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ο διασυνοριακό έργο ‘Σώζοντας τον τελευταίο ποταμό ελεύθερης ροής στην Ευρώπη: Vjosa/Αώος’,
το οποίο εντάσσεται στην ομπρέλα των έργων «Save the Blue Heart of Europe», έχει απώτερο στόχο
την αποτροπή κατασκευής υδροηλεκτρικών φραγμάτων καθώς και την ενίσχυση της προστασίας και
την καλύτερη διαχείριση σε όλο το μήκος του ποταμού Αώου – Vjosa.
Στην παρούσα έκθεση γίνεται μια προσπάθεια μέσω του ισχύοντος στη χώρα μας σχεδιασμού -χωροταξικού
και αναπτυξιακού- να αναγνωριστούν και να καταγραφούν οι κατευθύνσεις εκείνες που συμβάλουν /
ενισχύουν τον στόχο του έργου και μάλιστα στο πλαίσιο της ελληνοαλβανικής συνεργασίας.

Γεωγραφική θέση και γενικά χαρακτηριστικά
Ο ποταμός Αώος βρίσκεται στην Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. Πηγάζει κοντά
στο Μέτσοβο, από τον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα, και εκβάλλει στην Αδριατική θάλασσα, στην Αλβανία.
Ερχόμενος από τα οροπέδια του Μετσόβου, ο Αώος διασχίζει το γραφικό χωριό της Βοβούσας και βρίσκει
διέξοδο στο στόμιο της χαράδρας που σχηματίζουν οι οροσειρές του Σμόλικα και της Τύμφης. Ρέει έχοντας
στα αριστερά του την Γκραμπάλα και τα μικρότερα βουνά που την ενώνουν με τα όρη της Βάλια Κάλντα,
και στα δεξιά του το Λύγκο, τη Βασιλίτσα, το Σμόλικα και την Τραπεζίτσα. Στο πέρασμά του τροφοδοτείται
από πλήθος παραποτάμων, όπως το Αρκουδόρεμα, ο Καταρράκτης και ο Ρασενίτης. Στους πρόποδες του
λόφου του Λιατοβουνίου ενώνεται με τον έναν από τους βασικούς παραποτάμους του, το Βοϊδομάτη, και λίγα
χιλιόμετρα πιο πέρα, προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα, με τον άλλον, το Σαραντάπορο. Το ελληνικό τμήμα
του ποταμού έχει μήκος 70 χιλιόμετρα περίπου και εκτείνεται από τις πηγές του μέχρι την έξοδό του στην
πεδιάδα της Κόνιτσας. Ο ποταμός μετονομάζεται σε Βιώσα (Vjosa) μπαίνοντας στην Αλβανία και διασχίζει
πολλές πόλεις της γειτονικής χώρας, όπως το Αργυρόκαστρο, την Κλεισούρα και την Πρεμετή. Στη συνέχεια
περνάει τα «Στενά του Vjosa», όπου στην έξοδό τους ανταμώνει με τον Δρίνο, και εκβάλλει στην Αδριατική
στα νότια της Αρχαίας Απολλωνίας.
Ο Αώος είναι ο μόνος διασυνοριακός ποταμός της Ελλάδας που εκβάλλει σε γειτονική χώρα!
Είναι ένας ποταμός που διατηρεί την αρχέγονη εικόνα του «άγριου ποταμού», φιλοξενεί μεγάλη ποικιλία
σπάνιων ειδών πανίδας και χλωρίδας και διασχίζει μεγαλειώδη τοπία υψίστης σημασίας τόσο για τη
βιοποικιλότητα όσο και για τον άνθρωπο. Σήμερα παραμένει σχεδόν αναλλοίωτος, στην ίδια κατάσταση
στην οποία βρισκόταν και πριν από αιώνες, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό τόσο από οικολογικής όσο και από
αισθητικής άποψης. Ως εκ τούτου, αξίζει να διατηρηθεί και να προστατευθεί.

Η Βιοποικιλότητα της περιοχής
Ο Αώος διασχίζει στο πέρασμά του δέκα (10) περιοχές του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών
Natura 2000. Τμήμα του προστατεύεται και από το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου που περιλαμβάνει τον
Εθνικό Δρυμό Πίνδου (Βάλια Κάλντα), το φαράγγι του Βίκου και τη χαράδρα του Αώου. Τα 50 περίπου από
τα 70 χιλιόμετρα που ρέουν στο ελληνικό έδαφος προστατεύονται, αφήνοντας τα υπόλοιπα 20 χιλιόμετρα
χωρίς προστασία.
Οι μεγάλες υψομετρικές διαφορές (400-2.637 μ.) συμβάλλουν καθοριστικά στην ποικιλία της βλάστησης. Στα
χαμηλά υψόμετρα (400-750 μ.), όπου το κλίμα είναι μεσογειακού τύπου με ηπειρωτική επίδραση, ευδοκιμούν
είδη όπως πουρνάρια, αριές, κουμαριές, σχίνα, οστρυές και κέδρα. Από τα 750 έως τα 1.000 μέτρα, όπου
το κλίμα γίνεται πιο ηπειρωτικό, αναπτύσσονται πυκνά δρυοδάση και εμφανίζονται δέντρα όπως σορβιές,
κρανιές, φουντουκιές, αρκουδοπούρναρα, σφενδάμια, αγριοκαστανιές και φλαμουριές. Μετά τα 1.000 μ., και
μέχρι περίπου τα 1.800 μ., απλώνονται πανέμορφα δάση κωνοφόρων με κυρίαρχη τη μαύρη πεύκη και την
υβριδογενή ελάτη, καθώς και δάση οξιάς. Πιο ψηλά φυτρώνουν ρόμπολα και νανόκεδρα, ενώ στα μεγάλα
υψόμετρα (πάνω από τα 2.000 μ.) εκτείνονται υποαλπικά και αλπικά λιβάδια, όπου απαντούν πολλά σπάνια
ενδημικά φυτά. Τα είδη που απαντώνται στις όχθες του Αώου ποταμού και των παραποτάμων του είναι κυρίως
πλατάνια, σκλήθρα, ιτιές και πικροκαστανιές.
Η πανίδα της περιοχής είναι από τις πλουσιότερες της χώρας, καθώς περιλαμβάνει 10 είδη αμφιβίων, 21 είδη
ερπετών, 140 είδη πουλιών και 24 είδη θηλαστικών. Πέντε (5) είναι τα κυρίαρχα μεγάλα θηλαστικά: η καφέ
αρκούδα, ο λύκος, το ζαρκάδι, το αγριογούρουνο και το αγριόγιδο των Βαλκανίων (rupicapra rupicapra
balcanica), ενώ τα μικρότερα θηλαστικά που απαντώνται στην περιοχή είναι ο αγριόγατος, ο λαγός, η αλεπού,
ο ασβός, ο σκίουρος, η νυφίτσα, το κουνάβι κ.ά.. Σκόρπιες αναφορές υπάρχουν ακόμα και για εμφάνιση λύγκα.
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Στις όχθες του ποταμού Αώου και των κύριων παραποτάμων του, του Βοϊδομάτη και του Σαραντάπορου,
συναντάμε επίσης ένα από τα πιο ‘ντροπαλά’ νυκτόβια θηλαστικά, την ευρασιατική ενυδρίδα ή αλλιώς βίδρα
(lutra lutra), ένα είδος-σύμβολο των οικοσυστημάτων γλυκού νερού της Ευρώπης. Η βίδρα είναι είδος Σχεδόν
Απειλούμενο, σύμφωνα με την Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της
Φύσης (IUCN) και τα οικοσυστήματα της Ελλάδας φιλοξενούν έναν από τους πιο υγιείς πληθυσμούς της
στην Ευρώπη.
Στα νερά του Αώου, κολυμπούν διάφορα είδη ψαριών, πολλά από αυτά ενδημικά. Η Μπράνα (Barbus
prespensis), ο Γουρουνομύτης (Chondrostoma vardarense), ο Πινδοβίνος (Oxynoemacheilus pindus), η
Ιονική πέστροφα (Salmo faroides), ο Ποταμοκέφαλος Αώου (Squalius sp. Aoos), το Τσιρωνάκι (Alburnoides
bipunctatus) και ο Χειλάς (Pachychilon pictum) αποτελούν αυτόχθονα είδη και σημαντικούς βιο-δείκτες του
ποταμού. Επιπλέον, η Αδριατική θάλασσα είναι σημείο εισόδου για το Ευρωπαϊκό χέλι (Anguilla anguilla),
που αναπαράγεται στη θάλασσα, αλλά χρησιμοποιεί τα εσωτερικά ύδατα για να τραφεί και να φτάσει σε
στάδιο ωρίμανσης. Εισέρχεται στο ποτάμι φτάνοντας μέχρι και τις πηγές του στο Μέτσοβο, και επιστρέφει
στη θάλασσα μετά από 2-3 χρόνια, όταν έχει πια φτάσει σε ώριμη αναπαραγωγική ηλικία. Πρόκειται για
είδος Κρισίμως Κινδυνεύον, σύμφωνα με την Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της Διεθνούς Ένωσης
Προστασίας της Φύσης [IUCN].
Στον Αώο και τους παραποτάμους του μπορεί κανείς να συναντήσει το 37,7% των Λιβελούλων (Οδοντόγναθων)
που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα. Κάποια από αυτά τα είδη είναι απειλούμενα και παρουσιάζουν
περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση.
Την πλούσια ορνιθοπανίδα της περιοχής μαρτυρούν οι σπάνιοι ασπροπάρηδες, οι χρυσαετοί, οι φιδαετοί, οι
γερακίνες, οι πετρίτες, τα χρυσογέρακα, οι σφηκιάριδες, τα ξεφτέρια, οι μπούφοι και τα βραχοκιρκίνεζα. Άλλα
σημαντικά πουλιά που απαντώνται στην περιοχή είναι ο μαύρος δρυοκολάπτης, ο πράσινος δρυοκολάπτης,
ο χουχουριστής, η χιονάδα, ο πυρροκότσυφας, ο τοιχοδρόμος, η κιτρινοκαλιακούδα, η κοκκινοκαλιακούδα,
ο κόρακας, ο χιονοψάλτης, η πετροπέρδικα, ο δεντροβάτης, ο κούκος, ο νεροκότσυφας, ο χιονοκότσυφας,
η λοφιοπαπαδίτσα, ο πυρροβασιλίσκος, ο δεντροτσοπανάκος και η γερακότσιχλα.

Σχέση ανθρώπου και φύσης
Ο Αώος είναι ίσως ένα από τα πιο μαγευτικά ποτάμια της Ευρώπης. Περνά μέσα από μεγαλόπρεπα βουνά,
εντυπωσιακές χαράδρες και πολύχρωμες κοιλάδες. Στο πέρασμά του όλα σφύζουν από ζωή. Χρώματα, ήχοι,
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οσμές και υφές συνθέτουν ένα πολύμορφο τοπίο που συνεχώς εναλλάσσεται στο χώρο και στο χρόνο.
Το τοπίο της περιοχής είναι μοναδικό, αφού η φύση παραμένει σχεδόν ανέγγιχτη από τον άνθρωπο. Ωστόσο,
υπάρχουν παντού διακριτικά ίχνη της παρουσίας του μέσα στην ιστορία. Το μωσαϊκό συνθέτουν βουνοπλαγιές,
ρέματα, βραχώδεις σχηματισμοί, πολύχρωμα και πυκνά δάση, καταρράκτες, παραπόταμοι, παρόχθια δάση,
αποτυπώματα μικρών ή μεγάλων ζώων, αμμώδεις παραλίες στις εκβολές του ποταμού, ήχοι των ορμητικών
ή ήρεμων νερών, όλα ανεκτίμητης αξίας.
Την διακριτική παρουσία του ανθρώπου μαρτυρά η Μονή Στομίου και το τεράστιο τοξοτό γεφύρι της Κόνιτσας,
που χρονολογείται στο 1870. Παντού βρίσκουμε ίχνη της αρμονικής συνύπαρξης φύσης και ανθρώπου. Οι
κοινωνίες που κατοίκησαν τον συγκεκριμένο χώρο μέσα στην ιστορία λειτούργησαν με γνώμονα το σεβασμό
στο περιβάλλον και αναπτύχθηκαν με βάση τις δυνατότητες που τους παρείχε αυτό. Γνώριζαν ότι εξαρτούν
την ύπαρξή τους από την υγεία του και επιδίωκαν τη μεταξύ τους ισορροπία ως τη μόνη εγγύηση για την
επιβίωση και την ευμάρειά τους. Οι οικισμοί βρίσκονται σε ψηλότερα σημεία της κοιλάδας. Δεξιά συναντάμε
τα χωριά της Λάκκας του Αώου – Δίστρατο, Πάδες, Παλιοσέλλι, Άρματα. Αριστερά το Βρυσοχώρι, τη Λάιστα,
το Ηλιοχώρι. Μόνο η Βοβούσα και το πέτρινο γεφύρι της, έργο του 1748, είναι χτισμένη στις όχθες του Αώου.
Ο ποταμός προσφέρει πολυάριθμα οφέλη στις τοπικές κοινωνίες που ζουν κατά μήκος του. Κάποια από
αυτά είναι η υποστήριξη δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα, όπως η κτηνοτροφία και η γεωργία που
αναπτύσσονται στην περιοχή, ο εναλλακτικός τουρισμός, δυνατότητες για αναψυχή, έρευνα και εκπαίδευση
καθώς και η ρύθμιση του κλίματος και η προστασία των κατοικημένων και αγροτικών περιοχών από τις
πλημμύρες.
Στο οροπέδιο των Πολιτσών, σε υψόμετρο 1.300 μέτρων, έχει κατασκευαστεί το Υδροηλεκτρικό Έργο Πηγών
Αώου της Δ.Ε.Η. Πρόκειται στην ουσία για την κατασκευή ενός μεγάλου κι έξι μικρών φραγμάτων. Το έργο
είχε ως αποτέλεσμα το σχηματισμό της τεχνητής λίμνης Πηγών Αώου. Προκειμένου να παραχθεί ενέργεια,
το νερό εκτρέπεται από τη λίμνη Πηγών Αώου στη λεκάνη του Μετσοβίτικου, παραπόταμου του Άραχθου.
Σύμφωνα με το National Geographic, “Η υψομετρική διαφορά, την οποία εκμεταλλεύεται το έργο, είναι
683 μέτρων, το μεγαλύτερο ύψος υδατόπτωσης όλων των ελληνικών έργων. Το έργο αποτελεί σοβαρή
παρέμβαση, καθώς κατέκλυσε μεγάλο μέρος του οροπεδίου αλλάζοντας το τοπίο, και επέφερε σημαντική
μείωση στην παροχή του ποταμού, που ουσιαστικά δεν υφίσταται μέχρι τη συμβολή του με το Αρκουδόρεμα”.
Αυτή η τεράστια παρέμβαση του Υδροηλεκτρικού Έργου Πηγών Αώου της Δ.Ε.Η. στο οικοσύστημα αποτελεί
αδιαμφισβήτητα ανασταλτικό παράγοντα για την περαιτέρω ανάπτυξη και κατασκευή -έστω και μικρώνυδροηλεκτρικών έργων στην περιοχή.
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Εθνικού
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Γ

ια την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής στο σύνολο του εθνικού χώρου και την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητάς του στο διεθνές περιβάλλον, επιδιώκεται η πολυκεντρική οργάνωσή του, με
το μετασχηματισμό του διπολικού μοντέλου σε πολυκεντρικό και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου
πλέγματος αστικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης.

