
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. 3/11-2-2013  Πρακτικό Συνεδρίασης

του  Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν 3852/2010 και  αριθμ. 282/2010 ανακήρυξη  του  Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων, η οποία διορθώθηκε με την αριθμ. 284/2010 όμοια του ιδίου Δικαστηρίου, καθώς και την 13/2011  
απόφαση του Τριμελούς  Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και τα  από  20-12-2010, 14-2-2011, 24-2-2011, 28-2-2011 και 2-1-
2013 Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας),  το οποίο συνεδρίασε δημόσια στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ.  (Διοικητήριο 
β΄ όροφος),  στις    (11) του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2013,  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 13.00, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. : οικ.11148/430/05-2-2013 Πρόσκληση του Προέδρου του  Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. 

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη του Π.Σ. παραβρέθηκαν και  μετείχαν οι:
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου.
Β.   1. Κωνσταντίνος Πέτσιος, Πρόεδρος του Π.Σ.
      2. Χαράλαμπος Μπάτσης, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
      3. Γεώργιος Ζάκας, Γραμματέας του Π.Σ.
Γ.   1.  Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 
      2. Θεοδώρα (Τατιάνα)  Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Ιωαννίνων
      3. Ευστράτιος  Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Πρέβεζας
Δ.  Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
 1. Ιωάννης Κατέρης,  2. Διονύσιος Διβάρης  3. Ιωάννης Παπαγιάννης  4. Ιωάννης Παπαγιάννης Χρήστου
5. Νικόλαος Κάτσιος, 6. Αναστάσιος Δηλαβέρης 7. Αντιγόνη - Βασιλική Φίλη- Πασχάλη   8.Ιωάννης Καραμπίνας 9. 
Οδυσσέας Πότσης, 10. Παντελής Κολόκας, 11. Γεώργιος Παπατσίμπας, 12. Μιχαήλ Πλιάκος, 13.  Νικόλαος Καττής, 
14. Κωνσταντίνος Ντέτσικας, 15. Σταύρος Παργανάς , 16. Βασίλειος Παπαχρήστου, 17. Ιωάννης Λάζος, 18. Μιχαήλ 
Σπυρέλης, 19. Νικόλαος Ανατολιωτάκης ,  20.  Θεοφάνης  Μικρούλης,  21.  Βασίλειος  Γιολδάσης,  22.  Ευάγγελος 
Αργύρης, 23. Κωνσταντίνος Μπόβολος, 24. Κωνσταντίνος Φώτης, 25. Γρηγόριος Τζιοβάρας, 26. Αθηνά Ιωάννου  
27.  Χρίστος Παπαβρανούσης, 28. Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης,  29. Μιχαήλ Κασσής, 30. Καλλιρρόη Ντάσση – 
Ζηκίδου,  31.  Στέφανος  Ζούμπας  ,  32.  Κωνσταντίνος  Κωτσαντής,  33.  Βασίλειος  Ζιώβας,  34.  Ιωάννης 
Παπαδημητρίου, 35. Νικόλαος Ζήκος

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κες & κοι:
Α. Θωμάς Πιτούλης,  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε.  Θεσπρωτίας.
Β. 1. Χρήστος Κύρκος, 2. Αντώνιος Γαλάνης, 3. Δημήτριος Δημάκος, 4. Νικόλαος Κώτσιος, 5. Ιωάννης Γιαννακάκης 
6. Μαρία Τσουλάκη, 7. Βασίλειος Χριστοφορίδης, 8. Βασίλειος Κατσαμώρης, 9. Ιωάννης Ευθυμίου,  10. Παύλος 
Μίχας, 11. Κων/νος Παπανδρέου, 12. Κωνσταντίνος Αρβανίτης, και 13. Δήμητρα Αναγνώστου   τακτικά μέλη του  
Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Σημειώνεται ότι ο Ιωάννης Ευθυμίου απουσιάζει δικαιολογημένα για λόγους Υγείας.

Για τη Γραμματειακή υποστήριξη  παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου και  
Ανθούλα Κατηρτζίδη.

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  επίσης,  ο  Εκτελεστικός  Γραμματέας  Περιφέρειας  Ηπείρου,   υπηρεσιακοί 
παράγοντες  και ενδιαφερόμενοι για τα θέματα.   

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, ημερήσιας διάταξης, 
θέμα:

Θέμα 2ο

=====
Σχετικά με το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο: «Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης 
περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων) ν. Ιωαννίνων, ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισμός χρήσεων 
γης όρων και περιορισμών δόμησης.»

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  το  Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012 τ. Α΄).
2. Τον  αριθμ.  16853/6-4-2011  πρότυπο  κανονισμό  λειτουργίας  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου,  που 
εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β΄).
3. Το Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης περιοχής 
της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων) Ν. Ιωαννίνων, ως Περιφερειακό Πάρκο και καθορισμός χρήσεων γης 
όρων και  περιορισμών δόμησης»,  όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο  με το  αριθμ.  60221/2451/4-12-2012 
έγγραφο του Υπουργείου  Π.Ε.Κ.Α.  (αντίγραφο  συνημμένα  με  α  /α  :  4  στο  φάκελο  1/2013  συνημμένων 
εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα του Π.Σ.)
4. Το προτεινόμενο από την Επιτροπή σχέδιο Π.Δ.   σχετικά με το «Χαρακτηρισμό της υδάτινης, χερσαίας, 
και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως Περιφερειακού Πάρκου και 
καθορισμός  χρήσεων  γης  όρων  και  περιορισμών  δόμησης»,  με  τις  ρυθμίσεις  και  προβλέψεις  που 
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περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής, όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε στο Π.Σ. από τον εισηγητή 
του θέματος- Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου, μέλος της ίδιας Επιτροπής ως εκπρόσωπο του 
φορέα. (αντίγραφο συνημμένα με α /α : 5 στο φάκελο 1/2013 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα 
του Π.Σ.).
5. Tην πρόταση του εισηγητή  του θέματος – Εκτελεστικού Γραμματέα, επί των συγκεκριμένων θεμάτων του 
προτεινόμενου Π.Δ.  για τα οποία υπήρξε διαφωνία των μελών της Επιτροπής, για ρύθμιση των ίδιων θεμάτων 
σύμφωνα με τις προτάσεις που κατατέθηκαν εκ μέρους του ως άνω εκπροσώπου της Περιφέρειας Ηπείρου. 
(αντίγραφο συνημμένα με α /α : 6 στο φάκελο 1/2013 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα του Π.Σ.).
6. Το  αριθμ.  344/31-1-2013  έγγραφο  του  Τ.Ε.Ε.  /ΤΗ,  που  είχε  κατατεθεί  πάνω  στο  θέμα  (αντίγραφο 
συνημμένα με α /α : 7 στο φάκελο 1/2013 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα του Π.Σ.)
7. Την εισήγηση και τοποθέτηση του Περιφερειάρχη επί του συζητούμενου θέματος, όπως και επί επιμέρους 
ρυθμίσεων  και  προβλέψεων  του  προτεινόμενου  Π.Δ.,  που  επισημειωτικά  έχουν  ως  εξής  και  τίθενται  ως 
προτεινόμενες ρυθμίσεις στη λήψη της σχετικής απόφασης, για την διαμόρφωση της τελικής πρότασης του 
Π.Δ. και ειδικότερα:    

1) Ότι το έργο της  Επιτροπής είναι πολύ σημαντικό και ότι πρέπει να γίνει αποδοχή του προτεινόμενου 
από  την  Επιτροπή  σχεδίου  Π.Δ.,  επί  των θεμάτων  δε  στα  οποία  δεν  έχει  επιτευχθεί  συμφωνία,  να  γίνει 
αποδεκτή  η  εισήγηση-πρόταση  του  εκπροσώπου  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  οι  σχετικές  διατάξεις  να 
συμπληρωθούν με βάση την ως άνω πρόταση και όσα επιμέρους θα κατατεθούν και αποφασισθούν από το  
Π.Σ.  επί  των  επιμέρους  σχετικών  ζητημάτων.  Όλα  τα  παραπάνω να  ενσωματωθούν  ως  περιεχόμενο  του 
προτεινόμενου Π.Δ.  και  να αποσταλούν ως ολοκληρωμένη απόφαση του Π.Σ.  και  αντίστοιχη πρόταση εκ 
μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου

2) Ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να ορισθεί και να γίνει καθορισμός του λιμναίου χώρου της λίμνης, 
με βάση το υψόμετρο 469,54 μ., υψόμετρο που σε κάθε περίπτωση είναι εσφαλμένο. Ως προς δε το υψόμετρο 
της λίμνης, ουσιαστική βάση και δεδομένο της οριοθέτησης και του καθορισμού αυτού (υψομέτρου), αποτελεί 
κατ’ αδιαμφισβήτητο τρόπο το πρώτο, υφιστάμενο από παλαιά σπίτι της Νήσου (οικία Ράτσικα) και ειδικότερα 
το επίπεδο του ισογείου της παραπάνω παλαιάς οικίας. 

