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Περίληψη 
Η εργασία διερευνά τον τρόπο διαχείρισης και προστασίας του τοπίου της Λίµνης Πλαστήρα, 
µέσω της αξιολόγησης της θεσµοθετηµένης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, που υφίσταται στην 
περιοχή για πάνω από δύο δεκαετίες. Το τοπίο θεωρείται ως το υπαίθριο, φυσικό ή τεχνητό, 
περιβάλλον το οποίο γίνεται άµεσα αντιληπτό από τον παρατηρητή, τον επισκέπτη και τον 
χρήστη (Ελευθεριάδης, 2006). Παράλληλα όµως µε την αντίληψη που σχηµατίζεται από την 
παρατήρηση, το τοπίο ενσωµατώνει και «µεταδίδει» ιστορικές µνήµες, οι οποίες το έχουν 
διαµορφώσει. Συνεπώς, πέραν της σύγχρονης αντίληψης που κατατάσσει το τοπίο ως ένα από 
τους βασικούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους, ειδικά για τον τουρισµό (∆οξιάδης και Λιβέρη, 
2013), το τοπίο πρωτίστως πρέπει να αντιµετωπίζεται ως ένα τµήµα του περιβάλλοντος που 
ενέχει µνήµη, εξελίσσεται δυναµικά µαζί µε τις αναπτυξιακές τάσεις των ανθρώπων και 
αποτυπώνει τις δύσκολα αναστρέψιµες χωρικές παρεµβάσεις. Γι’ αυτό το λόγο θεωρείται 
απαραίτητη η προστασία του από αυθαιρεσίες και αυτό δύναται να επιτευχθεί αρχικά µέσω 
της παιδείας και του πολιτισµού των άµεσα εµπλεκόµενων κοινοτήτων, αλλά και από το 
θεσµικό πλαίσιο που πρέπει να προνοεί και όχι να καθορίζει ρυθµίσεις εκ των υστέρων.  

Η µεθοδολογία που ακολουθείται είναι η καταγραφή του θεωρητικού πλαισίου σχετικά 
µε το τοπίο, τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) και την ολοκληρωµένη ανάπτυξη, ενώ 
στη συνέχεια αποτυπώνεται το θεσµικό πλαίσιο που υφίσταται στον ελληνικό χώρο για το 
τοπίο και τις Ζ.Ο.Ε.. Στον πυρήνα της εργασίας, διερευνάται η πραγµατικότητα της περιοχής 
µελέτης και ο ρόλος της Ζ.Ο.Ε., αποτιµώντας στοχευµένα το θεσµικό πλαίσιο της περιοχής. 
Ως σκοπός τίθεται η αξιολόγηση της Ζ.Ο.Ε. υπό το πρίσµα της προστασίας του τοπίου στην 
ευρύτερη περιοχή της Λίµνης Πλαστήρα, εξετάζοντας παράλληλα και τις ανάγκες του 
τοπικού πληθυσµού. Τα κύρια µεθοδολογικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται είναι 
δευτερογενείς πηγές όπως άρθρα, µελέτες, βιβλία και το θεσµικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα 
πραγµατοποιήθηκε µια ισχνή προσπάθεια εµπειρικής έρευνας µέσω µη δοµηµένων 
συνεντεύξεων σε ντόπιους κατοίκους για την αποτύπωση της γνώµης τους επί του θέµατος. 

Συµπερασµατικά, η Ζ.Ο.Ε. της Λίµνης Πλαστήρα δύναται να προσδιοριστεί ως ένα 
επιτυχηµένο παράδειγµα προστασίας τοπίου και γενικότερα του περιβάλλοντος της περιοχής. 
Ταυτόχρονα όµως, λόγω της εικοσαετούς και πλέον ισχύος της Ζ.Ο.Ε., κρίνεται απαραίτητη η 
αξιολόγηση της µέχρι σήµερα εφαρµογής της µέσω µιας ολοκληρωµένης µελέτης, η οποία θα 
κινείται στα βήµατα της ολοκληρωµένης ανάπτυξης, θέτοντας στο ίδιο επίπεδο διαλόγου και 
αποφάσεων την τοπική κοινωνία µε το κράτος.  
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Πεδίο έρευνας της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της διαχείρισης και προστασίας του 
τοπίου στην περιοχή της Λίµνης Πλαστήρα µέσω της αξιολόγησης της θεσµοθετηµένης 
Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (εφεξής Ζ.Ο.Ε.), που υπάρχει ήδη για παραπάνω από 20 έτη στην 
περιοχή. Για να γίνει αυτό θα πρέπει σε αρχικό στάδιο να καταγραφεί το εννοιολογικό 
πλαίσιο που διαπνέει το διαπραγµατευόµενο ζήτηµα. 
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1.1 Το τοπίο 
Για το τοπίο ως έννοια δεν υπάρχει ένας συγκεκριµένος ορισµός, καθολικά αποδεκτός, καθώς 
το τοπίο δύναται να οριστεί από πολλές οπτικές. Σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Φλωρεντίας ή 
αλλιώς ευρωπαϊκή Σύµβαση για το τοπίο (2000), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον 
Ν. 3827/2010, «το τοπίο, όπως γίνεται αντιληπτό από τους ανθρώπους, είναι µία περιοχή της 
οποίας ο χαρακτήρας είναι το αποτέλεσµα της δράσης και αλληλεπίδρασης φυσικών ή/και 
ανθρωπογενών παραγόντων». Άρα, το τοπίο αντικατοπτρίζει την αλληλεπίδραση των 
ανθρώπων µε το χώρο, δηµιουργώντας µια ξεχωριστή ταυτότητα και εικόνα της περιοχής 
(Boojh, 2012). Παράλληλα, θεωρείται ένα πολύπλοκο δηµιούργηµα φυσικών διεργασιών και 
ανθρώπινων παρεµβάσεων µε καθοριστικό παράγοντα διαµόρφωσής του τον χρόνο, µέσω της 
ιστορίας του τόπου (Μπεριάτος, 2010). Μια άλλη προσέγγιση προσδιορίζει το τοπίο ως 
περιορισµένο πόρο και η προστασία του είναι µεγίστης σηµασίας, ειδικά στην Ελλάδα όπου 
µέσω του τουρισµού, το τοπίο έχει αναχθεί σε ένα βαρυσήµαντο πλουτοπαραγωγικό πόρο 
(∆οξιάδης και Λιβέρη, 2013). Το τοπίο φέρει ποικίλες ερµηνευτικές διαστάσεις και συνδέεται 
άρρηκτα µε το παρελθόν, γι’ αυτό η διαχείρισή του θα πρέπει να επαφίεται σε ένα 
ολοκληρωµένο σχεδιασµό, ο οποίος σίγουρα δε θα πρέπει να βασίζεται στο ροµαντισµό, 
αλλά σε µια διεπιστηµονική προσέγγιση του τοπίου ως καµβά που διαµορφώνει την 
καθηµερινότητα των ανθρώπων και ως σηµαντικό πόρο. 
1.2 Οι Ζ.Ο.Ε. και το τοπίο  
Ο ελληνικός αγροτικός / ύπαιθρος χώρος στο σύνολό του αντιµετωπίζεται αποσπασµατικά 
και ουσιαστικά αποτελεί τον χώρο «υποδοχής» χρήσεων οι οποίες δεν χωράνε πλέον στις 
πόλεις (Κλαµπατσέα, 2013). Τα βασικά προβλήµατα που εντοπίζονται και απαιτούν εντέλει 
τον καθορισµό χρήσεων γης στην ύπαιθρο αφορούν τη νοµοθεσία για την εκτός σχεδίου 
δόµηση, η οποία πλήττει την ορθολογική διαχείριση του χώρου, η αυθαίρετη δόµηση και το 
µεγάλο ποσοστό µικροϊδιοκτησίας, το οποίο αυξάνει τις πιέσεις των δυνατοτήτων δόµησης 
(Γιακοπούλου, 2005). 