Πόλοι ανάπτυξης της ηπειρωτικής χώρας
Ειδικότερα για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της οποίας μέρος αποτελεί η περιοχή ενδιαφέροντος
μας, προβλέπονται τα εξής:
// Ανάδειξη των Ιωαννίνων σε πόλο διακρατικών συνεργασιών και διασυνοριακής δικτύωσης, ιδιαίτερα στη
δυτική περιοχή των Βαλκανίων και στον Αδριατικό διάδρομο, μέσω και της αναβάθμισης του ρόλου της
Ηγουμενίτσας ως πύλης εισόδου της χώρας και της ανάδειξής της σε πόλο που να λειτουργεί συμπληρωματικά.
// Ισχυροποίηση των συνεργασιών αφ’ ενός με το μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και αφ’ ετέρου
με τους εθνικούς πόλους Λάρισας-Βόλου (δίπολο) και Πάτρας.
// Ενίσχυση της συνεργασίας με τα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Λευκάδα), με έμφαση σε σημαντικούς για
την ανάπτυξη των νησιών τομείς (π.χ. τουρισμός, υγεία).
// Ενίσχυση στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας-τεχνολογίας, του αθλητισμού και της
υγείας.
// Ανάδειξη των Ιωαννίνων σε ευρύτερο κέντρο: α) εναλλακτικών, κυρίως, μορφών τουρισμού, σε συνδυασμό
με την ανάδειξη των σημαντικών, τοπικών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων, β) δραστηριοτήτων του
πρωτογενούς τομέα (ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την παραγωγή προϊόντων με βιολογικές μεθόδους, ονομασίας
προέλευσης κ.ά.) και γ) καλλιτεχνικής επεξεργασίας ευγενών μετάλλων

Κύριοι άξονες ανάπτυξης της ηπειρωτικής χώρας
Η περιοχή ενδιαφέροντος εντάσσεται στον Δυτικό Άξονα ανάπτυξης. Διατρέχει την ηπειρωτική χώρα στα
δυτικά του ορεινού συμπλέγματος της Πίνδου, των ορεινών σχηματισμών της Στερεάς Ελλάδος και της
Πελοποννήσου, συμπεριλαμβάνοντας και τα πλησίον νησιά (Ιόνια νησιά). Περιλαμβάνει πρωτεύοντες εθνικούς
αναπτυξιακούς πόλους (Ιωάννινα σε συνδυασμό με την Ηγουμενίτσα και την Πάτρα) και άλλους, σημαντικούς
σε εθνικό επίπεδο, πόλους ανάπτυξης (Κέρκυρα, Καλαμάτα και Αγρίνιο). Συνδέεται λειτουργικά προς βορρά
με τα δυτικά Βαλκάνια, δυτικά και νότια με διεθνείς θαλάσσιους άξονες και με την Κρήτη (Καστέλλι Κισσάμου).

Χωρική διάρθρωση του αστικού δικτύου
Επιδιώκεται η δημιουργία ενός ιεραρχημένου αστικού πλέγματος, όπως διαγραμματικά απεικονίζεται στο
χάρτη, και ειδικότερα, στην ηπειρωτική χώρα και στα πλησίον αυτής νησιά ενισχύονται επιλεγμένα κέντρα ως
εθνικοί πόλοι (Πάτρα, δίπολο Λάρισα - Βόλος, Ιωάννινα, δίπολο Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη), με στόχο να
αποτελέσουν κομβικά σημεία του εθνικού χώρου σε διασύνδεση με τον περιβάλλοντα χώρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, των Βαλκανίων και της Μεσογείου.
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Χάρτης 1 // Απόσπασμα Χάρτη Πύλες – Πόλοι και άξονες ανάπτυξης

Χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του ορεινού, παράκτιου, νησιωτικού
και αγροτικού χώρου, καθώς και των παραμεθόριων περιοχών
Ο χερσαίος και νησιωτικός παραμεθόριος χώρος περιλαμβάνει τη ζώνη κατά μήκος των συνόρων της χώρας
προς τα βόρεια (προς Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία –με συνθήκες που αλλάζουν μετά την
ένταξη της τελευταίας στην ΕΕ) και ανατολικά (προς Τουρκία, στον Έβρο και στα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου και της Δωδεκανήσου). Για τις περιοχές αυτές, κύριες κατευθύνσεις αποτελούν:
// Η ενίσχυση των αναπτυξιακών ευκαιριών και της πολιτιστικής ταυτότητας, η αντιμετώπιση της δημογραφικής
αποψίλωσης και η εξασφάλιση μεγαλύτερης επικοινωνίας και συνοχής με την υπόλοιπη χώρα.
// Ενθάρρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας σε πολλούς τομείς, όπως: (α) η διαχείριση κοινών υδατικών
πόρων (λιμνών και ποταμών), (β) η προώθηση διασυνοριακών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος
(όπως στη Φλώρινα, τη Ροδόπη και τον Έβρο), και (γ) η ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών.
// Κατασκευή των αναγκαίων συγκοινωνιακών υποδομών.
// Αναβάθμιση των μεθοριακών σταθμών και διασυνοριακών υπηρεσιών για την άνετη διακίνηση των
ταξιδιωτών και τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου.
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Χάρτης 2 // Πολυκεντρική και ισόρροπη χωρική ανάπτυξη
Ο ποταμός Αώος βρίσκεται στα δυτικά του ορεινού συμπλέγματος της Πίνδου, τμήμα του Δυτικού Άξονα
ανάπτυξης της χώρας, συνιστά σημαντικό υδατικό πόρο και στοιχείο διασυνοριακής συνεργασίας με την
Αλβανία για την περαιτέρω προστασία του και ορθολογική του χρήση.
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Ειδικού
Πλαισίου ΑΠΕ
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Η

μόνη πρόβλεψη χωροθέτησης ΑΠΕ στην περιοχή, αφορά στη χωροθέτηση Μικρών Υδροηλεκτρικών
Έργων (Μ.ΥΗ.Ε.). Για τις υπόλοιπες δραστηριότητες ΑΠΕ τα κριτήρια χωροθέτησης που ισχύουν είναι
αυτά που ορίζονται για όλο τον ελλαδικό χώρο ανάλογα με τις ειδικές κατηγορίες που ανήκει (π.χ.
περιοχές προστασίας).

Στόχοι
Ο χωροταξικός σχεδιασμός των Μ.ΥΗ.Ε. αποσκοπεί μεταξύ άλλων:
[1] Στον εντοπισμό υδατικών διαμερισμάτων με εκμεταλλεύσιμο υδραυλικό δυναμικό.
[2] Στον προσδιορισμό περιοχών ασυμβατότητας ή αποκλεισμού, μέσα στις οποίες πρέπει να αποκλεισθεί
η χωροθέτηση των Μ.ΥΗ.Ε. και των συνοδευτικών τους έργων.
[3] Στον καθορισμό κριτηρίων για την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας των υποδοχέων Μ.ΥΗ.Ε.
[4] Στον καθορισμό κριτηρίων και κανόνων ένταξης των Μ.ΥΗ.Ε. στο φυσικό, πολιτιστικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον της περιοχής εγκατάστασης.
[5] Στην εφαρμογή των αρχών διαχείρισης των υδάτων σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία και
ειδικότερα την Οδηγία – πλαίσιο για τα ύδατα, 2000/60 καθώς και την Οδηγία για τις πλημμύρες 2007/60.

Εντοπισμός υδατικών διαμερισμάτων
με εκμεταλλεύσιμο υδραυλικό δυναμικό
Οι περιοχές αξιοποίησης υδατικού δυναμικού εντοπίζονται κυρίως σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές (δασικές
ή χέρσες εκτάσεις), όπου η ύπαρξη του φυσικού πόρου (νερό) σε συνδυασμό με την υψομετρική διαφορά
που επιτυγχάνεται από το σημείο υδροληψίας μέχρι τον σταθμό παραγωγής ενέργειας, εξασφαλίζουν την
σκοπιμότητα και βιωσιμότητα του έργου.
Με βάση τις εκτιμήσεις για το υδροηλεκτρικό δυναμικό της χώρας ανά υδατικό διαμέρισμα, μεγάλη πυκνότητα
εκμεταλλεύσιμου δυναμικού παρουσιάζουν τα υδατικά διαμερίσματα της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς
Ελλάδας, της Δυτικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Δυτικής και Βόρειας
Πελοποννήσου.

Περιοχές αποκλεισμού
Η χωροθέτηση Μ.ΥΗ.Ε. αποκλείεται εντός των ακολούθων περιοχών:
[1] Των κηρυγμένων διατηρητέων μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και των άλλων
μνημείων μείζονος σημασίας της παρ. 5 ββ) του άρθρου 50 του ν. 3028/2002, καθώς και των οριοθετημένων
αρχαιολογικών ζωνών προστασίας Α που έχουν καθορισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 1892/1991
ή καθορίζονται κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2002.
[2] Των περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις
διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986.
[3] Των Υγροτόπων διεθνούς σημασίας (Υγρότοποι Ραμσάρ).
[4] Των πυρήνων των Εθνικών Δρυμών, των κηρυγμένων μνημείων της φύσης και των αισθητικών δασών
που δεν περιλαμβάνονται στις περιοχές της προηγούμενης β΄.
[5] Των οικοτόπων προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί ως τόποι κοινοτικής
σημασίας στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2006/613/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ L
259 της 21.9.2006, σ.1).
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[6] Των παραδοσιακών οικισμών και των ιστορικών κέντρων ή τμημάτων πόλεων.
[7] Των τμημάτων των λατομικών περιοχών και μεταλλευτικών και εξορυκτικών ζωνών που λειτουργούν
επιφανειακά.
[8] Άλλων περιοχών ή ζωνών που υπάγονται σήμερα σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης, βάσει του οποίου
δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση Μ.ΥΗ.Ε. και για όσο χρόνο ισχύουν.

Χάρτης 3 // Χάρτης Ειδικού Πλαισίου ΑΠΕ σχετικός με το Υδροδυναμικό της χώρας

Στο πλαίσιο των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών [ΕΠΜ] που εκπονούνται σε ολόκληρη τη χώρα υπάρχει
η δυνατότητα επανακαθορισμού των ορίων των περιοχών προστασίας του δικτύου Natura. Η περιοχή
ενδιαφέροντος εντάσσεται στην ΕΠΜ 11. Για την αποτροπή δημιουργίας νέων υδροηλεκτρικών φραγμάτων
και για την καλύτερη προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση του ποταμού, προτείνεται η επέκταση των
ορίων των περιοχών Natura 2000 που περιλαμβάνουν τμήματα του Αώου μέχρι τα ελληνοαλβανικά σύνορα.
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ΙV
Κατευθύνσεις
Ειδικού Πλαισίου
Τουρισμού
[ΦΕΚ 3155Β/2013]
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Τ

ο νέο Ειδικό Πλαίσιο Τουρισμού βρίσκεται υπό σύνταξη. Παρά την ακύρωση του Ειδικού Πλαισίου για
τον Τουρισμό για τυπικούς λόγους (της τροποποίησης του ΕΠ 2013 με απόφαση ΣτΕ 3632/2015 και
του πρώτου ΕΠ του 2009 με απόφαση ΣτΕ 519/2017) οι κατευθύνσεις για την ανάπτυξη τουρισμού
σε περιοχές Προστασίας, παράκτιες, νησιωτικές έχουν υιοθετηθεί σε γενικές γραμμές και από το ισχύον
Αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας
ΗΠΕΙΡΟΥ (ΦΕΚ 286 ΑΑΠ/2018). Μέχρι την έγκριση Νέου Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό για την ανάπτυξη
της τουριστικής δραστηριότητας ισχύουν οι προβλέψεις και οι όροι για τα τουριστικά καταλύματα που
υπάρχουν στο ισχύον Αναθεωρημένο ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στόχοι
Στο ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό αναφέρεται μεταξύ
άλλων ο στόχος για την προώθηση της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης του τουρισμού της χώρας,
σύμφωνα με τις φυσικές, πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής με ιδιαίτερη
έμφαση στην προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς
και του τοπίου και ειδικότερα στην προστασία των υδατικών πόρων και του εδάφους και στη διατήρηση της
βιοποικιλότητας.

Κατηγοριοποίηση περιοχής
Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Τουρισμού η περιοχή ενδιαφέροντος εντάσσεται στην κατηγορία με
χαρακτηρισμό «Περιοχές ενδεικνυόμενες για την ανάπτυξη ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού»
(Β) και ειδικότερα στην υποκατηγορία «Περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης ειδικών και εναλλακτικών μορφών
τουρισμού» (Β1) καθώς συγκεντρώνει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος.

Κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης
Για τις περιοχές των παραπάνω κατηγοριών οι κατευθύνσεις που δίνονται από το Ειδικό Πλαίσιο αφορούν
μεταξύ άλλων στην:
// Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ειδικών –
εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισμού κ.λπ.).
// Δημιουργία υποδομών στήριξης, προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης απασχολουμένων
σε ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Eco−Management and Audit Scheme−EMAS).
// Λήψη μέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της ποιότητας των φυσικών και
ανθρωπογενών πόρων.
// Δημιουργία δικτύων μονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και διαδρομών («δρόμοι» καπνού, αμπέλου, ελιάς
κ.ά.) περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης.

Επιπλέον των παραπάνω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και κατευθύνσεις που αφορούν τις «Ορεινές περιοχές»
της χώρας, καθώς σημαντικό τμήμα της περιοχής ενδιαφέροντος βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 600,00
μ. Έτσι λοιπόν για την κατηγορία αυτή οι επιπλέον κατευθύνσεις του ειδικού πλαισίου αφορούν στην:
// Μέριμνα για την προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη επιλεγμένων πόρων του ορεινού χώρου, που
ενδιαφέρουν τον τουρισμό.
// Διατήρηση της ποιότητας των φυσικών (στοιχεία χλωριδικά, πανιδικά, γεωλογικά – υδρογεωλογικά, κ.ά.)
και ανθρωπογενών (οικισμοί, κατασκευές, υποδομές, μνημεία, παραδοσιακές ασχολίες, εκδηλώσεις, κ.λπ.)
πόρων με μέτρα πρόληψης των κινδύνων υποβάθμισής τους.
// Υιοθέτηση πρακτικών που θα εξασφαλίζουν μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και χρήση φιλικών προς
το περιβάλλον υλικών.
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Συμπληρωματικά στα παραπάνω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και κατευθύνσεις που αφορούν τις περιοχές
του Εθνικού Συστήματος Προστασίας, καθώς η περιοχή ενδιαφέροντος αποτελεί τμήμα τους.
Έτσι οι επιπλέον κατευθύνσεις αφορούν στην:
// Προώθηση προγραμμάτων στήριξης αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον (στήριξη
ολοκληρωμένης ή βιολογικής γεωργίας, προϊόντων ονομασίας προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών, κ.ά).
// Επίσπευση της κατάρτισης και θεσμοθέτησης των διαχειριστικών σχεδίων των περιοχών του Εθνικού
Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, με μέριμνα για τον προσδιορισμό περιορισμένων ζωνών ανάπτυξης
ειδικών−εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
// Οργανωτική και λειτουργική υποστήριξη των Φορέων Διαχείρισης.
// Θέσπιση ειδικού τέλους υπέρ των Φορέων Διαχείρισης, επί των δραστηριοτήτων του τουρισμού που
αναπτύσσονται στις περιοχές αυτές, με σκοπό να χρησιμοποιείται για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη
του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου.

Ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού
Στο Ειδικό Πλαίσιο καταγράφονται μορφές ειδικού – εναλλακτικού τουρισμού μεταξύ των οποίων σχετικές
με τον χαρακτηρισμό και την κατάταξη της περιοχής ενδιαφέροντος είναι οι:

Τουρισμός υπαίθρου
Αναπτύσσεται σε περιοχές της υπαίθρου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον τουρισμό,
συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, πλην των
περιοχών απόλυτης προστασίας της φύσης. Στις περιοχές προστασίας της φύσης και στα εθνικά πάρκα
επιτρέπονται μορφές τουρισμού φύσης που προσιδιάζει στις περιοχές αυτές.
Περιλαμβάνει δράσεις ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών που διαθέτουν σχετικούς πόρους (φύση, τοπίο),
ως πόλων ανάπτυξης τουρισμού φύσης ευρύτερης ακτινοβολίας. Τέτοιες περιοχές αποτελούν καταρχήν οι
προστατευόμενες περιοχές που διαθέτουν Φορέα Διαχείρισης.
Προωθεί τη δημιουργία υποδομών παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα
ενημέρωσης επισκεπτών, μουσεία και ορειβατικά καταφύγια).

Γεωτουρισμός
Αφορά στην ανάδειξη, προβολή και δραστηριότητες επισκεψιμότητας των γεωτόπων της χώρας (ηφαίστεια,
σπήλαια, φαράγγια, απολιθωματοφόρες θέσεις, μεγάλα γεωλογικά ρήγματα, αρχαία ή ανενεργά μεταλλεία
και λατομεία, γεωμορφές και τοπία που δημιούργησε στην διάρκεια των γεωλογικών αιώνων η φύση) και
δραστηριότητες για την ένταξή τους σε τουριστικά δίκτυα (θεματικά ή μη) ανάλογα με τα ιδιαίτερα (γενικά
ή ειδικά) χαρακτηριστικά που συγκεντρώνουν.
Απαιτείται η εξασφάλιση της προσβασιμότητας τους και διαχείριση ροών επισκεπτών με σεβασμό στην
αντοχή του εκάστοτε οικοσυστήματος.

