
1 

 

Τοπική ανάπτυξη των οικισµών  
του ∆ήµου Κόνιτσας, Περιφέρειας Ηπείρου  

 
 

Ευάγγ. ∆ηµητριάδης, Οµότιµος Καθηγητής Πολεοδοµίας Α.Π.Θ.  
∆. ∆ρακούλης, ∆ρ. Αρχιτέκτων-Πολεοδόµος, Μεταδιδάκτορας Α.Π.Θ.  

Χρ. Κουσιδώνης, Επίκουρος Καθηγητής,  
Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,  

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
 
 
Περίληψη  
Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιαστούν οι βασικές συντεταγµένες που οδηγούν στην 
τοπική ανάπτυξη του ∆ήµου Κόνιτσας, καθώς και µια προκαταρκτική αλλά συνολική 
πρόταση παρέµβασης. Αναφερόµαστε στο προβλεπόµενο παραγωγικό δυναµικό και τη 
δηµογραφική διάρθρωση, στη φυσική και πολιτισµική κληρονοµιά και, εν τέλει, στην 
αναπτυξιακή δυναµική της περιοχής.  

Τα προβλήµατα του ∆ήµου αλλά και οι τοπικές αναπτυξιακές δυνατότητες συνδέονται 
και µε το ευρύτερο ισχύον νοµικό και θεσµικό πλαίσιο που προκύπτει από το υπό 
αναθεώρηση Χωροταξικό Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΧΣΑΑ) της Ηπείρου, τα 
πολεοδοµικά σχέδια (ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ) και άλλα θεσµικά κείµενα που αφορούν στην 
ευρύτερη περιοχή. Από τη χωροθέτηση των µεγάλων αξόνων ανάπτυξης της περιφέρειας 
Ηπείρου προκύπτει η διασύνδεση του γενικού προς το τοπικό αναπτυξιακό σύστηµα της 
περιοχής (πόλοι και άξονες), καθώς και η προβλεπόµενη ιεραρχία του οικιστικού δικτύου 
της.  

Η µεθοδολογία προσέγγισης του θέµατος αφορά έξι αλληλοσυνδεόµενες συνεχείς 
φάσεις, κλιµακούµενες ως την εκπόνηση του προγράµµατος χωρικής επέµβασης. Αυτές είναι 
οι ακόλουθες: Λήψη απόφασης για παρέµβαση, καταγραφή υφιστάµενης κατάστασης, στόχοι 
και γενικές στρατηγικές ανάπτυξης και διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων, επιλογή 
προτιµώµενου σεναρίου και διατύπωση του προγράµµατος υλοποίησης του σεναρίου. 
Ειδικότερα στην κοµβικής σηµασίας φάση της διατύπωσης των παρεµβατικών ή µη σεναρίων 
επιλέγονται σύµφωνα µε την έρευνα πεδίου βασικοί ανά σενάριο άξονες ή πυλώνες 
ανάπτυξης, όπως η βελτίωση της οικονοµικής βάσης και της δηµογραφικής σύνθεσης του 
πληθυσµού, και η ενίσχυση της βιωσιµότητας του παραγωγικού-χωρικού συστήµατος της 
περιοχής (νέες αγορές - παζάρια), καθώς και πολιτιστικές και άυλες δράσεις. Το επιλεγµένο 
σενάριο υποστηρίζεται µε τη διατύπωση προγράµµατος ενεργοποίησης και εφαρµογής του. 
Το τελικό πρόγραµµα εξειδικεύεται σε επί µέρους υπο-προγράµµατα και δράσεις για κάθε 
πυλώνα ανάπτυξης. Η εργασία ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση ενός ‘σχεδίου δοµικών 
παρεµβάσεων’ που προτείνει φορέα διαχείρισης, καθώς και τη χαρτογράφηση προσχεδίου 
χωρικών επεµβάσεων, δηλαδή των έργων και δράσεων που συνθέτουν τον πυρήνα της 
υλοποίησης του σεναρίου που προτιµήθηκε. 
 
 
1. Ιστορικο-γεωγραφικές δεσµεύσεις και κοινωνιο-παραγωγικό υποσύστηµα της 

Περιφέρειας και του ∆ήµου Κόνιτσας 
 
1.1. Ιστορικο-γεωγραφικές δεσµεύσεις  
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Η γεωγραφική – οικολογική έκταση του ∆ήµου Κόνιτσας στην Ήπειρο καθορίζεται από την 
κοιλάδα του π. Σαραντάπορου που τέµνει διαγωνίως, περίπου στο µέσον από ΒΑ προς Ν∆ 
τον γεωγραφικό χώρο, µε κατεύθυνση την Αλβανία. Στο βόρειο τµήµα βρίσκεται το όρος 
Γράµµος (2.520µ) και στο νότιο το όρος Σµόλικας (2.637µ). Επίσης στο νοτιότερο όριο του 
∆ήµου και κατά µήκος του, ρέει ο π. Αώος σε κοιλάδα από Α προς ∆, µε κατεύθυνση και 
πάλι την Αλβανία. Η φυσική γεωγραφία των ορέων και ποταµών της περιοχής καθόρισαν 
διαχρονικά τις εξής ιστορικο-πολιτισµικές ανθρωπογενείς ενότητες (Χάρτης 1) (Γκούντος 
2015, Νιτσιάκος 2008 και Νιτσιάκος κ.ά. 1998):  
α) Τα Μαστοροχώρια (Β∆), οικισµοί εκατέρωθεν της κοιλάδας του π. Σαρανταπόρου µε 

υψόµετρο ως 1.000µ. Μερικοί από αυτούς είναι γνωστοί για την παραγωγή µαστόρων 
πέτρας, ζωγραφικής, επεξεργασίας ξύλου, όπως η Βούρµπιανη, η Πυρσόγιαννη, οι 
Χιονάδες, το Γαναδιό κ.ά. Στην εργασία χρησιµοποιούµε για τον γεωγραφικό 
προσδιορισµό των Μαστοροχωρίων, τη σχέση τους µε τη λεκάνη απορροής του π. 
Σαραντάπορου, δηλ. Άνω, Μέση και Κάτω κοιλάδα.  

β) Η ενότητα των οικισµών της Λάκκας του Αώου (ΝΑ), µε δικά της πολιτισµικά 
χαρακτηριστικά (βλαχοχώρια), όπως το Ελεύθερο, το Παλαιοσέλι, το ∆ίστρατο κ.ά. 
καταλαµβάνει µια επιµήκη γεωγραφική ζώνη κατά µήκος και στο βόρειο τµήµα της 
κοιλάδας του π. Αώου που καταλήγει ανατολικά στο όρος Βασιλίτσα, κέντρο χειµερινών 
και όχι µόνον αθληµάτων. Αυτές οι ανθρωπογενείς ενότητες µε την εξαιρετική ιστορία 
και το θαυµάσιο οικολογικό περιβάλλον εξυπηρετούνται διοικητικά από το αστικό 
κέντρο της Κόνιτσας, έδρα του οµώνυµου ∆ήµου (∆ηµητριάδης 1980).  

 
1.2. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά  
Η στατιστική υπηρεσία κάνει την εύλογη διάκριση σε νόµιµο (εγγεγραµµένο στα σχετικά 
µητρώα), πραγµατικό (απογραφέντα επιτοπίως την ηµέρα της απογραφής) και µόνιµο 
πληθυσµό. Η εξέλιξη του πραγµατικού πληθυσµού των οικισµών της περιοχής είναι γενικά 
πτωτική µε εξαίρεση την Αετοµηλίτσα.  

Στοιχεία για τον µόνιµο πληθυσµό καταγράφονται στις απογραφές από το 1991 σε 
επίπεδο δηµοτικού διαµερίσµατος (για το 1991 σε επίπεδο οικισµού). Στα ∆.∆. Κόνιτσας, 
Μαστοροχωρίων, Φούρκας, και ∆ίστρατου σηµειώνεται σαφής µείωση, ενώ εντυπωσιακή 
αύξηση σηµειώνει ο µόνιµος πληθυσµός στην Αετοµηλίτσα (Πίνακας 1).  

Πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι η µείωση του µόνιµου πληθυσµού στα ∆.∆. Κόνιτσας 
και Μαστοροχωρίων στο διάστηµα 1991-2011 είναι σαφώς µικρότερη από την αντίστοιχη 
µείωση του πραγµατικού πληθυσµού, πράγµα που µπορεί να σηµατοδοτεί ανάσχεση της 
µείωσης της κατοίκησης της περιοχής (Πίνακας 2).  

Πίνακας 1. Μόνιµος Πληθυσµός - ∆ηµοτικές Ενότητες  
Table 1. Resident Population - Municipal Departments  

 
(Πηγή: Απογραφές Πληθυσµού 1991-2011, µε επεξεργασία) 
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Πίνακας 2. Πραγµατικός Πληθυσµός-Οικισµοί  
Table 2. De facto Population - Setlements 

 
(Πηγή: Απογραφές Πληθυσµού 1951-2011) 

 
1.3. Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι  
Ο «καλλικρατικός» ∆ήµος Κόνιτσας έχει µια επιφάνεια περίπου 1.000 τ.χλµ και πληθυσµό 
6.372 κατοίκων (ΕΛΣΤΑΤ 2011). Προέρχεται από την συνένωση των «καποδιστριακών» 
∆ήµων Κόνιτσας και Μαστοροχωρίων και των Κοινοτήτων Αετοµηλίτσας, ∆ίστρατου και 
Φούρκας. Έχει έδρα τo ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Κόνιτσας και 42 οικισµούς κατανεµηµένους σε 
39 ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα (∆.∆.) – Τοπικές Κοινότητες που φαίνονται στον Πίνακα 3, όπου 
περιλαµβάνονται πληροφορίες για την παλαιά και νέα ονοµασία, το υψόµετρο, την έκταση 
κάθε ∆.∆. και τον πληθυσµό τους1. Οι οικισµοί είναι κατανεµηµένοι σε πέντε γεωγραφικές 
ενότητες που είναι: α) βόρεια της άνω κοιλάδας του π. Σαρανταπόρου (περιοχή Γράµµου), β) 
µέση κοιλάδα του π. Σαρανταπόρου (περιοχή Σµόλικα), γ) αλπική ζώνη του π. Σαρανταπόρου 
(Γράµµου και Σµόλικα), δ) κάτω κοιλάδα του π. Σαρανταπόρου και πεδιάδα της Κόνιτσας, ε) 
Λάκκα του π. Αώου.  

