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Η ολιστική προσέγγιση της ∆ιαχείρισης της Λίµνης Πηγών Αώου 
 
 

B. Kουρούτος, Βιολόγος, 
Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας 

 
 

Περίληψη  
Η Τεχνητή Λίµνη Πηγών Αώου δηµιουργήθηκε το 1988 µε την κατασκευή φράγµατος από τη 
∆ΕΗ. Η πλήρωσή της µε νερό και η έναρξη λειτουργίας του Υδροηλεκτρικού Σταθµού 
(ΥΗΣ) έγινε το 1990. Η λίµνη και η ευρύτερη χερσαία περιοχή γύρω από αυτήν (λεκανοπέδιο 

Λίµνης Πηγών Αώου) χαρακτηρίζονται από σηµαντική βιοποικιλότητα και εξαίρετο φυσικό 
τοπίο. Η λίµνη βρίσκεται εντός της Περιφερειακής Ζώνης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας 
Πίνδου και εποµένως υπάρχει θεσµικό πλαίσιο προστασίας της. Αντικείµενο της εργασίας 
είναι η διερεύνηση των κύριων πιέσεων που δέχεται το υδάτινο περιβάλλον της λίµνης και 
όλο το λεκανοπέδιο γενικότερα, καθώς και ο καθορισµός των περιεχόµενων, προδιαγραφών, 
προτεραιοτήτων και ειδικών στόχων που θα πρέπει να περιέχει ένα «Ειδικό ∆ιαχειριστικό 
Σχέδιο», το οποίο θα βασίζεται στην «ολιστική/ ολοκληρωµένη (integrated) προσέγγιση» της 
διαχείρισης µιας προστατευόµενης περιοχής και στο οποίο θα προβλέπονται συγκεκριµένες 
ενέργειες και µέτρα µε στόχο την ορθολογική και βιώσιµη διαχείρισή της. Για την 
προσέγγιση του θέµατος έγινε ευρεία ανασκόπηση της υπάρχουσας σχετικής βιβλιογραφίας 
και πραγµατοποιήθηκαν ανοιχτές συνεντεύξεις (ποιοτική έρευνα µε µη δοµηµένα 
ερωτηµατολόγια) µε εκπροσώπους δηµόσιων υπηρεσιών και αρχών, της τοπικής κοινωνίας 
και άλλων εµπλεκόµενων φορέων. Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις στην 
περιοχή µελέτης µε στόχο τη διερεύνηση των πιέσεων και απειλών που καταγράφηκαν κατά 
τη διάρκεια των ανοιχτών συνεντεύξεων, καθώς και αυτών που αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία. Για τα συµπεράσµατα της εργασίας χρησιµοποιήθηκαν προσωπικά εµπειρικά 
στοιχεία σχετικά µε τη διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών της χώρας µας, καθώς και 
µε τη λειτουργία των Φορέων ∆ιαχείρισής τους. Από την έρευνα, έγινε φανερό ότι οι κύριες 
πιέσεις και απειλές για την περιοχή, προέρχονται από τις γεωργικές δραστηριότητες 
(καλλιέργεια πατάτας), την κτηνοτροφία (κατασκευή στάβλων, φρακτών και αποθηκών), την 
ανεξέλεγκτη και παράνοµη αλιεία, τις απορρίψεις σκουπιδιών, τον ανεξέλεγκτο εµπλουτισµό 
της λίµνης µε ξενικά είδη ψαριών, τη λαθροθηρία και λαθροϋλοτοµία, καθώς και την έλλειψη 
ξεκάθαρου ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων της περιοχής. Εποµένως, τα 
συµπεράσµατα και οι προτάσεις της παρούσας εργασίας αφορούν κυρίως το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς, τη γεωργία, την κτηνοτροφία-βόσκηση, τη δασοπονία, την αλιεία και τον τουρισµό. 
Επίσης, εξετάζονται και γίνονται προτάσεις για την επόπτευση & φύλαξη της περιοχής, την 
ενηµέρωση & ευαισθητοποίηση του κοινού, την επιστηµονική έρευνα, καθώς και για τη 
δηµιουργία ενός Ειδικού Φορέα (Επιτροπή) για τη διαχείριση της περιοχής, δράσεις που 
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση µιας 
προστατευόµενης περιοχής. 
 
 
Εισαγωγή 
Η τεχνητή λίµνη (Ταµιευτήρας) Πηγών Αώου δηµιουργήθηκε µε την κατασκευή του 
υδροηλεκτρικού φράγµατος της ∆ΕΗ το 1987, χωρίς πρόβλεψη οικολογικής παροχής. Ο 
ταµιευτήρας αναπτύσσεται στην περιοχή του Οροπεδίου των Πολιτσών και στο υψόµετρο 
των 1.343m. Η Λίµνη χωροταξικά βρίσκεται εντός της Περιφερειακής Ζώνης του Εθνικού 
Πάρκου Βόρειας Πίνδου και ανήκει στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) µε κωδικό GR 
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1310002 «Βάλια Κάλντα και Τεχνητή Λίµνη Πηγών Αώου». Το 1991 η λίµνη εντάχθηκε στο 
Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) «Μετσόβου - Χρυσοβίτσας - Γρεβενιτίου», ενώ έχει 
κηρυχθεί ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Τεχνητή Λίµνη Πηγών Αώου – ΤΙΦΚ 
/AT3011035). Το 2014, η Λίµνη εξαιρέθηκε από την ΚΑΖ µε σκοπό την καλύτερη 
διαχείριση, έλεγχο και προστασία του πληθυσµού των ψαριών της (Τµήµα Αλιείας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, 2014).  

Σύµφωνα µε το «Σχέδιο ∆ιαχείρισης Υδάτων Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Ηπείρου», η 
Λίµνη ανήκει στη Λεκάνη Απορροής Ποταµού (ΛΑΠ) Αώου (GR11) τροφοδοτώντας τον 
Ποταµό Αώο. Μέρος των νερών της, µε τεχνητή εκτροπή, τροφοδοτούν και τον Άραχθο, 
µέσω του ποταµού «Μετσοβίτικος» (Λεκάνη Απορροής Αράχθου – GR14). Η Λίµνη ορίζεται 
ω «Ιδιαιτέρως Τροποποιηµένα Υδάτινο Σύστηµα – ΙΤΥΣ» και έχει ενταχθεί στον κατάλογο 
των «προστατευόµενων περιοχών εσωτερικών υδάτων αναψυχής» της ΛΑΠ Αώου. 
 
Μεθοδολογία  
Λόγω της ύπαρξης του «ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» 
(ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο και του ∆ιεπιστηµονικού – ∆ιατµηµατικού 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ", 
υπάρχει ικανός αριθµός µεταπτυχιακών εργασιών και άλλων µελετών που αποτελούν µια 
καλή βάση για την περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στην περιοχή του λεκανοπεδίου 
της Λίµνης Πηγών Αώου. Εν τούτοις, παρατηρείται έλλειψη σύγχρονων (τελευταίας 
πενταετίας) πρωτογενών επιστηµονικών δεδοµένων, αναγκαίων για τη σύνταξη ενός Ειδικού 
∆ιαχειριστικού Σχεδίου. Τα τελευταία 4-5 χρόνια, τακτικές καταγραφές των φυσικοχηµικών 
και βιολογικών παραµέτρων της λίµνης πραγµατοποιούνται από επιστηµονικούς φορείς 
(Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων/ ΕΚΒΥ, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών/ 
ΕΛΚΕΘΕ) στο πλαίσιο της εφαρµογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.  

Στο πλαίσιο της Κατάρτισης του Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής 
Ποταµών του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Ηπείρου (GR05), γίνεται µια αδροµερής καταγραφή 
των πιέσεων που υφίσταται η λεκάνη απορροής του ποταµού Αώου από σηµειακές και 
διάχυτες πηγές ρύπανσης.  

Αξιόλογα δεδοµένα (κυρίως βιβλιογραφικά) για την ευρύτερη περιοχή της Τεχνητής 
Λίµνης Πηγών Αώου, περιέχονται στην µελέτη «Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων των Υφιστάµενων ΥΗΣ Πουρναριού Ι, ΙΙ και του ΥΗΣ Πηγών 
Αώου», η οποία εκπονήθηκε για λογαριασµό της ∆ΕΗ το 2014.  

Για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας, έγινε ευρεία ανασκόπηση της υπάρχουσας 
σχετικής βιβλιογραφίας που υπάρχει διαδικτυακά, καθώς και στη βιβλιοθήκη του ΜΕ.Κ.∆.Ε. 
στο Μέτσοβο. Για το θέµα της «Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών» 
πραγµατοποιήθηκε ευρεία ανασκόπηση της υφιστάµενης πλούσιας βιβλιογραφίας σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο.  

Για την αξιόπιστη καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης, πραγµατοποιήθηκαν 
ανοιχτές συνεντεύξεις (ποιοτική έρευνα µε µη δοµηµένα ερωτηµατολόγια) µε εκπροσώπους 
των δηµόσιων υπηρεσιών και αρχών, της τοπικής κοινωνίας και άλλων εµπλεκόµενων 
φορέων. Από τις δηµόσιες υπηρεσίες και τις τοπικές αρχές συλλέχθηκαν πληροφορίες από το 
Τµήµα Αλιείας της Περιφέρειας Ηπείρου, τον πρώην και νυν ∆ήµαρχο Μετσόβου, πρώην και 
νυν δηµοτικούς συµβούλους Μετσόβου, υπηρεσίες του ∆ήµου Μετσόβου και ο ∆ασαρχείο 
Μετσόβου. Από εκπροσώπους εµπλεκόµενων φορέων και της τοπικής κοινωνίας, 
συγκεντρώθηκαν στοιχεία από το ∆ιευθυντή του Υδροηλεκτρικού Σταθµού (ΥΗΣ) Πηγών 
Αώου, επιχειρηµατιών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του τουρισµού, κυνηγούς, 
κτηνοτρόφους και τον Πρόεδρο του Αθλητικού Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων (Α.Σ.Ε.Α.) 
Ιωαννίνων.  
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Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις στην περιοχή της Λίµνης µε στόχο τη 
διερεύνηση των πιέσεων και απειλών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των ανοιχτών 
συνεντεύξεων και αυτών που αναφέρονται στη βιβλιογραφία.  