Η περιοχή του Αώου εντάσσεται στην κατηγορία περιοχών με περιθώρια ανάπτυξης ειδικών και εναλλακτικών
μορφών τουρισμού» (Β1) καθώς συγκεντρώνει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά φυσικού και πολιτισμικού
περιβάλλοντος. Οι προτεινόμενες ειδικές μορφές εναλλακτικού τουρισμού ανάλογα με το περιεχόμενο
που δίνεται σε αυτόν είναι ο τουρισμός υπαίθρου και ο γεωτουρισμός.
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ια την Περιφέρεια Ηπείρου, γενική διαπίστωση είναι ότι η μακροχρόνια γεωγραφική απομόνωση και οι
περιορισμένες συγκριτικά με άλλες περιοχές της Ελλάδας, πιέσεις οικιστικής ανάπτυξης, διαφύλαξαν
το ιδιαίτερα αξιόλογο φυσικό περιβάλλον που περιλαμβάνει δάση, ποτάμια, υγροβιότοπους, λίμνες και
παραλίες αναγνωρισμένης αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας. Για τους ίδιους λόγους διαφυλάχθηκε
και ο σημαντικός πολιτισμικός της πλούτος ο οποίος εκτός από τους αρχαιολογικούς θησαυρούς (Δωδώνη,
Νικόπολη, Κασσώπη, Εφύρα, βυζαντινές αρχαιότητες) περιλαμβάνει πολλούς ορεινούς παραδοσιακούς
οικισμούς, πλήθος κτισμάτων - κατασκευών της υπαίθρου (γεφύρια, νερόμυλοι, βρύσες κλπ).

Στόχοι
Στους στόχους του σχεδιασμού αναφέρονται μεταξύ άλλων:
// Βελτίωση και αξιοποίηση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας και της γεωπολιτικής θέσης της Περιφέρειας,
στη βάση ενός εξωστρεφούς προτύπου ανάπτυξης
// Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού κεφαλαίου και του τοπίου, έλεγχος και
περιορισμός των πηγών ρύπανσης, βελτίωση της ποιότητας των φυσικών και πολιτισμικών πόρων

Η θέση της Περιφέρειας στο διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο
Μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι:
Η ματαίωση της διέλευσης του αγωγού ITGI, η χάραξη του οποίου περιελάμβανε και την Ήπειρο και η
αντ’ αυτού πρόκριση του TAP, ακύρωσε τις προσδοκίες για ένταξη της Περιφέρειας στους «δρόμους της
ενέργειας» αλλά και για την κάλυψη ενεργειακών της αναγκών από το Αζέρικο αέριο, το οποίο τελικώς, θα
προωθείται στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη μέσω Βόρειας Ελλάδας και Αλβανίας, παρακάμπτοντας την
Ήπειρο.
Η σχέση της χώρας με την Αλβανία εξαρτάται από συνθήκες και πολιτικές οι οποίες διαμορφώνονται σε
εθνικό ή και διεθνές επίπεδο, αλλά επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την οικονομία, την παραγωγή και
την διεθνή ταυτότητα της Ηπείρου.
Η προοπτική εξόρυξης υδρογονανθράκων τόσο στο χερσαίο χώρο της Ηπείρου, όσο και στο θαλάσσιο χώρο
του βόρειου Ιονίου, δημιουργεί την απαίτηση για τη θέσπιση των κατάλληλων Χωροταξικών διατάξεων ώστε αφ’
ενός να υλοποιηθούν οι κεντρικές πολιτικές, αφ’ ετέρου να εξασφαλιστεί η προστασία των περιβαλλοντικών
πόρων της Περιφέρειας.

Στρατηγικές κατευθύνσεις για την ανάδειξη της Περιφέρειας
Μεταξύ άλλων αναφέρονται κατευθύνσεις για:
// Αξιοποίηση της θέσης της περιφέρειας στον άξονα Αδριατικής – Ιονίου με έμφαση στους τομείς του
τουρισμού, της ενέργειας και των μεταφορών.
// Αναδιαμόρφωση των εμπορικών, πολιτισμικών, παραγωγικών σχέσεων με την Αλβανία, εν όψει και της
πρόβλεψης για είσοδό της στην ΕΕ.
// Αξιοποίηση του συνόλου των τουριστικών πόρων της περιφέρειας με στόχο τη συγκρότηση πολυθεματικών
τουριστικών δικτύων. Η διαφοροποίηση της ταυτότητας του τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου σε σχέση με
τον ανταγωνισμό της ευρύτερης περιοχής πρέπει να στηρίζεται στην ποικιλία και την ποιότητα των τουριστικών
πόρων και στην έντονη εναλλαγή του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος
// Ανάδειξη, αξιοποίηση και προστασία φυσικού και πολιτιστικού πλούτου και ενίσχυση προβολής της
ιδιαιτερότητάς του.
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Χωρικές ενότητες
Η περιοχή ενδιαφέροντος ανήκει σε δύο χωρικές ενότητες όπως αυτές διακρίνονται στο ΠΠ:
// Στον Ορεινό παραμεθόριο χώρο (Κόνιτσα – Καλπάκι – Δελβινάκι): Χαρακτηρίζεται από πληθυσμιακή
στασιμότητα, αγροτικό χαρακτήρα, περιορισμένες παραγωγικές δραστηριότητες στο δευτερογενή και
τριτογενή τομέα αλλά περιλαμβάνει την κύρια πύλη σύνδεσης με την Αλβανία. Ο οικισμός της Κόνιτσας
διατηρεί μια δυναμική και αναγνωρίζεται ως ο κύριος πόλος της ενότητας αυτής.
// Στη Βόρεια Πίνδο (Ζαγοροχώρια - Κόνιτσα - Μαστοροχώρια): Συνιστά ιδιαίτερη χωρική ενότητα με
παραδοσιακή αγροτική ταυτότητα αλλά και δυνατότητες ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού, τάση η
οποία έχει ήδη αναδειχθεί κυρίως στην περιοχή των Ζαγοροχωρίων και λιγότερο στα Μαστοροχώρια, παρά
το αξιόλογο οικιστικό απόθεμα και φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Ο οικισμός της Κόνιτσας αποτελεί το
βασικό πόλο εξυπηρέτησης των απομακρυσμένων Μαστοροχωρίων και κόμβο σύνδεσης με την προηγούμενη
ενότητα (ορεινός παραμεθόριος χώρος).
Επίσης η περιοχή ενδιαφέροντος αποτελεί, χωρικά, μέρος της αναπτυξιακής και διοικητικής ενότητας 3.
«Περιοχή Κόνιτσας, Πωγωνίου και Ζαγοροχωρίων» (Καλλικράτειοι Δήμοι Κόνιτσας, Πωγωνίου και Ζαγορίου).
Περιλαμβάνει την ανατολική παραμεθόρια ζώνη της Περιφέρειας με διαπεριφερειακές συσχετίσεις με την
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και δυνατότητα προώθησης διασυνοριακών συνεργασιών στο δυτικό
Βαλκανικό χώρο.
Η περιοχή περιλαμβάνει και τα Ζαγοροχώρια που αποτελούν μια από τις πλέον δυναμικές περιοχές ορεινού
τουρισμού σε εθνικό επίπεδο. Στην περιοχή αυτή, με κέντρο την Κόνιτσα, συσπειρώνονται οικιστικά σύνολα
με κοινή πολιτιστική και κοινωνικοοικονομική ταυτότητα (Μαστοροχώρια, Πωγωνοχώρια και Ζαγοροχώρια) και
είναι σκόπιμη η οργανωμένη διαδημοτική συνεργασία για την προώθηση κοινών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών
με κεντρική κατεύθυνση την ήπια τουριστική ανάπτυξη, την ποιοτική παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων
και την άρση της απομόνωσης (Χάρτης 4).

Χάρτης 4 // Βιώσιμες αναπτυξιακές ενότητες σύμφωνα με την πρόταση του ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Ηπείρου
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Φυσικό περιβάλλον και πολιτισμικό κεφάλαιο
Η στρατηγική κατεύθυνση του ΠΠ αφορά στην αντίληψη ότι το φυσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο στην
περιφέρεια της Ηπείρου αποτελεί βασικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα και συνεπώς, η προστασία – ανάδειξή
του δε συνιστά απλά υποχρέωση που πηγάζει από θεσμικές ρυθμίσεις, αλλά κύριο μέλημα του σχεδιασμού
για την στήριξη της τοπικής οικονομίας με τη συναίνεση και υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Προστασία
Σε ό,τι αφορά τους φυσικούς πόρους απαιτείται, ως αναπτυξιακή δράση, η συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου
προγράμματος που θα στοχεύει:
// Στην προστασία τοπίων, δασών, γεωργικής γης, παράκτιων ζωνών κλπ. από την άναρχη διασπορά
δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων, από την ευκαιριακή και χωρίς συγκροτημένο σχέδιο επέκτασης της
τουριστικής και οικιστικής δραστηριότητας, από την αποσπασματική διάνοιξη οδικών δικτύων, από την
βόσκηση, από πυρκαγιές κ.ά.
// Στην αποκατάσταση και προστασία, με εφαρμογή της κατάλληλης αντιρρυπαντικής πολιτικής, των εδαφών,
των υπόγειων υδροφορέων, καθώς και στην προστασία των ποταμών, λιμναίων και θαλάσσιων υδάτων από
την χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, από την υπερβολική εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων, από την
διάθεση αστικών λυμάτων και απορριμμάτων, κτηνοτροφικών αποβλήτων, υγρών βιομηχανικών αποβλήτων
χωρίς προηγούμενη επεξεργασία κλπ.
// Στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της Περιφέρειας με στόχο την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.
// Στην αποφυγή πρόκλησης τυχόν επιπτώσεων στις προστατευόμενες περιοχές.
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Ειδικότερα, σε σχέση με τις προστατευόμενες φυσικές περιοχές της Περιφέρειας το ΠΠ ορίζει τις εξής
γενικές κατευθύνσεις:
// Διατήρηση και βελτίωση των βασικών οικολογικών λειτουργιών της προστατευόμενης περιοχής.
// Διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας.
// Αειφόρος διαχείριση των φυσικών ειδών και των οικοσυστημάτων της προστατευόμενης περιοχής.
// Εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των επισκεπτών.
Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης (monitoring), προστασίας και
αξιοποίησης των σημαντικότερων φυσικών πόρων, μνημείων αλλά και οικιστικών συνόλων της Ηπείρου, με τη
χρήση σύγχρονων, αλλά ευρέως διαδεδομένων, τεχνολογικών εφαρμογών (GIS, δορυφορική τηλεπισκόπηση
κλπ.).

Κατευθύνσεις για εκπόνηση ΠΕΧΠ1
Μέσω του αναθεωρημένου ΠΠ προτείνεται η προώθηση κατά προτεραιότητα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
χωρικής ανάπτυξης σε περιοχές της Περιφέρειας με συγκεκριμένα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα
ή κρίσιμα προβλήματα χωρικής ανάπτυξης που απαιτούν ειδικό σχεδιασμό και ρύθμιση.
Κατά προτεραιότητα προτείνεται ως περιοχή για την ενεργοποίηση ΠΕΧΠ μεταξύ άλλων:
Ο ορεινός παραμεθόριος χώρος, με δυνατότητα σχετικά εύκολης πρόσβασης στη γειτονική Αλβανία. Η περιοχή
αυτή περιλαμβάνεται στο βορειοδυτικό παραμεθόριο τμήμα του Δήμου Κόνιτσας και στο Δήμο Πωγωνίου
και περιλαμβάνει ως κύριους οικισμούς την Κόνιτσα, το Καλπάκι και το Δελβινάκι. Η περιοχή αυτή, παρά
τα ευνοϊκά κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου, εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντική αναπτυξιακή υστέρηση
με την εικόνα να επιδεινώνεται περαιτέρω λόγω της οικονομικής κρίσης. Στην περιοχή οι παρεμβάσεις
πρέπει να εστιάζουν στην αξιοποίηση των τοπικών αγροτικών – δασικών προϊόντων και στις δυνατότητες
ήπιας αγροτουριστικής ανάπτυξης, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να αξιοποιηθεί η γειτνίασή της με
την Αλβανία στο πλαίσιο της γενικότερης ομαλοποίησης της πολιτικής κατάστασης στη Βαλκανική και της

Στο ΠΠ αναγνωρίζεται η μεγάλη αξία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας.
Δίνεται έμφαση στην προστασία των φυσικών πόρων σε αναπτυξιακή κατεύθυνση, μέσω ολοκληρωμένου
προγράμματος δράσεων και ενεργειών. Μεταξύ των στόχων αναφέρεται η ορθολογική διαχείριση των
υδατικών πόρων της Περιφέρειας με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των επιφανειακών και υπόγειων
υδάτων.
Ο Αώος ποταμός βρίσκεται στην αναπτυξιακή ενότητα 3. «Περιοχή Κόνιτσας, Πωγωνίου και Ζαγοροχωρίων»
όπου στην προοπτική ανάπτυξης, προκρίνεται η προώθηση των διασυνοριακών συνεργασιών στο Δυτικό
Βαλκανικό χώρο.

[1] Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 11, ν.2742/1999 ορίζονται περιοχές που απαιτούν ειδικό σχεδιασμό
και ρύθμιση επειδή παρουσιάζουν ιδιαίτερα ή κρίσιμα προβλήματα. Τέτοιες είναι:
α) περιοχές που υφίστανται χωρικές επιπτώσεις από μεγάλης κλίμακας έργα ή παρεμβάσεις, όπως δημιουργία νέων εδαφών από
προσχώσεις, δημιουργία υδάτινων επιφανειών,
β) περιοχές με μειονεκτικά χαρακτηριστικά, λόγω γεωγραφικής απομόνωσης ή δυσμενούς προσπελασιμότητας, όπως ορεινές,
νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές,
γ) περιοχές σε παραμεθόριες ζώνες που παρουσιάζουν κρίσιμα προβλήματα από γεωπολιτική άποψη.
δ) περιοχές που παρουσιάζουν έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες λόγω φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών και κινδύνων, όπως
σεισμών, πλημμυρών, κατολισθήσεων, δυσμενών κλιματικών συνθηκών.
Ο χαρακτηρισμός μιας έκτασης ως Περιοχής Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων γίνεται με βάση ειδική χωροταξική μελέτη που καταρτίζει
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με τη μελέτη αυτήν τεκμηριώνεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και η
κρισιμότητα της χαρακτηριζόμενης περιοχής και προτείνονται τα ενδεικνυόμενα κατά περίπτωση κανονιστικά, οικονομικά, διαχειριστικά
ή άλλα μέσα, μέτρα και προγράμματα δράσης, κατά φάσεις και φορείς χρηματοδότησης, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη,
ενίσχυση, αποκατάσταση ή αναβάθμισή της.
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Σ

ημαντικό τμήμα τη μελέτης του Περιφερειακού Πλαισίου της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελεί η ειδική
μελέτη προσδιορισμού «ζωνών τοπίου» όπου καταγράφονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά φυσικά και
δομικά του τοπίου, για προστασία και ανάδειξη.

Ο Αώος ποταμός λόγω της φυσικής του κυριαρχίας στο Βόρειο τμήμα της Περιφέρειας, συναντάται σε τρείς
ζώνες Τοπίου Εθνικής Αξίας: η Ζώνη Ευρύτερης Περιοχής Ζαγορίου, η Ζώνη Τοπίου Ευρύτερης περιοχής
Μετσόβου και η Ζώνη Ευρύτερης Περιοχής Κόνιτσας – Μαστοροχωρίων – Γράμμου.
Για την ανάδειξη, προστασία και αειφορική διαχείριση των ζωνών τοπίου επιβάλλεται η άμεση εκπόνηση και
εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων με τις παρακάτω γενικές κατευθύνσεις και αρχές:
// Να στοχεύει όχι μόνο στην προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής
κληρονομιάς αλλά και στη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
// Να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
// Να λαμβάνει υπόψη για την αξιολόγηση της περιοχής όχι μόνο τη βιολογική, οικολογική και επιστημονική
της αξία, αλλά και την κοινωνική, παιδαγωγική και πολιτιστική της σημασία.
// Να προτείνει ρυθμιστικά μέτρα τα οποία να μη στοχεύουν μόνο στην προστασία και στη διατήρηση του
φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και στην αποκατάστασή τους.
// Να αναγνωρίζει το ρόλο και να προωθεί τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και άλλων εμπλεκόμενων
φορέων στην διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής.
// Να προσεγγίζει και να αναγνωρίζει την αξία του οικοσυστήματος σε διεθνές επίπεδο (όχι μόνο εθνικό) και
τη σημασία του ως πολύτιμου φυσικού πόρου και πολιτιστικής κληρονομιάς για την τοπική κοινωνία (αλλά
και διεθνώς).
// Να προτείνει διαχειριστικά μέτρα με άμεσο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, τα
οποία θα λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές και σχέδια δράσης και θα επιτρέπουν
διορθωτικές κινήσεις και προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.
// Να προτείνει πιθανές πηγές χρηματοδότησης των προτεινόμενων διαχειριστικών μέτρων πέραν της
κρατικής επιχορήγησης.

