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«∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ»                            
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 
 
Το Επιµελητήριο  Πιερίας  καταβάλλει συστηµατικές  προσπάθειες 
προκειµένου να αναδείξει  τα ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά του Νοµού µας και                                                        
να προσδιορίσει την αναπτυξιακή του προοπτική, οργανώνοντας αντίστοιχα  
συνέδρια, ηµερίδες, καταθέτοντας ολοκληρωµένες προτάσεις σε κάθε 
διαβούλευση, σε κάθε δηµόσια αρχή, µε µοναδικό γνώµονα την πρόοδο  του 
τόπου µας.  Έχουν γίνει πάµπολλες συζητήσεις για την αξιοποίηση των 
συγκριτικών µας πλεονεκτηµάτων.  ∆εν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος σ’ αυτήν 
την αίθουσα που δεν επιθυµεί την πρόοδο του τόπου του.   
     
Υπάρχουν διαφορετικές και τεκµηριωµένες θα έλεγα απόψεις, για το ποιό 
είναι το σωστό ή  πως θα αποφύγουµε το κακό.  
 
Καλούµαστε ακόµη και σήµερα να µιλήσουµε για την ανάπτυξη των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, να πετύχουµε την πολυπόθητη ανάπτυξη,                                         
σήµερα, µε 28% µείωση του Α.Ε.Π. από την αρχή της κρίσης και µε 25% 
ανεργία.  
Σήµερα  µε την φτώχεια και την κοινωνική συνοχή  να δοκιµάζονται,    
απαιτείται αποφασιστικότητα και αποτελεσµατικότητα. 
 
Ποιος µπορεί να αµφισβητήσει ότι για το Νοµό µας το ισχυρότερο 
πλεονέκτηµα είναι ο Όλυµπος. Ένα µοναδικό µνηµείο της φύσης  µε 
παγκόσµια αναγνωσιµότητα. 
 
Το Επιµελητήριο Πιερίας εκφράζοντας το σύνολο των επιχειρήσεων του 
Νοµού µας, σε καµία περίπτωση δεν θέλει να αγγίξει  και να αλλοιώσει 
οτιδήποτε καθιστά τον Όλυµπο,  µνηµείο της Παγκόσµιας κληρονοµιάς.  
 
Σε καµία περίπτωση δεν θέλει να γίνουν έργα και παρεµβάσεις που θα 
επιφέρουν στον Όλυµπο αλλαγές µη αναστρέψιµες. 
 
Ταυτόχρονα όµως θα συνεχίσει να επενδύει  στην ανάδειξη του Ολύµπου και 
την αξιοποίηση και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.  
 
-   Πιστεύουµε ακράδαντα,  ότι σωστά υπάρχουν  στη Ζώνη Α΄ και Β΄ του 
Εθνικού ∆ρυµού  περιορισµοί στις χρήσεις, στις δραστηριότητες  και στους 
τρόπους  εκτέλεσης έργων.  Το αποτέλεσµα είναι η προστασία,  διαχείριση και 
διατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. 
 
Και µάλιστα θεωρούµε ότι πρέπει να γίνονται αυστηρότατοι έλεγχοι και να 
επιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε παράβαση. 
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-  Στην περιοχή Προστασίας   Γ΄ (Ζώνη Γ) , µε σεβασµό στη φυσική 
κληρονοµιά  και  τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας ,                                   
θα µπορούσαν να γίνουν  ήπιες παρεµβάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, µε 
διάφορα έργα υποδοµής, καθώς και έργα για την ανάδειξη και ανασύσταση 
παλαιών οικισµών . 
 
 
Εκτός όµως από τα παραπάνω το Επιµελητήριο ζητά µια σειρά µέτρων και 
παρεµβάσεων στην ευρύτερη περιοχή του Ολύµπου και της Πιερίας,            
ώστε να αντισταθµιστούν τόσο ο χώρος που δεσµεύεται ( ζώνες Α,Β,Γ, του 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος) αλλά και το κόστος προβολής και διαφύλαξης που 
προκύπτει καθηµερινά.  
 
1.     Έτσι,  θεωρούµε αρχικά ότι οι περιοχές του Νοµού µας οι οποίες 
έχουν άµεση γεωγραφική επαφή µε τον Όλυµπο, αυτοδίκαια µπορούν 
να τον χρησιµοποιούν   ως γεωγραφικό προσδιορισµό 

 
 
2.     Η ευρύτερη περιοχή του Ολύµπου και της Πιερίας ,  
φηµίζεται για την παραγωγή , επεξεργασία και µεταποίηση προϊόντων µε 
εξαιρετική ποιότητα, µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που οφείλονται,                               
στο µοναδικό,  φυσικό και γεωγραφικό περιβάλλον και µικροκλίµα.  
Για παράδειγµα τέτοια προϊόντα είναι,  το τσάι, το ελαιόλαδο, το κρασί, το 
µέλι, τα φρούτα, τα λαχανικά, τα τυροκοµικά και πολλά άλλα.   
 
