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Πρόταση-πρόγραμμα ανάπτυξης της περιοχής 
Καλλιπεύκης και Κρανιάς 

Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας, να συμμετάσχω στις δράσεις του «ΔΙΚΤΥΟΥ 

Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Βιώσιμης Ανάπτυξης  ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ-ΤΕΜΠΩΝ».  

Θα παραθέτω εν συντομία μία πρόταση για σχεδιασμό και υλοποίηση ενός πακέτου έργων,  

με σκοπό την ανάπτυξη των οικισμών Καλλιπεύκης και Κρανιάς καθώς και της ευρύτερης 

περιοχής τους.  

 

Στόχος της είναι η εξωστρέφεια, η οποία θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη θέσεων εργασίας. 

 

Την πρόταση αυτή, μαζί με άλλες, διατύπωσα κατά την διεξαγωγή του 2ου Ευρωπαϊκού 

Forum Ανάπτυξης, το οποίο οργάνωσε η εφημερίδα «Ελευθερία», δημοσιεύτηκε στο φύλλο 

της και αναρτήθηκε στο site της, τις 18-1-2020, με τίτλο «5 έργα… από το μέλλον»   

Αλλά και παλαιότερα, την 22/4/2007, στην ημερίδα για την επανασύσταση της λίμνης από 

κοινού με τον κ. Κ.Ε. Οικονόμου Καθηγητή Α.Π.Θ. 

 
Τα τελευταία χρόνια έγιναν διάφορες προτάσεις ανάδειξης του Ολύμπου καθώς και 

αξιοποίησης περιοχών του Κάτω  Ολύμπου. Αρθρα / δημοσιεύσεις στην εφημερίδα 

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»   
την 5-8-2007 με τίτλο : «Παραθεριστικό θέρετρο με πολλαπλές δράσεις στον Όλυμπο» 
την 23-4-2007 με τίτλο : «Η οικοτουριστική ανάπτυξη της λίμνης Καλλιπεύκης» 
την 13-11-2008 με τίτλο : «Υπάρχει πρόταση για το μυθολογικό πάρκο Ελασσόνας» 
την 6-12-2008 με τίτλο : ο πρ. βουλευτής Β. Αγοράστης σχολιάζει: «Η πρότασή μου για 

το μυθολογικό πάρκο» 
την 5-12-2011 με τίτλο : «Τελεφερίκ, ινστιτούτο γαστρονομίας και… Πανεπιστήμιο στον 

Όλυμπο!» 
την 22-2-2022 με τίτλο : «Θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρει ο Όλυμπος» 

 

Δυστυχώς όμως τίποτα δεν προχώρησε και όλα έμειναν στο επίπεδο των εντυπώσεων 

 

Τα έργα του προγράμματος που προτείνω, ενώ αποτελούν μία συνολική πρόταση, εν τούτης 

μπορούν να υλοποιηθούν ανεξάρτητα, ανάλογα με την ιεράρχηση και τις προτεραιότητες, 

που η τοπική κοινωνία ο Δήμος ή η Περιφέρεια θα αποφασίσει. 

Σήμερα πλέον, για την πραγματοποίηση των προτάσεων, υπάρχουν όλοι οι βασικοί νόμοι, 
σύμφωνα με τους οποίους είναι δυνατόν να δημιουργηθεί το θεσμικό πλαίσιο, με το οποίο θα 
αδειοδοτηθούν τα επί μέρους έργα της πρότασης. Σε αυτό θα αναφερθώ παρακάτω. 

Το γεγονός αυτό καθιστά την πρόταση άμεσα υλοποιήσιμη. 

Επειδή ο χρόνος, που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της πρότασης είναι μακρύς, 
σημαντικότατη προϋπόθεση είναι αυτή να έχει : 

την μέγιστη κοινωνική αποδοχή και  
την πολιτική συναίνεση τόσο των δημοτικών παρατάξεων, όσο και των διαδοχικών 

δημοτικών συμβουλίων.   
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Η επανασύσταση της λίμνης προϋποθέτει την απαλλοτρίωση της έκτασης, που θα 
κατακλιστεί. Το γεγονός αυτό δημιουργεί αμφιβολίες και φόβο στους κατοίκου για την 
επιβίωσή τους και το εργασιακό τους μέλλον.   