Με αναφορά σε πιθανές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας δίνονται οδηγίες:
// Να απαιτείται για κάθε προτεινόμενη νέα περίπτωση εγκατάστασης ενεργειακού έργου και στα πλαίσια
των υποχρεωτικών, ούτως ή άλλως, ΜΠΕ να γίνεται ανάλυση και εκτίμηση του τοπίου και διερεύνηση της
φέρουσας ικανότητάς του λαμβάνοντας υπόψη και την αθροιστική από άλλες δράσεις κατάστασης του
τοπίου. Αν δε το τοπίο δεν μπορεί να ανεχθεί παρεμβάσεις που να είναι ανεκτές τότε τα τοπία αυτά να
προστατεύονται άμεσα και να μην επιτρέπεται καμία πλέον νέα επιβάρυνσή του.
// Αποτροπή υλοποίησης Υ/Η έργων στους ευαίσθητους υδατικούς πόρους των ποταμών της περιοχής.
Η αναγνώριση του Αώου ως μνημείου της φύσης για τον Ελληνικό χώρο, με σχεδόν αναλλοίωτα χαρακτηριστικά,
εκτός των λοιπών γενικών αναφορών στα μέτρα διαχείρισης και προστασίας, οδηγεί στην ειδική αναφορά
για το υδροηλεκτρικό έργο που προτείνεται να κατασκευαστεί εντός προστατευόμενης περιοχής κοιλάδας
Αώου (περιοχή «Σµιξώµατα»). Επισημαίνεται ότι το έργο αυτό εγείρει σφοδρές αντιδράσεις από την τοπική
κοινωνία, περιβαλλοντικούς συλλόγους, κ.ά.. Η επιλογή αυτή πρέπει να αντιμετωπίσει το δίλημμα παρέμβασης
ή όχι στο ευαίσθητο ευρύτερο οικοσύστημα της χαράδρας του Αώου.

Ζώνη Ευρύτερης Περιοχής Ζαγορίου
Τοπίο φυσικών οικοσυστημάτων
Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η αφθονία φυσικής αναγέννησης της μαύρης πεύκης και της τάσης της να
κυριαρχήσει σε όλα τα υποβαθμισμένα οικοσυστήματα της οξυάς και των μεικτών πλατύφυλλων. Το κυριότερο
πολύτιμο χαρακτηριστικό της περιοχής από την άποψη της πανίδας είναι ότι συγκεντρώνει στην έκτασή της
το πληρέστερο φάσμα ζωικών οργανισμών, χαρακτηριστικών της πανίδας των βουνών της Ελλάδας, δηλαδή
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οργανισμών που ζουν σε βουνά από την ημιορεινή ζώνη μέχρι τις καθαρά αλπικές περιοχές.
Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως “Άγρια φύση της Ευρώπης”, αφού είναι η μοναδική ορεινή περιοχή που συζούν
μεγάλα θηλαστικά όπως αρκούδα, λύκος, αγριόγιδο, ζαρκάδι, αγριογούρουνο και μικρότερα όπως λύγκας,
βίδρα, αγριόγατος, κλπ.. Επίσης στην περιοχή παρατηρούνται χερσαία μαλάκια και πλήθος ειδών ορθόπτερων
(ακρίδες, γρύλοι, τριζόνια κλπ.), εκ των οποίων δύο με ιδιαίτερα περιορισμένη εξάπλωση στην Ελλάδα. Το
σημαντικότερο είδος ερπετού της περιοχής είναι ο αστρίτης, τόσο γιατί ο μοναδικός χώρος εξάπλωσής του
στην Ελλάδα είναι η Τύμφη, όσο και γιατί αντιπροσωπεύει το μοναδικό ενδημικό υποείδος.

Τοπίο γεωτόπων – ιδιαίτερων γεωλογικών σχηματισμών
Αναμφισβήτητα, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο γεωμορφολογίας στο Ζαγόρι είναι το φαράγγι του Βίκου, το
οποίο σχηματίστηκε από την διάβρωση του ποταμού Βοϊδομάτη. Το υδρογραφικό δίκτυο του Βοϊδομάτη,
αναπτύσσεται περιβάλλοντας από τρεις πλευρές τον ασβεστολιθικό ορεινό όγκο της Τύμφης και εν μέρει
διασχίζει τις δυτικές περιοχές του. Το τμήμα αυτό είναι το εξαιρετικά εντυπωσιακό φαράγγι του Βίκου με
σχεδόν κατακόρυφα πρανή ύψους περίπου 700 μ. Σε αυτό συμβάλλουν λίγοι, αλλά επίσης εντυπωσιακοί
κλάδοι από τα ανατολικά οι οποίοι ακολουθούν τα ρήγματα που τέμνουν το χαρακτηριστικό υψίπεδο της
Τύμφης, σχηματίζοντας το φαράγγι του Μέγα Λάκκου και τις ορθοπλαγιές της Αστράκας (2436 μ.) πάνω από
το Μικρό και το Μεγάλο Πάπιγκο. Επιπρόσθετα, στην περιοχή Ζαγορίου συναντάται μια πληθώρα ειδικών
γεωμορφολογικά - γεωλογικών χαρακτηριστικών. Τα μορφολογικά στοιχεία που απαντούν στην περιοχή, είναι
ιδιαίτερα σπάνια για τη χώρα, συνθέτουν ενδιαφέρονται τοπία, και θα πρέπει να προστατευθούν προκειμένου
να διατηρηθούν ή/και αναδειχθούν. Μεταξύ αυτών καταγράφονται:
[i] Το φαράγγι του Αώου κοντά στην Κόνιτσα
[ii] Η Δρακόλιμνη Γκαμήλας: μικρή λίμνη σε μεγάλο υψόμετρο παγετώδους προέλευσης
[iii] Οι ορθοπλαγιές της Γκαμήλας (Τύμφης) και της Αστράκας

Τοπίο παραδοσιακού αγροτικού χώρου
Σημαντική παρέμβαση για την καλλιεργητική αξιοποίηση πλαγιών στο Ζαγόρι είναι οι αναβαθμίδες, οι
οποίες διαμορφώνονται με αναλημματικά τοιχία, κτισμένα συνήθως με ξερολιθιά. Οι ξερολιθιές αξιοποιούν
τη ντόπια πέτρα και εντάσσονται χρωματικά στο ευρύτερο τοπίο, ενώ με τις καμπύλες που ακολουθούν
οι αναβαθμίδες δημιουργούν ένα νέο τοπίο απαράμιλλης χάρης και αισθητικής. Φράχτες από ξερολιθιά
αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία του αγροτικού τοπίου και σε σχετικά επίπεδα εδάφη, όπου διαχωρίζουν
ιδιοκτησίες ή είδη καλλιεργειών.
Εντύπωση όμως κάνει ο αριθμός των ξερολιθικών κατασκευών που, εκτός από τους οικισμούς, συναντώνται
συστηματικά σε όλο τον αγροτικό χώρο - τοπίο. Τα λιθόστρωτα, τα γεφύρια, οι βρύσες, οι νερόμυλοι, τα
παρεκκλήσια, τα αλώνια, οι καλύβες, οι φράχτες και οι αναβαθμίδες καλλιέργειας, έργα του άγνωστου
αγρότη και του λαϊκού αρχιτέκτονα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ζαγορίσιου περιβάλλοντος και
ενσωματώνονται μέσα στο φυσικό τοπίο. Αυτό το σημαντικό μέρος της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς είναι
εντούτοις σε κάποιο βαθμό άγνωστο. Οι ντόπιοι το έχουν ξεχάσει ή το περιφρονούν, ενώ οι επισκέπτες σε
πολύ μικρό βαθμό αντιλαμβάνονται την ύπαρξή του.
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Ζώνη Τοπίου Ευρύτερης περιοχής Μετσόβου
Τοπίο φυσικών οικοσυστημάτων
Το οικοσύστημα της περιοχής Μετσόβου παρουσιάζει μια πολύ μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων δασικών
και αλπικών και ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία ειδών παντός είδους.

Στην ευρύτερη περιοχή του Μετσόβου διακρίνονται κυρίως οι παρακάτω κατηγορίες οικοσυστημάτων:
// Οικοσυστήματα θερμόβιων φυλλοβόλων πλατύφυλλων.
// Οικοσυστήματα ψυχροβιότερων πλατύφυλλων, όπως δάση οξυάς.
// Οικοσυστήματα ορεινών μεσογειακών κωνοφόρων ελάτης και μαύρης πεύκης.
// Οικοσυστήματα ψυχρόβιων κωνοφόρων όπου εμφανίζεται κυρίως το είδος της λευκόδερμης πεύκης.
// Υποαλπικά οικοσυστήματα του Junipero - Daphion. Εδώ εμφανίζονται διάφορα οικοσυστήματα υγρών
και ξηρών λιβαδιών.

Οι ορεινές και ημιορεινές θαμνοσκεπείς εκτάσεις υψομετρικά απλώνονται μέχρι τη ζώνη του ελάτου και
των ψυχρόβιων κωνοφόρων. Πρόκειται για περιοχές υποβαθμισμένων δασών, κυρίως δρυός και άλλων
πλατύφυλλων. Η βλάστηση σήμερα συντίθεται κυρίως από θάμνους αείφυλλων πλατύφυλλων (πουρνάρι,
φυλλίκι κ.ά.) και φυλλοβόλων πλατύφυλλων (γούρο, φράξο, λεπτοκαρυά). Τα ορεινά λιβάδια βρίσκονται
στην αλπική και υποαλπική ζώνη, σε υψόμετρο 1.600 μ.

Η γεωγραφική θέση της περιοχής μελέτης (οροσειρά της Πίνδου), σε συνδυασμό με τη μεγάλη ποικιλία
ενδιαιτημάτων σε μικρή υψομετρική διαβάθμιση δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την παρουσία αρκετά
πλούσιας πανίδας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα είδη θηλαστικών που έχουν καταγραφεί στην περιοχή αφού ανάμεσα
τους συγκαταλέγονται η αρκούδα, ο λύκος, το ζαρκάδι και το κουνάβι που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα
της Συνθήκης της Βέρνης. Άλλα είδη θηλαστικών που απαντώνται στην περιοχή είναι ο σκαντζόχοιρος, ο
τυφλοπόντικας, ο σκίουρος, ο ασβός, το αγριογούρουνο και η αλεπού.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στον Εθνικό Δρυμό «Βάλια Κάλντα» στα βόρεια της περιοχής Μετσόβου.
Ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της κοιλάδας «Βάλια Κάλντα» και τις πλαγιές
των γύρω κορυφών. Βρίσκεται βόρεια της Τεχνητής Λίμνης Πηγών Αώου, ανατολικά του ποταμού Αώου
και σημαντικότερος ορεινός σχηματισμός του είναι το όρος Μαυροβούνι. Χαρακτηρίζεται από πυκνά δάση
μαύρης πεύκης και οξυάς, υψηλές κορυφογραμμές και άφθονα επιφανειακά νερά (ορμητικούς χείμαρρους,
πολλές πηγές, ορεινές λίμνες). Τα σημαντικότερα ρέματα στην περιοχή είναι το Ρέμα Σαλατούρας και το
Ζεστό Ρέμα (από το οποίο πήρε και η κοιλάδα το όνομά της, μιας και στο βλάχικο γλωσσικό ιδίωμα Βάλια
Κάλντα σημαίνει Ζεστή Κοιλάδα), τα οποία συμβάλουν στο Αρκουδόρεμα, παραπόταμο του Αώου. Στην
περιοχή υπάρχουν ακόμα τρεις ορεινές λίμνες, με σημαντικότερη την λίμνη της Φλέγγας. Πολύ σημαντική
είναι και η παρουσία στης λευκόδερμης πεύκης , η οποία εμφανίζεται συνήθως σε μεμονωμένα άτομα, από
1.500 μ. υψόμετρο μέχρι τις κορυφές. Η περιοχή του Ε.Δ. συγκεντρώνει πολλά σπάνια φυτά. Ο σερπεντίνης,
που είναι το επικρατέστερο πέτρωμα στην περιοχή, ευνοεί την ανάπτυξη σπάνιων ενδημικών ειδών χλωρίδας.
Εξίσου σημαντική είναι και η παρουσία πουλιών, κυρίως δασόβιων (8 είδη δρυοκολαπτών) και αρπακτικών.

Χαρακτηριστικό τοπίο της περιοχής είναι η τεχνητή λίμνη πηγών Αώου. Αποτελεί λιβαδικό τοπίο μεγάλου
υψομέτρου με αισθητική κυρίως αξία. Οι περιβάλλουσες βουνοπλαγιές αποτελούν μαζί με τα λιβάδια μέρος
της ίδιας αισθητικής ενότητας. Η περιοχή γειτνιάζει με τον κεντρικό δρόμο της Κατάρας προσφέροντας
εύκολη πρόσβαση σε σημαντικό αριθμό επισκεπτών. Επίσης, βρίσκεται σε επαφή με την προαναφερθείσα
-πολύ ευαίσθητη- κοιλάδα Βάλια Κάλντα. Ανθρώπινες δραστηριότητες στη λίμνη συνίστανται σε απόληψη
νερού για χρήση σε παραγωγή ενέργειας, βόσκηση, ψάρεμα, περιορισμένο κυνήγι και αναψυχή. Ένα μικρό
τμήμα της περιοχής (περίπου το 1/3), που γειτνιάζει με την κοιλάδα Βάλια Κάλντα, περιλαμβάνεται στο Εθνικό
Πάρκο Βόρειας Πίνδου και την Περιφερειακή Ζώνη.
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Ζώνη Ευρύτερης Περιοχής Κόνιτσας-Μαστοροχωρίων – Γράμμου
Τοπίο φυσικών οικοσυστημάτων
Το ισχυρό ανάγλυφο, οι μεγάλες υψομετρικές διαφορές, οι ποταμοί και οι παραποτάμιες ζώνες καθώς και
ο μεγάλος αριθμός ρεμάτων, συμβάλλουν στη δημιουργία ποικιλίας βιοτόπων, που αντικατοπτρίζει ένα
πολυποίκιλο μωσαϊκό οικοσυστημάτων με κύριο χαρακτηριστικό τους τη μεγάλη ποικιλία ειδών.
Η φυτογεωγραφία, χωρίς να αλλάζει στο σύνολο της σημαντικά, ακολουθεί τις διαφορετικές μορφές
του τοπίου: Η κοιλάδα του Σαραντάπορου διαθέτει κυρίως εκτεταμένα δάση πεύκης και δρυός. Η Λάκκα
Αώου καλύπτεται σχεδόν αποκλειστικά από δάση πεύκης, στο λεκανοπέδιο της Κόνιτσας κυριαρχούν οι
γεωργικές (τριφύλλι, καλαμπόκι) και οπωροκηπευτικές (ροδάκινα, πεπόνια) καλλιέργειες και στην «αλπική»
ζώνη αναπτύσσονται οι ορεινοί βοσκότοποι. Οι κατά τόπους διαφορές τόσο στις ζώνες βλάστησης, όσο και
στη μορφή του τοπίου, οφείλονται στην αλληλοεπίδραση ανθρώπου - περιβάλλοντος. Πράγματι, το τοπίο
αποκαλύπτει εύκολα τις διαμορφωμένες από την ανθρώπινη δραστηριότητα οριζόντιες ζώνες βλάστησης και
παράλληλα αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπό-περιοχής. Στην περιοχή συναντώνται δύο βασικές
κατηγορίες οικοσυστημάτων: τα Υδάτινα Οικοσυστήματα και τα Χερσαία Οικοσυστήματα.

Τοπίο γεωτόπων – ιδιαίτερων γεωλογικών σχηματισμών
Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στη Χαράδρα του Αώου, που ως τοπίο, αποτελεί μνημείο της φύσης για
τον Ελληνικό χώρο. Διασχίζεται από το μέρος της κοίτης του ποταμού Αώου, από την τεχνητή λίμνη πηγών
ως την Κόνιτσα και αποτελεί μία στενή, πυκνοδασωμένη χαράδρα, που παρουσιάζει δύο απόκρημνα και
εξαιρετικά δυσπρόσιτα σημεία, στην έξοδο του Αρκουδορέματος (Ε.Δ. Πίνδου) και στο φαράγγι του Αώου
(περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Βίκου-Αώου). Η υψομετρική διαφορά από το ποτάμι έως τις κορυφές είναι 1500
μ. Η κοίτη του ποταμού είναι χαλικόστρωτη (κατά τόπους, βραχώδης), με μόνιμη ροή νερού.

