
• Κέντρο Πληροφόρησης Ασπραγγέλων
Τηλ. - Fax: 26530 22241, e-mail: kpasprag@otenet.gr
• Κέντρο Πληροφόρησης Παπίγκου
Τηλ.: 62530 25096 e-mail: kppapigo@gmail.com

Εκθεσιακοί - Μουσειακοί χώροι
• Ριζάρειο Χειροτεχνικό Κέντρο, Μονοδένδρι 
Δήμου Ζαγορίου, Τηλ: 26530 71119
Έκθεση παραδοσιακών χειροποίητων υφαντών και 
κεντημάτων
• Ριζάρειο Εκθεσιακό Κέντρο - Έκθεση φωτογραφίας, 
Μονοδένδρι Δήμου Ζαγορίου, 
Τηλ.: 26530 71573
Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 9π.μ. - 4μ.μ.
www.rizarios.gr, exb@rizarios.gr,
• Πνευματικό Κέντρο - Βοτανικό Μουσείο
Κ. Λαζαρίδης, Κουκούλι Δήμου Ζαγορίου 
Τηλ.: 26530 71775, Εκτίθεται βοτανική συλλογή.

1  Σαρακατσάνικη Στάνη, 
Σκαμνέλι, Δήμου Ζαγορίου.
Υπαίθρια έκθεση- αναπαράσταση της ζωής των 
Σαρακατσαναίων. Τηλ: 6947102385
•Μουσείο Υδροκίνησης Βοβούσας, Βοβούσα 
Δήμου Ζαγορίου Τηλ.: 26560 22843

Μοναστήρια - Ναοί
• Ι.Μ. Αγ.Ιωάννη Ρογκοβού (1028-1034) 
στο Τσεπέλοβο, φαράγγι Βικάκι 

2  Ι.Μ. Αγ. Παρασκευής (1412) 
στο Μονοδένδρι, χαράδρα Βίκου 

3  Ι.Μ. Κοίμησης Θεοτόκου (7ος αι.) 
στη Βοτσά, Γρεβενίτι
• Ι.Μ. Παναγιάς Σπηλιώπσσας 
(1597) στην Αρίστη, Βοϊδομάτης 

4  Ι.Μ. Ευαγγελίστριας (1793) στα Άνω Πεδινά 
• Ι.Μ. Αγ. Τριάδας (1667) στο Βρυσοχώρι 
• Τρισυπόστατος I. Ναός. Αγ. Τριάδας- Αγ. Δη-
μητρίου και Αγ. Γεωργίου (1779) στους Νεγάδες 
• Ι. Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου (1630) 
στο Κουκούλι 
• Ι. Ναός Αγ. Δημητρίου (1668) στο Γρεβενίτι 
• Ι. Ναός Αγ. Βλασίου (1852) στο Μεγάλο Πάπιγκο 
• Ι. Ναός Ταξιαρχών (1591) στα Κάτω Πεδινά 

Λιθόκτιστα μονοπάτια (Σκάλες)
5  Σκάλα Βίτσας
6 Σκάλα Βραδέτου
7 Σκάλες Κουκουλίου 

(Κουκούλι- Κήποι, Κουκούλι - Βίτσα)

Γεφύρια
• Γεφύρι Αγίου Μηνά (Δίλοφο)

8  Γεφύρι του Νούτσου ή Κόκκορη 
(Κουκούλι, 1750)
• Γεφύρι Μίσσιου (Βίτσα, 1748)

9  Τρίτοξο γεφύρι του Πλακίδα ή Καλογερικό στο 
Μπαγιώτικο ρέμα (Κήποι- Κουκούλι, 1814)

10  Γεφύρι του Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη 
στην έξοδο του φαραγγιού Βικάκι (Κήποι, 1753)
• Γεφύρι του Μύλου, Δίτοξο στο Μπαγιώτικο 
ρέμα (Κήποι, 1748)
11  Τρίτοξο γεφύρι του Θ. Πετσιώνη σε παραπό-

ταμο του ποταμού Ζαγορίτικου (Φραγκάδες, 1818)
12  Τρίτοξο Γεφύρι Καλουτάς στον ποταμό Ζαγο-

ρίτικο (Καλουτάς)
• Γεφύρια Τσεπέλοβου 
(του Χάτσιου, της Άνθιας ή Παλαιογέφυρο, 1804)
• Γεφύρι του κυρ-Αλέξη στο Σκαμνελιώτικο ρέμα 
(Σκαμνέλι, 1812)
•  Γεφύρι Κουίτσας σε παραπόταμο του ποταμού 
Αώου (Βρυσοχώρι)
• Γεφύρι του Στάθη σε παραπόταμο του ποταμού 
Ζαγορίτικου (Δίκορφο)
13  Γεφύρι Καμπέρ Αγά στον ποταμό Ζαγορίτικο 

