάρισας 
/Περιφέρεια 36,55 36,83 37,04 0,76 0,57
Νομός Μαγνησίας 
/Περιφέρεια 26,19 27,00 27,45 3,09 1,66
Νομός Τρικάλων 
/Περιφέρεια 19,29 18,91 18,31 -1,96 -3,17

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ,1954, 1962, 1971, 1981, 1991, 2003, Ιδία επεξεργασία
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Πλατή Σοφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Δείκτες μέτρησης χωρικών ανισοτήτων

Παρατηρούμε ότι αν και τη δεκαετία 1991 - 2001 ο πληθυσμός της 
Περιφέρειας αυξήθηκε κατά 2,59%, εν τούτοις η συμμετοχή του στον συνολικό 
πληθυσμό της χώρας μειώθηκε από 7,16% σε 6,88%. Κατά την ίδια δεκαετία, 

παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού όλων των νομών, ενώ η ποσοστιαία συμμετοχή 
της Λάρισας και Μαγνησίας αυξάνεται εις βάρος του νομού Τρικάλων και κυρίως του 

νομού Καρδίτσας. Οι μεταβολές αυτές έχουν άμεση σχέση με την ελκτικότητα της 
Λάρισας και του Βόλου ως αναπτυξιακών κέντρων.

Ο νομός Μαγνησίας είναι ο μόνος από τους τέσσερις νομούς της Περιφέρειας 
που αναπτύσσεται πληθυσμιακά με ρυθμό αμέσως μικρότερο από τον εθνικό μέσο όρο, 

κατά την ίδια χρονική περίοδο. Στο νομό Καρδίτσας συγκεντρώνεται ποσοστό 1,2% 
του πληθυσμού της χώρας και 16,8% της περιφέρειας. Διαχρονικά ο πληθυσμός του 

νομού υπέστη σοβαρή μείωση την περίοδο 1961 - 2001 της τάξης του 15,1%, όταν ο 
πληθυσμός της Χώρας αυξήθηκε κατά 31%.

Από τα στοιχεία των πινάκων 12, 13 και του διαγράμματος 5 για την εξέλιξη 
του πληθυσμού για τις πρωτεύουσες των νομών παρατηρείται αύξηση πληθυσμού και 

στις τέσσερις πρωτεύουσες των νομών της περιφέρειας, με το νομό Καρδίτσας να 
παρουσιάζει τα μεγαλύτερα ποσοστά μεταβολής και το νομό Τρικάλων τα μικρότερα. 

Αν ληφθεί υπόψη το μεγάλο βάρος της Αθήνας που οδηγεί σε διόγκωση του εθνικού 

δείκτη, η αστικοποίηση στην περιφέρεια είναι για τα ελληνικά δεδομένα αρκετά 
υψηλή. Συνολικά, τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν ένδειξη αστικού 

δυναμισμού, κάτι που συνιστά και σημαντικό συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα. 

Παράλληλα, όμως, υποδεικνύουν και αυξανόμενες ανάγκες σε τεχνική υποδομή, 

κοινωνικό εξοπλισμό και ρυθμιστικές παρεμβάσεις στον πολεοδομικό χώρο.

Πίνακας 12: Εξέλιξη πληθυσμού πρωτεύουσας νομού

Πληθυσ μός
Γεωγραφική

Ενότητα 1961 1971 1981 1991 2001

Νομός Καρδίτσας
Καρδίτσα 23.708 25.685 27.291 30.451 37.768
Νομός Λάρισας
Λάρισα 55.391 72.336 102.048 113.426 126.076
Νομός Μαγνησίας
Βόλος 49.221 51.290 71.378 77.192 82.439
Νομός Τρικάλων
Τρίκαλα 27.876 34.794 40.857 48.810 51.862

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ,1954, 1962, 1971, 1981, 1991,2003, Ιδία επεξεργασία
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Πλατή Σοφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Δείκτες μέτρησης χωρικών ανισοτήτων

Η τάση συγκέντρωσης του πληθυσμού στο νομό Λάρισας εκφράζεται με το 
ποσοστό 3,21% που είναι αρκετά υψηλότερο από αυτό της περιφέρειας (2,59%) για το 

2001 και από τη μεταβολή της πρωτεύουσας του νομού. Η τάση αυτή κάνει το νομό να 
αναγνωρίζεται ως παραγωγικό κέντρο και να αποτελεί πόλο έλξης για την 
συγκέντρωση πληθυσμών και παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Πίνακας 13: Μεταβολή πληθυσμού πρωτεύουσας νομού

% Μεταβολή
Γ εωγραφική 

Ενότητα 1961-1971 1971-1981 1991-2001

Νομός Καρδίτσας
Καρδίτσα 8,33 6,25 24
Νομός Λάρισας
Λάρισα 30,6 41,07 11,2
Νομός Μαγνησίας
Βόλος 4,2 39,16 6,79
Νομός Τρικάλων
Τρίκαλα 24,8 17,42 6,25

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ,1954, 1962, 1971, 1981, 1991, 2003, Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 5: Εξέλιξη πληθυσμού για τις πρωτεύουσες των νομών

• ' Καρδίτσα
•Λάρισα
-Βόλος
Τρίκαλα

Από τον πίνακα 14 φαίνεται ότι ο αστικός πληθυσμός της περιφέρειας 

Θεσσαλίας ανέρχεται σε 60,6% αντιστοιχεί στο 44% του συνολικού πληθυσμού (2001) 

και παρουσιάζει αυξητικές τάσεις σε σχέση με το 1991. Ο αγροτικός πληθυσμός 

ανέρχεται στο 39,4% του συνολικού, ενώ ο ημιαστικός πληθυσμός σταδιακά
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αυξάνεται και ανέρχεται στο 16% του συνόλου για το 1991. Όσον αφορά την 
πληθυσμιακή σύνθεση της περιφέρειας στα υψηλότερα επίπεδα για το 2001 
βρίσκονται τα ποσοστά του αστικού πληθυσμού, σε αντίθεση με τα ποσοστά του μη 

αστικού που παραμένουν σε αρκετά χαμηλά επίπεδα στη διάρκεια χρονικού 
διαστήματος 1961 -2001.

Διάγραμμα 6: Πληθυσμιακή σύνθεση της Περιφέρειας

• Πληθυσμιακή Εξέλιξη 
Αστικού Πληθυσμού
Πληθυσμιακή Εξέλιξη Μη 
Αστικού Πληθυσμού 
Πληθυσμιακή Εξέλιξη 
Αγροτικού Πληθυσμού

Όσον αφορά το χαρακτηρισμό του πληθυσμού σε αστικό, μη αστικό και 

αγροτικό οι διαφορές τους φαίνονται στους παρακάτω πίνακες και διαγράμματα. Από 
τα στοιχεία προκύπτει η κυριαρχία του νομού Μαγνησίας στην αστική ζώνη και του 

νομού Τρικάλων στην αγροτική ζώνη. Τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή στον αστικό 
πληθυσμό έχει ο νομός Καρδίτσας με ποσοστό μεταβολής -61,67%.

Πίνακας 14: Ποσοστό συμμετοχής αστικού και αγροτικού πληθυσμού για το 2001

αστικός αγροτικός
Γεωγραφική

Ενότητα
Χώρα 72,8% 27,2%
Περιφέρεια 60,6% 39,4%
Νομός Καρδίτσας 37,5% 62,5%
Νομός Λάρισας 68% 32%
Νομός Μαγνησίας 73,2% 26,8%
Νομός Τρικάλων 48,6% 51,4%

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ,1954, 1962, 1971, 1981, 1991, 2003, Ιδία επεξεργασία
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Η πληθυσμιακή εξέλιξη του αστικού πληθυσμού της περιφέρειας και των 
νομών της είναι σταθερά θετική τις περιόδους 1961-1971, 1971-1981 και 1981-1991 
με το νομό Καρδίτσας να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη θετική εξέλιξη της τάξης του 

360,75%. Αντίθετα κατά τη δεκαετία 1991-2001 υπάρχουν και μειωτικές τάσεις, με 
του νομούς Λάρισας και Τρικάλων να είναι οι μοναδικοί με θετική εξέλιξη. Τα υψηλά 

ποσοστά αστικοποίησης των νομών Λάρισας και Τρικάλων συνδέονται και με 

μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετικές με το δευτερογενή και 
τον τριτογενή τομέα.

Πίνακας 15: Εξέλιξη αστικού πληθυσμού

Πληθυσμός

Γεωγραφική
Ενότητα 1961 1971 1981 1991 2001

Χώρα 3.628.105 4.667.489 5.659.528 6.036.660 8.206.991
Περιφέρεια 190.534 236.113 293.643 320.569 457.158
Νομός Καρδίτσας 23.708 25.830 27.532 30.289 48.614
Νομός Λάρισας 66.919 83.447 113.544 125.287 189.896
Νομός Μαγνησίας 67.424 88.096 107.407 116.031 151.591
Νομός Τρικάλων 32.483 38.740 45.160 48.962 67.057

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ,1954, 1962, 1971, 1981, 1991, 2003, Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 16 : Ποσοστά μεταβολής αστικού πληθυσμού

% Μεταβολή

Γεωγραφική Ενότητα 1961-1971 1971-1981 1981-1991 1991-2001
Χώρα 28,64 21,25 7,00 35,95
Περιφέρεια 23,92 24,36 9,16 42,60
Νομός Καρδίτσας 8,95 6,58 10,73 60,5
Νομός Λάρισας 24,69 36,06 10,34 51,56
Νομός Μαγνησίας 30,65 21,92 8,02 30,64
Νομός Τρικάλων 19,26 19,26 8,41 36,95

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ,1954, 1962, 1971, 1981, 1991, 2003, Ιδία επεξεργασία

Ακόμη από τον πίνακα 16 συμπεραίνουμε ότι τόσο η χώρα όσο και η 
περιφέρεια μαζί με τους νομούς της εμφανίσουν αυξητική τάση κατά το χρονικό 
διάστημα 1961 - 2001. Τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή εμφανίσει ο νομός Καρδίτσας 

(60,5%), ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο από της χώρας και της περιφέρειας. Ο νομός 

Λάρισας λειτουργεί ως βασικός αναπτυξιακός πόλος της περιφέρειας 

συγκεντρώνοντας σημαντικές δραστηριότητες από όλους τους τομείς παραγωγής και 

για το λόγω αυτό εμφανίζει τόσο μεγάλα ποσοστά μεταβολής του αστικού πληθυσμού 
σε αντίθεση με το νομό Μαγνησίας, ο οποίος αντιστοιχεί και αυτός στο ανεπτυγμένο
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τμήμα της περιφέρειας. Τις μικρότερες θετικές μεταβολές εμφανίζουν οι νομοί 
Μαγνησίας και Τρικάλων με ποσοστά 30,64% και 36,95% αντίστοιχα.

Διάγραμμα 7: Εξέλιξη αστικού πληθυσμού Περιφέρειας και Χώρας

500000

450000

400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0

—♦—Περιφέρεια
Νομός Καρδίτσας 
Νομός Λάρισας 

—*— Νομός Μαγνησίας 
—m— Νομός Τρικάλαν

1961 1971 1981 1991 2001

Διάγραμμα 8: Εξέλιξη ποσοστού μεταβολής αστικού πληθυσμού Περιφέρειας και 
Χώρας

□ Περιφέρεια
□ Νομός Καρδίτσας
□ Νομός Λάρισας
□ Νομός Μαγνησίας 
■ Νομός Τρίκαλα*/

Η εξέλιξη του μη αστικού πληθυσμού εμφανίζει το χαρακτηριστικό ότι τη 

δεκαετία 1961-1971 παρουσιάζει αρνητικές τάσεις σε όλα τα επίπεδα, χώρας - 
περιφέρειας - νομών, ενώ τη δεκαετία 1981-1991 παρουσιάζει, όχι ιδιαίτερη αλλά, 

θετική εξέλιξη. Στοιχεία για τον ημιαστικό πληθυσμού του 2001 δεν είναι διαθέσιμα.

Συγκεκριμένα στο σύνολο της περιφέρειας τα υψηλότερα ποσοστά μεταβολής 

του μη αστικού πληθυσμού τα εμφανίζουν οι νομοί Λάρισας και Μαγνησίας. Οι δύο 

αυτοί νομοί εμφανίζουν ποσοστά μεγαλύτερα από αυτά της Περιφέρειας και της 

χώρας, αποδεικνύοντας της υπεροχή τους έναντι στους άλλους νομούς. Ο νομός
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Τρικάλων είναι ο μοναδικός νομός με ποσοστό αρκετά χαμηλό και ίσο με 1,35%. 
Παρατηρώντας το διάγραμμα 9, με την εξέλιξη του μη αστικού πληθυσμού 
περιφέρειας, διαπιστώνουμε ότι η περιφέρεια και οι νομοί ακολουθούν μια μειωτική 
πορεία τη χρονική περίοδο 1961 - 1971, μια σταθερή πορεία την περίοδο 1971 - 1981 

και μια αυξανόμενη πορεία την τελευταία χρονική περίοδο 1981 - 1991.

Πίνακας 17: Εξέλιξη και ποσοστά μεταβολής μη αστικού πληθυσμού

Πληθυσμός % Μεταβολή

Γ εωγραφική 
Ενότητα 1961 1971 1981 1991 1961-

1971
1971-
1981

1981-
1991

Χώρα 1.085.086 1.019.421 1.125.547 1.312.774 -6,11 10,41 16,63

Περιφέρεια 128.580 104.269 101.731 120.162 -18,9 -2,43 18,11
Νομός
Καρδίτσας 23.159 17.219 17.750 20.410 -25,64 3,08 14,98
Νομός
Λάρισας 55.202 47.105 44.113 54.593 -14,66 -6,35 23,75
Νομός
Μαγνησίας 32.506 24.384 26.085 31.189 -24,98 6,97 19,56
Νομός 
Τ ρικάλων 17.713 15.561 13.783 13.970 -12,14 -11,42 1,35

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ,1954, 1962, 1971, 1981, 1991, Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 9: Εξέλιξη μη αστικού πληθυσμού Περιφέρειας και Χώρας

Από το επίπεδο της πληθυσμιακής εξέλιξης του αγροτικού πληθυσμού φαίνεται 

ότι τα ποσοστά είναι αρνητικά, δηλαδή ο αγροτικός πληθυσμός μειώνεται, και για το 

σύνολο της χώρας αλλά και για την περιφέρεια. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί είναι αυτοί 

που επιλέγουν να στραφούν σε πιο επικερδείς τομείς απ’ ότι είναι ο αγροτικός τομέας. 

Τι ίδιο συμβαίνει και στο εσωτερικό της περιφέρειας για τους νομούς Λάρισας και
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Τρικάλων. Οι νομοί Καρδίτσας και Μαγνησίας είναι οι μοναδικοί με θετικά ποσοστά 
μεταβολής του αγροτικού πληθυσμού, συγκεκριμένα με το νομό Μαγνησίας να 
εμφανίζει το θετικό ποσοστό 8,18% για τη δεκαετία 1991-2001. Χαρακτηριστικό 
αυτού του γεγονότος είναι η μεταστροφή πολλών με την καλλιέργεια διαφόρων 

(βιολογικών) προϊόντων μιας και οι προοπτικές ανάπτυξης ιδιαιτέρως του 
δευτερογενή δε φαίνονται σημαντικά αισιόδοξες.

Ακόμη παρατηρώντας το διάγραμμα 10 για την περιφέρεια και για τους νομού 
της διαπιστώνουμε ότι ακολουθούν μια σχετικά όμοια πορεία (ως προς τους νομούς). 

Σε όλο το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα (1961 - 2001) ο νομός Μαγνησίας 
παρουσιάζει τη χαμηλότερη εξέλιξη με εξαίρεση το 2001. Οι υπόλοιποι νομοί 
σταδιακά μειώνουν τον αγροτικό πληθυσμό τους αποδεικνύοντας τη μη ενασχόληση 

του με αγροτικά προϊόντα και με δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα.

Πίνακας 18: Εξέλιξη αγροτικού πληθυσμού

Πληθυσμός

Γ εωγραφική 
Ενότητα 1961 1971 1981 1991 2001

Χώρα 3.674.592 3.081.731 2.955.342 2.910.466 2.727.606
Περιφέρεια 376.271 319.531 300.280 294.115 282.367
Νομός Καρδίτσας 105.676 90.727 79.648 76.155 80.927
Νομός Λάρισας 115.655 101.674 96.638 90.732 89.409
Νομός Μαγνησίας 62.355 48.912 48.730 51.214 55.404
Νομός Τρικάλων 92.585 78.218 75.264 76.014 70.990

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ,1954, 1962, 1971, 1981, 1991, 2003, Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 19: Ποσοστά μεταβολής αγροτικού πληθυσμού

% Μετα| ίολή
Γεωγραφική

Ενότητα 1961-1971 1971-1981 1981-1991 1991-2001
Χώρα -16,1 -36,55 -1,51 -6,28
Περιφέρεια -15,07 -6,02 -2,05 -3,99
Νομός Καρδίτσας -14,14 -12,21 -4,38 6,26
Νομός Λάρισας -12,08 -4,95 -6,11 -1,45
Νομός Μαγνησίας -21,55 -0,37 5,09 8,18
Νομός Τρικάλων -15,51 -3,77 0,99 -6,60

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ,1954, 1962, 1971, 1981, 1991, 2003, Ιδία επεξεργασία
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Διάγραμμα 10: Εξέλιξη αγροτικού πληθυσμού Περιφέρειας και Χώρας

□ Περιφέρεια
□ Νομός Καρδίτσας
□ Νομός Λάρισας
□ Νομός Μαγνησίας 
■ Νομός Τρικάλων

1961 1971 1981 1991 2001

Στα επόμενα διαγράμματα φαίνεται η πληθυσμιακή σύνθεση των νομών 
Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο νοτιοδυτικό τμήμα της περιφέρειας, όπου κυριαρχούν οι νομοί Καρδίτσας 
και Τρικάλων, φαίνεται η υπεροχή της εξέλιξης του αγροτικού πληθυσμού. 
Συγκεκριμένα στο νομό Καρδίτσας στις δεκαετίες 1961,1971,1981 και 2001 η 

υπεροχή του αγροτικού πληθυσμού είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα και σε σχέση με τις 
εξελίξεις τόσο του μη αστικού όσο και του αστικού πληθυσμού. Μοναδική εξαίρεση 

αποτελεί η αλματώδης αύξηση του αστικού πληθυσμού τη δεκαετία 1991. Παρόμοια 
κατάσταση εμφανίζεται και στο νομό Τρικάλων, με μοναδική εξαίρεση το γεγονός ότι 

η ύπαρξη του μη αστικού πληθυσμού είναι μηδαμινή και η εξέλιξη του αστικού και 

αγροτικού πληθυσμού βρίσκεται σε αρκετά κοντινά επίπεδα.

Διάγραμμα 11: Εξέλιξη της πληθυσμιακής σύνθεσης του νομού Καρδίτσας
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Ο νομό Τρικάλων είναι ο μοναδικός νομός στον οποίο ο αγροτικός πληθυσμός 

βρίσκεται συνεχώς σε υψηλότερα επίπεδα απ’ ότι ο αστικός και ο μη αστικός 
πληθυσμός. Χαρακτηριστικό είναι ότι και στους τέσσερις νομούς της περιφέρειας, η 
εξέλιξη του μη αστικού πληθυσμού παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, με τη 

διαφορά ότι τη δεκαετία 2001 η ύπαρξή του είναι μηδαμινή.

Διάγραμμα 12: Εξέλιξη της πληθυσμιακής σύνθεσης του νομού Τρικάλων

1971 1981 1991 2001

□ Πληθυσμιακή Εξέλιξη Αστικού 
Πληθυσμού

Β Πληθυσμιακή Εξέλιξη μη Αστικού 
Πληθυσμού

□ Πληθυσμιακή Εξέλιξη Αγροτικού 
Πληθυσμού

Οι νομοί Λάρισας και Μαγνησίας είναι οι πιο ανεπτυγμένοι νομοί στην 

Περιφέρεια, συγκεντρώνοντας δραστηριότητες από όλους τους τομείς παραγωγής και 
κυρίως του δευτερογενή και του τριτογενή. Εξαιτίας αυτής της ιδιότητας τα 

μεγαλύτερα ποσοστά ανήκουν σε αυτά του αστικού πληθυσμού. Ο μη αστικός 

πληθυσμός παραμένει σε χαμηλά επίπεδα για το χρονικό διάστημα 1961 - 1991, ενώ 
για το 2001 δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Τα ποσοστά του αγροτικού πληθυσμού 
είναι μεγαλύτερα στο νομό Μαγνησίας απ’ ότι στο νομό Λάρισας, γεγονός που 

σημαίνει τη στροφή του νομού προς την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων εξαιτίας 
της συρρίκνωσης που σημειώθηκε στο δευτερογενή τομέα από το κλείσιμο πολλών 
εργοστασίων.

Διάγραμμα 13: Εξέλιξη της πληθυσμιακής σύνθεσης του νομού Λάρισας
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Διάγραμμα 14: Εξέλιξη της πληθυσμιακής σύνθεσης του νομού Μαγνησίας

3.2.1.3 Πυραμίδα ηλικιών

Η ανάλυση της πληθυσμιακής διάρθρωσης των νομών της περιφέρειας 
πραγματοποιείται στο χρονικό διάστημα 1991 - 2001. Αρχικά, θα παρουσιαστούν οι 

πίνακες με την ηλικιακή διάρθρωση της εκάστοτε πόλης (σε απόλυτα νούμερα) και 
στη συνέχεια οι αντίστοιχες πληθυσμιακές πυραμίδες σε ποσοστιαία μορφή.

Η σύνθεση του πληθυσμού κατά ηλικία και φύλο της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

το 1991 και το 2001, τόσο συνολικά όσο και σε επίπεδο νομού, χωρίζεται σε επτά 

ομάδες ηλικιών οι οποίες είναι: 0 - 14, 15 - 24, 25 - 39, 40 - 54, 55 - 64, 65 - 79 και 
άνω των 80 ετών.

Το σύνολο του γυναικείου πληθυσμού της περιφέρειας είναι ελαφρά 
μεγαλύτερο από το σύνολο του ανδρικού τόσο για το 1991 όσο και για το 2001. 

Ωστόσο στον παιδικό αλλά και στον πληθυσμό παραγωγικής ηλικίας το ποσοστό των 

ανδρών είναι μεγαλύτερο. Από την ηλικία των 65 ετών και άνω υπερτερεί ο γυναικείος 
πληθυσμός.

Σύμφωνα με το διάγραμμα 15, για το γυναικείο πληθυσμό της περιφέρειας το 
2001, το 7,5% του πληθυσμού ήταν έως 15 ετών, το 32,4% ανήκει στην πληθυσμιακή 
ομάδα 15 έως 64 ετών, ενώ το υπόλοιπο 10,1% του πληθυσμού είναι άνω των 65 ετών. 
Όσον αφορά τον ανδρικό πληθυσμό για το 2001, το 7,9% του πληθυσμού ήταν έως 15 

ετών, το 33% ανήκει στην πληθυσμιακή ομάδα 15 έως 64 ετών, ενώ το υπόλοιπο 

8,1% του πληθυσμού είναι άνω των 65 ετών. Από τα παραπάνω ποσοστά 

διαπιστώνουμε ότι ο ανδρικός πληθυσμός υπερτερεί στις ηλικίες έως 15 ετών και στην 

πληθυσμιακή ομάδα 15-64 ετών. Αντίθετα η μόνη υπεροχή του γυναικείου πληθυσμού 

είναι στην κατηγορία του πληθυσμού που βρίσκεται άνω των 65 ετών.
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Πίνακας 20: Ηλικιακή σύνθεση πληθυσμού Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ομάδες 1991 2001
ηλικιών Σύνολο Αρρένες Θήλεις Σύνολο Αρρένες Θήλεις

0-4 36.154 18.385 17.769
5-9 38.696 19.825 18.871
10-14 147.855 76.063 71.792 43.086 21.983 21.103
15-19 50.899 26.381 24.518
20-24 101.153 51.388 49.765 51.232 26.420 24.812
25-29 52.669 26.982 25.687
30-34 54.535 27.759 26.776
35-39 143.719 72.807 70.912 49.851 25.100 24.751
40-44 52.471 26.611 25.860
45-49 48.374 24.928 23.446
50-54 140.874 70.652 70.222 47.507 23.998 23.509
55-59 42.528 20.822 21.706
60-64 96.209 47.837 48.372 49.783 23.504 26.279
65-69 47.457 22.817 24.640
70-74 39.884 18.292 21.592
75-79 83.083 37.099 45.984 24.028 10.581 13.447
80-84 14.729 6.092 8.637
85 ετών και 

άνω 21.953 9.022 12.931 10.005 3.913 6.092
Σύνολο 734.846 364.868 369.978 753.888 374.393 379.495

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ, 1991, 2003, Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 15: Συγκριτική πυραμίδα ηλικιών για τον πληθυσμό της Περιφέρειας 
το έτος 2001
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Παρατηρώντας την πυραμίδα ηλικιών για τον πληθυσμό του Ν. Καρδίτσας και 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας , για το 2001, διαπιστώνουμε ότι η μόνη διαφορά είναι ότι 
ο νομός Καρδίτσας έχει τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής του πληθυσμού στις 

ηλικιακές ομάδες 55-64, 65-79 και 80 και άνω. Αυτό δείχνει ότι ο πληθυσμός του 
νομού θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πιο γηρασμένος ως προς αυτόν της 

Περιφέρειας. Αντίθετα ο νομός Λάρισας εμφανίζει μεγάλα ποσοστά συμμετοχής του 

πληθυσμού στις νέες ηλικιακές ομάδες, 0-14, 15-24, 25-39, 40-54, και θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως νεανικός πληθυσμός σε αντίθεση με αυτόν της Περιφέρειας.

Διάγραμμα 18: Συγκριτική πυραμίδα ηλικιών για τον πληθυσμό του Ν. 
Καρδίτσας και της Περιφέρειας το έτος 2001

8094 Π------------- 1-------------1

65-79

55-65

40-54

25-39

15-24

014
______

20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Ποσοστό πληθυσμού (°/ί)

Β Περιφέρεια 

□ Μ Καρδίτσας

Διάγραμμα 19: Συγκριτική πυραμίδα ηλικιών για τον πληθυσμό του Ν. Λάρισας 
και της Περιφέρειας το έτος 2001
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Ποσοστό πληθυσμού (°/<)
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Ξ Περιφέρεια 

□ ΜΛάρισας
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Όμοια από τα ποσοστά συμμετοχής του πληθυσμού τόσο για το νομό 

Μαγνησίας όσο και για το νομό Τρικάλων μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής: ο μεν 
πληθυσμούς του νομού Μαγνησίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ώριμος εξαιτίας 
τα υψηλά ποσοστά στις ώριμες ηλικιακές ομάδες (15-24, 25-39, 40-54) σε σχέση με 

αυτά της Περιφέρειας και ο δε πληθυσμός του νομού Τρικάλων ως γηρασμένος, λόγω 

των ηλικιακών ομάδων 55-64, 65-79, 80 και άνω σε σχέση επίσης με τα ποσοστά της 
Περιφέρειας.

Διάγραμμα 20: Συγκριτική πυραμίδα ηλικιών για τον πληθυσμό του Ν. 
Μαγνησίας και της Περιφέρειας το έτος 2001
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□ Περιφέρεια

□ ΝΜαγνησΙας

Διάγραμμα 21: Συγκριτική πυραμίδα ηλικιών για τον πληθυσμό του Ν. Τρικάλων 
και της Περιφέρειας το έτος 2001
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Στον πίνακα όπου παρουσιάζεται η εξέλιξη της ηλικιακής δομής του 

πληθυσμού της Περιφέρειας από το 1971 έως και το 1991, προκύπτουν κάποια 

στοιχεία. Η κατανομή γίνεται σε τρεις ομάδες: 0 - 14, 15 - 64 και άνω των 65 ετών. 

