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Περίληψη 
 
Ο Νομός Τρικάλων ενώ χαρακτηρίζεται ως αγροτική περιοχή της Ελλάδας 
παράλληλα διαθέτει ποικιλία τουριστικών πόρων. Η σύνθεση του τουριστικού του 
προϊόντος, (οικοσυστήματα υψηλής αισθητικής, οικολογικής, φυσικής, πολιτιστικής 
αλλά και ιστορικής αξίας) σε συνδυασμό με τις κλιματολογικές συνθήκες  
σηματοδοτούν την τουριστική αξιοποίηση του για όλες τις εποχές του χρόνου. 
Η εμφάνιση νέων μορφών τουρισμού με εξειδικευμένο περιεχόμενο και στοχευμένο 
κοινό αποτελεί ένα φαινόμενο που παρατηρείται από τα τέλη του 20ου αιώνα. Οι 
ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού αποτελούν μία νέα και ισχυρή τάση στην 
τουριστική αγορά, που δίνει την δυνατότητα στο σύγχρονο τουρίστα να καλύψει όχι 
μόνο τη διασκέδαση και την αναψυχή του αλλά και τα προσωπικά ειδικά του 
ενδιαφέροντα. Περιοχές του Νομού Τρικάλων, όπως η Καλαμπάκα – Μετεώρα, Πύλη 
– Ελάτη – Περτούλι δέχονται τους περισσότερους τουρίστες κατά τη διάρκεια του 
χρόνου και έχουν τη δυνατότητα προσφέρουν και δραστηριότητες εναλλακτικού 
τουρισμού  
Η παρουσίαση μου έχει ως στόχο μέσα από μια συνοπτική προσέγγιση, με βάση την 
ανάλυση στοιχείων δευτερογενούς έρευνας να αναδείξει τη συμβολή του 
θρησκευτικού, χειμερινού και του τουρισμού υπαίθρου στη βιώσιμη τουριστική 
ανάπτυξη του Ν. Τρικάλων. Παράλληλα από την αποτύπωση της υπάρχουσας 
κατάστασης κατά την χρονική περίοδο 2005 – 2010 θα εξαχθούν χρήσιμα 
συμπεράσματα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση και 
εφαρμογή πολιτικών που συνδέουν την τουριστική ανάπτυξη του Νομού με τον 
αγροτικό τομέα του που σήμερα αντιμετωπίζει μια σειρά από σοβαρά προβλήματα τα 
οποία χρήζουν άμεσης και αποτελεσματικής διαχείρισης. Με τον τρόπο αυτό η 
βιώσιμη ανάπτυξη που μπορεί να επιτευχθεί αποτελεί μοχλό και για την ανάπτυξη 
της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας γενικότερα. 
Τα βασικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση είναι: 

• Ο συνολικός αριθμός των καταλυμάτων  
• Οι αφίξεις ανα κατηγορία καταλύματος 
• Η πληρότητα των καταλυμάτων ανά περίοδο. 
• Οι αφίξεις στο νομό και ανά περίοδο 
• Οι αφίξεις ανά ∆ημοτικό ∆ιαμέρισμα 
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Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα παρουσιαστούν με την μορφή διαγραμμάτων, 
πινάκων και δεικτών. 

Λέξεις κλειδιά 
Περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη,εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ύπαιθρος 
χώρος.  

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ε.1  Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού στο Ν. Τρικάλων ως αντικείμενο 
διερεύνησης 
 

Η εμφάνιση νέων μορφών τουρισμού με εξειδικευμένο περιεχόμενο και 

στοχευμένο κοινό αποτελεί ένα φαινόμενο που παρατηρείται από τα τέλη του 20ου 

αιώνα. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού αποτελούν μία νέα και ισχυρή τάση στην 

τουριστική αγορά, που δίνει την δυνατότητα στο σύγχρονο τουρίστα να καλύψει όχι 

μόνο τη διασκέδαση και την αναψυχή του αλλά και τα προσωπικά ειδικά του 

ενδιαφέροντα. Ο εναλλακτικός τουρισμός σχετίζεται άμεσα με το σύγχρονο τουρίστα 

και αναφέρεται σε ένα πλήθος επιμέρους μορφών τουρισμού όπου οι άνθρωποι 

αναζητούν ένα διαφορετικό τρόπο διακοπών ο οποίος συνδέεται με την προστασία 

του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος καθώς και την αναζήτηση νέων 

αξιών και τρόπων ζωής, (Λαγός, 2005). 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των εναλλακτικών μορφών  τουρισμού είναι η 

αναζήτηση της αυθεντικότητας και της επαφής με την φύση, η ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς  η προστασία του περιβάλλοντος  και η μικρής κλίμακας 

ανάπτυξη  που προέρχεται και οργανώνεται από τον τοπικό πληθυσμό ή τους 

τοπικούς φορείς και προσελκύει τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα  

Ο Νομός Τρικάλων ενώ χαρακτηρίζεται ως μία από τις αγροτικές  περιοχές  της 

Ελλάδας παράλληλα διαθέτει ποικιλία τουριστικών πόρων. Η σύνθεση του 

τουριστικού του προϊόντος, οικοσυστήματα υψηλής αισθητικής, οικολογικής, φυσικής, 

πολιτιστικής αλλά και ιστορικής αξίας, σε συνδυασμό με τις κλιματολογικές συνθήκες  

σηματοδοτούν τη δυνατότητα του να προσφέρει και δραστηριότητες εναλλακτικού 

τουρισμού. 
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Ειδικότερα τα Μετέωρα, αποτελούν σημαντικό τουριστικό προορισμό αφού  

αποτελούν μετά το Άγιον όρος, το δεύτερο μεγαλύτερο και σημαντικότερο μοναστικό 

συγκρότημα του ελληνικού χώρου και οι μονές των, έχουν χαρακτηριστεί από την 

UNESCO ως μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αντίστοιχα τουριστικό 

προορισμό κυρίως χειμερινού αλλά και τουρισμού υπαίθρου αποτελούν οι περιοχές 

Πύλη, Ελάτη και  Περτούλι.  

Σε   μία   εποχή   όπου   ο   τουριστικός   προορισμός  αποτελεί πλέον το βασικό 

πεδίο στο οποίο επικεντρώνεται η τουριστική ζήτηση, οι περιοχές αυτές,  μαζί με την 

πόλη των Τρικάλων, δέχονται τους περισσότερους τουρίστες κατά τη διάρκεια του 

χρόνου.  

Η εργασία που ακολουθεί έχει  ως στόχο μέσα από μια συνοπτική προσέγγιση, με 

βάση την αποτύπωση και την ανάλυση στοιχείων δευτερογενούς έρευνας, για  την 

χρονική περίοδο 2005 – 2011,να αναδείξει την υπάρχουσα συμβολή του 

θρησκευτικού, χειμερινού και του τουρισμού υπαίθρου  στην ανάπτυξη του Ν. 

Τρικάλων αλλά και να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία μπορούν να 

αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών που θα 

σηματοδοτήσουν τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη του νομού και τη σύνδεσή της με 

τον αγροτικό τομέα του και την ανάπτυξη παράλληλα  της τοπικής οικονομίας και 

κοινωνίας τόσο του ίδιου του νομού όσο και  της περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 

Ε.2 Μεθοδολογία 
 

Για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφική  

έρευνα για τον προσδιορισμό των εννοιών: Τουρισμός, Εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού, Τουριστικό προϊόν, Προορισμός και ανάλυση των στοιχείων της 

δευτερογενούς έρευνας, μέσω των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.), για την περίοδο  2005-2011, ούτως ώστε να παρουσιασθούν και να 

κατανοηθούν καλύτερα: 

- Οι περιοχές Καλαμπάκα – Καστράκι, Πύλη – Ελάτη – Περτούλι και πόλη των 

Τρικάλων ως τμήμα της ευρύτερης περιοχής της τουριστικής προσφοράς του 

Νομού Τρικάλων. 

- Οι περιοχές αυτές ως τουριστικός προορισμός. 
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- Η παροχή των τουριστικών υπηρεσιών στις περιοχές αυτές μέσα από την  

εξέλιξη της τουριστικής τους κίνησης και στη βάση αυτών να διατυπωθούν 

σχετικά συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής για το μέλλον.  

 

 

Ε.3 ∆ιάρθρωση της εργασίας 
 

Μετά την εισαγωγή στην   πρώτη Ενότητα  παρουσιάζεται μία συνοπτική 

παρουσίαση  του Ν. Τρικάλων. Στη δεύτερη Ενότητα παρουσιάζεται η ανάλυση των 

στοιχείων της δευτερογενούς έρευνας  για την τουριστική προσφορά και ζήτηση στις 

περιοχές Ελάτη –   Καλαμπάκα – Καστράκι –  Περτούλι – Πύλη και της πόλης των 

Τρικάλων με βάση τα δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 

Στην τρίτη  Ενότητα  παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα της εργασίας και οι 

προτάσεις πολιτικής για το μέλλον.  

Τέλος ακολουθεί η βιβλιογραφία και τα παραρτήματα. 

 

 

1. Συνοπτική παρουσίαση  του Ν. Τρικάλων   
 

Η ενότητα  αυτή περιλαμβάνει  µία συνοπτική περιγραφή  του Ν. Τρικάλων και μία 

συνοπτική παρουσίαση της τουριστικής του  προσφοράς. Ακολουθεί επίσης μια 

συνοπτική παρουσίαση των  περιοχών Καλαμπάκα – Καστράκι – Πύλη – Ελάτη – 

Περτούλι με τις τουριστικές υπηρεσίες που παρέχουν  ώστε να γίνει καλύτερα 

κατανοητή η γεωγραφική θέση τους, το είδος του τουρισμού που μπορεί να 

αναπτυχθεί καθώς και οι δυνατότητες προσέλκυσης τουριστών.  

 
1.1  Ο νομός Τρικάλων ως τουριστικός προορισμός 

Ο Ν. Τρικάλων, βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας στα Β∆ της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας της οποίας και   αποτελεί έναν από τους τέσσερις νομούς της. Έχει 

έκταση 3.389 Km2      και πληθυσμό 129.700 σύμφωνα με τα στοιχεία της 

απογραφής του 20111.  

                                                 
1 Απόφαση με αριθμό 2891/15−3−2013, (ΦΕΚ 630/Β΄/20−13−2013) και θέμα: Αποτελέσματα της Απογραφής 
Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De Facto Πληθυσμό της Χώρας. 
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Το έδαφος του Ν. Τρικάλων είναι στη μεγαλύτερη έκτασή του ορεινό, με τις 

ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις να καταλαμβάνουν τα 8/10 του Νομού και με.όλα τα 

στοιχεία του ορεινού τοπίου, όπως απότομες κλίσεις, έντονη χιονοκάλυψη και 

αραιοκατοίκηση.  

Η μοναδική πεδινή περιοχή του Νομού εκτείνεται στο Νοτιοανατολικό τμήμα του 

Νομού και αποτελεί προέκταση και τμήμα της μεγάλης πεδιάδας της Θεσσαλίας.Οι 

κύριοι ποταμοί του είναι ο Αχελώος και ο Πηνειός ενώ από αυτούς ρέουν 

παραπόταμοι και υπάρχουν και άλλοι μικροί ποταμοί . 

Το κλίμα του Ν. Τρικάλων είναι ηπειρωτικό. Ο χειμώνας είναι πολύ ψυχρός, με 

πολλά χιόνια στα ορεινά και το καλοκαίρι πολύ θερμό, λόγω της απουσίας της 

θάλασσας.  

Το τουριστικό προϊόν του Ν. Τρικάλων μπορεί να αξιολογηθεί  ως ιδιαιτέρως 

σημαντικό και η υψηλή αξία του οφείλεται κυρίως στη σύνθεσή του αφού αποτελείται 

από πληθώρα τουριστικών πόρων, όπως οικοσυστήματα υψηλής αισθητικής, 

οικολογικής, φυσικής, πολιτιστικής αλλά και ιστορικής αξίας. 