(Μηλιωτάδες)
14  Γεφύρι Τσίπιανης στον ποταμό Βάρδα (Γρεβε-

νίτι - Τρίστενο, 1875)
• Γέφυρα Βοβούσας στον ποταμό Αώο (1748)

Καταρράκτες - Κολυμπήθρες
15  Καταρράκτες Ηλιοχωρίου, Ηλιοχώρι
16  Κολυμπήθρες Παπίγκου, μεταξύ Μεγάλου και 

Μικρού Παπίγκου

Νερόμυλοι - Νεροτριβές
• Νερόμυλος - Νεροτριβή στο Τρίστενο
• Νερόμυλος Κήπων στους Κήπους
• Νεροτριβή στη Βοβούσα 

Θέσεις ιστορικού - αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος
•Καστράκι Αγ. Μηνά: Ακρόπολη Ελληνιστικής 
εποχής, 3οςπ.Χ. αι. Οικισμός και οχυρώσεις Υστε-
ροβυζαντινής -Μεταβυζαντινής περιόδου, 13ος 
- 19οςμ.Χ. αι.
• Ύψωμα Γκραμπάλα (ή Ροϋνίκος) μεταξύ Αρί-
στης - Κ. Πεδινών: Πεδίο μαχών του 1940
• Αρχαίος οικισμός Βίτσας μεταξύ Βίτσας - Μο-
νοδενδρίου: Οικισμός, νεκροταφείο, στέρνες, 
υδραγωγείο. Αρχαϊκή, Κλασσική περίοδος, 9ος 
- 4οςπ.Χ. αι.
• Ακρόπολη Σκαμνελίου: Υπολείμματα οχύρωσης 
Κλασσικής - Ελληνιστικής εποχής, 4ος - 3ος π .Χ. αι
• Ακρόπολη Γρεβενιτίου: Υπολείμματα οχύρω-
σης Ελληνιστικής εποχής, 3οςπ.Χ. αι
• Ακρόπολη Μακρίνου: (Λόφος Κιάτραλ Άριε) 
Υπολείμματα τείχους Ελληνιστικής εποχής, 3οςπ.Χ. αι

Θέσεις θέας - παρατήρησης
17  Θέση «Οξιά» στο Μονοδένδρι.
2  Ι.Μ. Αγ. Παρασκευής στο Μονοδένδρι.
18  Θέση «Μπελόη» στο Βραδέτο.
19  Παρατηρητήριο στον οικισμό Βίκος
	20  Θέση «Μπόκοβο»

Εκθεσιακοί - Μουσειακοί χώροι
• Φωτογραφική Έκθεση της Ιστορικής πορείας της 
Κόνιτσας. Παλιό Μουσουλμανικό Σχολείο, κάτω 
από το Τζαμί του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, 
Κόνιτσα
• Λαογραφικό Μουσείο στην Αγία Παρασκευή 
του Δήμου Κόνιτσας, τηλ: 6976551251
• Βιβλιοθήκη Κόνιτσας, τηλ: 26550 22298
• Εκκλησιαστικό Μουσείο στην I. Μ. Εισοδίων 
της Θεοτόκου (1672) στη  Μόλιστα 

Μοναστήρια - Ναοί
• Ι.Μ. Αγίων Αναργύρων (1658) στο φαράγγι του 
Βοϊδομάτη στην Κλειδωνιά
• Ι.Μ. Αγίων Αποστόλων (1662) στο παλιό οικι-
σμό της Κλειδωνιάς στην Κλειδωνιά 
	21  Ι.Μ. Παναγιάς Στομίου (1774) στη χαράδρα του 

Αώου 
• Ι.Μ. Οσίου Νικάνορα (1816) στον Νικάνορα
• Ι.Μ. Εισοδίων της Θεοτόκου (1672) στο Μοναστήρι 
Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου (1842) Κόνιτσα
• Ι. Ν. Αγ. Παρασκευής (1864) στο Παλαιοσέλι, 
• Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου στην Πηγή

Γεφύρια
	22  Γέφυρα Βοίδομάτη στην Κλειδωνιά (1853)
	23  Γέφυρα Κόνπσας στον ποταμό Αώο (1850)

• Γεφύρι Μπούση στον παραπόταμο του Αώου, 
Τοπόλιτσα (Κόνιτσα, 1904)
• Γέφυρα Πουρνιάς σε παραπόταμο του Σαραντά-