Για την αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης (βιβλιογραφικά δεδοµένα, 
συνεντεύξεις και επιτόπιες παρατηρήσεις) και για τα συµπεράσµατα της εργασίας, 
χρησιµοποιήθηκαν προσωπικά εµπειρικά στοιχεία σχετικά µε τη διαχείριση των 
προστατευόµενων περιοχών της χώρας µας, καθώς και µε τη λειτουργία των Φορέων 
∆ιαχείρισής τους. 
 
Στόχοι 
Η εξέλιξη της έννοιας της διαχείρισης πέρασε από αρκετές διαδοχικές φάσεις προσεγγίσεων 
αλλά πλέον στη σύγχρονη διαχειριστική πολιτική έχουν εισαχθεί βασικές διεργασίες, όπως η 
πληροφόρηση (information) επί θεµάτων περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης τόσο προς 
τους άµεσα εµπλεκόµενους όσο και προς το ευρύ κοινό, η ενσωµάτωση (integration) της 
περιβαλλοντικής πολιτικής σε άλλες πολιτικές (ολοκληρωµένη προσέγγιση) και η 
συστηµατική εφαρµογή (implementation) που προϋποθέτει τόσο τις τεχνικές υποδοµές όσο 
και τους αντίστοιχους θεσµούς, νόµους, διοίκηση κ.λπ. (Σκούλλος Μ., 2008). Ιδιαίτερα για 
τις προστατευόµενες περιοχές, όπως η περιοχή της Λίµνης Πηγών Αώου, ως διαχείριση 
ορίζεται το σύνολο των ενεργειών και µέτρων που είναι απαραίτητα για την προστασία, 
οργάνωση και λειτουργία τους και στοχεύουν στην ανάδειξη όλων των αξιών και των 
λειτουργιών τους (οικολογικών, αισθητικών, ιστορικών, πολιτιστικών, οικονοµικών κ.ά.), 
χωρίς να παραγνωρίζεται ο κύριος στόχος της προστασίας της περιοχής.  

Εποµένως, η ολιστική προσέγγιση της ∆ιαχείρισης της Λίµνης Πηγών Αώου 
προϋποθέτει τη σύνταξη ενός Ειδικού ∆ιαχειριστικού Σχεδίου για την περιοχή, το οποίο θα 
ενσωµατώνει τις παραπάνω αναφερόµενες σύγχρονες διαχειριστικές πολιτικές. Στην Ελλάδα 
(Κακούρος Π., 2004), αλλά και διεθνώς (Thomas L., 2003) έχουν αναπτυχθεί µοντέλα τα 
οποία θέτουν τις προδιαγραφές, το περιεχόµενο και τις διαδικασίες σύνταξης και εφαρµογής 
διαχειριστικών σχεδίων, όπως επίσης και τις βασικές αρχές διαχείρισης των 
προστατευόµενων περιοχών.  

Ένα διαχειριστικό σχέδιο έχει συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα (πενταετία για τη χώρα 
µας) και θεωρείται µια συνεχής κυκλική διαδικασία που αποτελείται από τρεις κύριες 
ενότητες: α) προετοιµασία, β) εφαρµογή, και γ) παρακολούθηση, αξιολόγηση και 
αναµόρφωση.  

Σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία και πρακτική (Σκούλλος Μ., 2008) για να είναι το 
Ειδικό ∆ιαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή της Λίµνης Πηγών Αώου αποτελεσµατικό και 
εφαρµόσιµο, θα πρέπει να διέπεται από τις παρακάτω γενικές κατευθύνσεις και αρχές: 

1. 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. 

2. Να λαµβάνει σοβαρά υπόψη τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. 
3. 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. 

4. Να προτείνει ρυθµιστικά µέτρα τα οποία να µη στοχεύουν µόνο στην προστασία και 
στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς της 
περιοχής, αλλά και στην αποκατάστασή τους. 

5. Να αναγνωρίζει το ρόλο και να προωθεί τη συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας και 
άλλων εµπλεκόµενων φορέων στην διαχείριση της ΠΠ. 
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6. 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). 

7. 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. 

8. Να προτείνει πιθανές πηγές χρηµατοδότησης των προτεινόµενων διαχειριστικών 
µέτρων πέραν της κρατικής επιχορήγησης.  

 
Στόχος της παρούσας εργασίας δεν είναι η κατάρτιση του Ειδικού ∆ιαχειριστικού 

Σχεδίου το οποίο είναι έργο οµάδας µελετητών αλλά η αναγνώριση και ο προσδιορισµός 
κύριων πιέσεων και απειλών για την περιοχή, καθώς και των βασικών προδιαγραφών και 
προτεραιοτήτων που θα πρέπει να εµπεριέχει η µελέτη για την ολιστική προσέγγιση της 
διαχείρισης της Λίµνης Πηγών Αώου. Επίσης, στόχος είναι να εξαχθούν συµπεράσµατα και 
να δοθούν προτάσεις σχετικά µε τη γεωργία, την κτηνοτροφία-βόσκηση, τη δασοπονία, τον 
τουρισµό, την επόπτευση & φύλαξη της περιοχής, την ενηµέρωση & ευαισθητοποίηση του 
κοινού, την επιστηµονική έρευνα, καθώς και για τη δηµιουργία της Επιτροπής ∆ιαχείρισης 
(Ειδικός Φορέας) της περιοχής. 
 
Προδιαγραφές Μελέτης Ειδικού ∆ιαχειριστικού Σχεδίου (Ε.∆.Σ.)  
Στη µελέτη του Ειδικού ∆ιαχειριστικού Σχεδίου - (Ε.∆.Σ.) κατά αρχήν θα πρέπει να γίνει 
συγκέντρωση, καταγραφή και ανάλυση στοιχείων και δεδοµένων για την περιοχή, τα οποία 
θα οδηγήσουν στην περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης. Τέτοια στοιχεία είναι τα 
γεωγραφικά όρια, η έκταση και η διοικητική υπαγωγή της περιοχής, οι υφιστάµενες συνθήκες 
διαχείρισης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς τα αβιοτικά γνωρίσµατα (κλιµατολογικά στοιχεία, 
γεωµορφολογία, έδαφος, υδρολογία, τοπίο, στοιχεία ρύπανσης κ.ά.), τα βιοτικά γνωρίσµατα 
(χερσαία/ λιµναία/ ποτάµια πανίδα και χλωρίδα, οικότοποι, βλάστηση), η αλληλεπίδραση 
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και χερσαίων/ λιµναίων/ ποτάµιων οικοσυστηµάτων και 
ειδών (αλληλεπίδραση ερασιτεχνικής/ αθλητικής αλιείας, κτηνοτροφίας, γεωργίας και 
τουρισµού µε χλωρίδα και πανίδα), τα πολιτιστικά και κοινωνικά γνωρίσµατα της περιοχής 
(ιστορία, αρχαιολογία, τοπία, επιστηµονική έρευνα, περιβαλλοντική εκπαίδευση και 
κατάρτιση κ.λπ.), οι οικονοµικές δραστηριότητες (δασική παραγωγή, γεωργία, κτηνοτροφία, 
τουρισµός κ.λπ.), οι υφιστάµενες απειλές για την περιοχή µελέτης κ.ά. 

Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση των δεδοµένων και ανάδειξη των 
ιδιαίτερων γνωρισµάτων της περιοχής, θα προσδιορισθεί ο Ειδικός Φορέας (Επιτροπή 
∆ιαχείρισης) που θα πρέπει να αναλάβει την υλοποίηση του Ε.∆.Σ. και θα καθορισθούν οι 
άµεσοι και µακροπρόθεσµοι στόχοι του Ειδικού Φορέα. Στο Ε.∆.Σ. θα αναγνωριστούν τα 
ειδικά προβλήµατα, οι ευκαιρίες και οι απειλές για την περιοχή της Λίµνης Πηγών Αώου, θα 
αναγνωριστούν και θα αξιολογηθούν οι δυνατότητες υλοποίησης ειδικών στόχων και οι 
προτεραιότητες για τα µέτρα διαχείρισης. Με αυτό τον τρόπο θα δηµιουργηθεί το προσχέδιο 
του Ε.∆.Σ. 

Στο επόµενο πολύ σηµαντικό στάδιο (διαβούλευση), θα πρέπει να παρουσιαστεί το 
προσχέδιο των διαχειριστικών µέτρων στην τοπική κοινωνία. Με τη διαβούλευση δίνεται σε 
όλους τους εµπλεκόµενους φορείς η ευκαιρία να εξετάσουν το προτεινόµενο διαχειριστικό 
σχέδιο και να τοποθετηθούν πάνω σε αυτό. Με βάση τα αποτελέσµατα της δηµόσιας 
διαβούλευσης ακολουθεί η αναθεώρηση του προσχεδίου και καταρτίζεται το τελικό 
διαχειριστικό σχέδιο.  

Στους κύριους άξονες προτεραιοτήτων του Ε.∆.Σ. µε το οποίο θα προτείνονται 
συγκεκριµένα µέτρα διαχείρισης, θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα εξής: 



5 

 

1. Οι παραγωγικές δραστηριότητες όπως ο τουρισµός (ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών, 
οχλήσεις, περιορισµοί), η κτηνοτροφία και η βόσκηση (φέρουσα ικανότητα, περιορισµοί), οι 
δασικές και βοσκήσιµες εκτάσεις (βοσκολιβάδια, υλοτοµία κ.λπ.), οι γεωργικές εκτάσεις 
(καλλιέργειες, τρόπος διαχείρισης). 2. Οι υδατικοί πόροι (δυνατότητα στήριξης των 
διαχειριστικών µέτρων, απαιτούµενες υποδοµές). 3. Οι εδαφικοί πόροι (προστασία από 
υπερβόσκηση, πυρκαγιές, αποψιλώσεις, ερηµοποίηση). 4. Η προστασία και διατήρηση 
οικοτόπων. 5. Μέτρα διαχείρισης ειδών. 6. Επιστηµονική έρευνα. 7. Επόπτευση - φύλαξη. 8. 
Επικοινωνία, ενηµέρωση και εκπαίδευση του κοινού. 9. Έργα ερµηνείας περιβάλλοντος (π.χ. 
εκθέσεις, πινακίδες, χάρτες, διαδροµές, µονοπάτια, φυλλάδια). 10. Σύστηµα παρακολούθησης 
του περιβάλλοντος και των παραµέτρων του (δείκτες, παρακολούθηση υλοποίησης 
διαχειριστικού σχεδίου). 11. Έργα και υποδοµές. 12. Ανάπτυξη προγραµµάτων για την 
αξιοποίηση και ανάδειξη των ιστορικών, αρχαιολογικών, λαογραφικών, πολιτιστικών και 
φυσικών µνηµείων της περιοχής. 13. Εθελοντισµός. 
 