Από τµήµα του ∆ήµου περνά η οριογραµµή της Περιοχής Προστασίας Εθνικού Πάρκου 
Βόρειας Πίνδου (ΦΕΚ 639∆1-31.05.2005) και συγκεκριµένα στα Ν∆ αρχίζει από το ∆.∆. 
Κλειδωνιάς και εκτείνεται ΒΑ προς το ∆.∆. Καλλιθέας και το ∆.∆. Κόνιτσας. Εντός του 
ορίου αυτού περιλαµβάνονται επίσης όλοι οι οικισµοί της Λάκκας του π. Αώου και το 
ανατολικό τµήµα της µέσης κοιλάδας του π. Σαραντάπορου (Χάρτης 1). Στα Ν∆ σύνορα του 
∆. Κόνιτσας χωροθετείται επίσης µια ζώνη από Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), όπου 
δεν επιτρέπεται η πολεοδόµηση. Συµπεριλαµβάνονται επίσης οι αρχαιολογικοί χώροι και τα 
µνηµεία, η περιοχή προστασίας Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου, και οι ζώνες προστασίας 
ορεινών όγκων, δασικών περιοχών και αγροτικών εκτάσεων στον ευρύτερο χώρο των 
οικισµών, ποταµών και ρεµάτων, καθώς και οι περιοχές εξόδων των ποταµών (φαράγγια) και 
παραποτάµιας βλάστησης. Για την καταγραφή των σηµαντικότερων κηρυγµένων, προσωρινά 
οριοθετηµένων ή µη αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων, αποδελτιώθηκε το Παράρτηµα I 
του ΦΕΚ Α.Α.Π. 136-28.04.2014, σ. 1771-1775. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι οικισµοί 
εντός των πέντε γεωγραφικών ενοτήτων µε βάση τα πολιτιστικά τους χαρακτηριστικά και 
παρέχονται ποσοτικές πληροφορίες για τα µουσεία, µονές, εκκλησίες, γεφύρια, νερόµυλους, 
ιαµατικά λουτρά, αρχαιολογικούς χώρους και κηρυγµένους παραδοσιακούς οικισµούς. 
Παρακάτω σχολιάζονται αναλυτικότερα οι πληροφορίες των Πινάκων 3 και 4 που 
συνδυάζονται µε το Χάρτη 1.  

Οι οικισµοί βόρεια της άνω κοιλάδας του π. Σαρανταπόρου (περιοχή Γράµµου) είναι οι 
παρακάτω δέκα: Πλαγιά, Κεφαλοχώρι, Οξυά, Γοργοπόταµος, Βούρµπιανη, Πυρσόγιαννη, 

                                                           
1 Οι µόνες περιπτώσεις ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων – Τοπικών Κοινοτήτων µε περισσότερο του ενός οικισµούς 
είναι της Οξυάς µε τη Θεοτόκο, της Εξοχής µε την Τράπεζα και της Αγίας Βαρβάρας µε την Πυξαριά.  
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Πληκάτι, Χιονιάδες, Ασηµοχώρι και Θεοτόκος. Είναι χωροθετηµένοι σε υψόµετρο 700-
1240µ, έχουν επιφάνεια 206 τ.χλµ, πληθυσµό 657 κατοίκους (2011), και µέση πυκνότητα της 
τάξης των 3,2 κ/τ.χλµ. Στην κοιλάδα του π. Σαραντάπορου µεταξύ Γράµµου και Σµόλικα και 
στο χωριό Βούρµπιανη υπάρχει δάσος δρυός. Στην περιοχή υπάρχουν τέσσερα µουσεία, 
Κεφαλοχώρι (Λαογραφικό – Ιστορικό), Πυρσόγιαννη (Μαστόρων και Εκκλησιαστικό) και 
Χιονιάδες (Χιονιαδιτών Ζωγράφων). Χωροθετούνται επίσης µια ενδιαφέρουσα µονή, στην 
Πλαγιά (Μ. Κοιµήσεως Θεοτόκου 1656) και τρεις ενδιαφέρουσες εκκλησίες, στην 
Πυρσόγιαννη (Αγ. Γεωργίου), Βούρµπιανη (Κοιµήσεως Θεοτόκου 1747) και Οξυά (Αγ. 
Νικολάου 1857). Υπάρχουν ακόµη δυο αξιόλογα γεφύρια, στην Πλαγιά (Ζέρµας ή 
Καντσιώτικο) και στους Χιονιάδες (Παρασπόρι).  

Οι οικισµοί της µέσης κοιλάδας του π. Σαρανταπόρου (περιοχή Σµόλικα) είναι οι 
παρακάτω 15: Αγία Παρασκευή, Λαγκάδα, ∆ροσοπηγή, Καστανέα, Εξοχή, Νικάνορας, 
Πουρνιά, Γαναδιό, Μόλιστα, Μοναστήρι, Αµάραντος, Πύργος, Αγία Βαρβάρα, Πυξαριά και 
Τράπεζα. Είναι χωροθετηµένοι σε υψόµετρο 600-1050µ, έχουν επιφάνεια 342,2 τ.χλµ, 
πληθυσµό το 2011 859 κατοίκους και µέση πυκνότητα της τάξης των 2,5 κ/τ.χλµ. Στην 
κοιλάδα του π. Σαραντάπορου, στην Εξοχή υπάρχει εκτεταµένο δάσος δρυός και µαύρης 
πεύκης και στο Σµόλικα υποαλπικά λιβάδια και εκτεταµένο αραιό δάσος µε ρόµπολα. Στην 
περιοχή υπάρχουν δυο λαογραφικά µουσεία, στην Αγία Παρασκευή και στον Αµάραντο. 
Βρίσκονται επίσης δυο ενδιαφέρουσες µονές, στην Μόλιστα (17ος-19ος αι.) και στον 
Νικάνορα, καθώς και δυο ενδιαφέρουσες εκκλησίες στην Καστανέα (Αγίου Νικολάου των 
αρχών του 20ού αι.) και Αγ. ∆ηµητρίου (17ος αι.) και στο ∆.∆. Εξοχής δυο ενδιαφέροντες 
προ του 1830 ναοί (Αγ. ∆ηµήτριος και Αγ. Μηνάς). Υπάρχουν ακόµη έξι αξιόλογα γεφύρια, 
στην Καστανέα (Μεσαργιάς-Ράχης, Γκάλινας, Μαλνίτσας και Μητσαίων), στη Πουρνιά 
(Μαύρης Πέτρας) και στη Μόλιστα (Βέργου). Το Γαναδιό είναι κηρυγµένος παραδοσιακός 
οικισµός (ΦΕΚ 594/∆-13.11.1978). Τέλος, στον Αµάραντο υπάρχουν ιαµατικά λουτρά.  

Οι οικισµοί της αλπικής ζώνης του π. Σαρανταπόρου (Γράµµου και Σµόλικα) είναι δύο, 
η Αετοµηλίτσα και η Φούρκα. Είναι χωροθετηµένοι σε υψόµετρο 1360-1430µ, έχουν 
επιφάνεια 83,7 τ.χλµ, πληθυσµό 522 κατοίκους (2011) και µέση πυκνότητα της τάξης των 6,2 
κ/τ.χλµ. Στο τοπίο κυριαρχούν υποαλπικά λιβάδια και δάσος οξυάς στο Γράµµο µεταξύ 
Γοργοποτάµου και Αετοµηλίτσας. Στη Φούρκα υπάρχει λαογραφικό µουσείο και µια 
ενδιαφέρουσα µονή σε µικρή απόσταση, της Κλαδόρµης του 1747. 

Οι οικισµοί της πεδιάδας της Κόνιτσας και της κάτω κοιλάδας του π. Σαρανταπόρου 
είναι οι παρακάτω 11: Κόνιτσα, Καλλιθέα, Κλειδωνιά, Ηλιόρραχη, Καβάσιλα, Μάζι, 
Αετόπετρα, Μελισσόπετρα, Μολυβδοσκέπαστο, Αηδονοχώρι και Πηγή. Είναι χωροθετηµένοι 
σε υψόµετρο 390-750µ, έχουν επιφάνεια 175,2 τ.χλµ, πληθυσµό 3.932 κατοίκους (2011) και 
µέση πυκνότητα της τάξης των 22,4 κ/τ.χλµ. Στο ∆.∆. Κόνιτσας υπάρχουν δάση ελάτης και 
µαυρόπευκου, κέδρου και βελανιδιές, ενώ αµπελώνες βρίσκονται στις παρυφές του οικισµού 
της Κόνιτσας. Στο ∆.∆. Κλειδωνιάς κατά µήκος του π. Βοϊδοµάτη υπάρχει παραποτάµια 
βλάστηση µε πλατάνια. Στην περιοχή υπάρχουν έξι µουσεία, από δύο στην Κόνιτσα 
(Πνευµατικό Κέντρο και Φωτογραφική Έκθεση), στο Μάζι (Λαογραφικό και Φυσικής 
Ιστορίας) και στο Αηδονοχώρι (Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας «Μπουραζάνι»). 
Βρίσκονται επίσης οκτώ ενδιαφέρουσες µονές, µια κοντά στην Κόνιτσα (Παναγίας Στοµίου 
1774) στο Φαράγγι του π. Αώου, τρεις στην Κλειδωνιά (Κοιµήσεως Θεοτόκου 1620, Αγ. 
Αποστόλων 1662, Μ. Μεταµορφώσεως Σωτήρα, πιθανά του 7ου αι.), στο Μολυβδοσκέπαστο 
(Κοιµήσεως Θεοτόκου 14ος αι., αλλά πιθανή χρονολόγηση 7ος αι.), στο Αηδονοχώρι (Βυζ. 
Μ. Ταξιαρχών Γκούρας), στη Μελισσόπετρα σε ύψωµα πάνω από τη γέφυρα της Μέρτζιανης 
βρίσκεται Καθολικό Μονής Αγίου Νικολάου (16ος αι.) και στα Καβάσιλα, Γενέθλια 
Θεοτόκου (Παναγιά 1816).  
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Πίνακας 3. Ιστορικο-γεωγραφικές ενότητες του ∆ήµου Κόνιτσας 
Table 3. Historical-geographical units of the Municipality of Konitsa  

 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011 και Wikipedia, λήµµα ∆ήµος Κόνιτσας)  
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Πίνακας 4. Πολιτιστικά χαρακτηριστικά των οικισµών του ∆ήµου Κόνιτσας  
Table 4. Cultural characteristics of settlements of the Municipality of Konitsa  

 