Οι Ζ.Ο.Ε. αποτελούν ουσιαστικά το µοναδικό εργαλείο που λειτουργεί ως 
υποκατάστατο, ελλείψει στρατηγικού σχεδιασµού και ως συνέπεια είναι το µόνο εργαλείο 
που δύναται να προστατέψει τον εξωαστικό χώρο από τις τρεις βασικές απειλές που 
προαναφέρθηκαν και σχετίζονται µε την οικοδόµηση και τα οικονοµικά συµφέροντα. Γι’ 
αυτό το λόγο έχει αποτελέσει λόγο σύγκρουσης τοπικών κοινωνιών µε το κράτος, που είχε τις 
περισσότερες φορές ανασταλτικό αντίκτυπο στην τελική θεσµοθέτηση και εφαρµογή των 
Ζ.Ο.Ε. (Γιακοπούλου, 2005). 
1.3 Η έννοια της ολοκληρωµένης ανάπτυξης και το τοπίο 
Η αναζήτηση του κατάλληλου είδους ανάπτυξης πηγάζει από τις απαρχές της ιστορίας και 
φαίνεται να είναι επίκαιρη όσο ποτέ. Καθώς η παγκόσµια πολυδιάστατη πραγµατικότητα 
βρίσκεται κάτω από µια ισχυρή δοµική κρίση, η θέση των πολιτών στο αστάθµητα 
εξελισσόµενο σκηνικό δυσχεραίνει, καθώς οι ανισότητες οξύνονται και το περιβάλλον 
πλήττεται από τα κυρίαρχα κερδοσκοπικά συµφέροντα. Η ολοκληρωµένη ανάπτυξη, η οποία 
σύµφωνα µε τον Ρόκο (2001, 2010α, 2010β, 2014) διέπεται από τη διαλεκτική και αρµονική 
σχέση µεταξύ των πολύπλοκων µερών που διαµορφώνουν το οργανικό «όλον» του φυσικού 
και πολιτισµικού περιβάλλοντος και θέτει τον άνθρωπο ως ειρηνικό µέλος του ολιστικού 
περιβάλλοντος και όχι ως ιδιοκτήτη του, φαντάζει απόλυτα συµβατή µε την αναγκαιότητα για 
ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική διαχείριση του περιβάλλοντος, άρα και του τοπίου. Γι’ 
αυτό το λόγο η παρούσα προσέγγιση αξιολόγησης της Ζ.Ο.Ε. Πλαστήρα φέρει ως βάση τις 
αρχές της ολοκληρωµένης ανάπτυξης.  
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2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
2.1 Περί τοπίου 
Το θεσµικό πλαίσιο διαδραµατίζει κοµβικό ρόλο στην προστασία και στο διαχρονικό 
µετασχηµατισµό του τοπίου. Γι’ αυτό το λόγο παρουσιάζονται συνοπτικά οι κύριοι σταθµοί 
στην ελληνική νοµοθεσία, που αφορούν άµεσα ή έµµεσα τη διαχείριση και προστασία του 
τοπίου. 

 

Πίνακας 1. Συνοπτική ανασκόπηση ελληνικής νοµοθεσίας για το τοπίο 
Table 1. Brief overview of Greek legislation on landscape 
 

Νοµοθεσία Περιγραφή 
Α.Ν. 856/1937 «Περί Εθνικών ∆ρυµών» | εκτός από τη φυσική υπόσταση του περιβάλλοντος, 

λαµβάνεται υπόψη και η αισθητική, ψυχική υγιεινή, απόλαυση και ανάπαυση 
και πολιτιστικοί και εθνικής οικονοµίας παράγοντες 

Ν. 1469/1950 Εισήγαγε την έννοια των τόπων ή έργων «χαρακτηριζοµένων ως ιδιαιτέρου 
φυσικού κάλλους» (ΤΙΦΚ) 

Ν. 86/1969 
(δασικός κώδικας) 

Υιοθετήθηκαν: αισθητικά δάση και διατηρητέα µνηµεία της φύσεως 

Ν. 996/71 (τροποποίηση 
του ∆ασικού Κώδικα) 

Εισάγει τους Εθνικούς ∆ρυµούς-Αισθητικά ∆άση και τα ∆ιατηρητέα Μνηµεία 
της Φύσης | δίνει έµφαση στις περιοχές του φυσικού περιβάλλοντος 

Σύνταγµα του 1975 Προστασία του περιβάλλοντος ως Συνταγµατικά προστατευόµενη αξία 
Ν. 1126/1981 Υπογράφεται η Σύµβαση για την προστασία της παγκόσµιας πολιτιστικής και 

φυσικής κληρονοµιάς 
Π.∆. 161/1984 Μεταφορά αρµοδιοτήτων από Υπουργείο Πολιτισµού και Επιστηµών στο 

ΥΧΟΠ για τον χαρακτηρισµό ΤΙΦΚ και για την έγκριση ανέγερσης 
οικοδοµηµάτων και εκτέλεσης έργων σε αυτούς 

Ν. 1650/1986 Προέβαλλε την αξία προστασία του περιβάλλοντος |αναγνώρισε την 
προστασία του περιβάλλοντος ως «θεµελιώδες και αναπόσπαστο µέρος της 
πολιτιστικής και αναπτυξιακής διαδικασίας και πολιτικής» |θέσπισε ιδιαίτερο 
προστατευτικό καθεστώς για τη διατήρηση της φύσης και του τοπίου 

Ν. 2508/1997 Τοπία ως τµήµα του φυσικού περιβάλλοντος |αναγνώριση τοπίων ως τµήµατα 
του πολιτιστικού περιβάλλοντος 

Ν.2742/1999 Περί χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης | δυνατότητα να 
λαµβάνεται υπόψη το τοπίο στα ΠΠΧΣΑΑ µε ειδική µελέτη 

Ν. 3827/2010 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για το Τοπίο 
Ν. 3937/2011 «∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» |τροποποιεί τον Ν. 

1650/1986 |καταδεικνύει την ανάγκη προστασίας και διατήρησης του τοπίου 
παράλληλα µε τη βιοποικιλότητα και τη φύση |ορίζει τα προστατευόµενα τοπία 
και τα προστατευόµενα στοιχεία του τοπίου 

Πηγή: ιδία επεξεργασία από Βλαντού (2010), Γεµενετζή και Ζαχαρός (2013) 

 

Το πρόβληµα της ελληνικής νοµοθεσίας έγκειται στο γεγονός ότι αν και µπορεί να 
υπάρχουν υπεραρκετοί νόµοι, παράλληλα υπάρχει έλλειµµα ικανότητας εφαρµογής αυτών 
είτε λόγω αντιδράσεων, είτε λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης, είτε λόγω συµφερόντων. Ως 
αποτέλεσµα, υπάρχει µια σωρεία νόµων, οι οποίοι µένουν στα χαρτιά ενώ την ίδια στιγµή το 
περιβάλλον δέχεται έντονες πιέσεις και κατ’ επέκταση το τοπίο κατακερµατίζεται από τις 
ανθρώπινες παρεµβάσεις. 
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2.2 Το εργαλείο της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου 
Η Ζ.Ο.Ε. αποτελεί ένα κανονιστικό εργαλείο χωρικού σχεδιασµού και εισήχθηκε µε το Νόµο 
1337/1983 (αρ. 29), όπου την ευθύνη για την πρότασή τους είχε ο Υπουργός Χωροταξίας, 
Οικισµού και Περιβάλλοντος. Αυτό µεταβλήθηκε µε το Ν. 2508/1997 όπου πλέον την 
αρµοδιότητα για τον καθορισµό τους έχουν τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.). Οι 
ζώνες αυτές δύναται να καθορίζονται, είτε γύρω από συγκεκριµένα σχέδια πόλεων και 
οριοθετηµένων οικισµών (παρ.1, άρθρο 29 του Ν. 1337/83), είτε σε ευαίσθητες περιοχές που 
βρίσκονται κατά µήκος ακτών ή όχθες δηµοσίων λιµνών ή ποταµών ή άλλες περιοχές ειδικής 
προστασίας (παρ.2, άρθρο 29 του Ν.1337/83).  