Τοπίο αγροτικού χώρου
Πρόκειται για μια τριγωνικής μορφής προσχωσιγενή έκταση όπου συναντώνται ο Βοϊδομάτης και ο Αώος, οι
κοίτες των οποίων καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις ανάλογα με τα επίπεδα πλημμύρας. Εκεί εντοπίζονται
και οι μεγάλες αρδευόμενες εκτάσεις. Αποτελεί το λεκανοπέδιο της Κόνιτσας (μετά τον αναδασμό του) και,
κατά τι στις περιοχές της Λάγκας και της Μεσοποταμίας, απαντάται ένα προσόμοιο τοπίο με το Τοπίο Ανοικτών
Αγρών, με έντονη παρουσία φυτοφραχτών. Το αγροτικό τοπίο τροποποιείται στη θέση «Μπουραζάνι», με την
περιοχή αυτή να περιλαμβάνει ορεινό χώρο με μικρές εκτάσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων και ιδιαίτερο
φυσικό τοπίο, ενώ αποτελεί πέρασμα προς την ανοιχτή πεδιάδα του Αώου στην πλευρά της Αλβανίας και
τρόπον τινά σύνδεση με το Λεκανοπέδιο της Κόνιτσας.
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Χάρτης 7 // Ζώνη Τοπίου Ευρύτερης Περιοχής Κόνιτσας - Μαστοροχωρίων – Γράμμου
Πηγή: ΠΠΧΣΑΑ Ηπείρου
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VII
Κατευθύνσεις Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου
[ΓΠΣ] σε τμήμα του
δήμου Κόνιτσας
[ΦΕΚ 136ΑΑΠ/2014]
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Ο

δήμος Κόνιτσας ανήκει στην Περιφέρεια Ηπείρου, στο Νομό Ιωαννίνων και αναγνωρίζεται από το
Περιφερειακό Πλαίσιο - τόσο του 2003 όσο και από το αναθεωρημένο του 2016 - ως σημαντικό
ημιαστικό κέντρο 3ου επιπέδου που παρέχει αστικές λειτουργίες στο Νομό και αποτελεί κομβικό σημείο
της παραμεθόριας περιοχής. Εντάσσεται στη ζώνη ορεινών όγκων που επιδέχονται τουριστική ανάπτυξη βάσει
συγκριτικών πλεονεκτημάτων (φυσικού κάλλους και πολιτιστικής κληρονομιάς) των περιοχών που εμπεριέχει.
Το τμήμα του Δήμου που αφορά το ΓΠΣ έχει προς βορρά όριο το σύνορο της Ελλάδας με την Αλβανία και
περιλαμβάνει σημαντικό τμήμα του Αώου ποταμού και των παραποτάμων του Βοϊδομάτη και Σαραντάπορου.

Οργάνωση χρήσεων και προστασία περιβάλλοντος Δήμου
Στο πλαίσιο των προτάσεων του ΓΠΣ σημαντικό μέρος στον καθορισμό περιοχών για υποδοχή χρήσεων
αποτελεί η αναγνώριση Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΠΠ Ηπείρου
(βλέπε Κεφ. V).
Καθορίζονται ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), εντός των οποίων δεν επιτρέπεται η πολεοδόμηση:
οι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία (ΠΕΠ 1), η περιοχή προστασίας Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου (ΠΕΠ 2), η
ζώνη προστασίας ορεινών όγκων και δασικών περιοχών (ΠΕΠ 3), η ζώνη προστασίας δασικών περιοχών και
αγροτικών εκτάσεων στον ευρύτερο χώρο των οικισμών (ΠΕΠ 4), η ζώνη προστασίας ποταμών και ρεμάτων
(ΠΕΠ 5), η ζώνη προστασίας περιοχών εξόδων των ποταμών (ΠΕΠ 6), η ζώνη προστασίας παραποτάμιας
βλάστησης (ΠΕΠ 7).

ΠΕΠ 1 - Περιοχές αρχαιολογικών χώρων - μνημείων
Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής του ΓΠΣ εντάσσεται στα όρια του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου
Αώου - Βοϊδομάτη (ΦΕΚ 644/Β΄/30.07.1996), ο οποίος εκτείνεται από την Κόνιτσα μέχρι τη Μεσογέφυρα,
το Σαραντάπορο και τα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας και περιλαμβάνει πληθώρα ευρημάτων με θέσεις
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Χάρτης 8 // Οργάνωση χρήσεων και προστασία περιβάλλοντος Δήμου σύμφωνα με το ΓΠΣ
(ΦΕΚ 136ΑΑΠ/2014)
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Οποιαδήποτε δραστηριότητα και χρήση εντός των περιοχών αυτών απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της αρχαιολογίας
η οποία μπορεί να επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς ή απαγορεύσεις της δόμησης.
Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και οι γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας που χωροθετούνται
στη συμβολή του Αώου με τον Βοϊδομάτη και προτείνεται η απόλυτη προστασία των λόφων του Κάμπου.

ΠΕΠ 2 - Ζώνη προστασίας Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου
Εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ περί «Χαρακτηρισμού της χερσαίας περιοχής ορεινών όγκων της Β.
Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας και χρήσεων γης και περιορισμών όρων δόμησης»
(ΦΕΚ 639Δ/2005).

ΠΕΠ 3 - Ζώνη προστασίας Ορεινών όγκων και Δασικών Περιοχών
Αφορά δασικές περιοχές με έντονο ανάγλυφο και μεγάλη οικολογική αξία. Οι χρήσεις της ζώνης αυτής
αφορούν στη διαχείριση δασικών περιοχών και υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας,
σύμφωνα με το Ν. 998/79 και τον Ν. 3208/2003, όπως ισχύουν, για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις και
εγκαταστάσεις εξοπλισμού που έχουν σχέση με την πυροπροστασία.

ΠΕΠ 4 – Ζώνη Προστασίας Δασικών Περιοχών και Αγροτικών Εκτάσεων στον Ευρύτερο
Χώρο των Οικισμών
Πρόκειται για εκτενείς εκτάσεις που έχουν τα χαρακτηριστικά της ζώνης ΠΕΠ 3, περιλαμβάνουν όμως και
χώρους παραδοσιακών αγροτικών δραστηριοτήτων, όπως υποδηλώνει το εκτεταμένο δίκτυο αγροτικών
δρόμων σε πολλά σημεία της περιοχής. Πέρα από τις γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες επιτρέπονται
και μικρές κατοικίες, μεταποιητικές μονάδες τοπικών προϊόντων, μικροί ξενώνες. Ορίζεται αρτιότητα στα 8,0
στρέμματα.

ΠΕΠ 5 – Ζώνη Προστασίας Ποταμών και ρεμάτων (ΠΕΠ 5 Α - ΠΕΠ 5Β)
ΠΕΠ 5Α – Ζώνη Προστασίας Ποταμών
Πρόκειται για τους ποταμούς της περιοχής μελέτης του ΓΠΣ, (Αώο, Βοϊδομάτη, Σαραντάπορο, Τοπόλιτσα), τις
κοίτες τους και τις περιοχές κατάκλισης. Οι εν λόγω εκτάσεις είναι κατ’ εξοχήν δημόσιες υπό τη διαχείριση της
Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Προτείνεται η οριοθέτησή τους ώστε να αποσαφηνιστεί
το ιδιοκτησιακό καθεστώς με τις όμορες παρόχθιες ιδιοκτησίες.

Όροι χρήσης και περιορισμοί:
// Στο χώρο αυτό δεν επιτρέπεται η εναπόθεση γαιών, μπάζων και κάθε ενέργεια που τροποποιεί τους
φυσικούς σχηματισμούς εντός της κοίτης των ποταμών.
// Απαγορεύεται η δόμηση και η κατασκευή οποιουδήποτε έργου πλην δημόσιων έργων που αφορούν την
ασφάλεια και την αποτροπή κινδύνων ή αναγκαία έργα (γέφυρες, πεζογέφυρες κ.λπ.).
// Υπό προϋποθέσεις που ελέγχονται από τους αρμόδιους φορείς (Κτηματική Υπηρεσία, Δήμος, ΤΟΕΒ κ.λπ.)
επιτρέπεται η απόληψη υλικών υπό όρους που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις και οι αρχές της αειφορικής
χρήσης.
// Επιτρέπεται η χρήση για ναυταθλητισμό, αεραθλητισμό και αναψυχή εφόσον τηρούνται οι σχετικές διατάξεις
για την ασφάλεια και ορθή άσκηση των αθλημάτων, επιβλεπόμενες από αρμόδιο φορέα, μετά από τις
απαραίτητες εγκρίσεις
// Δεν επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων ή η τεχνητή κατασκευή αναβαθμού, τοίχου αντιστήριξης ή οποιαδήποτε
αναδιαμόρφωση του φυσικού εδάφους, πλην μονοπατιών και χωματόδρομων που εξυπηρετούν την περιοχή
σε απόσταση τουλάχιστον 50m από την οριοθετημένη όχθη (μέγιστη πλημμύρα).
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ΠΕΠ 5Β – Ζώνη Προστασίας Ρεμάτων
Προτείνεται ο καθορισμός οριογραμμών των βασικών ρεμάτων της περιοχής μελέτης.

ΠΕΠ 6 – Ζώνη Προστασίας Περιοχών Εξόδων των ποταμών (είσοδος στα φαράγγια)
Πρόκειται για τις περιοχές ΠΕΠ 5Α: περιοχή γέφυρας της Κόνιτσας, όπου δεν επιτρέπεται η δόμηση και ΠΕΠ
5Β: περιοχή Βοϊδομάτη στα Καλύβια, που βρίσκονται πολύ κοντά στο κύριο οδικό δίκτυο και ταυτόχρονα
αποτελούν αξιοθέατο, πόλο έλξης και σύντομης κατά το πλείστων επίσκεψης μνημείων και στοιχείων της
φύσης. Για όλες τις χρήσεις απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Β.
Πίνδου.

ΠΕΠ 7 – Ζώνη Προστασίας Παραποτάμιας Βλάστησης
Πρόκειται για σημαντικά γραμμικά συστήματα βλάστησης και βιοποικιλότητας που λειτουργούν και ως
φυτοφράκτες και συγκροτούν σημαντικές περιοχές αξιόλογων τοπίων. Στις περιοχές αυτές δεν επιτρέπεται
καμία παρέμβαση και αλλοίωση του φυσικού στοιχείου (επιπρόσθετα από τον χαρακτηρισμό και τις προβλέψεις
της δασικής νομοθεσίας) όπως διάνοιξη οδών (πλην μονοπατιών/ατραπών) κατασκευή παρόχθιων έργων
και συναφείς δραστηριότητες.
Επιπλέον των ΠΕΠ ορίζονται στην λοιπή περιοχή, Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ)
και αφορά Ζώνες Διαφύλαξης Οικιστικής Γης, Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, Περιοχές Ανάπτυξης
Ειδικού και Εναλλακτικού Τουρισμού, Περιοχή Ιαματικών Λουτρών, Ζώνη υπερτοπικών επαγγελματικών
χρήσεων, Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Γ΄, Περιοχές Ανάπτυξης Ιχθυοκαλλιεργειών. Στις περιοχές αυτές
ορίζονται αρτιότητες από 4,0 έως 8,0 στρέμματα και περιορισμοί χρήσεων και ειδικών όρων δόμησης.

Δίκτυο μονοπατιών
Προτείνεται στην περιοχή ένα δίκτυο μονοπατιών που θα αξιοποιεί τις παλιές διαδρομές και μονοπάτια,
ανάλογο με το ήδη εγκατεστημένο στο Ζαγόρι, το οποίο θα συνδέει τα αξιόλογα πολιτιστικά και φυσικά
στοιχεία του χώρου που είναι οι έξοδοι από τα ποτάμια (Βοϊδομάτης – Αώος), η κοιλάδα Αώου, ο κάμπος
της Κόνιτσας και οι παραποτάμιες περιοχές.
Το δίκτυο αυτό θα επεκτείνεται και σε άλλα Δ.Δ. του Δήμου, το Πωγώνι και τα Μαστοροχώρια και θα πρέπει
να καθοριστεί μετά από ειδική μελέτη οδεύσεων και σήμανσης που θα αναγνωρίζει και άλλα στοιχεία
τοπικού ενδιαφέροντος (π.χ. βρύσες, ξωκλήσια, ποτίστρες, νεροτριβές) και στοιχεία που δεν κατατάσσονται
ως μνημεία.
Η ολοκλήρωση του δικτύου απαιτεί και περάσματα από τα ποτάμια πράγμα που μπορεί, ανάλογα με την
εποχή, να προβλέπεται στις εγκατεστημένες γέφυρες αλλά και άλλα εποχικού χαρακτήρα μέσα.

Το ΓΠΣ σε τμήμα του Δήμου Κόνιτσας, έχει όριο το σύνορο της Ελλάδας με την Αλβανία και περιλαμβάνει
σημαντικό τμήμα του Αώου ποταμού και των παραποτάμων του Βοϊδομάτη και Σαραντάπορου. Ολόκληρο
το τμήμα αυτό βρίσκεται με τον έναν ή τον άλλο βαθμό σε καθεστώς προστασίας. Μέσω του καθορισμού
περιοχών ΠΕΠ (περιοχές ποταμών, ρεμάτων, ορεινών όγκων και γεωργικής γης) ανάλογα με το βαθμό
προστασίας απαγορεύεται η δόμηση, επιτρέπονται έργα περιβαλλοντικών βελτιώσεων ή επιτρέπονται με
αυστηρές προϋποθέσεις σε ΠΕΠ στον ευρύτερο χώρο των οικισμών, η χωροθέτηση χρήσεων συναφών
με γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, μικρές μεταποιητικές μονάδες προϊόντων ΠΟΠ, μικροί ξενώνες.
Στη λοιπή περιοχή ορίζονται Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης με δυνατότητες δόμησης, με
ειδικούς όρους και περιορισμούς, σε αρτιότητες που κυμαίνονται μεταξύ 4,0 - 8,0 στρεμμάτων εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά από ειδικά καθεστώτα.
Όλες οι ΠΕΠ του ΓΠΣ έχουν άμεση σχέση με τον Αώο και τους παραποτάμους του.
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VIII
Σχέδιο Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής
Ποταμών στο Υδατικό
Διαμέρισμα Ηπείρου
[ΦΕΚ 4664 Β/2017]
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Τ

ο θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας έχει εναρμονισθεί με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, γνωστή ως Οδηγία
Πλαίσιο για τα Ύδατα που τέθηκε σε ισχύ στις 22/12/2000. Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ αποτελεί μια
συνολική και καινοτόμο προσπάθεια προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων και συνιστά το
πιο βασικό θεσμικό εργαλείο που εισάγεται στον τομέα των υδάτων, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Συνδυάζει ποιοτικούς, οικολογικούς και ποσοτικούς στόχους για την προστασία των εσωτερικών επιφανειακών
(ποταμών και λιμνών), των μεταβατικών, των παράκτιων και των υπόγειων υδάτων και θέτει ως κεντρική ιδέα
την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους στη γεωγραφική κλίμακα των Λεκανών Απορροής Ποταμών. Επιπλέον,
επαναπροσδιορίζει την έννοια της Λεκάνης Απορροής Ποταμού, η οποία περιλαμβάνει επίσης τα δέλτα, τις
εκβολές ποταμών και τα παράκτια οικοσυστήματα.
Παράλληλα, αντιμετωπίζονται συνολικά όλες οι χρήσεις και υπηρεσίες ύδατος, συνυπολογίζοντας την αξία
του ύδατος για το περιβάλλον, την υγεία, την ανθρώπινη κατανάλωση και την κατανάλωση σε παραγωγικούς
τομείς.
Στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των ΥΔ της Χώρας, καθορίζονται τα ρεαλιστικά μέτρα
που πρόκειται να εφαρμοστούν προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι και οι στόχοι της
Οδηγίας Πλαίσιο εν γένει, αιτιολογώντας παράλληλα οποιαδήποτε παρέκκλιση.
Η καταγραφή των λεκανών απορροής ποταμού (ΛΑΠ) στο ΥΔ της Ηπείρου παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 και
η οριοθέτηση των λεκανών απορροής ποταμού στο ΥΔ Ηπείρου (EL05) παρουσιάζεται στο Χάρτη 9.