Ταυτόχρονα, οι φυσικές, κλιματολογικές και γεωμορφολογικές συνθήκες του 

Νομού συμβάλλουν στην αρτιότερη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος και 

εξασφαλίζουν τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης και αύξησης της 

ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος του  Ν. Τρικάλων.  

Τα θέλγητρα της περιοχής, ως ένα από τα κύρια συστατικά που συνθέτουν το 

συνολικό τουριστικό προϊόν, περιλαμβάνουν (Λαγός-∆ιονυσοπούλου, 2000,σελ.  

409): 

α) Φυσικά θέλγητρα:  
 Ο νομός διαθέτει τα Μετέωρα, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, 

ψηλές βουνοκορφές, πυκνά και αξιόλογα δάση, μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και 

πανίδας, αλπικά λιβάδια σπάνια αρωματικά βότανα, πλούσιους υδάτινους  πόρους 

και  άφθονα νερά, πεδιάδες και παρουσιάζει εκπληκτικές εναλλαγές τοπίων, 

χιονοδρομικό κέντρο, τρία (3) καταφύγια, τρεις  (3) περιοχές υπό καθεστώς 

προστασίας του δικτύου NATURA.  
Οι δραστηριότητες στην ύπαιθρο αξιοποιούν τα θέλγητρα αυτά και αποτελούν ένα 

επιπλέον κίνητρο για όσους λατρεύουν τη φύση και αναζητούν την ένταση και την 

περιπέτεια στον ελεύθερο χρόνο τους να επισκεφτούν τις περιοχές του Ν. Τρικάλων 

αφού έτσι απολαμβάνουν την ιδανική βιωματική προσέγγιση της φύσης και την 

άμεση επαφή με το σπάνιας ομορφιάς τοπίο των  περιοχών. 
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 Ο νομός  έχει να προσφέρει πληθώρα επιλογών που υπόσχονται πλούσιες 

συγκινήσεις στους λάτρεις της φύσης και της περιπέτειας προσφέροντας τη 

δυνατότητα να δοκιμάσουν διάφορες δραστηριότητες μέσα από τις εναλλακτικές 

μορφές τουρισμού2.  

Το χειμώνα, παιχνίδι με το χιόνι και σκί στο οργανωμένο χιονοδρομικό κέντρο, η 

χειμερινή ορειβασία, αλλά και τα ζεστά καταφύγια στην Ελάτη και στο Περτούλι 

κάνουν την περιοχή έναν από τους κυριότερους χειμερινούς προορισμούς στην 

Ελλάδα. Η άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, παρέχουν ακόμη περισσότερες 

δυνατότητες για σπορ δράσης: ορεινή ποδηλασία στις σε δασωμένες κοιλάδες, 

συναρπαστικές πτήσεις με αλεξίπτωτο βουνού και περιπετειώδες canyoning σε 

απότομες χαράδρες. Οι πιο τολμηροί μπορούν να επιλέξουν αναρρίχηση και rappel 

στην Πίνδο, και στα Μετέωρα, τους επιβλητικούς βράχους. Αιωνόβια έλατα, πεύκα, 

καστανιές και πλατάνια, χιλιάδες είδη φυτών, σπάνια και προστατευόμενα είδη 

πανίδας, προσκαλούν για πεζοπορία και περιπλάνηση σε άμεση επαφή με τη φύση. 

Περίπατοι με άλογα και μαθήματα τοξοβολίας προσφέρονται για όσους θέλουν να 

ακολουθήσουν τα ίχνη τω προγόνων. Τα ποτάμια, τα ρυάκια και οι κρυστάλλινες 

πηγές που διατρέχουν ολόκληρο το νομό Τρικάλων περιβάλλονται από μοναδικής 

ομορφιάς τοπία και υγροτόπους. Ο Πηνειός, με το σπάνιο οικοσύστημα, ο Αχελώος 

και οι δεκάδες παραπόταμοί τους επιφυλάσσουν στους επισκέπτες αξέχαστες 

εμπειρίες, με δραστηριότητες όπως κωπηλασία, rafting και canoe kayak ή ακόμη και 

ψάρεμα. Η πλούσια φυσική κληρονομιά δεν είναι όμως το μόνο χαρακτηριστικό του 

νομού. ∆εκάδες χωριά, παραδοσιακοί οικισμοί και κωμοπόλεις, αποτελούν ιδανικούς 

προορισμούς για διαμονή και για περίπατο ανάμεσα στα στενά δρομάκια και τα 

σπίτια με την ξεχωριστή τους αρχιτεκτονική. Γραφικές πλατείες, πλακόστρωτα 

μονοπάτια, πέτρινα τοξωτά γεφύρια και βρύσες κάτω από αιωνόβια πλατάνια, 

προσκαλούν τον επισκέπτη να ανακαλύψει την καρδιά της ελληνικής κουλτούρας και 

παράδοσης. Να γνωρίσει τοπικά έθιμα που οι ρίζες τους χάνονται στα βάθη των 

αιώνων και να θαυμάσει μοναδικά δημιουργήματα λαϊκής τέχνης. Να δοκιμάσει την 

αυθεντική ελληνική φιλοξενία των ντόπιων κατοίκων και να διασκεδάσει μαζί τους σε 

πανηγύρια με παραδοσιακές μουσικές και χορούς. Παράλληλα τα Τρίκαλα γοητεύουν 

με τις ιστορικές διαδρομές τους, με τους πολιτιστικούς θησαυρούς στα μουσεία και 

                                                 
2 Πηγή: Ελληνική Δημοκρατία, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακή  ΕνότηταΤρικάλων.     
Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 
http://www.anentsa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=251, (29/4/2013). 
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στις βιβλιοθήκες τους, τις ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις πολύβουες αγορές και 

τις ζωντανές γειτονιές τους, που προσφέρουν επιλογές διασκέδασης για κάθε 

προτίμηση. 

Στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποιούνται τρία γραφεία εναλλακτικού 

τουρισμού και υπαίθριων δραστηριοτήτων, ενώ στα λιβάδια Περτουλίου και στο 

Χιονοδρομικό κέντρο λειτουργούν σημεία ενοικίασης εξοπλισμού χειμερινών και 

υπαίθριων sport. 

β) Κατασκευασμένα θέλγητρα: 
Πολλά και αξιόλογα φρούρια, ένας μεγάλος αριθμός πέτρινων γεφυριών τα οποία 

είναι εντυπωσιακά και αποτελούν σημεία ενδιαφέροντος για τον επισκέπτη, τα 

πετρόχτιστα σπίτια  και  αρχοντικά όπως της παλιάς Τύρνας που έχουν 

κατασκευαστεί από Ηπειρώτες μαστόρους, με χαρακτηριστικό τους τα υπέρθυρα και 

παραδοσιακές βρύσες. 

γ) Πολιτιστικά θέλγητρα: 
Ο ιστορικός, εκκλησιαστικός και μοναστηριακός πλούτος του νομού  είναι πολύ 

σημαντικός  με μεγάλο αριθμό πολύ αξιόλογων ιστορικά εκκλησιών των βυζαντινών 

και των μεταβυζαντινών χρόνων, εκτός από τις Ιερές Μονές των Μετεώρων. Σε όλο 

το νομό υπάρχει επίσης μεγάλος αριθμός μνημείων ενώ ευρήματα στο σπήλαιο της 

Θεόπετρας επιβεβαιώνουν την ανθρώπινη παρουσία στη περιοχή από τη μέση 

παλαιολιθική περίοδο ενώ έχουν βρεθεί και οικισμοί της αρχαιότερης νεολιθικής 

εποχής, μυκηναϊκοί τάφοι και πρωτογεωμετρικοί τάφοι. 

Υπάρχουν επίσης Λαογραφικά Μουσεία , Μουσεία – Πινακοθήκες – Εκθεσιακοί 

χώροι ενώ ένα σημαντικό τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς του νομού αποτελούν 

οι παραδοσιακές εκδηλώσεις και τα πανηγύρια που γίνονται κάθε χρόνο στα διάφορα 

χωριά και σερβίρονται αυθεντικές γεύσεις με αγνά προϊόντα όπως κρέας και τυρί από 

βοοειδή που ζούν στον ήλιο και τον αέρα του βουνού, χωριάτικα λουκάνικα και 

παραδοσιακές πίτες, μέλι από τα ορεινά έλατα, γλυκά κουταλιού, xαλβά, δυνατό 

τσίπουρο και βιολογικά κρασιά που δημιουργούνται από τις πατροπαράδοτες από 

γενιά σε γενιά συνταγές των κατοίκων. 

Από την εμπειρία ενός ταξιδιού στο νομό δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι 

επισκέψεις στις ταβέρνες και στα παραδοσιακά τσιπουράδικα. Μπορεί επίσης να 

δοκιμάσει και να πάρει μαζί του σπάνια αρωματικά βότανα, και αμέτρητες άλλες 

γευστικές απολαύσεις που παράγονται στην περιοχή.  
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1.2  Οι περιοχές Καλαμπάκα – Καστράκι – Πύλη – Ελάτη – Περτούλι ως 
τουριστικός προορισμός 

 

Η Καλαμπάκα είναι κωμόπολη του  Ν. Τρικάλων και πρωτεύουσα του 

ομώνυμου ∆ήμου με πληθυσμό 21.9913 κατοίκους. Είναι χτισμένη κάτω ακριβώς 

από τους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων, αυτό το σπάνιο γεωλογικό 

φαινόμενο, ενώ κοντά της περνάει ο ποταμός Πηνειός. Κατοικούνταν από τα αρχαία 

χρόνια με το όνομα Αιγίνιο. Η ονομασία Καλαμπάκα δόθηκε πριν 6-7 περίπου αιώνες 

και είναι Τουρκικής προέλευσης και σημαίνει ισχυρό φρούριο.  

Το σημαντικότερο αξιοθέατο είναι4: Ο ιστορικός Ναός κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο 

οποίος ανεγέρθη μεταξύ 10ου και 11ου αιώνα με υλικά του αρχαίου Ναού του 

Απόλλωνα  και ο οποίος είναι μοναδικός στον Ορθόδοξο κόσμο για τον μαρμάρινο 

άμβωνα στο κέντρο του. Οι τοιχογραφίες του ναού χρονολογούνται από τον 12ο έως 

τον 16ο αιώνα. Αρκετές τοιχογραφίες έγιναν το 1573 από τον ιερέα Κυριαζή και τον 

Νεόφυτο, γιο του περίφημου ζωγράφου Θεοφάνη του Κρητός. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο 

του ναού ανήκει στα αξιόλογα έργα της μεταβυζαντινής ξυλογλυπτικής και έχει 

κατασκευαστεί μάλλον κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα.  

Η τρίκλιτη βασιλική της Καλαμπάκας, σκήτες και κελιά εντός του Μετεωρίτικου 

χώρου, το σπήλαιο της Θεόπετρας, ο παραδοσιακός οικισμός του Καστρακίου, τα 

Βυζαντινά μνημεία της περιοχής των Χασίων (Ιερά Μονή Σταγιάδων 11ος αι. ) και 

Ασπροποτάμου (Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού ∆ολιανών1770 ), οι Ιερές Μονές Κοιμ. 

Θεοτόκου Βυτουμά (1559) και Αγίων Θεοδώρων (1541), η παλαιά γέφυρα της 

Σαρακίνας, έργο του Αγίου Βησσαρίωνος, ο λαξευμένος σε βράχο Ναός των Αγίων 

Αποστόλων Σαρακίνας (1766) είναι επίσης άλλα ενδεικτικά αξιοθέατά της. 