Νομίζω ότι αποτελεί το δυσκολότερο εγχείρημα, τόσο από οικονομικής πλευράς, όσο και την 
ανάγκη αποδοχής από την τοπική κοινωνία  

Η λίμνη όμως, έστω και αποξηραμένη αποτελεί ένα δυνατό brand name. Επάνω σε αυτό 
στηρίζω την ελπίδα για το εφικτό της υλοποίησης της πρότασής μου. 

Η πραγματοποίηση όμως της επανασύσταση της λίμνης, πιστεύω ότι θα επιτευχθεί όταν 
υπάρξει η βεβαιότητα στους κατοίκους, όχι μόνο για την επιβίωσή τους αλλά και για ένα 
καλύτερο μέλλον των ίδιων και των παιδιών τους       

Σε αυτό, πιστεύω ότι έρχεται να απαντήσει η πρότασή μου.  

Αυτό θα καταστεί δυνατό  εφ’ όσον συνδυαστεί με μία επί πλέον σειρά έργων, υποδομών 
και εγκαταστάσεων, τη βελτίωση του Οδικού Δικτύου κλπ.  

Κυρίως με την βελτίωση και την με ασφαλτόστρωση του δρόμου Κρανιά - Καλλιπεύκη, 
ώστε να συνδεθεί η Καλλιπεύκη με τα παράλια του Νομού Λάρισας. 

 

1. Κέντρο Προετοιμασίας Αθλητών 

 

Στο όμορφο φυσικό περιβάλλον της Καλλιπεύκης, όπου κυριαρχούν τα πυκνά ελατοδάση, 
κάτω από το Όλυμπο και μόλις 40 λεπτά από τα παράλια της Πιερίας μπορεί να αναπτυχθεί 
ένα Κέντρο Προετοιμασίας Αθλητών Ολυμπιακών προδιαγραφών. 

Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο είναι:  
Κ.Υ.Αποφ. 12061/19-7-07   (ΦΕΚ 1393/Β/3-8-07) 

Προδιαγραφές Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ) για την υπαγωγή τους 

στο καθεστώς κινήτρων του Ν-3299/04 

Η γεωγραφική του θέση, με το υψόμετρο των 900 μ περίπου, το καθαρό οξυγόνο, οι 
κλιματολογικές συνθήκες, που επικρατούν κατά την καλοκαιρινή περίοδο και με σύγχρονες 
εγκαταστάσεις, μπορούν να το καταστήσουν ένα από τα πιο ολοκληρωμένα αθλητικά κέντρα 
προετοιμασίας της χώρας μας, το οποίο κάλλιστα να μπορεί να συγκριθεί με αντίστοιχα 
υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκά. 

Με τα παραπάνω συγκριτικά πλεονεκτήματα μόνο τυχαίο δεν θα είναι το γεγονός ότι θα 
μπορούν να το επισκέπτονται συστηματικά, για την βασική τους προετοιμασία μεγάλες 
ποδοσφαιρικές ομάδες της Super League, αλλά και κορυφαίες ομάδες μπάσκετ, όπως είναι η 
εθνική μας ομάδα κλπ. Μέρος της προετοιμασίας τους από τον χώρο του στίβου θα 
πραγματοποιούν ακόμη και ολυμπιονίκες αλλά και πανελλήνιοι πρωταθλητές είτε μεμονωμένα 
είτε με τους συλλόγους τους. 