Σύµφωνα µε το Ν.2508/97 τα Γ.Π.Σ. δύναται να µεταβάλλουν τις ρυθµίσεις των 
υπαρχόντων Ζ.Ο.Ε. µόνο προς αυστηρότερες ρυθµίσεις µε στόχο την καλύτερη προστασία 
της περιοχής και όχι το αντίστροφο. Όπως προαναφέρθηκε, οι Ζ.Ο.Ε. χωρίζονται σε δύο είδη: 
τις περιαστικές και τις εξωαστικές (της υπαίθρου) και µέσω προεδρικού διατάγµατος 
καθορίζονται οι όροι δόµησης, οι περιορισµοί στις χρήσεις γης, το ελάχιστο εµβαδόν κάτω 
από το οποίο δεν επιτρέπεται η κατάτµηση και άλλες ανάλογες ρυθµίσεις (Παπαπετρόπουλος, 
2007). Οι πιο εφαρµοσµένες είναι οι περιαστικές, ενώ οι Ζ.Ο.Ε. της υπαίθρου (εξωαστικές) 
χρησιµοποιήθηκαν ελάχιστα. Στην παρούσα εργασία η Ζ.Ο.Ε. που εξετάζεται ανήκει στην 
κατηγορία των εξωαστικών και αποτελεί µια από τις ελάχιστες ζώνες, που έχουν εφαρµοστεί 
στην Ελλάδα. 

Σκοπός των Ζ.Ο.Ε. είναι η διαφύλαξη από την αυθαίρετη δόµηση, η προστασία 
ευαίσθητων περιοχών και η οργάνωση της µελλοντικής ανάπτυξης σύµφωνα µε τους 
επιθυµητούς στόχους (Αραβαντινός, 2007) έχοντας κατά βάση προληπτικό χαρακτήρα. 
Σύµφωνα µε αποφάσεις του Σ.τ.Ε., οι Ζ.Ο.Ε. εµπεριέχουν στοιχεία πολεοδοµικού και 
χωροταξικού σχεδιασµού και πρακτικά αποτελούν σηµαντικά προσωρινά υποκατάστατα του 
ελλείποντος χωροταξικού σχεδιασµού που στοχεύουν στις κατευθύνσεις του ολοκληρωµένου 
ή βιώσιµου χωρικού σχεδιασµού (Παπαπετρόπουλος, 2007). Χρησιµοποιήθηκε ως 
µηχανισµός εφαρµογής, για τη θεσµοθέτηση των προτάσεων των Ειδικών Χωροταξικών 
Μελετών (ΕΧΜ), οι οποίες εκφράζουν τον «ορθολογικό σχεδιασµό µιας ευαίσθητης και 
προβληµατικής περιοχής» (ΥΠΕΚΑ, http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=515). 

Ωστόσο, έπειτα από τον πρόσφατο Νόµο υπ’ αριθµόν 4269 (ΦΕΚ Α' 142/28-6-2014), οι 
Ζ.Ο.Ε. σταδιακά καταργούνται, δύναται να τροποποιηθούν µεταβαίνοντας σε ευνοϊκότερες 
ρυθµίσεις και γίνονται τµήµα των νέων Τοπικών Χωρικών Σχεδίων ή των Ειδικών Χωρικών 
Σχεδίων. Αυτολεξεί στα άρθρα 7 και 8, οι Ζ.Ο.Ε. «µπορεί να τροποποιούνται µε τα προεδρικά 
διατάγµατα της παραγράφου 3, εφόσον τούτο κρίνεται πολεοδοµικώς απαραίτητο για την 
κάλυψη αναγκών παραγωγικής ή επιχειρηµατικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης εντός της 
περιοχής του σχεδίου». Η εξέλιξη αυτή εξαλείφει τον χαρακτήρα αυτών των ζωνών δίνοντας 
προτεραιότητα σε ιδιωτικά συµφέροντα. 

 
3. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
3.1 Περιγραφή περιοχής µελέτης 
3.1.1 Ιστορικά στοιχεία 

 
Η λίµνη του Πλαστήρα (Ταυρωπού ή Μέγδοβα) είναι τεχνητή λίµνη που υλοποιήθηκε 

στη δεκαετία του 1960 µε κύριο στόχο την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας (Σαργέντης 
και Χριστοφίδης, 2002). Πιο συγκεκριµένα, το 1952 επί κυβερνήσεως Πλαστήρα, ανατέθηκε 
η µελέτη κατασκευής του Υδροηλεκτρικού Έργου και το 1959 µε την κατασκευή του 
φράγµατος ξεκίνησε η πλήρωση του ταµιευτήρα. Ο ποταµός στον οποίο βασίστηκε η 
κατασκευή του φράγµατος είναι παραπόταµος του Αχελώου (Χατζηµπίρος, κ.ά, 2002) και 
από τις αρχές της κατασκευής της διακρίθηκε για την οµορφιά του τόπου, γι’ αυτό σταδιακά 
εκτός από την παραγωγή ενέργειας και παροχή ύδατος για άρδευση, στη χρησιµότητά του 



προστέθηκε και ο τουρισµός
(Σαργέντης και Χριστοφίδης, 2002).
θεσσαλικών Αγράφων, όπου

πληθυσµό. Με την απόφαση υλοποίησης
αντίτιµο αποζηµιώσεων. Ο πληθυσµός
πεδινά ή άλλα µεγάλα

schools.gr/books/gymnasio/history

 
3.1.2 Γεωγραφική θέση 
Ο ταµιευτήρας του Ταυρωπού
εκτός από ένα µικρό τµήµα του νότιου

οποία βρίσκονται στο ορεινό τµήµα

κοινότητες (πρώην καποδιστριακό
στην Π.Ε. Καρδίτσας και κατ
Μορφοβούνι και βρίσκεται στα Άγραφα

 

3.1.3 Ανθρωπογενές περιβάλλον
Για την κατανόηση της σηµερινής
αποδοθούν τα χαρακτηριστικά µεγέθη

∆ήµο Λ. Πλαστήρα καθώς ασκεί
και περιλαµβάνει το µεγαλύτερο

 

Εικόνα 2. Γεωγραφική θέση
Πλαστήρα. 
Foto 2. Location of municipality Limni Plastira.
Πηγή: ιδία επεξεργασία από

http://el.wikipedia.org/wiki/
_Limnis_Plastira.png 

τουρισµός, ο οποίος άρχισε να εξελίσσεται τη δ
, 2002). Η λίµνη δηµιουργήθηκε στο οροπέδιο Νεβρόπολης

Αγράφων όπου προϋπήρχαν κτήµατα καλλιεργούµενα από

απόφαση υλοποίησης της λίµνης, τα χωράφια αυτά απαλλοτριώθηκαν
αποζηµιώσεων Ο πληθυσµός που έχασε τη γη του κυρίως µετανάστευσε

άλλα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας

history/06.PLASTIRA%20SEL.%20%2817%F
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ταυρωπού (ή Μέγδοβα) βρίσκεται εντός του δήµου 
τµήµα του νότιου άκρου, συµπεριλαµβανοµένου και του

στο ορεινό τµήµα του ∆ήµου Καρδίτσας καταλαµβάνοντας
καποδιστριακός δήµος Ιτάµου). Ο ∆ήµος Λίµνης Πλαστήρα

Καρδίτσας και κατ’ επέκταση στην περιφέρεια Θεσσαλίας, έχει
ρίσκεται στα Άγραφα.  

 
 
 

περιβάλλον  
κατανόηση της σηµερινής κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας

χαρακτηριστικά µεγέθη της περιοχής µελέτης. Τα στοιχεία αυτά
καθώς ασκεί τις εντονότερες επιδράσεις στο φυσικό σύστηµα
µεγαλύτερο τµήµα της Ζ.Ο.Ε. 