(Πηγή: Παράρτηµα I του ΦΕΚ Α.Α.Π. 136-28.04.2014, σ. 1771-1775)  
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Χάρτης 1. Καλλικρατικός ∆ήµος Κόνιτσας (χαρτογραφικό υπόβαθρο: Ανάβαση 2010 και Όραµα 2014)  

Map 1. Municipaliy of Konitsa  
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Στην ίδια περιοχή βρίσκονται επίσης 30 ενδιαφέροντες ναοί που κατανέµονται ως εξής: 
Στην Κόνιτσα δέκα αξιόλογες εκκλησίες (Αγ. Απόστολοι µε τοιχογραφίες 14ου-15ου αι. και 
ανακαίνιση το 1791, Μητρόπολη - Αγ. Νικόλαος 1842, εξωκκλήσι Αγ. Νικολάου Ν∆ της 
Κόκκινης Παναγιάς, εξωκκλήσι Αγ. Νικολάου Α της Κόκκινης Παναγιάς, εξωκκλήσι Αγ. 
Νικολάου ΒΑ του οικισµού, Κόκκινη Παναγιά (τέλη 13ου - α' µισό 14ου αι.), Ν. Κοιµήσεως 
της Θεοτόκου (Παναγιά), Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, παρεκκλήσι στη θέση Γορίτσα 
και Αγ. Αθανάσιος, όλοι προ του 1830). Στην Καλλιθέα ναός προ του 1830 (Αγ. 
Κωνσταντίνος). Στο ∆.∆. Κλειδωνιάς έξι ναοί (Μεταµόρφωσης Σωτήρος 13ος-14ος αι., Αγ. 
Νικόλαος 1420, Κοιµήσεως Θεοτόκου - Παναγιά, Αγ. Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας, και 
οι τρεις του 16ου αι., και Αγ Αθανάσιος 1617). Στο ∆.∆. Ηλιορράχης δυο ενδιαφέροντες προ 
του 1830 ναοί (Αγ. Νικολάου - ενοριακός και Αγ. Γεωργίου). Στο Αηδονοχώρι o προ του 
1830 ναός των Αγ. Απόστολων. Στο ∆.∆. Μολυβδοσκεπάστου βρίσκονται δέκα 
ενδιαφέροντες ναοί (Αγ. Αθανάσιος, Αγ. Απόστολοι 1537, Αγ. Γεώργιος, Αγ. ∆ηµήτριος 
πιθανά του 11ου αι., Αγ. Ιωάννης, Κοιµήσεως Θεοτόκου ή Ζωοδόχου Πηγής, Αγ. Σώζων και 
Αγ. Τριάς και οι δυο του 16ου αι., Αγ. Χριστόφορος προ του 1830 και Ταξιάρχες).  

Υπάρχουν ακόµη έξι αξιόλογα γεφύρια, δυο στην Κόνιτσα (τοξωτή γέφυρα Αώου 
Κόνιτσας 1870-1871 και Τοπόλιτσας), στην Κλειδωνιά (Κλειδωνιάβιστας Βοϊδοµάτη στην 
έξοδο του Φαραγγιού του π. Βίκου), στο Μολυβδοσκέπαστο δυο νεότερα πέτρινα γεφύρια 
(ένα εντός του οικισµού και άλλο δίπλα στην Μονή Κοιµήσεως της Θεοτόκου) και στο 
Αηδονοχώρι (Μπουραζανίου). Νερόµυλοι βρίσκονται στην Κλειδωνιά στο Αηδονοχώρι 
(νεροτριβή-µαντάνι - Μπουραζανίου) και στο Μολυβδοσκέπαστο, και στα Καβάσιλα 
υπάρχουν ιαµατικά λουτρά.  

Αναφορικά µε τους αρχαιολογικούς χώρους, στο ∆.∆. Κονίτσης υπάρχουν στη θέση 
Μετόχι Λιατοβουνίου ενδείξεις Πρώιµης Εποχής Σιδήρου (ΠΕΣ - 11ος-7ος αι. π.Χ.), στη 
θέση Λιατοβούνι (Αγ. Αθανάσιος) νεκροταφείο ΠΕΣ µέχρι και τον 4ο αι. π.Χ., στις θέσεις 
Παλαιοαγορίτσα και Εληά ενδείξεις Πρώιµης Εποχής Χαλκού (ΠΕΧ 3.200-2.000 π.Χ.), 
ρωµαϊκά οικιστικά κατάλοιπα και θεµέλια παλαιοχριστιανικού συγκροτήµατος, στη θέση 
Γεωργική Σχολή ενδείξεις ΠΕΧ και ιστορικών χρόνων, στη θέση Ακρόπολη (Καστρί) 
κατάλοιπα βυζαντινού φρουρίου του 14ου αι. µε νεότερες φάσεις και προσθήκες της εποχής 
του Αλή Πασά και στη θέση Ζιάβισκο ενδείξεις 2ου αι. π.Χ. και 4ου-6ου αι. µ.Χ. Εντός του 
οικισµού βρίσκονται ακόµη, ενδιαφέροντα θρησκευτικά µουσουλµανικά κτίσµατα όπως, 
τέµενος του 16ου αι., δυο τεκκέδες (Κενανίδη, Μουρεχίδη) και µαυσωλείο (τουρµπές 
ΤεκέΣιέχ-Ντλιγκα). Τέλος, άξια ενδιαφέροντος είναι η οικία Χάµκως (18ος-19ος αι.), το σηµ. 
Γυµνάσιο (οικία Σίσκου 1845), το κελλί (Χρύσανθου Λαϊνά) προ του 1830 και δυο νεότερα 
µνηµεία (Αναγνωστοπούλειος Σχολή και κτίριο Λιούσκα Αδάµου).  

Στο ∆.∆. Κλειδωνιάς, στη θέση Καλύβια υπάρχουν ενδείξεις του 3ου αι. π.Χ. και 
ενδείξεις σε θέσεις στα δυτικά πρανή της κοιλάδας Αώου-Βοϊδοµάτη εγκατάστασης ΠΕΣ και 
9ου-7ου αι. π.Χ. Βρίσκονται ακόµη παλαιολιθικά κατάλοιπα (17.000-10.000 π.Χ.) 
(βραχοσκεπή) στη θέση Κλειδί, Φαράγγι Βίκου, καθώς και παλαιολιθικό σπήλαιο στη θέση 
Νέλλες. Στο ∆.∆. Ηλιορράχης, στις θέσεις Αγία Τριάδα και Μπίχλη υπάρχουν ενδείξεις 
εγκατάστασης της ΠΕΣ. Στο ∆.∆. Αετόπετρας, στη θέση Παναγιά (αγρός Νούτσου), 
οικιστικά κατάλοιπα 5ου-7ου αι. µ.Χ. Στο ∆.∆. Μελισσόπετρας υπάρχουν λείψανα φρουρίου 
του 3ου - 1ου αι. π.Χ. σε λόφο στα σύνορα στη συµβολή Αώου-Σαραντάπορου 
(Μεσογέφυρα). Στο ∆.∆. Αηδονοχωρίου βρίσκεται παλαιολιθικό σπήλαιο και στη θέση 
Μπουραζάνι υπάρχουν αρχαιολογικά κατάλοιπα 9ου-7ου αι. π.Χ.  

Τρεις οικισµοί είναι κηρυγµένοι παραδοσιακοί, το Ιστορικό Κέντρο της Κόνιτσας 
(ΦΕΚ 179∆-02.03.1993 και ΦΕΚ 24∆-26.01.2000), η Καλλιθέα (ΦΕΚ 615∆-01.11.1979, 
τροπ. ΦΕΚ 423∆-20.06. 1995) και η Κλειδωνιά (ΦΕΚ 615∆-01-11-1979, τροπ. ΦΕΚ 423∆-
20.06. 1995). Ακόµη υπάρχει κηρυγµένος αρχαιολογικός χώρος Αώου-Βοϊδοµάτη (ΦΕΚ 
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644Β7-30.07.1996), ο οποίος εκτείνεται από την Κόνιτσα µέχρι το Αηδονοχώρι, 
περιλαµβάνοντας τµήµατα του Βοϊδοµάτη, του Αώου και του Σαραντάπορου ως τα σύνορα 
µε την Αλβανία.  

Οι οικισµοί της Λάκκας του π. Αώου είναι οι παρακάτω πέντε: ∆ίστρατο, Άρµατα, 
Παλαιοσέλι, Πάδες και Ελεύθερο. Είναι χωροθετηµένοι σε υψόµετρο 870-1140µ, έχουν 
επιφάνεια 170,2 τ.χλµ, πληθυσµό 459 κατοίκους (2011) και µέση πυκνότητα της τάξης των 
2,7 κ/τ.χλµ. Υπάρχει παραποτάµια βλάστηση µε πλατάνια, δάση οξυάς, ελάτης, µαύρης 
πεύκης και βελανιδιές. Στην περιοχή υπάρχει Λαογραφικό Μουσείο  στο Παλαιοσέλι, 
τέσσερεις ενδιαφέρουσες εκκλησίες, δυο στο ∆ίστρατο (Προφήτη Ηλία και Κοιµήσεως 
Θεοτόκου του 19ου αι.), στα Άρµατα (Αγ. Νικολάου) και στο Παλαιοσέλι (Αγίας 
Παρασκευής). Βρίσκονται ακόµη τρείς ενδιαφέροντες νερόµυλοι, στο ∆ίστρατο (δριστέλα), 
Άρµατα (νεροπρίονο) και Παλαιοσέλι (Καπέτη).  
 