πορου (1853)
• Γέφυρα Πηγής

Θέσεις ιστορικού & αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος
• Κλειδί στο Βοίδομάτη: Βραχοσκεπή Προϊστορι-
κής κατοίκησης (ανώτερη Παλαιολιθική περίοδος, 
14.000 - 8.000 π.Χ.)
• Κάστρο Κόνιτσας: Υπολείμματα οχυρού. Βυζα-
ντινής περιόδου
• Ιστορικό κέντρο Άνω Κόνιτσας: Χαρακτηρισμέ-
νος παραδοσιακός οικισμός (50 αρχοντικά)
• Αρχοντικό Ζεινέλ Μπέη στην Κόνιτσα, Τηλ: 
26553 60326
• Το Τζαμί Του Πιο Ενδόξου Σουλτάνου στην 
Κόνιτσα
• 4 Τουρμπέδες, (μαυσωλεία των παλιών μου-
σουλμανικών μοναστηριών) εκ των οποίων οι 3 
είναι επισκέψιμοι στην Κόνιτσα, τηλ: 26553 60326

Θέσεις θέας - παρατήρησης 
	24  Προφήτης Ηλίας στην Άνω Κόνιτσα
	25  Εξωκλήσι Αγίας Βαρβάρας – Μεσαιωνικό Κά-

στρο στην Κόνιτσα με θέα της χαράδρας του Αώου 
και της ευρύτερης περιοχής της Κόνιτσας 
	26  Οικισμός Άνω Κλειδωνιάς με θέα τους Πύρ-

γους του Παπίγκου και την κοιλάδα της Κόνιτσας 

Νεροτριβές
Νεροτριβή  Αγ. Παρασκευής

Κέντρο Πληροφόρησης Μετσόβου
Τηλ. - Fax: 26560 42720 
e-mail: kpmetsov@otenet.gr

Μουσειακοί χώροι
• Αρχοντικό Τοσίτσα (Λαογραφικό Μουσείο) 
Τηλ.: 26560 41084
• Πινακοθήκη Ιδρύματος Ε. Αβέρωφ Τηλ: 26504 
1210, Fax: 26560 42617
Ώρες λειτουργίας: 10π.μ. - 4μ.μ. καθημερινά εκτός 
Τρίτης. www.aνeroffmuseum.gr - aνeroff@otenet.gr.
Παρουσιάζονται πίνακες και γλυπτά σημαντικών 
Ελλήνων καλλιτεχνών του 19ου και 20ου αιώνα.

• Οινοποιείο Κατώγι Τηλ.: 2650 41010
• Λαογραφικό Μουσείο Μηλιάς
Δήμος Μετσόβου, Τηλ: 26560 61373

Θέσεις θέας - παρατήρησης
	27  Θέση θέας από την κορυφή Φλέγκα του όρους 

Λύγκος προς την τεχνητή λίμνη των πηγών Αώου, 
τον Εθνικό Δρυμό Πίνδου (Βάλια Κάλντα) καθώς 
και τις υποαλπικές λίμνες της Φλέγκας.
	28  Θέση θέας από την κορυφή Αυτιά του όρους 

Λύγκος προς την τεχνητή λίμνη των πηγών Αώου 
και τον Εθνικό Δρυμό Πίνδου (Βάλια Κάλντα).

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Κέντρο Πληροφόρησης Μαυραναίων
Τηλ.: 24620 87563, Fax: 24620 87564,
E - mail: kρmaνran@gmail.com

Μουσειακοί χώροι
• Μουσείο Μανιταριών - Λαογραφική Συλλογή 
Λάβδας, Λάβδα, κιν.: 6972033243
•Λαογραφική έκθεση Γρεβενών, Σαμαρίνα, 
κιν.: 6979030119
• Λαογραφική Συλλογή - Έκθεση Φωτογραφι-
ών των αδερφών Μανάκια, λειτουργεί κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες στο Πνευματικό Κέντρο του 
οικισμού Αβδέλλας, Δήμου Γρεβενών, 
κιν: 6932033938

Μοναστήρια - Ναοί
	29  Ι.Μ. Αγ. Παρασκευής (1713) στη Σαμαρίνα 
	30  Ι.Ν. Μεγάλης Παναγιάς στη Σαμαρίνα

	31  Ι.Μ. Κοίμησης Θεοτόκου (1633) στο Σπήλαιο
	32  Ι. Ν. Αγ. Νικολάου (1803) 

μεταξύ των οικισμών Ζιάκα και Περιβόλι 
	33  Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρων 

μεταξύ των οικισμών Πολυνέρι και Αλατόπετρα
	34  Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου Γόργιανης 

μεταξύ των οικισμών Κηπουρειού και Κρανιάς
	35  Ι. Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρα (1900) 

στην Αβδέλλα 
	36  Ι.Ν. Α γ. Γεωργiου (1760) 

στον οικισμό Περιβολίου 
	37  Ι.Ν. Αγ. Νικολάου (1750) στον οικισμό Σμίξης 
	38  Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντiνου και Ελένης (1886) 

στον οικισμό Φιλιππαίων

Γεφύρια
	39  Τρίτοξο Γεφύρι Αζίζ Αγά, στον ποταμό Βενέτικο. 