Προτεραιότητες διαχείρισης - πιέσεις και απειλές 
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τις συνεντεύξεις και την επιτόπια έρευνα, έγινε 
φανερό ότι οι κύριες πιέσεις και απειλές για την περιοχή, προέρχονται από τις γεωργικές 
δραστηριότητες (καλλιέργεια πατάτας), την κτηνοτροφία (κατασκευή στάβλων, φρακτών και 
αποθηκών), τον ανεξέλεγκτο εµπλουτισµό της λίµνης µε ξενικά είδη ψαριών, τη λαθροθηρία 
και λαθροϋλοτοµία, την έλλειψη ξεκάθαρου ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων της 
περιοχής, καθώς και από τον τουρισµό και τις δραστηριότητες αναψυχής (ανεξέλεγκτη και 
παράνοµη ερασιτεχνική αλιεία, απορρίψεις σκουπιδιών κ.λπ.), τοµείς που θα πρέπει να είναι 
οι κύριοι στόχοι και προτεραιότητες του Ε.∆.Σ. Επίσης, έµµεσες απειλές προκύπτουν από την 
έλλειψη της επιστηµονικής έρευνας, την ανεπαρκή επόπτευση & φύλαξη της περιοχής, την 
απουσία προγραµµάτων αποτελεσµατικής ενηµέρωσης & ευαισθητοποίησης του κοινού, 
καθώς και την έλλειψη Ειδικού Φορέα διαχείρισης της περιοχής. 
 
Υφιστάµενη κατάσταση  
1. Γεωγραφικά όρια, έκταση και διοικητική υπαγωγή της περιοχής, καλύψεις/ χρήσεις γης- 
ιδιοκτησιακό καθεστώς 
Σύµφωνα µε το Νόµο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» η υπό 
µελέτη περιοχή υπάγεται διοικητικά στο ∆ήµο Μετσόβου και κατά ένα πολύ µικρό τµήµα 
στο ∆ήµο Ζαγορίου, ενώ ανήκει στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ηπείρου.  

H περιοχή µελέτης καταλαµβάνει τµήµα της Βόρειας Οροσειράς της Πίνδου και 
περιλαµβάνει τη Λίµνη Πηγών Αώου (υψόµετρο 1.343m) και τις εκτάσεις γύρω από αυτήν.  

 Σύµφωνα µε τις βασικές κατηγορίες χρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ (2000) και του χάρτη 
κάλυψης CORINE, τα δάση καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο ποσοστό της περιοχής µελέτης, 
και ακολουθούν οι βοσκότοποι και σε ένα µικρότερο οι καλλιέργειες (κυρίως πατάτας και τα 
τελευταία χρόνια φράουλας).  

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής που περικλείεται κάτω από το δρόµο που 
περιβάλλει τη Λίµνη Πηγών Αώου, ανήκει στη δικαιοδοσία της ∆ηµόσιας Επιχείρησης 
Ηλεκτρισµού. Υπάρχουν όµως ορισµένοι περιορισµοί που επηρεάζουν την παραλίµνια 
περιοχή λόγω του ότι η λίµνη είναι τµήµα του ΥΣ. Χαρακτηριστικό είναι ότι απαγορεύεται η 
είσοδος και η οποιαδήποτε δραστηριότητα σε µια ζώνη ακτίνας 500 m από την περιοχή που 
βρίσκεται ο εκχειλιστής του φράγµατος, για λόγους ασφάλειας (∆/νση ΥΗΣ Πηγών Αώου).  

Υπάρχει όµως κάποια ασάφεια σε ότι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς ορισµένων 
εκτάσεων γύρω από τη Λίµνη (επάνω από τον δρόµο που περιβάλλει τη Λίµνη Πηγών Αώου), 
όπως επίσης και στο οροπέδιο των Πολιτσών, όπου δεν έχει ξεκαθαριστεί το αν ανήκουν σε 
ιδιώτες, είναι δηµόσιες ή δηµοτικές (Κατσούλης Α., 2011). 
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Στα βοσκοτόπια της υπό µελέτη περιοχής υπάρχει µια ιδιόρρυθµη δουλεία βοσκής, η 
οποία προέρχεται από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Η δουλεία βοσκής που συναντούµε 
στην περιοχή παρέχει στους δικαιούχους που είναι οι εκάστοτε ιδιοκτήτες των «οικόσιτων 
ζώων», µετά τη χορτονοµή εκ µέρους των ιδιοκτητών των χορτολίβαδων, το δικαίωµα να 
βόσκουν σ' αυτά ελεύθερα τα ζώα τους, χωρίς να µπορούν να µεταβιβάζουν σε τρίτους το 
δικαίωµα τους. Οι ιδιοκτήτες των χορτολίβαδων, µετά την απόληψη της χορτονοµής, δεν 
έχουν άλλη εξουσία στα κτήµατά τους, όπως π.χ. δεν µπορούν να περιορίσουν το δικαίωµα 
βοσκής των οικόσιτων ζώων µε περίφραξη κ.λπ. (Πολύµερος Η., 1998).  
 
2. Βιοτικά γνωρίσµατα 
2.1. Βλάστηση – Χλωρίδα – Τύποι Οικοτόπων 
Η ευρύτερη περιοχή µελέτης καλύπτεται από δάση κωνοφόρων και Οξυάς. Κυριαρχούν τα 
δάση Μαύρης Πεύκης (Pinus nigra), µικτά δάση ελάτης (Abies cephalonica) και Μαύρης 
Πεύκης, ενώ κατά τόπους υπάρχουν δάση Οξυάς (Fagus silvatica) και τα ξέφωτα διατηρούν 
λιβάδια και θαµνώνες. Στις ψηλότερες κορυφές κυριαρχούν τα ρόµπολα (Pinus heldreichii). 
Η Λίµνη Πηγών Αώου, στερείται τυπικής παρόχθιας βλάστησης (∆ΕΗ, 2014).  

Στην υπό µελέτη περιοχή έχει καταγραφεί ένας οικότοπος προτεραιότητας κοινοτικού 
ενδιαφέροντος (Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ), ο «9530*: Μεσογειακά πευκοδάση 
µε ενδηµικά Μαυρόπευκα» (∆ΕΗ, 2014). 
2.2. Πανίδα 
Στην περιοχή µελέτης απαντώνται σηµαντικός αριθµός ειδών πανίδας µερικά από τα οποία 
είναι προστατευόµενα είδη.  

Τα είδη των θηλαστικών που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή του ταµιευτήρα και 
αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΕ είναι: η αρκούδα (Ursus arctos) η 
µικροµυωτίδα (Myotis blythi), ο λύγκας (Lynx lynx), η βίδρα (Lutra lutra), το αγριόγιδο 
(Rupicapra rupicapra balcanica), και ο λύκος (Canis lupus). Επίσης, στην περιοχή 
απαντώνται ο αγριόγατος (Felis sylvestris), το ζαρκάδι (Capreolus capreolus), το 
αγριογούρουνο (Sus scrofa), η αλεπού (Vulpes vulpes), ο ασβός (Meles meles), ο λαγός 
(Lepus capenis), ο σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), ο σκίουρος (Sciurus vulgaris), το 
κουνάβι (Martes foina), το δασοκούναβο (Martes martes), πολλά µικροθηλαστικά και αρκετά 
είδη νυχτερίδων (∆ΕΗ, 2014).  

Όσον αφορά τα ερπετά, απαντώνται συνολικά περίπου 30 είδη (16 είδη σαύρας, 10 είδη 
φιδιών και 4 είδη χελώνας). Ενδεικτικά αναφέρεται η παρουσία της κερκυραϊκής σαύρας 
(Algyroides nigropunctatus), της Μεσογειακής Χελώνας (Testudo hermanni), του σπιτόφιδου 
(Zamenis situlus), της νανόχεντρας (Vipera ursinii) και της κρασπεδωτής χελώνας (Testudo 
marginata). Επίσης έχουν καταγραφεί 14 είδη αµφιβίων, µεταξύ των οποίων αναφέρεται η 
παρουσία της Σαλαµάνδρας (Salamandra salamandra), του Χωµατόφρυνου (Bufo bufo), του 
Πρασινόφρυνου (Bufo viridis), της κιτρινοµποµπίνας (Bombina variegatα), και του αλπικού 
Τρίτωνα (Triturus alpestris) (∆ΕΗ, 2014)  

Όσον αφορά την ιχθυοπανίδα της Λίµνης Πηγών Αώου, απαντώνται τα παρακάτω είδη: 
Salmo trutta macrostigma (πέστροφα), Barbus rebeli (µπριάνα), Alburnoides bipunctatus 
ohridanus (πλατίτσα), Oncorhynchus mykiss (καλλιεργούµενη/ ιριδίζουσα πέστροφα), 
Cyprinus carpio (κυπρίνος), Squalius sp. (Ποταµοκέφαλος Αώου), Astacus astacus 
(καραβίδα του γλυκού νερού) (Τµήµα Αλιείας, Περιφέρεια Ηπείρου, 2014). 

Το χρονικό διάστηµα από το 1996 µέχρι το 2000, έγιναν στη λίµνη ανεπίσηµοι 
εµπλουτισµοί από φορείς και ιδιώτες µε κυπρινοειδή (Cyprinus sp.) και οξύρυγχο (Acipenser 
baerii και Acipenser gueldenstaedtii). Ο κυπρίνος λόγω της µεγάλης προσαρµοστικότητάς 
του αναπτύχθηκε στη λίµνη σε µεγάλους πληθυσµούς µε συνέπεια να κινδυνεύουν µε 
εξαφάνιση τα αυτόχθονα είδη. Αντίθετα, για τον οξύρυγχο δεν φαίνεται να υπήρξε 
δυνατότητα αναπαραγωγής του. Κάθε χρόνο γίνονται στη λίµνη ετήσιοι εµπλουτισµοί µε 
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γόνο καλλιεργούµενης πέστροφας µε σκοπό την ενίσχυση της ερασιτεχνικής αλιείας. Στα 
ρέµατα γύρω από τη Λίµνη απαντώνται αξιόλογοι πληθυσµοί της καραβίδας (Astacus 
astacus) (∆ΕΗ, 2014).  