3) ‘Ότι το Σύνταγμα (άρθρ. 24 Σ) προστατεύει την ιδιοκτησία. Πρέπει ως εκ τούτου να υπάρχει σαφής 
διάταξη και πρόβλεψη στο περιεχόμενο του Π.Δ. ότι ιδιωτικές και λοιπές εκτάσεις που βρίσκονται εντός των 
ως άνω ζωνών και υφίστανται δεδομένους περιορισμούς στη χρήση και τον προορισμό τους εξαιτίας των 
δεσμεύσεων που προκύπτουν από το περιεχόμενο του παρόντος και των κατευθύνσεων και σκοπών των 
επιμέρους ζωνών, όπως θα εξειδικευτούν και με τα σχέδια δράσης, να ανταλλάσσονται με άλλες, ίδιας αξίας 
και υφής  εκτάσεις, για την αποκατάσταση της ζημίας των ιδιοκτημόνων κ.λ.π. 

4) Την ανάγκη να επιλυθεί επιτέλους, το θέμα της περιοχής Μάτσικα και ευρύτερα, όπως και το θέμα της 
περιοχής Βογιάνου, σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και προβλέψεις και με την παράλληλη εκπόνηση 
Πολεοδομικών Μελετών. Πρέπει όμως να τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που δεν θα ξεπερνά τα τρία 
(3)  χρόνια  από  την  κύρωση  του  Π.Δ.,  για  την  σύνταξη  και  έγκριση  των  ειδικών  αυτών  Πολεοδομικών 
Μελετών. Επίσης και όσον αφορά την αδόμητη ζώνη, η Πολεοδομική Μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
δεδομένα και τις ρυθμίσεις των όμορων στις ως άνω ζώνες περιοχές, να ορίσει και μικρότερη αδόμητη ζώνη,  
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και το περιεχόμενό της, ζώνη που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει  
τα 100 μέτρα. 

5) Να προστεθεί ως επιτρεπόμενη χρήση στη ζώνη της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας, όπως 
αυτή έχει καθορισθεί σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία και την έγκριση σχετικής απόφασης, όπως επίσης 
στο  αγροτικό  τοπίο  και  στη  Γ’  Ζώνη  εντός  ΖΟΕ,  η  εγκατάσταση   κτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων  (πλην  
χοιροστασίων και πτηνοτροφείων), που κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου βάσει εγκεκριμένων τύπων 
κατασκευής  ή  κτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις  που  κατασκευάζονται  βάσει  εγκεκριμένων  προτύπων 
κατασκευής μέχρι 300 τ.μ. (δεύτερη κατηγορία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων Ν. 4056/2012).  Ως προς την 
ως άνω χρήση, τονίζονται και επισημαίνονται τα παρακάτω:  
 Η  ως  άνω  μορφή  κτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων,  που  δεν  απαιτούν  την  έκδοση  οικοδομικής  άδειας, 
προβλέφθηκαν,  ορίστηκαν  και  εξειδικεύτηκαν,  με  βάση  τις  διατάξεις  του  Ν.  4056/2012.  Δεν  αποτελούν 
εγκαταστάσεις ως μορφή οικοδομήματος, με οικοδομική, μόνιμη μορφή και υφή και για το λόγο αυτό δεν 
απαιτείται η  έκδοση οικοδομικής άδειας.  Περαιτέρω, ο κλήρος στις ως άνω ζώνες και περιοχές της ΓΓΥΠ, είναι 
μικρός,  ανερχόμενος  στις  περισσότερες  των  περιπτώσεων  σε  λιγότερα  από  10  στρέμματα  και  έως  15 
στρέμματα. 
Η κατεύθυνση της οικονομικής δραστηριότητας προς τον πρωτογενή τομέα  και η ανάγκη ανάπτυξής του,  
αποτελεί τον πιο ουσιώδη και σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης και στήριξης της οικονομίας και μάλιστα στην  
περίοδο της έντονης οικονομικής κρίσης του διανύουμε. Αποτελεί λοιπόν προφανή και αδήριτη ανάγκη και 
εκεί  στηρίζεται  η  ανάγκη  καθορισμού  της  ως  άνω  χρήσης  και  δυνατότητας  για  τις  εκτάσεις  αυτές,  η 
διαμόρφωση ενός μοντέλου πρωτογενούς παραγωγικής διαδικασίας, που έχει άμεσο και εντατικό χαρακτήρα, 
με την παροχή δυνατότητας, αφενός μεν καλλιέργειας τμήματος των εκτάσεων αυτών, προς την κατεύθυνση 
παράλληλης  και  αυτογενούς  στήριξης  από  τα  παραγόμενα  προϊόντα  μιάς  μικρής  κτηνοτροφικής  μονάδας 
βιολογικής κατεύθυνσης από τα παραγόμενα προϊόντα, με χρήση των κοπριών κ.λ.π. για φυσική λίπανση και  
επίσης την λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδος της ως άνω μορφής, ώστε να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη 
μονάδα οικονομικής δραστηριότητας του πρωτογενούς τομέα, που θα έχει αντίστοιχη οικονομική πρόσοδο, 
ικανοποιητική  προς  το  νοικοκυριό,  ώστε  να  έχει  κίνητρο  διατήρησης  και  βελτίωσής  της,  με  αντίστοιχη 
συμβολή στην Εθνική Οικονομία.  Με τον τρόπο αυτό, με βιολογική κατεύθυνση των ως άνω προτεινόμενων 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που δεν έχουν τη μορφή του μόνιμου οικοδομήματος, δεν επέρχεται καμία 
δυσμενής συνέπεια στις εκτάσεις που προτείνεται η εγκαταστάσή τους. 

2

ΑΔΑ: ΒΕΔΞ7Λ9-ΔΗΝ



6. Για τις εκτάσεις πίσω από τα αναχώματα, που κατασκευάστηκαν νόμιμα, όπως της περιοχής Αμφιθέας, 
που  έχει  ξεκινήσει  η  σχετική  διαδικασία,  πρέπει  να  επιταχυνθούν  και  ολοκληρωθούν  οι  ανταλλαγές  των 
ιδιωτικών εκτάσεων. 
Το  πάρκο  στην  περιοχή  της  Κατσικάς,  να  μην  έχει  μονοθεματικό  χαρακτήρα  (π.χ.  ορνιθολογικό),  όπως 
προτείνεται από την Ορνιθολογική Εταιρεία, αλλά να είναι πολυχρηστικό για τους πολίτες και το Περιβάλλον.  
Πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την διευκόλυνση της σύνδεσης της περιοχής και εξυπηρέτησης των κατοίκων 
και των δραστηριοτήτων, με τους οδικούς άξονες και γενικότερα μέριμνα για την οδική πρόσβαση κ.λ.π. 

8. Τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις των παρατάξεων της μειοψηφίας και 
9. ότι άλλο διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα της συνεδρίασης)

                                  Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
                                (απόφαση: 3/8/11-02-2013 )

Αποδέχεται  και  εγκρίνει  το  σχέδιο  Π.Δ.,  όπως προτάθηκε  από  την Επιτροπή,  συμπληρώνεται  ως  προς  τα 
επιμέρους σημεία, σύμφωνα με την εισήγηση - πρόταση του εισηγητή- Εκτελεστικού Γραμματέα και επίσης 
από τις ως άνω προτάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
  Το διαμορφωμένο και ολοκληρωμένο στο σύνολό του, σύμφωνα με τα παραπάνω σχέδιο Π.Δ.,  αποτελεί 
ενιαίο και ταυτόσημο σύνολο με την παρούσα απόφαση και αποτελεί την πρόταση της Περιφέρειας Ηπείρου 
ως προς το περιεχόμενο αυτού, που πρέπει να λάβει υπόψη το αρμόδιο Υπουργείο κατά την τελική κατάρτιση 
του περιεχομένου του. 

Η πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου έχει ως εξής :
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« ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
Χαρακτηρισμός  της  υδάτινης,  χερσαίας,  και  ευρύτερης  περιοχής  της  λίμνης  Παμβώτιδας  (Ιωαννίνων),  ν. 
Ιωαννίνων, ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισμός χρήσεων γης όρων και περιορισμών δόμησης.
            Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» (Α΄160) όπως τροποποιήθηκαν 

με το ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., Διαδικασία 
Οριοθέτησης και Ρυθμίσεις Θεμάτων για Υδατορέματα και άλλες Διατάξεις» (Α΄91),  τo ν. 3937 /2011 
«Διατήρηση  της  βιοποικιλότητας  και  άλλες  διατάξεις»  (Α΄60  )   το  ν.4014/2011  «Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων…» (Α΄209) καθώς και το ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του 
περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ-…»( Α΄24).  

2. Τις  διατάξεις  των  άρθρων  15,  16  και  17  του  ν.2742/1999  «Χωροταξικός  σχεδιασμός  και  αειφόρος 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 13 του ν.3044/2002 (Α’ 197). 

3. Το ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄87). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).    

5.  Τα υπ. αρ. 85/2012 και 86/2012 Π.Δ/γματα «Μετονομασία Υπουργείων» και «Διορισμός Υπουργών –
αναπληρωτή υπουργών –Υφυπουργών» (Α΄141)  αντίστοιχα. 

6. Το υπ.αρ. 837/76 Π.Δ/γμα ( Α΄ 306) κυρήξεως του δημόσιου δάσους Ιωαννίνων ως αισθητικού.
7. Το από 23.01.1985  Π.Δ/γμα «Καθορισμός  χώρου εγκαταστάσεων Παν/μίου  στην  εκτός  εγκεκριμένου 

Ρυμοτομικού  Σχεδίου  περιοχή  «Δουρούτη»  Ιωαννίνων  και  καθορισμός  των  όρων  και  περιορισμών 
δόμησης αυτού» ( Δ΄ 36).

8. Το από 5.5.1989 Π.Δ/γμα «Καθορισμού Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου,  κατωτάτου ορίου κατάτμησης και 
λοιπων όρων και  περιορισμών δόμησης στην εκτός  εγκεκριμένου σχεδίου  και  εκτός ορίων οικισμών 
προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή του δήμου Ιωαννίνων και των κοινοτήτων Ανατολής, Κατσικά,  
Περάματος,  Κρύας,  Κρανούλας,  Ελεούσας,  Μεγάλου Γαρδικίου,  Ροδοτοπίου,  Ζωοδόχου,  Βουνοπλαγιάς,  
Μαρμάρων, Σταυρακίου, Νεοχωρόπουλου, Πεδινής, Μπάφρας, Κουτσελιού, Νεοκαισάρειας, Καστρίτσας, 
Λογγάδων, Αμφιθέας και Αγίου Ιωάννη (Ν. Ιωαννίνων)¨» ( Δ΄ 297), όπως αυτό ισχύει.

9. Το από 29.08.2007  Π.Δ/γμα «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός 
σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχή του Δήμου Δωδώνης (Ν. Ιωαννίνων) ( ΑΑΠΘ΄ 416).

10. Τις υπ’ αρ. 2876/2009 και 2877/2009 Αποφάσεις Πρωθυπουργού για «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» και 
«Καθορισμό  σειράς  τάξης  Υπουργείων»  αντίστοιχα  (Β’  2234),  όπως  τροποποιήθηκαν  με  το  υπ.  αρ. 
65/2011 Π.Δ. «Διάσπαση των υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα  Υπουργεία  α)  Εσωτερικών  και  β)  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης, 
συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, 
Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και  Ναυτιλίας ...»(Α΄147) και  όπως 
αυτές ισχύουν.

11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 8353/276/Ε103/2012  τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αρ. 
37338/1807/2010  Κ.Υ.Α.   «Καθορισμός  μέτρων  και  διαδικασιών  για  τη  διατήρηση  της  άγιας 
ορνιθοπανίδας  και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της ,..»(Β΄1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις …
οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, …όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ ( Β΄ 415).

12. Τις Υπουργικές Αποφάσεις ( Β΄ 648), 4425/212/75/4.3.77 (Β΄266) και ( Β΄ 660) με τις οποίες η περιοχή 
του  Νησιού  Ιωαννίνων  και  η  Λίμνη  Παμβώτιδα  –η  περιμετρική  αυτής  περιοχή  αντίστοιχα, 
χαρακτηρίσθηκαν ως τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (που νυν διέπονται από τις διατάξεις της παρ.5 
του άρθρου 5 του ν.3937/2011).

13. Την Υπουργική Απόφαση 71877/3169/1986 «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της πόλης 
των  Ιωαννίνων  και  των  κοινοτήτων  Ανατολής  ,  Κατσικά,  των  οικισμών  Βελισσαρίου,  Πεντέλης, 
Τσιφλικόπουλου,  κοινότητας  Σταυρακίου  και  του  οικισμού  Εξοχής  κοινότητας  Περάματος»  (ΦΕΚ 
Δ΄58/1987), όπως ισχύει. 

14. Την εγκεκριμένη με την υπ.αρ. οικ. 50665/4043/12.09.2001 Απόφαση του Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος 
ΥΠΕΧΩΔΕ,   «Ειδική    Περιβαλλοντική    Μελέτη   Ανάπλασης  Ανάδειξης  και  προστασίας  της  Λίμνης 
Παμβώτιδας  Ιωαννίνων  και  της  περιμετρικής  αυτής  περιοχής»,  καθώς και  τα  σχέδια  Δράσης για  την  
προστασία των ειδών προτεραιότητας που απαντώνται στις  Ζ.Ε.Π. με κωδικό  GR 2130012 και κωδικό GR 
2130011, που πληρούν στο σύνολό τους τις κατ΄ελάχιστο προδιαγραφές της παρ.4β του άρθρου 21 του ν.  
3937/2011 και αποτελούν την απαιτούμενη ειδική έκθεση για την έκδοση του παρόντος(παρ. β, άρθρο 6 
ν. 3937/2011) . 

15. Την Υπουργική Απόφαση 25301/2003 «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου» (Β΄ 1451).

16. Τις Υπουργικές Αποφάσεις 10579/2004 «Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα 
Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων» (Β΄504)                                                και 23487/2011  
(ΤΕΥΧΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΕΙΔΙΚΩΝ  ΘΕΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΟΡΓΑΝΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΦΟΡΕΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΚΑΙ 
ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΄194) που αφορά την τροποποίηση της 40497/01−10−2009 απόφασης 
του  Υπουργού  Περιβάλλοντος  Χωροταξίας  και  Δημοσίων  Έργων  «Συγκρότηση  του  Διοικητικού 
Συμβουλίουτου Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων» (ΥΟΔΔ΄ 437), όπως ισχύει.            