Εικόνα 1. Κατασκευή φράγµατος
Foto 1. Dam’s construction.
Πηγή: http://www.plastiras
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Γεωγραφική θέση ∆ήµου Λ. 

Location of municipality Limni Plastira. 
επεξεργασία από 

http://el.wikipedia.org/wiki/Αρχείο:2011_Dimos

εξελίσσεται τη δεκαετία του 1990 
στο οροπέδιο Νεβρόπολης των 

καλλιεργούµενα από τον ντόπιο 
χωράφια αυτά απαλλοτριώθηκαν µε 

κυρίως µετανάστευσε προς τα 
χώρας (www.pi-
F724%29%20.pdf).  

 Λίµνης Πλαστήρα 
συµπεριλαµβανοµένου και του φράγµατος, τα 

καταλαµβάνοντας 2 τοπικές 
Λίµνης Πλαστήρα υπάγεται 

Θεσσαλίας, έχει ως έδρα το 

πραγµατικότητας πρέπει να 
στοιχεία αυτά εστιάζουν στο 
φυσικό σύστηµα της λίµνης 

Κατασκευή φράγµατος. 
Dam’s construction. 

plastiras-lake.gr/the-lake.html 
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Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά ανθρωπογενούς
Table 2. Main characteristics of the human environment.
 

 

Έκταση ∆ήµου Λ. Πλαστήρα
τ.χλµ

[ Προέκυψε από τη συνένωση
Νεβρόπολης και ∆ήµου

 

Πληθυσµός ∆ήµου Λ
(στοιχεία

Συνταξιούχοι: 47,79% (
Βασική αιτία καταγεγραµµένης
µόνιµου πληθυσµού αποτελεί
ανεργία, που οδηγεί το

µετακίνηση

 

∆ιάσπαρτα χωριά µόνιµης
τάσεις ανάπτυξης του τοµέα

Πηγές: ιδία επεξεργασία από ΕΚΘΕ
ιστοσελίδα ∆ήµου Λ. Πλαστήρα

 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω

περιοχών που χαρακτηρίζονται ως
µείωση και γήρανση πληθυσµού
στοιχείο της αγροτικής περιοχής
αιγοπροβατοτροφία και τη δασοκοµία
στον τριτογενή τοµέα καθώς χαρακτηρίζεται

Αυτό συµβαίνει λόγω του ιδιαίτερου
καστανιάς, βιότοπος λίµνης, ποικιλοµορφία
(εκκλησίες και µοναστήρια) και
χωριά της περιοχής , τα οποία έδωσαν
(Ανθοπούλου κ.ά., 1998). 

37%

Ανεργία (%) 

 

2011

Σύνολο 
Χώρας

∆ήµος Λίµνης 
Πλαστήρα

Χαρακτηριστικά ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ∆ήµου Λίµνης Πλαστήρα. 
Main characteristics of the human environment. 

∆ήµου Λ. Πλαστήρα: 23.200 
τ χλµ. 

από τη συνένωση του ∆ήµου 
Νεβρόπολης και ∆ήµου Πλαστήρα ]  

Θεωρείται ορεινός
υψόµετρο να κυµαίνεται

έως 1.400 

∆ήµου Λ. Πλαστήρα: 4.635 κατ. 
στοιχεία 2011) 

47,79% (στοιχεία 2011) 
αιτία καταγεγραµµένης γήρανσης του 
πληθυσµού αποτελεί η αυξανόµενη 
που οδηγεί το νεαρό πληθυσµό σε 

µετακίνηση. 

                                          

Όπως προκύπτει
διάγραµµα µε

εξέλιξη του ποσοστού
η τάση της περιοχής
ακολουθεί

Φυσιογνωµία περιοχής: 
χωριά µόνιµης κατοίκησης - έντονος γεωργο-κτηνοτροφικό

ανάπτυξης του τοµέα των υπηρεσιών και κυρίως του τουρισµού και
αυτόν υπηρεσίες 

 

 

ΕΚΘΕ-Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, έκθεση PESCA – Τ Λ

Λ Πλαστήρα: http://www.plastiras-ota.gr/el, el.wikipedia.org/wiki/∆ήµος
Παλιούρας, Φ. (2006), ΕΛ.ΣΤΑΤ. απογραφές

προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, η περιοχή ανήκει στην
χαρακτηρίζονται ως αποµακρυσµένες - προβληµατικές και εµφανίζει

πληθυσµού. Χαρακτηρίζεται από υποαπασχόληση και
αγροτικής περιοχής καθώς ο πρωτογενής τοµέας στηρίζεται

και τη δασοκοµία. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται έντονη
τοµέα καθώς χαρακτηρίζεται από την αγροτουριστική δυναµικότητά
λόγω του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (δάση ελάτης δάση

βιότοπος λίµνης, ποικιλοµορφία του τοπίου κλπ.), των θρησκευτικών
µοναστήρια) και των παραδοσιακών πολιτιστικών εκδηλώσεων

τα οποία έδωσαν διαχρονικά ώθηση σε εναλλακτικές µορφές
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37% Τοµείς απασχόλησης
τριτογενής 
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Θεωρείται ορεινός ∆ήµος µε το 
να κυµαίνεται από 200 

έως 1.400 µέτρα 

 

Όπως προκύπτει από το 
διάγραµµα µε τη διαχρονική 

εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, 
τάση της περιοχής µελέτης 

ακολουθεί την πανελλαδική. 

κτηνοτροφικός χαρακτήρας µε 
τουρισµού και τις σχετικές µε 

 

 
Τ.Λ. Ταυρωπού, Επίσηµη 

∆ήµος_Λίµνης_Πλαστήρα, 
ΣΤΑΤ απογραφές 1991, 2001, 2011 

ανήκει στην κατηγορία των 
προβληµατικές και εµφανίζει σχετική 
υποαπασχόληση και φέρει έντονα το 

µέας στηρίζεται στην εκτατική 
παρουσιάζεται έντονη δραστηριότητα 

αγροτουριστική δυναµικότητά της. 
της, δάση δρυός και 

των θρησκευτικών µνηµείων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων σε όλα τα 

ς µορφές τουρισµού 

2001 2011

Τοµείς απασχόλησης

δευτερογενής

πρωτογενής 

Πληθυσµός 



7 
 

Στους χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται η θέση της Ζ.Ο.Ε. σχετικά µε τα 
διοικητικά όρια των δήµων που την εµπεριέχουν και οι καλύψεις γης εντός των ορίων της 
Ζ.Ο.Ε. σύµφωνα µε το CORINE 2000. Όπως φαίνεται το µεγαλύτερο µέρος της ζώνης 
καλύπτεται από δάση και γεωργικές εκτάσεις.  

 
3.2 Τοπίο και φυσικό περιβάλλον της περιοχής 
3.2.1 Το τοπίο της λίµνης 
Η λίµνη ανήκει στις λίµνες δενδροειδούς µορφής και η οικολογική αξία της ευρύτερης 
περιοχής έγκειται στο έντονο ανάγλυφο που δηµιουργεί έντονη ποικιλοµορφία τοπίου βάσει 
της οποίας συντηρείται και µεγάλη ποικιλία στα οικοσυστήµατα της περιοχής. Η λίµνη 
θεωρείται από τις πιο ορεινές στην Ελλάδα καθώς βρίσκεται σχεδόν στα 800 µέτρα 
(Βαλασσά κ.ά., 2013).  