Σημαντική επίσης είναι η παλιά πόλη (Σπωτός) που έχει αναπλαστεί πρόσφατα, 

καθώς και η μοναδική στην Ελλάδα Σχολή Ξυλογλυπτικής. Στην πόλη υπάρχουν 

επίσης χαλκουργεία με σπάνια χειροποίητα χάλκινα είδη.  

Η πόλη της Καλαμπάκας5 αποτελεί ορμητήριο για τους επισκέπτες κυρίως των 

Μετεώρων αλλά και αυτών που επιθυμούν να γνωρίσουν τα μνημεία και τις υπέροχες 

                                                 
3 Απόφαση με αριθμό 2891/15−3−2013, (ΦΕΚ 630/Β΄/20−13−2013) και θέμα: Αποτελέσματα της Απογραφής 
Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De Facto Πληθυσμό της Χώρας. 
4 Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.kalabakacity.gr/kalampaka-kalabaka.html , (30/4/2013). 
 
5   Στρατηγικό  σχέδιο ανάπτυξης N. Τρικάλων για την περίοδο 2007 -2015.  
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τοποθεσίες του Ασπροποτάμου, των Χασίων, του Κόζιακα και άλλων περιοχών του 

νομού.  

 

Καστράκι 
 
   Σαν αετοφωλιά ριζωμένη ανάμεσα στους γιγάντιους βράχους των Μετεώρων, το 

Καστράκι αγναντεύει την κοιλάδα του Πηνειού και την οροσειρά της Πίνδου. Η 

Κοινότητα του Καστρακίου, που ανήκει στο δήμο Καλαμπάκας, εμπερικλείει στον 

χώρο της τα 4/6 της περιοχής των Μετεώρων και το χωριό, έχοντας ριζώσει στις 

πλαγιές και τις κοιλάδες τους, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άγριας ομορφιάς 

τους και της μεγαλόπρεπης φύσης τους. Ο οικισμός του Καστρακίου έχει 

χαρακτηριστεί τρεις φορές από το ελληνικό κράτος παραδοσιακός, διατηρητέος και 

παραθεριστικός - τουριστικός6 και αποτελεί μαζί με το σύνολο της περιοχής των 

Μετεώρων μνημείο της φύσης και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά αναγνωρισμένο 

από την ΟΥΝΕΣΚΟ.7  

Τα Μετέωρα  

Οι βράχοι8 των Μετεώρων, με τις Ιερές Μονές - πυρήνες Ορθόδοξης Πίστης και 

Πολιτισμού, αποτελούν  ένα εντυπωσιακό γεωλογικό φαινόμενο γνωστό για την 

μοναδικότητά του σε όλο τον κόσμο βρίσκονται στην περιοχή Καστράκι και πλησίον 

της Καλαμπάκας. Στις απόκρημνες και γυμνές κορυφές των βράχων δημιουργήθηκε 

η πολιτεία του Ανατολικού Ορθόδοξου Ασκητισμού. Τα Μετέωρα έχουν 

χαρακτηριστεί ως το δεύτερο Άγιο Όρος και συνεχίζουν τη μοναστική παράδοση εδώ 

και έξι περίπου αιώνες. Τα πρώτα μοναστήρια κτίστηκαν κατά τον 14ο αιώνα. Με το 

πέρασμα των χρόνων ορισμένα από αυτά ανακατασκευάστηκαν και άλλα υπέστησαν 

σημαντικές επισκευές προκειμένου να συμπληρωθούν, και να δοθεί έτσι το τελικό 

αρχιτεκτονικό τους σχήμα. Από τα 24 μοναστήρια σήμερα λειτουργούν τα έξι, ενώ τα 

υπόλοιπα 15 είναι ακατοίκητα και ερειπωμένα. Οι Ιερές Μονές της Μεταμορφώσεως 

του Σωτήρος ή του Μεγάλου Μετέωρου, της Αγίας Τριάδας, του Αγίου Νικολάου του 

                                                 
6 ΦΕΚ 201/1965, ΦΕΚ 352/ Τεύχος Β - 31.5.1967 μαζί με τα θεσσαλικά χωριά Αμπελάκια, Βυζίτσα, Τρίκκερι, 
Τσαγκαράδα και Πύλη & ΦΕΚ 223Α/1977. 
7Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.meteora-kastraki.gr/kastraki.html, (29/4/2013). 
8 Μάλλον δημιουργήθηκαν από αποθέσεις ενός μεγάλου ποταμού, πιθανότατα του Αλιάκμονα, κατά τον 
Καινοζωικό αιώνα. Οι ιστορικοί και οι γεωλόγοι ασχολούνται με τη δημιουργία των βράχων εδώ και 1000 
περίπου χρόνια. 
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Αναπαυσά, και του Βαρλαάμ είναι ανδρικές ενώ η Ιερά Μονή Ρουσάνου και Αγίου 

Στεφάνου είναι γυναικείες. Σήμερα έχουν συντηρηθεί και αναστηλωθεί οι Ιερές Μονές 

του Αγίου Νικολάου Μπάντοβα (μετόχι της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας) και της 

Υπαπαντής (μετόχι της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως ή Μεγάλου Μετεώρου). Οι 

τοιχογραφίες των μοναστηριών είναι δημιουργήματα μοναχών και ιερέων αλλά και 

σπουδαίων αγιογράφων, κάποιες από αυτές όμως έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. 

Στα Μετέωρα σώζονται θησαυροί, κειμήλια και πολλά έργα μικροτεχνίας. 

Αντιπροσωπευτικό δείγμα μικροτεχνίας είναι το αριστουργηματικό ξυλόγλυπτο 

τέμπλο που βρίσκεται στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου.  

 

Πύλη 
 
Βρίσκεται στην είσοδο της πεδινής περιοχής της Θεσσαλίας προς τα ορεινά της 

Πίνδου και σήμερα είναι έδρα του ομώνυμου ∆ήμου 14.343 κατοίκους.9 Τα δύο 

αντικριστά βουνά: Κόζιακας και Ίτανος που διαχωρίζονται από τον Πορταϊκό 

(Πορτιάτη) ποταμό σχηματίζουν μία φυσική μεγαλόπρεπη Πύλη, απ’ όπου και το 

όνομα της κωμόπολης. 

Στην Πύλη10 μπορεί κανείς να επισκεφτεί: τη μοναδική βυζαντινή εκκλησία η 

οποία βρίσκεται απέναντι, στην Πόρτα-Παναγιά και χρονολογείται από την εποχή της 

Άννας Κομνηνής (1283 μ.Χ.). Χαρακτηριστικό αυτής της εκκλησίας είναι ότι έχει 

τοποθετημένες εκατέρωθεν της Κύριας Πύλης στο ιερό, τις εικόνες της Παναγίας και 

του Χριστού. Οι ίδιες δε εικόνες είναι μοναδικές, ολόσωμες, κατασκευασμένες από 

πολύχρωμες ψηφίδες. 

Η Πόρτα-Παναγιά είναι η γενέτειρα του Αγίου Βησσαρίωνα του θαυματουργού, 

μεγάλη μορφή της Χριστιανοσύνης, άλλοτε μητροπολίτη Λαρίσης και Τρίκκης και 

πολιούχος της Πύλης, Καλαμπάκας και Τρικάλων. 

Έργα του: Το μονότοξο λίθινο γεφύρι επί του Πορταϊκού, στα στενά (1514 μ.Χ.) , 

που γεφυρώνει τον Ίταμο με τον Κόζιακα και ήταν η μοναδική δίοδος από και προς 

την πεδιάδα των Τρικάλων για τους κατοίκους των ορεινών περιοχών και η Μονή 

∆ουσίκου, λίγα χιλιόμετρα από την Πύλη. 

 
                                                 
9 Απόφαση με αριθμό 2891/15−3−2013, (ΦΕΚ 630/Β΄/20−13−2013) και θέμα: Αποτελέσματα της Απογραφής 
Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De Facto Πληθυσμό της Χώρας. 
10 Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.3kala.gr/elatipertouli/pyli.asp, (2/5/2013). 
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Ελάτη  
 

Η Ελάτη, (Τύρνα για του ντόπιους όπως ήταν το  παλιό όνομα του χωριού μέχρι 

το 1955), μόλις 32 χλμ. από τα Τρίκαλα  και 13 χιλιόμετρα μετά την Πύλη,  είναι το 

μεγαλύτερο χωριό του ορεινού όγκου των Τρικάλων, χτισμένη αμφιθεατρικά, σε ύψος 

950 μέτρων, στις πλαγιές του όρους Κόζιακα, ενός βουνού απέναντι από τα 

Μετέωρα, κυριολεκτικά μέσα στα έλατα, για αυτό και πήρε την νέα ονομασία του. 

Αποτελεί κοινότητα του δήμου Πύλης και διαθέτει σήμερα όλες εκείνες τις 

υποδομές και προδιαγραφές που την αναδεικνύουν ως τουριστικό προορισμό 

«πρώτης γραμμής» για όλες τις εποχές του έτους.  

Στην Ελάτη , ως αξιοθέατα είναι:  ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου, που 

χρονολογείται από το 1822 με το εντυπωσιακό τέμπλο του δημιούργημα ηπειρωτών 

μαστόρων, τα παλιά αρχοντικά του και οι παραδοσιακές του βρύσες. Ένα σημείο με 

υπέροχη θεά, είναι ο Κόκκινος βράχος, πάνω από την Ελάτη με μεγάλα τμήματά του 

να έχουν κόκκινο χρώμα και σε αυτό να οφείλεται το όνομά του.  

Παρέχει στον επισκέπτη ένα μοναδικού κάλους φυσικό περιβάλλον, φιλοξενία σε 

άφθονα γραφικά καταλύματα , και ανεπανάληπτους για τις παραδοσιακές γεύσεις 

τους χώρους εστίασης. Είναι το ορμητήριο για μοναδικές σε ομορφιά διαδρομές σε 

πολλά δασικά μονοπάτια που ξεκινούν από το χωριό, μέσα στο πυκνό ελατόδασος, 

για οδηγούς και πεζοπόρους  για αυτό και η πρώτη δραστηριότητα στην Ελάτη είναι 

η πεζοπορία.  
Το ποδήλατο βουνού είναι επίσης μία άλλη δραστηριότητα. 

 

Περτούλι 

Σε υψόμετρο 1.150 μέτρων και απόσταση 50 χιλιομέτρων από τα Τρίκαλα, μετά 

την Ελάτη , συναντούμε το χωριό Περτούλι, που ανήκει ως τοπική κοινότητα στο 

∆ήμο Πύλης.  Χτισμένο αμφιθεατρικά στις πλαγιές του όρους Κόζιακα στην είσοδο 

μιας απόκρημνης κοιλάδας, στην καρδιά ενός μοναδικού ελατοδάσους στη Νότια 
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Πίνδο αποτελούσε στο παρελθόν τόπο συνάθροισης των κτηνοτρόφων της 

περιοχής11.  

Προσφέρει μοναδική ηρεμία και ατελείωτη θέα στα δάση της περιοχής ενώ 

επισημαίνεται ότι το δάσος Περτουλίου είναι ένα από τα πιο όμορφα και 

καλοδιατηρημένα δάση ελάτης στην Ελλάδα με σημαντικό επίσης  βιότοπο όπως 

είναι το δάσος της Μάνας, στο οποίο ζουν ελάφια, ζαρκάδια, αρκούδες και λύκοι και 

στο οποίο υπάρχει και η ομώνυμη πηγή. Σ ’αυτό έχει συμβάλει το γεγονός ότι την 

εκμετάλλευση και χρήση του εν λόγω δάσους έχει με εκατονταετές συμβόλαιο το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στο ενδιάμεσο διάστημα ανάμεσα στην 

Ελάτη και το Περτούλι υπάρχουν τα μοναδικής ομορφιάς Περτουλιώτικα λιβάδια, τα 

οποία δημιουργούν χειμώνα καλοκαίρι ένα μαγευτικό τοπίο. Εδώ στα τέλη Μαΐου, 

γίνεται το «Αντάμωμα των Σαρακατσαναίων» απ’ όλες τις γωνιές της Ελλάδας. Στα 

πλαίσια της συνάντησης αυτής, γίνεται αναπαράσταση του νομαδικού τρόπου ζωής 

τους, ακούγεται η παραδοσιακή μουσική τους και οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία 

να δοκιμάσουν την παραδοσιακή κουζίνα τους.  