Από τα στοιχεία αυτά είναι φανερό ότι ο πληθυσμός της Περιφέρειας γερνάει με 

ταχύτερο ρυθμό απ' ότι ο εθνικός μέσος όρος σαν σύνολο. Ενώ το 1971, ο ένας στους 

4 κατοίκους της Περιφέρειας είχε ηλικία μέχρι 14 ετών, η αναλογία αυτή μειώθηκε σε 

έναν στους 5 το 1991. Ενδοπεριφερειακά εμφανίζονται επίσης σημαντικές 

διαφοροποιήσεις, με τους νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων να εμφανίζουν γήρανση 

του πληθυσμού με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από τους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας. 

Για το νομό Μαγνησίας για το 2001, το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται 

μεταξύ 0 και 24 είναι το 29,82% του πληθυσμού της πόλης, μεταξύ 25 και 54 το 

41,67% και μεταξύ 55 και πάνω από 85 το 28,56%. Δηλαδή, τα νέα άτομα που 

βρίσκονται περίπου στις δύο πρώτες δεκαετίες της ζωής τους υπολείπονται των 

ατόμων που αποτελούν το παραγωγικότερο δυναμικό της περιοχής (25 έως 54) κατά 

11,85%. Έτσι υπάρχει κίνδυνος γήρανσης του πληθυσμού και υστέρησης του 

ανθρώπινου δυναμικού.

Ο πληθυσμός παραγωγικής ηλικίας (15-64 ετών) παρουσιάζει αύξηση κατά το 

εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, γεγονός που μάλλον θα πρέπει να θεωρείται 
συγκυριακό, με δεδομένη τη μείωση του παιδικού πληθυσμού.

Πίνακας 23: Εξέλιξη ηλικιακής δομής 1971-1981

1971 1981

Γεωγραφική Ενότητα 0-14 15-64 >64 0-14 15-64 >64

Χώρα 24,86 63,99 11,2 23,7 63,59 12,7

Περιφέρεια 26,86 62,87 10,5 24,8 62,49 12,7

Νομός Καρδίτσας 27,85 62,25 9,9 24,9 60,72 14,4

Νομός Λάρισας 26,38 64,03 9,59 25,5 63,37 11,2

Νομός Μαγνησίας 23,74 63,97 12,3 23,4 63,32 13,3

Νομός Τρικάλων 29,61 60,12 10,3 25,4 61,33 13,3
Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ, 1971, 1981, Ιδία επεξεργασία
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Πίνακας 24: Εξέλιξη ηλικιακής δομής 1991-2001

1991 2001

Γεωγραφική Ενότητα 0-14 15-64 >64 0-14 15-64 >64

Χώρα 19,25 67,06 13,7 15 68,03 17

Περιφέρεια 20,12 65,59 14,3 15,6 66,26 18,1

Νομός Καρδίτσας 19,54 63,73 16,7 14,7 64,29 18,3

Νομός Λάρισας 20,81 66,46 12,7 15,7 67,94 14,7

Νομός Μαγνησίας 19,66 66,05 14,3 15,4 67,64 17

Νομός Τρικάλων 19,97 64,92 15,1 15,4 65,27 17,1
Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ, 1991, 2003, Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 22: Εξέλιξη ηλικιακής δομής Περιφέρειας Θεσσαλίας 1971-2001

□ Ν. Τρικάλων 
Β Ν. Μαγνησίας 
Π Ν. Λάρισας
□ Ν. Καρδίτσας
Ξ Περιφέρεια Θεσσαλίας

0 20 40 60 80

Ποσοστά εττί του πληθυσμού
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3.2.2 Μετανάστευση

Ο πιο κοινά παραδεκτός ορισμός θεωρεί ως μετανάστευση την αλλαγή 
κατοικία για σημαντικό χρονικό διάστημα, δηλαδή τη μόνιμη ή προσωρινή μεταβολή 

του τόπου εγκατάστασης. Κίνητρα μετανάστευσης αποτελούν κυρίως η μη προσφορά 
εργασίας, οι χαμηλές αποδοχές, η συνταξιοδότηση, οι φυσικές καταστροφές, η 

φοίτηση/αποφοίτηση, ο γάμος, οι πολιτικές/φυλετικές/θρησκευτικές πεποιθήσεις 
στρατιωτικές υποχρεώσεις κ.α.

(Λαμπριανίδης, 2005)

Η φαινομενική μετανάστευση που αποτελεί το άθροισμα εσωτερικής και 
εξωτερικής μετανάστευσης, παρουσιάζεται ως ποσοστό του αντίστοιχου πληθυσμού 

στην αρχή κάθε δεκαετούς περιόδου. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται σε 

επίπεδο περιφερειών και νομών στον ελληνικό χώρο, στον οποίο έχει προστεθεί και η 
φαινομενική εξωτερική μετανάστευση σε επίπεδο χώρας.

Πίνακας 25: Φαινομενική μετανάστευση ανά περιφέρεια (% του αρχικού 

πληθυσμού)

Έτη
Περιφέρεια 1961 - 1971 1971 - 1981 1981 - 1991

Ανατολική Μακεδονία - 
Θράκη -22,31 0,53 -3,03
Κεντρική Μακεδονία -5,01 6,01 5,11
Δυτική Μακεδονία -24,37 0,17 -2,48
Ήπειρος -22,54 -1,74 2,38
Θεσσαλία -15,36 -2,00 2,18
Ιόνια Νησιά -18,03 -1,37 6,67
Δυτική Ελλάδα -16,18 -4,01 3,85
Αττική) 24,79 10,55 0,60
Πελοπόννησος -19,38 -2,86 6,22
Βόρειο Αιγαίο -19,83 -6,15 5,36
Νότιο Αιγαίο -15,35 5,84 6,24
Κρήτη -15,04 2,31 3,10
Σύνολο χώρας -5,48 3,81 2,47

Πηγή: ΤΣΑΚΙΡΗΣ κ.α., 1998

Παρατηρείται ότι κατά την δεκαετία 1961 -71 σε όλες οι περιφέρειες , πλην της 

Αττικής, παρουσιάζεται μεταναστευτική εκροή. Την περίοδο αυτή η Θεσσαλία 
εμφανίζει μικρή σχετικά εκροή σε σχέση με τις περισσότερες περιφέρειες. Την 

δεκαετία 1971 - 81 σε αρκετές περιφέρειες ανακόπτεται το μεταναστευτικό ρεύμα της 

προηγούμενης περιόδου και παρουσιάζεται παλιννόστηση. Το ίδιο συμβαίνει και σε 

επίπεδο χώρας. Η Θεσσαλία όμως εξακολουθεί και τότε να παρουσιάζει αρνητική
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εικόνα. Τέλος κατά την δεκαετία 1981 - 91, στη Θεσσαλία παρουσιάζεται 
παλιννόστηση της τάξης του 2,2%, αρκετά κοντά στο 2,5% που είναι ο εθνικός μέσος 
όρος. Τα ανωτέρω απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα.

Η καθαρή φαινομενική μετανάστευση ανά νομό στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 
κατά τη δεκαετία 1961-1971 παρουσιάζει συνεχή μεταναστευτική εκροή. Στην 

επόμενη δεκαετία, 1971-1981 η αρνητική εικόνα συνεχίζεται με εξαίρεση το νομό 
Μαγνησίας στον οποίο ανακόπτεται το μεταναστευτικό ρεύμα και παρουσιάζει 

σημαντική εισροή της τάξης του 7,77%, ποσοστό μεγαλύτερο από το διπλάσιο του 
εθνικού μέσου όρου της Χώρας. Τέλος, κατά την δεκαετία 1981 - 1991 όλοι οι νομοί 

της Θεσσαλίας παρουσιάζουν θετική εικόνα από πλευράς μετανάστευσης, αν και 

υπολείπονται σημαντικά του εθνικού μέσου όρου. Ωστόσο σε αυτή τη δεκαετία ο 

νομός Μαγνησίας έχει τον κυρίαρχο ρόλο σε αυτό. Ενδοπεριφερειακά, οι νομοί 
Λάρισας και Μαγνησίας αποτελούν, από απόψεως απολύτων μεγεθών, τις κύριες 

περιοχές εγκατάστασης. Ο νομός Τρικάλων αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς 
χαρακτηρίζεται από τον μικρότερο αριθμό εγκατεστημένων ατόμων. Τα στοιχεία αυτά 

υποδηλώνουν έντονες ενδοπεριφερειακές διαφορές, με τους νομούς Καρδίτσας και 
Τρικάλων να εμφανίζουν μεγαλύτερη μεταναστευτική εκροή σε σχέση με τους 

υπόλοιπους. Οι παραπάνω διαπιστώσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και 

διάγραμμα.

Διάγραμμα 23: Εξέλιξη φαινομενικής μετανάστευσης σε επίπεδο Περιφερειών

□ Ανατολική Μακεδονία - 
Θράκη

Η Κεντρική Μακεδονία

□ Δυτική Μακεδονία

□ Ηπειρος

■ Θεσσαλία

□ Ιόνια Νησιά

■ Δυτική Ελλάδα
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Πίνακας 26: Καθαρή φαινομενική μετανάστευση ανά νομό στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας (% επί του συνολικού πληθυσμού)

Γεωγραφική Ενότητα 1961 - 1971 1971 -1981 1981 - 1991

Χώρα -5,48 3,81 2,47
Περιφέρεια -15,36 -2 2,18
Περιφέρεια/Χώρα 280,29% -52,49% 88,26%
Νομός Καρδίτσας -24,3 -12,06 0,29
Νομός Λάρισας -11,62 -0,34 0,97
Νομός Μαγνησίας -8,74 7,77 6,6
Νομός Τρικάλων -19,43 -6,72 0,22
Ν. Καρδίτσας/Περιφέρεια 158,20% 603,00% 13,30%
Ν. Λάρισας/Περιφέρεια 75,65% 17,00% 44,50%
Ν. Μαγνησίας/Περιφέρεια 56,90% -388,50% 302,75%
Ν. Τρικάλων/Περιφέρεια 126,50% 336,00% 10,09%

Πηγή: ΤΣΑΚΙΡΗΣ κ.α., 1998, Απογραφή πληθυσμού της ΕΣΥΕ 1991, Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 24: Εξέλιξη φαινομενικής μετανάστευσης Περιφέρειας σε επίπεδο 
νομών

□ Χάρα

□ Περιφέρεια
□ Μ Καρδίτσας
□ Ν. Λάρισας
■ Ν. Μαγνησίας
■ Ν Τρικάλων

3.2.3 Επίπεδο εκπαίδευσης πληθυσμού

Η εκπαίδευση αποτελεί σήμερα μια από τις πιο σημαντικές διαστάσεις της 

ανθρώπινης ευημερίας. Πιο κάτω θα ασχοληθούμε με τις διαφορές που παρατηρούνται 

ανάμεσα στους νομούς της Περιφέρειας αναφορικά με την εκπαίδευση. Η έκταση της
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εκπαίδευσης μπορεί να μετρηθεί με δυο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι η μέτρηση του 
επιπέδου της εκπαίδευσης του ενήλικου πληθυσμού. Ο δεύτερος τρόπος είναι ο 
ρυθμός με τον οποίο ο νεαρός πληθυσμός διέρχεται από το εκπαιδευτικό σύστημα. Ο 

συνηθέστερος δείκτης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση αυτού του ρυθμού είναι η 

αναλογία του πληθυσμού διαφόρων ηλικιών που εγγράφεται στα διάφορα επίπεδα του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Ωστόσο, παρακάτω αναφέρεται, ο πρώτος, δείκτης 

μέτρησης του επιπέδου της εκπαίδευσης του ενήλικου πληθυσμού (Σκούντζος, 1997).
Οι μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν στους επόμενους πίνακες για το 

επίπεδο εκπαίδευσης είναι οι «πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών», «πτυχιούχοι ανωτέρων 
σχολών», «απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης», «απόφοιτοι γυμνασίου», «απόφοιτοι 
στοιχειώδους εκπαίδευσης», «χωρίς στοιχειώδη εκπαίδευση» και «αγράμματοι». Με 

τις μεταβλητές αυτές θα προσδιοριστεί κατάλληλα το επίπεδο εκπαίδευσης του κάθε 
νομού αλλά και οι προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης.

Σε γενικές γραμμές αν και η περιφέρεια υστερεί σε σχέση με το επίπεδο 

εκπαίδευσης της χώρας, διαθέτει γενικά υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, το 
οποίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις τόσο για την ενεργοποίηση της ενδογενούς 

ανάπτυξης, όσο και για προσέλκυση δραστηριοτήτων αιχμής στην περιοχή.

Το μεγαλύτερο αριθμό καταλαμβάνουν οι απόφοιτοι στοιχειώδους 
εκπαίδευσης και ακολουθούν οι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης και για τις δύο 
χρονολογίες της ανάλυσης για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Στην συνέχεια, για το 1991, 

ακολουθεί η κατηγορία εκείνων που δεν τελείωσαν την στοιχειώδη εκπαίδευση και οι 
αγράμματοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακριβώς το ίδιο πρότυπο παρατηρείται και για 

την Ελλάδα για το 1991 με τη μόνη διαφορά ότι οι απόφοιτοι γυμνασίου είναι 
περισσότεροι από τους αγράμματους.

Η αύξηση που παρουσιάζει η Ελλάδα στους πτυχιούχους ανωτάτων αλλά και 
ανωτέρων σχολών (μεγαλύτερη η αύξηση στην περίπτωση αυτή) το 2001 φαίνεται να 

ακολουθείται και από τους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας με ανάλογες μεταβολές. 
Σχετικά με την κατηγορία των αγραμμάτων, το ποσοστό δείχνει να μειώνεται 
δραστικά τόσο για την Ελλάδα και για την περιφέρεια όσο και για τους νομούς της, 
ωστόσο εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αυξάνεται ο αριθμός του πληθυσμού που 
δεν τελείωσαν την στοιχειώδη εκπαίδευση για το νομό Μαγνησίας.

Σε γενικά πλαίσια, διαπιστώνεται μια αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου 

του πληθυσμού του νομού Μαγνησίας, η οποία είναι περισσότερο έντονη στην 
κατηγορία των πτυχιούχων ανωτέρων σχολών. Η μεταβολή του αριθμού των 

αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης και άνω είναι ιδιαίτερα αισθητή για το πολεοδομικό 

συγκρότημα (35.651 ->39.669) και διαπιστώνεται ότι είναι μεγαλύτερη σε σχέση με 

τους υπόλοιπους νομούς, σε σχέση με την ίδια την περιφέρεια αλλά και σε σχέση με τη 
χώρα. Τα παραπάνω στοιχεία απεικονίζονται στα διαγράμματα που ακολουθούν.
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Ένα σημαντικό και ενθαρρυντικό στοιχείο, είναι ότι και τους τέσσερις νομούς 
της περιφέρειας μειώνεται ο πληθυσμός που ανήκει στην κατηγορία των αγράμματων 
και αυτών χωρίς στοιχειώδη εκπαίδευση, για το χρονικό διάστημα 1991 - 2001. Η 

εξέλιξη αυτή δηλώνει την αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης του πληθυσμού και 
την απομάκρυνση από τις χαμηλές κατηγορίες επιπέδου εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, για το 2001, οι απόφοιτοι 

στοιχειώδους εκπαίδευσης αντιστοιχούν στο 31% του πληθυσμού, ενώ οι πτυχιούχοι 
των ανώτερων και ανωτάτων σχολών αντιστοιχούν μόνο στο 9% του πληθυσμού, 

ποσοστό αρκετά μικρό. Τα μεγαλύτερα ποσοστά επί του συνόλου του πληθυσμού οι 
νομοί τα εμφανίζουν στους αποφοίτους στοιχειώδους εκπαίδευσης. Τα ποσοστά αυτά 

είναι 5%, 11%, 8%, 5% για το νομό Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων 

αντίστοιχα. Ο νομός Λάρισας εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό από τους άλλους 
νομούς στους πτυχιούχων ανωτέρων σχολών, ενώ ο νομός Μαγνησίας υπερέχει στους 

πτυχιούχους ανωτάτων σχολών. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι και στο επίπεδο 

εκπαίδευσης του πληθυσμού το τμήμα της Περιφέρειας που είναι και το πιο 
ανεπτυγμένο είναι αυτό των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Ο νομός Τρικάλων είναι 

ο μοναδικός στον οποίο το 2% του πληθυσμού του είναι αναλφάβητοι.
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Πλατή Σοφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Δείκτες μέτρησης χωρικών ανισοτήτων

I ια την καλύτερη κατανόηση του επιπέδου εκπαίδευσης 0α κατασκευάσουμε 
ένα σύνθετο δείκτη που αφορά όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης του συνολικού πληθυσμού 
για το 2001. Τα επίπεδα εκπαίδευσης βάση τα οποία υπολογίστηκε ο δείκτης είναι: α) 
πτυχιούχοι ανώτατων σχολών, β) πτυχιούχοι ανώτερων σχολών, γ) απόφοιτοι μέσης 
εκπαίδευσης, δ) απόφοιτοι γυμνασίου, ε) απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης και στ) 
χωρίς στοιχειώδη εκπαίδευση. Οι αγράμματοι, επειδή δεν έχουν κανένα επίπεδο 
εκπαίδευσης, δεν ελήφθησαν υπόψη.

Η μαθηματική) σχέση που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του δείκτη είναι: 
Δ = Θ·Σ , [θ, · (Pij · Ρη) / (ΡηΓ Ρβ],

Όπου Pi = ο συνολικός πληθυσμός της περιφέρειας 
Ρη = ο συνολικός πληθυσμός της χώρας

Pjj = ο πληθυσμός της περιοχής i που έχει επίπεδο εκπαίδευσης]
Pnj = ο πληθυσμός της χώρας που έχει επίπεδο εκπαίδευσης j 
θ, =ο συντελεστής του επιπέδου εκπαίδευσης j

για τους πτυχιούχους ανωτάτων σχολών θ = 1

για τους πτυχιούχους ανωτέρων σχολών θ = 0,85

για τους αποφοίτους μέσης εκπαίδευσης θ = 0,6
για τους αποφοίτους γυμνασίου θ = 0,45
για τους αποφοίτους στοιχειοόδους εκπαίδευσης θ = 0,25

χωρίς στοιχειιοδη εκπαίδευση θ = 0,1 (Καβαδδίας, 1992).

Για το σύνολο της χώρας το μέσο επίπεδο ορίστηκε ως 100. Έτσι βάση του 
παραπάνω δείκτη προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα για τους νομούς της περιφέρειας:

Γεωγραφική Ενότητα Μέσο επίπεδο εκπαίδευσης
Περιφέρεια 63,05
Νομός Καρδίτσας 10,73
Νομός Λάρισας 27,06
Νομός Μαγνησίας 24,6
Νομός Τρικάλων 11,68

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ, 2001, Ιδία επεξεργασία

Από τα στοιχεία του μέσου επιπέδου ανάπτυξης φαίνεται ότι στο νομό 

Λάρισας αντιστοιχεί η μεγαλύτερη τιμή και είναι ίση με 27,06. Η υψηλή τιμή του 
νομού αποδεικνύει την υπεροχή του νομού σε όλες τις βαθμίδες ανάπτυξης του 

επιπέδου εκπαίδευσης. Αντίθετα την χαμηλότερη τιμή την έχει ο νομός Καρδίτσας , 

μέσα από την οποία φαίνεται το χαμηλό επίπεδο εκαίδευσης του πληθυσμού του.
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Πλατή Σοφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Δείκτες μέτρησης χωρικών ανισοτήτων

3.2.4 Δείκτες ευημερίας

Οι δείκτες ευημερίας παρουσιάζουν μια σειρά από συμπληρωματικούς δείκτες, 
οι οποίοι μετρούν το επίπεδο εισοδήματος ή γενικότερα το επίπεδο ευημερίας, όπως το 

δηλωθέν εισόδημα, οι καταθέσεις ανά κάτοικο, η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση 

ηλεκτρικού ρεύματος για οικιακή χρήση, το ποσοστό αστικοποίησης, οι κατά κεφαλήν 
καταθέσεις σε τράπεζες, ο αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους, ο αριθμός των IX 

αυτοκινήτων ανά 100 κατοίκους και οι τηλεφωνικές συσκευές ανά 100 κατοίκους. Τα 
αποτελέσματα αυτών των δεικτών μας επιτρέπουν την εξαγωγή πολύτιμων 
συμπερασμάτων, κάτι το οποίο δε θα ήταν εφικτό με τη χρήση μόνο του κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ.

Ο πίνακας 28 παρουσιάζει μερικούς από τους δείκτες που αφορούν την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται το 2001 στην 9η θέση της εθνικής 
κατάταξης σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ενώ διαπιστώνονται σημαντικές 

ενδοπεριφερειακές ανισότητες προς όφελος του ανατολικού της τμήματος.
Παρατηρούμε ότι η περιφέρεια υστερεί σημαντικά ως προς την χώρα, εκτός 

από το δείκτη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η μεγάλη τιμή του δείκτη αυτού 

οφείλεται στην έντονη παρουσία του μεταποιητικού τομέα και κυρίως των 
ενεργοβόρων μονάδων επεξεργασίας μετάλλου του νομού Μαγνησίας. Η πιο 

σημαντική υστέρηση παρουσιάζεται στο ποσοστό αστικοποίησης και στους άμεσους- 
έμμεσους φόρους κατά κεφαλήν ενώ το ποσοστό των αναλφάβητων στο πληθυσμό 

ηλικίας 10 ετών και άνω είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό της χώρας.

Η διάρθρωση της πληθυσμιακής κατανομής στο θεσσαλικό χώρο ομοιάζει με 
την χωρική κατανομή της οικονομικής δραστηριότητας. Έτσι, μεγαλύτερες είναι οι 

πληθυσμιακές συγκεντρώσεις στην ανατολική από ότι στη δυτική Θεσσαλία. Η 

Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται στην 311 θέση της πληθυσμιακής κατάταξης, λόγω 

των υψηλών συγκεντρώσειον οι οποίες εμφανίζονται στους νομούς Αάρισας και 
Μαγνησίας και οι οποίες εντείνονται διαχρονικά και είναι η μοναδική ελληνική 
περιφέρεια, η οποία φιλοξενεί δύο πόλεις μεσαίου μεγέθους (με πληθυσμό άνω των 
100.000 κατοίκων), τη Λάρισα και το Βόλο, οι οποίες αρχίζουν να διαμορφώνουν ένα 
αναπτυξιακό δίπολο.

Σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο παρατηρούμε πάλι την ανισοκατανομή των 

δεικτών υπέρ των νομών Λάρισας και Μαγνησίας και εις βάρος των υπολοίπων. 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι όλοι οι δείκτες ευημερίας του νομού Μαγνησίας είναι 

σημαντικά μεγαλύτεροι από αυτούς της περιφέρειας (ο δείκτης κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας στο νομό είναι κατά πολύ μεγαλύτερος του αντίστοιχου της 

Χώρας) και ταυτόχρονα από αυτούς των υπολοίπων νομών με εξαίρεση τους δείκτες 

των καταθέσεων σε τράπεζες και του αριθμού των ιατρών, όπου υπερτερεί ο νομός
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Πλατή Σοφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Δείκτες μέτρησης χωρικών ανισοτήτων

Λάρισας. Οι νομοί Καρδίτσας και Τρικάλων υστερούν σημαντικά έναντι των δύο 
άλλων νομών ιδιαίτερα ως προς το ποσοστό αστικοποίησης.

Οι τομείς στους οποίους επιδεικνύουν ιδιαίτερα θετικούς δείκτες οι νομοί 
Τρικάλων και Καρδίτσας είναι αυτοί οι οποίοι σχετίζονται με τις κατά κεφαλή 

κοινωνικές υποδομές, όπως ο αριθμός εκπαιδευτηρίων και εκπαιδευτικών και ο 
αριθμός κλινών θεραπευτηρίων και ιατρών. Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας 29 με 

την εξέλιξη δεικτών ευημερίας για την Περιφέρεια (2001)
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Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται οι δείκτες ευημερίας των νομών σε 
σχέση με το σύνολο της χώρας και με την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στο νομό Καρδίτσας οι μετρήσεις για την οικιακή και βιομηχανική χρήση 

ηλεκτρικού ρεύματος έγιναν με διαφορετικές μονάδες μέτρησης. Ο μέσος όρος των IX 
αυτοκινήτων και των τηλεφωνικών συνδέσεων υπολείπονται αρκετά από το μέσο όρο 

της χώρας συνολικά και της περιφέρειας για το χρονικό διάστημα 1981 - 2001. 
Συγκεκριμένα ο μέσος όρος του νομού είναι 8,8 αυτοκίνητα και αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 45,45% έναντι του μέσου όρους της περιφέρειας και σε 115,90% έναντι του 

μέσου όρου της χώρας. Όμοια κατάσταση παρατηρείται και στις τηλεφωνικές 
συνδέσεις με το νομό να βρίσκεται αρκετά χαμηλά σε αντίθεση με το μέσο όρο της 
περιφέρειας και της χώρας.

Οι κατά κεφαλή καταθέσεις των κατοίκων του νομού Καρδίτσας σε σχέση το μέσο 
όρο της περιφέρειας είναι χαμηλότερες, ενώ μόνο το δηλωθέν εισόδημα του νομού, για 

το 1981, είναι μεγαλύτερο από αυτό της περιφέρειας και της χώρας. Άρα σύμφωνα με 
τα στοιχεία φαίνεται η υστέρηση του νομού σε σημαντικούς δείκτες ευημερίας και στη 

συμβολή του για ανάπτυξη της περιφέρειας και της χώρας.