17. Τις  υπ.  αρ.  Φ  916.74/208/249361  /Σ.  1886/01.08.2011,  Φ  900/248818/Σ.  153/19.08.2011,  Φ 
900/101/46105/Σ.  105/02.04.2012  &  Φ  900/158/46162/Σ.  162/25.04.2012  γνωμοδοτήσεις  του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
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18. Τις υπ. αρ. Δ.Λ.Υ. 8224/02/10/29.03.2010, Δ.Β.Χ.Π Φ/Α.4/8817/1195/26.07.2010,  Δ.Β.Χ.Π Φ/Α.4/οικ. 
1599/170/14.02.2011 και  Δ.Β.Χ.Π Φ/Α.4/8/3376/299/06.04.2012 γνωμοδοτήσεις  του Υπ.  Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πρώην Υπ. Οικονομίας  Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, (νυν Υπ. 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων).

19. Τις υπ. αρ.,                 γνωμοδοτήσεις του Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
20. Τις   υπ.  αρ.  Δ.Τ.Π.Σ./Τ.Τ.Π.2054/4.2.2011  και  7429/15.05.2012  γνωμοδοτήσεις  του  Πολιτισμού  και 

Τουρισμού (νυν Υπ.Τουρισμού).
21. Τις  υπ. αρ. 8Η Ε.Β.Α.  5347/13.8.2010,  8Η Ε.Β.Α.  2014/12.04.2011,  8Η Ε.Β.Α.  1873/10.04.2012,  Υ.Ν.Μ. 

3731π.ε./27.04.2011, Ε.Π.Σ.Β.Ε.1678/07.09.2010, Ε.Π.Σ.Β.Ε.2817πε/14.1.2011, ΙΒ Ε.Π.Κ.Α.Ι. 176/1.2.11 
και  Δ.Π.Κ.Α.  Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.  /ΓΔΑΠΚ/  ΔΠΚΑ/ΤΑΧ/  Φ12/  71361/  13921/3146/3440/23.07.2012 
γνωμοδοτήσεις  του Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού(νυν Υπ. Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και Υπ. Τουρισμού αντίστοιχα).

22. Τις  υπ. αρ. Δ3/Δ/25970/6443/19.08.2011,  Δ3/Δ/28848/7218/16.11.2011,   Δ3/Δ/9619/12.12.2011 
και  Δ3/Δ/22901/5685/13.07.2012   γνωμοδοτήσεις  της  Υπηρεσίας  Πολιτικής  Αεροπορίας  του  Υπ. 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (νυν Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων) .

23. Τις   υπ.  αρ.  Δ.Υ.Ε.Υ.  95026/7.9.2010  ,   Δ.Σ.Ε.Ε.Α.Ε.Π.  6324/21.1.2011 και  Δ.Χ.Π.Π. 
74753/15.04.2011γνωμοδοτήσεις του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

24. Τις  υπ.  αρ.Δ.Δ.Ι.  38947/616/23.12.2009,  Δ.Δ.Ι.  23333/1261/16.04.2010,  Δ.Δ.Ι. 
86129/6555/π.ε./16.02.2011,  ,  Δ.Δ.Ι  24141/849/18.05.2012  ,  Δ.Δ.Π.  3929/15.01.2010,  ,  Δ.Σ.Ε.Δ. 
531/23.02.2011,  Δ.Σ.Ε.Δ.  27862/2140/17.07.2012,   Δ.Δ.Ν.Ι.316/18.2.2011,  Δ.Υ.Η  1868ΠΕ/7.2.2011, 
Δ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Η   86744/5809/9.2.2011,   Δ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Η   19381/961/26.04.2012,  γνωμοδοτήσεις  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας( πρώην Περιφέρεια Ηπείρου) .

25. Την υπ. αρ.                    γνωμοδότηση της Γενικού Γραμματέα της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –
Δυτ. Μακεδονίας.

26. Την υπ. αρ.  7/16.07.2012  γνωμοδότηση της Επιτροπής Φύση 2000.
27. Την υπ. αρ.1/16/27.01.2010 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ιωαννίνων .
28. Την υπ. αρ. Δ.Π.Π.14061/09/4.1.2010  γνωμοδότηση της Ν.Α. Ιωαννίνων (νυν Περιφερειακή Ενότητα 

Ιωαννίνων).
29. Τις  υπ.  αρ.  3/9/7.2.2011  και  17/75/17.10.2011  γνωμοδοτήσεις  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  της 

Περιφέρειας Ηπείρου.
30. Τις υπ. αρ.    121/9.2.2011 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ιωαννιτών.
31. Τις υπ. αρ. 47/7.2.2011 και 93/4.4.2012 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δωδώνης.
32. Τις υπ. αρ.   51/31.1.2011 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ζίτσας.
33. Την υπ. αρ. 8/09.01.2012 γνωμοδότηση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου
34. Τις  υπ. αρ. 380/06.04.2011 και 313/11.04.2012 γνωμοδοτήσεις της κτηματικής υπηρεσίας Ιωαννίνων.
35. Την  υπ.  αρ.  114/4.3.2011  γνωμοδότηση του Φορέα  Διαχείρισης  Εθνικών  Δρυμών Βίκου –  Αώου και  

Πίνδου.
36. Τις υπ. αρ. 121/9.2.2011 και 153/17.05.2012 γνωμοδοτήσεις του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας 

Ιωαννίνων.
37. Τις  υπ.  αρ.  11/78/11.3.2011  και  12/94/05.03.2012  γνωμοδοτήσεις  της  Ελληνικής  Ορνιθολογικής 

Εταιρείας.
38. Την υπ. αρ 212/31.1.2011 γνωμοδότηση του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων.
39. Τις  υπ.  αρ.  239/19.1.2011,  2285/2.11.2011,  764/24.04.2012   και  946/7.6.2012  γνωμοδοτήσεις  του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/Τμήματος Ηπείρου.
40. Την υπ.αρ. 203/18.04.2012 γνωμοδότηση της Ε΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου.
41. Τις επιστολές με σχόλια και απόψεις της Τοπικής Κίνησης Οικολόγων Πράσινων Ιωαννίνων, της παράταξης 

«Ήπειρος  Τόπος  Να  Ζεις»,  του  Ιστιοπλοϊκού  Ομίλου  Ιωαννίνων,  της  εταιρείας   «ΑΦΟΙ  ΑΛΕΞ.  ΛΕΦΑ 
ΑΤΕΒΕ»,  της εταιρείας «ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  που υποβλήθηκαν 
στο Υ.Π.Ε.Κ.Α.

42. Τα  σχόλια  και  απόψεις  των  πολιτών  της  χώρας,   που  υποβλήθηκαν  ηλεκτρονικά  κατά  την  περίοδο 
δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου του παρόντος διατάγματος.

43. Την υπ. αρ.                           γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
44. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού.
45. ++  Ειδικά  πλαίσια  χωροταξικού  σχεδιασμού  &  Αειφόρου  ανάπτυξης  Τουρισμού,  Βιομηχανίας,  ΑΠΕ, 

Υδατοκαλλιεργειών
46. ++ αποφάσεις ΓΓΠΗ οριοθέτησης της Λίμνης  
47. ++ ΦΕΚ αισθητικού δάσους Ιωαννίνων.