Απαραίτητη είναι η πρόβλεψη κατασκευής ενός Εργομετρικού Κέντρου και 
Ξενοδοχειακής μονάδας για την διαμονή των αθλητών, των γυμναστών και άλλων 
ασχολούμενων με το συγκεκριμένο αντικείμενο. 
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Επάνω, πιθανή περιοχή ανάπτυξης του Κέντρου Προετοιμασίας Αθλητών 

Η ιδέα αυτή προέκυψε το 2002, όταν ευρισκόμενος στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για 
την αδειοδότηση μίας μελέτης μου, για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου 
Γιάννουλης, ρωτήθηκα εάν στα βουνά της περιοχής μας υπάρχει περιοχή, στην οποία να 
μπορεί να δημιουργηθεί μία τέτοια υποδομή για τους αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Προετοίμαζαν τέτοιο κέντρο στον Νομό Γρεβενών.  

Μου έδωσαν και την σχετική μελέτη σκοπιμότητας.  

                                  Δεξιά παραθέτω εξώφυλλό της         

 
Επάνω το τοπογραφικό με την διάταξή των εγκαταστάσεών της 
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Επάνω Μικρό Κέντρο Προετοιμασίας Αθλητών στον Άγιο Παύλο Νάουσας 

Παραθέτω ως παραδείγματα την Ελβετική ξενοδοχειακή μονάδα: espaceVAL 
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2. Τουριστικές Εγκαταστάσεις  
& δραστηριότητες 

 

Η περιοχή μπορεί να αξιοποιηθεί Τουριστικά με την ανάπτυξη τουριστικών υποδομών και 
εγκαταστάσεων υψηλών προδιαγραφών με την κατασκευή «Σύνθετων Τουριστικών 
Καταλυμάτων». 

Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο είναι:  
Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α-180/22-8-2011) 

 Ένα σύνθετο τουριστικό κατάλυμα περιλαμβάνει :  

 ξενοδοχείο 5 αστέρων,  
 συνεδριακό κέντρο,  
 ελικοδρόμιο,  
 κέντρο ευεξίας & Κυτταρικής αναζωογόνησης,  
 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες  
 και άλλα. 

Επί πλέον η ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να προγραμματιστεί να προσφέρεται για συνέδρια 
(συνεδριακός τουρισμός).  

Το δάσος δίνει την δυνατότητα ανάπτυξης του λεγόμενου Ιχνηλατικού Τουρισμού 
(ιππασία μέσα στο δάσος, τοξοβολία κλπ).  
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Μία υγειονομική μονάδα, η οποία θα παρέχει υπηρεσίες υγείας (check up κλπ) θα 
διευρύνει σημαντικά την επισκεψιμότητα της περιοχής σε άτομα της τρίτης ηλικίας.  

Το ελικοδρόμιο θα προσφέρει την δυνατότητα γρήγορης σύνδεσης, αφ’ ενός μεν άλλους 
προορισμούς, αφ’ ετέρου δε με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, σε συνδυασμό με την 
προαναφερθείσα υγειονομική μονάδα.  

Οι δράσεις αυτές και άλλες που μπορεί να προβλεφθούν δίνουν την δυνατότητα 
επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. 

Κέντρο Ευεξίας & Κυτταρικής Αναζωογόνησης 
Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο είναι:  

Υπ. Απόφ. 8928/2012 - ΦΕΚ 1909/Β/16-6-2012 
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ανέγερσης κέντρων αναζωογόνησης (spa) του 

άρθρου 1 του Ν. 3498/2006, όπως ισχύει, που περιλαμβάνονται σε σύνθετα 

τουριστικά καταλύματα, του Κεφαλαίου Γ του Μέρους Β΄ του Ν. 4002/2011, όπως 

ισχύει. 

Η Ελβετία εκμεταλλευόμενη την ομορφιά των βουνών σε συνδυασμό με τις λίμνες, 
έχει αναπτύξει μία τουριστική οικονομία, προσελκύοντας άτομα μέσης και μεγάλης 
ηλικίας, με την κατασκευή Κέντρων Ευεξίας, Κυτταρικής Αναζωογόνησης και Spa, και 
επισκέπτες υψηλών εισοδημάτων.  