Φέρει το μεγαλύτερο άνοιγμα τόξου από τα σωζόμε-
να γεφύρια της Μακεδονίας. (Τρίκωμο, 1727)
	40  Γέφυρα Καγκέλια, Δίτοξο, στον ποταμό Βενέτικο 

(Τρίκωμο - Μοναχίτι, 19ος αι.)

	41  Γέφυρα Πορτίτσας, Δίτοξο, στον ποταμό Βενέ-
τικο. Χτίστηκε με έσοδα της Μονής του Σπηλαίου 
(Σπήλαιο, 1793) - Γεφύρι Κατσογιάννη (ή Μύλου) 
Τρίτοξο, στον ποταμό Βελονιά. Σήμερα σώζονται δύο 
από τα τρία πέτρινα τόξα του (Σπήλαιο, 1800) - Γέφυ-
ρα Λιάτισσας (ή του Κλέφτη) Μονότοξο, στον ποταμό 
Βελονιά (Σπήλαιο, 1800)
	42  Γέφυρα Ζιάκα (Τουρκογέφυρο), Δίτοξο, 

στον ποταμό Βελονιά, παραπόταμο του Βενέτικου 
(Ζιάκας, 19ος αι.)
	43  Γέφυρα Σταμπέκη σε παραπόταμο 

του ποταμού Βενέτικου (Κρανιά, 1850)
	44  Γέφυρα Ματσαγκάνη, Μονότοξο, σε παραπότα-

μο του ποταμού Βενέτικου (Κρανιά 1850)
	45  Γεφύρι Αλατόπετρας (ή Προσβόρου) ή γεφύρι 

του Γκαβού, Μονότοξο, γεφυρώνει το Δοτσικιώτικο 
ποτάμι, που αργότερα παίρνει το όνομα Βελονιάς. 
Δίπλα του υπήρχε Τούρκικο φυλάκιο. (Αλατόπετρα - 
Πρόσβορο, χτισμένο πριν το 1900)

Νερόμυλοι - Νεροτριβές
	46  Μικρολίβαδο. Σε υψόμετρο 850m. Υπάρχουν 

ερείπια παραδοσιακού νερόμυλου, ενώ στο ίδιο 
σημείο βρίσκεται η νεροτριβή του χωριού, που τα 
καλοκαίρια λειτουργεί κανονικά.
	47  Νεροτριβή έξω από τον οικισμό Σαμαρίνα.
	48  Νεροτριβή του οικισμού Αβδέλλας, στη τοποθε-

σία «Μανάκια», στον δρόμο Αβδέλλας - Περιβολίου.
	49  Ο νερόμυλος του Κατσογιάννη βρίσκεται περίπου 

2km ανατολικά του χωριού Σπήλαιο, δίπλα στον 
ποταμό Βενέτικο λίγο πριν αυτός εισβάλει ορμητικά 
στο φαράγγι της Πορτίτσας.

Θέσεις θέας - παρατήρησης - αναψυχής
	50  Θέση θέας - αναψυχής στην είσοδο του οικισμού 

Σπήλαιο, πάνω στο όρος Όρλιακας.
	51  Θέση θέας - αναψυχής στο εξωκλήσι του Προφή-

τη Ηλία, σε υψόμετρο 1.384m, κοντά στον οικισμό
Πρόσβορου.
	52  Θέση αναψυχής στην «Κουρούνα» έξω από το 

χωριό Φιλιππαίοι.
	53  Θέση αναψυχής στη «Βρύση Καραστέργιος», στον 

δρόμο Ζιάκα - Περιβολίου.
	54  Θέση αναψυχής «Έξαρχος» στον δρόμο Ζιάκα - 

Περιβολίου.

Καταρράκτες
	55  Το ποτάμι της Αετιάς, παραπόταμος του Βενέ-

τικου, σχηματίζει μοναδικούς μαιάνδρους για να 
καταλήξει σε καταρράκτη στο φαράγγι της Τσούργια-
κας, συνολικού ύψους περίπου 100m.

Θέσεις ιστορικού & αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος
	56  Μνημείο 1940 - 41 στην τοποθεσία «Ανίτσα». 

Μεταξύ των χωριών Φιλλιπαίοι - Σαμαρίνα.
	57  Κάστρο και λοιπές αρχαιότητες Σπηλαίου 

(ακρόπολη, τάφοι), πρώιμη εποχή Σιδήρου, Γεωμε-
τρική, Ελληνιστική, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή εποχή.
	58  Καστρί, πάνω από τον οικισμό Πολυνερίου, 

υπολείμματα ακρόπολης και οικισμού από το τέλος 
του 4ου – αρχές 3ουπ.Χ. αιώνα.