Η ορνιθοπανίδα της ευρύτερης περιοχής αριθµεί πάνω από 180 είδη. Σύµφωνα µε 
(∆ηµαλέξης Α.,ΥΠΕΧΩ∆Ε, Αθήνα), το είδος που εντοπίστηκε και πληρεί το κριτήριο C6, 
για τον χαρακτηρισµό της περιοχής ως ΖΕΠ, είναι ο Μαύρος ∆ρυοκολάπτης (Dryocopus 
martius), που θεωρείται ο πιο κοινός δρυοκολάπτης της περιοχής. Επίσης, ο Μαύρος 
Πελαργός (Ciconia nigra), ο Χρυσαετός (Aquila chrysaetos), ο Σταχτής ∆ρυοκολάπτης 
(Picus canus), ο Λευκονώτης ∆ρυοκολάπτης (Dendrocopos leucotos) και η ∆εντροσταρήθρα 
(Lullula arborea) αποτέλεσαν τα σηµαντικότερα είδη οριοθέτησης, αφού οι πληθυσµοί τους 
στην περιοχή είναι σηµαντικοί (>1%) σε εθνικό επίπεδο. Για το Λευκονώτη υπάρχουν 
παλαιότερες παρατηρήσεις, αλλά δεν καταγράφηκε κατά την έρευνα πεδίου στα πλαίσια της 
µελέτης χαρακτηρισµού.  
 
3. Καθεστώς προστασίας  
Η υπό µελέτη περιοχή ανήκει στην Περιφερειακή Ζώνη του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου. 
Σύµφωνα µε την απόφαση χαρακτηρισµού του (ΚΥΑ 23069/ ΦΕΚ ∆’ 639/14-06-2005). Στις 
περιοχές της Περιφερειακής Ζώνης του Πάρκου στόχος είναι ο έλεγχος των χρήσεων γης, 
των δραστηριοτήτων και των έργων, που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο 
φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Πάρκου, καθώς και η διατήρηση και η αποκατάσταση 
περιοχών σηµαντικών για την προστασία της αρκούδας. Παράλληλα, υποστηρίζονται 
δραστηριότητες µε στόχο την ήπια ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και την ανάπτυξη ήπιων 
µορφών αναψυχής. Στην περιοχή επιτρέπεται να εκτελούνται έργα, να γίνονται έρευνες και 
να ασκούνται δραστηριότητες, µε τους όρους και περιορισµούς, που καθορίζονται στον 
Κανονισµό ∆ιοίκησης και Λειτουργίας.  

∆εν επιτρέπεται στην Περιφερειακή Ζώνη η χωροθέτηση και λειτουργία Βιοµηχανικών 
Περιοχών και Πάρκων, καθώς και η εγκατάσταση βιοµηχανιών υψηλής και µέσης όχλησης, η 
εγκατάσταση µεγάλων πτηνοκτηνοτροφικών µονάδων, τα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, οι 
παραθεριστικοί οικισµοί (Β’ κατοικίας), οι µεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις και 
ξενοδοχειακές µονάδες, η εγκατάσταση ΧΥΤΑ, η χωροθέτηση λατοµικών ζωνών αδρανών 
υλικών και η κίνηση τροχοφόρων εκτός των υφιστάµενων δρόµων. Σε όλη την έκταση του 
Πάρκου επιτρέπεται η διατήρηση των νοµίµως υφιστάµενων χρήσεων, κτισµάτων και 
κατασκευών και η συνέχιση της άσκησης των νόµιµα υφιστάµενων δραστηριοτήτων. 
Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις της Απόφασης τα έργα και οι δραστηριότητες που έχουν 
την ηµέρα της δηµοσίευσης της Απόφασης (14-6-2005) περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί µε 
επιβολή περιβαλλοντικών όρων.  

Επίσης, τµήµα της περιοχής µελέτης βρίσκεται εντός των ορίων του Καταφυγίου 
Άγριας Ζωής «Μέτσοβο – Χρυσοβίτσα – Γρεβενίτικο». Το καταφύγιο αρχικά ιδρύθηκε ως 
µόνιµο καταφύγιο θηραµάτων µε την Απόφαση 38083/2188/18-5-1976 (ΦΕΚ 757/Β/10-6-
1976) του Υπουργείου Γεωργίας, ενώ µε την Απόφαση 64080/697/18-7-1991 του 
Υπουργείου Γεωργίας τροποποιήθηκαν τα όριά του για να συµπεριληφθεί σε αυτό η τεχνητή 
λίµνη Αώου. Με τη Νοµαρχιακή Απόφαση 2251-18.7.1994 (ΦΕΚ 643/Β/26.8.1994) 
απαγορεύτηκε στην περιοχή επ’ αόριστον η θήρα και µε την Νοµαρχιακή Απόφαση 
30547/20-3-1996 έγινε ρύθµιση της αλιείας και επιτράπηκε µόνο η διενέργεια της 
ερασιτεχνικής αλιείας, η οποία όµως απαγορεύθηκε µε τον Νόµο 3937/2011. Πλέον από το 
2014, η λίµνη εξαιρέθηκε από την ΚΑΖ µε σκοπό την καλύτερη διαχείριση, έλεγχο και 
προστασία του πληθυσµού των ψαριών της. 

Επίσης, η λίµνη Πηγών Αώου έχει χαρακτηριστεί ως Τοπίο µε Ιδιαίτερο Φυσικό 
Κάλλος. 



8 

 

Για την υπό µελέτη περιοχή έχει εγκριθεί το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Υδάτων των Λεκανών 
Απορροής Ποταµών του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Ηπείρου (ΦΕΚ 2292/Β/13-9-2013). 

Για το Υδροηλεκτρικό έργο (ΥΗΕ Πηγών Αώου) έχει χορηγηθεί Άδεια Χρήσης Νερού 
µε την υπ. αριθµ. 26339/667/20-8-2012 Απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - 
∆υτικής Μακεδονίας. Το ∆εκέµβριο του 2014, εκπονήθηκε µελέτη για την «Ανανέωση 
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορών των Υφιστάµενων ΥΗΣ Πουρναριού Ι, ΙΙ και 
του ΥΗΣ Πηγών Αώου», στην οποία προβλέπονται η εφαρµογή σειράς περιβαλλοντικών 
όρων. 
 
4. Οικονοµικές ∆ραστηριότητες στη περιοχή 
4.1.Γεωργία 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναφέρονται στη (∆ΕΗ, 2014) σχετικά µε τη Γεωργία, στο 
οροπέδιο των Πολιτσών της Τοπικής Κοινότητας Χρυσοβίτσας, η γεωργική γη εκτιµάται σε 
1600 στρέµµατα περίπου. Η κύρια καλλιέργεια στη γεωργική αυτή γη είναι η καλλιέργεια της 
πατάτας. Στο σύνολό της η έκταση αρδεύεται από τα νερά του ταµιευτήρα. 

Πρόσφατα, κατάντη του φράγµατος στο Οροπέδιο Πολιτσών έχει αναπτυχθεί 
δραστηριότητα καλλιέργειας φράουλας για µεταφύτευση σε θερµοκήπια, η οποία 
διοχετεύεται σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
4.2. Κτηνοτροφία 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναφέρονται στη ∆ιπλωµατική Εργασία (Κατσούλης Α., 2011), 
στα ανατολικά και βορειοανατολικά της περιοχής µελέτης υπάρχουν φυσικοί βοσκότοποι και 
χορτολιβαδικές εκτάσεις, όπου και παρουσιάζεται η µεγαλύτερη εξάπλωση της 
κτηνοτροφίας. Πριν την κατασκευή του Ταµιευτήρα, η κτηνοτροφία αποτελούσε την 
κυρίαρχη µορφή χρήσης των εκτάσεων που καλύπτει σήµερα η Λίµνη. Σήµερα υπάρχει 
µικρός αριθµός ποιµνιοστασίων και στάβλων, σχετικά όχι πολύ αποµακρυσµένων από τη 
παραλίµνια ζώνη. Οι χορτολιβαδικές αυτές εκτάσεις ανήκουν στη ψευδοαλπική ζώνη και 
αποτέλεσαν χώρο ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο όταν οι 
κτηνοτρόφοι επιστρέφουν από τα χειµερινά βοσκοτόπια (κυρίως στην περιοχή του 
Θεσσαλικού κάµπου). Η κτηνοτροφία της περιοχής είναι νοµαδική κτηνοτροφία και ασκείται 
στην περιοχή από τους Βλαχόφωνους πληθυσµούς της περιοχής.  
4.3. Αλιεία 
Η Τεχνητή Λίµνη Πηγών Αώου συνδέθηκε έντονα µε την οικονοµική, τουριστική, 
περιβαλλοντική, αθλητική και αλιευτική δραστηριότητα της περιοχής. Στη λίµνη Πηγών 
Αώου επετράπει και ρυθµίστηκε µε τη Νοµαρχιακή Απόφαση 30547/20-3-1996 η άσκηση 
της ερασιτεχνικής αλιείας µέχρι το 2011, οπότε και απαγορεύθηκε µετά την έκδοση του 
Νόµου 3937/2011. Μέχρι το 2011, εκδίδονταν κάθε χρόνο, από το Τµήµα Αλιείας της Π.Ε. 
Ηπείρου (πρώην Ν.Α. Ιωαννίνων), αποφάσεις εµπλουτισµού της λίµνης µε γόνο 
καλλιεργούµενης πέστροφας. Επίσης, από την ίδια υπηρεσία εκδίδονται µέχρι και σήµερα και 
αποφάσεις απαγόρευσης της αλιείας στη λίµνη. Για την απαγόρευση αλιείας της καραβίδας 
(Astacus astacus) εκδίδεται απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.  

Σύµφωνα µε τη Μελέτη (Τµήµα Αλιείας της Περιφέρειας Ηπείρου, 2014), η 
απαγόρευση της αλιείας επέφερε ραγδαία αύξηση του πληθυσµού των κυπρινοειδών (είδη µε 
τα τα οποία είχε εµπλουτιστεί η λίµνη αρχικά) και σηµαντική µείωση των αυτόχθονων ειδών 
άγριας πέστροφας και µπριάνας. Στις αρνητικές συνέπειες εντάσσεται και η έντονη 
δραστηριότητα της οργανωµένης παράνοµης αλιείας στη Λίµνη µε σκοπό το εµπόριο, τόσο 
από ντόπιους όσο και από οµάδες ατόµων από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, οι οποίοι 
ψαρεύοντας µε δίχτυα, πλωτά µέσα και άλλα εργαλεία έχουν προκαλέσει τεράστια ζηµιά 
στους ιχθυοπληθυσµούς της Λίµνης (και κυρίως στους πληθυσµούς της καραβίδας). 