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή όλων αυτών των 
προϊόντων να µπορούν άµεσα µε απλές και σύντοµες διαδικασίες να φέρουν 
την ένδειξη   
 
Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και  
Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε)   
 
Έτσι ,  θα παρέχεται η δυνατότητα στους παραγωγούς, να 
κατοχυρώσουν επώνυµα την ποιότητα και µοναδικότητα των 
προϊόντων του Ολύµπου και να αναδειχθούν τα προϊόντα της περιοχής 
του Ολύµπου  σε άριστους πρεσβευτές του τόπου µας. 
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3.    Προτείνουµε την άµεση αποδέσµευση περιοχών, όπως η περιοχή 
Βαρικού και Ξεροκάµπι Πλάκας Λιτοχώρου,  από αγροκτηνοτροφική µε ότι 
αυτό συνεπάγεται για την µη ανάπτυξη της περιοχής. 
 
Μια ολόκληρη περιοχή ανάµεσα από τους πρόποδες του Ολύµπου έως τη 
θάλασσα, δεν µπορεί να έχει δεσµευτεί για στάβλους και βοσκοτόπια.  
 
Χρειάζεται εκλογίκευση και εκσυγχρονισµός  στην αναχρονιστική δοµή των 
Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), για να υπάρξει προοπτική αξιοποίησης 
και ανάπτυξης της περιοχής  και κατ’ επέκταση ολόκληρης της Πιερίας.  
 
Η υφιστάµενη κατάσταση αποτρέπει οποιαδήποτε µορφή επένδυσης 
στην περιοχή, απαξιώνει την προοπτική τουριστικής αξιοποίησης και 
επιχειρηµατικής ανάπτυξης. 
 
 
4.     Φυσικά άµεση προτεραιότητα είναι και η ανάγκη τακτοποίησης των 
προβληµάτων που έχει δηµιουργήσει  η ανάρτηση των δασικών χαρτών,              
µπλοκάροντας κάθε είδους επένδυση.  
 
 
 
5.     Ταχύτατη επαναφορά του Λιµανιού της Γρίτσας, που είναι και το Λιµάνι 
του Ολύµπου, στην αρχική του µορφή. 
 
Να γίνει σοβαρή και υπεύθυνη ανάπλαση της περιοχής, µε ταυτόχρονη 
δηµιουργία υποδοµών,  στο ήδη υπάρχων αλιευτικό καταφύγιο,                                        
ώστε να µπορεί να έχει πολλαπλές χρήσεις, όπως µαρίνες και σταθµούς 
ανεφοδιασµού. 
 
Φυσικά το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα λιµάνια της Πιερίας , όπως 
είναι της Παραλίας, του Πλαταµώνα, του Κίτρους.  Σε κάποια από τα 
οποία χρειάζεται να γίνει  τακτοποίηση των αδειών τους, να γίνουν έργα 
υποδοµής και παρεµβάσεις, για την αποκατάσταση της οµαλής τους 
λειτουργίας ,                   µε αποτέλεσµα την αναβάθµιση όχι µόνο των 
λιµανιών αλλά  και όλης της Πιερίας.    
 
Θα είναι τεράστια τα πλεονεκτήµατα στον Τουρισµό από την σωστή 
λειτουργία των λιµανιών.  
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6.       Προνόµια για κατασκευή, εγκατάσταση και δόµηση επιχειρήσεων                                                
στην ευρύτερη περιοχή του Ολύµπου, µε συγκεκριµένα κριτήρια που θα 
προβάλουν και  θα δηµιουργούν προστιθέµενη αξία στην περιοχή . 
 
Αυτό µπορεί να επιτευχθεί, µε τη βελτίωση των οδικών συνδέσεων ,                                      
µε ανασχεδιασµό  και  βελτίωση του υπάρχοντος οδικού δικτύου ,                                                               
µε την κατασκευή σύγχρονου δικτύου άρδευσης και ύδρευσης ,                                                                                                   
µε την παροχή καλύτερου συντελεστή δόµησης σε κτήρια που 
προβάλουν το τοπικό χρώµα της περιοχής, µε επιπλέον επιδότηση 
µέσω της εφαρµογής αναπτυξιακών νόµων,   σχεδίων ανάπτυξης  και  
προγραµµάτων.                                                                                           
 
 
 
7.      Προτείνουµε  στις παρυφές του Ολύµπου,  την κατασκευή δύο 
ελικοδροµίων,  καθώς και διαδρόµου για µικρά αεροσκάφη                                      
που θα εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες των επισκεπτών – τουριστών στην 
περιοχή,  όσο και τις ανάγκες φύλαξης και διάσωσης του ορεινού                  
όγκου του Ολύµπου. 
 
 
8.       Ο τουρισµός στην Πιερία όπως όλοι γνωρίζουµε κατανέµεται 
ανισοµερώς µεταξύ της παραθαλάσσιας ζώνης, των πεδινών µη παράκτιων 
εκτάσεων  και  των ορεινών περιοχών. 
 