Εδώ βρίσκεται και το Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου που ιδρύθηκε το 1983, με 

μικρή σχετικά πίστα, εξοπλισμένη όμως με σκί-λιφτ και πρόσφατα με τελεφερίκ. 

Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου επίσης υπάρχουν δραστηριότητες υπαίθρου όπως 

ιππασία, τοξοβολία, ποδηλασία, διαδρομές με τζιπ ή moto cross.  

Το Περτούλι, είναι από μόνο του ένα αξιοθέατο καθώς βρίσκεται μέσα στην 

αγκαλιά της Νότιας Πίνδου σε ένα περιβάλλον γεμάτο έλατα  όπου η φύση είναι 

πρωταγωνιστής. Σήμερα αυτό που κάνει το χωριό να ξεχωρίζει είναι τα γραφικά 

πέτρινα σπίτια του με τις κόκκινες ή πέτρινες στέγες αλλά και οι γραφικοί ναοί του 

χωριού. 

Η διαμονή στο Περτούλι έχει πολλές επιλογές ενώ υπηρεσίες εστίασης και  

πολλά καταστήματα προσφέρουν τοπική κουζίνα και πωλούν παραδοσιακά 

προϊόντα.  

1.3  Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού στο Ν. Τρικάλων  
 

                                                 
11 Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.touristorama.com/europe/greece/thessaly/n_trikalon/elati_trikala , 
(2/5/2013). 
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Ο θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί μία εναλλακτική μορφή τουρισμού που 

βασίζεται στην πραγματοποίηση τουριστικών δραστηριοτήτων γύρω από τα μνημεία 

και τους χώρους θρησκευτικού ενδιαφέροντος και σημασίας, ενώ πολλές φορές 

περιγράφεται υπό την ευρύτερη έννοια του προσκυνήματος, (Λαγός, 2005). Αυτή η 

μορφή του ταξιδίου ήταν γνωστή από τα αρχαία ακόμα χρόνια. Συνδυάζεται με άλλες 

μορφές τουρισμού όπως ο αγροτουρισμός και ο περιηγητικός.  

Ο νομός Τρικάλων παρουσιάζει έντονη θρησκευτική τουριστική δραστηριότητα 

αφού διαθέτει σημαντικά θρησκευτικά μνημεία παγκόσμιας εμβέλειας όπως τα 

Μετέωρα αλλά και αξιόλογους ναούς και μοναστήρια. 

Ο τουρισμός υπαίθρου είναι μία νέα μορφή τουρισμού εκτός αστικού χώρου και 

αποτελεί δραστηριότητα εκείνων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα 

παραγωγής. Συμβάλει ώστε ο επισκέπτης να: 

• Γνωρίσει τις αγροτικές περιοχές και την καθημερινή ζωή των κατοίκων του 

αγροτικού χώρου. 

• Έρθει σε επαφή με την φύση και με δραστηριότητες στην ύπαιθρο για να 

νιώσει την χαρά της περιήγησης, τις γνώσεις και της ανακάλυψης. 

Τέλος, επειδή αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του πρωτογενή και του 

δευτερογενή τομέα με τον τομέα του τουρισμού με αυτό τον τρόπο στηρίζει και 

τονώνει την τοπική αγορά.  

Εκτός από την ύπαιθρο και οι ορεινοί όγκοι αποτελούν αξιόλογους τουριστικού 

προορισμούς. Η ποιότητα του φυσικού τοπίου και η αυθεντικότητα των τοπικών 

πληθυσμών επιδρούν θετικά στην τουριστική προσφορά.  

Η χιονοδρομία ως αθλητική δραστηριότητα και δραστηριότητα  αναψυχής 

αποτέλεσε την αιτία για την ανάπτυξη του ορεινού χιονοδρομικού τουρισμού. Τα 

τελευταία χρόνια παράλληλα με την χιονοδρομία αναπτύσσονται νέες δραστηριότητες 

όπως ορεινή πεζοπορία, ορειβασία, ορεινή ποδηλασία, ιππασία και αναρριχήσεις, 

(Βαρβαρέσος, 2000).  

Όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι δυνατές στον νομό Τρικάλων αλλά κυρίως 

στις περιοχές Πύλη, Ελάτη και Περτούλι με το χιονοδρομικό κέντρο του..  
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2. ∆ευτερογενής ερευνά στην περιοχή του Ν. Τρικάλων  για την περίοδο 2005-
2011 
 

Η ενότητα  αυτή περιλαμβάνει  την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης τόσο στο Ν. 

Τρικάλων όσο και για τις περιοχές Ελάτη –  Καλαμπάκα – Καστράκι –  Περτούλι – 

Πύλη και της πόλης των Τρικάλων του Ν. Τρικάλων, για την περίοδο 2005 – 2011 

μέσα από την ανάλυση και τη σύγκριση στατιστικών στοιχείων που προέρχονται από 

δευτερογενή έρευνα. 

Με βάση την ανάλυση αυτή αλλά και την μορφή τουρισμού που οι 

προαναφερόμενες περιοχές υποστηρίζουν με τις τουριστικές υποδομές και αναδομές 

που υπάρχουν σε αυτές, σε σχέση με τις υπόλοιπες παροχές του νομού, 

τεκμηριώνεται η συμβολή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην οικονομική και 

περιφερειακή ανάπτυξη του Ν. Τρικάλων αλλά και σηματοδοτούνται άξονες πολιτικής 

για το μέλλον του τουρισμού στο νομό.  

 

2.1 Η εξέλιξη της τουριστικής κίνησης στο Ν. Τρικάλων την περίοδο 2005-
2011 

 

Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής  Στατιστικής Αρχής (ΕΛ. ΣΤΑΤ.), μέσα από 

μία  σειρά πινάκων12 που περιέχονται στο Παράρτημα Α, καταγράφεται  και 

αναλύεται η εξέλιξη της τουριστικής κίνησης στο Ν. Τρικάλων την περίοδο 2005-

2011. 

Με βάση την ανάλυση αυτή μπορούμε ενδεικτικά και συνοπτικά να 
τεκμηριώσουμε τα εξής: 

 

                                                 
12 Η σύνθεση  τους  έγινε με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής  Στατιστικής Αρχής (ΕΛ. ΣΤΑΤ.)  
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 Ο αριθμός των καταλυμάτων παρουσιάζει μία άνοδο μέχρι και το 2009 και 

δείχνει 

μια  σταθερότητα την τριετία της οικονομικής κρίσης 2009-2011. Η συνολική αύξηση 

την περίοδο 2005-2011 είναι 14,7%, (ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-1). 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-1 

Η εξέλιξη της δυναμικότητας των καταλυμάτων στο σύνολο του Ν. Τρικάλων  
 για την περίοδο 2005 – 2010 

 
Πηγή: Πίνακας 2.1-1 

 

 Ο αριθμός των δωματίων παρουσιάζει ετήσια άνοδο για όλη την περίοδο 

2005-2011, (ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-2). Η συνολική αύξηση για την περίοδο αυτή είναι 20% 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-2 
Η εξέλιξη της δυναμικότητας των δωματίων στο σύνολο του Ν. Τρικάλων  

για την περίοδο 2005 – 2010 
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Πηγή: Πίνακας 2.1-1 

 Ετήσια άνοδο παρουσιάζεται και στη δυναμικότητα των κλινών για όλη την 

Περίοδο 2005-2011, (ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-3). Η συνολική αύξηση για την ίδια περίοδο είναι 

19,8%. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-3 
Η εξέλιξη της δυναμικότητας των κλινών στο σύνολο του Ν. Τρικάλων  

για την περίοδο 2005 – 2010 

 

 
Πηγή: Πίνακας 2.1-1 

 

 Η εποχικότητα αναδεικνύει το μήνα Απρίλιο  να είναι ο πρώτος του έτους. 

Ενδεικτικό το  ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-4 για το έτος 2010. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-4 
Η εξέλιξη ανά μήνα των συνολικών αφίξεων και διανυκτερεύσεων στο σύνολο 

του Ν. Τρικάλων για το έτος  2010 

 

 
Πηγή: Πίνακας 2.1-16 

 Μόνο στις περιοχές Καλαμπάκα και Καστράκι λειτουργούν, για την 

περίοδο 2005 -  

2011,  2 και 3 Camping αντίστοιχα που ο αριθμός τους παραμένει σταθερός καθώς 

και οι διαθέσιμες θέσεις τους (756). Η κίνησή τους δεν επηρεάζουν την γενική εικόνα 

της τουριστικής κίνησης του νομού. 
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 Οι αφίξεις ημεδαπών παρουσιάζουν άνοδο κατά 20%, μέχρι το 2008, και 

μετά  

υποχωρούν το 2010 σε 8,2%. Οι διανυκτερεύσεις ημεδαπών παρουσιάζουν για την 

ίδια περίοδο την ίδια εικόνα με αύξηση 20,5% μέχρι το 2008 και υποχώρηση το 2010 

6,5%. ∆ηλαδή τόσο οι αφίξεις όσο και οι διανυκτερεύσεις μέσα σε διάστημα έξη ετών 

παρουσιάζουν μικρή αύξηση. 

Οι αφίξεις των αλλοδαπών είναι περισσότερες των ελλήνων σε ποσοστό από 18-

21% για την περίοδο 2005-2008 για να πέσουν στο 6% το 2010. Η εικόνα αυτή δεν 

ανταποκρίνεται στις διανυκτερεύσεις που με εξαίρεση τα έτη 2007 και 2008 που 

εμφανίζουν αύξηση σε σχέση με το 2005, όλα τα άλλα χρόνια υπάρχει μείωση. 

Οι συνολικές αφίξεις και διανυκτερεύσεις αν και αυξάνονται αισθητά, ενδιάμεσα 

της περιόδου 2005-2010, για  το έτος 2010 είναι μόνο κατά 3%αυξημένες σε σχέση 

με το 2005, (ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-5).  
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-5 
Συνολικός αριθμός αφίξεων και διανυκτερεύσεων Ημεδαπών και Αλλοδαπών  

στο σύνολο του Ν. Τρικάλων, για την περίοδο   2005 – 2010 

 

 
Πηγή: Πίνακας 2.1-3 

 Η πληρότητα το 2005 στο σύνολο του Ν. Τρικάλων ήταν 37% και όλη αυτή την 

περίοδο κινείται μειούμενη για να πέσει στο 25,5% το 2010, (ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-6). 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-6 
Μέση Πληρότητα (%) στο σύνολο του Ν. Τρικάλων, για την περίοδο   

 2005 – 2010 

 
 

Πηγή: Πίνακας 2.1-3 

 

 

 Για την περίοδο 2005 – 2011 η περιοχή της Ελάτης παρουσιάζει  αύξηση 
στον 

αριθμό καταλυμάτων κατά 7% και η περιοχή Καστράκι αύξηση 7,5%  ενώ οι  άλλες 

παροχές παρουσιάζουν μια σταθερότητα. Η τουριστική υποδομή της Καλαμπάκας, το 

έτος 2011, παρουσιάζει μεγάλη συσσώρευση ξενοδοχειακών καταλυμάτων όλων των 

κατηγοριών, (25),και ακολουθεί η περιοχή Καστράκι με 14  και η Ελάτη με 12.  Τα 
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περισσότερα καταλύματα στις περιοχές Καλαμπάκα – Καστράκι- Πύλη-Ελάτη- 

Περτούλι και στην πόλη των Τρικάλων, για το ίδιο έτος, είναι ξενοδοχεία 3 αστέρων 

(26) και 2 αστέρων (17). 