Μετά από την Μελέτη του Τµήµατος Αλιείας της Περιφέρειας Ηπείρου και µε τη 
θετική γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου, η Λίµνη 
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Πηγών Αώου εξαιρέθηκε από τα όρια της ΚΑΖ και πλέον από το 2014, επιτρέπεται η 
ερασιτεχνική και Αθλητική Αλιεία.  

Σηµειώνεται ότι, µέχρι και σήµερα συνεχίζονται οι εµπλουτισµοί της Λίµνης µε 
καλλιεργούµενες πέστροφες (Ιριδίζουσα πέστροφα- Oncorhynchus mykiss) µε αποφάσεις του 
Τµήµατος Αλιείας της Περιφέρειας Ηπείρου. 
4.4. ∆ασοπονία 
Το σύνολο των δασών σήµερα είναι χαµηλής και µέσης παραγωγικότητας. Οι διαχειριστικές 
µελέτες (η τελευταία έληξε το 2015) που έχουν εκπονηθεί από το ∆ήµο Μετσόβου, έχουν 
οριοθετήσει τις περιοχές προς ξύλευση και η εκµετάλλευσή τους πραγµατοποιείται από 
δασικούς συνεταιρισµούς. Το καθεστώς διαχείρισης των δασών είναι δηµοτικό, ενώ τα 
προϊόντα που παράγονται είναι στρογγυλή ξυλεία από έλατο, πεύκο, οξυά και καυσόξυλα. Εν 
όψη της αυξηµένης δραστηριοποίησης του κλάδου παραγωγής παραδοσιακών επίπλων στην 
περιοχή µελέτης, η δασοπονία αποτελεί σηµαντική δραστηριότητα για την οικονοµία του 
∆ήµου. (Καχριµάνη Μ., 2011).  
4.5. ∆ευτερογενής Τοµέας – Τουρισµός αναψυχή 
Ο δευτερογενής τοµέας είναι άµεσα συνδεδεµένος µε τον πρωτογενή τοµέα, 
προσανατολισµένος στην µεταποίηση των προϊόντων του αγροτικού τοµέα και της 
δασοκοµίας. Σήµερα κατά κύριο λόγο λειτουργούν µονάδες επεξεργασίας ξύλου και 
κατασκευής επίπλων, καθώς και παραγωγής και τυποποίησης τροφίµων (κυρίως 
τυροκοµικών προϊόντων). Εξαιτίας του πλήθους των σηµαντικών φυσικών, πολιτιστικών, 
ιστορικών και αρχιτεκτονικών µνηµείων η ευρύτερη περιοχή του έργου παρουσιάζει έντονη 
τουριστική δραστηριότητα. Το Μέτσοβο αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους πόλους 
έλξης τουριστών. Σηµαντικό πόλο έλξης τουριστών αποτελούν τα δύο χιονοδροµικά κέντρα 
που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή: Προφήτης Ηλίας και Ιδρύµατος Τοσίτσα – Αβέρωφ 
(Καχριµάνη Μ., 2011) 

Τα χαρακτηριστικά του τοπίου της λίµνης συνθέτουν ένα πολύ ελκυστικό και ιδιαίτερο 
περιβάλλον για τους επισκέπτες της περιοχής. Η αξία του φυσικού κάλλους του 
περιβάλλοντα χώρου της, αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο. Όµως, η αισθητική 
απόλαυση που προσφέρει αυτό το λιµναίο τοπίο επηρεάζεται σηµαντικά από τη στάθµη της 
επιφάνειας των νερών της λίµνης. Το τοπίο της λίµνης είναι ελκυστικότερο για επίσκεψη 
τους µήνες του χρόνου µε τα µεγαλύτερα υψόµετρα της στάθµης επιφάνειας, δηλαδή περίπου 
από Απρίλιο µέχρι Αύγουστο (Κατσούλης Α., 2011). 

Το κλίµα, το βιόκλιµα, η µορφολογία του εδάφους και τα ρέοντα φυσικά νερά χωρίς 
κατάλοιπα χηµικών ή άλλων επιβλαβών ουσιών, η χλωρίδα και κυρίως τα βότανα είναι οι 
κυριότεροι παράγοντες που καθιστούν την περιοχή αυτή ιδανική για αποδράσεις από το 
σύγχρονο αστικό τρόπο ζωής. Το Μέτσοβο είναι µια επαρχία µε πολλές περιοχές ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους. Είναι χτισµένο ανάµεσα σε βουνά και βρέχεται από τα διάσπαρτα ποτάµια 
που υπάρχουν στην περιοχή. Στη γεωγραφική αυτή ενότητα που παρουσιάζεται µεγάλη 
ποικιλία, συναντά κανείς ορεινούς όγκους, δασώδεις εκτάσεις, φαράγγια, ποταµούς, πηγές, τη 
λίµνη του Αώου και βοσκοτόπους. Η περιοχή µπορεί εύκολα να κεντρίσει το ενδιαφέρον του 
επισκέπτη-τουρίστα. Συνεπώς, η συγκεκριµένη περιοχή προσφέρεται για την ανάπτυξη του 
φυσιολατρικού τουρισµού και για την ανάπτυξη οικολογικών αγροτικών δραστηριοτήτων. 
(Νάτσης Α., 2015). 

Σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας (ΠΠΧΣΑΑ) Ηπείρου (ΦΕΚ 1451/Β/6-10-2003), η υπό 
µελέτη περιοχή ανήκει στη ζώνη των ορεινών όγκων που επιδέχεται τουριστική ανάπτυξη 
(Ζαγόρι, Μέτσοβο). Η ζώνη αυτή χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα ήπιας τουριστικής 
ανάπτυξης, βάσει των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων (φυσικό κάλλος, πολιτιστική 
κληρονοµιά) των περιοχών, που εµπεριέχει. Το σύµπλεγµα των Ζαγορίων – Μετσόβου έχει 
χωρικά προσδιοριστεί ως µια ανθρωπογεωγραφική ενότητα, που ευνοείται από το µοναδικό 
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πλούτο πολιτιστικών και οικολογικών µνηµείων, έχει εξασφαλίσει αξιόλογη τουριστική 
κίνηση και διαθέτει καλές προοπτικές ανάπτυξης. Στο ΠΠΧΣΑΑ Ηπείρου για την ανάπτυξη 
του τουρισµού προτείνονται τα εξής: 

• Οικολογικός τουρισµός στα ευαίσθητα οικοσυστήµατα (εθνικοί δρυµοί) και άλλες ήπιες 
µορφές τουρισµού στις υπόλοιπες προστατευόµενες περιοχές (Natura, Corine) και 
ολοκληρωµένη διαχείρισή τους. 

• Ολοκληρωµένα συµπλέγµατα ειδικών και ήπιων µορφών τουρισµού (ορεινός, 
πολιτιστικός, οικολογικός) στις ορεινές περιοχές Ζαγορίου και Μετσόβου και 

• Συγκρότηση φορέων ανάπτυξης τουρισµού, προώθηση προγραµµάτων υποστήριξης 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου, έρευνας αγοράς, διαφήµισης – προβολής, 
κατάρτισης προσωπικού. 
Στο στάδιο τελικής έγκρισης βρίσκεται η Μελέτη Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και 

Εξειδίκευσης του ΠΠΧΣΑΑ Ηπείρου, η οποία τον Ιούλιο του 2015 είχε τεθεί σε δηµόσια 
διαβούλευση.  

Στο εγκεκριµένο «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
για τον Τουρισµό (ΕΠΧΣΑΑ), η ευρύτερη περιοχή αναφέρεται ως Περιοχή µε περιθώρια 
ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού.  
 
Προτάσεις ∆ιαχείρισης  
Αξίζει να σηµειωθούν οι ενέργειες που προτείνονται για την ορθή διαχείριση της περιοχής 
στη Μελέτη (∆ΕΗ, 2014), οι οποίες είναι: 1.Θεσµοθέτηση Καταφυγίου Άγριας Ζωής για την 
προστασία των ειδών χαρακτηρισµού της ΖΕΠ. 2. Υλοποίηση προγράµµατος 
παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας, µε έµφαση στα είδη χαρακτηρισµού της ΖΕΠ. 
3.Υιοθέτηση φιλικών για τη βιοποικιλότητα και τα είδη χαρακτηρισµού πρακτικών 
δασοκοµικής διαχείρισης. 4. ∆ιατήρηση υπερώριµων δασών, καθώς αποτελούν βασικό χώρο 
φωλιάσµατος και διατροφής για τον Μαύρο ∆ρυοκολάπτη, αλλά και για άλλα είδη 
οριοθέτησης. 5. Απαγόρευση της πρόσβασης, επόπτευση - φύλαξη των θέσεων 
φωλεοποίησης των µεγάλων αρπακτικών. 6. Έλεγχος της πρόσβασης µε την χρήση µπαρών 
ελεγχόµενης πρόσβασης οχηµάτων. 7. Υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών µέτρων για την 
στήριξη της εκτατικής και ηµινοµαδικής κτηνοτροφίας. 8. Υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών 
µέτρων για τη διατήρηση αραιών θαµνολίβαδων και µεµονωµένων δέντρων στην ηµιορεινή 
ζώνη. 9. ∆ιατήρηση υγρολίβαδων και διαχείριση – αποκατάσταση µικρών εποχιακών 
υγροτόπων.  
 
Στοιχεία συνεντεύξεων και επιτόπιων επισκέψεων  
1. Ιδιοκτησιακό καθεστώς  
Από τις συζητήσεις µε τις δηµόσιες υπηρεσίες, τις δηµοτικές αρχές και τη διεύθυνση του 
ΥΗΣ, έγινε φανερό ότι δεν είναι ξεκάθαρο το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην υπό µελέτη 
περιοχή.  