Η όσο το δυνατόν καλύτερη προώθηση και προβολή των εναλλακτικών 
µορφών τουρισµού,  όπως για παράδειγµα,  ο Θρησκευτικός,  
Φυσιολατρικός, Περιηγητικός,  Ορειβατικός,  Συνεδριακός,  
Αρχαιολογικός,  καθώς και πολλές άλλες µορφές, είναι επιβεβληµένη 
ανάγκη.  
 
Ο τουρισµός περιπέτειας, µε δραστηριότητες όπως, ποδήλατο βουνού , 
αλεξίπτωτο πλαγιάς παραπέντε, κατάβαση σε καταρράκτες και φαράγγια και 
πολλές άλλες, µπορούν αν οργανωθούν ακόµη καλύτερα και  να 
προσελκύσουν τους λάτρεις της περιπέτειας . 
 
Η ανάπτυξη και η αξιοποίηση όλων αυτών, δίνει τη δυνατότητα στην περιοχή 
µας, να προσελκύσει επισκέπτες  µε ποικίλα ενδιαφέροντα και  να 
δραστηριοποιηθεί τουριστικά όλο τον χρόνο .                             
 
Έτσι,  η τουριστική περίοδος θα έχει διάρκεια 12 µήνες. Η  τουριστική 
περίοδος θα κατανέµεται ισοµερώς µεταξύ βουνού και θάλασσας,                                                                   
µεταξύ χειµώνα και καλοκαιριού. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, η πληρέστερη αξιοποίηση του µονοπατιού Ε4,                              
η δηµιουργία νέων µε σωστή σήµανση, η δηµιουργία νέων καταφυγίων  όπου 
είναι απαραίτητη, ή   ακόµη και η δηµιουργία ξύλινων οικισµών εντός των 
δασών ή στις παρυφές. 
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9.      Το µοναδικό φυσικό περιβάλλον, η πολυπλοκότητα και η 
βιοποικιλότητα της περιοχής του Ολύµπου, αποτελούν ένα ισχυρό 
κίνητρο για τη δηµιουργία  
ενός ερευνητικού κέντρου ή  ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος.  
 
 ∆εν θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν παραρτήµατα σχολών µε 
αντικείµενο  τη γεωλογία , τη δασολογία,  τη µελέτη του περιβάλλοντος, 
αλλά  ακόµη και τουριστικών επαγγελµάτων και σπουδών ? 
 
 
10.     Η δηµιουργία µυθικού θεµατικού πάρκου  στις παρυφές του Ολύµπου,                                                                           
θα αναδείκνυε την ιστορία του, θα προσέλκυε µικρούς και µεγάλους.   
 
Όπως επίσης απαραίτητη είναι,  η καλύτερη αξιοποίηση και προβολή των 
Αρχαιολογικών πάρκων,  των µουσείων,  των βυζαντινών µνηµείων και 
µοναστηριών .  
 
 
11.    Η δηµιουργία παραπλεύρως του βουνού, ενός τελεφερίκ ,                                                                                                   
όπου από την παραλία ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα , µέσα σε λίγα 
λεπτά να απολαύσει  το µεγαλείο και την οµορφιά του Ολύµπου. 
 
 
12.     Η αποµάκρυνση του πεδίου βολής Λιτοχώρου,   τα εργοστάσια 
λήψης δοµικών υλικών και γενικά  η αποφυγή µεγάλης έκτασης 
τεχνικών έργων και παρεµβάσεων , σε περιοχές φυσικών 
οικοσυστηµάτων  στην ευρύτερη περιοχή,  είναι επιβεβληµένη.  
 
 
Η αξιοποίηση του Ολύµπου αποτελεί την µεγαλύτερη και πλέον πολύπλοκη 
πρόκληση για το σύνολο των φορέων του Νοµού Πιερίας αλλά και για το 
σύνολο της χώρας.  
 
Η αδυναµία εκµετάλλευσης της περιοχής του Ολύµπου,  καθόλου µα καθόλου 
δεν απαξιώνει την µοναδικότητά του και την κυρίαρχη θέση του,  στην Πιερία 
του αύριο. 
 
Ο   Όλυµπος αποτελεί για τους κατοίκους της Πιερίας,  καµάρι, έµπνευση ,  
ελπίδα  για  την ανάπτυξη της περιοχής και  το µέλλον των παιδιών µας. 
 
Αξιοποιώντας όλα τα τοπικά χαρακτηριστικά, λαµβάνουµε υπόψη µας τόσο τις 
διεθνείς συνθήκες ,  τους νόµους και τα προεδρικά διατάγµατα ,                                                    
όσο και τις ανάγκες  της τοπικής  κοινωνίας για πρόοδο , ευηµερία και 
ανάπτυξη. 
 
Με τη σύµπραξη όλων των φορέων,  µπορούµε να επιτύχουµε                                                                       
µια σύγχρονη ,  αειφόρο ανάπτυξη   !!!!! 
 