Πίνακας 30: Δείκτες ευημερίας και ανάπτυξης νομού Καρδίτσας

Γεωγραφική Ενότητα 1971 1981 1991 2001
Σύνολο Ελλάδας

Οικιακή χρήση Ηλεκτρικού ρεύματος κατά 
κεφ. (σε MWh) 0,26 0,62 0,98 1,2
Βιομηχανική χρήση ηλεκτρ. ρεύματος κατά 
κεφ. (σε MWh) 0,67 1.13 1.2 1,2
IX αυτοκίνητα/ 100 κατοίκους 2,8 9,3 17 30,9
Τηλ. Συνδέσεις/100 κατοίκους 16,4 31,5 48,5 51,7
Καταθέσεις κατά κεφ. - 316,7 2.356,8 5.068
Δηλωθέν εισόδημα κατά κεφ. 22,4 214,3 1.314,2 4.969

Περιφέρεια Θεσσαλίας
Οικιακή χρήση Ηλεκτρικού ρεύματος κατά 
κεφ. (σε MWh) 0,09 0,38 0,73 0,92
Βιομηχανική χρήση ηλεκτρ. ρεύματος κατά 
κεφ. (σε MWh) 0,29 1,43 1,47 1,43
IX αυτοκίνητα/100 κατοίκους 1,1 5,8 11,4 21,4
Τηλ. Συνδέσεις/100 κατοίκους 6,3 17,6 35,8 43,9
Καταθέσεις κατά κεφ. - 228,15 1.751,88 3.703,83
Δηλωθέν εισόδημα κατά κεφ. - 124,39 866,08 3.872,73

Νομός Καρδίτσας
Οικιακή χρήση Ηλεκτρικού ρεύματος κατά 
κεφ. (σε MWh) 32.561 78.627 124.533
Βιομηχανική χρήση ηλεκτρ. ρεύματος κατά 
κεφ. (σε MWh) 17.566 24.871 29.294
IX αυτοκίνητα/ 100 κατοίκους 4.222 10.227 15
Τηλ. Συνδέσεις/ 100 κατοίκους 16.263 40.491 40
Καταθέσεις κατά κεφ. 2.952
Δηλωθέν εισόδημα κατά κεφ. 68,42 495,72 - 3.107

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ, 1971, 1981, 1991, 2001, 2003, Ιδία επεξεργασία
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Πίνακας 31: Δείκτες ευημερίας και ανάπτυξης νομού Λάρισας

Γεωγραφική Ενότητα 1971 1981 1991 2001
Σύνολο Ελλάδας
Οικιακή χρήση ΕΙλεκτρικού ρεύματος κατά 
κεφ. (σε MWh) 0,26 0,62 0,98 1,3
Βιομηχανική χρήση ηλεκτρ. ρεύματος κατά 
κεφ. (σε MWh) 0,67 1,13 1,2 1,23
IX αυτοκίνητα/ 100 κατοίκους 2,8 9,3 17 30,9
Τηλ. Συνδέσεις/ 100 κατοίκους 16,4 31,5 48,5 51,7
Καταθέσεις κατά κεφ. - 128.315 851.182 2.085.000
Δηλωθέν εισόδημα κατά κεφ. 7629 34.431 448.128 1.697.959

Περιφέρεια Θεσσαλίας
Οικιακή χρήση Ηλεκτρικού ρεύματος κατά 
κεφ. (σε MWh) 0,09 0,37 0,72 0,91
Βιομηχανική χρήση ηλεκτρ. ρεύματος κατά 
κεφ. (σε MWh) 0,29 1,42 1,47 1,4
IX αυτοκίνητα/ 100 κατοίκους 1,1 5,8 11,4 21,4
Τηλ. Συνδέσεις/ 100 κατοίκους 6,3 17,6 35,8 43,9
Καταθέσεις κατά κεφ. 80.545 622.975 1.241.856
Δηλωθέν εισόδημα κατά κεφ. 42.384 295.116 1.195.538

Νομός Λάρισας
Οικιακή χρήση Ηλεκτρικού ρεύματος κατά 
κεφ. (σε MWh) 0,1 0,42 0,73 0,92
Βιομηχανική χρήση ηλεκτρ. ρεύματος κατά 
κεφ. (σε MWh) 0,18 0,53 0,74 0,79
IX αυτοκίνητα/100 κατοίκους 1,6 6,6 12,9 23,5
Τηλ. Συνδέσεις/ 100 κατοίκους 6,6 18,2 34,6 43,2
Καταθέσεις κατά κεφ. 257,8 1.960,81 4.603,18 3.888
Δηλωθέν εισόδημα κατά κεφ. 125,69 922,16 3.747,27 4.029

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ, 1971, 1981, 1991, 2001, 2003, Στρατηγικό σχέδιο ανάτττυξης 
Λάρισας,2002, Ιδία επεξεργασία

Σύμφωνα με τους δείκτες ευημερίας και ανάπτυξης του νομού Λάρισας 

προκύπτει μια δυναμική ανάπτυξη του νομού τόσο σε σχέση με την περιφέρεια όσο 
και με το σύνολο της χώρας. Οι περισσότεροι δείκτες σε σχέση με την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας είναι υψηλότεροι από το μέσο όρο, ενώ σε σχέση με το σύνολο της χώρας, 
βρίσκονται πάνω από το 65% και κυρίως συγκεντρώνονται στο ποσοστό του 75% έως 
80%. Συγκεκριμένα ο νομός Λάρισας υπερτερεί στην κατανάλωση ηλεκτρικού 
ρεύματος για οικιακή χρήση διαχρονικά (1971-2001) και σε ποσοστό 101% σε σχέση 
με τον μέσο όρο της περιφέρειας, ενώ σε σχέση με το σύνολο της χώρας το ποσοστό 
αυτό βρίσκεται στο 70% (έτος 2001), και σχεδόν στο διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με 

το 1971. Στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανική χρήση βρίσκεται 

στο 56% το 2001 σε σχέση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και στο 64% σε σχέση με το 

μέσο όρο της χώρας. Σε σχέση με το μέσο όρο της περιφέρειας, ο νομός Λάρισας 

κατέχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό για τα IX αυτοκίνητα και τις τηλεφωνικές συνδέσεις, 
το οποίο όμως διαχρονικά φθίνει. Οι κατά κεφαλή καταθέσεις των κατοίκων του
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νομού Λάρισας σε σχέση το μέσο όρο της περιφέρειας είναι αυξητικές και υψηλότερες, 
ενώ σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας υπάρχει μια σαφής άνοδος μεταξύ του 1981 
και 1991 (από 68% στο 78%), ενώ το 2001 το ποσοστό αυτό μειώνεται ελαφρώς στο 
75%. Συνολικά και σύμφωνα με τους παραπάνω δείκτες ο νομός Λάρισας εμφανίζει 
μια δυναμική) ανάπτυξη τόσο σε σχέση με την περιφέρεια όσο και με τη χώρα 

συνολικά. Οι περισσότεροι δείκτες του νομού βρίσκονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα 
από αυτά της περιφέρειας, γεγονός που υποδηλώνει την τάση του νομού να 
εναρμονιστεί με τα ευρωπαϊκά αναπτυξιακά πρότυπα.

Πίνακας 32: Δείκτες ευημερίας και ανάπτυξης νομού Μαγνησίας

Γεωγραφική Ενότητα 1971 1981 1991 2001
Σύνολο Ελλάδας

Οικιακή χρήση Ηλεκτρικού ρεύματος κατά 
κεφ. (σε MWh) 0,26 0,62 0,98 1,2
Βιομηχανική χρήση ηλεκτρ. ρεύματος κατά 
κεφ. (σε MWh) 0,67 1,13 1,2 1,2
IX αυτοκίνητα/ 100 κατοίκους 2,8 9,3 17 30,9
Τηλ. Συνδέσεις/ 100 κατοίκους 16,4 31,5 48,5 51,7
Καταθέσεις κατά κεφ. - 316,7 2.356,8 5.068
Δηλωθέν εισόδημα κατά κεφ. 22,4 214,3 1.314,2 4.969

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Οικιακή χρήση Ηλεκτρικού ρεύματος κατά 
κεφ. (σε MWh) 0,09 0,38 0,73 0,92
Βιομηχανική χρήση ηλεκτρ. ρεύματος κατά 
κεφ. (σε MWh) 0,29 1,43 1,47 1,43
IX αυτοκίνητα/ 100 κατοίκους 1,1 5,8 11,4 21,4
Τηλ. Συνδέσεις/100 κατοίκους 6,3 17,6 35,8 43,9
Καταθέσεις κατά κεφ. - 228,15 1.751,88 3.703,83
Δηλωθέν εισόδημα κατά κεφ. - 124,39 866,08 3.872,73

Νομός Μαγνησίας
Οικιακή χρήση Ηλεκτρικού ρεύματος κατά 
κεφ. (σε MWh) 0,1 0,48 0,87 0,99
Βιομηχανική χρήση ηλεκτρ. ρεύματος κατά 
κεφ. (σε MWh) 0,18 4,44 4,06 3,78
IX αυτοκίνητα/ 100 κατοίκους 1,6 6,94 13,07 23,78
Τηλ. Συνδέσεις/100 κατοίκους 6,6 22,98 41,92 48,45
Καταθέσεις κατά κεφ. - 234,67 1.789,68 4.205,32
Δηλωθέν εισόδημα κατά κεφ. - 185,87 1.144 4.430,3

Πηγές : Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ, 1971, 1981, 1991, 2001, 2003, Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης 
Μαγνησίας, 2006, Ιδία επεξεργασία

Με βάση τα στοιχεία των δεικτών ευημερίας για το νομό Μαγνησίας 
προκύπτουν τα εξής: Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για βιομηχανική χρήση 

εκτοξεύεται για το νομό από το 1971 έως το 1981 κατά περίπου 25 φορές, 
παρουσιάζοντας ωστόσο κατόπιν μικρή αλλά σταθερή μείωση. Αν και η κατανάλωση 

ηλεκτρικού ρεύματος για βιομηχανική χρήση του νομού περιορίζεται από το 1981 έως
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το 2001 (από το 444% στο 378% ως προς την περιφέρεια, και από το 393% στο 315% 
ως προς τη χώρα), πρέπει να επισημανθεί ότι τα ποσοστά χαρακτηρίζονται υψηλά, 
προδίδοντας το έντονο από τη μια μεριά, σε ύφεση από την άλλη, βιομηχανικό ύφος 

του νομού Μαγνησίας. Η χρήση IX αυτοκινήτων στο νομό Μαγνησίας φαίνεται να 
ξεπερνάει το μέσο όρο της περιφέρειας τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, ωστόσο η 

γενικότερη τάση είναι πτωτική και εκφράζεται με μια συρρίκνωση από το 145% (1971) 

στο 111% (2001). Το ποσοστό των τηλεφωνικών συνδέσεων ως προς την περιφέρειας 
για το 1981 είναι 131%, ενώ μετέπειτα παρατηρείται μείωση φθάνοντας στο επίπεδο 

του 111%. Τέλος όσον αφορά στις κατά κεφαλή καταθέσεις και στο κατά κεφαλή 

εισόδημα ο νομός παρουσιάζει μια σταθερά αυξητική τάση για όλες τις υποπεριόδους 
ανάλυσης. Σημαντικό είναι ότι ο μέσος όρος του νομού, ως προς το δηλωθέν εισόδημα 

είναι αρκετά υψηλό σε σχέση με αυτό της περιφέρειας και δεν αποκλίνει πολύ από το 
μέσο όρο της χώρας.

Πίνακας 33: Δείκτες ευημερίας και ανάπτυξης νομού Τρικάλων

Γεωγραφική Ενότητα 1971 1981 1991 2001
Σύνολο Ελλάδας

Οικιακή χρήση Ηλεκτρικού ρεύματος κατά 
κεφ. (σε MWh) 0,26 0,62 0,98 1,2
Βιομηχανική χρήση ηλεκτρ. ρεύματος 
κατά κεφ. (σε MWh) 0,67 1,13 1,2 1,2
IX αυτοκίνητα/ 100 κατοίκους 2,8 9,3 17 30,9
Τηλ. Συνδέσεις/100 κατοίκους 16,4 31,5 48,5 51,7
Καταθέσεις κατά κεφ. - 316,7 2.356,8 5.068
Δηλωθέν εισόδημα κατά κεφ. 22,4 214,3 1.314,2 4.969

Περιφέρεια Θεσσαλίας
Οικιακή χρήση Ηλεκτρικού ρεύματος κατά 
κεφ. (σε MWh) 0,09 0,38 0,73 0,92
Βιομηχανική χρήση ηλεκτρ. ρεύματος 
κατά κεφ. (σε MWh) 0,29 1,43 1,47 1,43
IX αυτοκίνητα/ 100 κατοίκους 1,1 5,8 11,4 21,4
Τηλ. Συνδέσεις/ 100 κατοίκους 6,3 17,6 35,8 43,9
Καταθέσεις κατά κεφ. - 228,15 1.751,88 3.703,83
Δηλωθέν εισόδημα κατά κεφ. - 124,39 866,08 3.872,73

Νομός Τρικάλων
Οικιακή χρήση Ηλεκτρικού ρεύματος κατά 
κεφ. (σε MWh) 35.219 84.883 140.053
Βιομηχανική χρήση ηλεκτρ. ρεύματος 
κατά κεφ. (σε MWh) 27.451 47.899 57.331
IX αυτοκίνητα/ 100 κατοίκους - 3,63 9,45 20
Τηλ. Συνδέσεις/100 κατοίκους - 13,44 33,6 44
Καταθέσεις κατά κεφ. - 2971 2.477 3.285
Δηλωθέν εισόδημα κατά κεφ. - 70,85 - 3.358

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ, 1971, 1981, 1991, 2001, 2003, Ιδία μεπεξεργασία

Τέλος στο νομό Τρικάλων όπως και στο νομό Καρδίτσας οι μετρήσεις για την 

οικιακή και βιομηχανική χρήση ηλεκτρικού ρεύματος έγιναν με διαφορετικές μονάδες
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μέτρησης. Ο μέσος όρος των IX αυτοκινήτων είναι κατά 16,78% μικρότερος από 
αυτόν της περιφέρειας και αντιστοιχεί σε τιμή 10,96, ενώ ο μέσος όρος της χώρας 
υπερτερεί κατά 73,35% σε σχέση με το νομό. Όμοια, οι τηλεφωνικές συνδέσεις δεν 
αποκλίνουν σημαντικά από το μέσο όρο της περιφέρειας σε αντίθεση με αυτές της 
χώρας που υπερτερούν έναντι 44,88%. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι κατά κεφαλή 

καταθέσεις, για το χρονικό διάστημα 1981 - 2001, βρίσκονται σε επίπεδα υψηλότερα 
και από αυτά της περιφέρειας και της χώρας.

Β. Επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης

3.2.6 Οικονομική φυσιογνωμία της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η οικονομική φυσιογνωμία της περιφέρειας αποτυπώνεται κυρίως με την 

ανάλυση των τριών τομέων (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής) των τοπικών 
παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Η περιφέρεια έχει έντονα αγροτικό χαρακτήρα, γεγονός που συνδέεται τόσο με 
τα πλούσια φυσικά αποθέματα της περιοχής που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην 
στροφή της παραγωγικής δραστηριότητας σε αυτόν τον παραγωγικό τομέα, όσο και με 

το πρότυπο ανάπτυξης το οποίο ακολουθήθηκε μεταπολεμικά στη χώρα. Μέχρι το 
1981, στον πρωτογενή τομέα απασχολούνταν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργού 

πληθυσμού της περιοχής και το προϊόν του αφορούσε επίσης το 1/3 περίπου του 
Ακαθάριστου Περιφερειακού Προϊόντος. Τελευταία, ο τομέας εμφανίζει τάσεις 

συρρίκνωσης, σε όρους απασχόλησης, γεγονός που συνδυάζεται με την έντονη τάση 

τριτογενοποίησης της περιφερειακής αλλά και της εθνικής οικονομίας. Εξακολουθεί 

πάντως να αποτελεί σημαντική'] πηγή εισοδήματος, αφού το 1991 προσέφερε εργασία 

στο 33% του συνολικά απασχολούμενου εργατικού δυναμικού της Θεσσαλίας και 
παρήγαγε επίσης το 26% του Ακαθάριστου Περιφερειακού Προϊόντος (30,1% το 

1994). Ο πιο «αγροτικός» νομός της περιφέρειας είναι ο νομός Καρδίτσας, όπου ο 
πρωτογενής κυριαρχεί, ενώ στους υπόλοιπους νομούς ο τριτογενής εμφανίζεται μεν 
μεγαλύτερος, η αγροτική όμως παραγωγή είναι αρκετά σημαντική). Ο νομός με την 
υψηλότερη συμμετοχή στο συνολικό προϊόν του πρωτογενή της Περιφέρειας είναι ο 

νομός Αάρισας και ακολουθούν κατά σειρά σπουδαιότητας οι νομοί Καρδίτσας, 
Μαγνησίας και Τρικάλων.

Η οικονομική δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα αναλύεται στους επιμέρους 

κλάδους της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας και των δασών.

Ο πρωτογενής τομέας, που αποτελεί και τη βασική παραγωγική δραστηριότητα 

χαρακτηρίζεται από :

• Το χαμηλό ποσοστό αγρανάπαυσης.
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• Την κυριαρχία των αροτριαίων καλλιεργειών, εκτός του νομού Μαγνησίας όπου 
υπάρχουν σημαντικές δενδρώόεις καλλιέργειες.

• Την μικρής σημασίας συνεισφορά των δασικών και αλιευτικών προϊόντων.

Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας της περιφέρειας 
είναι:

• Η έλλειψη επαρκών ποσοτήτων νερού για τις αρδευόμενες καλλιέργειες.

• Το μικρό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

• Η έλλειψη συμπληρωματικότητας ζωικής και φυτικής παραγωγής.

• Το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των αγροτών.

• Οι οργανωτικές ελλείψεις στο κύκλωμα παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας 

προϊόντων που συνδυάζονται με ελλείψεις στις υποδομές.

3.2.6.1 Διάρθρωση παραγωγής και διαχρονική μεταβολή 

Γεωργία

Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής των προϊόντων της περιφέρειας στη 

φυτική παραγωγή της χώρας έχουν τα προϊόντα αροτραίων καλλιεργειών, δηλαδή τα 

σιτηρά για καρπό, τα βρώσιμα όσπρια,, τα βιομηχανικά φυτά, τα κτηνοτροφικά φυτά 
και τα πεπονοειδή. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές 

μεταβολές τόσο στον όγκο της παραγωγής, όσο και στη διάρθρωση των καλλιεργειών. 
Ο τύπος της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών που συνέβη επέτρεψε την άμεση 

μεγιστοποίηση του γεωργικού εισοδήματος, αλλά όχι και την προσαρμογή στις μέσο 

και μακροπρόθεσμες προοπτικές της ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης.

Τα προϊόντα αροτραίων καλλιεργειών αντιστοιχούν στο 80% της συνολικής 

παραγωγής της περιφέρειας. Αποτελούν επίσης το 10% των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων της χώρας, ενώ το σύνολο των γεωργικών εκτάσεων της περιφέρειας 

αποτελεί το 12% των γεωργικών εκτάσεων της χώρας. Η ίδια κατηγορία προϊόντων 
αντιστοιχεί στο 56% της συνολικής φυτικής παραγωγής της χώρας. Το 38,9% του 
συνόλου της τοπικής παραγωγής αφορά τα βιομηχανικά φυτά, κυρίως τα 
ζαχαρότευτλα και το βαμβάκι. Πολύ μεγάλη επίσης συμμετοχή στην παραγωγή της 
περιφέρειας έχουν το καλαμπόκι και το σκληρό σιτάρι, ενώ ακολουθούν τα καρπούζια, 

οι ντομάτες και τα μήλα. Τα υπόλοιπα προϊόντα συμμετέχουν με μικρότερα ποσοστά. 
Τα παραγόμενα προϊόντα της περιφέρειας αντιπροσωπεύουν σημαντικά ποσοστά της 

συνολικής παραγωγής των προϊόντων στη χώρα με χαρακτηριστικό παράδειγμα το 

βαμβάκι που παράγεται στη Θεσσαλία αποτελεί το 41,5% του συνολικά παραγόμενου 

βαμβακιού (Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Θεσσαλίας, Α’ Φάση, 1998).
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Πίνακας 37: Διαχρονική εξέλιξη των καλλιεργούμενων εκτάσεων της
Περιφέρειας (σε στρέμματα)

Κατηγορίες καλλιεργειών 1981 1991 2001

Αροτραίες καλλιέργειες 4.115.492 4.075.987 4.112.501
Κηπευτικές καλλιέργειες 80.342 103.778 68.089
Αμπελοι σταφιδάμπελοι 86.962 68.032 39.572
Δενδρώδεις καλλιέργειες 538.522 552.135 848.121
Σύνολο 4.821.318 4.799.932 5.068.283

Πηγή: ΤΣΑΚΙΡΗΣ κ.α.,1998, Απογραφή πληθυσμού της ΕΣΥΕ 2003, Ίδια επεξεργασία

Οι δενδρώδεις καλλιέργειες αποτελούν το δεύτερο σημαντικότερο είδος 

καλλιεργειών για την περιφέρεια, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία βάρους παραγωγής 
έρχονται τρίτες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι από τις δενδρώδεις καλλιέργειες 

παράγεται το 7% της συνολικής φυτικής παραγωγής της περιφέρειας και καλύπτεται 

το 17% των συνολικών καλλιεργούμενων εκτάσεων της.
Αντίθετα, τα κηπευτικά ενώ αντιστοιχούν στο 11 % της συνολικής φυτικής 

παραγωγής της περιφερείας καταλαμβάνουν μόνο το 2% των συνολικών γεωργικών 
εκτάσεών της, γεγονός που αποδίδεται στην αυξημένη παραγωγικότητα των 
εκμεταλλεύσεων αυτών λόγω χρησιμοποίησης σύγχρονων μεθόδων παραγωγής και 

ανάπτυξης θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων.
Με βάση τα άνω η περιφέρεια εξειδικεύεται κατά κύριο λόγω στην παραγωγή 

προϊόντων αροτραίων καλλιεργειών και κατά δεύτερο λαχανικών. Ενδοπεριφερειακά 

εμφανίζονται σημαντικές εξειδικεύσεις των νομών. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία 
ως το 1996 (πίνακας 40), ο νομός Καρδίτσας εμφανίζει υψηλή εξειδίκευση στις 

αροτραίες καλλιέργειες. Ο νομός Λάρισας εξειδικεύεται επίσης στις αροτραίες 

καλλιέργειες, την υψηλότερη όμως εξειδίκευση την εμφανίζει στις αμπέλους. Ο νομός 
Μαγνησίας εμφανίζει πολύ μεγάλη εξειδίκευση στις δενδρώδεις καλλιέργειες, ενώ 
εξειδικεύεται επίσης στις καλλιέργειες κηπευτικών, ενώ ο νομός Τρικάλων εμφανίζει 
την υψηλότερη εξειδίκευση στις καλλιέργειες κηπευτικών, εξειδικεύεται όμως και 
αυτός στις αροτραίες καλλιέργειες (Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Θεσσαλίας, Α' 

Φάση, 1998).
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Πίνακας 38: Δείκτες εξειδίκευσης των νομών σε σχέση με τη Χώρα (δείκτης Χώρας=1), 
ως προς τις εκτάσεις καλλιεργειών για το έτος 1996

Κατηγορίες
εκμεταλλεύσεων

Νομός
Καρδίτσας

Νομός
Λάρισας

Νομός
Μαγνησίας

Νομός
Τρικάλων

Αροτραίες καλλιέργειες Κ2 1,07 0,55 1,15
Κηπευτικές καλλιέργειες 0,81 0,78 1,28 1,76
Άμπελοι σταφιδάμπελοι 0,82 1,38 0,33 0,96
Δενδρώδεις καλλιέργειες 0,04 0,65 3,23 0,19

Πηγή: ΤΣΑΚΙΡΗΣ κ.α. 1998, Απογραφή πληθυσμού της ΕΣΥΕ 2003, Ιδία επεξεργασία

Σε όλους τους νομούς της Περιφέρειας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις 
κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας (βιολογικές 

ζωοτροφές, βιολογική εκτροφή ζώων). Ο τομέας αυτός εμφανίζει υψηλό επενδυτικό 
ενδιαφέρον σε διεθνές επίπεδο. Στην πλειονότητάς τους οι εκτάσεις αυτές είναι 
δημοτικές. Οι εκτάσεις που υποδείχθηκαν ως κατάλληλες και διαθέσιμες στον τομέα 

ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας είναι 15.000 στρέμματα για το νομό 
Λάρισας, 30.000 στρέμματα για το νομό Μαγνησίας, 13.150 στρέμματα για το νομό 

Καρδίτσας και 150.500 στρέμματα για το νομό Τρικάλων.

Κτηνοτροφία - αλιεία

Η κτηνοτροφία παρουσιάζει αναπτυξιακές τάσεις, που εκφράζονται με την 

αύξηση της ζωικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου χοίρων και βοοειδών κατά 
τις χρονικές περιόδους πριν το 1996, αλλά έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, κυρίως 

στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας.
Στην περιφέρεια παράγεται το 13% του συνολικού βάρους της ζωικής 

παραγωγής της χώρας. Τα τοπικά πρωτογενή και δευτερογενή κτηνοτροφικά προϊόντα 

έχουν αξιόλογη συμμετοχή στη ζωική παραγωγή της χώρας, ενώ η συμμετοχή των 

προϊόντων αλιείας είναι απειροελάχιστη. Η ζωική παραγωγή της περιφέρειας 
περιλαμβάνει κατά κύριο λόγω τα πρωτογενή κτηνοτροφικά προϊόντα, κυρίως γάλα 
και κρέας, που αντιστοιχούν στο 13% και 10% αντίστοιχα του συνόλου της εθνικής 
παραγωγής. Ωστόσο αν και η συμμετοχή των πρωτογενών κτηνοτροφικών προϊόντων 
στην παραγωγή της περιφέρειας είναι πολύ μεγαλύτερη των δευτερογενών, τα 
τελευταία συμμετέχουν με υψηλότερα ποσοστά στην παραγωγή της χώρας. Αυτό 

σημαίνει ότι η περιφέρεια εξειδικεύεται στην παραγωγή δευτερογενών κτηνοτροφικών 

προϊόντων.
Οι νεότερες μορφές αλιείας (ιχθυοκαλλιέργειες) δεν έχουν ιδιαίτερη ανάπτυξη 

παρότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του τομέα. Σημαντικό μέρος των 

αλιευμάτων προέρχεται από τον 1 Ιαγασητικό, με δείκτη εξειδίκευσης 0,83 σε σχέση με
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τον αντίστοιχο δείκτη της χώρας, η μείωση της ρύπανσης του οποίου μπορεί να 
συνδυάσει την περιβαλλοντική και οικονομική ανάπτυξη.

Αναλυτικότερα η εξειδίκευση των τεσσάρων νομών της περιφέρειας κατά 
προϊόν έχει ως εξής: ο νομός Καρδίτσας εξειδικεύεται κατά κύριο λόγω στην 

παραγωγή πρωτογενών κτηνοτροφικών προϊόντων, ενώ ο νομός Τρικάλων στην 

παραγωγή δευτερογενών προϊόντων. II εξειδίκευση συγκεκριμένα του νομού 
Τρικάλων στην παραγωγή τυριού είναι η υψηλότερη εξειδίκευση που εμφανίζει 

κάποιος από τους νομούς της περιφέρειας στην παραγωγή προϊόντων ζωικής 

προέλευσης. Ο νομός Λάρισας εξειδικεύεται στην παραγωγή πρωτογενών και 
δευτερογενών κτηνοτροφικών προϊόντων, όπως γάλακτος, μαλλιών προβάτου και 

τυριού και ο νομός Μαγνησίας εμφανίζει επίσης εξειδίκευση στην παραγωγή 
γάλακτος και μελιού (Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Θεσσαλίας, Α’ Φάση, 1998).