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
OPEIBAΤIKA ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ
• Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας τηλ. 24620 76530
• Χιονοδρομικό Κέντρο Πολιτσές στο Μετσόβο
	59  Ορειβατικό Καταφύγιο Τύμφης «Δ. Γεωργού-

λης», Αστράκα - Πάπιγκο. Τηλ.: 6973 223100
	60  Ορειβατικό Καταφύγιο Σμόλικα , Παλιοσέλι - 

Κόνιτσας. Τηλ: 6942 939939/ 6988 015656
	61  Καταφύγιο Βάλια Κάλντα, Βωβούσα - Ζαγορίου.

Τηλ.: 26510 29445 & 22226, 26560 22200, 
6977 314779
	62  Ορειβατικό Καταφύγιο Μετσόβου, Μαυροβου-

νίου, Δήμου Μετσόβου. Τηλ: 26560 41207
	63  Ορειβατικό Καταφύγιο - Chalet Distrato, στο 

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας. 
Τηλ.: 24620 82820, Κιν.: 6980214027
	64  Ορειβατικό Καταφύγιο - Challet Γομάρας 

«Βασιλίτσα 1850», στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλί-
τσας. Κιν.: 6944425074
	65  Ορειβατικό Καταφύγιο - Challet Βασιλίτσας, 

στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας. 
Τηλ.: 24620 84100. Κιν.: 6932702100

Μπορείτε να επισκεφθείτε στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου
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Λίμνη Μετσόβου

Δίκορφο Φαράγγι Βίκου

Λίμνη Φλέγγα

Τα ορεινά δασικά οικοσυστήματα της Βόρειας Πίν-
δου διατηρούν για πολλούς αιώνες μια θαυμαστή 
σχέση ισορροπίας και συμβίωσης με τον άνθρωπο. 
Βοήθησαν καθοριστικά στην επιβίωσή του, κέρδι-
σαν το σεβασμό του και καθόρισαν τις δραστηριό-
τητες που αναπτύχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή.

Στα τέλη του 20ού αιώνα, η ανάγκη για τη διατήρη-
ση αυτών των οικοσυστημάτων, σε συνδυασμό με 
την ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη και τις συμβατές 
ανθρώπινες δραστηριότητες, επέβαλε το σχεδιασμό 
και την εφαρμογή ενός οργανωμένου συστήματος 
αειφορικής διαχείρισης και λειτουργίας, που θα 
προστατεύει και θα αναδεικνύει αποτελεσματικά 
την περιοχή.

Με απόφαση της Ελληνικής Πολιτείας, τον Ιούνιο 
του 2005 με την ΚΥΑ 23069 ιδρύθηκε το Εθνικό 
Πάρκο Βόρειας Πίνδου, το οποίο ενώνει τον Εθνι-
κό Δρυμό Πίνδου (Βάλια Κάλντα) με τον Εθνικό 
Δρυμό Βίκου & Αώου και την μεταξύ τους περιοχή, 
δημιουργώντας τη μεγαλύτερη χερσαία προστα-
τευόμενη περιοχή στην Ελλάδα, με συνολική έκτα-
ση 1.969.741 στρεμμάτων, η οποία καταλαμβάνει 
ολόκληρο σχεδόν το Ζαγόρι, περιοχές της Κόνιτσας 
και του Μετσόβου και το δυτικό τμήμα του Νομού 
Γρεβενών. 

Επιπρόσθετα στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, 
εκτός από τους δύο Εθνικούς Δρυμούς, περιλαμβά-
νονται έντεκα περιοχές που ανήκουν στο Πανευρω-
παϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών «ΦΥΣΗ 
2000» (NATURA 2000), έντεκα Καταφύγια Άγριας 
Ζωής, Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, μία πε-
ριοχή χαρακτηρισμένη ως Βιογενετικό Απόθεμα 
στη Βάλια Κάλντα και ένα Γεωπάρκο, το Γεωπάρκο 
Βίκου-Αώου ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό και Παγκό-
σμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO.

Το μέγεθος της προστατευόμενης περιοχής, αλλά 
και η ανάγκη να συνδυαστεί η προστασία του φυσι-
κού περιβάλλοντος με τη διατήρηση και επέκταση 
των ήπιων παραγωγικών δραστηριοτήτων, οδή-
γησε στην οριοθέτηση δύο συγκεκριμένων ζω-
νών προστασίας εντός της περιοχής του Εθνικού 
Πάρκου, της έκτασης δηλαδή που περικλείει τους 
περισσότερους από τους 82 οικισμούς του και χα-

ρακτηρίζεται από ηπιότερο βαθμό προστασίας. Για 
κάθε μία από τις δύο ζώνες ορίστηκαν οι επιτρε-
πόμενες χρήσεις και το καθεστώς προστασίας των 
οικοσυστημάτων τους. 
Συγκεκριμένα, ορίζονται ως Περιοχές Προστα-
σίας της Φύσης (Ζώνη Ι) η περιοχή του πυρήνα 
του Εθνικού Δρυμού Πίνδου (Βάλια Κάλντα), το 
φαράγγι του Βίκου και η χαράδρα του Αώου, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται από τον υψηλότερο βαθμό 
προστασίας καθώς σκοπός της δημιουργίας τους 
είναι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης του 
φυσικού περιβάλλοντος ώστε να ακολουθήσει τη 
φυσική του εξέλιξη χωρίς ανθρώπινες παρεμβά-
σεις.