1.4. Αναπτυξιακές δυνατότητες της Περιφέρειας και του ∆ήµου  
 
Προτεινόµενες βασικές παραγωγικές δραστηριότητες (ΦΕΚ 1451-6.10.2003)  
Πρωτογενής Τοµέας: Ως βασικοί στόχοι ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα προτείνονται η 
βελτίωση της παραγωγής και η στροφή προς την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία µε 
παράλληλη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων µε στόχο την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας του τοµέα. Ανάπτυξη ελεύθερης ή ηµι-σταυλισµένης κτηνοτροφίας. 
Προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων µε ιδιαίτερη έµφαση στην ορθολογική 
διαχείριση τους (π.χ. βοσκότοποι, δάση, υδάτινοι πόροι κτλ). Ολοκληρωµένα διαχειριστικά 
προγράµµατα παρεµβάσεων, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές για ανάπτυξη συµπληρωµατικών 
και εναλλακτικών δραστηριοτήτων για συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού και 
προσέλκυση νέων αγροτών. Υποστήριξη της ανάπτυξης της πεστροφοκαλλιέργειας και 
κυπρινοκαλλιέργειας.  
∆ευτερογενής Τοµέας: Αξιοποίηση της επιστηµονικής και τεχνολογικής υποδοµής του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και των ΤΕΙ της Ηπείρου για ανάπτυξη κλάδου έντασης γνώσης. 
Ανάπτυξη παραγωγών φιλικών προς το περιβάλλον, µεταποίηση βιολογικών προϊόντων και 
σύνδεση µε τον τουρισµό. Αξιοποίηση του ενδογενούς δυναµικού σε παραδοσιακή 
χειροτεχνία και οικοτεχνία και σύνδεσή του µε τον τουρισµό. Ευρύτερη διασυνοριακή 
ενίσχυση της οικονοµικής συνεργασίας, ακολουθώντας την κατάλληλη πολιτική, µε την 
Αλβανία µε δηµιουργία ΠΟΑΠ∆ – ΒΕΠΕ στο πλαίσιο των νέων δήµων όπως της Κόνιτσας 
(ΦΕΚ 124Α-13.06.1997- Ν. 2508) (Κώτσιος κ.ά. 2012).  
Τριτογενής Τοµέας: Τουρισµός. Ανάπτυξη οικολογικού τουρισµού στα ευαίσθητα 
οικοσυστήµατα (εθνικός δρυµός, αισθητικά δάση κτλ) και ήπιες µορφές τουρισµού στις 
λοιπές προστατευµένες περιοχές (π.χ. Natura, Corine) µε ολοκληρωµένη διαχείρισή τους. 
Ολοκληρωµένα προγράµµατα ειδικών και ήπιων µορφών τουρισµού όπως ορεινός, 
πολιτιστικός, οικολογικός στις ορεινές περιοχές Κόνιτσας - Μαστοροχωρίων - Ζαγορίου, 
Πωγωνοχωρίων κλπ. Αναβάθµιση, εκσυγχρονισµός και συµπλήρωση της τουριστικής 
υποδοµής, κυρίως µε επανάχρηση παραδοσιακών κτιρίων. Συγκρότηση φορέων ανάπτυξης 
τουρισµού, προώθηση προγραµµάτων υποστήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων του 
κλάδου, έρευνα αγοράς, διαφήµιση, προβολή και κατάρτιση προσωπικού (Ρόκος 2004).  
Εκπαίδευση - Υγεία: Ενίσχυση της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εισαγωγή 
της τηλε-εκπαίδευσης για σχολεία των ορεινών και αποµακρυσµένων περιοχών. Βελτίωση 
των υπηρεσιών υγείας, µε ενίσχυση των κέντρων υγείας ώστε να καλύπτουν τουλάχιστον τα 
οικιστικά κέντρα ως και 3ου επιπέδου. Ανάπτυξη υπηρεσιών τηλεϊατρικής για την 
εξυπηρέτηση των ορεινών αποµακρυσµένων οικισµών της Περιφέρειας.  
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Αξιολόγηση τοµέων παραγωγικών δραστηριοτήτων (2013)  
Σύµφωνα µε την Έκθεση αξιολόγησης του  2013, ο πρωτογενής τοµέας εξακολουθεί να 
αποτελεί την κυρίαρχη παραγωγική χρήση γης, µε κύριες ζώνες συγκέντρωσης το 
λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και την πεδιάδα της Άρτας – Φιλιππιάδας µε προέκταση προς 
Πρέβεζα. Η µεταποιητική δραστηριότητα στη µεθοριακή ζώνη παραµένει σε σχετικά χαµηλά 
επίπεδα. Η οικονοµική κρίση επηρεάζει σηµαντικά τη χωρική οργάνωση της µεταποίησης 
δεδοµένης της µείωσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος.  Η δραστηριότητα στον γ΄ τοµέα µε 
εξαίρεση τον τουρισµό αναπτύσσεται κυρίως στα τέσσερα µεγάλα αστικά κέντρα της 
Περιφέρειας, µε κυριαρχία των Ιωαννίνων. Στην ενδοχώρα το Μέτσοβο και τα Ζαγοροχώρια 
φαίνεται να εµφανίζουν αξιόλογη δυναµική. Επισηµαίνεται η αναγκαιότητα σύνδεσης της 
πρωτογενούς παραγωγής και του τουριστικού προϊόντος µε την ανάπτυξη πολυθεµατικών 
τουριστικών δικτύων που να αξιοποιούν συστηµατικά το σύνολο των διατιθέµενων 
τουριστικών πόρων (Θεώρηµα Α.Ε. κ.ά. 2013).  

Ιδιαίτερη σηµασία στην ανάπτυξη της Ηπείρου έχει το Φυσικό περιβάλλον της 
περιοχής, όπου περιλαµβάνονται υψηλής ποιότητας οικοτουριστικοί φυσικοί πόροι (εθνικοί 
δρυµοί, περιοχές Natura, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, υγροβιότοποι κ.α.). Επίσης 
διατηρούνται σηµαντικά στοιχεία αρχιτεκτονικής παραδοσιακής κληρονοµιάς (π.χ. 
παραδοσιακοί οικισµοί, γεφύρια, εκκλησίες κ.α.) και αξιόλογοι αρχαιολογικοί χώροι. Οι 
παραπάνω πόροι αποτελούν σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ηπείρου και µπορούν 
να ενισχύσουν άλλες δραστηριότητες που συνδέονται άµεσα µε τον τουρισµό (π.χ. 
γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή, κατασκευές, µεταφορές κ.ά.) (Ρόκος 2004).  
 
2. Κοινωνιο-χωρικό υποσύστηµα της Περιφέρειας και του ∆ήµου  
 
2.1. Περιφερειακός Χωρικός Σχεδιασµός της Περιφέρειας Ηπείρου (2003-2013)  
 
Γεωπολιτική και οικονοµική διερεύνηση της Περιφέρειας Ηπείρου  
Με βάση τη χρηµατοοικονοµική ελληνική κρίση και τις διαµορφούµενες τάσεις γεωπολιτικής 
αναβάθµισης των ακτών της Αδριατικής και του Ιονίου κρίνεται αναγκαία η αναθεώρηση του 
Περιφερειακού Πλαισίου (ΠΠ) της Ηπείρου (ΦΕΚ 1451/2003). ∆ηµιουργήθηκε µια σειρά 
σηµαντικών παραγόντων κρίσιµων για την εξέλιξη της Περιφέρειας όπως: Το οικονοµικό 
µέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη, η τελική επιλογή των χαράξεων των αγωγών φυσικού 
αερίου, η διερεύνηση πιθανών κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στη Β∆ Ελλάδα, τα θαλάσσια 
σύνορα µε την Αλβανία. Τοπικοί παράµετροι επίσης που επηρεάζουν το ΠΠ αποτελούν η 
υλοποίηση του δυτικού άξονα (∆υτική Ελλάδα - Άρτα - Ιωάννινα - Καλπάκι – Κόνιτσα – 
Αλβανία), του παράκτιου δρόµου Πρέβεζας - Ηγουµενίτσας - Σαγιάδας - Aγ. Σαράντα, οι 
ιδιωτικοποιήσεις σηµαντικών υποδοµών (λιµάνι Ηγουµενίτσας, αεροδρόµιο Ιωαννίνων κ.ά.), 
αλλά και η διάθεση στο µέλλον επαρκών πόρων για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής ή 
προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου, η εξέλιξη αναπτυξιακών δεικτών (π.χ. 
απασχόληση, ανεργία κ.ά.). Συνεπώς η Ήπειρος, όπως και η χώρα στο σύνολο, βρίσκεται σε 
ένα µεταβατικό στάδιο εξέλιξης ενώ το εγχείρηµα ακόµα και της αναθεώρησης του 
περιφερειακού σχεδιασµού (2003) περιέχει κινδύνους αστοχίας, εξαιτίας της ρευστότητας του 
οικονοµικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.  

Η οικονοµικό-κοινωνική συγκυρία της κρίσης φαίνεται να περιορίζει σηµαντικά τη 
διαθεσιµότητα δηµόσιων πόρων εθνικών και της Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020, ώστε να 
χρηµατοδοτηθούν έργα υποδοµής και αναπτυξιακών προγραµµάτων όπως συνέβαινε µέχρι 
πρόσφατα. Οι εξελίξεις αυτές δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα της λειτουργίας των 
πλεονεκτηµάτων που απέκτησε η περιοχή µε κυριότερο, την µερική έστω άρση της 
αποµόνωσης λόγω της Εγνατίας Οδού. Επίσης, καθυστερεί και η κατασκευή του ∆υτικού 
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άξονα σύνδεσης της Ηπείρου µε τη Νότια Ελλάδα και την Αλβανία, µε επιπτώσεις στη 
διάχυση της ανάπτυξης. Οι παραπάνω παρατηρήσεις – διαπιστώσεις και η µειωµένη 
διαθεσιµότητα δηµόσιων πόρων οδηγούν στην υιοθέτηση δύο εναλλακτικών αναπτυξιακών 
δυνατοτήτων: A) Να επιδιωχθεί στόχευση παρεµβάσεων µε βάση τη χωρική διασπορά στην 
περιφέρεια µε στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη. Η επιλογή αυτή ακολουθεί τη λογική του 
υφιστάµενου προγραµµατισµού και οδηγεί σε µεγαλύτερη διασπορά των παρεµβάσεων και 
των διαθέσιµων πόρων, δεδοµένου ότι έχουν πολλαπλασιαστεί και διαχυθεί, εξαιτίας της 
κρίσης, τα προβλήµατα. B) Να επικεντρωθούν οι αναπτυξιακές προσπάθειες σε 
συγκεκριµένους τοµείς και χωρικές ενότητες, όπου αποδεδειγµένα διαπιστώνεται ότι υπάρχει 
συγκριτικό πλεονέκτηµα και συνεπώς µπορεί να δηµιουργηθεί αναπτυξιακό πεδίο ακόµη και 
µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα σε άλλους τοµείς και χωρικές ενότητες. Η παραγωγική 
βάση της περιοχής τείνει να επιβάλει ως αναγκαιότητα υπό τις υφιστάµενες συνθήκες την 
δεύτερη επιλογή (B).  
 