 

 Για την περίοδο 2005 – 2011 η περιοχή Καστράκι έχει αύξηση στον 
αριθμό  

δωματίων  κατά 150% . Αντίθετα οι άλλες περιοχές είναι σταθερές πλην της Πύλης 

που για το 2011 παρουσιάζει μείωση 60%. Η Καλαμπάκα διαθέτει υπερδεκαπλάσιο 

αριθμό δωματίων από τη περιοχή Περτούλι και τετραπλάσιο από αυτό της πόλης των 

Τρικάλων και της περιοχής Καστράκι. 

 

 

 Η ίδια εικόνα για την ίδια περίοδο 2005 – 2011 παρουσιάζεται και στις 
παρεχόμενες κλίνες όπου η Καλαμπάκα διαθέτει υπερδεκαπλάσιο αριθμό από τη 

περιοχή Περτούλι και τετραπλάσιο από αυτό της πόλης των Τρικάλων και του 

Καστρακίου. Για αυτή τη περίοδο μόνα η Ελάτη παρουσιάζει αύξηση κατά 50%. 

 

 Για την περίοδο 2005 – 2009 οι συνολικές αφίξεις στην Καλαμπάκα παρά 

την 

ενδιάμεση αύξηση, που έφτασε μέχρι και 20%, παραμένουν το 2009 στο ίδιο σχεδόν 

επίπεδο με το έτος 2005 με ελάχιστη αύξηση 1,5%. Οι συνολικές διανυκτερεύσεις 

παρουσιάζουν την ίδια εικόνα με τις αφίξεις, η  αύξηση όμως των διανυκτερεύσεων 

του έτους 2009 σε σχέση με το έτος 2005 να είναι διπλάσια,(3%). Για την περιοχή 

Καστράκι  για την ίδια περίοδο για τις συνολικές αφίξεις παρατηρούνται αυξομειώσεις 

κάθε χρόνο, ενώ το έτος 2009  σε σχέση με το έτος 2005 παρουσιάζει αύξηση 

σχεδόν κατά  40%. Την ίδια εικόνα αλλά αύξηση κατά 35% παρουσιάζουν οι 

συνολικές διανυκτερεύσεις στην περιοχή, (ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-7). 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-7 
Συνολικός αριθμός αφίξεων και διανυκτερεύσεων Ημεδαπών και Αλλοδαπών  

των  περιοχών  Καλαμπάκα – Καστράκι  του Ν. Τρικάλων για την περίοδο  
 2005 – 2009 
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Πηγή: Πίνακας 2.1-8 

 Για την περίοδο 2005 – 2009  και μέχρι το έτος 2009 η μέση πληρότητα 
στην 

περιοχή της  Καλαμπάκας είναι πλησίον του 45%. Το έτος 2009 παρουσιάζει μία 

μείωση της τάξης του 28%. Αντίθετα στην περιοχή  Καστράκι  υπάρχει μία 

σταθερότητα στο επίπεδο του 15% με μικρές αυξομειώσεις, (ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-8). 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-8 
Μέση Πληρότητα (%)των  περιοχών  Καλαμπάκα – Καστράκι  του Ν. 

Τρικάλων  για την περίοδο  2005 – 2009 
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Πηγή: Πίνακας 2.1-8 

 

 Για την περίοδο 2005 – 2009 οι συνολικές αφίξεις στην Πύλη  

παρουσιάζουν μία 

αύξηση το έτος 2006 κατά 50% και στην συνέχεια κινούνται σταθερά. Οι 

συνολικές διανυκτερεύσεις παρουσιάζουν σημαντικές ετήσιες αυξήσεις που σε 

σχέση με το έτος 2005 το 2009 είναι σωρευτικά 75%. Η Ελάτη παρουσιάζει 

σημαντικές ετήσιες αυξήσεις τόσο στις συνολικές αφίξεις όσο και στις συνολικές 

διανυκτερεύσεις που μεταξύ των ετών 2005 και 2009 είναι σωρευτικά 38% και στα 

δύο μεγέθη.  Το Περτούλι παρουσιάζει επίσης σημαντικές ετήσιες αυξήσεις τόσο 

στις συνολικές αφίξεις, όσο και στις συνολικές διανυκτερεύσεις. Το έτος 2007 το 

οποίο και αποτελεί την κορύφωσή των αφίξεων σημειώνεται αύξηση 31,5% για να 

υποχωρήσουν το 2009 στο 18%.Για τις διανυκτερεύσεις το έτος κορύφωσης είναι 

το 2008 με σχεδόν το ίδιο ποσοστό αύξησης 31,5% και υποχώρηση το 2009 στο 

25%, (ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-9). 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-9 
Συνολικός αριθμός αφίξεων και διανυκτερεύσεων Ημεδαπών και Αλλοδαπών  
στις περιοχές Πύλη, Ελάτη Περτούλι του Ν. Τρικάλων την περίοδο 2005 – 

2009 

 
Πηγή: Πίνακας 2.1-9 
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 Για την περίοδο 2005 – 2009  η μέση πληρότητα στην περιοχή της  
Πύλης 

εμφανίζει αύξηση κάθε χρόνο και η οποία στο σύνολο της περιόδου ανέρχεται στο 

100%.είναι πλησίον του 45%.  Η Ελάτη μέχρι το 2007 εμφανίζει αύξηση 12-14% και 

το 2009 μείωση περίπου 5%. Το Περτούλι παρουσιάζει μία σταθερά πτωτική τάση με 

τη μείωση να φτάνει το 2009 στο επίπεδο του 30%, (ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-10). 
 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-10 
Μέση Πληρότητα (%)των  περιοχών  Πύλη, Ελάτη  και Περτούλι του Ν. 

Τρικάλων  για την περίοδο  2005 – 2009 

 
Πηγή: Πίνακας 2.1-9 

 

 Η πόλη των Τρικάλων για την περίοδο 2005 – 2009   δεν εμφανίζει 

σημαντικές 

διαφορές στις διακυμάνσεις των συνολικών αφίξεων και διανυκτερεύσεων. Η  μέση 

πληρότητα στην περιοχή κυμαίνεται κοντά στο 50%. 

 

 Οι περιοχές Καλαμπάκα και Καστράκι συνεισφέρουν τουριστικά,  στο 
σύνολο 

του Ν.  Τρικάλων, για την περίοδο 2005 – 2009,   με το: 
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 45% των καταλυμάτων 

 57% των δωματίων 

 57% των κλινών 

 65% των αφίξεων 

 58% των διανυκτερεύσεων 

Αντίστοιχα οι περιοχές Πύλη , Ελάτη και Περτούλι συνεισφέρουν συνολικά  με το: 

 21% των καταλυμάτων 

 13% των δωματίων 

 14% των κλινών 

 7% των αφίξεων 

 10% των διανυκτερεύσεων 

 

Η πόλη των Τρικάλων συνεισφέρει με το: 
 6,5% των καταλυμάτων 

 12,5% των δωματίων 

 11% των κλινών 

 25,5% των αφίξεων 

 28,5% των διανυκτερεύσεων, (ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-11, ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-12, 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-13). 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-11 
Ποσοστιαία σχέση (%) μεταξύ των συνόλων των καταλυμάτων, των περιοχών 
της Καλαμπάκας και Καστράκι, της Πύλης, Ελάτης και Περτούλι και της πόλης 
των Τρικάλων, με το αντίστοιχο σύνολο του Ν. Τρικάλων   για τα έτη 2005 - 
2011 
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Πηγή: Πίνακας 2.1-11,12,13 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-12 
Ποσοστιαία σχέση (%) μεταξύ των συνολικών αφίξεων, Ημεδαπών και 

Αλλοδαπών, των περιοχών της Καλαμπάκας και Καστράκι της Πύλης, Ελάτης 
και Περτούλι και της πόλης των Τρικάλων, με το αντίστοιχο σύνολο  

του Ν.  Τρικάλων   για τα έτη 2005 έως και  2009 

 
Πηγή: Πίνακας 2.1-11,12,13 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-13 
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Ποσοστιαία σχέση (%) μεταξύ των συνολικών διανυκτερεύσεων, Ημεδαπών 
και Αλλοδαπών, των περιοχών της Καλαμπάκας και Καστράκι, της Πύλης, 
Ελάτης και Περτούλι και της πόλης των Τρικάλων, με το αντίστοιχο σύνολο 

του Ν. Τρικάλων  για τα έτη 2005 έως και  2009 

 
Πηγή: Πίνακας 2.1-11,12,13 

 Η σύγκριση της  μέσης πληρότητας των περιοχών Καλαμπάκας και 

Καστράκι,  

Πύλης, Ελάτης, Περτούλι, της πόλης των Τρικάλων με αυτή του Ν. Τρικάλων, για την 

περίοδο 2005 – 2009 εμφανίζονται στο ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-14 και  ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-15. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-14 
Μέση Πληρότητα (%) των περιοχών Καλαμπάκας και Καστράκι,  της Πύλης, 

Ελάτης και Περτούλι, της πόλης των Τρικάλων και του Ν. Τρικάλων   
για τα έτη 2005 έως και  2009. 
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Πηγή: Πίνακας 2.1-3  και 2.1-14 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-15 
Μέση Πληρότητα (%), 2005-2009  συνολικά των περιοχών και του Ν. 

Τρικάλων   

 
Πηγή: Πίνακας 2.1-3  και 2.1-14 

 

  Η μέση διάρκεια παραμονής, στο σύνολο των καταλυμάτων εκτός 

κάμπινγκς, 
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στις περιοχές  Καλαμπάκας, Καστρακίου, Πύλης, Ελάτης, Περτούλι, της πόλης των 

Τρικάλων και συνολικά του Ν. Τρικάλων για τα έτη 2005 έως και  2009 εμφανίζονται 

στο ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-16 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.1-16 
Μέση διάρκεια παραμονής, στο σύνολο των καταλυμάτων εκτός  

κάμπινγκς, στις περιοχές  Καλαμπάκας, Καστρακίου, Πύλης, Ελάτης, Περτούλι, 
της πόλης των Τρικάλων και συνολικά του Ν. Τρικάλων για τα έτη 2005 έως και  

2009. 

 
Πηγή: Πίνακας 2.1-15 
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3. Συμπεράσματα και  προτάσεις πολιτικής  
 

3.1 Τελικά συμπεράσματα 
Συμπερασματικά μπορεί να αναφερθεί ότι: 

 

• Ολόκληρη η περιοχή του Ν. Τρικάλων συνθέτει ένα φιλόξενο τόπο και 

προσφέρεται για κάθε είδους διακοπές, σπορ, χόμπι, επιστημονικές έρευνες 

και περιπέτειες όλο το χρόνο. 

• Οι περιοχές της Καλαμπάκας μαζί με το Καστράκι δέχονται  και υποστηρίζουν 

το κύριο βάρος των επισκεπτών των Μετεώρων ενώ αντίστοιχά οι περιοχές 

της Πύλης, Ελάτης και Περτούλι αυτών που αναζητούν δραστηριότητες στην 

ύπαιθρο. 

• Η τουριστική υποδομή της Καλαμπάκας αποτελείται από ξενοδοχεία όλων των 

κατηγοριών, σύγχρονα Campings, εστιατόρια, τουριστικά καταστήματα κ.λπ.  

και είναι η πιο ανεπτυγμένη τουριστικά περιοχή του νομού. 

• Αν και οι συνολικές αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών την περίοδο 2005-2010 

είναι περισσότερες από αυτές των  Ελλήνων  κατά 10% οι συνολικές 

διανυκτερεύσεις τους είναι μειωμένες κατά 30%. 