Πίνακας 39: Δείκτες εξειδίκευσης των νομών σε σχέση με τη Χώρα (δείκτης 
Χώρας=1) και προς προϊόντα ζωικής παραγωγής για το 1996

Προϊόντα Ν. Καρδίτσας Ν. Λάρισας Ν. Μαγνησίας Ν. Τρικάλων
Πρωτογενή
κτηνοτροφικά
προϊόντα 1,1 0,7 0,7 0,8
Δευτερογενή
κτηνοτροφικά
προϊόντα 0,65 1 0,45 1,89
Προϊόντα
αλιείας 0,18 0,04 0,83 0,07

Πηγή: ΤΣΑΚΙΡΗΣ κ.α. 1998, Ιδία Επεξεργασία

Δασική Παραγωγή

Η δασική παραγωγή της περιφέρειας αποτελεί το 5% της δασικής παραγωγής 
της χώρας. Τα καυσόξυλα αποτελούν το σύνολο σχεδόν της δασικής παραγωγής, ενώ 
οι άλλες κατηγορίες προϊόντων είναι αμελητέες. Ιδιαίτερης σημασίας δραστηριότητα 

για την περιφέρεια αποτελεί και η παραγωγή στρογγυλής και βιομηχανικής ξυλείας.
Π δασοπονία έχει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Το ότι οι 

περιοχές στις οποίες υπάρχουν δάση συμπίπτουν κυρίως με τις προβληματικές ζώνες 
της περιφέρειας, είναι ένας από τους παράγοντες της μη επαρκούς ανάπτυξης του 

τομέα (κυρίως λόγω ελλείψεων σε υποδομές), αλλά ταυτόχρονα επιτρέπουν τη 

χρησιμοποίησή του στο πλαίσιο προσπαθειών για τη βελτίωση της κατάστασης στις 

ζώνες αυτές.
Η I Ιεριφέρεια Θεσσαλίας εξειδικεύεται στην παραγωγή καυσόξυλων για αυτό 

και η παραγωγή ξυλείας αποτελεί σημαντική δραστηριότητα για τους νομούς Λάρισας
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και Τρικάλων. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τους δείκτες εξειδίκευσης της 
περιφέρειας ως προς τα προϊόντα δασικής παραγοογής σε σχέση με τη χώρα 
(Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Θεσσαλίας, Α’ Φάση, 1998).

Πίνακας 40: Διαχρονική εξέλιξη δασικοόν προϊόντων κατά την περίοδο 1981-1991 
(σε τόνους)

Προϊόντα 1981 1991
Καυσόξυλα 157.474 62.424
Ξυλάνθρακες 832 179
Ρητίνη 367 91
Δαφνόφυλλα 50 -

Ρίγανη 121 -
Τσάι βουνού 19 -

Σύνολο 158.863 62.694
Στρογγυλή ξυλεία (σε 
κυβ. μέτρα) 60.999 61.180

Πηγή: ΤΣΑΚΙΡΗΣ κ.α.1998, Απογραφή πληθυσμού της ΕΣΥΕ 1991, Ιδία επεξεργασία

3.2.7 Ενεργός πληθυσμός - Απασχόληση

Οι ανθρώπινοι πόροι τους οποίους διαθέτει μια περιφέρεια, δηλαδή τα 
ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού, είναι μακροχρόνια 

ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει τις προοπτικές ανάπτυξης και 
προσαρμογής στο διαρκών μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον (Πετράκος, 

Ψυχάρης, 2004). Ως ενεργός πληθυσμός ορίζεται ως το σύνολο των ατόμων άνω των 
14 ετών τα οποία είτε εργάζονται είτε αναζητούν εργασία. Ο ενεργός πληθυσμός ως 

ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της αντίστοιχης περιοχής παρουσιάζεται στον 

πίνακα 44.
Το ποσοστό του ενεργού πληθυσμού της περιφέρειας ήταν το 1981 μεγαλύτερο 

του εθνικού μέσου όρου. Έκτοτε ακολουθεί πτωτική πορεία, παρά το γεγονός ότι ο 
αντίστοιχος δείκτης σε επίπεδο χώρας αυξάνεται. Ο νομός Καρδίτσας, ο οποίος το 

1981 είχε το μεγαλύτερο ποσοστό ενεργού πληθυσμού από τους νομούς της 
περιφέρειας και ταυτόχρονα σημαντικά υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο, 
υφίσταται τη μεγαλύτερη μείωση στα επόμενα χρόνια.

Κατά τη δεκαετία 1971 - 1981 και σε επίπεδο νομών, παρατηρείται αύξηση της 

απασχόλησης στο δευτερογενή τομέα, αλλά κατά την επόμενη δεκαετία η απασχόληση 

στον τομέα αυτό μειώνεται, εκτός του νομού Τρικάλων, όπου αυξάνεται ελάχιστα. Οι 

νομοί Λάρισας και Μαγνησίας παρουσιάζουν σχεδόν ισόποση αύξηση της 

απασχόλησης στο δευτερογενή τομέα κατά το διάστημα 1971 - 1981, αλλά μόνο ο 
νομός Λάρισας καταφέρνει να διατηρήσει, με μικρή απώλεια, τον αριθμό των
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απασχολουμένων και την επόμενη δεκαετία. Αντίθετα, στο νομό Μαγνησίας η 
απασχόληση στο δευτερογενή τομέα μειώνεται σημαντικά κατά τη δεκαετία 1981 - 
1991, ενώ παρουσιάζει πολύ μικρή συμμετοχή της απασχόλησης στον πρωτογενή 

τομέα, και τη μεγαλύτερη συμμετοχή, συγκριτικά με τους άλλους νομούς, στον 
τριτογενή αλλά και στον δευτερογενή.

Η απασχόληση στον τριτογενή τομέα αυξάνεται με ρυθμό τουλάχιστον ίσο με 
τον αντίστοιχο ρυθμό της χώρας. Σημαντικότατη αύξηση παρατηρείται στον νομό 
Τρικάλων, προφανώς λόγω ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων.

Πίνακας 41: Αριθμός απασχολουμένων ανά τομέα οικονομίας

1971 1981

Π Δ Τ Π Δ Τ

Χώρα 1.256.588 860.995 1.025.457 988.737 1.032.258 1.367.522
Περιφέρεια 135.852 46.260 54.336 120.754 60.662 70.796
Νομός Καρδίτσας 41.505 5.685 8.078 38.178 7.042 9.870
Νομός Λάρισας 43.600 16.827 20.117 38.636 22.744 26.408
Νομός Μαγνησίας 17.759 15.855 17.090 16.552 21.837 22.272
Νομός Τρικάλων 32.988 7.893 9.051 27.389 9.039 12.246

Πηγή: ΤΣΑΚΙΡΗΣ κ.α.1998, Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ 1981,1991, Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 42: Αριθμός απασχολουμένων ανά τομέα οικονομίας

1991
Μεταβολή 1971 - 1991 (%)

Π Δ Τ Π Δ Τ
Χώρα 698.738 907.474 1.965.745 -44,39 5,40 91,69
Περιφέρεια 80.258 55.785 109.432 -40,92 20,59 101,40
Νομός Καρδίτσας 20.081 6.311 15.449 -51,62 11,01 91,25
Νομός Λάρισας 32.506 22.015 40.865 -25,44 30,83 103,14
Νομός Μαγνησίας 11.144 17.969 34.099 -37,25 13,33 99,53
Νομός Τρικάλων 16.526 9.490 19.018 -49,90 20,23 110,12
Πηγή: ΤΣΑΚΙΡΗΣ κ.α., 1998, Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ 1981,1991, Ιδία επεξεργασία

Σύμφωνα με τα στοιχεία των πινάκων 43 και 44, διαφαίνεται μια τάση μείωσης 
της απασχόλησης στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, ενώ τα ποσοστά 

συμμετοχής του τριτογενή τομέα αυξάνονται. Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο 

ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα το έχει ο νομός Καρδίτσας ενώ το 

χαμηλότερο το έχει ο νομός Μαγνησίας. Τα ποσοστά συμμετοχής του δευτερογενή 

τομέα είναι εντονότερα στους νομούς του ανατολικού τμήματος της περιφέρειας ενώ 

παράλληλα παρατηρείται μια τάση τριτογενοποίησης της οικονομίας με το νομό
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Τρικάλων να εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής του τριτογενή τομέα. 
Συνολικά, οι τάσεις οι οποίες επικρατούν και στους τέσσερις νομούς είναι σχεδόν 
όμοιες.

Πίνακας 43: Τομεακή σύνθεση της απασχόλησης των νομών για το 1991 (%)

1991
Ν.Καρδίτσας Ν.Λάρισας Ν.Τρικάλων Ν.Μαγνησίας

Πρωτογενής τομέας 12,18 5,3 8,51 4,52
Δευτερογενής τομέας 21,02 29,56 25,39 32,28

Τριτογενής τομέας 66,8 65,13 66,1 63,19
Πηγή: ΤΣΑΚΙΡΗΣ κ.α. 1998, Απογραφή πληθυσμού της ΕΣΥΕ 1991, Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 44: Τομεακή σύνθεση της απασχόλησης των νομών για το 2001 (%)

2d101
Ν.Καρδίτσας Ν.Λάρισας Ν.Τρικάλων Ν.Μαγνησίας

Πρωτογενής τομέας 10,88 5,14 7,17 4,04
Δευτερογενής τομέας 18,3 24,47 21,57 27,04

Τριτογενής τομέας 70,81 70,35 71,16 68,92
Πηγή: ΤΣΑΚΙΡΗΣ κ.α. 1998, Απογραφή πληθυσμού της ΕΣΥΕ 2003, 2001, Ιδία επεξεργασία

Όπως φαίνεται, από το 1991 και μετά, υπάρχει αύξηση του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού σε κάθε χωρική ενότητα που εξετάζεται. Η εικόνα που παρουσιάζει η 
περιφέρεια το 2001 χαρακτηρίζεται από αύξηση του ποσοστού του ενεργού 

πληθυσμού με το νομό Λάρισας να εμφανίζει ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό του 

εθνικού μέσου όρου και τους υπόλοιπους νομούς να ακολουθούν με μικρή αλλά 
σημαντική αύξηση. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά την εικοσαετία 1981 - 2001 τα 
ποσοστά του νομού Καρδίτσας μειώνονται συνεχώς ενώ του νομού Τρικάλων, μετά 

από μια μείωση τη δεκαετία 1991, το 2001 επανέρχονται σε σχεδόν ίδια επίπεδα με το 

1981.
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Πίνακας 45: Ποσοστά ενεργού πληθυσμού επί του συνόλου

Γεωγραφική Ενότητα 1981 1991 2001

Χώρα 36,38 37,88 42,09
Περιφέρεια 37,71 36,19 39,64
Περιφέρεια/Χώρα 103,66% 95,54% 94,17%
Ν. Καρδίτσας 45,41 35,41 36,84
Ν. Λάρισας 36,02 37,94 42,13
Ν. Μαγνησίας 34,68 34,93 39,16
Ν. Τρικάλων 37,85 35,29 37,94
Ν. Καρδίτσας/Περιφέρεια 120,42% 97,84% 92,93%

Ν. Λάρισας/Περιφέρεια 95,52% 104,84% 106,28%

Ν. Μαγνησίας/Περιφέρεια 91,96% 96,52% 98,78%

Ν. Τρικάλων/Περιφέρεια 100,37% 97,51% 95,71%
Πηγή: ΤΣΑΚΙΡΗΣ κ.α.1998, Απογραφή πληθυσμού της ΕΣΥΕ 1981,1991, 2001, Ιδία επεξεργασία

Από τον πίνακα με τα ποσοστά μεταβολής του ενεργού πληθυσμού επί του 

συνόλου, παρατηρούμε ότι τη χρονική περίοδο 1981 - 1991, οι νομοί Καρδίτσας και 
Τρικάλων εμφανίζουν αρνητικά ποσοστά σε σχέση με τους άλλους δυο νομούς. Ο 
νομός Μαγνησίας είναι ο μοναδικός νομός όπου τη δεκαετία 1991 - 2001 εμφανίζει 

ποσοστό 12,10% και ξεπερνά και το ποσοστό του εθνικού μέσου όρου.

Πίνακας 46: Ποσοστά μεταβολής ενεργού πληθυσμού επί του συνόλου (%)

Γεωγραφική Ενότητα Μεταβολή 1981 - 1991 Μεταβολή 1991 - 2001

Χώρα 4,12 11,11
Περιφέρεια -4,03 9,53
Περιφέρεια/Χώρα -7,83 -1,43
Ν. Καρδίτσας -22,02 4,03
Ν. Λάρισας 5,33 2,92
Ν. Μαγνησίας 0,72 12,10
Ν. Τρικάλων -6,76 7,50
Ν. Καρδίτσας/Περιφέρεια -18,75 -5,01
Ν. Λάρισας/Περιφέρεια 9,75 1,37
Ν. Μαγνησίας/Περιφέρεια 4,95 2,34

Ν. Τρικάλων/Περιφέρεια -2,85 -1,84
Πηγή: ΤΣΑΚΙΡΗΣ κ.α., 1998, Απογραφή πληθυσμού της ΕΣΥΕ 1981,1991, 2001, Ιδία επεξεργασία
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Διάγραμμα 27: Εξέλιξη ενεργού πληθυσμού ως ποσοστό του συνολικού 
πληθυσμού

1

■
Η----------,

■Λεταβ< λή 1981 - 19θ|ΐ 1 Μεταβολή 1991 - 2001

Β Περιφέρεια 

□ Μ Καρδίτσας

■ Ν. Λάρισας

Ο Ν Μαγνησίας

■ Ν Τρικάλων

Ο πρωτογενής τομέας εξακολουθεί να είναι σημαντικός για τις οικονομικές 
εξελίξεις στην περιφέρεια, αλλά και σε κάθε νομό ξεχωριστά, τόσο από άποψη 

συμμετοχής στο ΑΠΠ και την απασχόληση, όσο και επειδή παρέχει πρώτες ύλες σε 
σημαντικό μέρος της μεταποίησης. Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται ο 

Θεσσαλικός κάμπος (μεγαλύτερη πεδιάδα της χώρας) και η προσαρμοστικότητα των 

παραγωγών στις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς.

Όπως σε όλη την Ελληνική επικράτεια, έτσι και στην Θεσσαλία, κατά τη 

χρονική περίοδο 1971 - 2001 παρατηρείται μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή 
τομέα. Η μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα της περιφέρειας (-45,21%) 
είναι λίγο μικρότερη από την αντίστοιχη σε επίπεδο χώρας (-52,92%). Η θεαματική 

απόδοση της αγροτικής παραγωγής το 1971, τόσο στη χώρα συνολικά όσο και στην 
περιφέρεια, οφείλεται στην επέκταση των αρδεύσεων με βάση τα επιφανειακά και 

υπόγεια ύδατα.
Πίνακας 47: Απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα

Πρωτογενής τομέας

Γεωγραφική Ενότητα 1971 1981 1991 2001
Χώρα 1.256.588 998.737 698.738 591.521
Περιφέρεια 135.852 120.754 80.258 74.422
Νομός Καρδίτσας 41.505 38.178 20.081 18.005
Νομός Λάρισας 80.950 38.468 32.326 30.798
Νομός Μαγνησίας 17.759 21.837 11.144 11.771
Νομός Τρικάλων 32.988 27.389 16.526 14.877

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ, 1971, 1981, 1991,2001,2003, Ιδία επεξεργασία
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Επίκεντρο της ανάπτυξης της μεταποίησης στην περιφέρεια είναι οι περιοχές 
της Μαγνησίας και της Λάρισας (δίπολο Λάρισα - Βόλος), ιδίως για τις μεγαλύτερες 
μονάδες, οι οποίες συγκεντρώνονται περισσότερο στον πρώτο νομό. Οι μικρές 

παραγωγικές μονάδες όμως και κυρίως οι οικογενειακές που λειτουργούν σε 
παραδοσιακούς κλάδους είναι διάσπαρτες σε όλη την περιφέρεια και κυρίως στις 
μεγάλες αστικές συγκεντρώσεις και στους οδικούς άξονες. Η πορεία της βιομηχανίας 

στη Θεσσαλία ήταν ιδιαίτερα θετική στην περίοδο 1970-1985, όπου οι ρυθμοί 
αύξησης του προϊόντος και της απασχόλησης ήταν υψηλότεροι από αυτούς της χώρας.

Ο δευτερογενής τομέας συνδέεται με δραστηριότητες που είναι ζωτικής 
σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας. Τη δεκαετία 1971-81, τόσο 

το προϊόν όσο και η απασχόληση του τομέα παρουσίαζαν αύξηση. Το 1981 το 
ακαθάριστο προϊόν του τομέα αποτελούσε το 33% του ακαθάριστου περιφερειακού 

προϊόντος ενώ στον τομέα απασχολούνταν το 24% των συνολικά απασχολούμενων 
στην περιφέρεια.

Το 1994 το ακαθάριστο προϊόν του δευτερογενή αποτελούσε το 25% περίπου 

του ακαθάριστου περιφερειακού προϊόντος. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το 
1994 οι νομοί Μαγνησίας και Λάρισας συμμετείχαν με ποσοστό 39% ο κάθε ένας στο 
ακαθάριστο περιφερειακό προϊόν του δευτερογενή τομέα. Οι νομοί Τρικάλων και 

Καρδίτσας ακολουθούσαν με ποσοστά συμμετοχής 12% και 10% αντίστοιχα.
Η βιομηχανική βάση της περιφέρειας περιλαμβάνει τρεις ομάδες 

δραστηριοτήτων: α) βιομηχανίες που είναι εγκατεστημένες στην περιφέρεια λόγω 

γειτνίασης με τις πρώτες ύλες, β) μονάδες προσανατολισμένες τόσο στην εσωτερική 
αγορά όσο και στις αγορές του εξωτερικού, κυρίως της Ευρώπης και των Βαλκανίων, 
και γ) βιομηχανίες που εγκαταστάθηκαν στην περιφέρεια λόγω γεωγραφικών ή άλλων 

πλεονεκτημάτων (λιμάνι Βόλου, εργατικό δυναμικό), αλλά δεν έχουν σχέση με τις 

τοπικές αγορές πρώτων υλών ή τελικών προϊόντων.

Οι αλλαγές που πρέπει να αναμένονται στην πρωτογενή παραγωγή θα 
δημιουργήσουν νέες δυνατότητες μεταποίησης προϊόντων, κυρίως του 
αγροδιατροφικού τομέα, ενδ) η εσωτερική) και εξωτερική ζήτηση θα μεγαλώσει με 
αντίστοιχες προοπτικές για τις σχετικές μονάδες. Όσον αφορά τις βιομηχανίες που 
εγκαταστάθηκαν στην περιφέρεια λόγω γεωγραφικών ή άλλων πλεονεκτημάτων, οι 
προοπτικές τους θα εξαρτηθούν από τη γενικότερη πορεία του κλάδου στον οποίο 
ανήκουν και γενικότερα, από τις συνολικές βιομηχανικές εξελίξεις.

Ωστόσο, κατά τα τελευταία χρόνια και ιδίοος στην περίοδο 1988-1995, η 

γενικότερη αποβιομηχάνιση έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητή στην περιφέρεια, και 

ιδιαίτερα στους δυο πιο ανεπτυγμένους νομούς. Σε αυτή την περίοδο εκτιμάται ότι 

έχουν χαθεί στη Μαγνησία μόνο πάνω από 7.000 θέσεις εργασίας με το κλείσιμο 
μεγάλων επιχειρήσεων και τη συρρίκνωση των θέσεων απασχόλησης σε άλλες. Ας
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σημειωθεί πάντως ότι το κλίμα αυτό της αποβιομηχάνισης έχει αρχίσει να ανατρέπεται 
και να αντικαθίσταται από ένα κλίμα συγκρατημένης αλλά υπαρκτής αισιοδοξίας για 
τις προοπτικές της βιομηχανίας στην περιφέρεια. Η αισιοδοξία αυτή στηρίζεται στο 

δυναμισμό που δείχνει η περιφέρεια στον τομέα των ιδιωτικών επενδύσεων.

Τα κυριότερα προβλήματα του δευτερογενούς τομέα είναι η έλλειψη 

υποδομών, η απρογραμμάτιστη χωροθέτηση και η έλλειψη συγχρόνων μεθόδων 
παραγωγής.

Πίνακας 48: Απασχολούμενοι στον δευτερογενή τομέα

Δευτερογενής τομέας
Γεωγραφική Ενότητα 1971 1981 1991 2001
Χώρα 860.995 1.032.258 907.474 891.794
Περιφέρεια 46.260 60.662 55.785 51.746
Νομός Καρδίτσας 5.685 7.042 6.311 5.682
Νομός Λάρισας 16.827 22.744 22.015 21.936
Νομός Μαγνησίας 15.855 21.837 17.969 16.218
Νομός Τρικάλων 7.893 9.039 9.490 9.424

Πηγή: Απογραφέςπληθυσμού της ΕΣΥΕ, 1971, 1981, 1991,2001, 2003. Ιδία επεξεργασία

Η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κυρίως του τεχνολογικού 
κύκλου του, αποτελεί ένα σημαντικό πόλο παροχής παραγωγικών υπηρεσιών ο οποίος 

θα πρέπει να ενισχυθεί. Αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο διαθέτει εργαστήρια εκ των 
οποίων μερικά από αυτά ήδη παρέχουν υπηρεσίες προς ιδιωτικούς και δημόσιους 
φορείς τοπικής και εθνικής κλίμακας. Πέρα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που έχει 
σημαντικοί ερευνητική δραστηριότητα, λειτουργεί στην Θεσσαλία και Τεχνολογικό 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Επίσης, σημαντικό είναι και το ποσοστό των ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που φτάνει το 7% του συνόλου των ερευνητικών κέντρων 

και ινστιτούτων της χώρας (1993), κατατάσσοντάς τη στην 4'1 θέση μεταξύ των 13 

Περιφερειών της χώρας.
Η εξέλιξη των μεγεθών του τομέα των υπηρεσιών ακολουθεί στην περιφέρεια 

Θεσσαλίας τη γενική τάση τριτογενοποίησης της οικονομίας που παρατηρείται στο 
σύνολο της χώρας. Στη σύνθεση του τριτογενούς τομέα της περιφέρειας επικρατούν 
κυρίως η εμπορική δραστηριότητα και ο κλάδος των διαφόρων υπηρεσιών, με 

κυριότερες απ’ αυτές τις υπηρεσίες τουριστικής εξυπηρέτησης. Το εμπόριο 

συγκεντρώνεται στις πρωτεύουσες των νομών και κυρίως στην Λάρισα και το Βόλο 

που αποτελούν εξάλλου τα σημαντικότερα εξαγωγικά κέντρα της περιφέρειας. Κύρια 

εξαγωγικά προϊόντα για την περιφέρεια είναι τα γεωργικά και τα κλωστοϋφαντουργικά.

Η περιφέρεια διαθέτει σημαντικούς τουριστικούς πόρους (φυσικό περιβάλλον, 

παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους) που συγκεντρώνονται κυρίως
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στην ανατολική παραλιακή ζώνη, τα νησιά και τις ορεινές ζώνες. Ο τουρισμός είναι 
ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στο νομό Μαγνησίας, λόγω ταιν περιοχών ιδιαίτερης φυσικής 
ομορφιάς με διεθνή προβολή, όπως το Πήλιο και οι Σποράδες. Στο νομό Λάρισας η 

τουριστική κίνηση συνδέεται στενά με τις εμπορικές και λοιπές τριτογενείς 
δραστηριότητες . Η τουριστική κίνηση του νομού Τρικάλων περιορίζεται κυρίως στην 

περιοχή της Καλαμπάκας. Ο νομός Καρδίτσας δεν παρουσιάζει σημαντική τουριστική 
ανάπτυξη, παρά το αξιόλογο δυναμικό του, με εξαίρεση την περιοχή της τεχνητής 
λίμνης Πλαστήρα.

Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε αύξηση των κλινών των ξενοδοχειακών 
καταλυμάτων. Παρόλα αυτά η ανάπτυξη του τουρισμού στην περιφέρεια παραμένει 

συνολικά περιορισμένη (σε σύγκριση με τις υπάρχουσες δυνατότητες) και ταυτόχρονα 
άνισα κατανεμημένη στο χώρο και έντονα εποχιακή. Κύριοι ανασταλτικοί παράγοντες 

είναι: α) οι ανεπάρκειες των υπερτοπικών συνδέσεων, β) το χαμηλό επίπεδο των 

προσφερόμενων τουριστικοί υπηρεσιών, γ) η ανεπαρκής τουριστική υποδομή και δ) η 
απουσία ανάπτυξης νέων μορφών τουρισμού, παρά την καταλληλότητα της 

περιφέρειας γι’ αυτούς (ιαματικός τουρισμός, περιηγητικός τουρισμός, οικοτουρισμός, 
ορεινός τουρισμός, συνεδριακός τουρισμός κλπ.) για την άμβλυνση της εποχικότητας 

και την ποιοτική αναβάθμιση του τομέα.

Πίνακας 49: Απασχολούμενοι στον τριτογενή τομέα

Τριτογενής τομέας
Γεωγραφική Ενότητα 1971 1981 1991 2001
Χώρα 1.025.457 1.367.522 1.965.745 2.402.184
Περιφέρεια 54.336 70.796 109.432 132.057
Νομός Καρδίτσας 8.078 9.870 15.449 17.381
Νομός Λάρισας 20.117 26.408 40.865 52.393
Νομός Μαγνησίας 17.090 22.272 34.099 39.043
Νομός Τρικάλων 9.051 12.246 19.018 22.912

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ, 1971, 1981, 1991, 2001, 2003, Ιδία επεξεργασία

3.2.8 Επίπεδο ανεργίας
Αν και ο μέσος όρος της ανεργίας για την περιφέρεια ήταν, για τα έτη που 

εξετάζουμε, μικρότερος από τον αντίστοιχο εθνικό, εντούτοις παρουσιάζει σαφώς 

εντονότερη αυξητική) τάση. Κύριο αίτιο της εξέλιξης αυτής αποτελεί η συρρίκνωση 

του δευτερογενή τομέα, ιδίως της μεταποίησης, κατά τη δεκαετία του 1980. Εδώ θα 

πρέπει να αναφέρουμε την ιδιαίτερη δυσκολία αποτύπωσης της ανεργίας της 

περιφέρειας Θεσσαλίας λόγω του αγροτικού της χαρακτήρα και της επακόλουθης 

προσφοράς εργασίας ημεδαπών και αλλοδαπών στον αγροτικό τομέα.
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Ο νομός Καρδίτσας παρουσιάζει σήμερα τη δυσμενέστερη εικόνα με το 
υψηλότερο ποσοστό ανέργων στην περιφέρεια και τη δυσμενέστερη διαχρονική 

εξέλιξη, παρουσιάζοντας όπλάσιο σχεδόν ποσοστό ανέργων το 2001 απ’ ότι το 1981.

Πίνακας 50: Εξέλιξη ποσοστού ανεργίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Γεωγραφική Ενότητα 1981 1991 1994 2001
Χώρα 4,83 8,09 9,57 11,12
Περιφέρεια 3,85 7,69 8,26 11
Νομός Καρδίτσας 2,88 6,84 8,92 13,35
Νομός Λάρισας 4,16 7,08 7,11 9,55
Νομός Μαγνησίας 4,00 8,81 9,39 11,81
Νομός Τρικάλων 4,17 8,17 8,51 9,93
Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ, 1981, 1991,2003, Ιδία επεξεργασία

Το ποσοστό ανεργίας στην περιφέρεια φθάνει το 11% και είναι ελάχιστα 
χαμηλότερο από το αντίστοιχο εθνικό, που ανέρχεται στο 11,12% (2001). Τα ποσοτικά 
χαρακτηριστικά της ανεργίας στους νομούς της περιφέρειας διαφέρουν από τα εθνικά. 

Έτσι οι νομοί Καρδίτσας και Μαγνησίας έχουν υψηλότερα ποσοστά από τον εθνικό 

μέσο όρο, ενώ οι νομοί Λάρισας και Τρικάλων εμφανίζουν χαμηλότερα. Γενικότερα, η 

διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας στην περιφέρεια τα τελευταία χρόνια 

(1991,1994,2001) δείχνει αυξητικές τάσεις. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας το 

έτος 1991 ήταν 7,69%, το 1994 ανέβηκε στο 8,26% και το 2001 ανήλθε στο 11% (τα 

εθνικά ποσοστά ανεργίας είναι 8,09% για το 1991, 9,57% για το 1991 και 11,12% για 

το 2001).