Γύρω από τις παραπάνω περιοχές, καθώς και σε 
ορισμένες επιπρόσθετες θέσεις του Εθνικού Πάρ-
κου, εκτείνεται η Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων 
και Ειδών (Ζώνη ΙΙ) σε τέσσερεις επιμέρους πε-
ριοχές που επίσης χαρακτηρίζονται από υψηλό 
βαθμό προστασίας αλλά εντός τους επιτρέπετε να 
εκτελούνται έργα και εργασίες, να γίνονται έρευνες 
και να ασκούνται δραστηριότητες παραδοσιακού 
κυρίως χαρακτήρα. Επιπλέον, εκτός του Εθνικού 
Πάρκου και για την αποτελεσματικότερη προστασία 
του, έχουν χαρακτηριστεί ως Περιφερειακή Ζώνη 
(Ζώνη Π) τέσσερις επιμέρους περιοχές, σκοπός των 
οποίων είναι ο έλεγχος των χρήσεων γης, των δρα-
στηριοτήτων και των έργων που ενδέχεται να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον του 
Εθνικού Πάρκου καθώς και η διατήρηση και απο-
κατάσταση περιοχών σημαντικών για την προστα-
σία της αρκούδας (Ursus arctos).

Σύμφωνα με τις γενικές ρυθμίσεις που διέπουν τις 
ζώνες, δεν επηρεάζονται οι τομείς της κτηνοτροφί-
ας, της γεωργίας, της δασοκομίας, της διαχείρισης 
δασών, της εμπορίας και μεταποίησης τοπικών 
προϊόντων. Αντιθέτως, δεν επιτρέπεται η χωροθέ-
τηση μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων και ξε-
νοδοχειακών μονάδων, μεγάλων πτηνοτροφικών 
μονάδων και μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, 
ενώ προωθούνται τα μικρά τουριστικά καταλύμα-
τα, τα ορειβατικά καταφύγια, η παραγωγή και μετα-
ποίηση τοπικών προϊόντων και γενικά η ισόρροπη 
ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον.

Σαλαμάνδρα
(Salamndra salamndra)

Ζαρκάδι
(Capreolus capreolus)

Γεφύρι Καγκέλια, Τρίκωμο

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου 
- Αώου και Πίνδου ιδρύθηκε το 2002 με τον Ν. 
3044 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, 
κοινωφελούς χαρακτήρα, διοικείται από εντεκα-
μελές Διοικητικό Συμβούλιο και εποπτεύεται από 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
O Φορέας Διαχείρισης είναι υπεύθυνος για την 
διοίκηση και διαχείριση της προστατευόμενης 
περιοχής υλοποιώντας δράσεις και λαμβάνοντας 
μέτρα που είναι απαραίτητα για την προστασία, 
οργάνωση και λειτουργία της περιοχής στοχεύο-
ντας παράλληλα στην ανάδειξη όλων των αξιών 
της. Οι Διοικητικές του Υπηρεσίες στεγάζονται και 
λειτουργούν στο Παράρτημα του στους Ασπραγ-
γέλους του Δήμου Ζαγορίου.
Το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης αριθμεί 
συνολικά 22 άτομα επιστημονικό προσωπικό, 

φύλακες και ξεναγούς το έργο των οποίων συ-
νίσταται στην παρακολούθηση των σπάνιων και 
απειλούμενων ειδών χλωρίδας, πανίδας και των 
τύπων οικοτόπων, επίσης στην επόπτευση – φύ-
λαξη της περιοχής, διαθέτοντας τέσσερα Κλιμά-
κια Φύλαξης με περιοχές ευθύνης το Ζαγόρι, την 
Κόνιτσα, το Μέτσοβο και την περιοχή των Γρεβε-
νών. Επιπλέον ο Φορέας παρέχει γνωμοδοτήσεις 
για έργα που υλοποιούνται εντός της περιοχής 
ευθύνης του ενώ για την ανάδειξη και προβολή 
του Εθνικού Πάρκου λειτουργεί τέσσερα Κέντρα 
Πληροφόρησης σε κομβικά σημεία της περιο-
χής (Ασπράγγελοι, Μικρό Πάπιγκο, Μέτσοβο και 
Μαυραναίοι Γρεβενών) και υλοποιεί δράσεις ενη-
μέρωσης – ευαισθητοποίησης για τον τοπικό πλη-
θυσμό, τους επισκέπτες και τους μαθητές όλων 
των βαθμίδων εκπαίδευσης.     

Χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας

Χαράδρα Αώου

Τραπεζίτσα - Κόνιτσα

Ό
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αράγγι Π

ορτίτσας

Βάλια Κάλντα

Εκδρομή Ερμηνείας Περιβάλλοντος

Στο όρος Βασιλίτσα (υψόμετρο 2.249 m) λειτουρ-
γεί από το 1975 χιονοδρομικό κέντρο, το οποίο 
στην πορεία, λόγω των πλεονεκτημάτων που 
διαθέτει, μετεξελίχθηκε σε Εθνικό Χιονοδρομικό 
Κέντρο, διαχειριζόμενο από αρμόδια Επιτροπή 
Διοίκησης (ΝΠΔΔ) εποπτευόμενη από τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού (Υπουργείου Πολιτι-
σμού & Αθλητισμού). Η εξαιρετική ποιότητα και 
η μεγάλη διάρκεια του χιονιού το καθιστούν ένα 
από τα σπουδαιότερα Χιονοδρομικά Κέντα της 
χώρας, με πολλαπλές δυνατότητες χιονοδρομιών 
(αλπικό, αντοχής, χιονοσανίδα κ.ά.).
Το Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας βρίσκεται 
βορειοδυτικά των Γρεβενών, σε απόσταση 42 
Km από την πόλη. Διαθέτει 18 πίστες, η μία εκ 
των οποίων αποτελεί την μεγαλύτερη φυσική πί-
στα χιονοδρομιών της Ελλάδας, 4 συρόμενους 

αναβατήρες, έναν τριθέσιο, έναν διθέσιο και ένα 
baby-lift, 3 σαλέ, ένα καταφύγιο – ξενώνα και αρ-
κετούς οικίσκους για διάφορες χρήσεις. 
Για πληροφορίες σχετικές με περιόδους και ώρες 
λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου : Επι-
τροπή Διοίκησης ΕΧΚ Βασιλίτσας, τηλ. 24620 
76530, website: www.vasilitsa.com
Επίσης, στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου λει-
τουργεί το Χιονοδρομικό Κέντρο «Πολιτσές» του 
Μετσόβου, το οποίο διαθέτει πέντε πίστες, δύο 
συρόμενους αναβατήρες, ένα baby-lift και απο-
τελεί ένα από τα πιο κατάλληλα Χιονοδρομικά 
Κέντρα για την εκμάθηση σκι.  Για πληροφορίες 
σχετικές με περιόδους και ώρες λειτουργίας του 
Χιονοδρομικού Κέντρου: Τηλ.: 26560 29111, 
website: www.metsovo-ski.gr.

Ορχιδέα
(Acamptis pyramidalis)

Καφέ αρκούδα
(Ursus arctos)

Αγριόγιδο
(Rupicapra rupicapra)

Πετρίτης
(Falco peregrinus) KΠ Μετσόβου

Εποπτευσή - ΦύλαξηΕπιστ. Παρακολούθηση

Η προστατευόμενη περιοχή 
του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου

Φορέας Διαχείρισης

Η οικολογική αξία του Εθνικού Πάρκου

Χιονοδρομικά Κέντρα

Η μεγάλη οικολογική αξία της προστευόμενης πε-
ριοχής προκύπτει από το γεγονός ότι η περιοχή φι-
λοξενεί τύπους οικοσυστημάτων και είδη πανίδας 
και χλωρίδας που δεν συναντούνται ή είναι σπάνια 
σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης. Η 
ιδιαίτερη μορφολογία του εδάφους (ψηλά βουνά, 
χαράδρες, πλαγιές με διαφορετικό προσανατολι-
σμό), η γεωλογία και η ύπαρξη ιδιαίτερων πετρω-
μάτων, η κλιματικές συνθήκες που επικρατούν, ο 
ανταγωνισμός των ειδών καθώς και η ανθρώπινη 
παρουσία επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη βιο-
λογία της περιοχής.
Στο Εθνικό Πάρκο φύονται περίπου 2.000 είδη 
χλωρίδας και βλάστησης. Τα δάση Μαύρης 
Πεύκης (Pinus nigra) αποτελούν ένα από τα πιο 
χαρακτηριστικά δασικά οικοσυστήματα της περιο-
χής ενώ στα μεγαλύτερα υψόμετρα συναντάμε τη 
Λευκόδερμη Πέυκη (Pinus heldreichii) ή ρόμπολο. 
Επίσης σημαντική έκταση του Εθνικού Πάρκου κα-
λύπτουν τα δάση οξιάς και τα δρυοδάση. Όλα τα 
δάση της προστατευόμενης περιοχής καθώς και τα 
αλπικά και υπαλπικά τμήματά της κοσμούν εντυ-
πωσιακά αγριολούλουδα, σπάνιες ορχιδέες, βότα-
να και φαρμακευτικά φυτά καθώς και εκατοντάδες 
είδη μανιταριών. Πολλά από τα είδη της περιοχής 
είναι σπάνια και ενδημικά.
Η άγρια πανίδα του Εθνικού Πάρκου είναι επίσης 
πλούσια και περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα σπάνια 
θηλαστικά της χώρας, έχουν καταγραφεί μέχρι σή-
μερα 60 είδη θηλαστικών, 186 είδη πουλιών, 30 
είδη ερπετών, 14 είδη αμφιβίων και 17 είδη ψα-
ριών.