β. Διακρίνεται το δημόσιο δάσος  Ιωαννίνων, το οποίο κηρύχτηκε ως αισθητικό δάσος με το υπ.αρ. 837/76 
Π.Δ/γμα ( Α΄ 306) και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3937/2011 όπως ισχύει, εντάσσεται στην 
γενική κατηγορία χαρακτηρισμού «Προστατευόμενου Τοπίου», με τον ειδικό χαρακτηρισμό ως «Αισθητικό 
Δάσος».
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Αποφασίζει
Άρθρο 1
Σκοπός

  Σκοπός  του  παρόντος  διατάγματος,  είναι  η  προστασία,  διατήρηση,  αποκατάσταση  και  διαχείριση  της 
βιοποικιλότητας, της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου,  
στην:  υδάτινη,  χερσαία  και  ευρύτερη  περιοχή  της   Λίμνης  Παμβώτιδας  (Ιωαννίνων),  Π.Ε.  Ιωαννίνων 
Περιφέρειας Ηπείρου, που υπόκειται σε ενεργό διαχείριση ώστε με τη λήψη αναγκαίων και ενδεδειγμένων 
μέτρων να επιτυγχάνεται η αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της αειφορικής ανάπτυξης 
και  να  διασφαλίζεται  κυρίως  η  διατήρηση,  ή  η  αποκατάσταση-επαναδημιουργία  σε  ικανοποιητικό  βαθμό 
διατήρησης των τύπων οικοτόπων, των ειδών και ενδιατημάτων τους  που αναφέρονται στην παρ. Α του 
παραρτήματος ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. 

Άρθρο 2
                                     Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση περιοχής και ζωνών    
                                             

1. Χαρακτηρίζεται ως περιοχή Περιφερειακού Πάρκου, η υδάτινη, χερσαία και ευρύτερη περιοχή της 
Λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων),  Π.Ε.  Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής εκτάσεως……………
που  βρίσκεται  σε  περιοχές  εκτός  σχεδίου  των  Δήμων  Ιωαννίνων,  Δωδώνης  και  Ζίτσας,  εκτός 
οριοθετημένων  οικισμών,   εκτός  ορίων  εγκεκριμένων  Γενικών  Πολεοδομικών  Σχεδίων  (Γ.Π.Σ.)  και 
Ρυμοτομικών  Σχεδίων  (Ρ.Σ),  εγκεκριμένων  σύμφωνα  με  το  Ν.1337/  83  ως  ίσχυε.  Τα  όριά  της 
απεικονίζονται με μαύρη εστυμμένη γραμμή στα  (   ) πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:50.000 που 
Θεωρήθηκαν  από  τον  Προϊστάμενο  της  Διεύθυνσης  Τοπογραφικών  Εφαρμογών  με  την.............2013 
Πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

2.    Εντός της έκτασης της περιοχής του «Περιφερειακού Πάρκου» Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων:
α. Διακρίνονται, περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Φύση (Natura) 2000, οι οποίες εντάχθηκαν 
στον εθνικό μας κατάλογο ( άρθρο 9, παρ. 6 ν. 3937/2011), στην γενική κατηγορία χαρακτηρισμού περιοχές 
προστασίας οικοτόπων και ειδών, και έλαβαν ειδικότερα τον χαρακτηρισμό ως:
1. Ζώνη Ειδικής  Προστασίας  (Ζ.Ε.Π.)  για  την   άγρια  ορνιθοπανίδα,  με την  επωνυμία «Ευρύτερη 
περιοχή   πόλης Ιωαννίνων» και κωδικό  GR 2130012,  
2. Ζώνη  Ειδικής  Προστασίας  (Ζ.Ε.Π.)  για  την   άγρια  ορνιθοπανίδα  και  Ειδική  Ζώνη  Διατήρησης 
(Ε.Ζ.Δ.), με την επωνυμία «Λίμνη Ιωαννίνων (Παμβώτιδα)»  και κωδικό GR 2130005,
3. Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.)  (όπου το μεγαλύτερο μέρος της εμπίπτει στην χαρακτηρισμένη 
με το παρόν περιοχή «Περιφερειακού Πάρκου» ) με την επωνυμία «Όρος Μιτσικέλλι» και κωδικό  GR 
2130008,
4. Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την  άγρια ορνιθοπανίδα  (όπου μικρό μέρος της εμπίπτει 
στην  χαρακτηρισμένη  με  το  παρόν  περιοχή  «Περιφερειακού  Πάρκου» )  με  την  επωνυμία «Κεντρικό 
Ζαγόρι και Ανατολικό Τμήμα Όρους Μιτσικέλλι» και κωδικό GR 2130011, 
5. Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την  άγρια ορνιθοπανίδα (όπου μικρό μέρος της εμπίπτει 
στην χαρακτηρισμένη  με  το  παρόν περιοχή «Περιφερειακού Πάρκου» )  με  την επωνυμία  «Ευρύτερη 
περιοχή Αθαμανικών Όρεων» και κωδικό GR 2130013.

β. Καθορίζονται και χαρακτηρίζονται οι ακόλουθες  ζώνες προστασίας, όπου οι πολυγωνικές γραμμές αυτών 
περιγράφονται με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ ΄87,  οι  οποίες  αναγράφονται στο παράρτημα Ι,  που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος:     

Ι. Ζώνη Α (χερσαία και υδάτινη περιοχή: νήσου Ιωαννίνων, λίμνης Παμβώτιδας, παραλίμνιων εκτάσεων και 
εποχικών υγροτόπων).   Περιοχή «Προστασίας  της  Φύσης»..  Διακρίνεται  σε:  Α1,  Α2,  Α3,  A4,  A5,  Α6,  Α7. 
Ειδικότερα: 
1. Η Ζώνη Α1 περιλαμβάνει την υδάτινη περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας, 
2. Η Ζώνη Α2 περιλαμβάνει  υγροτοπική περιοχή καλαμιώνων, σημαντική για τα προστατευόμενα είδη της  
λίμνης  Παμβώτιδας,  
3.Η Ζώνη Α3 περιλαμβάνει τη νήσο Ιωαννίνων,  
4. Η Ζώνη Α4  περιλαμβάνει περιοχές όπισθεν υφιστάμενων αναχωμάτων. Αποτελείται από τις υποζώνες: Α4.1, 
Α4.2, 
5. Η Ζώνη Α5  περιλαμβάνει την παραλίμνια περιοχή καρστικών εδαφών με σημαντικές πηγές τροφοδοσίας 
της λίμνης στους πρόποδες του Μιτσικελλίου , 
  6. Η Ζώνη Α6 περιλαμβάνει παραλίμνια αγροτική περιοχή με γη υψηλής παραγωγικότητας και ακολουθεί τα 
όρια του δρόμου του αναδασμού, έτσι όπως σημειώνεται στον χάρτη.
7.  Η  Ζώνη  Α7  περιλαμβάνει  περιλαμβάνει  την  περιοχή  εποχικών  υγροτόπων-  καταβοθρών  [Μπάφρας- 
Πεδινής- Αμπελιάς- Σερβιανών (Βρέλλη)- Κουτσελιού (Kαστρίτσας) - Μπενίκοβα-ΡοδοτοπίουΙ-ΡοδοτοπίουΙΙ-
ΡοδοτοπίουΙΙΙ-Λαψίστας]. Αποτελείται από τις υποζώνες: Α7.1, Α7.2, Α7.3, Α7.4, Α7.5, Α7.6, Α7.7, Α7.8, Α7.9, 
Α7.10.    
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ΙI.  Ζώνη   B  (χερσαία  και  υδάτινη  περιοχή  που  περιλαμβάνει  δάση,  δασικές  και  αναδασωτέες  εκτάσεις,  
αγροτικά τοπία με γη υψηλής παραγωγικότητας, πηγές Κρύας, Τούμπας, και Σεντενίκου, τάφρος Λαψίστας, 
περιοχές  πλησίον  αστικού  ιστού  πόλης  με  οικιστική  ανάπτυξη).  Περιοχή  «Προστατευόμενων  Φυσικών 
Σχηματισμών» ή «Προστατευόμενων Τοπίων» ή «Οικοανάπτυξης». Ως  ζώνη  B  ορίζεται  η  περιοχή  που 
περιλαμβάνεται  μεταξύ  πολυγωνικών γραμμών. Διακρίνεται σε: B1, Β2, B3, Β4, Β5. Ειδικότερα: 
1. Η Ζώνη Β1 περιλαμβάνει δασικό τοπίο με κυρίως δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις. Αποτελείται από 
τις υποζώνες: B1.1, B1.2, B1.3, Β1.4, Β.1.5 (αισθητικό δάσος). 
2. Η Ζώνη Β2 περιλαμβάνει αγροτικό τοπίο που αποτελεί γη υψηλής παραγωγικότητας. Αποτελείται από τις 
υποζώνες: Β2.1, Β2.2, Β2.3, Β2.4. 
3. Η Ζώνη Β3 περιλαμβάνει τους φυσικούς σχηματισμούς των πηγών Κρύας–Τούμπας-Σεντενίκου, την τάφρο 
Λαψίστας και τις ζώνες προστασίας τους . Αποτελείται από τις υποζώνες: B3.1, Β3.2, Β3.3, Β3.4. 
4. Η Ζώνη Β4 περιλαμβάνει αγροτικό τοπίο. Αποτελείται από τις υποζώνες: B4.1, Β4.2, 
5. Η Ζώνη Β5 περιλαμβάνει  περιοχές πλησίον του αστικού ιστού πόλης με οικιστική ανάπτυξη σε επαφή με τη  
λίμνη Παμβώτιδα . Αποτελείται από τις υποζώνες: B5.1, Β5.2, Β5.3.  