Σύµφωνα µε την µελέτη των Σαργέντη και Χριστοφίδη (2002), το τοπίο της λίµνης εάν 
και στα µάτια του παρατηρητή φαντάζει φυσικό, εξουσιάζεται απόλυτα από τον άνθρωπο, 
καθώς είναι αυτός που θα καθορίσει, µέσω των δραστηριοτήτων του, την στάθµη του νερού η 
οποία αυξοµειώνεται αφύσικα και απότοµα. Η γενικότερη εικόνα του συνολικού τοπίου της 
περιοχής, που εντάσσεται εντός της Ζ.Ο.Ε., έχει τα χαρακτηριστικά ενός περικλειόµενου 
τοπίου από βουνά και δάση γύρω από το επίπεδο της λίµνης. Το στοιχείο που ουσιαστικά 

Εικόνα 3: Θέση ΖΟΕ και διοικητική διαίρεση. 
Foto 4: Location of urban control zone  

and administrative division. 
Πηγή: ιδία επεξεργασία µε χρήση  

στοιχείων από geodata.gov 

Εικόνα 4: Καλύψεις γης εντός ορίων Ζ.Ο.Ε. 
Foto 3: Corine Land Cover within the limits  

of the urban control zone.  
Πηγή: ιδία επεξεργασία µε χρήση  

στοιχείων από geodata.gov 



προδίδει την τεχνητή φύση της
λόγω των αλλαγών της στάθµης
η λίµνη δεν είναι φυσική, οι κλίσεις
περισσότερες τεχνητές λίµνες, καταφέρνει
και του υδάτινου στοιχείου (Σαρ
3.2.2 Το τοπίο και η φυσική κληρονοµιά
Βάσει της τράπεζας στοιχείων για
(ΕΜΠ) «Φιλότης» η περιοχή της
Κάλλους µε κωδικό AT3011009.

 
Επιπλέον, σύµφωνα µε το

λίµνη ορίζεται ως Ειδική Ζώνη
TAVROPOU» και κωδικό GR1410001, 
Προστασίας (ΖΕΠ/SPA) «ORI
κωδικού GR1410002 (http://natura2000.eea.europa.eu/#
3.2.3 Προβλήµατα σχετικά µε το
Όσον αφορά συγκεκριµένα τη λίµνη

και στην κακή διαχείριση, που έχουν

του νερού και ταυτόχρονα στην
και της δηµιουργίας νεκρών ζωνών
προαναφερθέν πρόβληµα έχει τι
συνδυασµένη χρησιµότητα της
εξυπηρέτηση τουρισµού. Επιπλέον
αποβλήτων που καταλήγουν στη
µέσω των αποβλήτων τους ρυπαίνουν
αποδέκτη τη λίµνη (ΕΚΘΕ, αχρονολόγητο
4. Η Ζ.Ο.Ε. ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
4.1 Ισχύον θεσµικό πλαίσιο
Η Ζ.Ο.Ε. της Λίµνης Πλαστήρα
από 7 χρόνια επαναπροσδιορίζεται
καταργεί το προηγούµενο και το
Χωροταξικής Μελέτης Οικισµών

 

τεχνητή φύση της λίµνης είναι η λεγόµενη «νεκρή ζώνη» που
της στάθµης. Όταν η παραπάνω νεκρή ζώνη δεν είναι εµφανής
φυσική οι κλίσεις των πρανών στις όχθες της δεν είναι οµαλές

τεχνητές λίµνες, καταφέρνει να δηµιουργήσει µια εικόνα σύνθεσης
στοιχείου (Σαργέντης και Χριστοφίδης, 2002). 

φυσική κληρονοµιά της ευρύτερης περιοχής  
στοιχείων για την Ελληνική Φύση του Εθνικού Μετσόβιου

η περιοχή της λίµνης έχει χαρακτηριστεί ως Τοπίο Ιδιαίτερου
AT3011009. 

 

 

 

Εικόνα

Foto
particular 

Πηγή: http://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT

σύµφωνα µε το δίκτυο Natura 2000 ολόκληρη η έκταση
Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης (ΕΖ∆/SAC) µε όνοµα «PERIOCHI LIMNIS 
κωδικό GR1410001, ενώ νοτιοδυτικά συνορεύει µε τη

ORI AGRAFA» µε κωδικό GR2430002 και την ΕΖ∆
http://natura2000.eea.europa.eu/#). 

σχετικά µε το τοπίο και τη φύση 
συγκεκριµένα τη λίµνη τα προβλήµατα εντοπίζονται στην έλλειψη

που έχουν ως αποτέλεσµα τις απότοµες εναλλαγές
ταυτόχρονα στην αισθητική του τοπίου (µέσω της διακύµανσης

δηµιουργίας νεκρών ζωνών γύρω από τη λίµνη) (Χατζηµπίρος
πρόβληµα έχει τις ρίζες του στις έντονες πιέσεις που φαίνεται
χρησιµότητα της λίµνης για παραγωγή ενέργειας, ύδρευση
τουρισµού Επιπλέον, βασικό περιβαλλοντικό πρόβληµα είναι η

καταλήγουν στη λίµνη (Βαλασσά κ.ά., 2013). Πολλοί από
αποβλήτων τους ρυπαίνουν τα ρέµατα και ποτάµια, τα οποία φέρουν

ΕΚΘΕ, αχρονολόγητο).  
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ  

θεσµικό πλαίσιο 
Πλαστήρα καθορίστηκε πρώτη φορά µε το ΦΕΚ 315/

επαναπροσδιορίζεται Προεδρικό ∆ιάταγµα µε το ΦΕΚ 885/∆
και το οποίο προέκυψε έπειτα από την εκπόνηση

έτης Οικισµών Λίµνης Ταυρωπού» τα έτη 1992 - 1993

8 

νεκρή ζώνη» που δηµιουργείται 
δεν είναι εµφανής και καθώς 

της δεν είναι οµαλές, όπως οι 
εικόνα σύνθεσης του βουνού 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Εικόνα 5. ΤΙΦΚ Λίµνης 
Πλαστήρα. 

Foto 5. Landscape of 
particular natural beauty. 

AT3011009/?threat=15 

ολόκληρη η έκταση που καλύπτει η 
όνοµα «PERIOCHI LIMNIS 

συνορεύει µε τη Ζώνη Ειδικής 
και την ΕΖ∆ «AGRAFA» 

στην έλλειψη του νερού 
απότοµες εναλλαγές στην ποιότητα 

της διακύµανσης της στάθµης 
Χατζηµπίρος κ.ά., 2002). Το 
που φαίνεται να προκαλεί η 

ενέργειας ύδρευση, άρδευση και 
πρόβληµα είναι η διαχείριση των 

Πολλοί από τους οικισµούς 
τα οποία φέρουν ως τελικό 

ΦΕΚ 315/∆/1991. Έπειτα 
ΦΕΚ 885/∆/1998, το οποίο 

εκπόνηση της «Ειδικής 
1993. Να σηµειωθεί ότι 
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µέχρι σήµερα έχουν τεθεί στο ΣτΕ δύο προτάσεις τροποποιήσεων της Ζ.Ο.Ε., οι οποίες έχουν 
απορριφθεί. Το διάταγµα του 1998 καθορίζει τις περιοχές από τις οποίες συνθέτεται η Ζ.Ο.Ε. 
στις οποίες υπάρχουν ανάλογες ρυθµίσεις στις χρήσεις γης, στο κατώτατο όριο κατάτµησης 
και στους όρους και περιορισµούς δόµησης. 
4.2 Τροποποιήσεις και προτάσεις 
Τα βασικά σχέδια, που υπήρξε δυνατό να εντοπιστούν και φαίνεται να επηρεάζουν ως ένα 
βαθµό τις ρυθµίσεις της Ζ.Ο.Ε. παρατίθενται παρακάτω µε αναλυτική αναφορά στα σηµεία 
των τροποποιήσεων ή προτάσεων που αφορούν τη Ζ.Ο.Ε. 
 