2.2. Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ∆ήµου Κόνιτσας (2014)  
 
Θεσµικό πλαίσιο για τις χωρικές παρεµβάσεις  
Το 2014 δηµοσιεύτηκε η έγκριση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) σε τµήµα του 
∆ήµου Κόνιτσας (ΦΕΚ 136 ΑΑΠ/28.04.2014). Η µελέτη του ΓΠΣ έγινε στο πλαίσιο του 
νόµου 2508 (ΦΕΚ 124 Α/13.06.97) που αναθεωρήθηκε µε το ΦΕΚ 142 Α/28.06.14. Το ΓΠΣ 
συνυπολογίζει, ενσωµατώνει ή εξειδικεύει, τις προβλέψεις των λεγόµενων υπερκείµενων 
επιπέδων του χωρικού προγραµµατισµού, ήτοι του Γενικού Χωροταξικού της χώρας, του 
Χωροταξικού της Περιφέρειας και των ήδη θεσµοθετηµένων Ειδικών Χωροταξικών, και 
συνυπολογίζει τον χωρικό σχεδιασµό των γειτονικών ΟΤΑ. Η περιοχή µελέτης του ΓΠΣ, µε 
επίκεντρο τον οικισµό της Κόνιτσας, περιλαµβάνει µεγάλο τµήµα της Ν∆ ζώνης του 
σηµερινού ∆ήµου. Το µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής που εξετάζει η µελέτη µας, βρίσκεται 
ΒΑ των ορίων του ΓΠΣ. Ένα αξιοπρόσεκτο στοιχείο του ΓΠΣ είναι ότι εντάσσει το 
µεγαλύτερο µέρος της εδαφικής επικράτειας που καλύπτει στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας 
(ΠΕΠ).  

Το ‘Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης’ του ισχύοντος αλλά σε διαδικασία αναθεώρησης 
Περιφερειακού Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Ηπείρου κατατάσσει την εδαφική επικράτεια του 
∆ήµου σε ‘Ενδεικτικές Ζώνες Προτεραιότητας Ήπιας Ανάπτυξης Τουρισµού’ ή στην 
‘Ευρύτερη Ζώνη Ορεινών και Ηµιορεινών Όγκων’ ενώ προβλέπει ανάπτυξη βιοµηχανίας-
βιοτεχνίας στην περιοχή της Μελισσόπετρας - Καλόβρυσης, κοντά στο δρόµο προς Αλβανία.  
To Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τον Τουρισµό (2007) κατέτασσε το µεγαλύτερο µέρος του ∆ήµου στις 
πολύ ευρείες περιοχές που είναι ‘αναπτυσσόµενες τουριστικά µε περιθώρια ανάπτυξης 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού’. Πρακτικά ταυτόσηµη ήταν η πρόβλεψη της ακυρωθείσας 
Αναθεώρησης του 2013, που αναφερόταν σε ‘Περιοχές ενδεικνυόµενες για την ανάπτυξη 
ειδικών εναλλακτικών µορφών τουρισµού’, προβλέποντας ειδικότερα και την ανάπτυξη 
χιονοδροµικού τουρισµού. Το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τη Βιοµηχανία για τη ζώνη που µας 
ενδιαφέρει προτείνει ‘ειδική ενίσχυση της βιοτεχνίας’ στις ορεινές περιοχές.  
 
Οδικό ∆ίκτυο ∆. Κόνιτσας  
Ο ∆ήµος Κόνιτσας κατέχει κοµβική θέση από συγκοινωνιακής πλευράς, καθώς µέσω αυτού 
αναπτύσσονται διαδηµοτικές, διανοµαρχιακές, διαπεριφερειακές και διεθνείς οδικές 
συνδέσεις. Οι υφιστάµενοι οδικοί άξονες και κυρίως ο Εθνική Οδός Ε20 Κοζάνης - 
Ιωαννίνων χρειάζονται συντήρηση οδοστρώµατος, βελτίωση σήµανσης και ασφάλειας. 
Προτείνονται επίσης πρόσθετες συνδέσεις µεταξύ των οικισµών εντός και εκτός του ∆ήµου 
Κόνιτσας που σήµερα πραγµατοποιούνται µέσω χωµάτινων δρόµων, προκειµένου να 
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ολοκληρωθούν κυρίως τα ορεινά οδικά κυκλώµατα. Οι συνδέσεις που πρέπει να ενισχυθούν 
µε ασφαλτόστρωση του υφιστάµενου δρόµου είναι: 1) Σύνδεση Καλυβιών (Κάτω 
Κλειδωνιάς) µε Ζαγόρι. 2) Σύνδεση (Άνω) Κλειδωνιάς µε Καλλιθέα. 3) Σύνδεση 
Μολυβδοσκεπάστου µε Αηδονοχώρι. 4) Ολοκλήρωση οδικού κυκλώµατος στα όρια ∆ήµων 
Κόνιτσας και Άνω Πωγωνίου, µε σύνδεση Μολυβδοσκεπάστου µε Κεφαλόβρυσο. 5) 
Σύνδεση Καβασίλων µε Εξοχή. 6) Βελτίωση σύνδεσης Πηγής µε το νοµαρχιακό οδικό 
δίκτυο, ώστε να µειωθεί η χρονοαπόσταση προς τη Λάκκα Αώου από βορρά. 7) Ολοκλήρωση 
έργων άξονα Κόνιτσας – Βασιλίτσας. 8) Βελτίωση οδικού κυκλώµατος Σµόλικα, µε 
διανοίξεις χωµάτινων συνδέσεων. 9) Βελτίωση άξονα Κόνιτσας - Μεθοριακού Σταθµού 
Μέρτζιανης. Προτείνεται επίσης στην περιοχή ένα δίκτυο µονοπατιών που θα αξιοποιεί τις 
παλιές διαδροµές και θα συνδέει τα αξιόλογα πολιτιστικά και φυσικά στοιχεία του χώρου που 
είναι: οι έξοδοι από τα ποτάµια (Βοϊδοµάτης - Αώος), η κοιλάδα Αώου, η πεδιάδα της 
Κόνιτσας και οι παραποτάµιες περιοχές και θα επεκτείνεται και σε άλλα ∆.∆. του ∆ήµου ως 
τα Μαστοροχώρια. Θα προβάλλει επίσης και άλλα στοιχεία τοπικού ενδιαφέροντος (π.χ. 
βρύσες, ξωκλήσια, ποτίστρες, νεροτριβές), καθώς και στοιχεία που δεν κατατάσσονται ως 
µνηµεία (Τσότσος κ.ά. 2001, ∆ηµητριάδης κ.ά. 2000).  
 
2.3. Τοπικό σύστηµα οικισµών (Τοπικών Κοινοτήτων)  
Το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης της περιφέρειας Ηπείρου (2003) ακολουθεί αφενός τις 
γενικές αρχές και άξονες του εθνικού ΣΠΑ 2000-2006 και αφετέρου συντάσσεται µε τις 
βασικές επιλογές του Ευρωπαϊκού Σχεδιασµού Χωρικής Ανάπτυξης (ESDP). Βασικοί πόλοι 
ανάπτυξης της περιφέρειας είναι τα τέσσερα αστικά κέντρα (1ου και 2ου επιπέδου) που 
αποτελούν και τις πρωτεύουσες των νοµών. Τα τέσσερα αυτά κέντρα οργανώνονται σε δύο 
δίπολα που είναι: α) Το πρώτο βόρειο δίπολο (όρος που θεωρείται άστοχος), (Ιωαννίνων – 
Ηγουµενίτσας µε κύριο πόλο τα Ιωάννινα, επωφελείται την πόλη  µε την υποδοµή όπως 
πανεπιστήµιο, αεροδρόµιο και άλλα και από β) το δεύτερο δίπολο (Άρτας - Πρέβεζας) που 
επωφελείται της τουριστικής ανάπτυξης του Ιονίου.  

Οι βασικοί άξονες διαπεριφερειακής ανάπτυξης που προδιαγράφονται είναι οι 
ακόλουθοι:  
Ι) Ηγουµενίτσα – Ιωάννινα µε προέκταση προς Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη – Τουρκία 
προς Α και προς ∆ (Ιταλία – Αδριατική). Ο άξονας αυτός εµπεριέχει έµφαση στις διεθνείς 
µεταφορές, τις υπηρεσίες εµπορίου, τις νέες τεχνολογίες και τη µεταποίηση. ΙΙ) Ηγουµενίτσα 
– Πρέβεζα µε προέκταση προς Β σε Σαγιάδα – Αλβανία, προς Ν σε κεντρική Ελλάδα – 
Πάτρα και προς ∆ µε τα Ιόνια νησιά. Ο άξονας αυτός χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα 
ανάπτυξης τουρισµού και συναφών υπηρεσιών. ΙΙΙ) Άρτα – Ιωάννινα – Καλπάκι (Κόνιτσα) – 
Κακαβιά, µε προέκταση προς Β στην Αλβανία και προς Ν στην κεντρική Ελλάδα. Ο άξονας 
αυτός οριοθετεί ζώνες εντατικών κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, ήπιας τουριστικής 
ανάπτυξης στους ορεινούς όγκους και βιοµηχανική ανάπτυξη µέσω ενός δικτύου ΒΙΠΕ και 
ΒΙΠΑ / ΒΙΟΠΑ.  
 