ΙΙΙ. Περιφερειακή Ζώνη Γ. Περιοχή «Περιφερειακού Πάρκου». (χερσαία έκταση, εκτός ζωνών Α και Β εντός 
της περιοχής του περιφερειακού πάρκου). (Περιφερειακή-ρυθμιστική ζώνη προστασίας) Ως  ζώνη  Γ  ορίζεται  
η  περιοχή  που  περιλαμβάνεται  μεταξύ  πολυγωνικών γραμμών, και διακρίνεται σε: Γ1 , Γ2. Ειδικότερα: 
1.  Η Ζώνη Γ1  αποτελεί  το  τμήμα της  Γ  Ζώνης  που εμπίπτει  στην  Ζώνη Οικιστικού  Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)  και 
αποτελείται από τις υποζώνες Γ1.1, Γ.1.2 και Γ.1.3. 
 2. Η Ζώνη Γ2  αποτελεί το τμήμα της Γ Ζώνης που βρίσκεται εκτός  Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) και  
εμπίπτει σε περιοχές NATURA και αποτελείται από τις υποζώνες Γ2.1, Γ2.2. και Γ.2.3.

Άρθρο 3
Επιτρεπόμενες χρήσεις, έργα και δραστηριότητες εντός περιοχής «Περιφερειακού Πάρκου» Λίμνης 

Παμβώτιδας Ιωαννίνων.

Α. Ζώνη Α (χερσαία και υδάτινη περιοχή.: νήσου Ιωαννίνων, λίμνης Παμβώτιδας, παραλίμνιων εκτάσεων και 
εποχικών υγροτόπων).  Περιοχή «Προστασίας της  Φύσης».  Ισχύουν  μόνο οι  χρήσεις  και  περιορισμοί  που 
αναφέρονται παρακάτω:
 Γενικοί όροι
Επιτρέπονται:
1. Η επιστημονική έρευνα των φυσικών οικοσυστημάτων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας, σύμφωνα με  
τις κείμενες διατάξεις (Ν. 3937/2011 ως ισχύει), με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα 
υποβάθμισης στα οικοσυστήματα και στους πληθυσμούς των ειδών πανίδας και χλωρίδας, μετά από σύμφωνη 
γνώμη του φορέα διαχείρισης.
2. Η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων, οι διαχειριστικές δράσεις, η εκτέλεση ειδικών 
διαχειριστικών έργων και η εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, προστασία, διατήρηση, 
βελτίωση και ανάδειξη των ειδών και των ενδιαιτημάτων της περιοχής, εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς η 
σκοπιμότητα (αναγκαιότητα) και η αποτελεσματικότητα τους και τα οποία θα προβλέπονται και στο πενταετές  
σχέδιο διαχείρισης της περιοχής μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
3. Η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης, την αναψυχή, καθώς 
και  η  εγκατάσταση,  η  συντήρηση  και  η  βελτίωση  της  απαραίτητης  υποδομής,  για  την  οργάνωση  και  
εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Στο Διαχειριστικό Σχέδιο της 
περιοχής  εξειδικεύονται  τα  είδη  των  υποδομών  και  οι  όροι  και  περιορισμοί  για  την  άσκηση  των 
δραστηριοτήτων. Μέχρι την εκπόνηση και έγκριση του εκάστοτε σχεδίου διαχείρισης, απαιτείται εκπόνηση 
μελέτης εφαρμογής με τις απαραίτητες υποδομές και τις προτεινόμενες δράσεις, εγκεκριμένη από το Φορέα 
Διαχείρισης.  Η εξειδίκευση των όρων και  περιορισμών για την άσκηση της δραστηριότητας,  καθώς και  η 
αδειοδότησή τους, θα είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.
4.  Η χρήση,  συντήρηση,  επισκευή,  εκσυγχρονισμός και  επέκταση των έργων και  δραστηριοτήτων κοινής 
ωφέλειας,  των  δικτύων  υποδομής  τους  καθώς  και  η  ανασύσταση  -  ανακατασκευή  των  παλιών  ξύλινων 
προβλητών, με καθώς και των δικτύων υποδομής τους, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουλάχιστον 
σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  περιβαλλοντικής  αδειοδότησης  του  άρθρου  8  του  ν.  4014/2011  (ΦΕΚ  Α΄ 
209/2011) όπως  ισχύει και τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Φορέα Διαχείρισης.
5. Τα έργα αναδάσωσης και αντιπυρικής προστασίας υλοποιούνται με τις άκρως αναγκαίες παρεμβάσεις με 
ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και μετά από σύμφωνη γνώμη του 
φορέα διαχείρισης.
6. Η μελισσοκομία και η βόσκηση βάσει της κείμενης νομοθεσίας και όπως θα ορίζεται από το Διαχειριστικό 
σχέδιο της περιοχής και τα προγράμματα δράσης.
7. Η εκτέλεση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικων και αντιπλημμυρικών έργων με κύριο στόχο την προστασία − 
διατήρηση των λειτουργιών του εδάφους, την ελαχιστοποίηση της απώλειας της εδαφικής βιοποικιλότητας 
του, καθώς και την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην άμεση και ευρύτερη περιοχή. Τα ανωτέρω 
υλοποιούνται  μετά  από  σύμφωνη  γνώμη  του  Φορέα  Διαχείρισης.  Η  περιβαλλοντική  αδειοδότησή  τους 
εκδίδεται τουλάχιστον σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4014/2011 (Α΄209) ως εκάστοτε ισχύει, μετά από 
σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
8. Η ελεύθερη βόσκηση βουβαλιών, μόνο ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων μετά από έγκριση  ειδικής 
διαχειριστικής μελέτης 
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9. Οι γενικότερες εργασίες καθαρισμού όπως πχ. απομάκρυνση φερτών υλικών, διαχείριση καλαμιώνων και  
εκβάθυνση, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουλάχιστον σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011) όπως  ισχύει και τη σύμφωνη γνώμη της  
αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του οικείου Φορέα Διαχείρισης. 
10. Η χρήση της παρόχθιας ζώνης για αναψυχή και η δημιουργία προϋποθέσεων για κολύμβηση όπως θα  
καθορίζονται από το εκάστοτε σχέδιο διαχείρισης και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής και μετά από 
Περιβαλλοντική αδειοδότηση τουλάχιστον σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4014/2011.
11.  Τα  αντιπλημμυρικά   έργα,  τα  έργα  διευθέτησης  της  ροής  υδάτων  οι  εργασίες  συντήρησης 
αποστραγγιστικών τάφρων και εγγειοβελτιωτικών έργων, μετά από  σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας 
Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουλάχιστον σύμφωνα με 
τη διαδικασία  περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν.  4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011)  όπως 
ισχύει. Η χρήση των νερών του επιφανειακού υδρολογικού συστήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
και με την προϋπόθεση της διασφάλισης αυξημένων οικολογικών απαιτήσεων (ποιοτικών και ποσοτικών) του 
λιμναίου οικοσυστήματος.
12. Η απελευθέρωση γόνου με στόχο τον εμπλουτισμό των ιχθυοαποθεμάτων του υδρολογικού συστήματος 
της περιοχής να γίνεται μόνο με γόνο ειδών αυτοχθόνων ιχθύων.
13. Η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας, η συντήρηση των υφιστάμενων έργων υποδομής (αγροτικοί 
οδοί, άρδευση, αποστράγγιση, κ.λπ.), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Η φυτοπροστασία γίνεται με υποχρεωτική τήρηση του Κανόνα Πολλαπλής Συμμόρφωσης και με μεθόδους 
που επιτρέπονται στα πλαίσια των εκάστοτε σχετικών κανονισμών της Ε.Ε..
β. Εξασφαλίζεται η διατήρηση και ενίσχυση των φυτοφραχτών όπου υφίστανται στα όρια των αγροτεμαχίων.
γ.   Προωθείται  και  ενισχύεται  η  αναδιάρθρωση  των  καλλιεργειών  και  εφαρμόζονται  βελτιωμένες 
καλλιεργητικές πρακτικές με κατεύθυνση την βιολογική − περιβαλλοντική γεωργία.