 
Πίνακας 3. Τροποποιήσεις και σχέδια προτάσεων για την Ζ.Ο.Ε. 
Table 3. Amendments and draft proposals for the urban control zone. 
 

| «Κοινό Υπόµνηµα των ∆ήµων Πλαστήρα, Νεβρόπολης, Ιτάµου για την νέα ΖΟΕ», 1999 | 
Κείµενο του 1999 προς τον Υπουργό, Υφυπουργό και Γενικό Γραµµατέα ΥΠΕΧΩ∆Ε µε 
συγκεκριµένες προτάσεις τροποποίησης της Ζ.Ο.Ε. και αίτηµα χρηµατοδότησης και εκπόνησης 
µελέτης τροποποίησης της ΕΧΜ, η οποία ανατέθηκε το ∆εκέµβριο του 2000 και περατώθηκε τον 
Ιούνιο 2001 (PLAS ΕΠΕ – Χλέπα, 2008). Συνοπτικά οι κύριες προτάσεις: 
• Κατάργηση της αρτιότητας 10 στρ. και θέσπιση του ισχύοντος στην «εκτός σχεδίου» 4 στρ. 
• Αύξηση των επιτρεπόµενων εµβαδών δόµησης για αγροτουρισµό στα 300 µ2 µε προσάρτηµα 

κατοικίας 120 µ2. 
• Κατάργηση της αυξηµένης απόστασης των 50 µ. κτιρίου από το οδικό δίκτυο και επιστροφής 

στα ισχύοντα. 
• Μείωση της απόστασης χερσαίας ιχθυοκαλλιέργειας από 1500 µ. στα 1000 µ. από το όριο της 

∆ΕΗ.  
Οι τροποποιήσεις που επήλθαν στη Ζ.Ο.Ε. µετά από τη νέα ΕΧΜ: 
• Τροποποίηση του περιεχοµένου κάθε υπο-ζώνης. Βασικό νέο στοιχείο είναι η διαφοροποίηση 

του περιεχοµένου ζωνών εκτός και εντός λεκάνης απορροής, διάκριση προφανής για το στόχο 
προστασίας του υδάτινου στοιχείου, αλλά όχι τόσο για το τοπίο.  

• Ένταξη µιας σειράς σηµειακών παρεµβάσεων στον εκτός των οικισµών χώρο και πρόβλεψη για 
τη βελτίωση της λειτουργίας τους ως υποδοµών ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και 
δραστηριοτήτων αναψυχής 

| Β1 Στάδιο Μελέτης ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π. ∆ηµοτικής Ενότητας Νεβρόπολης (πρώην καποδιστριακός 
δήµος) 2008 | 

Το Σχέδιο αυτό δεν έχει θεσµοθετηθεί ωστόσο εµπεριέχει διαπιστώσεις και εναλλακτικές προτάσεις 
βασιζόµενες σε διαφορετικά σενάρια, οι οποίες επηρεάζουν την Ζ.Ο.Ε. ανάλογα µε τον χαρακτήρα 
του σεναρίου. Από το συγκεκριµένο σχέδιο προκύπτουν πολύτιµα βοηθητικά στοιχεία για την 
παρούσα εργασία. 
| ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π. ∆ηµοτικής Ενότητας Ιτάµου (πρώην καποδιστριακός δήµος) θεσµοθετηµένο βάσει 

ΦΕΚ 350 ΑΑΠ/30.12.2011 | 
Στους θεσµοθετηµένους υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων δηµιουργείται η ζώνη 2 ως «ζώνη 
ειδικών καλλιεργειών, κτηνοτροφίας, αναψυχής και ήπιας τουριστικής ανάπτυξης», η οποία 
συµπίπτει µε τη Ζ.Ο.Ε. (στο τµήµα που βρίσκεται εντός του πρώην δήµου Ιτάµου). ∆ιατηρούνται οι 
χρήσεις γης, ωστόσο δηµιουργεί την ΠΕΠ∆ 2 (προστασία ρεµάτιων-παρόχθιων οικοσυστηµάτων) 
στην οποία αυξάνει την αρτιότητα και κατάτµηση (Κλαµπατσέα, 2013).  

| Α1 Στάδιο Μελέτης ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας 2013 | 
Προτείνει την αναθεώρηση της Ζ.Ο.Ε. και το κρίνει ως επιτακτική ανάγκη, καθώς όπως αναφέρει 
χαρακτηριστικά: «ο αποκλεισµός των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, ακόµη και των πιο 
παραδοσιακών µορφών, επιδρά δυσµενώς στη φύση και δεν συγκαταλέγεται στις σύγχρονες 
πολιτικές διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών». 

Πηγή: ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 4. Συνοπτική καταγραφή ζωνών της Ζ.Ο.Ε. Ταυρωπού. 
Table 4. Zonal division of Tavropo’s urban control zone. 

 
Συνοπτική καταγραφή ζωνών της Ζ.Ο.Ε. Ταυρωπού (ΦΕΚ 885/∆/1998) και τροποποιήσεις 

Ζ
ώ
νη

 Περιγραφή Όροι και περιορισµοί Αρτιότητα Βασικές 
Τροποποιήσεις 

Γνωµοδότηση 
τροποποίησης 

1α Ιδιοκτησία ∆ΕΗ – 
παραλίµνια περιοχή 

Απαγόρευση δόµησης -   

1β ∆ασικές εκτάσεις Απαγόρευση δόµησης -   
1γ Γεωργική γη 

ειδικών 
καλλιεργειών 

Απαγόρευση δόµησης 
10 στρ.* 

*Ειδική πρόβλεψη 
για αποθήκη 

γεωργική 25µ σε 
γήπεδα 4 στρ. υπό 
προϋποθέσεις 

• Αρτιότητα 8 στρ. 
αντί για 10 στρ. 

• Χρήση κατοικίας 
• Αυτοεξυπηρετούµεν
α τουριστικά 
καταλύµατα 

Πρώτο Σχέδιο 
Προεδρικού 
∆ιατάγµατος 

Τροποποίησης της 
ΖΟΕ 

(Γνωµοδότηση 
ΚΣΧΟΠ 198/2002) 

1δ Γεωργική γη 
ειδικών 
καλλιεργειών και 
χρήσεων αναψυχής 

Μικτή χρήση (επιτρέπονται 
κτίσµατα διηµέρευσης 80m2 
και αγροτουριστικά 
καταλύµατα 120m2)  

10 στρ. 

1ε Ιδιωτικά δάση Απαγορεύεται κάθε 
δραστηριότητα οικοδοµική ή 
χωµατουργική  

-   

1ζ Αρχαιολογικοί 
χώροι 

Απαγορεύεται κάθε 
δραστηριότητα οικοδοµική ή 
χωµατουργική στους 
αρχαιολογικούς χώρους 
µετά από γνώµη του ΥΠΠΟ  

-   

2α Γεωργική γη 
πρώτης 
προτεραιότητας 

Επιτρέπονται µόνον 
γεωργικές εγκαταστάσεις  

10 στρ.  
(4 στρ. κατά 
παρέκκλιση)  

Περιοχές 2α (εκτός 
λεκάνης απορροής) 
προβλέπεται µείωση 
της επιφάνειας από 
200 µ2 στα 120 µ2 και 
2 όροφοι αντί για 1 
όροφο  

∆εύτερο Σχέδιο 
Προεδρικού 
∆ιατάγµατος 
Τροποποίησης 

ΖΟΕ 
(Γνωµοδοτήσεις 
ΚΣΧΟΠ 198/2002 
–20/2006-27/2006) 

2β Γη γεωργικών και 
λοιπών χρήσεων 

Οι χρήσεις 2α  
Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις 
χαµηλής όχλησης  
Κατοικία 120m2  
Αγροτουριστικά 
καταλύµατα 200m2  

10 στρ.  
(4 στρ. κατά 
παρέκκλιση) 

  

2γ Περιοχές 
οργανωµένης 
κτηνοτροφίας 

Πτηνο-κτηνοτροφικές 
µονάδες  
Αγροτουριστικά 
καταλύµατα 200m2  

10 στρ.   

