
 

ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΦΦΗΗΣΣ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  
ΟΟΙΙΚΚΟΟΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΡΡΛΛΑΑΣΣ  --    ΜΜΑΑΥΥΡΡΟΟΒΒΟΟΥΥΝΝΙΙ  --  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΟΟΒΒΡΡΥΥΣΣΟΟ  

ΒΒΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΙΙΝΝΟΟΥΥ  

 
 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

 
Πεζόδρομος Ρ. Φεραίου 66 37500 Βελεστίνου 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   :24253050200 
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ  :2425022870 
ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ  : info@rigas-feraios.gr 
 
 
ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   :2425041632 
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ  :2425050100 
 
Επιχείρηση  Ονοματεπώνυμο  Σταθερό Κινητό 
Το Αρχοντικό Αντζούρης Ιωάννης  2425041380 6945313929 
Πιτσαρία ο Χρήστος Πρασσάς χρήστος 2425041070  
Πιτσαρία Casa Camino Καττής Αθανάσιος 2425041017  
Ψησταριά -Ο Βασίλειος- Δουκαντζής 

Βασίλειος 2425041610  
Ταβέρνα- ψησταριά - Ο 
Φρίξος- Χαλκιάς βασίλειος 2425041012  
Σουβλάκι-Γύρος -Το Αίνιγμα- Σανίδας Χρήστος 2425041333  
Σουβλάκι-Γύρος -Απόλαυση- Τσινίδου Γεωργία 2425041689 

 Σουβλάκι- Γύρος-Το 
Ελικοδρόμιο- Γκανούδη Θεοδώρα 

 
6948576763 

Ουζερί - Η Κάρλα- Διπλάρης 
Αθανάσιος  2425041014 

 
Ουζερί Παπαιωάννου 

Ελένη 
 

6982038239 

 
ΚΕΡΑΣΙΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   :2428073460 
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ  :2428073460 
Επιχείρηση  Ονοματεπώνυμο  Σταθερό Κινητό 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  2428073126  
ΤΑΒΕΡΝΑ ΛΑΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ   6979619942 

ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ  2428073125 6972196360 & 6977352916 

 



 

 

ΚΑΝΑΛΙΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   :2428073343 
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ  :2428073343 
Επιχείρηση  Υπεύθυνος Σταθερό Κινητό 
Ταβέρνα Ψησταριά Ουζερί 
«ΚΑΡΛΑ» 

Καπατσέλος 
Απόστολος 2421301326 6985927939 

Ταβέρνα Ψησταριά Ουζερί 
«ROZΑRIO» Μπέλος Αντώνιος 2428073251  

Καφετέρια «ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ» 
Καρπούζας 
Ιωάννης 2428074082 6974895704 

Καφετέρια «ΚΕΝΤΡΙΚΟ» Κώστας Νικόλαος 2428073554  
 

ΚΕΡΑΜΙΔΙ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   :2428073752 
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ  :2428074178 
Επιχείρηση  Υπεύθυνος Σταθερό Κινητό 
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ΜΗΤΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   

/ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΜΑΡΘΑ 

 
 

/ «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ» ΠΙΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 
  «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 

ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ» ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

6979160212 

«ΚΑΦΕ – ΟΥΖΕΡΙ – 
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» ΒΕΛΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2428073721  
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – 
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 

6980207233 

«ΚΑΦΕΝΕΙΟ – 
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» 

ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2428073769  

«ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» ΜΠΕΡΤΖΕΜΗ ΕΛΕΝΗ 
 

 
«ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 
 

«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΟΥΖΕΡΙ - 
ΤΑΒΕΡΝΑ» ΓΚΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2428073724  
«ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ – 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» 

ΚΟΛΛΙΑΜΗΤΡΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ   2428073873  

 

ΚΑΜΑΡΙ 
Επιχείρηση  Υπεύθυνος Σταθερό Κινητό 
«ΣΝΑΚ  -ΜΠΑΡ» ΖΑΧΑΡΑΚΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝ  6947825596 

 



 

 

ΒΕΝΕΤΟ 
Επιχείρηση  Υπεύθυνος Σταθερό Κινητό 
«ΚΑΦΕΝΕΙΟ –
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» NAZAROVA NADEZDA   

 

 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 
Καλυψώς Αλεξούλη 27  Αγιά Τ.Κ. 40003  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  :2494350100-124 
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2494023783 
ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ : dagias@0559.syzefxis.gov.gr 
 
 
 
 

 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 

 
Αγ. Χαραλάμπους & Ηρ. Πολυτεχνείου  Νίκαια Τ.Κ. 41500  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  :2413507200 
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2410921868 
ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ : dnikaias@gmail.com 
 
 
 

Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου 
Βελεστίνου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό ΥΠΕΚΑ και η χρηματοδότηση του προέρχεται 
από Εθνικούς και Kοινοτικούς πόρους. 

Στόχος του Φορέα Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - 
Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) είναι ο τουρισμός και ειδικά ο 
οικοτουρισμός να αποτελέσει μια από τις δραστηριότητες που θα παίξουν σημαντικό ρόλο 
όχι μόνο στην ανάδειξη αλλά και στην οικονομική αναζωογόνηση της προστατευόμενης 
περιοχής ενημερώνοντας για τις δυνατότητες υποδομών εξυπηρέτησης των επισκεπτών. 

Με το πρίσμα στην ανάδειξη και ενίσχυση της φυσικής ομορφιάς της προστατευόμενης 
περιοχής, όπως των παραδοσιακών οικισμών, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, της 
τουριστικής περιπέτειας, της περιπέτειας που αφορά ένα ταξίδι στον φυσικό κόσμο γύρω μας 
και μέσα στον εαυτό μας, το ξύπνημα των αισθήσεων μέσα από την εμπειρία της 
"γευσιγνωσίας", παράχθηκε χάρτης στον οποίο αποτυπώνονται τα σημεία οικοτουριστικού 
ενδιαφέροντος (θέσεις θέας, μονοπάτια/διαδρομές, θέσεις πληροφόρησης επισκεπτών κ.λπ.).  



Οι διαδρομές θα αφορούν α) διαδρομές ερμηνείας περιβάλλοντος, β) διαδρομές με 
αυτοκίνητο, γ) πεζοπορικές διαδρομές, με αναφορά στον βαθμό δυσκολία τους, δ) διαδρομές 
για ποδηλάτες βουνού, ε) διαδρομές για έφιππους επισκέπτες κλπ.  Καθώς επίσης και οι πιο 
σημαντικές θέσεις πολιτιστικών και αρχιτεκτονικών μνημείων.  

Σε κάποιους δήμους δεν καταγράφονται τουριστικά καταλύματα σε συνδυασμό με μονάδες 
εστίασης γι’ αυτό το λόγο σας παραθέτουμε τα στοιχεία επικοινωνίας, ώστε να μπορείτε να 
ενημερωθείτε άμεσα για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε.  

Επειδή ο κατάλογος είναι μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής των υποδομών εξυπηρέτησης 
των επισκεπτών της περιοχής παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Φορέα Διαχείρισης για την 
εγγραφή συμπληρωματικών επιχειρήσεων. 
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