Όσον αφορά αυτό καθαυτό τον Ταµιευτήρα, υπάρχει σύµφωνη άποψη από όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς ότι οι εκτάσεις που κατακλύζονται από τα νερά του Ταµιευτήρα µε 
όριο το δρόµο που περιβάλει τη Λίµνη, ανήκουν στη ∆ΕΗ. Παράλληλα, στο ∆ήµο 
Μετσόβου, µετά από δικαστική απόφαση, έχει δοθεί η αρµοδιότητα τουριστικής αξιοποίησης 
της Λίµνης.  

Όσον αφορά τα δάση, στην υπό µελέτη περιοχή είναι κοινά αποδεκτό από το 
∆ασαρχείο και το ∆ήµο Μετσόβου, ότι η ιδιοκτησία και η εκµετάλλευση των δασωµένων 
εκτάσεων ανήκει στο ∆ήµο.  

Αντίθετα, για τις εκτάσεις που δεν είναι ιδιωτικές ή δηµοτικά δάση, φαίνεται ότι δεν 
υπάρχει ξεκάθαρο καθεστώς ιδιοκτησίας, δηλαδή αν είναι δηµοτικές ή δηµόσιες.  
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Όσον αφορά τις ιδιωτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις (κυρίως στο Οροπέδιο Πολιτσών) 
και λαµβάνοντας υπόψη το ιδιόρρυθµο καθεστώς της δουλείας βοσκής, καταγράφηκε µια 
ασάφεια από πλευράς ∆ηµοτικών αρχών αλλά και υπηρεσιών, σχετικά µε το ιδιοκτησιακό 
τους καθεστώς (των εκτάσεων που χρησιµοποιούνται ως βοσκοτόπια), όπως επίσης και το 
εύρος της δικαιοδοσίας των φερόµενων ιδιοκτητών τους.  

Τέλος, υπάρχουν αρκετές ιδιωτικές εκτάσεις οι οποίες ανήκουν κυρίως στο ∆.∆. 
Χρυσοβίτσας και χρησιµοποιούνται για την καλλιέργεια πατάτας και πρόσφατα φράουλας.  
 
2. Γεωργικές δραστηριότητες  
Στην υπό µελέτη περιοχή η κύρια καλλιέργεια είναι αυτή της πατάτας και τα τελευταία 
χρόνια παρατηρείται µια ραγδαία αύξηση της καλλιέργεια (φυτώριο) φράουλας για 
µεταφύτευση της σε θερµοκήπια. Οι καλλιέργειες αρδεύονται από τη Λίµνη Πηγών Αώου 
διαµέσου αρδευτικού δικτύου και του αντλιοστασίου Χρυσοβίτσας που έχει δηµιουργηθεί 
µετά από άδεια της ∆ΕΗ. Οι απαιτήσεις για νερά αρδεύσεων είναι 500.000 m3 σε ετήσια 
βάση τα οποία υπερκαλύπτονται περίπου τρείς φορές (πηγή: ∆/νση ΥΗΣ Πηγών Αώου). 

Από τις επιτόπιες επισκέψεις, παρατηρήθηκε ανεξέλεγκτη απόθεση ποσοτήτων µη 
«χωνεµένου» κοπροσωρού, σε ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα σε µικρή απόσταση από τη 
Λίµνη. Επίσης, παρατηρήθηκαν και µικρής έκτασης αποψιλώσεις (κοπή δένδρων) µε σκοπό 
την επέκταση των καλλιεργούµενων εκτάσεων. 
 
3. Κτηνοτροφία  
Η νοµαδική/ εκτατική κτηνοτροφία, που είναι η κύρια παραδοσιακή κτηνοτροφία στην 
περιοχή µελέτης, σύµφωνα µε τις απόψεις κτηνοτρόφων, έχει φθίνουσα πορεία. Τα 
βοσκοτόπια χρησιµοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο όπως και επί τουρκοκρατίας (ιδιόρρυθµο 
καθεστώς δουλείας). Από τις επιτόπιες επισκέψεις, παρατηρήθηκαν νέες κατασκευές 
αποθηκών, στάβλων και φρακτών η νοµιµότητα των οποίων αµφισβητείται από εκπροσώπους 
της τοπικής κοινωνίας. Σηµειώνεται, ότι οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν το δικαίωµα να 
περιφράσουν µε µόνιµους φράκτες τα βοσκοτόπια που χρησιµοποιούν το καλοκαίρι και να 
δηµιουργούν µόνιµες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων 
(Πολύµερος Η., 1998).  

Επίσης, αρκετές από τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (στάβλοι, αποθήκες κ.λπ.) 
αλλοιώνουν το φυσικό τοπίο της περιοχής.  
 
4. Αλιεία – ανεξέλεγκτος εµπλουτισµός της λίµνης µε ξενικά είδη ψαριών  
Μετά την εξαίρεση της λίµνης Πηγών Αώου από την ΚΑΖ το 2014, πλέον επιτρέπεται η 
ερασιτεχνική και αθλητική αλιεία στη λίµνη και στα γύρω από αυτή ρέοντα ύδατα, σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις που διέπουν την ερασιτεχνική αλιεία στα εσωτερικά ύδατα.  

Οι ντόπιοι κάτοικοι του Μετσόβου αλλά και ο Αθλητικός Σύλλογος Ερασιτεχνών 
Αλιέων (Α.Σ.Ε.Α.) Ιωαννίνων, αναφέρουν εκτεταµένη παράνοµη αλιεία στην περιοχή, όσον 
αφορά τα αλιευτικά εργαλεία (παράνοµη χρήση διχτυών, παγίδων για τις καραβίδες κ.ά.), 
καθώς και το χρόνο άσκησης της ερασιτεχνικής αλιείας (παραβίαση περιόδου απαγόρευσης 
αλιείας). Παράλληλα, έχουν αναφερθεί παράνοµοι εµπλουτισµοί (µε ψάρια) της λίµνης, και 
τελευταία πιστοποιήθηκε (από το Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου σε 
συνεργασία µε το Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστήµιου 
Ιωαννίνων) η παρουσία του Ηλιόψαρου (Lepomis gibbosous) (Προσωπική επικοινωνία). Το 
Ηλιόψαρο, είδος της Βόρειας Αµερικής, έχει εισαχθεί µε άγνωστο τρόπο σε διάφορα υδάτινα 
συστήµατα της Βόρειας Ελλάδας και λόγω των οικολογικών και βιολογικών του 
χαρακτηριστικών µπορεί να κυριαρχήσει και να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στους 
πληθυσµούς των άλλων ειδών. 
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Εµπλουτισµοί της Λίµνης µε την καλλιεργούµενη πέστροφα γίνεται από το ∆ήµο 
Μετσόβου, µετά από σχετική απόφαση του Τµήµατος Αλιείας της Περιφέρειας Ηπείρου, 
αλλά σύµφωνα µε πληροφορίες από υπαλλήλους του ∆ήµου Μετσόβου, παρατηρείται µεγάλη 
θνησιµότητα στο γόνο µε τον οποίο εµπλουτίζεται η λίµνη. Σηµειώνεται, ότι ο εν λόγω 
εµπλουτισµός δεν πραγµατοποιείται µε την επίβλεψη επιστηµόνων – ιχθυολόγων.  

Από τις επιτόπιες επισκέψεις, παρατηρήθηκε απόθεση σκουπιδιών στα σηµεία που 
χρησιµοποιούνται από τους ερασιτέχνες ψαράδες, τοποθέτηση σκηνών στην παραλίµνια ζώνη 
για διανυκτέρευση, καθώς και πρόσφατα υπολείµµατα διχτυών των οποίων, σηµειώνεται, η 
χρήση δεν επιτρέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.  
 
5.∆ασοπονία 
Η δασοπονία στην περιοχή ασκείται από τους πολλούς δασικούς συνεταιρισµούς της 
περιοχής µε την εποπτεία και συντονισµό του ∆ασαρχείου Μετσόβου και σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στις Μελέτες ∆ιαχείρισης ∆ηµοτικών ∆ασών των ∆.∆. του ∆ήµου Μετσόβου. Η 
χρονική διάρκεια (10 έτη) των µελετών αυτών έχει λήξει και επειδή η εκµετάλλευσή των 
δασικών εκτάσεων ανήκει στο ∆ήµο, οι νέες µελέτες έχουν προκηρυχθεί από το ∆ήµο 
Μετσόβου και βρίσκονται στο στάδιο ανάθεσης.  

Σύµφωνα µε το ∆ασαρχείο Μετσόβου τα είδη που ξυλεύονται είναι κυρίως πεύκο και 
οξυά, τα οποία χρησιµοποιούνται ως καυσόξυλα και στην επιπλοποιία. Οι ποσότητες δεν 
επαρκούν για τις τοπικές ανάγκες των κατοίκων και επαγγελµατιών του ∆ήµου και για αυτό 
το λόγο γίνονται και εισαγωγές από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Παράλληλα, οι ποσότητες 
που διατίθενται δεν υπόκεινται σε καµία επεξεργασία µε αποτέλεσµα η τιµή διάθεσή τους να 
είναι πολύ χαµηλή και το κέρδος των µελών των δασικών συνεταιρισµών να είναι πολύ 
µικρό. 
 
6. Λαθροθηρία και λαθροϋλοτοµία  
Αρµόδιες αρχές αστυνόµευσης της υπό µελέτη περιοχής είναι το δασαρχείο για τα ρέοντα 
ύδατα (πάνω από 500 µέτρα υψόµετρο) ενώ για τη Λίµνη αρµοδιότητα έχει το Αστυνοµικό 
Τµήµα Μετσόβου. Οι φύλακες περιβάλλοντος του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Β. 
Πίνδου, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, χωρίς όµως ανακριτικά καθήκοντα, αναφέρουν 
στις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές, παρατήρηση τυχόν παραβατικών δραστηριοτήτων. Αρωγός 
στο έργο των αστυνοµικών αρχών, είναι το σώµα της Οµοσπονδιακής Θηροφυλακής που 
δραστηριοποιείται στην περιοχή (Ε΄ Κυνηγετική Οµοσπονδία Ηπείρου). 

∆υστυχώς λόγω έλλειψης προσωπικού, επαρκών µεταφορικών µέσων, καθώς και 
οικονοµικών πόρων για καύσιµα, η επόπτευση και φύλαξη της περιοχής κρίνεται ως 
ανεπαρκής. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων µε τους εµπλεκόµενους φορείς και ντόπιους 
κατοίκους, ήταν κοινή η άποψη ότι σε µικρό ή µεγάλο βαθµό υπάρχουν κρούσµατα 
λαθροθηρίας, λαθροϋλοτοµίας και παράνοµης αλιείας στη λίµνη και στα γύρω από αυτήν 
ρέµατα (καραβίδα). 
 