Διάγραμμα 28: Εξέλιξη ποσοστού ανεργίας
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3.2.9 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και τομεακή διάρθρωση του ΑΕΠ

Ο βασικότερος δείκτης αξιολόγησης του μεγέθους και της 
αποτελεσματικότητας μιας οικονομίας είναι το ΑΕΠ, το οποίο προσδιορίζει την αξία 

των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία σε ετήσια βάση, ενώ 
ο πλέον συνήθης δείκτης αξιολόγησης οικονομιών διαφορετικών χωρικών ενοτήτων 
είναι το κατά κεφαλή ΑΕΠ (Πετράκος και Ψυχάρης, 2004).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμβάλλει στο 
σύνολο του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας με ποσοστό 6,1% 

παρουσιάζοντας μέσος ρυθμό ανάπτυξης 5,4%, ποσοστό που υπερτερεί έναντι του 

4,1% για το σύνολο της χώρας. Ο πίνακας 51 παρουσιάζει την εξέλιξη του 
πραγματικού ΑΕΠ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στο σύνολο της χόιρας.

Πίνακας 51: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ( σε εκ. €)
Γεωγραφική ενότητα

Σύνολο Χώρας Περιφέρεια Θεσσαλίας
1951 105 7
1961 307 19
1971 757 43
1981 5.294 367
1991 47.631 3114
2001 130.436 7888
% στο σύνολο 
χώρας (1951- 
2001) 100 6,10%

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ, 1971, 1981, 1991, 2001, 2003, Ιδία επεξεργασία

Ο πίνακας 52 παρουσιάζει την επισκόπηση της οικονομικής δραστηριότητας 

στο εσωτερικό της περιφέρειας. Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για τις δεκαετίες 1951 
ως και 2001, ο νομός με το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης, 6,1% είναι η Μαγνησία, 
συμβάλλοντας κατά 30,6% στο συνολικό ΑΕΠ της περιφέρειας και καταλαμβάνοντας 
έτσι τη δεύτερη θέση στην περιφέρεια. Την πρώτη θέση κατέχει ο νομός Λάρισας, 
παράγοντας το 40% του ακαθάριστου περιφερειακού προϊόντος. Η Λάρισα 
παρουσιάζει το δεύτερο μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης στην περιφέρεια με ποσοστό 

3,9%, σχεδόν όσο και ολόκληρη η Θεσσαλία. Ακολουθούν οι νομοί Καρδίτσας και 

Τρικάλων με ποσοστό συμμετοχής στο περιφερειακό ΑΕΠ 15,15% και 15,30% 

αντίστοιχα και ρυθμό ανάπτυξης 2,2%.
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Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω το συνολικό ακαθάριστο προϊόν της 
περιφέρειας αντιστοιχεί στο 6,1% περίπου του ΑΕΠ της Χώρας, αναλογία η οποία 
αναφέρεται στα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία έως το 2001. Στη διάρκεια της περιόδου 
1981 - 1991 το συνολικό ακαθάριστο προϊόν της περιφέρειας, παρουσίασε αύξηση 

μόνο 12,8%, ενώ το προϊόν του συνόλου της χώρας αυξήθηκε κατά 20,6%. Την 

περίοδο αυτή η σημαντικότερη αλλαγή πραγματοποιήθηκε στο νομό Λάρισας, όπου η 

συμμετοχή του ΑΕΠ στον πρωτογενή τομέα μειώθηκε, με ποσοστό 68,96%. Η 

κατάσταση αυτή μπορεί να δικαιολογηθεί ως μεταστροφή των απασχολούμενων του 
πρωτογενή τομέα σε άλλες υπηρεσίες.

Το ΑΕΠ του νομού Μαγνησίας παρουσιάζει μια διαχρονική αύξηση. Ωστόσο, 
ο ρυθμός αύξησης του είναι πολύ υψηλότερος στη δεκαετία 1981-1991, ξεπερνώντας 

τους αντίστοιχους της περιφέρεις και της χώρας, ενώ στη δεκαετία 1991-2001 ο 

ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ του νομού ελαττώνεται σημαντικά και είναι μικρότερος 

των αντιστοίχων της περιφέρειας και της χώρας ολόκληρης.
Ακόμη ένα χαρακτηριστικό σημείο είναι ότι το διάστημα 1981-1991 η 

Περιφέρεια, ο νομός Καρδίτσας και ο νομός Τρικάλων έμειναν στάσιμοι και δεν 

παρουσίασαν καμία αξιόλογη αλλαγή, θετική ή αρνητική. Ενδοπεριφερειακά 
παρουσιάζονται μεγάλες διαφοροποιήσεις στην κατανομή του ακαθάριστου προϊόντος. 

Διαχρονικά, παρατηρείται, μικρή τάση στροφής της περιφερειακής οικονομίας προς 

τον τριτογενή τομέα, αφού αυξάνεται η συμμετοχή του τομέα αυτού στο συνολικό 
περιφερειακό ΑΕΠ και μικρή κάμψη του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.
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Στον πίνακα 53 και στο διάγραμμα 30 καταγράφονται τα στοιχεία διάρθρωσης 
παραγωγής και απασχόλησης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την 
περίοδο 1981 - 2001. Από την πρώτη ανάγνωση του πίνακα γίνονται προφανής οι 

τάσεις αλλαγής των διαρθρωτικών αλλαγών σε κάθε επίπεδο χωρικής ανάλυσης. Έτσι 
σε επίπεδο χώρας, στην αρχή της δεκαετίας του 1981 ο πρωτογενής τομέας είχε 

συμμετοχή της τάξης του 14,23% στο ΑΕΙΤ, με σταθερή μείωση που παρουσίασε 
ιδιαίτερη ένταση λόγω των εξελίξεων στη γεωργία στη δεκαετία του 1990, τελικά το 

2001 συμμετείχε μόλις κατά 6,98% στο ΑΕΠ. Ανάλογη αύξηση παρουσιάζει η 

συμμετοχή του τριτογενούς τομέα στο ΑΕΠ, η οποία από 53,87% το 1981 το 2001 
ανήλθε στο 70,38%. Αντίθετα, ιδιαίτερες μειωτικές διακυμάνσεις παρουσίασε ο 

δευτερογενής τομέα παραγωγής. Παρόλες τις προσπάθειες εκβιομηχανισμού της 
χώρας και αναδιάρθρωσης της οικονομίας με έμφαση την ανάπτυξη του 
δευτερογενούς τομέα, ο τομέας αυτός έφθασε από 31,90% σε 24,34% το 1991. Η 

αρνητική αυτή πορεία συνεχίστηκε και μετά τη διεθνή και ευρωπαϊκή συγκυρία που 
επικρατούσε, και έτσι η συμμετοχή του δευτερογενούς τομέα στο ΑΕΠ διαμορφώθηκε 

στο ποσοστό του 22,64% το 2001 .

Ανάλογα είναι και τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν και για την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας. Παρατηρείται μία γενική τάση τριτογενοποίησης της 

παραγωγής και της απασχόλησης μιας και από το 44,36% το 1981, η συμμετοχή του 

στο ΑΕΠ της περιφέρειας ανήλθε στο 62,51 % το 2001. Σε αυτό βέβαια έχει διατελέσει 
ιδιαίτερο ρόλο η ανάπτυξη των τουριστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων στη 

Θεσσαλία κατά την τελευταία εικοσαετία. Αντίθετα, ο σχεδόν υποδιπλασιασμός (από 

26,16% το 1981 σε 15,81% το 1998) του πρωτογενούς τομέα οφείλεται στις πιέσεις 
που δέχεται η γεωργία, στον περιορισμό του αγροτικού εισοδήματος, στην μείωση των 

γεωργικών επαγγελμάτων και την προσπάθεια αναδιάρθρωσης της παραγωγικής 

δραστηριότητας, που οδηγεί στον περιορισμό της γεωργικής απασχόλησης. 
(Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λάρισας, 2002).

Ο νομός Μαγνησίας εξελίσσεται σε μια οικονομία παροχής υπηρεσιών, καθώς 
διαχρονικά αυξάνεται η συμμετοχή του τριτογενή τομέα στη διαμόρφωση του ΑΕΠ 
ενώ συρρικνώνεται η συμμετοχή του δευτερογενούς και του πρωτογενούς τομέα. Έτσι, 

το 2001, ο πρωτογενής τομέας συμμετέχει στη διαμόρφωση του ΑΕΠ μόνο κατά 
9,89%, ο δευτερογενής συμμετέχει κατά 28,24% και ο τριτογενής, ο οποίος είναι 
σημαντικά μεγαλύτερος, κυριαρχεί στην οικονομία με ποσοστό 61,87%. Στο 

εξεταζόμενο χρονικό διάστημα 1991-2001, τα ποσοστά του πρωτογενούς και του 

δευτερογενούς τομέα παραγωγής μειώθηκαν, και στους τέσσερις νομούς, προς όφελος 
των αντίστοιχων του τριτογενούς. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στο 

δευτερογενή τομέα του νομού Μαγνησίας. Η μείωση αυτή προκύπτει από το κύμα 

αποβιομηχάνισης που πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του ‘90. Ωστόσο ακόμη και με
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αυτή τη μείωση ο νομός εμφανίζει μια σχετική εξειδίκευση στο δευτερογενή τομέα και 
ειδικότερα στη μεταποίηση, εξαιτίας των υψηλών ποσοστών συμμετοχής ΑΕΠ από το 
μέσο όρο της χώρας.

Η συμβολή του νομού Λάρισας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ είναι ιδιαίτερα 
σημαντική. Αυτό φαίνεται τόσο από τα ποσοστά συμμετοχών σε σχέση με την 

περιφέρεια όσο και με το σύνολο της χώρας. Στον πρωτογενή τομέα σε όλες τις 

εξεταζόμενες περιόδους ο νομός έχει μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ, σε 

σχέση με την περιφέρεια, ενώ έχει αντίστοιχα πολύ υψηλά ποσοστά συμμετοχής και 
στους άλλους δυο τομείς. Παρόλη τη συρρίκνωση του πρωτογενή τομέα, ο νομός 
αποδεικνύει τη δυναμικότητα αυτού του τομέα.

Πίνακας 54: % Μεταβολή Ακαθάριστου Προϊόντος ανά τομέα οικονομίας

1981-1991 1991-2001

Γ εωγραφική 
ενότητα

Σ Π Δ Τ Σ Π Δ Τ

Χώρα 497,5 2967,2 2707,6 93,79 312,3 55,9 236,7 5673,6
Περιφέρεια 495,3 508,3 388,5 618,2 261 34,3 202 404,8
Νομός Καρδίτσας 523,8 523,5 458,3 660 153,1 8 168,6 421
Νομός Λάρισας 464,7 373,2 469,7 605,1 244,8 77,3 242,4 408,3
Νομός Μαγνησίας 545,2 1293,3 320,3 629 187,5 -7,1 181,4 375,2
Νομός Τρικάλων 455,1 362,5 426,6 589,4 243,1 68,4 172,1 437,4

*Σ: Σύνολο, Π: Πρωτογενής τομέας. Δ: Δευτερογενής τομέας, Τ: Τριτογενής τομέας
Πηγή: ΤΣΑΚΙΡΗΣ κ.α.1998, Απογραφή πληθυσμού της ΕΣΥΕ 1981,1991,2001,2003. Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 55: Ακαθάριστο Προϊόν ανά τομέα οικονομίας (σε ποσοστά)

1981 1991 2001

Γεωγραφική
ενότητα Π Δ Τ Π Δ Τ Π Δ Τ

Χώρα 14,23 31,90 53,87 12,45 24,34 58,21 6,98 22,64 70,38
Περιφέρεια 26,16 29,48 44,36 22,00 26,01 52,00 15,81 21,68 62,51
Νομός Καρδίτσας 48,72 18,62 32,66 41,29 17,13 41,59 39,41 16,50 50,98
Νομός Λάρισας 34,26 29,42 36,12 23,33 25,60 51,00 14,87 23,87 59,25
Νομός Μαγνησίας 14,29 41,68 44,03 11,89 36,93 51,18 9,89 28,24 61,87
Νομός Τρικάλων 35,89 21,00 43,11 30,39 19,68 49,94 28,25 18,70 51,83
Πηγή: ΤΣΑΚΙΡΗΣ κ.α. 1998, Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λάρισας 2002, Στρατηγικό Σχέδιο 
Ανάπτυξης Μαγνησίας 2006, Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Τρικάλων, Masterplan Δήμου Καρδίτσας 
2000, Απογραφή πληθυσμού της ΕΣΥΕ 1991,2001,2003, Ιδία επεξεργασία

Γενικότερα, για τους τέσσερις νομούς παρατηρείται μια στροφή του 
πληθυσμού σε επιλογές επαγγελματικής ενασχόλησης του τριτογενούς τομέα, που
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κυρίως επικεντρώνονται στο εμπόριο και τις υπηρεσίες, από το 1981 έως το 2001, σε 
ποσοστό 50,98% του ΑΕΠ για το νομό Καρδίτσας, 59,25% του ΑΕΠ για το νομό 

Λάρισας, 61,87% του ΑΕΠ για το νομό Μαγνησίας και 51,83% του ΑΕΠ για το νομό 
Τρικάλων.

Διάγραμμα 30: Εξέλιξη ποσοστών ΑΕΠ ανά τομέα οικονομίας

Ν Καρδίτσας 

Ν Λάρισας 

ΙΜ Μαγνησίας

♦ ΙΜ Τρικάλων

1981 1991 2001

Στον πίνακα 56 η συμμετοχή του πρωτογενή τομέα της περιφέρειας στο ΑΕΠ 
του ίδιου τομέα της χώρας μειώθηκε κατά 0,71 ποσοστιαίες μονάδες περίπου στο 
διάστημα 1981 - 1991. Την ίδια περίοδο η αντίστοιχη συμμετοχή του δευτερογενούς 

τομέα μειώθηκε κατά 0,74 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η συμμετοχή του τριτογενούς 

τομέα αυξήθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες. Τα προηγούμενα υποδηλώνουν μια 

υποχώρηση του δευτερογενούς τομέα προς όφελος κυρίως του πρωτογενούς και κατά 
δεύτερο λόγω του τριτογενούς. Από τα στοιχεία του πίνακα μπορούμε να πούμε ότι 

κατά την περίοδο 1981-1991 τόσο στον πρωτογενή όσο στο δευτερογενή και στο 
τριτογενή τομέα της οικονομίας, τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής στο ΑΕΠ της 
Περιφέρειας κατέχουν οι νομοί Λάρισας και Μαγνησίας. Αυτό μπορεί να ερμηνεύσει 
και το γεγονός ότι το βορειοανατολικό τμήμα της Περιφέρειας είναι και το πιο 
ανεπτυγμένο.

Στο νομό Λάρισας, το 1981, υπάρχει μεγάλη συμμετοχή του ακαθάριστου 
προϊόντος του πρωτογενή τομέα της περιφέρειας με ποσοστό 126%, γεγονός που 

αποδεικνύει τον έντονο αγροτικό χαρακτήρα του νομού. Ωστόσο παρατηρείται 

συρρίκνωση της παραγωγής του πρωτογενή τομέα το 1991. Η συμμετοχή του νομού 

στο ακαθάριστο προϊόν του συνόλου του δευτερογενή τομέα της Περιφέρειας 

παρουσιάζει αυξητική πορεία τη δεκαετία 1981-1991, ενώ του συνόλου του τριτογενή 

τομέα παρουσίασε μείωση κατά 1,19 ποσοστιαίες μονάδες.. Γενικότερα, η συμμετοχή
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του συνολικού ακαθάριστου προϊόντος του νομού Λάρισας στο ακαθάριστο προϊόν 
της περιφέρειας σημείωσε από το 1981 ως το 1991 πτώση 1 ποσοστιαίας μονάδας 
περίπου.

Στο νομό Καρδίτσας παράγεται περίπου το 15,05% του συνολικού 

ακαθάριστου προϊόντος της περιφέρειας. Ο έντονος αγροτικός χαρακτήρας του νομού 
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι είναι ο δεύτερος σε συμμετοχή στο ακαθάριστο 

προϊόν του πρωτογενή τομέα της περιφέρειας. Σε σταθερές τιμές όμως, το προϊόν του 

τριτογενή τομέα παρουσιάζει αύξηση την περίοδο 1981-1991-2001, ενώ του 
δευτερογενούς, παρουσιάζει μείωση τόσο τη δεκαετία 1981-1991 όσο και τη δεκαετία 
1991-2001.

Με το μικρότερο ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό ακαθάριστο προϊόν της 
περιφέρειας εμφανίζεται ο νομός Τρικάλων. Από το 1981 μέχρι το 1991 εμφανίζεται 

σταθερή πορεία τόσο του πρωτογενή όσο και του δευτερογενή τομέα στο ποσοστό 
συμμετοχής στο αντίστοιχο ακαθάριστο προϊόν της περιφέρειας. Ενώ η συμμετοχή του 

τριτογενούς τομέα στο αντίστοιχο ακαθάριστο προϊόν της περιφέρειας μειώνεται κατά 

1,86 ποσοστιαίες μονάδες.
Ο νομός Μαγνησίας είναι ο δεύτερος (μετά το νομό Λάρισας) σε συμμετοχή 

στο συνολικό ακαθάριστο προϊόν της περιφέρειας. Ο νομός χαρακτηρίζεται, από το 

1981 και μετά, από έντονη μείωση του μεγέθους του δευτερογενή τομέα, η οποία 
διαπιστώνεται τόσο από τη μείωση σε απόλυτα μεγέθη του ακαθάριστου προϊόντος 

του τομέα, όσο και από τη σημαντική υποχώρηση της συμμετοχής του στο αντίστοιχο 

σύνολο της περιφέρειας. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η αλματώδης 

αύξηση του προϊόντος του πρωτογενή τομέα κατά την πενταετία 1991 - 1994 σε 
ποσοστό 129% και της συμμετοχής του στο αντίστοιχο προϊόν της περιφέρειας από 

12% το 1981 σε 27,5% το 1994.
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3.2.10 Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Προϊόν

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 57 παρατηρούμε ότι η περιφέρεια 
υπολείπεται του εθνικού μέσου όρου σε κατά κεφαλή παραγόμενο προϊόν το 2001. Τη 

δεκαετία 1991 - 2001 παρατηρείται πτώση του κατά κεφαλή προϊόντος της 
περιφέρειας από 0,91 ποσοστιαίες μονάδες του εθνικού μέσου όρου σε 0,76 μονάδες. 

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας παρουσιάζει μικρότερο ρυθμό 
ανάπτυξης 7,5% σε σχέση με το αντίστοιχο πανελλαδικό μέγεθος που είναι 10,6%.

Πίνακας 57: Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Προϊόν (σε εκ.€)

Γεωγραφική Ενότητα 1991 2001 Μεταβολή
1991-2001

Χώρα 4.648 15.342 230,00%
Περιφέρεια 4.242 11.806 178,30%
Περκρέρεια/Χώρα 0,91 0,76 -13,18
Νομός Καρδίτσας 4.159 8.661 108,20%
Νομός Λάρισας 4.402 12.803 190,80%
Νομός Μαγνησίας 8.319 14.039 68,75%
Νομός Τρικάλων 3.627 9.081 150,37%
Νομός Καρδίτσας/Περιφέρεια 0,98 0,73 -25,50%
Νομός Λάρισας/Περιφέρεια 1,03 1,08 4,85%
Νομός Μαγνησίας/Περιφέρεια 1,96 1,18 -39,79%
Νομός Τρικάλων/Περιφέρεια 0,85 0,76 -10,58%

Πηγή: Απογραφή πληθυσμού της ΕΣΥΕ 1981,1991,2001,2003, Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λάρισας 
2002, Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας 2006, Ιδία επεξεργασία

Ενδοπεριφερειακά, παρατηρείται κυριαρχία των νομών Λάρισας και 

Μαγνησίας μέχρι και το 2001. Ο νομός Τρικάλων κατέχει σταθερά την τελευταία θέση 

σε όλο το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, σημειώνοντας μάλιστα και ιδιαίτερα 
σημαντική αύξηση κατά τη δεκαετία 1991 - 2001. Χαρακτηριστικό είναι ότι τη 
δεκαετία 1991 ο νομός Μαγνησίας ήταν ο μοναδικός με κ.κ.ΑΕΓΙ μεγαλύτερο τόσο 
από τους υπόλοιπους νομούς όσο και από αυτό της χώρας και της περιφέρειας 

συνολικά. Από το διάγραμμα 31 φαίνεται η υπεροχή του ποσοστού συμμετοχής του 
νομού Μαγνησίας ως προς την περιφέρεια και στις δυο μελετώμενες δεκαετίες, 1991 
και 2001.
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Διάγραμμα 31: Εξέλιξη της συμμετοχής του κ.κ.ΑΕΠ σε επίπεδο Περιφέρειας 
προς Χώρα και νομών προς Περιφέρεια

Από τον άνω πίνακα φαίνεται ότι ο μέσος όρος της χώρας ως προς το κατά 

κεφαλήν προϊόν είναι 15.342 εκ. €. Ο νομός Λάρισας με κατά κεφαλήν προϊόν 12.803 

εκ. € αντιστοιχεί στο 83,45% του μέσου όρου της χώρας και κατατάσσεται 16ος σε 

σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της χώρας. Ο νομός Τρικάλων με κατά κεφαλήν 
προϊόν 9.081 εκ. € αντιστοιχεί στο 59,19% του μέσου όρου της χώρας και 

κατατάσσεται 35ος σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς. Όμοια ο νομός Καρδίτσας 

και ο νομός Μαγνησίας με κατά κεφαλήν προϊόν 8.661 εκ. € και 14.039 εκ. €, 

αντιστοιχούν στο 56,45% και στο 91,5% του μέσου όρου της χώρας και 

κατατάσσονται στη 37η και 15η σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της χώρας 
αντίστοιχα.

3.2.11 Επενδύσεις: Δημόσιες και Ιδιωτικές

Οι επενδύσεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ένα από τα σημαντικότερα 
μέσα άσκησης της περιφερειακής πολιτικής. Η κατανομή των δημοσίων επενδύσεων 
στο χώρο, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο κατανέμεται η «εθνική πίτα» στις διάφορες 
περιοχές της χώρας, αποτελεί ένα από τα κύρια αντικείμενα των δημοσίων 
οικονομικών, και είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στη στρατηγική 

περιφερειακής ανάπτυξης μιας χώρας (Πετράκος και Ψυχάρης 2004).

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται τα πρότυπα της περιφερειακής κατανομής 

των δημοσίων επενδύσεων στην Περιφέρειας Θεσσαλίας και στους νομούς της. Η 

χρονική περίοδος που αναφέρονται τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι η περίοδος 1976- 

1999, με ορισμένες αναφορές και στα έτη 2000-2001. Η περίοδος 1976-1999
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χωρίζεται σε τέσσερις υποπεριόδους - τέσσερις εξαετίες: 1976-1981, 1982-1987, 
1988-1993 και 1994-1999. Στην πρώτη περίοδο, 1976-1981, οι δημόσιες επενδύσεις 
χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς πόρους μόνο. Η δεύτερη περίοδος καλύπτει την 
πρώτη φάση της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής από την οποία ευνοήθηκε και η 

Ελλάδα. Σε αυτήν την περίοδο περιλαμβάνονται και τα Μεσογειακή Ολοκληρωμένα 
ΙΙρογράμματα (ΜΟΠ). Γα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανατολικής και 

Κεντρικής Ελλάδας (ΜΟΠ-ΑΚΕ) κάλυπταν τις σημερινές περιφέρειες Θεσσαλίας και 

Στερεάς Ελλάδας. Αρχισαν να υλοποιούνται το 1986 και ολοκληρώθηκαν το 1994 
(Μελέτη χωρικών επιπτώσεων κοινοτικών προγραμμάτων και πολιτικών στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας). Το 1988 ξεκινά με την ένταξη του στόχου της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. Από αυτή τη μεταρρύθμιση 

προέκυψε και το Α’ ΚΠΣ για την Ελλάδα για το 1989-1993. Τέλος η προγραμματική 
περίοδος 1994-1999 συνδέεται με το Β’ ΚΠΣ (Πετράκος, Ψυχάρης 2004).

Στον πίνακα 58 παρουσιάζεται η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη δημοσίων 

επενδύσεων κατά νομό, σταθμισμένη με τη μέση κατά κεφαλήν δαπάνη δημοσίων 
επενδύσεοον στη χώρα (Ελλάδα = 100) και στον πίνακα 62 η χωρική κατανομή των 
απολύτων μεγεθών δημοσίων επενδύσεων κατά νομό.

Πίνακας 58: Κατανομή των όημοσίιον επενδύσεων κατά νομό

Ανά κάτοικο ως ποσοστό του μέσου όρου της χώρας
Γ εωγραφική 

Ενότητα
1976-1981 1982-1987 1988-1993 1994-1999 2000-2001

Νομός Καρδίτσας 55,2 116,7 147,1 92,2 55,2
Νομός Λάρισας 50,8 75,7 77 58,1 56,9
Νομός Μαγνησίας 78 83,6 85,9 101,3 107,3
Νομός Τρικάλων 45,9 77,3 92,1 62,2 50,7

Πηγή: Πετράκος και Ψυχάρης 2004

Από τα άνω στοιχεία φαίνεται ότι κατά τη χρονική περίοδο 1988-1993, όπου 
προέκυψε και το Α’ ΚΠΣ, ο νομός Καρδίτσας παρόλο που συμβάλλει μόνο με 0,93% 
του ΑΕΠ στο συνολικό ποσοστό της χώρας, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσίων 
επενδύσεων ανά κάτοικο ως ποσοστό του μέσου όρου της χώρας. Αυτό προέκυψε από 
τη λογική των μικρών έργων του Α’ ΚΠΣ, όπου οι μικρότεροι και λιγότερο 
ανεπτυγμένοι νομοί ευνοήθηκαν. Αυτό αποδεικνύει ότι οι μικροί αγροτικοί νομοί, με 

επίπεδο ανάπτυξης κάτω από το μέσο όρο, λαμβάνουν κατά κεφαλήν δημόσιες 

επενδύσεις πάνω από το μέσο όρο.

Την περίοδο 1994-1999 ο νομός Μαγνησίας ευνοείται λόγω της λογικής του Β' 

ΚΠΣ και του Ταμείου Συνοχής, που έδωσαν προτεραιότητα στα μεγάλα αστικά έργα, 

τα οποία δημιουργήθηκαν στις αστικές περιοχές, ή στις μεταξύ τους συνδέσεις. Για το
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νομό Μαγνησίας αυτό συνδέθηκε με την ύπαρξη του ΠΑΘΕ. Όμοια κατά την 

προγραμματική περίοδο 2000-2001, η Ελλάδα εξακολουθεί να απολαμβάνει 
κοινοτικές ενισχύσεις από το Γ’ ΚΠΣ, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταμείο 
Συνοχής. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την προετοιμασία των Ολυμπιακών 

Αγωνων του 2004 στην Αθήνα, βοήθησε στην εισροή περισσότερων δημοσίων 
επενδύσεων στο νομό Μαγνησίας, ως ολυμπιακή πόλη.