Εμβληματικό είδος της περιοχής αποτελεί το αγρι-
όγιδο (Rupicarpa rupicarpa balcanica) το οποίο δια-
τηρεί στην Πίνδο τον μεγαλύτερο ελληνικό πλη-
θυσμό του όπως αντίστοιχα και η καφέ αρκούδα 
(Ursus arctos), το πιο μεγάλο από τα θηλαστικά του 
Εθνικού Πάρκου, που επίσης διατηρεί στην περιο-

χή τον μεγαλύτερο πληθυσμό της στην Ελλάδα. Ο 
λύκος (Canis lupus), το ζαρκάδι (Capreolus capreolus) 
και η βίδρα (Lutra lutra) δίνουν ζωή στα δάση και 
τα υδάτινα οικοσυστήματα της περιοχής ενώ τα τε-
λευταία χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη αύξηση του 
πληθυσμού του αγριόχοιρου (Sus scrofa). Επίσης, 
στην περιοχή υπάρχουν ενδείξεις για σποραδική 
παρουσία του λύγκα (Lynx lynx), του μεγαλύτερου 
αιλουροειδούς της Ευρώπης.
Αρπακτικά πουλιά, όπως ο παγκοσμίως απει-
λούμενος με εξαφάνιση ασπροπάρης (Neophron 
percnopterus), το «άλογο του κούκου» όπως ονο-
μάζεται τοπικά, ο χρυσαετός (Aquila chrysaetos), ο 
πετρίτης (Falco peregrinus) το πιο γρήγορο γεράκι 
του κόσμου και ο φιδαετός (Circaetus gallicus), απο-
τελούν τα πιο εμβληματικά αρπακτικά του Εθνικού 
Πάρκου.
Όσον αφορά στα ερπετά, τα περισσότερα είδη 
εντοπίζονται στα χαμηλότερα υψομέτρα του Εθνι-
κού Πάρκου όπως η κρασπεδοτή χελώνα (Testudo 
marginata), η σαΐτα (Coluber najadum), το σπιτόφιδο 
(Elaphe situla) κ.α.
Οι αλπικοί τρίτωνες ή αλλιώς «δρακάκια» (Triturus 
alpestris) αποτελούν το χαρακτηριστικότερο από 
τα αμφίβια της περιοχής.  Ενώ από τα είδη ψα-
ριών που απαντώνται στην περιοχή ο πινδοβίνος 
(Oxynoemacheilus pindus) είναι τοπικό ενδημικό εί-
δος που απαντά μόνο στον ποταμό Αώο και που-
θενά αλλού στον κόσμο. Στον Αώο και τους πα-
ραποτάμους του απαντάται  και ο σπάνιος για την 
Ελλάδα χειλάς (Pachychilon pictum). Περισσότερο 
γνωστά είδη ψαριών που συναντώνται στο Εθνι-
κό Πάρκο είναι τα δύο ενδημικά είδη πέστροφας 
(Salmo farioides και Salmo pelagonicus), ο κέφα-
λος των γλυκών νερών (Squalius sp.), ο σύρτης 
(Chondrostoma vardarense) και η μπριάνα (Barbus sp). 
Η πέστροφα προτιμά κρύα, διαυγή και πλούσια σε 
οξυγόνο νερά και πετρώδη πυθμένα.

ΒΟΡΕΙΑ ΠΙΝΔΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου

Ασπράγγελοι, Δήμου Ζαγορίο,  Ιωάννινα Τ.Κ. 44007
Τηλέφωνα: 26530 22245 / 22241 / 22283 Fax: 26560 22241
Email: pindos.np@gmail.com/kpasprag@otenet.gr
Site: www.pindosnational.gr

Οι φωτογραφίες του εντύπου ανήκουν στο φωτογραφικό αρχείο του Φορέα Διαχείρισης και στο προσωπικό αρχείο του Ι.Τζα-
τζάνη και του Ευθ. Παπαθεοδώρου.

 