7. Τουρισµός 
Όσον αφορά την ανάπτυξη του τουρισµού στην ευρύτερη περιοχή της Λίµνης Πηγών Αώου, 
οι απόψεις των εµπλεκόµενων φορέων (δηµοτική αρχή, ξενοδόχοι, επιχειρηµατίες που 
ασχολούνται µε τον τουρισµό κ.λπ.) φαίνεται να συγκλίνουν. Προκρίνεται η ανάπτυξη ήπιων 
µορφών τουρισµού διαµέσου της ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής 
όσον αφορά την πλούσια πολιτιστική και φυσική κληρονοµιά της. 

Συγκεκριµένες προτάσεις διατυπωθήκαν για την περαιτέρω ανάπτυξη των 
περιπατητικών και ορειβατικών µονοπατιών, καθώς και την πιστοποίηση και προβολή των 
αγώνων ορεινού τρεξίµατος που διοργανώνονται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Στο ίδιο 
πλαίσιο προτείνεται η δηµιουργία ποδηλατικής διαδροµής γύρω από τη Λίµνη. Μεµονωµένες 
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απόψεις καταγράφηκαν όσον αφορά τη δηµιουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, γηπέδου 
γκολφ και υδατοδροµίου (υδροπλάνα) στη Λίµνη για την εξυπηρέτηση του τουρισµού.  

Ο Αθλητικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων (Α.Σ.Ε.Α.) Ιωαννίνων, προτείνει τη 
δηµιουργία ενός συστήµατος ελεγχόµενης ερασιτεχνικής αλιείας στη Λίµνη Πηγών Αώου, µε 
την κατασκευή ελαφρού τύπου εγκαταστάσεων (εξέδρες, κάδοι συλλογής απορριµµάτων, 
σηµατοδότηση κ.λπ.), όπου µόνο στα σηµεία αυτά θα επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία (µε 
µικρό αντίτιµο). Επίσης, προτείνει τη διοργάνωση αγώνων αθλητικής αλιείας.  

 
Συµπεράσµατα – συζήτηση 
1. Ιδιοκτησιακό καθεστώς - Νοµικό καθεστώς 
Είναι προφανές ότι χωρίς ένα αποσαφηνισµένο ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής δεν είναι 
δυνατόν να εφαρµοσθούν αποτελεσµατικές ολοκληρωµένες διαχειριστικές δράσεις. Είναι 
απαραίτητη λοιπόν η σύνταξη µιας µελέτης στην οποία θα αναφέρονται τα ποσοστά 
δηµόσιας, δηµοτικής, ιδιωτικής και τυχόν εκκλησιαστικής-µοναστηριακής περιουσίας και 
στοιχεία σχετικά µε τυχόν αµφισβητήσεις, διακατεχόµενες γαίες, µη ολοκληρωµένες 
διαδικασίες διανοµής/ αναδασµού κ.λπ. Επίσης, θα αναφέρονται και τυχόν δουλείες που 
επηρεάζουν την άσκηση της διαχείρισης της υπό µελέτη περιοχή. Θα καθορίζονται οι 
επιτρεπόµενες χρήσεις γης και οι δραστηριότητες εντός των ορίων της περιοχής, οι 
προϋπάρχουσες ρυθµίσεις προστασίας, οι δεσµεύσεις που προκύπτουν από την ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία, καθώς οι δεσµεύσεις για τη διαχείριση της περιοχής που προκύπτουν από 
διεθνείς, εθνικές και τοπικές πολιτικές που έχουν επίσηµα υιοθετηθεί. Οι πληροφορίες θα 
αποτυπώνονται σε Χάρτη ιδιοκτησιακής κατάστασης και νοµικού καθεστώτος - (σε GIS). 
Στον χάρτη αυτό θα αποτυπώνονται τα όρια των περιοχών µε διαφορετικό ιδιοκτησιακό 
καθεστώς, το νοµικό καθεστώς που διέπει τις χρήσεις γης και τις δουλείες κ.λπ.  
 
2. Γεωργικές δραστηριότητες - Κτηνοτροφία  
Οι γεωργικές και όχι τόσο οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες φαίνεται να αποτελούν µια εν 
δυνάµει απειλή για την περιοχή και ειδικότερα για τη Λίµνη Πηγών Αώου λόγω της 
ανεξέλεγκτης χρήσης λιπασµάτων (π.χ. ανεπεξέργαστη κοπριά) και γεωργικών φαρµάκων. 
Προτείνεται η καταγραφή των βοσκούµενων εκτάσεων, των απασχολούµενων στον τοµέα 
αυτό, του αριθµού των αγροτικών ζώων, της βοσκοφόρτωσης, του σύστηµατος οργάνωσης 
της κτηνοτροφίας, των προβληµάτων εκτροφής, των παραγόµενων προϊόντων και της αξίας 
τους, των συνεπειών/ πιέσεων (π.χ. ελεύθερη βόσκηση αγελάδων) στην περιοχή κ.λπ. Επίσης, 
προτείνεται η καταγραφή των καλλιεργούµενων ειδών και ποικιλιών, των καλλιεργούµενων 
εκτάσεων, των αποδόσεων, των απασχολούµενων, της χρήσης λιπασµάτων και γεωργικών 
φαρµάκων, και της χρήσης των υδάτινων πόρων για κτηνοτροφικές και γεωργικές 
δραστηριότητες.  

Η καταγραφή θα οδηγήσει σε προτάσεις για τη λήψη µέτρων που θα αφορούν τη 
διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων, την παροχή τεχνικής βοήθειας για την εφαρµογή ορθών 
γεωργικών πρακτικών και τη µείωση της ρύπανσης από τη χρήση κοπριάς και γεωργικών 
φαρµάκων, την οργάνωση του δικτύου των γεωργικών δρόµων ώστε να µην επιβαρύνουν 
αισθητικά και οικολογικά το τοπίο, την µείωση της απώλειας της βιοποικιλότητας από την 
ελεύθερη βόσκηση αγελάδων κ.λπ.  

 
4. Αλιεία 
Από τα τέλη του 2014, η λίµνη εξαιρέθηκε από την ΚΑΖ µε σκοπό την καλύτερη διαχείριση, 
έλεγχο και προστασία του πληθυσµού των ψαριών της. 

Εντούτοις, µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει µια εµπεριστατωµένη ποιοτική και ποσοτική 
καταγραφή των ειδών ψαριών της λίµνης και των ξενικών ειδών (π.χ. ηλιόψαρο), καθώς και 
εκτίµηση των επιπτώσεων από τις δράσεις εµπλουτισµού των ιχθυοαποθεµάτων. Είναι 
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αναγκαία λοιπόν η εκπόνηση µελέτης που θα έχει ως στόχο τη διατύπωση συγκεκριµένων 
διαχειριστικών µέτρων που θα αφορούν την προστασία του πληθυσµού των ψαριών και της 
καραβίδας (στα ρέµατα), καθώς και τη µείωση των ξενικών ειδών και της παράνοµης αλιείας 
(ειδικά για τον απειλούµενο πληθυσµό της καραβίδας).  

Παράλληλα, θα πρέπει να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ελεγχόµενης 
ερασιτεχνικής και αθλητικής αλιείας στην περιοχή, η οποία αναµένεται να φέρει µείωση των 
παράνοµων δραστηριοτήτων και θα µπορέσει να χρηµατοδοτήσει δράσεις διαχείρισης και 
προστασίας της Λίµνης.  
 
5.∆ασοπονία – υλοτοµία  
Η νόµιµη υλοτοµία στην περιοχή µελέτης δε φαίνεται να δηµιουργεί ιδιαίτερες πιέσεις, 
λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι εκπονείται µε βάσει ∆ιαχειριστική ∆ασική Μελέτη και 
υπό την εποπτεία του ∆ασαρχείου Μετσόβου. Θα πρέπει όµως να ληφθούν µέτρα για τη 
µείωση της παράνοµης υλοτοµίας, η οποία λόγω και της οικονοµικής χρήσης έχει αυξηθεί τα 
τελευταία χρόνια.  

Για την µεγαλύτερη αποδοτικότητα της τιµής των προϊόντων υλοτοµίας θα πρέπει 
άµεσα να υιοθετηθούν οι προτάσεις φορέων που ασχολούνται µε τη δασοπονία – υλοτοµία, 
δηλαδή η µείωση του αριθµού των ∆ασικών Συνεταιρισµών και ειδικά για την περιοχή του 
Μετσόβου η στήριξη της δηµιουργίας συνεταιριστικών µεταποιητικών µονάδων ξυλείας.  
 
6. Επόπτευση & φύλαξη 
Όπως σε όλες τις προστατευόµενες περιοχές έτσι και στην υπό µελέτη περιοχή υπάρχει 
ανάγκη επόπτευσης/ φύλαξης και ελέγχου της εφαρµογής των όρων και απαγορεύσεων που 
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Αναγκαία στο πλαίσιο αυτό είναι η βελτίωση της 
συνεργασίας των αρµόδιων υπηρεσιών όπως η ∆ασική Υπηρεσία, η Αστυνοµία, η 
Θηροφυλακή και οι φύλακες περιβάλλοντος του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Β. 
Πίνδου.  

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί και να προταθεί πλήρες σύστηµα 
επόπτευσης/ φύλαξης της περιοχής, το οποίο µπορεί να εξειδικεύεται µέσω πρωτοκόλλων 
συνεργασίας. Μεταξύ άλλων στο σύστηµα αυτό θα πρέπει να αναγνωρισθούν και να 
καταγραφούν οι αρµοδιότητες των εµπλεκόµενων φορέων, όπως και οι διαδικασίες 
διαπίστωσης και αναφοράς των παραβάσεων, διοικητικής και ποινικής δίωξης των 
παραβατών και επιβολής προστίµων. Επίσης, θα πρέπει να εντοπισθούν και να αναφερθούν οι 
διαδικασίες ενηµέρωσης των χρηστών και επισκεπτών της περιοχής (ερασιτέχνες αλιείς, 
τουρίστες, κτηνοτρόφοι, γεωργοί, υλοτόµοι, κυνηγοί κ.λπ.) µε σκοπό τη πρόληψη 
παραβατικών δραστηριοτήτων και ενεργειών.  
 