Προβλεπόµενη χωροταξική οργάνωση δικτύου οικισµών και ιεράρχηση οικιστικού δικτύου 
(ΦΕΚ 1451/2003)  
Η οικιστική διαβάθµιση που προτείνεται σε επίπεδο περιφέρειας είναι η ακόλουθη: Κέντρο 
1ου επιπέδου (πρωτεύουσα της Περιφέρειας), Κέντρο 2ου επιπέδου (πρωτεύουσα του Νοµού), 
Κέντρο 3ου επιπέδου (δυναµικά κέντρα Νοµού), Κέντρο 4ου επιπέδου ενισχυµένα 
(δευτερεύοντα δυναµικά κέντρα), Κέντρο 4ου επιπέδου (έδρες ∆ήµων), Εξαρτηµένα κέντρα 
5ου επιπέδου (κοινότητες που δεν εντάχθηκαν σε συνενώσεις και όλοι οι υπόλοιποι οικισµοί 
(Πίνακας 5).  
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1ου επιπέδου αποτελούν τα Ιωάννινα µε κυρίαρχο ρόλο στη Περιφέρεια Ηπείρου και εµβέλεια 
διαπεριφερειακή και διακρατική (Αλβανία). Η ολοκλήρωση των προγραµµατισµένων έργων 
στην περιφέρεια θα αναβαθµίσουν το ρόλο των Ιωαννίνων ως κέντρο µεταφοράς τουρισµού, 
υπηρεσιών, εκπαίδευσης και µεταφοράς νέων τεχνολογιών σε διαπεριφερειακό και 
διακρατικό επίπεδο.  
2ου επιπέδου κέντρα αποτελούν οι πρωτεύουσες των νοµών Πρεβέζης (Πρέβεζα), Θεσπρωτίας 
(Ηγουµενίτσα) και Άρτας (Άρτα).  
3ου επιπέδου 4ου ενισχυµένου επιπέδου αποτελούν τα ακόλουθα κέντρα στην περιοχή µελέτης:  
Η Κόνιτσα σηµαντικό ηµιαστικό κέντρο µε ικανοποιητικό αριθµό κοινωνικών 
εξυπηρετήσεων και  κοµβικό ρόλο στην παραµεθόριο περιοχή. Η Κόνιτσα σχηµατίζει δίπολο 
µε το ∆ελβινάκι (ενισχυµένο κέντρο 4ου επιπέδου) και µαζί εξυπηρετούν ευρύτερη ενότητα 
οικισµών: τα Μαστοροχώρια, τα Πωγωνοχώρια και τις κοινότητες ∆ίστρατου, Φούρκας, 
Αετοµηλίτσας και ∆. Καλπακίου. Στην ίδια περιοχή Ιωαννίνων, εντάσσονται το Μέτσοβο που 
συσπειρώνει µικρό αριθµό οικισµών µικρού µεγέθους, αλλά µε µεγάλη τουριστική, 
πολιτιστική – συνεδριακή δραστηριότητα αλλά και σηµαντική βιοτεχνία. Τα Πράµαντα και 
τα Άγναντα (δίπολο) επίσης ανήκουν στην ίδια περιοχή συγκεντρώνουν σηµαντικό αριθµό 
οικισµών των βορείων Τζουµέρκων και προτείνεται να λειτουργήσουν ως 3ου επιπέδου µε 
συγκέντρωση ικανοποιητικού κοινωνικού εξοπλισµού. Επίσης στην ίδια περιοχή επιρροής 
των Ιωαννίνων εντάσσονται η Ζίτσα και τα ∆ερβίζιανα (4ου ενισχυµένου επιπέδου) που 
συσπειρώνουν έναν σηµαντικό πλέγµα ορεινών και ηµιορεινών οικισµών (Πίνακα 5).  
 
Επιρροές στο τοπικό δίκτυο οικισµών (2013)  
Η ιεράρχηση των οικιστικών κέντρων της περιφέρειας για πολλά χρόνια παρέµενε σχετικά 
σταθερή, όµως αρχίζει να µεταβάλλεται λόγω σταδιακών αλλαγών των πραγµατικών 
εξαρτήσεων των οικισµών, γεγονός που θέτει σε αµφισβήτηση την τρέχουσα ιεράρχηση του 
οικιστικού δικτύου ιδιαίτερα στη βάση της πυραµίδας. Με το πρόγραµµα «Καλλικράτης» και 
τις διοικητικές µεταβολές του, κάποιοι ορεινοί οικισµοί 4ου ενισχυµένου επιπέδου 
παραµένουν ελλειµµατικοί σε σχέση µε τον κοινωνικό τους εξοπλισµό και την 
προσπελασιµότητα τους ως προς το ρόλο που καλούνται να παίξουν.  

Πίνακας 5. Ιεραρχία και διάρθρωση του οικιστικού δικτύου Ηπείρου – ∆ήµος Κόνιτσας 
Table 5. Hierarchy and structure of the residential network of Epirus – Mun. of Konitsa 

 
Πηγή: Προσαρµογή από ΠΧΣΑΑ Περιφ. Ηπείρου (ΦΕΚ 1451/2003) σελ. 2076(1) 
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3. Πρόγραµµα ανασυγκρότησης του ∆ήµου Κόνιτσας. Πόλοι και άξονες ανάπτυξης  
 
3.1. Προβλήµατα – προοπτικές  
Θα παρουσιαστούν στη συνέχεια οι προγραµµατικές δεσµεύσεις και τα προβλήµατα τοπικού 
επιπέδου του ∆ήµου Κόνιτσας όπως συνάγονται από το ΠΠ της Περιφέρειας Ηπείρου (2003 
και 2013). Ο τοπικός προγραµµατισµός του ∆ήµου Κόνιτσας δεσµεύεται µεθοδολογικά από 
τον προγραµµατισµό του ΠΠ Ηπείρου (ΠΠΧΣΑΑ - ΦΕΚ 1451/2003). Ο τελευταίος έχει 
αξιολογηθεί κριτικά µε έκθεση της Γεν. Γραµµατείας ΥΠΕΚΑ το 2013, από την οποία 
προτάθηκε να αναθεωρηθεί ως προς αρκετούς στόχους του (Θεώρηµα Α.Ε. κ.ά. 2013). 
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα υπάρχει ένα τρέχον υπερκείµενο προγραµµατικού πλαισίου 
ασαφές, αλλά και έχουν τεθεί αρκετά νέα σηµεία που βοηθούν την τοπική προγραµµατική 
διαδικασία που επιχειρούµε. Αυτά είναι τα ακόλουθα:  
α) Από τα κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία προκύπτει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η βιολογική 

γεωργία - κτηνοτροφία ηµι-σταβλισµένης µορφής έτσι ώστε τα προϊόντα παραγωγής να 
αποκτήσουν «brand name» και να συνδεθούν µε το τουριστικό προϊόν. Παράλληλα θα 
πρέπει να προστατευθεί το περιβάλλον από τη µόλυνση των επιβαρυντικών χρήσεων του 
πρωτογενούς τοµέα. Η δηµογραφική γήρανση και ελάττωση του πληθυσµού πρέπει να 
συνοδεύεται µε µέτρα συγκράτησης και προσέλκυσης νέων οικογενειών που θα 
εξειδικευτούν κυρίως στο πρωτογενή και δευτερογενή σχετικό τοµέα (γεωργία, 
κτηνοτροφία, χειροτεχνία, επεξεργασία πέτρας, υφαντά, βιοτεχνία κ.ά.), ενώ θα δεχτούν 
επιµόρφωση, τουριστική εκπαίδευση και άλλες δεξιότητες. Η ελκυστικότητα για τους 
νέους κατοίκους πρέπει να συνοδεύεται από σταθερά στο χρόνο κίνητρα (π.χ. φορολογικά, 
επιµορφωτικά, εκπαιδευτικά κ.ά.) που θα πλαισιώνονται µε υποστηρικτικές υπηρεσίες 
τηλεϊατρικής - τηλεδιδασκαλίας στα πιο αποµακρυσµένα µέρη, καθώς και διευκολύνσεις 
σε θέµατα κατοίκισης, κυκλοφορίας κλπ.. Η οικονοµική βοήθεια προς τον τοπικό 
πληθυσµό θα συµπληρωθεί µε τη λειτουργία περιοδικών – µόνιµων αγορών (παζάρια) σε 
επιλεγµένους χωροταξικά οικισµούς του ∆ήµου (κεντρικοί τόποι).  

β) Οι νέοι αναπτυξιακοί άξονες της Περιφέρειας Ηπείρου επικεντρώνονται στα Ιωάννινα, που 
αποκτούν εθνική εµβέλεια, ως ακολούθως: 1. Άξονας Αδριατική – Ηγουµενίτσα – 
Ιωάννινα – Μακεδονία (Βαλκάνια – Τουρκία) [Εγνατία Οδός]. 2. Άξονας Στερεά Ελλάδα 
(Θεσσαλία)- Άρτα – Ιωάννινα – Καλπάκι – Αλβανία (υπό κατασκευή). Η ανάπτυξη που 
πρέπει να συνοδεύεται από αύξηση αγορών, επιχειρηµατικότητας, τουρισµού κλπ. 
συνδέεται άµεσα µε την αναβάθµιση του οικιστικού χώρου στα αστικά αλλά και αγροτικά 
κέντρα. Έτσι θα πρέπει να τακτοποιηθούν οι εκκρεµότητες της πολιτικής γης, σχετικά µε 
υπάρχοντα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ κλπ. Παράλληλα θα πρέπει να εντοπισθεί, καταγραφεί και 
µελετηθεί η τοπική αρχιτεκτονική κληρονοµιά (Μαστοροχώρια, οικισµός Κόνιτσας, 
περιοχή Λάκκας Αώου κ.ά.), ώστε να εκπονηθούν σχετικές µελέτες διατήρησης του 
αξιόλογου κτιριακού αποθέµατος των κτιρίων µε παράλληλα διαχειριστικά προγράµµατα. 
Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι µεγάλο τµήµα του ∆ήµου είναι παραµεθόριο µε όλα 
τα θετικά ή αρνητικά στοιχεία που θα πρέπει να διερευνηθούν. Το διοικητικό πρόγραµµα 
Καλλικράτης έχει µεταβάλει την βαρύτητα κάποιων οικισµών ως προς τα κέντρα 
εξυπηρέτησης του πληθυσµού (π.χ. 4ου ενισχυµένου επιπέδου), όπως είναι το ∆ελβινάκι 
και άλλοι οικισµοί (Αετοµηλίτσα, Φούρκα). Η διερεύνηση του οικιστικού χώρου 
συνοδεύεται από τα δίκυτα υποδοµών όπου θα πρέπει να ανευρεθούν ικανοποιητικές 
λύσεις (π.χ. απορρίµµατα, ενέργεια, ύδρευση, αποχέτευση κ.ά.).  

γ) Αναβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος που συνεπάγεται τη µελέτη – διαχείριση: 1) του 
υδάτινου δυναµικού του ∆ήµου, όπως είναι ο π. Σαραντάπορος και π. Αώος καθώς και 
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τουριστική αξιοποίησή τους (π.χ. αθλητισµός) και 2) του φυσικού πλούτου του ∆ήµου, 
όπως δασικές εκτάσεις, όρη, διαδροµές, βιοποικιλότητα, πανίδα, χλωρίδα (Natura, 
Corine). Η αναβάθµιση του φυσικού πλούτου σε συνδυασµό µε την πλούσια τοπική 
ιστορία θα προσελκύσει πολλές δραστηριότητες ειδικών και ήπιων µορφών ορεινού, 
πολιτιστικού, οικολογικού και αρχιτεκτονικού τουρισµού.  

δ) Η ικανοποίηση των β) και γ) θα υποβοηθήσουν αµφίδροµα την αναβάθµιση του 
πολιτιστικού περιβάλλοντος που διαθέτει ο ∆ήµος, όπως η πολύχρονη και δηµοσιευµένη 
βιβλιογραφική παρουσία του σε εκκλησίες, µοναστήρια, παραδοσιακούς οικισµούς, 
γεφύρια κ.ά. Η χαρτογραφική καταγραφή - αποτύπωση - µελέτη - προστασία καθώς και η 
εκπόνηση διαχειριστικών προγραµµάτων θα βοηθήσουν τη δηµόσια γνωστοποίηση του 
πολιτιστικού πλούτου του ∆ήµου (Πίνακας 4) (Νιτσιάκος κ.ά. 1998).  