Α1. Ζώνη Α1 (υδάτινη περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Επιτρέπονται τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο Α του παρόντος, εκτός των Α.5, Α.6 και Α.13. Επιπλέον επιτρέπονται:

1. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων, που θα προβλέπονται στο εγκεκριμένο  πρόγραμμα δράσης  για την 
‘’Αλιεία’’ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

2. Τα υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες στην υδάτινη έκταση της λίμνης όπως: αλιεία, κίνηση αλιευτικών και 
επιβατικών  σκαφών,  υδροπλάνων,  αθλητισμός  -  αναγκαίες  υποδομές  αυτών  για  διεξαγωγή  αγωνιστικών 
εκδηλώσεων  τοπικού,  εθνικού  ή  διεθνούς  επιπέδου,  κατόπιν   σύμφωνης  γνώμης  του  οικείου  Φορέα 
Διαχείρισης.

Α.2. Ζώνη Α2 (περιοχή υγροτοπική με καλαμιώνες). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». 
Επιτρέπονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α του παρόντος, εκτός των Α.4, Α.5, Α.6, Α.7, Α.8, Α.10, Α.11 
και Α.13 
Ο  τρόπος  διαχείρισης  των  καλαμώνων  και  η  απομάκρυνση  φερτών  υλικών  θα  υλοποιείται  όπως  θα  
προσδιορίζεται από το πενταετές σχέδιο διαχείρισης της περιοχής και τα προγράμματα δράσης μετά από τη  
σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.   

Α.3. Ζώνη Α3 (περιοχή νήσου Ιωαννίνων). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης».                   
Επιτρέπονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α του παρόντος, εκτός των Α.12, Α.13. Επιπλέον επιτρέπονται 
:

1. Οι εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση του αθλητισμού, της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης,  της παρατήρησης της φύσης και  της αναψυχής,  όπως:  βελτίωση μονοπατιών,  πεζόδρομοι, 
ποδηλατόδρομοι, στέγαστρα - παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης,  καθώς  και  η  συντήρηση  -  βελτίωσή  τους,  για  την  οργάνωση  και  εξυπηρέτηση  των 
προαναφερθέντων δράσεων. Τα παραπάνω έργα υλοποιούνται μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Φορέα 
Διαχείρισης της περιοχής και  περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπου απαιτείται, με βάση τις κείμενες διατάξεις.  
Οι όποιες εγκαταστάσεις να είναι υπαίθριες, ελαφρές κατασκευές. 

2. Δεν  επιτρέπονται  νέες  υποδομές  εστίασης  στην  περιοχή  εκτός  των  εγκεκριμένων  ορίων  του  οικισμού. 
Εξαιρούνται τα επιτρεπόμενα έργα εντός χαρακτηρισμένων δασικών περιοχών μετά από τη σύμφωνη γνώμη 
του Φορέα διαχείρισης. 

3. Οι  ενέργειες  –  δράσεις  -  προγράμματα  προστασίας,  αναβάθμισης  και  αποκατάστασης  δασών,  δασικών 
εκτάσεων καθώς και η  άσκηση της δασοπονίας, μετά από εκπόνηση Δασοπονικών Μελετών, εκθέσεων ή 
πινάκων υλοτομίας και έγκρισής τους σύμφωνα με  τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας. 

4. Τα ειδικά δασοτεχνικά έργα σύμφωνα με την ισχύουσα δασική νομοθεσία. Για τα έργα αυτά όπου απαιτείται  
Περιβαλλοντική αδειοδότηση θα είναι τουλάχιστον σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 
209/2011) όπως  ισχύει.   

Α.4. Ζώνη Α4 περιλαμβάνει περιοχές όπισθεν υφιστάμενων αναχωμάτων. Περιοχή «Προστασίας της Φύσης».  
Απαγορεύεται,  η κατάτμηση γηπέδων. 
Επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Α του παρόντος επιτρέπονται:

1. Οι εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση του αθλητισμού, της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης,  της παρατήρησης της φύσης και  της αναψυχής,  όπως:  βελτίωση μονοπατιών,  πεζόδρομοι, 
ποδηλατόδρομοι, στέγαστρα - παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης,  καθώς  και  η  συντήρηση  -  βελτίωσή  τους,  για  την  οργάνωση  και  εξυπηρέτηση  των 
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προαναφερθέντων δράσεων. Τα παραπάνω έργα υλοποιούνται μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Φορέα 
Διαχείρισης της περιοχής και  περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπου απαιτείται, με βάση τις κείμενες διατάξεις.  
Οι όποιες εγκαταστάσεις  να είναι υπαίθριες κατασκευές με φυσικά υλικά (εξαιρούνται οι θεμελιώσεις). 

2. Τα έργα, δραστηριότητες και χρήσεις γης που θα προκύψουν από το  εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για τα  
υφιστάμενα αναχώματα (Περάματος-Αμφιθέας-Ανατολής).

3. Tα έργα και δραστηριότητες που αποσκοπούν στον περιορισμό της εισόδου ρυπαντικών φορτίων απευθείας 
στην υδάτινη έκταση της λίμνης (όπως λεκάνες καθίζησης).

4. Στην υποζώνη Α.4.2 επιτρέπεται η δημιουργία Περιβαλλοντικού Υγροτοπικού Πάρκου (Π.Υ.Π.), κυρίως για 
την αποκατάσταση και επανασύνδεση των υγροτοπικών εκτάσεων και ενδιαιτημάτων προστατευόμενων –
απειλούμενων ειδών της λίμνης Παμβώτιδας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχετικό πρόγραμμα δράσης και 
περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουλάχιστον σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 
άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011) όπως ισχύει.  Ειδικότερα τα συνοδά έργα εξυπηρέτησης του 
Π.Υ.Π.,  όπως  η  ηλεκτροπαραγωγή,  θα  γίνονται  και  με  χρήση  φωτοβολταϊκών  στοιχείων  πάνω  σε 
υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις. Οι υποδομές εστίασης, αναψυχής και λοιπές εγκαταστάσεις να είναι  
μικρής  κλίμακας  και  να  υλοποιούνται  μετά  από  ολοκληρωμένη  ειδική  μελέτη  δημιουργίας  του 
Περιβαλλοντικού Υγροτοπικού Πάρκου.