• Στο σύνολο  των αφίξεων το ποσοστό των ημεδαπών τουριστών ανέρχεται 

στο 47,7% και των αλλοδαπών στο 52,3%. 

• Στο σύνολο  των διανυκτερεύσεων το ποσοστό των ημεδαπών τουριστών 

ανέρχεται στο 57,5% και των αλλοδαπών στο 42,5%. 

• ∆ιαπιστώνεται ότι η κάθε μορφή εναλλακτικού τουρισμού έχει το δικό της κοινό 

και ιδιαίτερα ότι οι επισκέπτες του θρησκευτικού τουρισμού δεν επεκτείνουν 

την επίσκεψή τους σε χρόνο και σε άλλες δραστηριότητες σε κοντινές 

περιοχές. 

• Η μέση πληρότητα κυμαίνεται  από πολύ χαμηλή έως μεσαία με μεγάλα 

περιθώρια βελτίωσης σε συνάρτηση και με τις διαθέσιμες κλίνες. 

• Η μέση διάρκεια διαμονής σπάνια ξεπερνά τις   δύο διανυκτερεύσεις και είναι  

πάρα πολύ χαμηλή σε σχέση με τις διαθέσιμες κλίνες. 

• Τα  καταλύματα  που  υπάρχουν  στις  περιοχές  καλύπτουν  όλες  τις  

κατηγορίες, άρα  

μπορεί ο τουρίστας να επιλέξει ανάλογα με το εισόδημά του.  
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•  Η συνεισφορά των περιοχών Καλαμπάκας, Καστράκι, της Πύλης, Ελάτης και 

Περτούλι αλλά και της πόλης των Τρικάλων  σε όλα τα μεγέθη του τουρισμού 

στο νομό Τρικάλων ανέρχεται στο επίπεδο του 72% έως του 98% 

• Παρόλα αυτά, αν και οι παραπάνω περιοχές δέχονται όλο το χρόνο την 

επίσκεψη των ημεδαπών και αλλοδαπών τουριστών δεν κατορθώνουν να 

συγκεντρώσουν ένα σταθερά  μεγάλο αριθμό και δεν μπορούν να 

χαρακτηρίσουν  μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο ως την τουριστική τους  

περίοδο με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος του τουριστικού προϊόντος του 

νομού να παραμένει αναξιοποίητο. Ο πανέμορφος ορεινός όγκος και τα 

υδάτινα οικοσυστήματα δεν αξιοποιούνται και ο πλούσιος πολιτιστικός, 

αρχαιολογικός και ιστορικός πλούτος παραμένει σχεδόν άγνωστος στους 

επισκέπτες.  

 

3.2 Προτάσεις 
Την τελευταία εικοσαετία η τουριστική πολιτική διεθνώς έχει αναδείξει την ιδιαίτερη 

σημασία του «τοπικού» στοιχείου, ως βασικό χαρακτηριστικό του σύγχρονου 

τουρισμού. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου και η δυνατότητα της τοπικής 

υποδομής να ανταποκριθεί στα πολλά και διαφορετικά κίνητρα των διαρκώς και 

απαιτητικότερων τουριστών-καταναλωτών αποτελούν τις δύο βασικές παραμέτρους 

επιτυχίας στο σύγχρονο τουρισμό. 

Η πολιτική βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης  στηρίζεται αρχικά στον εξειδικευμένο 

και αποκεντρωμένο σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης με έμφαση στην 

ισορροπία ανάμεσα στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο 

αυτό προωθούνται συγκροτημένα σχέδια τουριστικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο 

τα οποία αποβλέπουν στη λειτουργική διασύνδεση των διαφορετικών κλάδων της 

οικονομίας με τον τουρισμό και στην προστασία και ανάδειξη του τοπικού φυσικού 

και δομημένου περιβάλλοντος. Η σχεδιασμένη βιώσιμη ανάπτυξη και η στροφή σε 

μία εξειδικευμένη και συχνά ποιοτικότερη ζήτηση αποτελούν τις βασικές αιτίες της 

ραγδαίας ανάπτυξης των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού την τελευταία 

εικοσαετία.13  

                                                 
13 Π.Τσάρτας : Άρθρο στο περιοδικό Επιστημονικό Μάρκετινγκ  με τίτλο : Εξελίξεις και Πολιτικές 
που ενισχύουν την Τοπική Τουριστική Ανάπτυξη, Αθήνα, Μάιος 2006. 
Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.morax.gr/article_show.php?article_id=962: ,( 11 /2/13 ) 
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Σε αυτό το πλαίσιο αναδεικνύεται την ίδια περίοδο (1980-2005) η ιδιαίτερη πλέον 

σημασία της τουριστικής περιοχής ως προορισμός και παρατηρείται μία εντυπωσιακή 

ανάπτυξη των  εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε τοπικό επίπεδο γεγονός θετικό 

για την περιφερειακή ανάπτυξη αλλά και την άμβλυνση της εποχικότητας αλλά και η 

αναγκαιότητα  να υπάρχει ένα τοπικό πρόγραμμα Μάρκετινγκ14 

Το ερώτημα που τίθεται με βάση τα προαναφερθέντα  είναι: Η περιοχή του νομού 

Τρικάλων μπορεί να αναπτυχθεί σε  τουριστικό προορισμό και πως; Η απάντηση 

είναι καταφατική αφού:  

1. Ο νομός  διαθέτει φυσικούς πόρους  και προορισμούς  με  ιστορία και 

κουλτούρα που 

μπορεί να τον ορίσουν ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς θρησκευτικού και 

οικο-λογικού τουρισμού στην Ευρώπη.  

2.Το  περιβάλλον,  η  προστασία  και  η  ανάδειξή  του καταγράφονται  από μια  

πληθώρα 

ερευνών και μελετών, ως καθοριστικό στοιχείο για την επιλογή ενός προορισμού από 

τους τουρίστες και ο νομός Τρικάλων  έχει να επιδείξει έναν τεράστιο φυσικό πλούτο 

και περιβάλλον φυσικό και ανθρωπογενές. 

3. Ο τουριστικός προορισμός είναι η περιοχή με συγκεκριμένα αναπτυξιακά, 

χωρικά και τουριστικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά που διαθέτει ο νομός.  

4. ∆ιαθέτει ικανοποιητικές υποδομές τόσο γενικές όσο και υποδομές τουρισμού. 

5. Προσφέρει πληθώρα επιλογών για τους προσκυνητές αλλά και σε όσους 

λατρεύουν τη φύση και αναζητούν την ένταση και την περιπέτεια στον ελεύθερο 

χρόνο τους.  

6. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού μπορούν να αναπτυχθούν σε σημαντικό 

βαθμό στην Ελλάδα και να υποκαταστήσουν τον παραθεριστικό τουρισμό καθώς 

επίσης ότι αρκετές περιοχές του νομού αναπτύσσουν ήδη  πολλές από αυτές. 

Με στόχο την τουριστική ανάπτυξη του νομού  και την καθιέρωσή του  ως 
τουριστικού προορισμού απαιτείται: 

                                                 

14 Χ. Κοκκώσης- Π. Τσάρτας, Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον, Εκδ.Κριτική, Αθήνα, 
2001, σελ. 113-128. 
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 Οργανωμένος στρατηγικός σχεδιασμός και η διαμόρφωση και εφαρμογή 

πολιτικών που θα συνδέουν την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη του Νομού με 

τον αγροτικό τομέα του.  Ο σχεδιασμός αυτός πρέπει να περιλαμβάνει: 
 Στοχοθέτηση με τη χρήση δεικτών. 

 Την  καταγραφή και την παρουσίαση των ευκαιριών ανάπτυξης. 

 Οργανωμένες συνέργειες  και τις  επιδράσεις των εμπλεκόμενων φορέων. 

 Την  αξιολόγηση του ανταγωνισμού. 

 Τον εντοπισμό του δυνητικών επισκεπτών. 

 Τον  εντοπισμό των αναγκών του. 

 Την  ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων. 

 Την ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. 

 Σύγχρονη τουριστική τεχνογνωσία. 

 Συγκρότηση ενός στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ για την οργανωμένη 
προβολή και διαφήμισή του. 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει σε δύο καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας 

των 

σχεδίων, αφού προβλέπεται να υλοποιηθούν   στο πλαίσιο ενός διαρκώς 

σκληρότερου ανταγωνισμού, και σε μία περίοδο οικονομικής ύφεσης και  είναι   η 

ποιότητα των υπηρεσιών και αποτελεί πλέον το κλειδί στο προσφερόμενο τουριστικό 

προϊόν και η χρήση του διαδικτύου το οποίο επιτρέπει στον τουρίστα να ξαναγίνει 

αυτοδύναμος και αυτόνομος καταναλωτής κατασκευάζοντας και οργανώνοντας με 

τους δικούς του όρους το ταξίδι που επιθυμεί. 

Για τους υπεύθυνους που θα το επιχειρήσουν θα πρέπει να ξέρουν ότι: O 

Middleton, (2001, σελ. 170), αναφέρει ότι: «Η φαντασία, η κρίση και το θάρρος 

παραμένουν ως σημαντικά προσόντα για τον επιτυχημένο λήπτη αποφάσεων.  Η 

έρευνα υπηρετεί το μάνατζμεντ, αλλά δεν είναι ποτέ το υποκατάστατό του. Ο 

Χρήστου, ( 1999,σελ 9 ), επίσης αναφέρει ότι μία από τις βασικές λειτουργίες του 

μάρκετινγκ μάνατζμεντ είναι η λήψη αποφάσεων. Όμως χωρίς επαρκή και αξιόπιστη 

πληροφόρηση, η λήψη των αποφάσεων μπορεί να εξελιχθεί σε ένα επικίνδυνο 

παιχνίδι βλαβερό όχι μόνο για τους άμεσους παίκτες του αλλά και για όσους 

σχετίζονται μαζί τους.  

Όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία  πρέπει να ληφθούν  υπόψη γιατί  τόσο ο   

στρατηγικός 
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σχεδιασμός όσο και το σχέδιο μάρκετινγκ δεν διασφαλίζουν την επιτυχία. Αυτή 

εξαρτάται και επιτυγχάνεται μόνο από τη συνέργειά των φορέων και παραγόντων  

που συνθέτουν την τουριστική υποδομή του νομού. Είναι υπόθεση όλων όσων 

κατοικούν στην περιοχή.  

Για τους επισκέπτες - λάτρεις του πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού αλλά 

και για όσους λατρεύουν τη φύση και αναζητούν την ένταση και την περιπέτεια στον 

ελεύθερο χρόνο τους, ο νομός Τρικάλων  έχει να προσφέρει πληθώρα επιλογών που 

υπόσχονται πλούσιες συγκινήσεις και άμεση επαφή με το σπάνιας ομορφιάς τοπίο 

της περιοχής. Οι επιλογές λοιπόν δεν είναι το ζητούμενο στις περιοχές του. Το 

ζητούμενο είναι η φαντασία, η όρεξη, τα ενδιαφέροντα  και βέβαια η φυσική 

κατάσταση του επισκέπτη. 

Γιατί τελικά… ο καθένας έχει τους λόγους του για να θεωρεί το νομό Τρικάλων  
μοναδικό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Α 

Στον  Πίνακα 2.1-1 παρουσιάζεται  η εξέλιξη του συνολικού αριθμού των 

καταλυμάτων, των δωματίων και   της δυναμικότητας των κλινών  στο σύνολο του Ν. 