Πίνακας 59: Ποσοστιαία μεταβολή των δημοσίων επενδύσεων κατά νομό (%)

Ποσοστιαία μεταβολή των δημόσιων επενδύσεων

Γ εωγραφική
Μεταβολή 

1976-1981 &
Μεταβολή 

1982-1987 &
Μεταβολή 

1988-1993 &
Μεταβολή 

1994-1999 &
Ενότητα 1982-1987 1988-1993 1994-1999 2000-2001

Νομός Καρδίτσας 111,4 26 -37,3 -40,1
Νομός Λάρισας 49 1,7 -24,5 -2
Νομός Μαγνησίας 7,1 2,7 17,9 5,9
Νομός Τρικάλων 68,4 19,1 -32,4 -18,4

Πηγή: Πετράκος και Ψυχάρης 2004

Αντίθετα οι νομοί Λάρισας και Τρικάλων εμφανίζουν όμοια πορεία ως προς τις 

δημόσιες επενδύσεις με χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από την περίοδο 1988-1993 
όπου εμφανίζουν τα υψηλοτέρα ποσοστά τους για την κατανομή των δημοσίων 
επενδύσεων, τις επόμενες προγραμματικές περιόδους τα ποσοστά τους μειώνονται 

αισθητά με παρόμοιο τρόπο.

Πίνακας 60: Κατανομή των δημοσίων επενδύσεων κατά νομό σε απόλυτες τιμές
(%)

Απόλυτες τιμές κατανομή (%)
Γ εωγραφική 

Ενότητα 1976-1981 1982-1987 1988-1993 1994-1999 2000-2001
Νομός Καρδίτσας 0,7 1,5 1,8 1,1 0,7
Νομός Λάρισας 1,3 2 2 1,5 1,5
Νομός Μαγνησίας 0,6 1,6 1,7 1,9 2
Νομός Τρικάλων 1,5 U 1,2 0,8 0,6

Πηγή: Πετράκος και Ψυχάρης 2004

Σε όλους τους νομούς ο μεγαλύτερος όγκος επενδύσεων πραγματοποιείται 

κατά την περίοδο 1997-99 μέσω των αντίστοιχων κοινοτικών προγραμμάτων. 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις που εγκρίθηκαν από 

τον αναπτυξιακό νόμο 1892/90 είναι υψηλότερες από τις εγκριθείσες σύμφωνα με τον 

παλαιότερο αναπτυξιακό νόμο. Εξαίρεση ως προς την ανωτέρο) διαπίστωση
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αποτελούν οι ιδιωτικές επενδύσεις του νομού Τρικάλων, οι οποίες και μετά την 
ψήφιση- εφαρμογή του νεότερου νόμου παρέμειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα 
(Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Θεσσαλίας, Α’ Φάση, 1998).

Η αυξημένη συγκέντρωση των ιδιωτικών επενδύσεων στο νομός Λάρισας και 
Μαγνησίας, οφείλονται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές προσπαθούν 

να εκμεταλλευτούν την ευκολία πρόσβασης στις περιοχές και το σχετικά καλύτερο 
επίπεδο των υποδομών σε σύγκριση με τους δυο άλλους νομούς της περιφέρεια.

Πίνακας 61: Ιδιωτικές επενδύσεις στην Περιφέρεια κατά νομό (σε χιλ€)

Γεωγραφική ενότητα *1982-1991 *1990-1997

Περιφέρεια 1850,7 2629,7
Νομός Καρδίτσας 196,5 272,6
Νομός Λάρισας 499,9 989
Νομός Μαγνησίας 879,5 1112,7
Νομός Τρικάλων 274,8 255,4
Νομός Καρδίτσας/Περιφέρεια % 11% 10%
Νομός Λάρισας/Περιφέρεια % 27% 38%
Νομός Μαγνησίας/Περιφέρεια % 48% 42%
Νομός Τρικάλων/Περιφέρεια % 15% 10%
*1982-1991: Αναπτυξιακός νόμος 1262/82, 1990-1997: Αναπτυξιακός νόμος 1892/90 

Πηγή: ΤΣΑΚΙΡΗΣ κ.α., 1998

Πίνακας 62: Ποσοστιαία μεταβολή των ιδιωτικών επενδύσεων κατά νομό (%)

Ποσοστιαία μεταβολή των ιδιωτικών επενδύσεων

Γ εωγραφική ενότητα Μεταβολή 1982-91 & 1990-97

Νομός Καρδίτσας 38,7
Νομός Λάρισας 97,8
Νομός Μαγνησίας 26,5
Νομός Τρικάλων -7,05
Περιφέρεια 42

Πηγή: ΤΣΑΚΙΡΗΣ κ.α. 1998

Η ποσοστιαία αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων μεταξύ των περιόδων 1982- 

91 και 1990-97, για τη περιφέρεια είναι 42%. Όσον αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις, τη 
μεγαλύτερη κατανομή την έχει ο νομός Μαγνησίας, λόγοι της συμμετοχής των δύο 
αναπτυξιακών νόμων 1262/82 και 1892/90. Οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι πολύ 

χαμηλότερες, εμφανίζουν όμως αύξηση την περίοδο 1990-97 με τη ψήφιση του 

αναπτυξιακού νόμου 1892/90.
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Πίνακας 63: Συνολικά οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην Περιφέρεια 
κατά την περίοδο 1988-1997, σε εκ.€

1980-88 1989-96 1997-99 1982-91 1990-97

Γεωγραφική
ενότητα ΜΟΠ Κοινοτικά

Προγράμματα
Κοινοτικά

Προγράμματα

Αναπτυξιακός
νόμος

1262/82

Αναπτυξια 
κός νόμος 
1892/90

Νομός Καρδίτσας 55 135 233 19 27
Νομός Λάρισας 50 196 469 49 98
Νομός Μαγνησίας 48 224 415 87 111
Νομός Τρικάλων 66 119 321 27 25
Περιφέρεια 219 676 1439 185 262
Ν. Καρδίτσας/ 
Περιφέρεια 0,25 0,20 0,16 0,11 0,10
Ν.Λάρισας/ 
Περιφέρεια 0,23 0,29 0,33 0,27 0,38
Ν.Μαγνησίας/ 
Περιφέρεια 0,22 0,33 0,29 0,48 0,42
Ν.Τρικάλων/ 
Περιφέρεια 0,30 0,18 0,22 0,15 0,10

Πηγή: ΤΣΑΚΙΡΗΣ κ.α., 1998

Διάγραμμα 32: Εξέλιξη συνολικά δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην 
Περιφέρεια

□ 1980-88

□ 1989-96

□ 1997-99

□ 1982-91 

■ 1990-97

Μ Καρδίτσας Ν Λάρισας Μ Μαγνησίας Ν Τρικάλων Περιφέρεια

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις συνολικές επενδύσεις στην περιφέρεια έχουν 

τα κοινοτικά προγράμματα 1997-99 και ακολουθούν τα κοινοτικά προγράμματα της 

περιόδου 1989-96. Την υψηλότερη συμμετοχή στις συνολικές επενδύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στην περιφέρεια κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα 

εμφανίζει ο νομός Λάρισας. Τη δεύτερη υψηλότερη συμμετοχή έχει ο νομός
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Μαγνησίας, ενώ ο νομός Καρδίτσας συμμετέχει με πολύ μιικρότερο ποσοστό. Ο νομός 
Τρικάλων εμφανίζει τη μικρότερη συμμετοχή στις συνολικές επενδύσεις της 
περιφέρειας καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Όπως γίνεται φανερό, τα ποσοστά 
συμμετοχής των νομοόν στη συνολική αξία των περιφερειακών επενδύσεων 
ακολουθούν την κατανομή των ποσοστών συμμετοχής τους στο ακαθάριστο 
περιφερειακό προϊόν.

3.2.12 Παραγωγικός δυναμισμός

Ο παραγωγικός δυναμισμός μιας περιοχής είναι ένας από τους 
σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τις αναπτυξιακές του προοπτικές. Η 

συνολική εξέλιξη της απασχόλησης και του προϊόντος και η παραγωγική διάρθρωση 
συντελούν σημαντική στη διαδικασία ανάπτυξης των επιχειρήσεων αλλά και των ίδιων 

των περιοχών που προσφέρουν έδαφος στις επιχειρήσεις (Πολύζος, 2004). Νομοί οι 

οποίοι εξειδικεύονται σε ανερχόμενους και δυναμικούς κλάδους της οικονομίας 
διασφαλίζουν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας από νομούς οι οποίοι 

εξειδικεύονται σε φθίνοντες ή προβληματικούς κλάδους (Πετράκος και Ψυχάρης, 
2004).

Ο δείκτης του παραγωγικού δυναμισμού για την περιφέρεια και για τους 

νομούς της προκύπτει από το άθροισμα της παραγωγικότητας, δηλαδή του λόγου του 

ΑΕΠ προς τον αριθμό των συνολικά εργαζόμενων, της μέσης μεταβολής του ΑΕΠ και 
από τον υπολογισμό της μεταβολής της απασχόλησης για τη δεκαετία 1991-200 Ε

Πίνακας 64: Εξέλιξη και μέση μεταβολή ΑΕΠ/Σύνολο των εργαζομένων

Γεωγραφική
ενότητα

ΑΕΠ/Σύνολο 
εργαζομένων για το 

1991

ΑΕΠ/Σύνολο 
εργαζομένων για το 

2001

Μεταβολή
ΑΕΠ/Σύνολο
εργαζομένων
1991-20016%)

Περιφέρεια 0,0082 0,026 217,07
Νομός Καρδίτσας 0,0087 0,02 129.8
Νομός Λάρισας 0,0076 0,023 202,6
Νομός Μαγνησίας 0,0098 0,024 144,8
Νομός Τρικάλων 0,0071 0,023 223,9

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ, 1991, 2001, Ιδία επεξεργασία

110



Πλατή Σοφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Αξιολόγηση των περιφερειακών ανισοτήτων της Περιφέρειας

Πίνακας 65: Μέση μεταβολή ΑΕΠ για τη δεκαετία 1991-2001 (%)

Μέση μεταβολή ΑΕΠ 1991-2001 %

Περιφέρεια 261
Νομός Καρδίτσας 153,2
Νομός Λάρισας 244
Νομός Μαγνησίας 184,6
Νομός Τρικάλων 243,1

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ, 1991, 2001, Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 66: Μέση μεταβολή απασχόλησης για τη δεκαετία 1991-2001 (%)

Μέση μεταβολή απασχόλησης 1991-2001 %

Περιφέρεια 12,38
Νομός Καρδίτσας 6,26
Νομός Λάρισας 14,63
Νομός Μαγνησίας 16,94
Νομός Τρικάλων 4,75

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ, 1991,2001, Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 67: Παραγωγικός δυναμισμός για την Περιφέρεια για το 1991-2001 (σε 
εκατοστιαία βάση)

Γ εωγραφική 
ενότητα

ΑΕΠ/Σύνολο 
εργαζομένων 
για το 1991- 

2001

Μέση
μεταβολή

ΑΕΠ
1991-2001 %

Μέση 
μεταβολή 

απασχόλησης 
1991-2001 %

Παραγωγικός
δυναμισμός

Περιφέρεια 96,94 100 73,08 270,02
Νομός Καρδίτσας 57,07 58,69 36,95 152,71
Νομός Λάρισας 90,48 93,48 86,36 270,32
Νομός Μαγνησίας 64,67 70,72 100 235,39
Νομός Τρικάλων 100 93,14 28,04 221,18

Πηγή: Απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ, 1991, 2001, Ιδία επεξεργασία

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, ο νομός που εμφανίζει το μεγαλύτερο 

παραγωγικό δυναμισμό είναι ο νομός Λάρισας με τιμή 270,32 σε εκατοστιαία βάση. 

Αμέσως μετά ακολουθεί ο νομός Μαγνησίας με παραγωγικό δυναμισμό 235,39, ενώ 

στις δυο τελευταίες θέσεις βρίσκονται οι νομοί Καρδίτσας και Τρικάλων με 

παραγωγικό δυναμισμό 152,71 και 221,18 αντίστοιχα. Οι υψηλές τιμές του 

παραγωγικού δυναμισμού βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα της περιφέρειας γεγονός 

που αποδεικνύει ότι το τμήμα αυτό της περιφέρειας εξειδικεύεται σε δυναμικούς 

κλάδους οι οποίοι μπορούν να φέρουν σημαντικά αποτελέσματα. Αντίθετα οι χαμηλές
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τιμές του δυτικού τμήματος φανερώνουν την αδυναμία του για την υποστήριξη τομέων 

οι οποίου θα βοηθήσουν στην οικονομική αναζωωγώνησή τους.
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ΜΕΡΟΣ Γ’: ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Αξιολόγηση των περιφερειακών ανισοτήτων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλία βρίσκεται σε κεντρική-ανατολική θέση του 
ηπειρωτικού κορμού της Ελλάδας, με έκταση ίση με 10,63% της συνολικής 

επικράτειας. Διέρχεται από αυτήν ο βασικός αναπτυξιακός και μεταφορικός άξονας 
της χώρας 1ΙΑΘΕ (Ν-Β), και σε σχετικά μικρή απόσταση από το βόρειο όριό της 

διέρχεται η Εγνατία οδός, που μεσοπρόθεσμα αναμένεται ότι θα εξελιχθεί σε μείζονα 

άξονα ανάπτυξης ανατολικού - δυτικού τμήματος. Συνεπώς, βρίσκεται σε στρατηγική 
και εύκολα προσπελάσιμη γεωγραφική θέση. Παρόλα αυτά, το περισσότερο 
αναπτυγμένο τμήμα της Θεσσαλίας διατάσσεται περίπου συμμετρικά εκατέρωθεν του 

άξονα. Η γεωγραφία της, με εκτεταμένο πεδινό τμήμα που περιβάλλεται από ορεινούς 
όγκους και, προς τα ανατολικά, η επαφή με το Αιγαίο Πέλαγος, διευκολύνει την 
εσωτερική συνοχή και χωροταξική ολοκλήρωση της περιφέρειας. Το οικιστικό της 
δίκτυο χαρακτηρίζεται από ισχυρές μεσαίες προς μεγάλες πόλεις, συνολικά 20 περίπου 
αστικών και τουριστικών οικιστικών κέντρων (Περιφερειακό Σχέδιο Ανάπτυξης 

Θεσσαλίας 2007-2013).

Τα διαρθρωτικά προβλήματα της περιφέρειας της Θεσσαλίας οφείλονται 
κυρίως στην απόστασή της από το κέντρο της Ευρώπης, τον εκτεταμένο και ακόμη μη 

ανταγωνιστικό γεωργικό τομέα, καθώς και τις ανισότητες στο εσωτερικό της 
περιφέρειας και τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Η παραγωγή της περιφέρειας είναι 
κυρίως αγροτική και υφίστανται προβλήματα όσον αφορά την άρδευση. Ο κύριος 

στόχος του προβλήματος είναι η αξιοποίηση της κεντρικής γεωγραφικής θέσης της 
περιφέρειας και η προοδθηση της περιφέρειας ως «δικτυακού κόμβου».

Προτού προχωρήσουμε στην ανάλυση των παραγόντων που οφείλονται οι 

ανισότητες, στις συνέπειες τους και στα μέτρα και δράσεις που θα προτείνουμε για τη 
μείωση των ανισοτήτων στην περιφέρεια, θα γίνει μια σύντομη αναφορά στον κάθε 
νομό ξεχωριστά υποδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.
Νοαός Καρδίτσας: Βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της περιφέρειας και συνορεύει 
στο εσωτερικό με τους νομούς Τρικάλων και Λάρισας. Απέχει από την Αθήνα 300 χλμ 
περίπου και 220 χλμ από την Θεσσαλονίκη. Ο νομός έχει έκταση 2.636 τετραγωνικών 

χιλιομέτρων kui καταλαμβάνει το 2 % της συνολικής έκτασης της χώρας. Το πεδινό 
τμήμα καλύπτει το 47,7 %, ενώ η υπόλοιπη έκταση είναι ορεινή και ημιορεινή σε 

ποσοστά 44% και 8,3 % αντίστοιχα.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της απογραφής του 2001, ο πληθυσμός του 

νομού ανέρχεται σε 129.541 χιλ. κατοίκους, καταλαμβάνοντας της τελευταία θέση σε
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σχέση με τους άλλους νομούς. Κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα 1951 - 2001 
είναι ο μόνος νομός που εμφανίσεις μείωση του πληθυσμού του (6,66%). Μεταξύ των 
απογραφών 1991 και 2001 ο νομός παρουσίασε ρυθμούς πληθυσμιακής αύξησης 
κοντά στο μέσο όρο της Θεσσαλίας και ανέρχεται στο 2,1%. Συγκεντρώνει ποσοστό 

1,1% του πληθυσμού της χώρας και το 17,18% του πληθυσμού της περιφέρειας. Λόγω 

της έντονης εξάρτησης του νομού από δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, ο 

αγροτικός πληθυσμός αντιστοιχεί σε ποσοστό 62,5%, που είναι και το μεγαλύτερο σε 
όλη την περιφέρεια. Αν και στην παραγωγική ηλικία (15-64 ετών) βρίσκεται πάντα 

σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τους άλλους νομούς, στις ηλικίες των 0-14 
ετών τα ποσοστά των γεννήσεων είναι σχετικά υψηλά, υποδεικνύοντας την υπεροχή 

αυτών. Κατέχει το χαμηλότερο ποσοστό ενεργού πληθυσμού επί του συνόλου του 
πληθυσμού και μαζί με το νομό Λάρισας έχουν το μεγαλύτερο αριθμό 

απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα. Παρουσιάζει σήμερα τη δυσμενέστερη 

εικόνα με το υψηλότερο ποσοστό ανέργων στην περιφέρεια και τη δυσμενέστερη 
διαχρονική εξέλιξη, παρουσιάζοντας όπλάσιο σχεδόν ποσοστό ανέργων το 2001 απ’ 

ότι το 1981.
Χαρακτηριστικό του νομού είναι η μεγάλη εξάρτηση της οικονομίας του από 

τον πρωτογενή τομέα και κυρίως από την γεωργία. Η συμμετοχή του νομού στο ΑΕΠ 

της χώρας είναι 0,93% και 12,6% στο ΑΕΠ της περιφέρειας. Στη γεωργία αναλογεί το 
22% του προϊόντος του νομού και εκεί παράγεται 2,6% του συνολικού γεωργικού 

προϊόντος της χώρας. Είναι η 2η παραγωγός περιοχή βαμβακιού της χώρας, μετά τη 
Λάρισα, με 16% της συνολικής παραγωγής. Στη βιομηχανία αναλογεί το 12%, στη 

μεταποίηση το 1,4%, στην ενέργεια το 5,2% και στις κατασκευές το 4,9%. Με κατά 
κεφαλήν προϊόν 8.661 εκ.€ αντιστοιχεί στο 56,45% του μέσου όρου της χώρας και 

κατατάσσεται στη 37'1 θέση σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της χώρας. Οι 

δημόσιες επενδύσεις αντιστοιχούν στο 55,2% ανά κάτοικο ως ποσοστό του μέσου 
όρου της χώρας, ενώ το ποσοστό συμμετοχής του νομού στις ιδιωτικές επενδύσεις , με 

βάσεις τους αναπτυξιακούς νόμους 1262/82 και 1892/90, αντιστοιχεί στο 10%. 
Εξαιτίας των χαμηλών ποσοστών του ΑΕΠ, του συνόλου των εργαζομένων και της 
απασχόλησης στο νομό, ο παραγιογικός δυναμισμός αντιστοιχεί στο 152,71% και είναι 
ο μικρότερος σε σχέση με τους άλλους νομούς.
Νομός Λάρισας: Είναι ο μεγαλύτερος, σε έκταση και πληθυσμό, νομός της Κεντρικής 
Ελλάδος και δεύτερος σε έκταση νομός της χώρας. Η έκτασή του είναι 5.381 

τετραγωνικά χιλιόμετρα και συνορεύει στα βόρεια με τους νομούς Πιερίας και 

Κοζάνης, στα δυτικά με τους νομούς Γρεβενών, Τρικάλων και Καρδίτσας, στα νότια 
με το νομό Μαγνησίας και στα ανατολικά βρέχεται από το Αιγαίο πέλαγος σε μήκος 

70χλμ. Κατέχει κεντροβαρική θέση σε σχέση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και σε 

σχέση με τα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και βρίσκεται πάνω
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στον βασικό οδικό και σιδηροδρομικό άξονα της χώρας που ενώνει τα δύο μεγάλα 
αστικά κέντρα Το 48% της έκτασης του νομού καλύπτει πεδιάδα.

Κατέχει την πρώτη θέση, σε σχέση με τους άλλους νομούς, όσον αφορά τον 

πληθυσμό του (279.305 χιλ. κατοίκους). Συγκεντρώνοντας το 2,6% του πληθυσμού 
της χώρας κατατάσσεται 6ος από την άποψη μεγέθους νομός, με τάση αύξησης, αφού 

είχε σχετικά υψηλό ποσοστό φυσικής αύξησης πληθυσμού το 2001. Μεταξύ των 
απογραφών 1991 και 2001 ο πληθυσμός του νομού αυξήθηκε κατά 3,2%, αύξηση 

χαμηλότερη από αυτή του συνόλου της χώρας (6,9%) και μεγαλύτερη από αυτή του 

συνόλου της περιφέρειας (2,59%). Τα δημογραφικά αυτά χαρακτηριστικά 

αναδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο του νομού στον αστικό σχηματισμό της περιφέρειας. 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, η συμμετοχή του αστικού και αγροτικού 
πληθυσμού ανέρχεται σε 68% και 32% αντίστοιχα. Η τάση αστικοποίησης είναι 

έντονη, σε αντίθεση με τους νομούς του δυτικού τμήματος, και έτσι καθιστά το νομό 
ως ένα παραγωγικό κέντρο το οποίο αποτελεί πόλο έλξης για την συγκέντρωση 
πληθυσμών και παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Όσον αφορά την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού του, για το 2001, υπερέχει 

έναντι των άλλων νομών αλλά και του συνόλου της περιφέρειας στην ηλικιακή ομάδα 
των 0-14 ετών. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως νεανικός πληθυσμός, μιας και τα 

ποσοστά κατανομής του πληθυσμού του στις ηλικιακές ομάδες 15 - 24, 25 - 39, 40 - 

54 είναι σχετικά υψηλά. Κατά το χρονικό διάστημα 1991 - 2001 ο αριθμός των 
πτυχιούχων ανωτάτων και ανωτέρων σχολών αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με την 

περιφέρεια, και όλα τα άλλα επίπεδα εκπαίδευσης μειώθηκαν σημαντικά. Εμφανίζει το 

μεγαλύτερο ποσοστό ενεργού πληθυσμού (42,13% για το 2001) και είναι κατά 0,04 
ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο από αυτό του συνόλου της χώρας (42,09% για το 

2001). Τη μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το χρονικό 

διάστημα 1971 - 1991 την παρουσιάζει στον τριτογενή τομέα. Κατέχει την τελευταία 
θέση, σε σχέση με τους άλλους νομούς της περιφέρειας, όσον αφορά το ποσοστό 
ανεργίας, το οποίο είναι χαμηλότερο και από αυτό το μέσο όρο της περιφέρειας.

Ο νομός Λάρισας εμφανίζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή 36,33% στο 
Ακαθάριστο Προϊόν της Περιφέρειας Θεσσαλίας και για το 1951 - 2001 2,47% στο 

ΑΕΠ της χόιρας συνολικά. Ωστόσο η συμμετοχή του αυτή έχει ελαφρώς συρρικνωθεί 
λόγω της πτώσης της παραγωγικής δραστηριότητας του πρωτογενούς και του 
δευτερογενούς τομέα, συγκεκριμένα η συμμετοχή του ΑΕΠ στον πρωτογενή τομέα 

μειώθηκε, με ποσοστό 68,96%. Γενικότερα, παρατηρείται μια στροφή του πληθυσμού, 

και στους τέσσερις νομούς, σε επιλογές επαγγελματικής ενασχόλησης του τριτογενούς 

τομέα, που κυρίως επικεντρώνονται στο εμπόριο και τις υπηρεσίες, από το 1981 έως 

το 2001 σε ποσοστό 59,25% του ΑΕΠ για το νομό Λάρισας. Η ιδιαίτερα σημαντική 

δυναμική ανάπτυξης του νομού Λάρισας φαίνεται τόσο στα ποσοστά συμμετοχών σε
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σχέση τόσο με την περιφέρεια Θεσσαλίας όσο και με το σύνολο της χώρας. Στον 

πρωτογενή τομέα σε όλες τις εξεταζόμενες περιόδους (1981,1991,2001) ο νομός 
Λάρισας έχει μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ, σε σχέση με την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας, ενώ έχει αντίστοιχα πολύ υψηλά ποσοστά συμμετοχής και στους άλλους 
δυο τομείς. Η γειτνίαση του νομού με σημαντικά κέντρα, έστρεψε τον πληθυσμό σε 
επιλογές επαγγελματικής ενασχόλησης του τριτογενούς τομέα, που κυρίως 
επικεντρώνονται στο εμπόριο και τις υπηρεσίες σε ποσοστό 59,25% του ΑΕΠ. Η 

ιδιαίτερα σημαντική δυναμική) ανάπτυξης του νομού Λάρισας φαίνεται τόσο στα 
ποσοστά συμμετοχών σε σχέση με την περιφέρεια όσο και με το σύνολο της χώρας. 

Στον πρωτογενή τομέα σε όλες τις εξεταζόμενες περιόδους ο νομός έχει μεγαλύτερο 
ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ, σε σχέση με την περιφέρεια, ενώ έχει αντίστοιχα πολύ 

υψηλά ποσοστά συμμετοχής και στους άλλους δυο τομείς. Με κατά κεφαλήν προϊόν 
12.803 εκ. €, ο νομός αντιστοιχεί στο 83,45% του μέσου όρου της χώρας και 

κατατάσσεται 160ς σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της χώρας. Παρόλο την 
ιδιότητα του νομού ως κέντρου παραγωγικών δραστηριοτήτων, οι δημόσιες 

επενδύσεις αντιστοιχούν μόνο στο 56,9% ενώ ο παραγωγικός του δυναμισμός είναι 
μεγαλύτερος από αυτό της περιφέρειας (270,32% για τον νομό έναντι 270,02% για την 
περιφέρεια.

Νομός Μαγνησίας: Καλύπτει το νοτιοδυτικό τμήμα της περιφέρειας Θεσσαλίας, που 
με τη σειρά της βρίσκεται στο κεντρικό ανατολικό τμήμα της ηπειρωτικής Ελλάδας. 
Συνορεύει βορειοδυτικά με το νομό Λάρισας και νότια με το νομό Φθιώτιδας. 

Ανατολικά βρέχεται από το Αιγαίο πέλαγος και νότια προστατεύεται από τον κλειστό 
κόλπο του Παγασητικού. Το κεντρικό τμήμα του νομού καλύπτεται από τον ορεινό 
όγκο του Πηλίου και δυτικά περιβάλλεται από τις πεδινές εκτάσεις της περιφέρειας. Ο 

νομός έχει έκταση 2.636 τετραγωνικών χιλιομέτρων και καταλαμβάνει το 1,9 % της 
συνολικής έκτασης της χώρας. Στο νομό ανήκουν και τα νησιά των Βόρειων 

Σποράδων που είναι τα μόνα νησιά της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ο πληθυσμός του νομού ανέρχεται σε 206.995 χιλ κατοίκους και συγκεντρώνει 

ποσοστό 1,9% του πληθυσμού της χώρας και κατατάσσεται 9ος νομός από άποψη 
μεγέθους. Αποτελεί το 27,45% του πληθυσμού της περιφέρειας και καταλαμβάνει τη 

2η θέση μεταξύ των Θεσσαλικών νομών με βάση το πληθυσμιακό μέγεθος. Κατά το 
τελευταίο χρονικό διάστημα (1981 - 2001) ο νομός επιδεικνύει μια συνεχής 
πληθυσμιακή αύξηση η οποία είναι εντονότερη για τη δεκαετία 1981 - 1991 (8,89%), 

ενώ για τη χρονική περίοδο 1991 - 2001 το ποσοστό αύξησης είναι 4,31% και είναι 

σχεδόν διπλάσιο από το ποσοστό της περιφέρειας. Η επίδοση αυτή είναι χαμηλότερη 
από αυτή της χώρας (6,9%), αλλά υψηλότερη από αυτή των υπολοίπων νομών της 

περιφέρειας. Εμφανίζει ελαφρά υψηλότερο ποσοστό αστικού πληθυσμού (73,2%) από 

τη χώρα και σημαντικά υψηλότερο από την περιφέρεια (60,6%). Ακόμη έχει ελαφρά
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χαμηλότερο ποσοστό αγροτικού πληθυσμού (26,8%) σε σχέση με τη χώρα (27,2%) και 
σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με την περιφέρεια (39,4%). Συνολικά, τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά του νομού διαμορφώνουν ένα μάλλον ευνοϊκό προφίλ 

σε σχέση με τους υπόλοιπους Θεσσαλικούς νομούς και μια δυναμική η οποία είναι 
συγκρίσιμη με αυτή της χώρας.