Υδατικό Διαμέρισμα

Κωδικός Λεκάνης

Ονομασία Λεκάνης
Απορροής Ποταμού(ΛΑΠ)

Έκταση
(km2)

EL05 11

EL05 11

ΛΑΠ Αώου

2361

EL05 12

EL05 12

ΛΑΠ Καλαμά

2523

EL05 13
Ήπειρος (EL05)
EL05 14

EL05 13

ΛΑΠ Αχέροντος

1292

EL05 14

ΛΑΠ Αράχθου

2209

EL05 34

EL05 34

ΛΑΠ Κέρκυρας – Παξών		

631

EL05 46

EL05 46

Λούρου

963

Πίνακας 1 // Λεκάνες Απορροής Ποταμού στο ΥΔ Ηπείρου (EL05)

Χάρτης 9 // Λεκάνες Απορροής Ποταμού στο ΥΔ Ηπείρου (EL05)
Πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στο Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου
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Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες του διαμερίσματος είναι οι λεκάνες του Αώου, του Καλαμά, του Άραχθου,
του Λούρου, του Αχέροντος, του Δρίνου, η κλειστή λεκάνη Ιωαννίνων, η κλειστή λεκάνη Μαργαριτίου και η
αυτοτελής γεωγραφική ενότητα της Κέρκυρας.
Οι κύριοι ποταμοί στις λεκάνες απορροής του ΥΔ Ηπείρου (EL05) παρουσιάζονται στο Χάρτη 10. Σημειώνεται
ότι σύμφωνα με νεότερες κατευθύνσεις οι τεχνητές λίμνες των φραγμάτων Πουρναρίου και Αώου λογίζονται
πλέον ως ποτάμια ΥΣ και ως τέτοια έχουν περιληφθεί στους καταλόγους που ακολουθούν.

Χάρτης 10 // Κύριοι Ποταμοί και Λίμνες στο ΥΔ Ηπείρου (EL05)
Πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στο Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου
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Λεκάνη Απορροής Αώου (EL05 11)
Φυσικά χαρακτηριστικά
Γεωγραφική θέση και μορφολογία
Η ΛΑΠ Αώου ορίζεται δυτικά από τα ελληνοαλβανικά σύνορα και το ορεινό όγκο του Γράμμου έως τα βόρεια,
βόρεια και δυτικά από την οροσειρά της βόρειας Πίνδου.
Έχει έντονο ανάγλυφο με μεγάλες κλίσεις πρανών και βαθιές χαράδρες. Τα ψηλότερα βουνά της είναι ο
Σμόλικας (2.617μ.) ο Γράμμος (2.500μ.), η Τύμφη (2.540μ.)

Γεωλογικές – υδρογεωλογικές συνθήκες
Στη ΛΑΠ του Αώου συναντώνται οι παρακάτω γεωλογικοί σχηματισμοί: Ιόνιος Ζώνη που καλύπτει το μεγαλύτερο
της λεκάνης, Ζώνη Πίνδου που αναπτύσσεται σε μικρή έκταση στα ανατολικά της λεκάνης, Πελαγονικό
Τεκτονικό Κάλυμμα των Οφιολίθων που βρίσκεται στην περιοχή Μετσόβου – Βάλια Κάλντα – Μαυροβούνι
και Σμόλικα, στα βόρεια του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου και Σχηματισμοί Μεσοελληνικής Αύλακας.
Ασύμφωνα πάνω στους παραπάνω σχηματισμούς έχουν αποτεθεί στα βυθίσματα των λεκανών νεογενείς
σχηματισμοί (μάργες, μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι, κροκαλοπαγή κ.λπ.) και τεταρτογενείς αποθέσεις (αλλουβιακές
αποθέσεις, υλικά αναβαθμίδων, κώνοι κορημάτων - πλευρικά κορήματα και παράκτιοι σχηματισμοί).
Συναντώνται σε πολύ μικρές εμφανίσεις.
Οι κύριες υδροφορίες της ΛΑΠ Αώου αναπτύσσονται στους ανθρακικούς σχηματισμούς της Ιονίου ζώνης
αλλά και στις εμφανίσεις των ανθρακικών της Πίνδου και Γαβρόβου - Τρίπολης. Στους ανθρακικούς
σχηματισμούς της ζώνης Πίνδου λόγω των πυριτικών – κερατολιθικών παρεμβολών αναπτύσσονται επιμέρους
διαφορετικής κάθε φορά έκτασης, υδρογεωλογικές λεκάνες και κατ’ επέκταση και ανάλογης δυναμικότητας
υδροφορίες. Η έντονη τεκτονική καταπόνησή τους έχει ως αποτέλεσμα τον κερματισμό των πετρωμάτων και
την ενιαιοποίηση κατά θέσεις των επιμέρους λεπιώσεων με αποτέλεσμα τη δημιουργία κατά θέσεις πλέον
αξιόλογων υδροφοριών.
Σημαντικές υδροφορίες αναπτύσσονται στους κοκκώδεις σχηματισμούς των νεογενών και τεταρτογενών
αποθέσεων, το δυναμικό των οποίων εξαρτάται από την κοκκομετρία τους και τις συνθήκες τροφοδοσίας.
Στις εμφανίσεις του φλύσχη και των οφιολίθων αναπτύσσονται τοπικής σημασίας υδροφορίες, μικρής
δυναμικότητας που καλύπτουν τοπικές υδρευτικές, αρδευτικές και κτηνοτροφικές ανάγκες.

Ανθρωπογενή χαρακτηριστικά
Η ΛΑΠ του Αώου περιλαμβάνει μικρό τμήμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και συγκεκριμένα των Π.Ε.
Καστοριάς και Γρεβενών, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα της καταλαμβάνει την Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας
Ηπείρου.

Χρήσεις γης
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ του έτους 2015 η κάλυψη χρήσεων γης στο ΥΔ Ηπείρου (EL05) έχει
ως εξής:

Κατηγορίες
χρήσεων γης

ΛΑΠ Αώου
(EL05 11)

ΛΑΠ Καλαμά
(EL05 12)

ΛΑΠ Αχέροντος
(EL05 13)

ΛΑΠ Αράχθου
(EL05 14)

ΛΑΠ Κέρκυρας –
Παξών (EL05 34)

ΛΑΠ Λούρου
(EL05 46)

Αστικές

1%

1%

1%

1%

2%

1%

Βοσκότοποι

34%

27%

30%

18%

1%

30%

Καλλιέργειες

2%

14%

24%

9%

50%

26%

Δάσος

55%

53%

3%

65%

41%

37%

Δρόμοι/ύδατα

8%

5%

42%

7%

6%

6%

Πίνακας 2 // Ποσοστιαία κάλυψη χρήσεων γης στο ΥΔ Ηπείρου (EL05)
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Χάρτης 11 // Χρήσεις γης στο ΥΔ Ηπείρου (EL05)
Πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στο Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου
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Ζήτηση και κύριες χρήσεις ύδατος
Σε επίπεδο ΥΔ Ηπείρου η κατανομή ζήτησης ανά χρήση ύδατος παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Χρήση Ύδατος

Ετήσια Εκτιμώμενη Απόληψη (hm3)

Άρδευση (σύνολο αρδευόμενων εκτάσεων)

688

Άρδευση (εκτάσεις 2013)

376

Πόσιμο νερό

58

Κτηνοτροφία

10

Βιομηχανία

4,5

Πίνακας 3 // Κατανομή ζήτησης ανά χρήση ύδατος στο ΥΔ Ηπείρου (EL05)

Σχετικά με την άρδευση, παρουσιάζονται δύο ποσότητες. Η πρώτη αφορά στο σύνολο των δηλωμένων
εκτάσεων οι οποίες είναι αρδεύσιμες. Η ποσότητα αυτή αποτελεί και ένα άνω όριο στην αρδευτική ζήτηση.
Η δεύτερη ποσότητα αντιστοιχεί στις εκτάσεις και καλλιέργειες που δηλώθηκαν το 2013 ότι πράγματι
αρδεύτηκαν.
Όσον αφορά στην κατανομή της ζήτησης στις Λεκάνες Απορροής του ΥΔ Ηπείρου, το μεγαλύτερο μέρος της
αφορά τη ΛΑΠ Καλαμά (127,2 hm3), ακολουθεί με μικρή διαφορά η ΛΑΠ Λούρου (122,6 hm3), στη συνέχεια η
ΛΑΠ Αράχθου (74,5 hm3) και η ΛΑΠ Αχέροντος (69,8 hm3) και με αρκετά μικρότερη ζήτηση η ΛΑΠ Κέρκυρας
– Παξών (27,8 hm3) και η ΛΑΠ Αώου (26,1 hm3). Η κατανομή της ζήτησης φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα.

Σχήμα 1 // Κατανομή ζήτησης ύδατος στις Λεκάνες Απορροής του ΥΔ Ηπείρου (EL05)
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Αρμοδιότητες διαχείρισης
Κύριες αρμοδιότητες
Σύμφωνα με τη “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης” Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), οι εκ του Ν.3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280) περί προστασίας και διαχείρισης
των Υδατικών πόρων προβλεπόμενες αρμοδιότητες επιμερίζονται μεταξύ της Κρατικής Διοίκησης και των
αιρετών Περιφερειών.
Η Κρατική Διοίκηση επιφορτίζεται με την ευθύνη χάραξης της στρατηγικής προστασίας και διαχείρισης
και οι αιρετές περιφέρειες κυρίως με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα, η
αρμοδιότητα για τον καθορισμό των μέτρων για την προστασία των υδάτων ασκείται από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση ενώ ο έλεγχος τήρησης αυτών, όπως και ο έλεγχος της διαχείρισης υπόγειων και επιφανειακών
αρδευτικών υδάτων, ο έλεγχος της εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και εκτέλεσης
έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων, ο έλεγχος των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα ύδατα
ασκείται από την Περιφέρεια και τους Δήμους.

Καθορισμός υδατικών συστημάτων
Με βάση την Οδηγία 2000/60/ΕΚ (άρθρο 2, παρ.1) τα επιφανειακά υδατικά συστήματα κατατάσσονται σε
τέσσερις κατηγορίες: ποταμοί, λίμνες, μεταβατικά ύδατα, παράκτια, δημιουργώντας ένα πλαίσιο για την
περαιτέρω διάκρισή τους και την οριοθέτησή τους.
Ανάλογα δε με το βαθμό της ανθρώπινης επέμβασης σε αυτά, διακρίνονται σε:
[1] Φυσικά υδατικά συστήματα (ΦΥΣ)
[2] Τεχνητά υδατικά συστήματα (ΤΥΣ): δημιουργούνται με τη δραστηριότητα του ανθρώπου- (Άρθρο 2,
παρ.8 της Οδηγίας)
[3] Ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα (ΙΤΥΣ): ο χαρακτήρας του υδατικού συστήματος έχει
μεταβληθεί λόγω φυσικών αλλοιώσεων από τις δραστηριότητες του ανθρώπου
Στην Λεκάνη Απορροής Αώου έχουν προσδιοριστεί 23 επιφανειακά υδατικά συστήματα που είναι: 22 Ποτάμια
και 1 ποτάμι ΙΤΥΣ Λιμναίου χαρακτήρα (Ταμιευτήρας).

Α/Α

Όνομα ΥΣ

Κωδικός ΥΣ

Κατηγορία

Μήκος (km)

Άμεση λεκάνη
απορροής (km2)

Αθροιστική λεκάνη Μέση Ετήσια
απορροής (km2)
Απορροή

Τύπος ΥΣ

1

ΔΡΙΝΟΣ Π.

EL0511ROA010102 2N

ΦΥΣ

28

236,98

236,99

275,38

R-M4

2

ΑΩΟΣ Π.2

EL0511ROA020001 3N

ΦΥΣ

23,1

178,46

670,10

649,04

R-M2

3

ΑΩΟΣ Π.3

EL0511ROA020001 6N

ΦΥΣ

13

62,25

403,89

403,89

R-M2

4

ΑΩΟΣ Π.4

EL0511ROA020001 8N

ΦΥΣ

11,8

80,55

241,74

241,74

R-M2

5

ΑΩΟΣ Π.5

EL0511ROA020002 0N

ΦΥΣ

10,1

27,78

126,51

126,51

R-M2

6

ΑΩΟΣ Π.6

EL0511ROA020002 1N

ΦΥΣ

4

30,05

35,50

35,50

R-M1

7

ΑΩΟΣ Π.1

EL0511ROA020100 1N

ΦΥΣ

22,4

156,55

1.217,77

1.150,28

R-M3

8

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ Π.1

EL0511ROA020200 2N

ΦΥΣ

42,8

275,66

886,62

701,31

R-M2

9

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ Π.2

EL0511ROA020200 7N

ΦΥΣ

3,4

29,87

346,23

273,87

R-M2

10

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ Π.3

EL0511ROA020200 8N

ΦΥΣ

46,2

316,35

316,35

250,23

R-M2

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ Π.

11

– ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ Ρ.

EL0511ROA020210 3N

ΦΥΣ

7,1

39,28

39,28

31,03

R-M1

12

ΒΟΥΡΚΟΠΟΤΑΜΟΣ Π.

EL0511ROA020220 4N

ΦΥΣ

7,7

102,13

102,13

80,78

R-M2
R-M2

13

ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΙΤΙΚΟ Ρ.

EL0511ROA020230 5N

ΦΥΣ

10,5

103,98

103,89

82,18

14

ΠΙΣΤΙΛΙΑΠΗ Ρ.

EL0511ROA020240 6N

ΦΥΣ

9,1

54,68

54,68

43,25

R-M1

15

ΒΟΪΔΟΜΑΤΗΣ Π.1

EL0511ROA020400 9N

ΦΥΣ

7,1

24,82

391,11

409,80

R-M2

16

ΒΟΪΔΟΜΑΤΗΣ Π.2

EL0511ROA020401 0N

ΦΥΣ

8,1

67,84

366,28

383,78

R-M2

17

ΒΟΪΔΟΜΑΤΗΣ Π.3

EL0511ROA020401 1N

ΦΥΣ

11,5

79,46

298,44

312,69

R-M2

18

ΒΟΪΔΟΜΑΤΗΣ Π.4

EL0511ROA020401 2N

ΦΥΣ

21,9

218,96

218,97

229,43

R-M2

19

ΑΩΟΣ Π.

EL0511ROA020601 4N

ΦΥΣ

3,5

13,81

82,76

77,67

R-M1

20

– ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΡΑΣΕΝΙΤΗΣ 1

ΑΩΟΣ Π.
– ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΡΑΣΕΝΙΤΗΣ 1

EL0511ROA020601 5N

ΦΥΣ

4,4

68,94

68,94

64,70

R-M1

21

ΓΙΟΤΣΑΣ Ρ.

EL0511ROA020801 7N

ΦΥΣ

11,2

110,53

110,53

103,73

R-M2

22

ΑΩΟΣ Π.

EL0511ROA021001 9N

ΦΥΣ

7,7

43,18

42,24

39,64

R-M1

– ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ

Πίνακας 4 // Ποτάμια υδατικά συστήματα και νέα τυπολογία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Απόφαση
2013/480/ΕΚ και την MED GIG, στην ΛΑΠ Αώου (EL05 11)
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Α/Α

Όνομα ΥΣ

1

Τεχνητή Λίμνη
Πηγών Αώου

Κωδικός ΥΣ

Κατηγορία

Έκταση
(km2)

Περίμετρος
(km)

Άμεση λεκάνη
απορροής (km2)

ΙΤΥΣ

8,21

39,85

55,46

EL0511RLA020001H

Αθροιστική λεκάνη Μέση Ετήσια
απορροής (km2)
Απορροή
85,51

Τύπος ΥΣ

100,43

L-M5/7

Πίνακας 5 // Ποτάμια ΙΤΥΣ στην ΛΑΠ Αώου (EL05 11)

Με βάση τον οριστικό προσδιορισμό των ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών συστημάτων (ΙΤΥΣ) στη
ΛΑΠ Αώου έχουμε επιπλέον καθορισμό ποιοτικών χαρακτηριστικών και καθορισμό χρήσεων σύμφωνα με
την Οδηγία Πλαίσιο:

Όνομα

Είδος

Έκταση
(km2)

Οικολογική
κατάσταση

Χημική
κατάσταση

Καθορισμένη χρήση σύμφωνα
με το άρθρο 4(3)(α) της ΟΠΥ

Χαρακτηρισμός

Τεχνητή Λίμνη
Πηγών Αώου

RL

8,21

Καλή

Καλή

Αποθήκευση ύδατος:
παραγωγή υδροηλεκτρικής
ενέργειας, άρδευση

ΙΤΥΣ

Πίνακας 6 // Ποτάμια ΙΤΥΣ στην ΛΑΠ Αώου (EL05 11)

Στην ΛΑΠ Αώου δεν υπάρχουν μεταβατικά ύδατα, ούτε παράκτια.