Τρικάλωνγια την περίοδο 2005 – 2011. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1-1 

Συνολικός αριθμός καταλυμάτων, δωματίων και   κλινών  στο σύνολο του 
Ν. Τρικάλων, για την περίοδο 2005 – 2011 

ΕΤΟΣ  

Α/Α 
  

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 1 
Σύνολο 

καταλυμάτων  
75 76 78 83 86 86 86 

 2 
Σύνολο δωματίων 

εκτός κάμπινγκς 
1.893 1.917 1.984 2.126 2.194 2.255 2.261

 3 

∆υναμικότητα 

κλινών εκτός  

κάμπινγκς  

3.595 3.651 3.786 4.073 4.204 4.332 4.316

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή/ Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας 

 

Στον  Πίνακα 2.1-2 παρουσιάζονται  οι περιοχές,  ο συνολικός αριθμός και οι 

θέσεις  ατόμων που διαθέτουν  τα κάμπιγκς που λειτουργούν στο Ν. Τρικάλων, για 

την ίδια περίοδο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1-2 

Περιοχές,  συνολικός αριθμός και οι θέσεις  ατόμων που διαθέτουν  τα 
κάμπιγκς που λειτουργούν στο Ν. Τρικάλων, για την περίοδο 2005 – 2011. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΚΑΜΠΙΝΓΚ/ΘΕΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ Α/Α 
  

ΠΕΡΙΟΧΗ 
  

ΕΙ∆ΟΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

3 3 2 2 2 2 2 
 1 Καλαμπάκα Κάμπινγκ 

396 396 276 276 276 292 292 

3 3 3 3 3 3 3 
 2 Καστράκι Κάμπινγκ 

464 464 464 464 464 464 464 

6 6 5 5 5 5 5 
 Σύνολο 

790 790 740 740 740 756 756 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή/ Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας 

 

 
Τα σύνολα για τον αριθμό κλινών, τις αφίξεις και  τις διανυκτερεύσεις, ημεδαπών 

και αλλοδαπών τουριστών, για κάθε χρόνο, καθώς και η μέση πληρότητα για το 

σύνολο των καταλυμάτων του Ν. Τρικάλων παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1-3.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1-3 
Σύνολό κλινών, αφίξεων και διανυκτερεύσεων και μέση πληρότητα στο Ν 

Τρικάλων για τα έτη 2005 έως και  2010 

ΗΜΕ∆ΑΠΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΑ 

EΤΟ
Σ* 

Α
φ
ίξεις 

 ∆
ιαν/σεις 

Α
φ
ίξεις 

 ∆
ιαν/σεις 

Α
φ
ίξεω

ν 

 ∆
ιαν/σεω

ν 

 Κ
λίνω

ν 

Μ
έση Π

ληρότητα 

%
 

2005 107.711 

 

177.694 

 

126.558 

 

140.946

 

234.269 

 

318.640 

 

 

29.367 

 

 

36,17% 

 

2006 111.203 

 

188.521 

 

116.727 

 

133.457

 

227.930 

 

321.978 

 
29.046 37,0% 

2007 117.876 

 

196.562 

 

140.006 

 

157.835

 

257.882 

 

354.397 

 
32.581 36,3% 

2008 129.121 

 

214.468 

 

147.836 

 

162.992

 

276.957 

 

377.460 

 
36.905 33,4% 

2009 126.019 

 

207.256 

 

122.230 

 

133.274

 

248.249 

 

340.530 

 
39.969 27,9% 

2010 116.563 

 

189.863 

 

122.468 

 

132.994

 

239.031 

 

322.857 

 
41.534 25,5% 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 
*∆εν περέχονται στοιχέία για το έτος 2011 
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Στον  Πίνακα 2.1-4 παρουσιάζεται  ο αριθμός των καταλυμάτων των  περιοχών 

Ελάτη –   Καλαμπάκα – Καστράκι –  Περτούλι – Πύλη και της πόλης των Τρικάλων 

του Ν. Τρικάλων με βάση την κατηγορία τους για το έτος 2011 . 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1-4 

Αριθμός των καταλυμάτων των  περιοχών Ελάτη –   Καλαμπάκα – 
Καστράκι –  Περτούλι – Πύλη και της πόλης των Τρικάλων του Ν. Τρικάλων, 

ανά κατηγορία, για το έτος 2011 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ Α/
Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ε

λάτη μ

κα 

Κ
αστράκι 

Π
ερτούλι 

Π
ύλη 

Π
όλη τω

ν 

Τρικάλω
ν 

ΣΥΝ
Ο
ΛΟ

 

1 Ξενοδοχείο 

Κλασσικού τύπου  

 5 Αστέρων 

0 0 0 1 0 0 1 

2 Ξενοδοχείο 

Κλασσικού τύπου  

 4 Αστέρων 

0 5 0 0 0 0 5 

3 Ξενοδοχείο 

Κλασσικού τύπου  

 3 Αστέρων 

3 12 6 1 0 4 26 

4 Ξενοδοχείο 

Κλασσικού τύπου  

 2 Αστέρων 

6 4 3 2 1 1 17 

5 Ξενοδοχείο 

Κλασσικού τύπου  

 1 Αστέρων 

2 1 1 0 0 0 4 

6 Ξεν. Τύπου 

Επιπλ. 

∆ιαμερίσματα 

3 Αστέρων 

0 1 0 0 0 0 1 

7 Ξεν. Τύπου 1 0 0 0 1 0 2 
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Επιπλ. 

∆ιαμερίσματα 

2 Αστέρων 

8 Παραδοσιακό 

Ξενοδοχείο 

 5 Αστέρων 

0 0 1 0 0 0 1 

9 Παραδοσιακό 

Ξενοδοχείο 

 4 Αστέρων 

0 0 0 0 0 1 1 

10 Κάμπινγκ  

3 Αστέρων 

0 0 1 0 0 0 1 

11 Κάμπινγκ  

2 Αστέρων 

0 2 2 0 0 0 4 

 Σύνολο 12 25 14 4 2 6 63 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή/ Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας 

 

Στον  Πίνακα 2.1-5 παρουσιάζονται  ο συνολικός αριθμός των καταλυμάτων των  

περιοχών Ελάτη –  Καλαμπάκα – Καστράκι –  Περτούλι – Πύλη και της πόλης των 

Τρικάλων του Ν. Τρικάλων, για την περίοδο 2005 – 2011. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1-5 

Αριθμός των καταλυμάτων των  περιοχών Ελάτη –  Καλαμπάκα – Καστράκι 
–  Περτούλι – Πύλη και της πόλης των Τρικάλων του Ν. Τρικάλων, για την 

περίοδο  
2005 – 2011 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ/ΕΤΟΣ Α/Α 
  

ΠΕΡΙΟΧΗ 
  

ΕΙ∆ΟΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 1 Ελάτη 
Σύνολο 

καταλυμάτων  
7  9  10   9 11   12 12  

 2 Καλαμπάκα 
Σύνολο 

καταλυμάτων  
26 25  24  25  25  24  25  

 3 Καστράκι 
Σύνολο 

καταλυμάτων  
8  9   9  13 14  14  14  

 4 Περτούλι 
Σύνολο 

καταλυμάτων  
5  5  5  4  4  4  4  

 5 Πύλη 
Σύνολο 

καταλυμάτων  
3  3  3  3  3   3 2  

 6 
Πόλη των 

Τρικάλων 

Σύνολο 

καταλυμάτων  
 6  6 5  5  5  6  6  

   Σύνολο   55  57  56  59  62  63  63  

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή/ Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας 
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Στον  Πίνακα 2.1-6 παρουσιάζονται  ο συνολικός αριθμός των δωματίων  στο 

σύνολο των καταλυμάτων, εκτός των κάμπινγκς, των  περιοχών Ελάτη –  

Καλαμπάκα – Καστράκι –  Περτούλι – Πύλη και της πόλης των Τρικάλων του Ν. 

Τρικάλων, για την περίοδο 2005 – 2011. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1-6 

Αριθμός των δωματίων  στο σύνολο των καταλυμάτων, εκτός των 
κάμπινγκς, των  περιοχών Ελάτη –  Καλαμπάκα – Καστράκι –  Περτούλι – 
Πύλη και της πόλης των Τρικάλων του Ν. Τρικάλων, για την περίοδο 2005 – 

2011 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ∆ΩΜΑΤΙΩΝ/ΕΤΟΣ Α/Α 
  

ΠΕΡΙΟΧΗ 
  

ΕΙ∆ΟΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 1 Ελάτη 

Σύνολο 

καταλυμάτων 

εκτός  κάμπινγκς 

131 152 168 157 181 194 194 

 2 Καλαμπάκα 

Σύνολο 

καταλυμάτων 

εκτός κάμπινγκς 

1.001 1.004 1.012 1.032 1.020 1.036 1.059

 3 Καστράκι 

Σύνολο 

καταλυμάτων 

εκτός  κάμπινγκς  

101 106 106 204 237 251 257 

 4 Περτούλι 

Σύνολο 

καταλυμάτων 

εκτός 

κάμπινγκς 

69 69 72 65 78 78 78 

 5 Πύλη 

Σύνολο 

καταλυμάτων 

εκτός κάμπινγκς 

45 45 45 45 45 45 18 

 6 
Πόλη των 

Τρικάλων 

Σύνολο 

καταλυμάτων 

εκτός κάμπινγκς 

269 269 251 251 251 276 276 

   Σύνολο   1.616 1.645 1.654 1.754 1.812 1.880 1.882
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή/ Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας 

Στον  Πίνακα 2.1-7 παρουσιάζονται  η δυναμικότητα των κλινών  στο σύνολο των 

καταλυμάτων, εκτός των κάμπινγκς, των  περιοχών Ελάτη –  Καλαμπάκα – Καστράκι 

–  Περτούλι – Πύλη και της πόλης των Τρικάλων του Ν. Τρικάλων, για την περίοδο 

2005 – 2011. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1-7 
∆υναμικότητα των κλινών  στο σύνολο των καταλυμάτων, εκτός των 

κάμπινγκς, των  περιοχών Ελάτη –  Καλαμπάκα – Καστράκι –  Περτούλι – 
Πύλη και της πόλης των Τρικάλων του Ν. Τρικάλων, για την περίοδο 2005 – 

2011 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΚΛΙΝΩΝ/ΕΤΟΣ Α/Α 
  

ΠΕΡΙΟΧΗ 
  

ΕΙ∆ΟΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 1 Ελάτη 

Σύνολο 

καταλυμάτων 

εκτός  κάμπινγκς 

270 313 346 322 370 396 396 

 2 Καλαμπάκα 

Σύνολο 

καταλυμάτων 

εκτός κάμπινγκς 

1.865 1.878 1.877 1.919 1.906 1.942 1.969

 3 Καστράκι 

Σύνολο 

καταλυμάτων 

εκτός  κάμπινγκς  

193 203 203 409 470 501 513 

 4 Περτούλι 

Σύνολο 

καταλυμάτων 

εκτός 

κάμπινγκς 

139 139 148 134 160 160 160 

 5 Πύλη 

Σύνολο 

καταλυμάτων 

εκτός κάμπινγκς 

101 101 101 101 101 101 38 

 6 
Πόλη των 

Τρικάλων 

Σύνολο 

καταλυμάτων 

εκτός κάμπινγκς 

476 476 442 442 443 493 493 

   Σύνολο   3.044 3.110 3.117 3.327 3.450 3.593 3.569
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή/ Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας 

Στον  Πίνακα 2.1-8 παρουσιάζονται  τα σύνολα για τις συνολικές αφίξεις και  τις 

διανυκτερεύσεις, ημεδαπών και αλλοδαπών τουριστών, για κάθε χρόνο, καθώς και η 

μέση πληρότητα για το σύνολο των καταλυμάτων των περιοχών Καλαμπάκας και 

Καστρακίου του Ν. Τρικάλων για τα έτη 2005 έως και  2009.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1-8 

Σύνολό αφίξεων και διανυκτερεύσεων και μέση πληρότητα των περιοχών 
Καλαμπάκας και Καστρακίου του Ν. Τρικάλων  για τα έτη 2005 έως και  2009 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙ 

ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΑ 

EΤΟ
Σ*

 Α
φ
ίξεω

ν 

∆
ιαν/σεω

ν 

Μ
έση Π

ληρότητα %
 

Α
φ
ίξεω

ν 

∆
ιαν/σεω

ν 

Μ
έση Π

ληρότητα %
 

2005 

 

151.455 

 

 

177.803

 

 

44,4% 

 

5.202 8.002 

 

15,9% 

   

2006 

 

140.334 

 

171.975 45,7% 

 

4.896 

 

7.335 

 

 

14,6% 

 

2007 

 

164.192 

 

197.671

 

44,6% 

 

6.036 

 

7.857 

 

 

15,8% 

 

2008 

 

182.068 

 

215.430 40,9% 

 

5.640 

 

8.273 

 

 

13,5% 

 

2009 

 

153.226 

 

183.055

 

31,8% 

 

7.078 

 

10.810 

 

 

15,4% 
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*∆εν παρέχονται στοιχέία για το έτος 2010 και 2011 

Στον  Πίνακα 2.1-9 παρουσιάζονται  τα σύνολα για τις συνολικές αφίξεις και  τις 

διανυκτερεύσεις, ημεδαπών και αλλοδαπών τουριστών, για κάθε χρόνο, καθώς και η 

μέση πληρότητα για το σύνολο των καταλυμάτων των περιοχών Πύλης, Ελάτης  και 

Περτούλι του Ν. Τρικάλων για τα έτη 2005 έως και  2009.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1-9 

Σύνολό αφίξεων και διανυκτερεύσεων και μέση πληρότητα των περιοχών 
Πύλης, Ελάτης  και Περτούλι του Ν. Τρικάλων  για τα έτη 2005 έως και  2009 

 

ΠΥΛΗ ΕΛΑΤΗ ΠΕΡΤΟΥΛΙ 

ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΑ 

 EΤΟΣ* 
 

  

Α
φ
ίξεω

ν 

∆
ιαν/σεω

ν 

Μ
έση Π

ληρότητα %
 

Α
φ
ίξεω

ν 

∆
ιαν/σεω

ν 

Μ
έση Π

ληρότητα %
 

Α
φ
ίξεω

ν 

∆
ιαν/σεω

ν 

Μ
έση Π

ληρότητα %
 

2005 2.828 4.752 12,6% 8.298 15.505 16,4% 3.168 6.339 20,3% 

2006 4.116 6.738 18,2% 9.985 18.991 18,3% 3.793 7.208 18,7% 

2007 4.284 7.151 19,7% 10.913 20.740 18,4% 4.159 8.378 16,0% 

2008 4.363 8.580 23,6% 11.928 21.816 17,4% 3.728 8.574 16,2% 

2009 4.317 8.744 24,0% 11.438 21.195 15,7% 3.717 7.900 14,1% 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 
*∆εν παρέχονται στοιχέία για το έτος 2010 και 2011 
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Στον  Πίνακα 2.1-10 παρουσιάζονται  τα σύνολα για τις συνολικές αφίξεις και  τις 

διανυκτερεύσεις, ημεδαπών και αλλοδαπών τουριστών, για κάθε χρόνο, καθώς και η 

μέση πληρότητα για το σύνολο των καταλυμάτων της πόλεως τωνΤρικάλων για τα 

έτη 2005 έως και  2009.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1-10 

Σύνολό αφίξεων και διανυκτερεύσεων και μέση πληρότητα της πόλεως 
τωνΤρικάλων για τα έτη 2005 έως και  2009 

 

ΠΟΛΗ  ΕΤΟΣ* 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2005 2006 2007 2008 2009 

Αφίξεις 59.946 62.556 64.466 63.203 62.125 

∆ιανυκτερεύσεις 90.855 97.014 98.521 96.310 90.085 

Μ. Πληρότητα 48,5% 53,0% 53,3% 52,2% 49,1% 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 
*∆εν παρέχονται στοιχέία για το έτος 2010 και 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47

 

Στον  Πίνακα 2.1-11 παρουσιάζεται  η ποσοστιαία σχέση (%) μεταξύ του συνόλου    

των καταλυμάτων, των δωματίων, της δυναμικότητας των κλινών ,των αφίξεών, των 

διανυκτερεύσεων των περιοχων της Καλαμπάκας και του Καστρακίου με τα 

αντιστοιχα σύνολα του Ν. Τρικάλων για τα έτη 2005 έως και  2011.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1-11 

Ποσοστιαία σχέση (%) μεταξύ των συνόλων των καταλυμάτων, των 
δωματίων, της δυναμικότητας των κλινών ,των αφίξεών, των διανυκτερεύσεων 
των περιοχων της Καλαμπάκας και του Καστρακίου με τα αντιστοιχα σύνολα 

του Ν.Τρικάλων   για τα έτη 2005 έως και  2011 
 
 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΕΤΟΣ 

και ΚΑΣΤΡΑΚΙ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Καταλύματα 45,33  44,73  42,30  45,78  45,34  44,18  45,34  

∆ωμάτια  58,21 57,9 56,35 58,13 57,29 57,07 58,2 

∆υναμικότητα 
Κλινών 

57,24 57 54,68 57,16 56,51 56,39 57,5 

Αφίξεις 66,87 63,71 66,01 67,77 64,57 * * 

∆ιανυκτερεύσει
ς 

58,31 55,69 57,99 59,26 56,93 * * 

Πηγή: Πίνακας 2.1-1,3,5,6,7,8 
* ∆εν περέχονται στοιχέία για το έτος 2010 και 2011 
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Στον  Πίνακα 2.1-12 παρουσιάζεται  η ποσοστιαία σχέση (%) μεταξύ του συνόλου 

των καταλυμάτων, των δωματίων, της δυναμικότητας των κλινών ,των αφίξεών, των 

διανυκτερεύσεων των περιοχών Πύλης, Ελάτης και Περτούλι με τα αντιστοιχα 

σύνολα του Ν. Τρικάλων για τα έτη 2005 έως και  2011.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1-12 

Ποσοστιαία σχέση (%) μεταξύ των συνόλων των καταλυμάτων, των 
δωματίων, της δυναμικότητας των κλινών ,των αφίξεών, των διανυκτερεύσεων 
των περιοχών Πύλης, Ελάτης και Περτούλι με τα αντιστοιχα σύνολα του Ν. 

Τρικάλων  
  για τα έτη 2005 έως και  2011 

 

ΠΥΛΗ 
ΕΛΑΤΗ και 
ΠΕΡΤΟΥΛΙ 

ΕΤΟΣ 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Καταλύματα 20 22,36 23,07 19,27 20,93 22,09 20,93 

∆ωμάτια  12,94 13,87 14,36 12,56 13,86 14 12,83 

∆υναμικότητα 
Κλινών 

14,2 15,14 15,72 13,68 15 15,17 13,8 

Αφίξεις 6 7,85 7,5 7,22 7,84 * * 

∆ιανυκτερεύσει
ς 

8,34 10,22 10,23 10,32 11,11 * * 

Πηγή: Πίνακας 2.1-1,3,5,6,7,9 
* ∆εν περέχονται στοιχέία για το έτος 2010 και 2011 
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Στον  Πίνακα 2.1-13 παρουσιάζεται  η ποσοστιαία σχέση (%) μεταξύ του συνόλου  

των καταλυμάτων, των δωματίων, της δυναμικότητας των κλινών ,των αφίξεών, των 

διανυκτερεύσεων της πόλης των Τρικάλων με τα αντιστοιχα σύνολα του Ν. Τρικάλων 
για τα έτη 2005 έως και  2011.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1-13 

Ποσοστιαία σχέση (%) μεταξύ των συνόλων των καταλυμάτων, των 
δωματίων, της δυναμικότητας των κλινών ,των αφίξεών, των διανυκτερεύσεων 

της πόλης των Τρικάλων με τα αντιστοιχα σύνολα του Ν. Τρικάλων  
  για τα έτη 2005 έως και  2011 

 

Πόλη των 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΕΤΟΣ 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Καταλύματα 8 7,9 6,41 6 5,8 6,98 6,98 

∆ωμάτια  14,21 14,03 12,65 11,8 11,44 12,23 12,2 

∆υναμικότητα 
Κλινών 

13,24 13 11,67 10,85 10,53 11,38 11,42 

Αφίξεις 25,59 27,44 25 22,82 25 * * 

∆ιανυκτερεύσει
ς 

28,5 30,13 27,8 25,5 26,45 * * 

Πηγή: Πίνακας 2.1-1,3,5,6,7,10 
* ∆εν περέχονται στοιχέία για το έτος 2010 και 2011 
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Στον  Πίνακα 2.1-14 παρουσιάζονται  η μέση πληρότητα των περιοχών 

Καλαμπάκας και του Καστρακίου Πύλης, Ελάτης και Περτούλι και της πόλης των 

Τρικάλων για τα έτη 2005 έως και  2009.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1-14 
Μέση πληρότητα των περιοχών Καλαμπάκας και του Καστρακίου Πύλης, 

Ελάτης και Περτούλι και της πόλης των Τρικάλων για τα έτη 2005 έως και  
2009. 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΤΟΣ 

  Καλαμπάκα & 
Καστράκι 

Πύλη, Ελάτη & 
Περτουλι 
  

Πόλη 
Τρικάλων 

2005 30,15% 16,43% 48,50% 

2006 30,15% 18,40% 53,00% 

2007 30,20% 18,03% 53,30% 

2008 27,20% 19,07% 52,20% 

2009 23,60% 17,93% 49,10% 

Πηγή: Πίνακας 2.1-1,3,5,6,7,8,9,10 
* ∆εν περέχονται στοιχέία για το έτος 2010 και 2011 

 
Στον  Πίνακα 2.1-15 παρουσιάζεται  η μέση διάρκεια παραμονής, στο σύνολο των 

καταλυμάτων εκτός  κάμπινγκς, στις  περιοχές Καλαμπάκας, Καστρακίου, Πύλης, 

Ελάτης, Περτούλι, της πόλης των Τρικάλων και συνολικά του Ν. Τρικάλων  για τα έτη 

2005 έως και  2009.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1-15 

Μέση διάρκεια παραμονής, στο σύνολο των καταλυμάτων εκτός  
κάμπινγκς, στις περιοχές  Καλαμπάκας, Καστρακίου, Πύλης, Ελάτης, Περτούλι, 
της πόλης των Τρικάλων και συνολικά του Ν. Τρικάλων για τα έτη 2005 έως και  

2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Πίνακας 2.1-3,8,9,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΤΟΣ Α/Α 
  

ΠΕΡΙΟΧΗ 
  2005 2006 2007 2008 2009 

 1 
Νομός 

Τρικάλων 
1,36 1,41 1,37 1,36 1,37 

 2 Ελάτη 1,87 1,90 1,90 1,82 1,85 

 3 Καλαμπάκα 1,17 1,22 1,20 1,18 1,19 
 4 Καστράκι 1,53 1,50 1,30 1,47 1,53 
 5 Περτούλι 2 1,9 2,01 2,30 2,12 
 6 Πύλη 1,68 1,63 1,67 1,97 2,02 

 7 
Πόλη των 

Τρικάλων 
1,51 1,55 1,52 1,52 1,45 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1-16 

Νομός Τρικάλων Περίοδος 2010 

Σύνολο αφίξεων Ελλήνων και Αλλοδαπών στα καταλύματα /Μήνα 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική 

Αρχή 
 

ΜΗΝΑΣ 

Συνολικές 

Αφίξεις 

Συνολικές 

∆ιανυκτερεύσεις 

1ος 13.481 22.559 

2ος 13.361 20.436 

3ος 19.462 25.022 

4ος 29.755 41.231 

5ος 26.567 31.894 

6ος 24.974 29.321 

7ος 22.998 29.101 

8ος 18.535 26.652 

9ος 27.639 33.447 

10ος 19.713 25.727 

11ος 10.531 15.248 

12ος 12.015 22.219 