Στις ηλικιακές ομάδες 0 - 14 τα τελευταία τριάντα χρόνια είναι εμφανής η τάση 
μείωσης του ποσοστού, ενώ ο νομός έχει μια υπεροχή στις μεγαλύτερες ηλικίες (64 

και άνω) σε σχέση με τη χώρα, γεγονός που εκφράζει τάσεις γήρανσης του πληθυσμού. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνουν οι απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης και 
ακολουθούν οι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης και για τις χρονολογίες 1991 και 2001. 

Σημαντικό είναι ότι ακριβο'κ το ίδιο πρότυπο παρατηρείται τόσο για τη χώρα όσο και 
για την περιφέρεια συνολικά, το 1991 και το 2001. Γενικότερα διαπιστώνεται μια 
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσμού του νομού, γεγονός που 
συνδυάζεται και με την ύπαρξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο νομός παρουσιάζει 

μεγάλη συμμετοχής απασχόλησης στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα και είναι ο 

δεύτερος νομός στην περιφέρεια με ποσοστό ενεργού πληθυσμού 39,16%. Το ποσοστό 

ανεργίας του νομού (11,81%) είναι μεγαλύτερο και από της χώρας (11,12%) και από 
αυτό της περιφέρειας (11%). Η κατάσταση αυτή, κατά ένα μέρος, οφείλεται στις 

σημαντικές μειώσεις της απασχόλησης στον δευτερογενή τομέα, κάτι που 
αντικατοπτρίζει το γεγονός της αποβιομηχάνισης του νομού.

Ο νομός Μαγνησίας παράγει το 1,8% του ΑΕΠ της χώρας, καταλαμβάνοντας 

την 9η θέση από άποψη μεγέθους μεταξύ των νομών της. Επίσης, παράγει το 29,6% 
του ΑΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καταλαμβάνοντας τη 2'1 θέση μετά το νομό 

Λάρισας. Το 2001, ο πρωτογενής τομέας συμμετέχει στη διαμόρφωση του ΑΕΠ μόνο 
κατά 9,89%, ο δευτερογενής συμμετέχει κατά 28,24% και ο τριτογενής, ο οποίος είναι 

σημαντικά μεγαλύτερος, κυριαρχεί στην οικονομία με ποσοστό 61,87%. Γενικά 
παρατηρούμε ότι ο νομός εξελίσσεται σε μια οικονομία παροχής υπηρεσιών, καθώς 
διαχρονικά αυξάνεται η συμμετοχή του τριτογενή τομέα στη διαμόρφωση του ΑΕΠ 
ενώ συρρικνώνεται η συμμετοχή του δευτερογενούς και του πρωτογενούς τομέα. Με 
κατά κεφαλή ΑΕΠ 14.039 εκ. €, μεγαλύτερο κατά 7% του αντιστοίχου του νομού 

Λάρισας και κατά 14% των νομών Καρδίτσας και Τρικάλων, αντιστοιχεί στο 91,5% 
του μέσου όρου της χώρας και κατατάσσεται στη 15Π θέση σε σχέση με τους 
υπόλοιπους νομούς της χώρας. Τις περιόδους 1991 - 1999 και 2000 - 2001 ο νομός 

ευνοείται από το Β’ και Τ’ ΚΠΣ, όπου το σύνολο των δημόσιων επενδύσεων 
αντιστοιχεί στο 107,3% ανά κάτοικο. Ο παραγωγικός δυναμισμός του νομού είναι 

235,39% συντελώντας σημαντική στην εξέλιξη της απασχόλησης, του προϊόντος και 

της παραγωγικής διάρθρωσης.
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Νομός Τρικάλων: Βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της περιφέρεις Θεσσαλίας και 
συνορεύει ανατολικά με το νομό Λάρισας, νότια και νοτιοανατολικά με το νομό 
Καρδίτσας και το νομό Άρτας, αντίστοιχα, και δυτικά με το νομό Ιωαννίνων. Είναι ο 

ορεινότερος νομός της περιφέρειας και στα βόρεια του νομού απαντώνται οι ορεινοί 
όγκοι των Χασίων και των Αντιχασίων, στα δυτικά βρίσκεται η νότια Πίνδος και στα 

νοτιοανατολικά εκτείνεται ο θεσσαλικός κάμπος. Είναι ο δεύτερος νομός, μετά από τη 
Λάρισα, σε έκταση καταλαμβάνοντας το 2,5% της συνολικής έκτασης της χώρας και 
με συνολική έκταση 3.383 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το 72% των εδαφών του είναι 

ορεινό, το 11% ημιορεινό και το 17% πεδινό.

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

νομού ανέρχεται σε 138.047 χιλ. κατοίκους συγκεντρώνοντας το 1,2% του πληθυσμού 
της χώρας και το 18,31% του πληθυσμού της περιφέρειας. Η μόνη μεγάλη ποσοστιαία 

μεταβολή του νομού είναι τη δεκαετία 1951 - 1961 (11,35%), ενώ το χρονικό 
διάστημα 1991 - 2001 είναι ο μοναδικός νομός στον οποίον παρουσιάζεται μείωση 
του πληθυσμού του κατά 0,63%. Η εξέλιξη του πληθυσμού του νομού δεν συμβαδίζει 

με τα πρότυπα της περιφέρειας και της χώρας. Το ποσοστό αγροτικού πληθυσμού του 
νομού (51,4%) είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό της χώρας (27,2%) και της 
περιφέρειας (39,4%), τοποθετώντας τον στη δεύτερη θέση μετά το νομό Καρδίτσας, 

ενώ μαζί με το νομό Λάρισας παρουσιάζει θετικά ποσοστά εξέλιξης του αστικού 

πληθυσμού (36,95% για το διάστημα 1991 - 2001).
Στις μεγάλες ηλικιακές ομάδες (55-64, 65-79 και 80 και άνω) ο νομός έχει τα 

υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής σε σχέση και με αυτά της περιφέρειας, 

χαρακτηρίζοντας τον ως τον γηραιότερο νομό της περιφέρειας. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό του πληθυσμού αντιστοιχεί στο επίπεδο της στοιχειώδους εκπαίδευσης για το 

1991, ενώ η κατάσταση αυτή αναστρέφεται το 2001 υπέρ τόσο των αποφοίτων μέσης 

εκπαίδευσης όσο και πτυχιούχων ανωτέρων και ανωτάτων σχολών. Τα ποσοστά του 

ενεργού πληθυσμού αυξάνονται ελάχιστα την εικοσαετία 1981 - 2001 (από 37,85% σε 
37,94% με μείωση του ποσοστού αυτού στο 35,29% για το 1981). Ωστόσο αν και ο 
νομός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αγροτικός, λόγω και των προϊόντων του, 
φαίνεται ότι ο αριθμός των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα μειώνεται από 
32.988 το 1971 σε 16.526 το 2001, ενώ αυξάνονται με εντονότερους ρυθμούς οι 
απασχολούμενοι στον τριτογενή τομέα αναζητώντας νέες και καλύτερες προοπτικές. Ο 
νομός εμφανίζει ποσοστό μεταβολής των απασχολουμένων του τριτογενή τομέα (110, 

12%) πολύ μεγαλύτερο από αυτό της περιφέρειας (101,40%) και της χώρας (91,69%), 

ακολουθώντας και αυτός την τάση τριτογενοποίησης που παρατηρείται σε όλους τους 
νομούς της περιφέρειας. Παρόλη την έντονη ύπαρξη του αγροτικού χαρακτήρα και της 

ύπαρξης των ορεινών περιοχών του νομού, το ποσοστό ανεργίας του είναι από τα
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χαμηλότερα (9,93%) σε σχέση με τους άλλους νομούς της περιφέρειας και ακόμη πιο 
χαμηλό από αυτό της χώρας και της περιφέρειας συνολικά.

Παράγει το 0,94% του ΑΕΠ της χώρας και το 15,30% του ΑΕΠ της 

περιφέρειας. Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής του ΑΕΠ κατέχει ο τριτογενής 

τομέας ο οποίος το χρονικό διάστημα 1981 - 2001 παρουσίασε μικρές αυξομειώσεις 
(από 17,24% το 1981 σε 15,38% το 1991 και σε 39,7% το 2001). Ομοίως και οι δύο 

άλλοι τομείς παρουσίασαν μικρές αυξομειώσεις στην συμμετοχή τους στο ΑΕΠ του 
νομού ενώ κυμαίνονταν περίπου στα ίδια επίπεδα. Τελικά το 2001 έφθασε να 
προηγείται ο τριτογενής τομέας, αφήνοντας τελευταίο το δευτερογενή τομέα. Η 
συμμετοχή του ΑΕΠ στον τριτογενή τομέα είναι η μεγαλύτερη έναντι και των άλλων 
νομών ως προς την περιφέρεια. Ο νομός Τρικάλων με κατά κεφαλήν προϊόν 9.081 εκ. 

€ αντιστοιχεί στο 59,19% του μέσου όρου της χώρας και κατατάσσεται 35ος σε σχέση 
με τους υπόλοιπους νομούς. Είναι ο δεύτερος νομός, μετά το νομός Λάρισας, που 

σημείωση μεγάλη θετική αύξηση 150,37% ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΙΤ τη δεκαετία 
1991 - 2001. Ακόμη το γεγονός ότι οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στο νομό, 

δεδομένου του φυσικού πλούτου και της σχετικής εξειδίκευσης στην αγροτική 
παραγωγή, είναι ολιγάριθμες ως προς τις δυνατότητες ανάπτυξης του νομού, αποτελεί 
ένα αρνητικό δεδομένο για την εν γένει ανάπτυξη του νομού (οι δημόσιες επενδύσεις 

αντιστοιχούν στο 50,7% ανά κάτοικο και οι ιδιωτικές επενδύσεις συμμετέχουν με 

ποσοστό 10% στο νομό). Παρ’όλο το μικρό ποσοστό συμμετοχής του νομού στο ΑΕΠ 
και του μικρού αριθμού των συνολικά εργαζόμενων και της συνολικής απασχόληση, ο 

παραγωγικός δυναμισμός του νομού (221,18%) είναι τέτοιος που τον κατατάσσει τρίτο 
σε σχέση με του άλλους νομούς της περιφέρειας.

4.1 Παράγοντες στους οποίους οφείλονται οι ανισότητες
Η χωροταξική οργάνωση της Θεσσαλίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως

αρκετά συνεκτική, δεν υπάρχουν δηλ. ακραίες ενδοπεριφερειακές χωρικές ανισότητες. 
Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να εντοπιστούν τρία είδη γεωγραφικών διαφοροποιήσεων, 

που είναι και τα σημαντικότερα, : μεταξύ ανατολικού και δυτικού τμήματος, μεταξύ 
ορεινών μειονεκτικών-πεδινών περιοχών και νησιών και μεταξύ αναβαθμισμένων και 
υποβαθμισμένων οικιστικών συνόλων σε αστικές και τουριστικές περιοχές. 

Διαφοροποιήσεις μεταςύ ανατολικού-δυτικού τιηίιιατος: Στο εσωτερικό του
θεσσαλικού χώρου, ο κύριος άξονας ανάπτυξης αντιστοιχεί στο τμήμα του άξονα 
Αθήνας-Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στην περιφέρεια. Τα ισχυρά σημεία του άξονα, 

που βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα της περιφέρειας, είναι η έδρα της περιφέρειας 
Λάρισα, και ο Βόλος. Οι δύο αυτές πόλεις είχαν προσελκύσει από παλαιότερα το 

ενδιαφέρον μιας σειράς προγραμμάτων που αφορούσαν την ευρύτερη περιοχή 

(Μελέτη Χωρικών Επιπτώσεων Περιφέρειας Θεσσαλία - Α’ Φάση, 1996). Αντίθετα
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στο δυτικό τμήμα της περιφέρειας η περιφέρεια διαθέτει άλλες δύο πόλεις 
(πρωτεύουσες νομού) την Καρδίτσας και τα Τρίκαλα. Στο τμήμα αυτό της περιφέρειας 
οι προβληματικές περιοχές συγκροτούν μια συνεχόμενη γεωγραφικά ενότητα που 
περιλαμβάνει σημαντικές εκτάσεις και βρίσκονται στον ορεινό όγκο της Πίνδου. Οι 
προβληματικές αυτές περιοχές, είναι κυρίως ορεινού γενικά χαρακτήρα και 

χαρακτηρίζονται από παραγωγική βάση που περιλαμβάνει δραστηριότητες χαμηλής 
θέσης στον περιφερειακό και εθνικό καταμερισμό της εργασίας, χαμηλούς ή 

αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, και χαμηλούς δείκτες υποδομής και ευημερίας. 

Διαφοροποιήσεις μεταξύ ορεινών ιιειονεκτικών-πεδινών περιοχών και νησιών: Είναι 
χαρακτηριστικό ότι ο πληθυσμός της χώρας τείνει να συγκεντρώνεται στις πεδινές και 
παράλιες περιοχές, όπου είναι και οι πιο αναβαθμισμένες, ενώ οι ορεινές περιοχές, που 

είναι και τα πιο υποβαθμισμένα οικιστικά σύνολα, υπόκεινται διαχρονικά σε 

σημαντική μείωση του πληθυσμού τους (Πετράκος και Τυχάρης, 2004). Οι ορεινές 
εκτάσεις καλύπτουν το 45,6% της συνολικής έκτασης της περιφέρειας, ενώ ο 

πληθυσμός τους είναι 109.660 κάτοικοι και καλύπτει το 14,9% του συνολικού 
πληθυσμού της Περιφέρειας. Ο ορεινός χώρος χαρακτηρίζεται γενικά από χαμηλότερο 
επίπεδο ανάπτυξης και ποιότητας ζωής από τον πεδινό. Στις ορεινές μειονεκτικές 

περιοχές ο πληθυσμός παραμένει ο πληθυσμός με το μικρότερο εισόδημα, το 
χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, τις μεγαλύτερες δυσκολίες προσβασιμότητας και την 
έλλειψη βασικών έργων υποδομής. Αντίθετα τα νησιά (Β. Σποράδες) περιλαμβάνουν 

ένα μικρό μέρος της έκτασης και του πληθυσμού της περιφέρειας, αλλά το 
αναπτυξιακός τους βάρος είναι σημαντικότερο έναντι των ορεινών-μειονεκτικών 

περιοχών εξαιτίας της ύπαρξης του τουρισμού.
Συγκεκριμένα για την περίοδο 1990 - 2000, ο νομός Μαγνησίας συγκέντρωσε 

το μεγαλύτερο μερίδιο της συνολικής τουριστικής κίνησης για την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας με 61%. Η συγκέντρωση της ζήτησης στο νομό Μαγνησίας είναι 
μεγαλύτερη για τον ξένο τουρισμό αφού πάνω από 75% των αλλοδαπών 
διανυκτερεύσεων πραγματοποιούνται στο νομό Μαγνησίας. Σε σχέση με τις 

διανυκτερεύσεις ξένων τουριστών, ο νομός Τρικάλων αποτελεί τον δεύτερο πόλο 
έλξης (18,3%) μετά το νομό Μαγνησίας και πριν το νομό Λάρισας (6,5%) ενώ ο νομός 
Καρδίτσας είναι ο πιο αδύνατος νομός με το μικρότερο μερίδιο ζήτησης τόσο από τους 
Έλληνες όσο και από τους ξένους τουρίστες (Μελέτη τουριστικής ανάπτυξης 

Θεσσαλίας, 2003).

Διαφοροποιήσεις ιιεταόύ αναβαθιιισιαένων και υποβαθιιισιιένων οικιστικών συνόλων 

σε αστικές και τουριστικές περιοχές: Το πιο σημαντικό, τμήμα του παράκτιου χώρου 
της περιφέρειας αποτελείται από περιοχές με χαμηλή πυκνότητα και περιορισμένη 

οικονομική δραστηριότητα στις οποίες επικρατεί κατά κανόνα ο πρωτογενής τομέας 

παραγωγής. Οι περιοχές αυτές, εντοπίζονται σε όλους τους νομούς της περιφέρειας και
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αντιμετωπίζουν σοβαρά δημογραφικά, διαρθρωτικά και οικονομικά προβλήματα όπως 
το μειωμένο εισόδημα, η υψηλή ανεργία, και η υψηλή εξάρτηση της τοπικής 
οικονομίας από τον φθίνοντα πρωτογενή τομέα. Τέτοιες περιοχές είναι και τα νησιά 
των Βορείων Σποράδων (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος, Σκόρος) που 
χαρακτηρίζονται από περιορισμένη έως κακή προσπελασιμότητα. Τα νησιά διαθέτουν 

μικρές οικονομίες οι οποίες απειλούνται από διαρθρωτική μονοκαλλιέργεια, πολύ 

περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης της μεταποίησης και της γεωργίας καθώς και 

προβλήματα στην αλιεία που συνδέονται με τη μείωση των αλιευμάτων, την έλλειψη 

σύγχρονων μέσων αλιείας αλλά και τη γήρανση του πληθυσμού των αλιέων.

4.2 Συνέπειες των περιφερειακών ανισοτήτων

Οι περιφερειακές ανισότητες αναφέρονται σε όλα τα μακροοικονομικά και 
μικροοικονομικά μεγέθη. Στο σημείο αυτό θα αναλυθούν μερικές επιλεγμένες 

μεταβλητές, που έχουν φανερή περιφερειακή διάσταση και επηρεάζουν βραχυχρόνια 

και μακροχρόνια την ανάπτυξη της περιφέρειας Θεσσαλίας.

Συνέπειες στη δημογραφική εξέλαξη: Οι πληθυσμοί των νομών Καρδίτσας και 
Τρικάλων εμφανίζουν αρκετά χαμηλή συγκέντρωση σε σχέση με τον πληθυσμό του 
ανατολικού τμήματος της περιφέρειας. Τα ποσοστά συμμετοχής του πληθυσμού είναι 

17,18% και 18,31% για το νομό Καρδίτσας και το νομό Τρικάλων αντίστοιχα, ενώ 
αντίθετα τα ποσοστά του νομού Λάρισας και Μαγνησίας (37,04%, 27,45%) 

υποδεικνύουν την ελκτικότητα αυτών των περιοχών ως αναπτυξιακά κέντρα εις βάρος 
των άλλων νομών. Η υπερσυγκέντρωση αυτή του πληθυσμού μας δείχνει ότι πρόκειται 

για περιοχές με υψηλή ανάπτυξη γεγονός που βοηθάει στην ολοκληρωμένη διαχείριση 

της περιφερειακής ανάπτυξης. Ενώ η χαμηλή συγκέντρωση του πληθυσμού, στους 

νομούς του δυτικού τμήματος της περιφέρειας, λόγω χαμηλής ανάπτυξης επενεργεί με 

τη σειρά του αρνητικά στη διαδικασία της περιφερειακής ανάπτυξης.
Συνέπειες στην απασγόληση και στην παραγωγικότητα: Στο σύνολο της περιφέρειας 
παρατηρείται μια γενική τάση τριτογενοποίησης της παραγωγής και της απασχόλησης 
μιας και η συμμετοχή του τριτογενούς τομέα αντιστοιχεί στο 62,51% το 2001. Το 

γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ανάπτυξη εμπορικών και τουριστικών 
δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε περισσότερο στους νομούς Λάρισας και 
Μαγνησίας, με αποτέλεσμα οι νομοί αυτοί, λόγω της έντονης ανάπτυξης, να 
προσελκύουν και να απορροφούν περισσότερα εργατικά χέρια. Οι νομοί αυτοί 

αποτελούν τα σημαντικότερα εξαγωγικά κέντρα της περιφέρειας. Ακόμη μικρή αλλά 
σημαντική ανάπτυξη σημειώνει και ο νομός Τρικάλων λόγω ανάπτυξης τουριστικών 

δραστηριοτήτων. Με βάση στοιχεία από μελέτη για τη ζήτηση ειδικοτήτων και 

δεξιοτήτων στο νομό Καρδίτσας, τα αποτελέσματα που διαμορφώθηκαν δεν είναι 

ενθαρρυντικά για τις προοπτικές του νομού. Στο νομό Καρδίτσας οι περισσότερες
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επιχειρήσεις προβλέπουν ότι η πορεία τους θα είναι στάσιμη τα επόμενα χρόνια χωρίς 

μεταβολή στις αποδόσεις τους και στο μέγεθος της απασχόλησης. Διαχρονικά 
παρατηρείται κάμψη του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα επηρεάζοντας 

περισσότερο τους νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων. Οι δυο αυτοί νομοί, του δυτικού 

τμήματος, είναι οι νομοί οι οποίοι είχαν ως κύρια δραστηριότητα την ενασχόληση με 
τον πρωτογενή τομέα. Για αυτό και οι πιέσεις που δέχεται η γεωργία για περιορισμό 

του αγροτικού εισοδήματος, για μείωση των γεωργικών επαγγελμάτων και για 

προσπάθεια αναδιάρθρωσης της παραγωγικής δραστηριότητας, οδήγησαν στον 
περιορισμό της γεωργικής απασχόλησης με αποτέλεσμα η ανάπτυξη να είναι στάσιμη 

έως σχετικά μικρή. Η κατάσταση αυτή τον πληθυσμό και το εργατικό δυναμικό σε 
περιοχές με μεγαλύτερη και ανάπτυξη και περισσότερες ευκαιρίες. Γενικότερα οι 

περιφερειακές ανισότητες επηρεάζουν και τη διασπορά των ευκαιριών απασχόλησης. 
Περιφέρειες με έντονη ανάπτυξη προσελκύουν και απορροφούν πολλά εργατικά χέρια, 

ενώ περιφέρειες που είναι καθυστερημένες απωθούν τον πληθυσμό και το εργατικό 
δυναμικό.

Συνέπειες στην επενδυτική και τεγνολογική/επιγειρηιιατική δραστηριότητα: Ο άξονας 

Λάρισας-Βόλου, παράλληλα με την αναβάθμιση του ρόλου των δυο πόλεων, έχει 
εξελιχθεί στην κατεύθυνση ενός δίπολου ανάπτυξης διαπεριφερειακής εμβέλειας, με 

ισχυρή συγκέντρωση αστικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και 

συμπληρωματικοτήτων, τείνει να αποκτήσει χαρακτήρα μητροπολιτικής ζώνης. Ο 
νομός Μαγνησίας κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσίων επενδύσεων και 

ευνοήθηκε περισσότερο από τους άλλους νομούς λόγω της λογικής του Β’ ΚΠΣ και 
του Ταμείου Συνοχής που έδωσαν προτεραιότητα στα μεγάλα αστικά έργα, τα οποία 

δημιουργήθηκαν στις αστικές περιοχές, ή στις μεταξύ τους συνδέσεις. Εξαιτίας της 

ύπαρξης του λιμανιού, του πανεπιστημίου και των έντονων τουριστικών 

δραστηριοτήτων, στο νομό Μαγνησίας, τα πεδία αυτά αποκτούν μεγαλύτερη εμβέλεια 
με την ύπαρξη των μεταφορικών υποδομών, του αστικού εξοπλισμού και της 

περαιτέρω μεγέθυνσης του πανεπιστημίου.
Έτσι οι δυο αυτοί νομοί του δίπολου συγκεντρώνοντας σημαντικά μεγέθη 

επιστημονικού δυναμικού και καταρτισμένου εργατικού δυναμικού, καθώς και 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, διαθέτουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην 
προσέλκυση και ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων και στην ταχύτερη 
προσαρμογή στα μεταβαλλόμενα μεγέθη της οικονομίας (Πετράκος και Ψυχάρης, 

2004).
Ο νομός Καρδίτσας παρόλο που συμβάλλει μόνο με 0,93% του ΑΕΠ στο 

συνολικό ποσοστό της χώρας, έχει ένα ικανοποιητικό ποσοστό δημοσίων επενδύσεων 

ανά κάτοικο (55,2% για το 2000-2001), κατατάσσοντας τον στην τρίτη θέση στην 

κατανομή των δημοσίων επενδύσεων. Ο νομός Τρικάλων εμφανίζει τη μικρότερη
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συμμετοχή στις συνολικές επενδύσεις της περιφέρειας καθ’ όλη την εξεταζόμενη 
περίοδο. Λόγω της μεγάλης εξάρτησης από τον πρωτογενή τομέα και της ασθενής 
παρουσίας του δευτερογενή και τριτογενή τομέα (προσπάθεια τόνωσης των τομέων 
αυτών τα τελευταία χρόνια) ή λόγω της εξειδίκευσης τους σε συγκεκριμένες 

καλλιέργειες και προϊόντα οι νομοί αυτοί αντιμετωπίζουν δυσμενείς προοπτικές 

ανάπτυξης. Όσον αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα οι πρωταγωνιστές της 

περιφερειακής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας είναι οι επιχειρηματικοί φορείς. 
Λυτοί με τις αποφάσεις και τις επιλογές τους αποτελούν τους μοχλούς της 

περιφερειακής ανάπτυξης. Οι επιχειρηματίες, με την ανάληψη επενδυτικών 
πρωτοβουλιών για τη δημιουργία παραγωγικών επιχειρήσεων, μπορούν να ενισχύσουν 
σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα των καθυστερημένων περιφερειών.

Συνέπειες στο βιοτικό επίπεδο και την ποιότητα ζωής:

Οι περιφερειακές ανισότητες επιβεβαιοδνουν τον «φαύλο κύκλο» της ανάπτυξης - 
υπανάπτυξης: η υπανάπτυξη οδηγεί σε περαιτέρω υπανάπτυξη και η ανάπτυξη, ως 

διαδικασία συσσωρεμένης εξέλιξης, οδηγεί σε ταχύτερη ανάπτυξη και δυναμική 

πορεία. Το χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο των περιφερειών οφείλεται στο γεγονός ότι η 
ανάπτυξη της χώρας χαρακτηρίζεται από έντονη ανισοκατανομή ευκαιριών ανάπτυξης 

στον εθνικό γεωγραφικό χώρο.