ε) Η προβολή (management) των τοπικών πόρων, όπως παραγωγή προϊόντων, τουριστικό 
ρεύµα, αγορές αλλά και η καθηµερινότητα των κατοίκων προάγεται µε την ανάπτυξη 
τοπικών οδικών κυκλωµάτων που πρέπει να κατασκευαστούν ή να βελτιωθούν ιδιαίτερα 
στους πολιτιστικούς θύλακες. Η αύξηση της προσπελασιµότητας και επισκεψιµότητας για 
τα εθνικά οδικά δίκτυα θα προσελκύσει τουρίστες από τον ευρύτερο ελλαδικό και 
βαλκανικό χώρο.  

στ) Ο τοπικός προγραµµατισµός - σχεδιασµός του ∆ήµου Κόνιτσας οφείλει να ακολουθήσει 
τις προδιαγραφές - κατευθύνσεις της Ε.Ε. (2013-2020) για την παροχή πόρων απ’ αυτήν. 
Συνεπώς θα πρέπει µέσα από µια αναθεώρηση του ΠΠ της Περιφέρειας Ηπείρου να 
τεθούν ιεραρχηµένες στρατηγικές επιλογές σε συγκεκριµένους τοµείς ανάπτυξης και 
αξιολόγησης των δράσεων στο επίπεδο της εφαρµογής µε θεσµοθέτηση της 
παρακολούθησης (monitoring). Σε αυτό το επίπεδο των άυλων δράσεων θα ζητηθεί η 
συµβολή του Παν. Ιωαννίνων και άλλων ΑΕΙ της χώρας για την παροχή γνώσης, 
τεχνολογίας και καινοτοµίας. Προς την κατεύθυνση αυτή ίσως θα βοηθήσουν και 
επενδύσεις της τοπικής ιδιωτικής ή άλλης πρωτοβουλίας (Σ∆ΙΤ, δηλ. εταιρικές σχέσεις 
δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα).  

 
3.2. Πρόγραµµα πολεοδοµικής παρέµβασης – πόλοι και άξονες ανάπτυξης  
Ο µετασχηµατισµός της κοινωνίας είναι ταχύτερος του πολεοδοµικού χώρου της, ο οποίος 
αποκαλείται στην πολεοδοµία, λειτουργικά οργανωµένος και κατασκευασµένος χώρος 
(Λ.Ο.Κ.Χ.) (∆ηµητριάδης 1992). Έτσι υπάρχουν τµήµατα του αστικού ή αγροτικού χώρου 
που απαιτούν εκσυγχρονισµό, ανάπλαση ή εξυγίανση για να παρακολουθήσουν την 
κοινωνική εξέλιξη. Στη φάση αυτή απαιτείται η επιστηµονική παρέµβαση µιας συνολικής 
διαδικασίας προγραµµατισµού – σχεδιασµού για τον µετασχηµατισµό του συνολικού 
χωρικού υποσυστήµατος προς µια νέα επιθυµητή µορφή (Κώτσιος κ.ά 2012). Θεωρείται 
βέβαια απαραίτητη και η βελτίωση του κοινωνιο-πολιτιστικού περιβαλλοντικού 
υποσυστήµατος (όπως πληθυσµός, τοµείς παραγωγής, θεσµοί, ιδεολογία κτλ.). Για τη 
δηµιουργία του πολεοδοµικού προγραµµατισµού ακολουθούµε τη µεθοδολογία που 
εµφανίζεται στον Πίνακα 6.  
(Α) Η λήψη απόφασης για επέµβαση στο πλαίσιο του γενικού προγραµµατισµού – 
σχεδιασµού (physical planning), σχετίζεται µε δεσµεύσεις από το Γενικό (π.χ. είδος 
πολιτεύµατος) ως το Ειδικό Πλαίσιο (π.χ. χρήστες, φορείς, δηµόσιες υπηρεσίες κ.ά.), ενώ 
βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση µε άλλα είδη προγραµµατισµού (π.χ. οικονοµικού, 
δηµογραφικού, οικολογικού κ.ά.). Επίσης βασική παράµετρος είναι η διαβούλευση µε τους 
τοπικούς φορείς της περιοχής επέµβασης (Π.Ε.).  
(Β) Ακολουθεί η καταγραφή - αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης (Υ.Κ.) που συλλέγει 
πληροφορίες, είτε µε εργασία πεδίου ή επαφή µε τους αρµόδιους για να τεκµηριώσει κάποιες 
στρατηγικές (σκοπούς, αντικείµενα, στόχους), που θέτει ο φορέας που έχει την ευθύνη 
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επέµβασης. Με συνεκτίµηση των κοινωνικών και χωρικών δεσµεύσεων της Π.Ε. καθώς και 
των δεσµεύσεων πλαισίου συντάσσεται η Τεχνική Έκθεση ανάλυσης της περιοχής επέµβασης 
και η οποία πλαισιώνεται από κείµενα, σχέδια, φωτογραφίες κ.ά. (Ασήµος κ.ά. 2010).  
(Γ) Ακολουθούν οι γενικές στρατηγικές ανάπτυξης της περιοχής επέµβασης. Θα πρέπει να 
παρατηρήσουµε ότι αυτές, στην παρούσα εισήγηση, τίθενται από τους συγγραφείς, απηχούν 
όµως το «πνεύµα της διοίκησης». Η φάση αυτή συνδέεται και µε την επόµενη, όπου τίθενται 
τα εναλλακτικά σενάρια επέµβασης. Επιλέχθηκαν επτά στρατηγικοί πόλοι και άξονες 
ανάπτυξης (I-VII), οι οποίοι εντάσσονται για λόγους µεθοδολογίας σε τρείς θεµατικές 
ενότητες (οικονοµία – πολιτισµός – χώρος / δίκτυα) (Πίνακας 6, στ. Γ). Κάθε στρατηγικός 
πόλος - άξονας µπορεί να αναλυθεί ενδεικτικά και συνοπτικά στα ακόλουθα προγράµµατα – 
υποπρογράµµατα – έργα / δράσεις (Πίνακας 6, στ. Ζ).  
Σε σχέση µε την πρώτη θεµατική (οικονοµία) προκύπτουν οι ακόλουθοι πόλοι – άξονες:  
I.  ∆ίνεται έµφαση στην πρωτογενή παραγωγή (βιολογική γεωργία - κτηνοτροφία, δασοπονία 

κ.ά.), στη δευτερογενή, κυρίως στην επεξεργασία ειδών πρωτογενούς παραγωγής, και 
στην τριτογενή, κυρίως στο τοπικό εµπόριο και στον τουρισµό. Η βελτίωση αυτών των 
τοµέων θα συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη και την παράλληλη επιµόρφωση του 
τοπικού πληθυσµού, στη συγκράτηση των νέων και στη µείωση της µετανάστευσης. 
Προτείνεται Πρότυπο Αγρόκτηµα στο Γαναδιό και Κτηνοτροφικό Πάρκο στην 
Αετοµηλίτσα.  

II. Στοχεύει στη δηµιουργία τοπικών αγορών οργανωµένων στα ευρωπαϊκά πρότυπα µε 
εξειδικευµένες λειτουργίες. Έτσι προτείνεται η δηµιουργία εξειδικευµένων αγορών στα 
τέσσερα κέντρα των γεωγραφικών ενοτήτων του ∆ήµου. Ο τύπος της προτεινόµενης 
αγοράς και τα κριτήρια επιλογής της χωροθέτησης εµφαίνονται στον Πίνακα 7. Εκεί 
εµφανίζονται οι οµάδες των εξυπηρετούµενων οικισµών καθεµιάς αγοράς (1-4) και ο 
βασικός άξονας προσπέλασης, οι συνοδευτικές και ενισχυτικές χρήσεις, καθώς και η 
ιστορική τεκµηρίωση που συµβάλλει στην επιλογή.  
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Πίνακας 6. Πρόγραµµα χωρικής επέµβασης στο ∆ήµο Κόνιτσας  

Table 6. Spatial interventions in the Municipality of Konitsa Programme  
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Πίνακας 7. Κριτήρια επιλογής προτεινόµενων κεντρικών τόπων - αγορών στο ∆ήµο Κόνιτσας  
 

Table 7. Criteria for the development of central locations – marketplaces in the Municipality of Konitsa  
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Ακολουθεί η βασική θεµατική «πολιτισµός» που περιλαµβάνει τρεις πόλους – άξονες 
(III-V): 1) Εξυγίανση, αξιοποίηση και διαχείριση του ποτάµιου συστήµατος του ∆ήµου 
(Σαραντάπορος, Αώος, Βοϊδοµάτης) (III). 2) Εντοπισµός, αξιολόγηση, ανάδειξη και 
διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος (IV). 3) Εντοπισµός, ανάδειξη και διαχείριση του 
πολιτιστικού περιβάλλοντος (V).  

Ακολουθεί η τρίτη βασική θεµατική «Χώρος και ∆ίκτυα» (VI-VII): Στοχεύει στη 
βελτίωση του πολεοδοµικού χώρου στον ∆ήµο, µε την ολοκλήρωση – συµπλήρωση – 
διόρθωση των υπαρχουσών µελετών (Γ.Π.Σ.), ώστε να βελτιωθεί µε υλοποίηση ο Λ.Ο.Κ.Χ. 
σε κάθε αστικό ή αγροτικό οικισµό. Ειδικά η ζώνη των παραδοσιακών οικισµών πρέπει µε 
ειδικό πρόγραµµα να αξιοποιηθεί µε βάση το υπάρχον απόθεµα (άδειων) πέτρινων κατοικιών 
για τουριστική αξιοποίηση (VI). Ο τελευταίος πόλος - άξονας συνδέεται άµεσα µε τη 
βελτίωση - συµπλήρωση του τοπικού οδικού δικτύου, τα ειδικά κυκλώµατα επίσκεψης των 
οικισµών, ιδίως των παραδοσιακών, καθώς και µε τα υπόλοιπα κοινόχρηστα δίκτυα των 
οικισµών (VΙΙ).  