7. Τουρισµός 
Οι φυσικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες της περιοχής, δίνουν την ευκαιρία ανάπτυξης 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως ο οικοτουρισµός και ο αγροτουρισµός, οι οποίες 
προσφέρουν τη δυνατότητα αύξησης του µέσου τοπικού οικογενειακού εισοδήµατος, καθώς 
και την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής µέσω της παραγωγής νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών.  

Έχουν εκπονηθεί αρκετές µελέτες που διερευνούν τα θέµατα της βιώσιµης τουριστικής 
ανάπτυξης, της φέρουσας ικανότητας και των σχεδίων διαχείρισης επισκεπτών στην 
ευρύτερη περιοχή της Λίµνης Πηγών Αώου. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις των εµπλεκόµενων φορέων είναι προφανείς οι 
δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του ήπιων µορφών τουρισµού όπως ο περιπατητικός, ο 
ορειβατικός, οι αγώνες ορεινού τρεξίµατος, ο ποδηλατικός, η ερασιτεχνική και αθλητική 
αλιεία και η παρατήρηση της άγριας πανίδας και χλωρίδας. ∆εν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερο 
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ενδιαφέρον για ανάπτυξη ήπιων µορφών αναψυχής που να συνδέονται µε το υγρό στοιχείο 
της Λίµνης όπως κωπηλασία, ιστιοπλοΐα, θαλάσσιο ποδήλατο κ.λπ., όπως έχουν αναπτυχθεί 
στη Λίµνη Πλαστήρα. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι είναι πολύ αξιόλογες οι προτάσεις που διατυπώνονται στη 
Μελέτη «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου, 2015». Σύµφωνα µε τη µελέτη 
στην περιοχή του Μετσόβου προτείνονται να αναπτυχθούν ολοκληρωµένα συµπλέγµατα 
ειδικών και ήπιων µορφών τουρισµού (ορεινός, πολιτιστικός, οικολογικός τουρισµός) και να 
καθιερωθεί η περιοχή, µέσω δικτύωσης και προώθησης αναγνωρισιµότητας (brand), ως 
τουριστικός προορισµός ορεινής ζώνης ήπιων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού (κέντρο 
ορεινού τουρισµού, επώνυµο τόπο παραγωγής ποιοτικών αγροτικών προϊόντων κ.ά.). 
 
8. Ενηµέρωση & ευαισθητοποίηση του κοινού  
Ως αναπόσπαστο τµήµα της ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση µια προστατευόµενης 
περιοχής, πρέπει να θεωρείται το σχέδιο ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης του 
κοινού, καθώς και οι συµµετοχικές διαδικασίες στη λήψη των αποφάσεων. Είναι αναγκαίο 
λοιπόν να καθορισθεί ένα σύστηµα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού (τοπικής 
κοινωνίας, επισκεπτών, παραγωγικών φορέων κ.λπ.) που θα περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τη 
δηµιουργία/ αναβάθµιση κέντρων ενηµέρωσης, την έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων και 
περιοδικών εκδόσεων, την οργάνωση σεµιναρίων και συνεδρίων, την αξιοποίηση της 
πληροφορικής (ιστοθέση, facebook, twitter κ.λπ.), τη δηµιουργία τηλεοπτικού ενηµερωτικού 
υλικού κ.λπ.  

Επίσης, προτείνεται να αναπτυχθεί ένα σύστηµα (σεµινάρια, ενηµερωτικές εκδόσεις, 
συνέδρια κ.λπ.) ανάδειξης των περιβαλλοντικών, πολιτιστικών κοινωνικών και οικονοµικών 
«αξιών» της περιοχής και της σηµασίας τους για την τοπική κοινωνία.  

Παράλληλα, θα πρέπει να θεωρηθεί ιδιαίτερα σηµαντικό τµήµα της διαδικασίας 
ολιστικής προσέγγισης της διαχείρισης της περιοχής, το να δοθεί η ευκαιρία στη τοπική 
κοινωνία και στους άλλους εµπλεκοµένους φορείς να εξετάσουν και να γνωµοδοτήσουν στο 
προτεινόµενο Ειδικό ∆ιαχειριστικό Σχέδιο, όπως επίσης να λάβουν ενεργό ρόλο και στη 
διαδικασία υλοποίησής του. 
 
9. Επιστηµονική έρευνα 
Απαραίτητη προϋπόθεση της ολοκληρωµένης διαχείρισης µιας περιοχής είναι η συγκέντρωση 
και καταγραφή των απαραίτητων επιστηµονικών δεδοµένων που κάνουν εφικτή την ορθή 
διατύπωση και εφαρµογή των µέτρων διαχείρισης. Παράλληλα, µετά την έναρξη της 
υλοποίησης των διαχειριστικών µέτρων είναι αναγκαία η επιστηµονική παρακολούθηση των 
παραµέτρων του περιβάλλοντος, καθώς και των µέτρων διαχείρισης έτσι ώστε να 
αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης.  

Αν και η υπό µελέτη περιοχή ανήκει στην περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Πάρκου Β. 
Πίνδου, εντούτοις, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας έγινε φανερό ότι τα 
επιστηµονικά δεδοµένα για την περιοχή χρειάζονται επικαιροποίηση και συµπλήρωση. 

Θα πρέπει να θεωρηθεί ως προτεραιότητα, η εκπόνηση µελέτης για την αλιεία στη 
Λίµνη Πηγών Αώου, για τη θήρα στις περιοχές εκτός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής, καθώς 
και για την ορνιθοπανίδα της περιοχής.  
 
10. Επιτροπή ∆ιαχείρισης περιοχής  
Η υπό µελέτη περιοχή ανήκει στην Περιφερειακή Ζώνη του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου και 
εποµένως η διαχείρισή της υπόκειται στη δικαιοδοσία του οµώνυµου Φορέα ∆ιαχείρισης. 
Λαµβάνοντας όµως υπόψη το µέγεθος (έκταση) του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου και την 
υπάρχουσα εµπειρία από τις προσπάθειες διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών της 
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χώρας µας, πρέπει να θεωρηθεί πολύ δύσκολη η ορθή υλοποίηση των όποιων µέτρων θα 
προτείνονται στο Ειδικό ∆ιαχειριστικό Σχέδιο από τη σηµερινή δοµή του Φορέα ∆ιαχείρισης.  

Στο πρόσφατο παρελθόν είχε εκφρασθεί από τη ∆ηµοτική Αρχή του Μετσόβου η 
δηµιουργία ενός Φορέα που θα µπορούσε να αναλάβει την υλοποίηση των ενεργειών που 
απαιτούνται για την αποτελεσµατική και ολοκληρωµένη διαχείριση της περιοχής.  

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η δηµιουργία µιας Επιτροπής σύµφωνα µε τα όσα 
ορίζονται το άρθρο 18 της ΚΥΑ (36427 ΦΕΚ Β’ 1401/13-09-2014) «Έγκριση κανονισµού 
λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ) του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών 
Βίκου - Αώου και Πίνδου (Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου)». Σύµφωνα µε τον παραπάνω 
Κανονισµό Λειτουργίας, αντικείµενο της Επιτροπής θα είναι η παροχή εισηγήσεων, για την 
καλύτερη µελέτη στα θέµατα που αφορούν σε ένα προστατευόµενο αντικείµενο, που 
υπάγεται στην αρµοδιότητα του φορέα στην προκειµένη περίπτωση θα αφορά την ευρύτερη 
περιοχή της Λίµνης Πηγών Αώου. 

Συνοψίζοντας, η προτεινόµενη ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη την πραγµατικότητα, µπορεί να εισαγάγει ή να βελτιώνει υπάρχοντα 
θεσµικά µέτρα στο υφιστάµενο διαχειριστικό σχέδιο, αλλά δεν µπορεί ούτε πρέπει να 
βασίζεται στην πεποίθηση ότι θα αλλάξει τον κόσµο ολότελα και άµεσα προκειµένου να 
εφαρµόσει τα µέτρα που σχεδιάζει. Επίσης, στην ολοκληρωµένη διαχείριση είναι αναγκαία η 
ενηµέρωση, διαβούλευση και συναίνεση, καθώς και η ενεργός συµµετοχή των πολιτών και 
των φορέων τους. 
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Abstract 
The Lake of Aoos Springs was created in 1988, with the construction of a dam by the Public 
Power Corporation S.A. - Hellas. The filling with water and commencement of operation of 
the Hydroelectric Power Station, was in 1990. The lake and the surrounding area (basin of 
Lake Aoos Springs) are characterized by significant biodiversity and exceptional natural 
landscape. The lake is located within the Regional Zone of Northern Pindos National Park 
and therefore exists an institutional framework of protection. The study’s objective is to 
explore the main pressures of the lake’s aquatic environment and of the entire lake basin in 
general, as well as the definition of the contents, standards, priorities and specific objectives 
of a "Special Management Plan”, based on the "holistic / integrated approach" of Protected 
Area Management, and in which, specific actions and measures will be proposed aiming at 
the integrated and sustainable management of the area. The study’s approach was made 
through a broad review of existing literature and through open interviews (qualitative research 
with non-structured questionnaires) with representatives of public bodies and authorities, the 
local community and other stakeholders. Moreover, site visits in the lake’s broader area were 
also made to verify the pressures and threats that were recorded in the literature and during 
the interviews. Furthermore, for the conclusions and proposals of this study were used, 
personal empirical experience on the management of protected areas, as well as on the 
operation of the Protected Areas Management Bodies. From the research, it became apparent 
that the main pressures and threats to the region are originated mainly, from agricultural 
activities (potato production), livestock (construction of stables, fences and barns), 
uncontrolled and illegal fishing, litter and waste discharges, lake’s uncontrolled enrichment 
with alien species, illegal hunting and logging, and the lack of a clear land ownership status. 
Therefore, the conclusions and recommendations of this study mainly concern the land 
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ownership status, agriculture, livestock-grazing, forestry/ logging, fisheries and tourism in the 
study area. Additionally, the study provides conclusions and recommendations for the 
Surveillance and Guarding of the area, the Information and Public Awareness activities, the 
Scientific Research and for the creation of the area’s Management Committee, actions that are 
an integral part of the holistic approach of protected area management. 