2δ Βοσκότοποι Κατασκευές για την 
βελτίωση των βοσκότοπων 
(Υπ. Γεωργίας)  

-   

 
Πηγή: ιδία επεξεργασία από ΦΕΚ 885/∆/1998 και PLAS ΕΠΕ – Χλέπα (2008) – Β1’ στάδιο 

 
 

4.3 Η τοπική κοινωνία 
Οι παραπάνω ρυθµίσεις του χώρου στηρίζονται στο διπλό στόχο που έχει θέσει η ΕΧΜ 
Ταυρωπού για την προστασία του υδάτινου στοιχείου της λίµνης και του ευρύτερου τοπίου 
που την περιβάλλει. Ωστόσο, η τοπική κοινωνία, κυρίως µέσω της εκάστοτε δηµοτικής 
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αρχής, έχει εκφράσει αντιδράσεις κυρίως για τις ζώνες 1α (οριοθετείται έως την περιοχή 
ανώτατης στάθµης της λίµνης - ιδιοκτησία ∆ΕΗ), 1β (δηµόσια δάση) και 1γ (γεωργική γη 
ειδικών καλλιεργειών), που βρίσκονται περιµετρικά της λίµνης και οι οποίες κατά µια έννοια 
έχουν πάρει τη µορφή ζωνών απόλυτης προστασίας, καθώς σε αυτές δεν επιτρέπεται η 
δόµηση (PLAS ΕΠΕ - Χλέπα, 2008).  

Καθώς η εισηγήτρια έχει καταγωγή από την υπό διερεύνηση περιοχή και έπειτα από 
επαφή µε άτοµα της τοπικής κοινωνίας, δύναται να αποτιµηθεί η ύπαρξη µιας γενικότερης 
αίσθησης ότι η περιοχή πλήττεται από την εφαρµογή της Ζ.Ο.Ε. καθώς σε πολλές περιοχές µε 
εγγύτητα στη λίµνη απαγορεύεται η δόµηση, δηλαδή δεν επιτρέπεται να αξιοποιηθούν για 
τουριστικές δραστηριότητες µόνιµης βάσης και για ανέγερση κτισµάτων κατοικίας. 
Ταυτόχρονα, υπάρχουν συγκεκριµένα µεγάλα τουριστικά καταλύµατα, τα οποία 
δηµιουργήθηκαν λίγο πριν τη θέσπιση της Ζ.Ο.Ε. και συνεπώς αποτελούν ‘µονοπωλιακές’ 
δυνάµεις στον κλάδο του τουρισµού, θέτοντας σε κίνδυνο παραδοσιακά, µικρής 
χωρητικότητας καταλύµατα. 
4.4 Αξιολόγηση της Ζ.Ο.Ε. 
Όπως προκύπτει από την καταγραφή των ισχυουσών ρυθµίσεων, τροποποιήσεων και 
µελλοντικών προτάσεων από επίσηµους φορείς υπάρχει η τάση επιθυµίας ουσιαστικής και 
ριζικής αλλαγής της Ζ.Ο.Ε. όπως αυτή ισχύει σήµερα. Ωστόσο, οι πιέσεις αυτές προέρχονται 
συνήθως από κατοίκους για ανάγκες δόµησης, κυρίως δεύτερης κατοικίας, και από όσους 
θέλουν να επενδύσουν στην περιοχή, οι οποίοι έχουν ως βασικό στόχο την εκµετάλλευση του 
τοπίου και της φύσης για το µέγιστο δυνατό κέρδος από τον τουρισµό. Το πρόβληµα, όσον 
αφορά τη στάση των κατοίκων σε αρχικό στάδιο πιθανόν να έγκειται στην έλλειψη γνώσης 
και ενηµέρωσης ώστε να αντιληφθούν τα θετικά αποτελέσµατα που έχει φέρει η εφαρµογή 
της Ζ.Ο.Ε.. Όπως προαναφέρθηκε, µεγάλο µέρος του πληθυσµού είναι µεγάλης ηλικίας, 
γεγονός που καθιστά υπεύθυνες τις αρχές να γνωστοποιούν µε απλό τρόπο τη χρησιµότητα 
τέτοιων εργαλείων. Σε δεύτερο στάδιο κοµβικό ρόλο παίζει η ουσιαστική συµµετοχή της 
τοπικής κοινωνίας στις αποφάσεις για τον τόπο τους, η οποία ενώ πρέπει να αποδίδει µια 
συνολική οπτική, συνήθως πηγάζει από µεθοδευµένες διαδικασίες που στόχο έχουν τη 
συγκατάθεση και όχι την εµπλοκή της κοινωνίας σε πολυδιάστατα αναπτυξιακά ζητήµατα.  

Θεωρείται ότι σηµαντικό ρόλο θα έπαιζε η απεικόνιση διαµορφωµένων παραλίµνιων 
εκτάσεων ως αντιπαραδείγµατα, τα οποία δε φέρουν την ανάλογη προστασία και φαίνεται ότι 
το µοντέλο ανάπτυξης αυτών καθυποτάχθηκε εξ ολοκλήρου στον τουρισµό και την αναψυχή, 
δηλαδή στην εµπορευµατοποίηση του τοπίου, όπως είναι η Λίµνη Κόµο στη Λοµβαρδία της 
Ιταλίας. 

Αυτό που παρατηρείται είναι ότι µέχρι σήµερα ο σκοπός της Ζ.Ο.Ε., δηλαδή η 
προστασία του υδάτινου στοιχείου, αλλά και του τοπίου, έχει επιτευχθεί σε έναν αρκετά 
ικανοποιητικό βαθµό. Αυτό αποδεικνύεται από τη µη ύπαρξη πολλών διάσπαρτων 
οικοδοµηµάτων εκτός των οικισµών, που έχει ως αποτέλεσµα ένα συνεχιζόµενο τοπίο και όχι 
κατακερµατισµένο. Είναι σηµαντικό ότι το σύνολο της περιοχής που βρίσκεται εντός της 
Ζ.Ο.Ε. έχει καταφέρει να θυµίζει παρθένα έκταση υπαίθρου δίχως να φαίνεται η επέµβαση 
του ανθρώπου, παρόλο που η ίδια η λίµνη δηµιουργήθηκε από ανθρώπινη παρέµβαση. 
Ταυτόχρονα, θεωρείται ότι η Ζ.Ο.Ε. περιλαµβάνει τις περιοχές εκείνες που πραγµατικά έχουν 
ανάγκη προστασίας. 

Ωστόσο, αν και η εφαρµογή της Ζ.Ο.Ε. δύναται να χαρακτηριστεί ως επιτυχής, θα 
πρέπει σύντοµα να υπάρξει επίσηµη αξιολόγηση και πιθανή αναθεώρηση ανάλογα µε τα 
αποτελέσµατα της ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης. Για να γίνει αυτό όµως θα πρέπει 
να υπάρχει η κατάλληλη πολιτική βούληση, η οποία δεν θα υποταχθεί στα συµφέροντα του 
ιδιωτικού κεφαλαίου, αλλά θα κατευθύνεται από το κοινωνικό και περιβαλλοντικό συµφέρον 
του τόπου. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η άµεση συµµετοχή του τοπικού πληθυσµού 
αρχικά στη συλλογική διαµόρφωση του επιθυµητού αναπτυξιακού προτύπου για την περιοχή 
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και εν συνεχεία βάσει αυτού να προκύψει η κατάλληλη πολιτική για την προστασία του 
τοπίου. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
Έπειτα από τη συνολική ανασκόπηση της σηµερινής πραγµατικότητας, των ισχυόντων 
θεσµικών πλαισίων και των προτεινόµενων αλλαγών δύναται να ειπωθεί, συµπερασµατικά, 
ότι η αξιολόγηση επιτυχίας ή µη της Ζ.Ο.Ε. αποτελεί µια υποκειµενική διαπίστωση, που 
προκύπτει ανάλογα µε το πρίσµα που θα εξετάσει κανείς την επίδραση των ρυθµίσεων στην 
κοινωνία, την οικονοµία και το περιβάλλον. Στην παρούσα εργασία η Ζ.Ο.Ε. της Λίµνης 
Ταυρωπού θεωρείται επιτυχηµένο παράδειγµα όσον αφορά την προστασία του τοπίου και της 
φύσης, δηµιουργώντας διαχρονικά µια περιοχή µε φυσικό κάλλος υψηλής αξίας. Το γεγονός 
αυτό είναι αξιοσηµείωτο για τη χώρα µας, όπου βασιλεύει η αυθαίρετη δόµηση 
καπηλεύοντας την αξία φυσικών τοπίων για ιδιωτική τέρψη.  

Έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες από την εφαρµογή της Ζ.Ο.Ε. οι συγκυρίες και τα 
δεδοµένα της εποχής έχουν αλλάξει και αυτό φέρει ως αποτέλεσµα την ανάγκη συνολικής 
αξιολόγησης και αναθεώρησης/επανεξέτασης των µέτρων της Ζ.Ο.Ε., όπου αυτό κριθεί 
απαραίτητο, µε γνώµονα το συµφέρον της τοπικής κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Ο 
σκοπός αυτής της νέας µελέτης δεν θα είναι η υιοθέτηση ρυθµίσεων, οι οποίες θα 
εκπληρώνουν τις επιθυµίες του καθενός ή θα έχουν ως βάση πολιτικά συµφέροντα, αλλά θα 
πρέπει να αποσκοπούν στη σωστή διαχείριση του τοπίου και να επιτρέπονται οι χρήσεις 
εκείνες µε τις κατάλληλες ρυθµίσεις, οι οποίες θα προστατεύουν το περιβάλλον 
συµπεριλαµβάνοντας και τις ανάγκες των κατοίκων εντός λογικών πλαισίων. Στο πλαίσιο 
µιας τέτοιας µελέτης, θα έπρεπε να εκτιµηθεί η κοινωνικο-οικονοµική ευηµερία της περιοχής 
την περίοδο ισχύος της Ζ.Ο.Ε., οι τάσεις τις τουριστικής δραστηριότητας, οι τιµές γης έπειτα 
από τον καθορισµό της Ζ.Ο.Ε. και τυχόν ανισότητες που δηµιουργήθηκαν, όπως και άλλα 
στοιχεία που θα καταδείκνυαν τα αναπτυξιακά µεγέθη και την κοινωνική επίδραση της 
Ζ.Ο.Ε. µέσω αναλυτικών ποσοτικών και ποιοτικών αξιολογήσεων. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 

Εικόνα 6: Λίµνη Κόµο - Ιταλία. 
Foto 7: Lake Como in Italy. 

Πηγή: http://www.incomingpartners.it/wp-
content/uploads/2011/05/comolake_bellagio_

promontorio.jpg 

Εικόνα 7: Λίµνη Πλαστήρα. 
Foto 6: Lake Plastira. 

Πηγή: 
http://www.wondergreece.gr/public/images/2013/12

/13/plastira/20131213141822plastira1.jpg 
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υπάρξει αξιολόγηση όσον αφορά την κατάσταση του περιβάλλοντος και του τοπίου, δηλαδή 
κατά πόσο έχει διατηρηθεί ή έχει πληγεί αυτή την εικοσαετία από την έναρξη ισχύος της 
ζώνης. Φυσικά το παραπάνω πλαίσιο θα ήταν ανούσιο εάν σε αυτό δε προστεθεί η ανάγκη 
για εµπειρική έρευνα επί του πεδίου, η οποία θα προσδώσει την εµπεριστατωµένη γνώµη του 
ντόπιου πληθυσµού. Σε τελικό στάδιο για να διαµορφωθεί το κοινά αποδεκτό διαχειριστικό 
και προστατευτικό πλαίσιο του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος, καθοριστικό ρόλο θα 
πρέπει να φέρει ο συµµετοχικός σχεδιασµός µέσω διαδικασιών ουσιαστικής διαβούλευσης 
των δηµοτικών αρχών και των κοινωνιών. Το θεµιτό αναπτυξιακό πρότυπο της περιοχής δε 
θα πρέπει να ετεροκαθορίζεται, αλλά αντιθέτως να πηγάζει από τις συλλογικές διαδικασίες 
των κατοίκων, οι οποίες από πλευράς των αρχών θα πρέπει να ενισχύονται µε 
διεπιστηµονικές οµάδες που θα συνεισφέρουν στο διάλογο.   

Η παραπάνω πρόταση για µια ολοκληρωµένη µελέτη που θα βάζει την κοινωνία στο 
ρόλο του αποφασίζοντα, όπως είναι προφανές δε βασίζεται στη λογική του Νόµου 
4269/2014, η οποία αποξενώνει ακόµη περισσότερο το σχεδιασµό από την κοινωνία. 
Αντίθετα, η λογική της αναγκαίας µελέτης που προτείνεται, βασίζεται στην ολοκληρωµένη 
ανάπτυξη, όπως αυτή οριοθετήθηκε στο θεωρητικό πλαίσιο, η οποία τέµνει τις ανάγκες της 
κοινωνίας µε τον απαραίτητο σεβασµό προς το περιβάλλον. 

Τελικά, για να αντιληφθεί κάποιος ως ένα βαθµό τα αποτελέσµατα που επέφερε η 
Ζ.Ο.Ε. θα πρέπει να φανταστεί τι θα είχε γίνει εάν και σε αυτή την περιοχή ίσχυε ότι και σε 
άλλες τόσες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες έχουν καταστραφεί ανεπανόρθωτα από την 
ασταµάτητη επιθυµία για δόµηση. Πιθανόν αυτή η λαιµαργία για αλόγιστη σπατάλη φυσικού 
χώρου µε αντάλλαγµα δοµηµένες εκτάσεις και η τάση µίµησης αρνητικών παραδειγµάτων, 
να οδηγεί όλες τις αντιδράσεις σε τέτοιου είδους ζώνες, αλλά ας σκεφτούµε τι αξία θα είχε το 
τοπίο της περιοχής εάν παντού υπήρχαν αποψιλωµένες εκτάσεις για να καλύψουν τις ανάγκες 
δεύτερων κατοικιών και τουριστικών θερέτρων.  
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Abstract  
The aim of this paper is to study the way of protection of Lake Plastira’s landscape, through 
the evaluation of the institutionalized Urban Control Zone, which is active for more than 2 
decades. Landscape is considered as the natural or artificial environment that is perceived by 
an observer (Ελευθεριάδης, 2006). In the same time, landscape is consisted by historical 
memories. Therefore, beyond the modern concept that places landscape as one of the main 
economic resources, especially for tourism (∆οξιάδης και Λιβέρη, 2013), it has to be seen as 
part of the environment. This part involves collective memory and is dynamically shaped by 
the development trends and reflects the hardly reversible spatial interventions. Because of this 
reason, protection from arbitrary actions is considered necessary and this presupposes 
education as society’s solid foundation and an appropriate, preventive and efficient 
institutional framework. 

Initially, the paper focuses on the theoretical framework of landscape, urban control 
zones and integrated development and also on the Greek legislation for landscape and urban 
control zones. In the core of the study lies the analysis of the case of Lake Plastira’s landscape 
and socio-economic reality, while at the same time the role of the Urban Control Zone is 
highlighted through legislation research. The main objective is the evaluation of the Urban 
Control Zone through the prism of landscape protection and the real needs of local 
population. The main methodological tools used are articles, studies, books and the Greek 
institutional framework and alongside there was a weak empirical research effort through 
unstructured interviews with local residents in order to capture their opinion on the matter. 

In conclusion, Lake Plastira’s Urban Control Zone seems to be a successful example of 
an institutionalized tool for landscape and environment protection. However, because of the 
long term existence of this zone, an up to date evaluation is considered necessary. This 
evaluation should be included in a comprehensive study, which will based on the main key 
stages of integrated development while local society and the state are equated in order to 
make the important decisions collectively. 