Οι κατευθυντήριες στρατηγικές ανάπτυξης του προγραµµατισµού οδηγούν στην 
εκπόνηση των εναλλακτικών σεναρίων πολεοδοµικής ανάπτυξης της Π.Ε. (Πίνακας 6, στ. ∆). 
Τα σενάρια προκύπτουν από υπάρχουσες ιστορικές, χωρικές και κοινωνικές δεσµεύσεις, τις 
υπάρχουσες προτάσεις για την Π.Ε., καθώς και τις παρεµβάσεις του Ειδικού Πλαισίου. Κάθε 
σενάριο πρέπει να συνδέεται µε τα απαιτούµενα νοµοθετικά µέτρα, την κλίµακα επένδυσης – 
χρηµατοδότησης, τις επιπτώσεις στο χαρακτήρα της περιοχής κ.ά.  

Οι δύο τελευταίες φάσεις, (Ε) και (Ζ) οδηγούν στην εκπόνηση του προγράµµατος 
χωρικής επέµβασης (Π.Χ.Ε.). Έτσι, στη φάση (Ε) γίνεται η επιλογή ενός ολιστικού σεναρίου, 
που στηρίζεται σε όλους τους πόλους και άξονες ανάπτυξης (Πίνακας 6, στ. Γ). Τη φάση (Ζ) 
ακολουθεί η επεξεργασία του τελικού σεναρίου, που επιλέχθηκε στο χωροταξικό και 
πολεοδοµικό πλαίσιο της Π.Ε. Στο στάδιο αυτό πραγµατοποιείται µια αξιολόγηση των 
δεδοµένων (ανάλυση, τάσεις και προβολές υπάρχουσας κατάστασης – ολιστικό σενάριο 
ανάπτυξης) και στη συνέχεια διατυπώνεται το σχεδιαστικό πρόγραµµα χωρικής επέµβασης, 
που θα πρέπει να συνοδεύεται από (i) το πρόγραµµα χρήσεων (ποιοτικά - ποσοτικά), (ii) το 
διαγραµµατικό σχέδιο γενικής διάταξης (σχέδιο κελυφών), (iii) η µορφή και κλίµακα 
επένδυσης – χρηµατοδότησης, νοµική και θεσµική διαδικασία, καθώς και η διαχρονική 
εξέλιξη της υλοποίησης του συνολικού έργου (Χάρτης 3). Η προγραµµατική διαδικασία 
ολοκληρώνεται µε τη δηµιουργία ενός µοντέλου προσχεδίου δοµικών παρεµβάσεων για την 
περίπτωση του ∆ήµου Κόνιτσας (Πίνακας 8).  
 
3.3. Αναδιάταξη τοπικού δικτύου οικισµών – κεντρικοί τόποι  
Σύµφωνα µε το ευρύτερο προγραµµατικό πλαίσιο (2003 και 2013), η αναµενόµενη ανάπτυξη 
εισέρχεται στο ∆. Κόνιτσας από το γεωγραφικό – οικιστικό τρίγωνο: Καλπάκι - Κόνιτσα - 
∆ελβινάκι. Σύµφωνα µε την ισχύουσα υφιστάµενη κατάσταση, η Κόνιτσα (εξαρτηµένος 
οικισµός 3ου επιπέδου) ελέγχει διοικητικά, οικονοµικά, αλλά και λειτουργικά το σύνολο των 
οικισµών του ∆ήµου, εκτός κάποιων ακραίων οριακών περιπτώσεων. Εξάλλου, οι ιστορικο-
γεωγραφικές δεσµεύσεις της περιοχής και κυρίως η διαµπερής, διαγώνια ροή του π. 
Σαρανταπόρου διαµορφώνουν την ακόλουθη χωροταξική οργάνωση του τοπικού δικτύου 
οικισµών (Χάρτης 2): 1) Το βορειότερο δυαδικό σύστηµα Πυρσόγιαννης - Βούρµπιανης σε 
άµεση σχέση µε τους οικισµούς της γύρω περιοχής, καθώς και το Κτηνοτροφικό Πάρκο της 
Αετοµηλίτσας αποτελούν τον κεντρικό τόπο - αγορά 1, µε πλούσια παράδοση στην 
οικοδοµική τέχνη (Πίνακας 7). 2) Στη µέση κοιλάδα του π. Σαραντάπορου το κέντρο 
ανάπτυξης συγκλίνει στο τριαδικό σύστηµα των οικισµών Γαναδιό (διατηρητέος οικισµός) –  
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Χάρτης 2. Χωρικό µοντέλο αναδιάρθρωσης οικιστικού δικτύου ∆ήµου Κόνιτσας 

Map 2. The restructuring of the residential network  
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Χάρτης 3. Προτεινόµενο πρόγραµµα χωρικής επέµβασης  

Map 3. Suggested programme for spatial intervention  
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Μόλιστα - Μοναστήρι που συγκροτούν τον κεντρικό τόπο - αγορά 2, που αποτελούν 
υπόδειγµα δόµησης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής (πέτρινα χωριά) και που σχετίζεται άµεσα 
µε τη Φούρκα (βιολογική κτηνοτροφία) και τη Σαµαρίνα (εκτός ορίων του ∆ήµου). 3) Στην 
κάτω κοιλάδα του π. Σαραντάπορου και στην πεδιάδα της Κόνιτσας διακρίνουµε το δίπολο 
Μολυβδοσκέπαστο – Αηδονοχώρι που συγκροτούν τον κεντρικό τόπο - αγορά 3, µε πλούσιο 
πολιτιστικό απόθεµα (εκκλησίες, µοναστήρια κ.ά.). 4) Το ∆ίστρατο, κέντρο οµάδας 
βλαχόφωνων οικισµών που εξειδικεύεται στα κτηνοτροφικά προϊόντα, θα αποτελέσει τον 
κεντρικό τόπο - αγορά 4, σε άµεση συσχέτιση µε σύγχρονα αθλητικά δρώµενα, µε τη 
γειτονική Βασιλίτσα (εκτός ορίων του ∆ήµου). Όλα αυτά τα τοπικά κέντρα αγορών 
(κεντρικοί τόποι) που εξαρτώνται άµεσα από την Κόνιτσα (διοικητικά, οικονοµικά, 
λειτουργικά), θα πρέπει µε την πάροδο του χρόνου να µειώσουν την εξάρτησή τους από 
αυτήν.  
 
 
3.4. Προσχέδιο δοµικών παρεµβάσεων  
Στο προσχέδιο δοµικών παρεµβάσεων (Π.∆.Π.) στο ∆. Κόνιτσας τοποθετούνται ιεραρχικά, 
επιµερίζονται και συσχετίζονται εσωτερικά και δοµικά, το σύνολο των παραγόντων που 
επηρεάζουν την προγραµµατική διαδικασία. Ήτοι, οι τρεις βασικές θεµατικές (οικονοµία - 
πολιτισµός - χώρος (Λ.Ο.Κ.Χ.) / δίκτυα), οι σχέσεις τους στο γενικό (κράτος) και ειδικό 
(δήµος) πλαίσιο, καθώς και ο προτεινόµενος φορέας διαχείρισης που πρέπει να αναλάβει τη 
διεκπεραίωση του συνολικού προγράµµατος, µαζί µε τις οµάδες υποστήριξης (Πίνακας 8). Ο 
τοπικός φορέας ανάπτυξης – διαχείρισης (π.χ. αρχικά Αστικό Παρατηρητήριο που µπορεί να 
µετεξελιχθεί µελλοντικά), θα ξεκινήσει µε το σχεδιαστικό Πρόγραµµα Χωρικής Επέµβασης, 
από τα πλέον ανώδυνα οικονοµικά έργα (άξονες ΙΙΙ-IV-V) προς τα περισσότερο πολύπλοκα 
και σύνθετα (Χάρτης 3).  

Το Π.∆.Π., λόγω της στρατηγικής φύσης του περιορίζεται σε γενικές υποδείξεις ή 
προδιαγραφές και δεν προτείνει ακριβείς χωροθετήσεις (εκτός από ειδικές περιπτώσεις). Τα 
βασικά κριτήρια για την εκπόνηση του Π.∆.Π. αποβλέπουν: α) Στην αναβάθµιση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην τόνωση και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και στη 
δηµιουργία βιωσιµότητας και ανάπτυξης. β) Στην ορθολογική χρήση του φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος που αποτελεί προϋπόθεση της βιωσιµότητας, αλλά και της 
ανάπτυξης. γ) Στα Έργα-∆ράσεις που πρέπει να συντίθενται µε σχέσεις αλληλο-ενίσχυσης σε 
ένα συνολικό σύστηµα. Το σύστηµα αυτό πρέπει να είναι συµβατό µε νέα ενδεχόµενα, ή 
επιθυµητά σενάρια ανάπτυξης του ∆ήµου, ώστε η αναπτυξιακή δράση να συνεχίσει χωρίς 
σοβαρές διακυµάνσεις.  
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Πίνακας 8. Προγραµµατικό σχέδιο δοµικών παρεµβάσεων 
Table 8. Spatial interventions programme 
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Abstract  
The aim of this study is to present the basic factors which will lead to the regional 
development of the Municipality of Konitsa, as well as a preliminary, yet complete, 
intervention proposal. We refer to the expected productive forces and demographic structure, 
to the natural and cultural heritage, and finally, to the potential growth of the area.  

The problems which the Municipality faces, as well as the possibilities surrounding its 
local development, are linked to, amongst other things, the current legal and institutional 
framework. This framework derives from the Regional Plan (ΠΧΣΑΑ) of Epirus, which is 
presently under review, the Master Plans (ΓΠΣ or ΣΧΟΟΑΠ), as well as other institutional 
documents related to the greater area. The interconnection between the general and local 
development systems of the area (poles and axes), as well as the proposed hierarchy of its 
residential network, result from the main developmental axes of the Epirus region.  

The methodological approach regards six interconnected, continuous phases, aimed at 
the formation of a spatial intervention programme. These are as follows: Taking the decision 
to intervene; surveying the current situation; setting the goals and general developmental 
strategies; considering alternative scenarios; adopting a preferred scenario; formulating a 
programme and outlining the implementation of the preferred scenario. In the process, basic 
developmental axes, or pillars, are selected, according to conducted fieldwork. These include 
the improvement of the economic basis and demographic composition of the population, 
assuring the sustainability of the local production/spatial systems of the (new marketplaces – 
bazaars), as well as cultural and artistic activities. The preferred scenario is supported by the 
formulation of an activation programme and its implementation. The final programme 
comprises sub-programmes and actions for each developmental pillar. The paper concludes 
with the presentation of a “structural interventions plan”, which includes the appointment of 
an administrative body, and a preliminary interventions programme, i.e. the courses of action 
which make up the core of the preferred scenario’s implementation. 