Συστήματα Υπογείων Υδάτων
Στο πλαίσιο οριοθέτησης των ΥΥΣ με βάση κριτήρια που αφορούν:
// Στον Υδρογεωλογικό χαρακτήρα των γεωλογικών σχηματισμών που συνθέτουν το υπόγειο υδατικό σύστημα
// Στην δυναμικότητα του υπόγειου υδατικού συστήματος
// Στα χρήσεις του υπόγειου υδατικού συστήματος
// Στην ύπαρξη περιοχών που βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω πιέσεων (π.χ. υπεράντλησης, υφαλμύρινση)
Στην ΛΑΠ Αώου διακρίνονται τρία ΥΥΣ:

A/A

Όνομα ΥΥΣ

Κωδικός ΥΥΣ

Έκταση (km2)

1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΜΦΗΣ

EL0500100

324,49

2

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ-ΑΩΟΥ

EL0500220

1.368,91

3

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΜΟΛΙΚΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

EL0500230

350,91

Πίνακας 7 // Υπόγεια Υδατικά Συστήματα στην ΛΑΠ Αώου (EL05 11)

Τα ΥΥΣ 1 και 2 της ΛΑΠ Αώου εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών του ΥΔ Ηπείρου (EL05)
με καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά.
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Προστατευόμενες Περιοχές
Περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικοτόπων ή ειδών
Είναι οι περιοχές που τελούν υπό καθεστώς προστασίας και οι οποίες σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με την
ύπαρξη ύδατος καθώς επίσης και σημαντικοί –ως προς τη βιολογική τους ποικιλότητα– υγρότοποι.
Στην ΛΑΠ Αώου έχουμε: περιοχές στο δίκτυο Natura 2000, τις GR1320002 Κορυφές όρους Γράμμος (pSCI,
SCI, sac, SPA), GR2130002 Κορυφές του όρους Σμόλικας (pSCI, SCI, SAC, SPA ), GR2130001 Εθνικός Δρυμός
Βίκου-Αώου και GR1310002 Βάλια Κάλντα και Τεχνητή Λίμνη Αώου (SPA)

Περιοχές που προορίζονται για την προστασία υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία
Περιοχές των λεκανών απορροής με καταγραφή της δυναμικότητας και του είδους υφιστάμενων
εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων.
Στην ΛΑΠ Αώου έχουν προσδιοριστεί δύο περιοχές:

Προστατευόμενη περιοχή υδρόβιων
ειδών οικονομικής σημασίας

Κωδικός ΥΣ

Ονομασία ΥΣ

Κατηγορία ΥΣ

Ποταμός Αώος

EL0511R0A0201001N

ΑΩΟΣ Π.1

Ποτάμι

Ποταμός Βοϊδομάτης

EL0511R0A0204009N

ΒΟΪΔΟΜΑΤΗΣ

Ποτάμι

Οι προστατευόμενες περιοχές υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία, σχετίζονται με την Οδηγία 2006/44/
ΕΚ περί της «ποιότητας των γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτίωσης για τη διατήρηση
της ζωής των ιχθύων» και την Οδηγία 2006/113/ΕΚ περί της «απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για
οστρακοειδή».

Πιέσεις και επιπτώσεις
Ως ανθρωπογενείς πιέσεις στα υδατικά συστήματα, ορίζεται το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων
που επηρεάζουν ή μπορούν να επηρεάσουν τα υδατικά συστήματα της περιοχής, στην οποία αναπτύσσονται.
Οι πιέσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως σημαντικές εφόσον αποτελούν αιτία για τα ΥΣ να κινδυνεύουν να μην
επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, Παράρτημα ΙΙ (Guidance
Document No 3: Analysis of Pressure and Impacts)

Σημειακές πηγές ρύπανσης
Οι σημειακές πηγές ρύπανσης παράγουν συμβατικούς ρύπους (ΒΟD, Ν, Ρ) και αφορούν:

//
//
//
//
//
//
//

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυμάτων
Εκβολή δικτύων αποχέτευσης σε φυσικό αποδέκτη
Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες
Βιομηχανικές μονάδες
Κτηνοτροφικές μονάδες
Υδατοκαλλιέργειες – Ιχθυοκαλλιέργειες
Διαρροές από ΧΑΔΑ και ΧΥΤΑ

Από τις ανωτέρω πηγές ρύπανσης εκτιμώνται οι τελικές ετήσιες ποσότητες ρυπαντικών φορτίων ΒOD, N,
P που παράγονται σε κάθε περιοχή. Στη ΛΑΠ Αώου τα συνολικά ετήσια φορτία που προκύπτουν από το
άθροισμα των επιμέρους σημειακών πιέσεων είναι 1.055,72 τόνοι/έτος ΒOD, 219,44 τόνοι/έτος Ν και 322,40
τόνοι/έτος Ρ.
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Ετήσιο ΒOD
(τόνοι/έτος)

Ετήσιο Ν
(τόνοι/έτος)

Ετήσιο Ρ
(τόνοι/έτος)

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυμάτων

0,00

0,00

0,00

Εκβολή δικτύων αποχέτευσης σε φυσικό αποδέκτη

4,34

0,87

0,18

Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες

0,00

0,00

0,00

Βιομηχανικές μονάδες

3,61

2,56

0,56

138,99

33,31

14,53

Σημειακές πηγές ρύπανσης

Κτηνοτροφικές μονάδες
Υδατοκαλλιέργειες - Ιχθυοκαλλιέργειες

908,78

182,70

307,13

ΣΥΝΟΛΑ

1.055,72

219,44

322,40

Κωδικός

Πίνακας 8 // Συνολικά ετήσια φορτία BOD, N και P που παράγονται από σημειακές πηγές ρύπανσης
στη ΛΑΠ Αώου (EL05 11)

Διάχυτες πηγές ρύπανσης
Οι διάχυτες πηγές ρύπανσης που παράγουν συμβατικούς ρύπους (ΒΟD, Ν, Ρ) αφορούν σε:
//
//
//
//

Γεωργικές δραστηριότητες
Αστικά λύματα που δεν καταλήγουν σε ΕΕΛ
Κτηνοτροφία (ποιμενική)
Επιβάρυνση των υδάτων από άλλες πηγές

Στη ΛΑΠ Αώου τα συνολικά ετήσια επιφανειακά φορτία που προκύπτουν από το άθροισμα των επιμέρους
διάχυτων πιέσεων είναι 357,62 τόνοι/έτος ΒOD, 316,90 τόνοι/έτος Ν και 10,82 τόνοι/έτος Ρ.

Χρήσεις γης

Ετήσιο ΒOD
(τόνοι/έτος)

Ετήσιο Ν
(τόνοι/έτος)

Ετήσιο Ρ
(τόνοι/έτος)

ΑΣΤΙΚΗ

48,35

13,81

0,33

ΓΕΩΡΓΙΚΗ

0,00

5,70

0,18

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ

309,27

88,24

8,65

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

0,00

209,15

1,67

ΣΥΝΟΛΑ

357,62

316,90

10,82

Πίνακας 9 // Συνολικά ετήσια επιφανειακά φορτία BOD, N και P που παράγονται από διάχυτες πηγές
ρύπανσης στη ΛΑΠ Αώου (EL05 11)
Υδρομορφολογικές πιέσεις
Μια σειρά ανθρωπογενών έργων που συνιστούν παρεμβάσεις και προκαλούν υδρομορφολογικές πιέσεις
και αλλοιώσεις στα ΥΣ αφορούν σε:
Επεμβάσεις σε υδατορέμματα, υδροηλεκτρικά φράγματα, έργα διαχείρισης ποταμών, ρύθμισης ροής,
επεμβάσεις σε φυσικές λίμνες, σε ακτές και παράκτια ύδατα, τροποποιήσεις ακτών.
Στη ΛΑΠ Αώου έργο με ανάλογες επιπτώσεις αναφέρεται το Ιδιαιτέρως Τροποποιημένο Υδατικό Σύστημα
(ΙΤΥΣ) της Τεχνητής λίμνης Πηγών Αώου EL0511RLA0200080H, με χρήση για την “Παραγωγή υδροηλεκτρικής
ενέργειας (200 GWh/έτος), άρδευσης των γύρω περιοχών και Αναψυχή”.

Απολήψεις ύδατος
Απολήψεις ύδατος γίνονται για την κάλυψη αναγκών που αντιστοιχούν σε δραστηριότητες και χρήσεις όπως:
Πόσιμο νερό, άρδευση, νερό κτηνοτροφίας, νερό βιομηχανίας.
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Στη ΛΑΠ Αώου το 93,80% αφορά απολήψεις για άρδευση, το 5,74% για πόσιμο νερό, ενώ οι απολήψεις για
τη βιομηχανία και την κτηνοτροφία είναι σχεδόν μηδενικές (0,08% και 0,38% αντίστοιχα)

[1] Απολήψεις από επιφανειακά ΥΣ

Κωδικός ΥΣ

Υδατικό
Σύστημα

Είδος ΥΣ

Ετήσια απολήψημη
ποσότητα (εκ.μ3/έτος)

Σκοπός
απόληψης

Ένταση
απόληψης

EL0511RLA0200080H

ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ

RL

0,91

Άρδευση

Χαμηλή

EL0511ROA0201001N

ΑΩΟΣ Π.1

R

16,38

Άρδευση

Χαμηλή

EL0511ROA0204009N

ΒΟΪΔΟΜΑΤΗΣ Π.1

R

3,79

Άρδευση

Χαμηλή

EL0511ROA0204010N

ΒΟΪΔΟΜΑΤΗΣ Π.2

R

3,79

Άρδευση

Χαμηλή

Πίνακας 10 // Ετήσιες απολήψεις ύδατος από τα επιφανειακά ΥΣ της ΛΑΠ Αώου (EL05 11)

[2] Απολήψεις από υπόγεια ΥΣ

Κωδικός ΥΣ

Ονομασία

Μέση ετήσια
τροφοδοσία

Μέσες ετήσιες
απολήψεις

Άρδευση

0,2

0,2

Ύδρευση

Ποσοστική
κατάσταση ΥΥΣ

EL0500100

Σύστημα Τύμφης

160

EL0500220

Σύστημα υδροφοριών Σαρανταπόρου-Αώου

50

1,6

1,3

0,3

Καλή

EL0500230

Σύστημα υδροφοριών Σμόλικα-Μαυροβουνίου

25

0,9

0,2

0,7

Καλή

Καλή

Πίνακας 11 // Ετήσια τροφοδοσία και απολήψεις από τα υπόγεια ΥΣ της ΛΑΠ Αώου (EL05 11)

Εκτίμηση των επιπτώσεων
Με βάση του αν είναι πιθανόν τα ΥΣ να πετύχουν ή όχι τους περιβαλλοντικούς στόχους της Οδηγίας
2000/60/Κ η εκτίμηση κινδύνου μη επίτευξης των στόχων για:
// τα επιφανειακά ύδατα της ΛΑΠ Αώου σε σύνολο των 22 Ποταμιών ΥΣ: τα 19 είναι NR (όχι σε κίνδυνο-not
risk), 2 είναι PAR (πιθανόν σε κίνδυνο - probably at risk) και 1 AR (σε κίνδυνο- at risk). Το Λιμναίο ΥΣ είναι
PNR (πιθανόν όχι σε κίνδυνο - probably not at risk)
// τα υπόγεια υδατικά συστήματα είναι σε καλή ποιοτική και ποσοστική κατάσταση.

Μέτρα και δράσεις
Στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΤΔ Ηπείρου προτείνονται σειρά συμπληρωματικών
μέτρων που αφορούν στην παρακολούθηση και έλεγχο εφαρμογής και την ενίσχυση του προγράμματος των
βασικών μέτρων των Ενωσιακών Οδηγιών.
Σύμφωνα με την εκτίμηση του ΣΔΛΑΠ για τα ΥΣ της ΛΑΠ Αώου δεν κρίνεται απαραίτητη η λήψη
συμπληρωματικών μέτρων.

Διασυνοριακή συνεργασία
Στη χώρα μας περίπου το 25% των επιφανειακών υδάτων με τη μορφή λιμνών και ποταμών προεκτείνεται ή
προέρχεται από τις γειτονικές μας χώρες Βουλγαρία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία, ενώ παράλληλα
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μοιραζόμαστε τη Μεσόγειο με πλήθος Ευρωπαϊκών, Ασιατικών και Αφρικανικών χωρών.
Η προώθηση της διακρατικής συνεργασίας στα θέματα ύδατος αποτελεί σταθερό προσανατολισμό της
χώρας. Έτσι, όχι μόνο συμμετέχει ενεργά σε όλες τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, αλλά επιδιώκει και την
προώθηση επιμέρους διακρατικών συμφωνιών. Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί η κύρωση από την Ελλάδα
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα διασυνοριακά ποτάμια («Σύμβαση για το δίκαιο των χρήσεων
των διεθνών υδατορευμάτων πλην εκείνων που αφορούν τη ναυσιπλοΐα») με το Ν. 3876/2010, (ΦΕΚ 159 Α΄)
καθώς και η κύρωση της σύμβασης του Ελσίνκι «για την προστασία και χρήση των διασυνοριακών υδάτων
και λιμνών της ΟΕΕ του ΟΗΕ (Ν. 2425/1996, ΦΕΚ 148 Α΄).
Σε ότι αφορά την Οδηγία για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ) η χώρα μας μοιράζεται με την Αλβανία τη ΛΑΠ
Αώου, κατέχοντας το ανάντη τμήμα της λεκάνης (περίπου το 25%). Σύμφωνα με την Οδηγία σε περιπτώσεις
διασυνοριακών λεκανών και όταν οι ανάντη χρήσεις στα επιφανειακά ή υπόγεια Υ.Σ. μιας ΛΑΠ δύνανται να
επηρεάσουν αρνητικά τα κατάντη ΥΣ της γειτονικής χώρας, και το αντίστροφο, θα πρέπει να υπάρχει έγκαιρη
ενημέρωση και συζήτηση των θεμάτων ώστε να προκύπτει η βέλτιστη σύμφωνα με τους στόχους της Οδηγίας
λύση. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τις προβλέψεις του Σχεδίου
Διαχείρισης όταν αυτό οριστικοποιηθεί. Θα πρέπει, τέλος να σημειωθεί ότι μεταξύ Ελλάδας – Αλβανίας έχουν
γίνει σποραδικές προσπάθειες να αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια η απαραίτητη διασυνοριακή συνεργασία,
στοιχεία της οποίας παρατίθενται στην ενότητα που ακολουθεί.