 

Παραθέτω ως παραδείγματα την 
Ξενοδοχειακή μονάδα:  
Bogn Engiadina Scuol 
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Κατά την επανασύσταση της λίμνης της Καλλιπεύκης (λίμνη Νιζερού ή λίμνη 
Ασκουρίδα) μπορεί να προβλεφθεί η δημιουργία Κωπηλατοδρόμιου, κατά μήκος του 
κεντρικού αποστραγγιστικού αύλακα αυτής, το μήκος του οποίου θεωρώ ότι το καθιστά 
δυνατό.  
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 Κωπηλατοδρομιο λίμνης Ιωαννίνων 

     

    

 Κωπηλατοδρομιο λίμνης Καστοριάς 

    

   

 

Οι δράσεις αυτές και άλλες που μπορεί να προβλεφθούν δίνουν την δυνατότητα 

επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου 

 

 Η εκπόνηση Μελέτης «μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής, στις περιοχές 
εντός και εκτός των οικισμών Καλλιπεύκης και Κρανιάς», με στόχο των χαρακτηρισμό τους 
ως «Περιοχές Αισθητικής Αναβάθμισης» και την θεσμοθέτηση του σχετικού Προεδρικού 
Διατάγματος. 

Με βάση το παραπάνω, θα καταστεί δυνατή η ένταξη στο Κοινοτικό Πλαίσιο ή στο Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για χρηματοδότηση της μορφολογικής αποκατάστασης των 
όψεων των οικιών, αυλών, περιτοιχίσεων κλπ 
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Η υλοποίηση αυτής της δράσης : 

 θα καταστίσει την περιοχή τουριστικό προορισμό, θα αναπτυχθεί ο 
αγροτοτουρισμός, όπως έγινε στο Νυμφαίο της Φλώρινας ή τα χωριά του Πήλιου. 

 θα δώσει μία επί πλέον επαγγελματική διέξοδο στους κατοίκους   

Η ανάπλαση των δημόσιων χώρων των οικισμών Καλλιπεύκης και Κρανιας,  

η μορφολογική αποκατάσταση :  των όψεων των οικιών,  
των αυλών,  
των περιτοιχίσεων,  

στην κατεύθυνση να αποκαταστήσουν την ταυτότητα των οικισμών, ώστε να 
ευνοηθεί επιπλέον :      η πολιτιστική,  

η οικονομική  
και η τουριστική ανάπτυξη  

της Καλλιπεύκης και της Κρανιάς.  

Ένα αντίστοιχο πρόγραμμα  μπορεί θεσμοθετηθεί και να συμπεριλάβει τους γύρω οικισμούς 

(Αιγάνη, Ραψάνη, Γόνοι κλπ) ώστε και να έχουν το αντίστοιχο όφελος. 

 

Κάτω : Ενδεικτικές Προτάσεις ανάπλασης όψεων κατοικιών από το Καστράκι. 

     
Αριστερά υπάρχουσα κατάσταση. Δεξιά σκαριφήματα προτάσεων. 

(στόχος το μειωμένο κόστος της ανάπλασης) 

 
Πρόταση Συγκροτήματος 22 Κατοικιών στην Τσαγκαράδα Πηλίου με στόχο τη δημιουργία δύο 

μαχαλάδων γύρω από μικρή πλατεία. 

                    
Σκαριφήματα.     Άνω δεξιά: Γενική διάταξη.              Άνω δεξιά: Τμήμα Πλάγιας Όψης. 
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Άνω : Τμήμα Όψης από χαμηλή στάθμη 

   
Νοτιοδυτικά ακραία κτήρια.                     Κτήρια ανατολικά της πλατείας. 

 

              
               Νοτιοδυτικά ακραία κτήρια.                        Κτήρια ανατολικά της πλατείας. 

 

Απόψεις Συγκροτήματος  22 Κατοικιών στην Τσαγκαράδα Πηλίου. 

    
 

 
Η εκπόνηση Μελέτης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ), στην έκταση της 

πρότασης, με την παράλληλη εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με 
στόχο την θεσμοθέτηση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, θα δημιουργήσει τους 
χωροταξικούς υποδοχής, ώστε η υλοποίηση των επί μέρους επενδύσεων να καταστεί εφικτή. 

Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο είναι:  

• Νόμος 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/28-6-2014)  

      Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη ανάπτυξη. 

• Νόμος 4447/2016  (ΦΕΚ 241/Α/23-12-2016) 
Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Γ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

ΑΡΘΡΟΝ-7 Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) 

ΑΡΘΡΟΝ-8 Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ) 

• Ν-4759/20 (ΦΕΚ 245/Α/9-12-20)  
 Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες 

διατάξεις 

ΑΡΘΡΟΝ-9 Πολεοδομικός Σχεδιασμός - Αντικατάσταση του τίτλου του 

Κεφ.Γ του Ν-4447/16  

ΑΡΘΡΟΝ-10 Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια - Αντικατάσταση του Αρθ-7 του 

Ν-4447/16 - Εξουσιοδοτική διάταξη  

ΑΡΘΡΟΝ-11 Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ) - Αντικατάσταση του Αρθ-

8 του Ν-4447/16 

 

Συμπερασματικά : 

Η θεσμοθέτηση αυστηρού χωροταξικού και περιβαλλοντικού πλαισίου ανάπτυξης του 
οικισμού, του χώρου γύρω και πέρα από την λίμνη σε συνδυασμό με την θεσμοθέτηση 
αυστηρών μορφολογικών κανόνων δόμησης, θα δώσουν ταυτότητα δημιουργώντας ένα 
δυνατό brand name.    

Η υλοποίηση αυτών,  

 με ολοκληρωμένο σχεδιασμό,  
 με αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες και την πολιτική συναίνεση τόσο των 

δημοτικών παρατάξεων, όσο και των διαδοχικών δημοτικών συμβουλίων  

 και οπωσδήποτε με σεβασμό στο περιβάλλον,  

Με την αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή, μέσω της προβολής στην εσωτερική 
αλλά κυρίως στις αγορές του εξωτερικού, πιστεύω ότι θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη 
της περιοχής, του νομού και της περιφέρειας. 

 

Επίλογος : 

Προτείνω άμεσα να πραγματοποιηθεί ένα συνέδριο, τουλάχιστο διήμερο. Σε αυτό να 
συμμετάσχουν επιστήμονες και άτομα, που εξειδικεύονται στον αθλητισμό και το τουρισμό.  

Κατά την διεξαγωγή του θα προκύψει :  
 γόνιμη κριτική, θετική ή και αρνητική, στα επί μέρους προτεινόμενα έργα  
 περεταίρω ανάλυση και εξειδίκευση των προτάσεων 
 συζήτηση για την δυνατότητα χρηματοδότησης και εκτέλεσης των έργων, με 

συμβολή, πέρα του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. 

Επίσης προτείνω άμεσα, ο Δήμος ή και η Περιφέρεια να συνεργαστούν με Πανεπιστη-
μιακούς φορείς, ώστε να προκύψουν εξειδικευμένες προτάσεις, μέσα από διπλωματικές ή 
μεταπτυχιακές εργασίες.  

Οι παραπάνω δύο προτάσεις, δεν έχουν ιδιαίτερο κόστος. Κάνουν όμως γνωστή την  
περιοχή, που απέχει μόνο 20 χλμ από την ΠΑΘΕ και την παραλιακή ζώνη του νομού, στην 
αθλητική κοινότητα, στους επαγγελματίες του τουρισμού αλλά και σε νέους επιστήμονες 
μέσω της Πανεπιστημιακής κοινότητας. 

Τέλος είναι αναγκαία η διερεύνηση της περιοχής και προς την Καρυά, για την 
εξεύρεση εκτάσεων, κατά προτίμηση καλλιεργούμενων ή που δεν καλύπτονται από 
δάσος, ώστε να προκύψουν περισσότεροι χωροταξικοί υποδοχείς, μέσα στους 
οποίους θα αναζητηθούν τα προς οικοδόμηση γήπεδα. 
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Δημήτριος-Επαμεινώνδας Λαγός 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

(τηλ. 6974423105) 