4.3 Μέτρα πολιτικής και δράσεις για τη μείωση των ανισοτήτων

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί μια σχετικά δυναμική περιφέρεια, για τα 

ελληνικά δεδομένα, με πολύ θετικές προοπτικές από άποψη χωρικής ανάπτυξης. Βάση 
αυτής της διαπίστωσης απορρέουν και κάποια βασικά πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα συνοψίζονται στα εξής: κεντροβαρική θέση ως 
προς τον ελληνικό χώρο, αξιόλογη πληθυσμιακή βάση και σημαντικές αστικές 

συγκεντρώσεις, φυσικό περιβάλλον υψηλής αξίας, συγκριτικό πλεονέκτημα στο 
γεωργικό τομέα (λόγω πόρων, τεχνογνωσίας), σχετικά μικρή αλλά αρκετά ισχυρή 
μεταποίηση, ύπαρξη ζωνών με τουριστική ανάπτυξη καθώς και αναξιοποίητων 
τουριστικών πόρων, ύπαρξη Πανεπιστημίου και ερευνητικού δυναμικού και ζήτηση 
για υπηρεσίες του τριτογενή τομέα. Στα μειονεκτήματα προβλήματα της περιφέρειας 
αναφέρονται: υψηλή συμμετοχή του τριτογενούς τομέα στην παραγωγική βάση, 
σχετικά παραδοσιακή κλαδική διάρθρωση της μεταποίησης, σχετικά αδύναμος 

τριτογενής τομέας και περιορισμένη διείσδυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας τόσο 

στην οικονομική βάση όσο γενικότερα στην κοινωνία της περιφέρειας (Περιφερειακό 

Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

2003).
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Όλοι οι παραπάνω δείκτες που αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 3 υποδηλώνουν ότι η 
Περιφέρεια Θεσσαλίας εξακολουθεί να εμφανίζει, σε πολλούς αναπτυξιακούς δείκτες 
μεγάλες αποκλίσεις από τους αντίστοιχους εθνικούς μέσους όρους. Πρόκειται για 
περιφέρεια με σημαντικό πληθυσμιακό βάρος, τοποθετούμενη στην τρίτη θέση μετά 

την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία. Η δημογραφική δυναμική της είναι όμως 
χαμηλή, ανερχόμενη περίπου στο 1/2 του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού της χώρας 

συνολικά. Ειδικότερα, το ΑΕΠ και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το έτος 2001 
αντιστοιχούν μόνο στο 6,10% και 0,71% αντίστοιχα για το σύνολο της χώρας. Η 

διάρθρωση της απασχόλησης ως προς τον μέσο όρο και της χώρας είναι ενδεικτική της 

ύπαρξης διαρθρωτικών προβλημάτων στην οικονομική βάση της περιφέρειας. Σε 
σύγκριση με τη χώρα, ο πρωτογενής έχει σχεδόν διπλάσια ποσοστιαία συμμετοχή του 

ΑΕΠ, ενώ ο δευτερογενής και ο τριτογενής έχουν μικρότερη συμμετοχή από τον 

εθνικό μέσο όρο. Η συμμετοχή του δευτερογενή τομέα στην περιφέρεια παρουσιάζει 
μια μικρή υστέρηση σε σύγκριση με τη χοδρα. Το ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια 

φθάνει το 11 % και είναι ελάχιστα χαμηλότερο από το αντίστοιχο εθνικό, που 

ανέρχεται στο 11,12% (2001).
Συνολικά, τα βασικά μεγέθη που παρουσιάστηκαν διαμορφώνουν την εικόνα 

μιας περιφέρειας με ευνοϊκά γεωγραφικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά, αλλά χωρίς 
'απελευθερωμένη' ακόμη αναπτυξιακή δυναμική λόγω των διαρθρωτικών αδυναμιών 

της οικονομικής βάσης, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν και από τομεακή- 

κλαδική αλλά και από ποιοτική άποψη. Οι περιφερειακές ανισότητες της περιφέρειας 
διατηρούνται ή ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι διευρύνονται ή ακόμη ότι οι 

πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης που είχαν ασκηθεί τις προηγούμενες δεκαετίες δεν 
κατέστησαν ικανοποιητικές ή δεν εφαρμόστηκαν έτσι ώστε να επηρεάσουν και να 

περιορίσουν το περιφερειακό πρόβλημα. Για αυτό και χρειάζεται να γίνουν κάποιες 

επιπλέον ενέργειες για να άρουν την κατάσταση που επικρατεί στην περιφέρεια. Οι 
ενέργειες αυτές θα πρέπει να αφορούν δράσεις στο επίπεδο ζωής των κατοίκων, στο 
επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και 

στα προβλήματα του κάθε νομού (1 Ιετράκος και Πολύζος, 2005).
Οι πολιτικές και δράσεις που προτείνονται για την ανάπτυξη της περιφέρειας 

Θεσσαλίας εντάσσονται σε μια ενιαία στρατηγική και υπηρετούν τους στόχους για τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο για τη μείωση των ανισοτήτων. Θα πρέπει να δρουν τοπικά 
και να αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε νομού, αλλά ταυτόχρονα θα 

πρέπει να έχουν και πλήρη συνείδηση των περιορισμών της τοπικής κλίμακας. Οι 
πολιτικές αυτές θα πρέπει να επιδιώκουν την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

ανέδειξε η ανάλυση των δεικτών στο κεφάλαιο 3.
Αρχικά, η περιφέρεια θα πρέπει να μετατρέψει την κεντροβαρική γεωγραφική 

της θέση, ως ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Λόγω της θέσης αυτής θα μπορούσε να
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εξελιχθεί ως ένας δυναμικός πόλος ανάπτυξης, στο κέντρο της χώρας, μετά τα μεγάλα 
αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ακόμη η ύπαρξη αυτού του 
δυναμικού πόλου θα της επέτρεπε τις οικονομικές διασυνδέσεις και αλληλεξαρτήσεις 

με τα μεγάλα αναπτυξιακά, δίνοντας της την ευκαιρία για καλύτερη και πλήρη 
αξιοποίηση των παραγωγικών της αγαθών. Διασυνδέσεις θα μπορούσαν να υπάρξουν 
και με τις όμορες περιφέρειες της Θεσσαλίας (Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος), μέσω της 

βελτίωσης των διαπεριφερειακών συνδέσεων, υποδομών και δικτυώσεων. Συνοπτικά, 

η περιφέρεια θα πρέπει να ξεφύγει από τον εσωστρεφή προσανατολισμού του 
θεσσαλικού προτύπου έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί σε όλα τα επίπεδα και να 

ανταποκριθεί καλύτερα στην προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Αόγω της αγροτικής ταυτότητας της περιφέρειας, παρόλο που τα τελευταία 
χρόνια η κατάσταση έχει αρχίσει να αναστρέφεται υπέρ του τριτογενή τομέα, τα 

ποσοστά αγροτικής παραγωγής στο σύνολο της πρωτογενούς παραγωγής αλλά και στο 
ΑΠΠ παραμένουν υψηλά, σε συνδυασμό και με το υψηλό ποσοστό απασχολουμένων 
στον αγροτικό τομέα. Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης η οποία θα πρέπει να 

ακολουθηθεί θα πρέπει να υιοθετήσει μια νέα προσέγγιση και αντίληψη για την 
πολυλειτουργικότητα της ελληνικής γεωργίας και να κινηθεί τόσο στο πλαίσιο των 

διαρθρωτικών χαρακτηριστικών της θεσσαλικής αγροτικής οικονομίας, όσο και στο 

πλαίσιο των ισχυουσών και προδιαγραφόμενων εξελίξεων και τάσεων της ΚΑΠ και 

των διεθνών αγορών. Συγκεκριμένα οι δράσεις θα πρέπει να αφορούν παρεμβάσεις για 
τη δημιουργία νέων μηχανισμών, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η 
πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες, την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και 

την υλοποίηση ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού για τη διαχείριση του υδατικού 
δυναμικού. Ακόμη το πρόγραμμα για την περιφέρεια θα ενισχύσει την αειφόρο 
ανάπτυξη των αγροτικών απομονωμένων περιοχών, ενθαρρύνοντας τη βιολογική 

παραγωγή με την υποστήριξη της εγκατάστασης νέων παραγωγών.

Οι άξονες προτεραιότητας του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού και δασικού 
τομέα, η διαφοροποίηση της οικονομίας και της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, η 
διαχείριση γης η εφαρμογή προγραμμάτων τύπου Leader κ.α. Δίνουν μεγαλύτερη 
έμφαση στην ποιότητα, στο περιβάλλον και στην υγεία, αποδέχονται την αύξηση του 
ανταγωνισμού, ενώ παράλληλα στρέφονται προς μια ολοκληρωμένη πολίτικη) 
ανάπτυξης του ύπαιθροι» χώρου και προς το μετασχηματισμό της πολιτικής στόχευσης 

από το παραγωγικό στο κοινωνικό στοιχείο. Αυτές οι διαρθρωτικές προσαρμογές στη 

θεσσαλική αγροτική οικονομία θα προκαλέσουν περαιτέριο συρρίκνωση του 
αγροτικού πληθυσμού, σταδιακή μείωση της μονοκαλλιέργειας, μερική) εγκατάλειψη 

καλλιεργειών, αύξηση παραγωγής ποιοτικών και πιστοποιημένων προϊόντων του 
αγροδιατροφικού τομέα, αλλαγή των λειτουργιών του αγροτικού χώρου προς την
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πολυλειτουργικότητα και πολυαπασχόληση, ενίσχυση της παραδοσιακής παραγωγής 
και της προστασίας του περιβάλλοντος, μεγαλύτερη ζήτηση για συμβουλευτικές, 
τεχνολογικές και ερευνητικές υπηρεσίες (Δ’ ΠΕΓΙ Θεσσαλίας).

Μιας και η περιφέρεια Θεσσαλίας είναι μια κατεξοχήν αγροτική περιφέρεια η 
αγροτική ανάπτυξη θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντική αναπτυξιακή προτεραιότητα 

της περιφέρειας. Αυτό βέβαια που χρειάζεται είναι η ανταπόκριση στις νέες 
απαιτήσεις της ΚΑΠ και η αξιοποίηση του νέου Κανονισμού για την Ανάπτυξη του 

Αγροτικού Χώρου. Μια νέα τύπου γεωργία που θα στηρίζεται σε νέα ποιοτικά αλλά 
και παραδοσιακά προϊόντα, στις βιοκαλλιέργειες, στη βιολογική κτηνοτροφία, στην 

πολυδραστηριότητα του αγροτικού χώρου κ.α. διαθέτει προοπτικές επιβίωσης και 
περαιτέρω ανάπτυξης.

Η πορεία του δευτερογενή τομέα στην περιφέρεια ήταν ιδιαίτερα θετική στην 

περίοδο 1970-1985, όπου οι ρυθμοί αύξησης του προϊόντος και της απασχόλησης ήταν 
υψηλότεροι από αυτούς της χώρας. Ωστόσο, την περίοδο 1985-1995, η γενικότερη 

αποβιομηχάνιση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην περιφέρεια, και ιδιαίτερα στους δυο πιο 
ανεπτυγμένους νομούς. Τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της 
απογραφής του 2001 η βιομηχανική δραστηριότητα στην περιφέρεια εμφανίζει μια 
σταθερή θέση σε ότι αφορά την συμμετοχή της στην διαμόρφωση του περιφερειακού 

ΑΕΠ γύρω στο 25%. Οι νομοί Λάρισας και Μαγνησίας με ποσοστό συμμετοχής του 
ΑΕΙΤ στο δευτερογενή τομέα 43,4% και 36,1% (για το 2001) αντίστοιχα, αποτελούν 

επίκεντρο της ανάπτυξης της περιφέρειας. Οι βιομηχανίες οι οποίες υπάρχουν στο 
ανατολικά τμήμα της περιφέρειας έχουν τη δυνατότητα να προσδώσουν στους δυο 
νομούς ανταγωνιστική κλαδική εξειδίκευση. Στο νομό Λάρισας κυριαρχούν οι κλάδοι 

των ποτών και τροφίμων, του επίπλου, των μη μεταλλικών ορυκτών, ενώ στο νομό 
Μαγνησίας οι κλάδοι των βαρέων μεταλλικών κατασκευών, των χαλυβουργικών, των 

μη μεταλλικών ορυκτών, των τροφίμων και ποτών, καθώς και των χημικών προϊόντων, 

ενώ σε μικρότερη κλίμακα επεμβαίνουν τα ελαστικά, οι κατασκευές μηχανών, το 
έπιπλο και το χαρτί. Στη δυτική Θεσσαλία, η βασική κλαδική υφή προσδιορίζεται από 
την μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενή τομέα. Σημαντικές ενέργειες για την 
ενίσχυση του δευτερογενούς τομέα μπορούν να επιτευχθούν όχι μόνο με απευθείας 
ενισχύσεις προς τις επενδύσεις, αλλά και κυρίως με τη βελτίωση των τεχνικών και 
άϋλων υποδομών. Οι υποδομές αυτές μπορούν να αφορούν τη βελτίωση και επέκταση 
των τεχνολογικών υποδομών, την έρευνα και ανάπτυξη, την καινοτομία και τις 

βελτιωμένες συνεργασίες και δικτυώσεις. Στη βελτίωση του δευτερογενούς τομέα θα 

βοηθήσει και η ενίσχυση του "Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας" που θα βοηθήσει 
τον εκσυγχρονισμό του τομέα της μεταποίησης με ερευνητικά προγράμματα και νέες 

τεχνολογίες.
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Η θέση του ΑΕΠ στον τριτογενή τομέα είναι σημαντική και για του τέσσερις 

νομούς της περιφέρειας. Χρειάζεται καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που 

προέρχονται από Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα, έτσι ώστε ο τομέας αυτός να 

δείξει τις μεγάλες δυνατότητές του για σημαντική και καθοριστική συμβολή για 

ανάπτυξη. Ολοι οι νομοί της περιφέρειας διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα ως 

προς το περιβάλλον, γεγονός που τους βοηθάει στην καλύτερη αναβάθμιση του 

τουριστικού προϊόντος. Ειδικότερα το δυτικό τμήμα της περιφέρειας χρειάζεται τη 

δημιουργία της κατάλληλης υποδομής τεχνικής και άϋλης, από και προς τις περιοχές 

ανάπτυξης των τουριστικών δραστηριοτήτων και τη διαφήμιση του τουριστικού 

προϊόντος του. Έτσι θα μπορεί όλος ο χώρος της περιφέρειας συνολικά (ανατολικό και 

δυτικό τμήμα) να μπορεί να παρέχει εξίσου σημαντικές υπηρεσίες του τουρισμού.

Ο νομός Καρδίτσας μαζί με το νομό Τρικάλων καταλαμβάνουν τη δυτική 

πλευρά του θεσσαλικού διαμερίσματος και χαρακτηρίζονται από αναπτυξιακή 

υστέρηση σε σχέση με το ανατολικό τμήμα της περιφέρειας που αποτελεί πόλο 

ανάπτυξης εθνικού επιπέδου. Κύριος λόγος της αναπτυξιακής υστέρησης είναι ο 

χαμηλός δείκτης προσβασιμότητας των νομών παρά το γεγονός ότι διαθέτει το 

συγκριτικό πλεονέκτημα να βρίσκεται στο κέντρο της Χώρας. Αντίθετα, από το 

Ανατολικό τμήμα διέρχεται ο κύριος αναπτυξιακός άξονας (ΠΑΘΕ).

Το δυτικό τμήμα της περιφέρειας (νομός Καρδίτσας, νομός Τρικάλων) θα 

πρέπει να στραφεί ή και να απομακρυνθεί από τον αγροτικό του χαρακτήρα. Τα εθνικά 

και κοινοτικά προγράμματα θα πρέπει να διαθέτουν περισσότερους πόρους για την 

ανάπτυξη του δευτερογενούς αλλά και περισσότερο του τριτογενούς τομέα, μιας και 

με την πάροδο των χρόνων πραγματοποιείται τριτογενοποίηση της οικονομίας. Με τη 

βοήθεια του πρωτογενή τομέα, οι δυο αυτοί νομοί θα πρέπει να στραφούν στην 

ανάπτυξη της ποιότητας του τουρισμού και των οικολογικών τουριστικών 

δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένου του αγροτικού τουρισμού) μέσω της 

δημιουργίας νέων τουριστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα βοηθήσουν και στην 

ενδυνάμωση της απασχόλησης στους νομούς αλλά και στη μείωση της ανεργίας. Η 

ιδέα του αγροτουρισμού προωθείται από τη συγκέντρωση των πόρων σε μικρές 

γεωγραφικά και πληθυσμιακά περιοχές και από το συνδυασμό τουριστικών και 

αγροτικών προϊόντων δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν τη δυνατότητα στους 

επισκέπτες να συμμετέχουν και να γνωρίζουν τον αγροτικό τρόπο ζωής. Η ανάπτυξη 

του αγροτουρισμού θα συμβάλλει θετικά στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για 

την αναζωογόνηση περιοχών, όπως είναι οι νομοί Καρδίτσας και Τρικάλων, οι οποίοι 

αντιμετωπίζουν δημογραφικό και οικονομικό πρόβλημα. Γενικότερα, ο τουρισμός 

παράγει οικονομική ανάπτυξη, θέσεις εργασίας αλλά κυρίως μπορεί να δράσει ως 

καταλύτης στο οικονομικό σύστημα σε όλους τους παραγωγικούς τομείς. Μπορεί να 

αξιοποιήσει τόσο τις παραδοσιακές ασχολίες του πληθυσμού (κτηνοτροφία, γεωργία).
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όσο και να δημιουργήσει μια σειρά συμπληρωματικών δραστηριοτήτων (αθλητικές, 

πολιτιστικές, οικολογικές) οι οποίες θα ωθήσουν τις τοπικές οικονομίες σε ανάπτυξη. 

Παρά τις θετικές επιδράσεις του τουρισμού η όλη ανάπτυξή του πρέπει να στηρίζεται 

σε στρατηγική αειφορίας και ισορροπίας έτσι ώστε να αποφεύγονται μελλοντικά 

αξεπέραστα προβλήματα (Μακρής Λ., 1999).

Η δημιουργία υποδομής μεταφορών και επικοινωνιών, σε απομονωμένες και 

δυσπρόσιτες περιοχές της περιφέρειας, αποτελεί βασική προϋπόθεση της 

αναπτυξιακής διαδικασίας και προοδευτικά θα οδηγήσει στην διάχυση των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων στο χώρο, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο περιορισμός και 

η απομόνωση παραγωγικών μονάδων και δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένες περιοχές. 

Επιπλέον, η δημιουργία υποδομών (π.χ. έργων, εγκαταστάσεων, δικτύων) τροφοδοτεί 

την αναπτυξιακή διαδικασία και ενισχύει την επιχειρηματικότητα.

Μια άλλη σημαντική ενέργεια είναι η ενίσχυση της καινοτομίας, 

επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης μέσα από την ενίσχυση 

της έρευνας και καινοτομίας, με χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και 

πληροφοριών. Αυτό το σημείο μπορεί να αναπτυχθεί με αναφορά στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορέσουν να αναπτυχθούν καλύτερα μέσα) των σχετικών 

εθνικών και Κοινοτικών πολιτικών.

Άλλη μια σημαντική επιδίωξη είναι η διοχέτευση μέρους των νέων 

οικονομικών δραστηριοτήτων, που πραγματοποιούνται, έξω από το νομό Μαγνησίας 

και Λάρισας έτσι ώστε να επιτευχθεί μια περισσότερο ισόρροπη ανάπτυξη μέσα στην 

περιφέρεια. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθούν οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες και θα 

περιοριστεί το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στο ανατολικό και δυτικό τμήμα από τη 

μια μεριά και με τις προβληματικές περιοχές από την άλλη (Μοδινός Μ., 1981).
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Μέσα από τη διαδικασία της ανάλυσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τη 

χρήση οικονομικών και αναπτυξιακών δεικτών, προέκυψαν ορισμένα σημαντικά 

συμπεράσματα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η περιφέρεια.

Συνοπτικά, στην κλίμακα της περιφέρειας, ο πιο ανεπτυγμένος νομός είναι ο 

νομός Μαγνησίας του οποίου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ υπολείπεται ελάχιστα του μέσου 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας. Το 2001 η περιφέρεια βρισκόταν στην 9η θέση της 

εθνικής κατάταξης σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ (ΙΟ'1 το 2003) και στην 3'1 θέση της 

πληθυσμιακής κατάταξης, λόγιο των υψηλών συγκεντρώσεων οι οποίες εμφανίζονται 

στους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας.

Ο πρωτογενής τομέας παρόλη τη συρρίκνωσή του σε όρους απασχόλησης 

συνεχίζει να αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πηγές εισοδήματος της περιφέρειας. 

Η ανταγωνιστικότητα και οι προοπτικές ανάπτυξης της περιφέρειας θα πρέπει να 

προκύψουν από την συμμόρφωση του πρωτογενούς τομέα σύμφωνα με τις εξελίξεις , 

τάσεις και αλλαγές τιον επιδοτήσεων της ΚΑΠ. Η πολιτική η οποία θα πρέπει να 

ακολουθηθεί θα πρέπει να υιοθετήσει μια νέα προσέγγιση και αντίληψη για την 

πολυλειτουργικότητα της ελληνικής γεωργίας, αλλά και να βοηθήσει στο πρόβλημα 

της απασχόλησης των κατοίκων της περιφέρειας. Η όλη ανάπτυξη θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί μέσα στα πλαίσια της κοινοτικής πολιτικής για την προστασία του 

περιβάλλοντος και για την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης. Επιπλέον, θα πρέπει να 

δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης στον 

αγροτικό χώρο και στην αύξηση του βαθμού εξωστρέφειας της παραγωγής και της 

διάθεσης.

Η κρίση η οποία έχει παρουσιάσει ο δευτερογενής τομέας, τα τελευταία χρόνια, 

έχει επηρεάσει και σε μεγάλο βαθμό την περιφέρεια. Η γενικότερη αποβιομηχάνιση 

έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην περιφέρεια, και ιδιαίτερα στους δυο πιο ανεπτυγμένους 

νομούς. Οι ελλείψεις βασικών υποδομών αλλά και η έλλειψη σύνδεσης του 

δευτερογενή τομέα με αυτόν του πρωτογενή, είναι χαρακτηριστικά τα οποία 

αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την αξιοποίηση του πρωτογενούς 

παραγόμενου προϊόντος. Ακόμη, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην επίλυση 

των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος των εργοστασίων, στους δυο νομούς 

του ανατολικού τμήματος της περιφέρειας, καθώς αποτελεί σημαντική δραστηριότητα 

για τις περιοχές και ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την αύξηση της ανεργίας. Η 

ύπαρξη βιομηχανιών σε αυτό το τμήμα της περιφέρειας έχουν τη δυνατότητα να 

προσδώσουν στους δυο νομούς ανταγωνιστική κλαδική εξειδίκευση.

Η ύπαρξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων ως προς το περιβάλλον, είναι ένας 

βασικός παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη αναβάθμιση του
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τουριστικού προϊόντος της περιφέρειας. Ωστόσο, η ανάπτυξη του τουρισμού υπάρχει 

περισσότερο μόνο στο ανατολικό τμήμα της περιφέρειας και δε διαχέεται και στο 

δυτικό, παρά τις δυνατότητες που υπάρχουν για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού. Συνεπώς οι νομοί του δυτικού τμήματος της περιφέρειας, θα πρέπει να 

στραφούν στην ανάπτυξη της ποιότητας του τουρισμού και των οικολογικών 

τουριστικών δραστηριοτήτων μέσω της δημιουργίας νέων τουριστικών 

δραστηριοτήτων, της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού και της 

προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η όλη ανάπτυξη στον τουρισμό θα 

βοηθήσουν τόσο στην ενδυνάμωση της απασχόλησης των νομών όσο και στη μείωση 

της ανεργίας.

Ακόμη, πρέπει να σημειωθεί ότι η περιφέρεια στον τομέα των υποδομών 

αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτά έχουν 

να κάνουν κυρίως με τη βελτίωση του οδικού δικτύου και τους χώρους υποδοχής 

παραγωγικών δραστηριοτήτων. Έτσι, η δημιουργία νέων υποδομών και η βελτίωση 

των υφιστάμενων θεωρείται επιβεβλημένη καθώς οι υποδομές αποτελούν σημαντικό 

εργαλείο που συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, στη μείωση των οικονομικών 

ανισοτήτων και της χωρικής ανισορροπίας, στην εξυπηρέτηση διαφόρων ανθρωπίνων 

δραστηριοτήτων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το περιβάλλον της περιφέρειας συγκεντρώνει μια αξιόλογη ποικιλία 

οικοσυστημάτων με ιδιαίτερα υψηλή αισθητική, πολιτιστική, ιστορική αξία και 

ιδιαίτερο φυσικό κάλλος. Μέσα από τις πολλές δυνατότητες που προσφέρουν οι 

πλούσιο δασικοί και γεωργικοί πόροι δημιουργούνται προϋποθέσεις για μεγαλύτερη 

ανάπτυξη αρκεί να εκτελεστούν τα απαραίτητα έργα υποδομής και να ληφθούν τα 

αναγκαία μέτρα για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων. Τέλος, η αειφορική διαχείριση 

του φυσικού περιβάλλοντος της περιφέρειας, κρίνεται αναγκαία καθώς μπορεί να 

συμβάλει στην ανάδειξη και στη βελτίωση της επισκεψιμότητάς της.

Με τη χρήση του Σύνθετου Δείκτη Ευημερίας και Ανάπτυξης (ΣΔΕΑ) όπου 

κατασκευάζεται με βάση δείκτες που αφορούν το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, την 

παραγωγική διάρθρωση, το δημογραφικό δυναμισμό, το επίπεδο ευημερίας και 

ανάπτυξης το επίπεδο των κοινωνικών και παραγωγικών υποδομών, συμπαιρένουμε 

ότι η περιφέρεια εμφανίζει ένα σχετικά καλό επίπεδο ανάπτυξης. Αυτό φαίνεται από 

την 8η θέση που καταλαμβάνει η περιφέρεια στο δείκτη αυτό, σε σύγκριση με τις 

υπόλοιπες περιφέρειες αλλά και από τη διαφορά στην τιμή με την Αττική που είναι 

πρώτη (27,4 για την Περιφέρεια Θεσσαλίας και 75,4 για την Αττική).

Οι πολιτικές, δράσεις και οι αναπτυξιακοί άξονες που έχουν επιλεγεί έχουν ως 

σκοπό την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και την αντιμετώπιση των 

μειονεκτημάτων του κάθε νομού της περιφέρειας. Αρχικά σκοπεύουν στη 

δραστηριοποίηση και εγρήγορση του πρωτογενή τομέα, στην περαιτέρω ενίσχυση του
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δευτερογενούς τομέα και ειδικότερα της μεταποίησης, στην αξιοποίηση της 

κέντροβαρικής θέσης της περιφέρειας και στην ανάπτυξη των τουριστικών 

δραστηριοτήτων και στα δυο τμήματα της περιφέρειας. II επίτευξη αυτοόν των στόχων 

θα συμβάλλει σε μια πιο ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, θα βοηθήσει 

στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και της απασχόλησης, στην αξιοποίηση του 

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στη μείωση της ανεργίας, στην αναβάθμιση 

των μεταφορικών, παραγωγικών, κοινωνικών υποδομών, στην ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού.

Η υλοποίηση όλων των μέτρων και δράσεων θα οδηγήσουν την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας σε μια νέα αναπτυξιακή πορεία, στης οποίας το βασικό χαρακτηριστικό θα 

είναι η άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ ανατολικού και δυτικού τμήματος. Τέλος, 

για την επίτευξη αυτών των στόχων απαιτούνται μια σειρά από ενέργειες όπως 

συντονισμός του ανθρώπινου δυναμικού, προγραμματισμός, συμμετοχικές διαδικασίες 

και συνεργασία μεταξύ φορέων και κατοίκων.
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