Πλαίσιο συνεργασίας για τις διασυνοριακές λεκάνες του ΥΔ
Το 2003 υπεγράφη μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας Συμφωνία για την Ίδρυση Μόνιμης Ελληνο-Αλβανικής
Επιτροπής για τα θέματα των διασυνοριακών γλυκών υδάτων (Ν. 4305/2005, ΦΕΚ Α 264). Οι στόχοι της
συγκεκριμένης Συμφωνίας είναι η συνεργασία για την προστασία των διασυνοριακών υδάτων (ποταμοί
Αώος και Δρίνος και λίμνες Πρέσπες), καθώς και η ενίσχυση εθνικών και διμερών δράσεων για την
πρόληψη της ρύπανσης. Στη βάση της ως άνω Συμφωνίας τα δύο κράτη συνεργάζονται μεταξύ άλλων για
τη συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων για τον εντοπισμό πηγών ρύπανσης και απογραφή και ανταλλαγή
σχετικών πληροφοριών, για τον καθορισμό των κοινών στόχων και κριτηρίων ποιότητας ύδατος και πρόταση
σχετικών μέτρων για επίτευξη των στόχων, για την ανταλλαγή πληροφοριών για χρήσεις (υφιστάμενες και
σχεδιαζόμενες) και εγκαταστάσεις με πιθανές επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτων, καθώς και πληροφοριών
για θέματα πολιτικής υδάτων. Επίσης, τα δύο κράτη ανταλλάσσουν πρακτικές εμπειρίες και τεχνικές γνώσεις
(ανταλλαγή υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων / μεταφορά εμπειρίας στη παρακολούθηση υδάτων
κλπ.) και φροντίζουν για την προώθηση της συνεργασίας των αρμοδίων εθνικών αρχών.
Στις 10.07.2008 πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος της Μόνιμης Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής για Θέματα
Διασυνοριακών Γλυκών Υδάτων (Αριθ. Φ.0544/Μ.6133/ΑΣ 362, ΦΕΚ Β 134/2008). Ως θέματα ιδιαίτερης
σημασίας εντοπίστηκαν η προστασία και η βιώσιμη χρήση της λεκάνης απορροής του ποταμού Αώου και οι
περιβαλλοντικές παράμετροι των Πρεσπών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη διάρκεια της Συνόδου υιοθετήθηκε
κανονισμός της Επιτροπής.
Στο πλαίσιο του Διαλόγου για τη διασυνοριακή συνεργασία και τη βιώσιμη διαχείριση της ευρύτερης περιοχής
της διασυνοριακής λεκάνης απορροής του ποταμού Δρίνου, συμπεριλαμβανομένων και των Πρεσπών
υπεγράφη στα Τίρανα της Αλβανίας (25.11.2011) Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των παρόχθιων μερών. Μεταξύ
των συνδιοργανωτών της Διασυνοριακής Διαβούλευσης (transboundary consultation) ήταν η Οικονομική
Επιτροπή για την Ευρώπη του ΟΗΕ (UNECE) και ο Διεθνής Οργανισμός GWP-Med, σε συνεργασία με το
Σουηδικό Φορέα Προστασίας του Περιβάλλοντος, ο οποίος υποστηρίζει οικονομικά την εν λόγω πρωτοβουλία.
Ο Διάλογος του Δρίνου αποτελεί μια από τις βασικότερες δράσεις της «Κοινής Διαδικασίας Petersberg και
Διακήρυξης των Αθηνών για τη Διαχείριση των Διασυνοριακών Υδάτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»,
καθώς και τμήμα των εργασιών του Μεσογειακού Σκέλους της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Νερό
(Med-EUWI).
Στις 09.01.2015 έλαβε χώρα στην Αθήνα η δεύτερη συνάντηση της Μόνιμης Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής
για Θέματα Διασυνοριακών Γλυκών Υδάτων (Αριθ. Φ. 0544/Μ.6770/ΑΣ 9, ΦΕΚ Α 107/2016). Στη διάρκεια
της συνεδρίασης έγιναν παρουσιάσεις από την ελληνική πλευρά για την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα
(2000/60/ΕΚ), για τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της
Ελλάδας, για το Δίκτυο παρακολούθησης επιφανειακών και υπογείων υδάτων, καθώς και για τα 1α Σχέδια
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της Ηπείρου (Αριθ. 1005/2013,
ΦΕΚ Β 2292/2013) και της Δυτικής Μακεδονίας (Αριθ. Ε.Γ. οικ. 107/2014, ΦΕΚ Β 181/2014). Εκ μέρους της
αλβανικής πλευράς παρουσιάστηκαν οι δράσεις για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Αλβανία και για
την παρακολούθηση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Στο πλαίσιο της προώθησης της συνεργασίας
και του συντονισμού τα δύο μέρη συμφώνησαν να ανταλλάξουν πληροφορίες για την εφαρμογή της Οδηγίας
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Πλαίσιο για τα Ύδατα. Η ελληνική πλευρά ενημέρωσε την αλβανική ότι προβαίνει στον δεύτερο κύκλο των
Σχεδίων Διαχείρισης και πρότεινε τον συντονισμό των Σχεδίων Διαχείρισης βάσει της Οδηγίας 2000/60/
ΕΚ. Οι δύο πλευρές πρότειναν εθνικά σημεία επαφής (Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ στην Ελλάδα
και Τεχνική Γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων στην Αλβανία).
Στις 14-15 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η 4η Συνδιάσκεψη των Εμπλεκομένων στον Δρίνο (4th
Drin Stakeholders Conference), στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και παρουσίασαν το νομικό πλαίσιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των Πρεσπών.
Σημαντικά έργα έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο διασυνοριακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ως παράδειγμα
αναφέρεται το «Οικομουσείο του Ποταμού Αώου» που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα - Αλβανία 2007-2013».
Το έργο υλοποιήθηκε από τέσσερις συνεργαζόμενους φορείς, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και
τον Άνθρωπο (MedINA) και την Πίνδος Περιβαλλοντική στην Ελλάδα, το Institute of Nature Conservation
in Albania (INCA) και το Δασαρχείο της Πρεμετής, στην Αλβανία.
Το νέο διασυνοριακό πρόγραμμα «Interreg IPA II “Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020”», αποσκοπεί στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής στις παραμεθόριες περιφέρειες Ελλάδας- Αλβανίας μέσω της προώθησης της βιώσιμης
τοπικής ανάπτυξης. Ως στόχος του προγράμματος αναφέρεται, μεταξύ άλλων, η βιώσιμη διαχείριση των
υδατικών πόρων στις διασυνοριακές περιοχές.

Στο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Ηπείρου, μέσω λεπτομερούς ανάλυσης και
παρουσίασης σημαντικών παραμέτρων σε σχέση με την ΛΑΠ Αώου καταλήγουν στην εκτίμηση ότι τα ποτάμια
υδατικά συστήματα της ΛΑΠ Αώου κατατάσσονται στην κατηγορία ΦΥΣ (Φυσικά Υδατικά Συστήματα) εκτός
από την Τεχνητή Λίμνη Πηγών Αώου που χαρακτηρίζεται ως ΙΤΥΣ (Ιδιαιτέρως Τροποποιημένο ΥΣ) με καλή
οικολογική και χημική κατάσταση. Αναφορικά στα υπόγεια ΥΣ της ΛΑΠ Αώου δύο από τα τρία βρίσκονται
στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών με καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με την εκτίμηση του ΣΔΛΑΠ για τα Υδάτινα Συστήματα της ΛΑΠ Αώου δεν κρίνεται απαραίτητη
η λήψη συμπληρωματικών μέτρων.
Επισημαίνεται η ιδιαίτερη αναφορά στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας Αλβανίας για τη βιώσιμη
διαχείριση των υδατικών πόρων.
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Σ

το πλαίσιο της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς προβλέπεται ο χαρακτηρισμός
περιοχών ως Τοπία/τόπους Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ). Αν και σήμερα δεν υπάρχουν ρητές
απαγορεύσεις με τον ν. 3739/2011 δίνεται η δυνατότητα να ρυθμιστεί το θέμα της προστασίας των
ΤΙΦΚ. Ο ιστοχώρος ΦΙΛΟΤΗΣ είναι μια βάση δεδομένων όπου βρίσκονται καταχωρημένα ελληνικά Τοπία
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ), μετά από ερευνητικό πρόγραμμα που εκπονήθηκε από το ΕΜΠ.
Στοιχεία σχετικά με την περιοχή ενδιαφέροντος από το ΦΙΛΟΤΗΣ, στην κατεύθυνση της μοναδικότητας του
τοπίου, παρουσιάζονται παρακάτω:

ΤΙΦΚ AT3011013 - Χαράδρα Αώου
Ορίζεται περιοχή με την ονομασία «χαράδρα Αώου» έκτασης 9000 ha που ανήκει στην κατηγορία Τοπίο
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) με κωδικό τόπου ΑΤ3011013 και κύριο χαρακτήρα φυσικό τοπίο.
Αναφορικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εντάσσεται στο Δίκτυο CORINE – Biotopes, Δίκτυο NATURA 2000
και Εθνικό Δρυμό.

Χαρακτηριστικά
Ο τύπος του τοπίου είναι: Αλπικό/Υποαλπικό Τοπίο, βραχώδεις σχηματισμοί/ ορθοπλαγιές, δάσος κωνοφόρων
και φυλλοβόλων, ημιορεινό τοπίο, λειβάδι, ξέφωτο, μακία, μεικτό δάσος, ορεινό τοπίο, ποτάμιο τοπίο, φαράγγι.
Περιγραφή Τόπου: μια μεγαλειώδης χαράδρα που περιβάλλεται από τους γκρεμούς της Τύμφης και της
Τραπεζίτσας και στο βάθος της κυλάει ο ποταμός Αώος. Υψομετρική διαφορά από το ποτάμι ως τις κορυφές
πάνω από 1500μ. Στην περιοχή υπάρχουν ποικίλοι τύποι δασών από μακία και παραποτάμια δάση μέχρι οξυές
και ρόμπολα. Πολλά μικρά ποτάμια και καταρράκτες κυλούν από τους γκρεμούς προς τον Αώο.
Η κατάσταση του τόπου χαρακτηρίζεται ως φυσική/άριστη με τάση αργής υποβάθμισης. Υπάρχουν δύο
δασικοί δρόμοι που έχουν διανοιχτεί μέσα στη χαράδρα στις δύο πλευρές της. Επίσης γίνεται ξύλευση και
στην ανώτερη ζώνη υπάρχει κτηνοτροφία.

Αξίες
Καταγράφονται από οικολογικής πλευράς: αμφίβια, ερπετά (σαύρα, κονάκι, κιτρινοβομβίνα, σαΐτα, σπιτόφιδο,
σαπίτης, βάτραχος, σαλαμάνδρα, ονυχοχελώνα, αλπικός τρίτωνας, οχιά) ασπόνδυλα, ενδημικά είδη, θηλαστικά
(λύκος, ζαρκάδι, αγριόγατος του Μωριά, βίδρα, αγριόγιδο, αγριογούρουνο, αρκούδα), πτηνά, σημαντικό
οικοσύστημα, σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας, ψάρια (τσιρωνάκι, τυλινάρι, πέστροφα).
Αναφορικά με την πολιτιστική /κοινωνικοοικονομική αξία προκαλεί: γεωλογικό ενδιαφέρον, επιστημονική
έρευνα, θρησκευτικό ενδιαφέρον, Ιστορικό/ πολιτισμικό τουρισμό, οικοτουρισμό, παρατήρηση πανίδας,
χλωρίδας και φυσιολατρικό ενδιαφέρον.
Από αισθητική πλευρά συναντάμε ενδιαφέροντα φυσικά, οικολογικά, γεωμορφολογικά στοιχεία, ιδιαίτερη
φυσική ομορφιά, πανοραμική θέα και σπάνιο τύπο τοπίου.
Αποτελεί περιοχή μεγάλης οικολογικής αξίας με μεγάλο αριθμό ειδών της πανίδας και χλωρίδας και πολλά
σπάνια είδη. Στην περιοχή ασκούνται η ορειβασία, το καγιάκ και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες. Υπάρχει
επίσης η Μονή Στομίου όπου γίνεται πανηγύρι την ημέρα της Παναγίας.

Κίνδυνοι
Απειλές/ διαταραχές για την περιοχή προέρχονται από την αλιεία, βοσκή, κυνήγι, οδοποιία, τουρισμό και
υλοτομία. Επισημαίνεται αφενός η διάνοιξη δρόμου από την Κόνιτσα προς τη Μονή Στομίου που αλλοίωσε
μεγάλο τμήμα της χαράδρας και η πρόθεση του Δήμου Κόνιτσας να κατασκευάσει μέσα στη χαράδρα
τελεφερίκ που θα ανεβαίνει στην Τύμφη.
Αξιολογείται ως Ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή που χρήζει άμεσης προστασίας και ματαίωσης των σχεδίων
για την «αξιοποίησή» της. Η προτεραιότητα προστασίας της εκτιμάται «πολύ επείγουσα».

https://filotis.itia.ntua.gr/
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Ο

ποταμός Αώος βρίσκεται στα δυτικά του ορεινού συμπλέγματος της Πίνδου, τμήμα του Δυτικού
Άξονα ανάπτυξης της χώρας και συνιστά σημαντικό υδατικό πόρο και στοιχείο διασυνοριακής
συνεργασίας με την γειτονική Αλβανία. Η περιοχή του Αώου εντάσσεται στην κατηγορία περιοχών
με περιθώρια ανάπτυξης ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού (Β1) καθώς συγκεντρώνει ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Οι προτεινόμενες ειδικές μορφές εναλλακτικού
τουρισμού ανάλογα με το περιεχόμενο που δίνεται σε αυτόν είναι ο τουρισμός υπαίθρου και ο γεωτουρισμός.
Στο ΠΠ αναγνωρίζεται η μεγάλη αξία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου.
Δίνεται έμφαση στην προστασία των φυσικών πόρων σε αναπτυξιακή κατεύθυνση, μέσω ολοκληρωμένου
προγράμματος δράσεων και ενεργειών. Μεταξύ των στόχων αναφέρεται η ορθολογική διαχείριση των
υδατικών πόρων της Περιφέρειας με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των επιφανειακών και υπόγειων
υδάτων.
Ο Αώος ποταμός βρίσκεται στην αναπτυξιακή ενότητα 3 «Περιοχή Κόνιτσας, Πωγωνίου και Ζαγοροχωρίων»,
όπου στην προοπτική ανάπτυξης, προκρίνεται η προώθηση των διασυνοριακών συνεργασιών στο Δυτικό
Βαλκανικό χώρο.
Το ΓΠΣ σε τμήμα του Δήμου Κόνιτσας, έχει όριο το σύνορο της Ελλάδας με την Αλβανία και περιλαμβάνει
σημαντικό τμήμα του Αώου ποταμού και των παραποτάμων του Βοϊδομάτη και Σαραντάπορου. Ολόκληρο
το τμήμα αυτό βρίσκεται με τον έναν ή τον άλλο βαθμό σε καθεστώς προστασίας. Μέσω του καθορισμού
περιοχών ΠΕΠ (περιοχές ποταμών, ρεμάτων, ορεινών όγκων και γεωργικής γης) ανάλογα με το βαθμό
προστασίας απαγορεύεται η δόμηση, επιτρέπονται έργα περιβαλλοντικών βελτιώσεων ή επιτρέπονται με
αυστηρές προϋποθέσεις σε ΠΕΠ στον ευρύτερο χώρο των οικισμών, η χωροθέτηση χρήσεων συναφών με
γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, μικρές μεταποιητικές μονάδες προϊόντων ΠΟΠ, μικροί ξενώνες.
Στη λοιπή περιοχή ορίζονται Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης με δυνατότητες δόμησης, με
ειδικούς όρους και περιορισμούς, σε αρτιότητες που κυμαίνονται μεταξύ 4,0 - 8,0 στρεμμάτων εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά από ειδικά καθεστώτα.
Όλες οι ΠΕΠ του ΓΠΣ έχουν άμεση σχέση με τον Αώο και τους παραποτάμους του.
Στο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Ηπείρου, μέσω λεπτομερούς ανάλυσης και
παρουσίασης σημαντικών παραμέτρων σε σχέση με την ΛΑΠ Αώου καταλήγουν στην εκτίμηση ότι τα ποτάμια
υδατικά συστήματα της ΛΑΠ Αώου κατατάσσονται στην κατηγορία ΦΥΣ (Φυσικά Υδατικά Συστήματα) εκτός
από την Τεχνητή Λίμνη Πηγών Αώου που χαρακτηρίζεται ως ΙΤΥΣ (Ιδιαιτέρως Τροποποιημένο ΥΣ) με καλή
οικολογική και χημική κατάσταση. Αναφορικά στα υπόγεια ΥΣ της ΛΑΠ Αώου δύο από τα τρία βρίσκονται
στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών με καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με την εκτίμηση του ΣΔΛΑΠ για τα Υδάτινα Συστήματα της ΛΑΠ Αώου δεν κρίνεται απαραίτητη
η λήψη συμπληρωματικών μέτρων.
Επισημαίνεται η ιδιαίτερη αναφορά στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας Αλβανίας για τη βιώσιμη
διαχείριση των υδατικών πόρων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω συμπεράσματα, προτείνεται η ενίσχυση της διασυνοριακής
συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας τόσο για τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων όσο και για την
περαιτέρω προστασία και ορθολογική χρήση του ποταμού. Επιπλέον, στο πλαίσιο εκπόνησης των Ειδικών
Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) που εκπονούνται σε ολόκληρη τη χώρα, προτείνεται ο επανακαθορισμός
των ορίων των περιοχών προστασίας του δικτύου NATURA 2000 και πιο συγκεκριμένα η επέκταση των
ορίων προστασίας μέχρι τα ελληνοαλβανικά σύνορα με στόχο τόσο να αποτραπούν ενδεχόμενα σχέδια
δημιουργίας νέων υδροηλεκτρικών φραγμάτων στη λεκάνη απορροής του ποταμού Αώου όσο και να
δημιουργηθούν οι συνθήκες σχεδιασμού ενός διασυνοριακού πάρκου άγριου ποταμού, του πρώτου τέτοιου
πάρκου στην Ευρώπη.
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