5. Η  άσκηση  της  γεωργικής  δραστηριότητας  θα  γίνεται  χωρίς  τη  χρήση  χημικών  λιπασμάτων  και 
φυτοφαρμάκων.

Προσθήκη: Διάταξη για ανταλλαγές των οικοπέδων. Ειδικότερα, πρέπει  να ορίζεται  ρητά ότι  ιδιωτικές και 
λοιπές εκτάσεις που βρίσκονται εντός των ως άνω ζωνών και υφίστανται δεδομένους περιορισμούς στη χρήση 
και τον προορισμό τους εξαιτίας των δεσμεύσεων που προκύπτουν από το περιεχόμενο του παρόντος και των 
κατευθύνσεων  και  σκοπών  των  επιμέρους  ζωνών,  όπως  θα  εξειδικευτούν  και  με  τα  σχέδια  δράσης,  να 
ανταλλάσσονται με άλλες, ίδιας αξίας και υφής  εκτάσεις, για την αποκατάσταση της ζημίας των ιδιοκτημόνων  
κ.λ.π. 

Α.5 Ζώνη Α5 (παραλίμνια περιοχή  καρστικών εδαφών με σημαντικές πηγές τροφοδοσίας της λίμνης, στους 
πρόποδες του όρους Μιτσικελίου). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». 
Απαγορεύεται, η κατάτμηση γηπέδων. Εξαιρούνται γήπεδα για έργα και δραστηριότητες διαχείρισης υδάτων 
και υγρών αποβλήτων καθώς και τυχόν έργα που θα προταθούν από το πρόγραμμα δράσης. 
Επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Α του παρόντος επιτρέπονται:
1. Tα  έργα  και  δραστηριότητες  που  αποσκοπούν  στον  περιορισμό  της  εισόδου  ρυπαντικών  φορτίων 

απευθείας στην υδάτινη έκταση της λίμνης (όπως λεκάνες καθίζησης).
2. Η  άσκηση  της  γεωργικής  δραστηριότητας  θα  γίνεται  χωρίς  τη  χρήση  χημικών  λιπασμάτων  και 

φυτοφαρμάκων.
3. Η  επέκταση  υφιστάμενων  κτιριακών  εγκαταστάσεων  δημόσιων  κτιρίων  ή  κτιρίων  κοινωφελών  και  

θρησκευτικών σκοπών και των νομίμως υφισταμένων έργων και δραστηριοτήτων για λόγους προστασίας 
του περιβάλλοντος.  

4. Οι  υποδομές  εστίασης  και  αναψυχής  μικρής  κλίμακας  μετά  από  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  Φορέα 
διαχείρισης.

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε.

Α.6  Ζώνη  Α6  (παραλίμνιο  αγροτικό  τοπίο  με  γη  υψηλής  παραγωγικότητας).  Περιοχή  «Προστασίας  της 
Φύσης».  ».  (+ να σχεδιασθεί  και  αποτυπωθεί επί  χάρτου η ως άνω ζώνη,  ακολουθώντας τον δρόμο του 
αναδασμού,  ήτοι  να ακολουθεί φυσικό όριο εγγύτατα προς την όμορη Α2 ζώνη,  με το μικρότερο δυνατό 
πλάτος  –  σε  ουδεμία  περίπτωση  πλάτος  ζώνης  τα  300μ.),   ώστε  να  μην  διχοτομούνται  ιδιοκτησίες  και 
δημιουργούνται προβλήματα ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις

Απαγορεύεται, η κατάτμηση γηπέδων. Εξαιρούνται γήπεδα για έργα και δραστηριότητες διαχείρισης υδάτων 
και υγρών αποβλήτων καθώς και τυχόν έργα που θα προταθούν από το πρόγραμμα δράσης. 
Επιτρέπονται  τα  αναφερόμενα  στην  παράγραφο  Α  του  παρόντος,  εκτός  των  Α.5,  Α.10,  Α.12.  Επιπλέον 
επιτρέπονται :
1. Η δημιουργία υποστηρικτικών εγκαταστάσεων (πχ.  γεωργικές αποθήκες,  αντλιοστάσια) έως 50τ.μ.  και  

μέγιστου  ύψους  4,5μ.  για  την  εξυπηρέτηση  της  γεωργικής  δραστηριότητας,  θερμοκήπια,  έργα 
υδροληψίας (γεωτρήσεις – πηγάδια) με κατεύθυνση τις βιολογικές και δεντροκομικές καλλιέργειες. 

2. Τα θερμοκήπια με κατεύθυνση τις βιολογικές και δενδροκομικές καλλιέργειες. Τα θερμοκήπια θα είναι 
χαμηλής κάλυψης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής 
Ανάπτυξης. 

3. Η χρήση κατάλληλων τρόπων άρδευσης με σκοπό την εξοικονόμηση νερού και την προστασία από τη 
ρύπανση.

4. Tα  έργα  και  δραστηριότητες  που  αποσκοπούν  στον  περιορισμό  της  εισόδου  ρυπαντικών  φορτίων 
απευθείας στην υδάτινη έκταση της λίμνης (όπως λεκάνες καθίζησης).

Δεν επιτρέπεται η χρήση της παρόχθιας ζώνης για τη δημιουργία προϋποθέσεων για κολύμβηση.

Α.7 Ζώνη Α7 [περιοχή εποχικών υγροτόπων- καταβοθρών: Μπάφρας-Πεδινής- Αμπελιάς- Σερβιανών(Βρέλλη)-
Κουτσελιού(Καστρίτσας)-Μπενίκοβα-ΡοδοτοπίουΙ-ΡοδοτοπίουΙΙ-Ροδοτοπίου  ΙΙΙ-  Λαψίστας].  Περιοχή 
«Προστασίας της Φύσης». 
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Απαγορεύεται, η κατάτμηση γηπέδων. Εξαιρούνται γήπεδα για έργα και δραστηριότητες διαχείρισης υδάτων 
και υγρών αποβλήτων καθώς και τυχόν έργα που θα προταθούν από το πρόγραμμα δράσης. 
Επιτρέπονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α του παρόντος, εκτός των Α.5, Α.10, Α.12. 
Η  άσκηση  της  γεωργικής  δραστηριότητας  θα  γίνεται  χωρίς  τη  χρήση  χημικών  λιπασμάτων  και 
φυτοφαρμάκων.

Β.  Ζώνη  Β  -  «Περιοχή  Προστατευόμενων  Φυσικών  Σχηματισμών  ή  Προστατευόμενου  Τοπίου  ή 
Οικοανάπτυξης» όπως αυτές  περιγράφονται και οριοθετούνται στο άρθρο 2 του παρόντος. 
Εντός  του συνόλου  της  Ζώνης  Β  της  προστατευόμενης  περιοχής  επιτρέπονται  τα  αναφερόμενα  στο  από 
5.5.1989  Π.Δ/(Δ΄297),  (ΖΟΕ  Λεκανοπεδίου  Ιωαννίνων),  όπως  ισχύει  εκτός  αν  ορίζεται  διαφορετικά  στο 
παρόν.  Επίσης  ισχύουν  τα  εγκεκριμένα  ΓΠΣ  και  ΣΧΟΟΑΠ,  όπως  ισχύουν  ή  όπως  αυτά  τροποποιούνται 
παρακάτω. Επιπλέον επιτρέπονται όλα τα αναφερόμενα στους γενικούς όρους της ζώνης Α (εξαιρουμένων των 
Α.8, Α.9, Α.10 και Α.12) όπως συμπληρώνονται παρακάτω:  

Β.1  Ζώνη   Β1  (δασικό  τοπίο  με  κυρίως  δάση,  δασικές  και  αναδασωτέες  εκτάσεις  και  αισθητικό  δάσος 
Ιωαννίνων) - Περιοχή «Προστατευόμενου Τοπίου». 
Για τα χαρακτηρισμένα δάση και δασικές εκτάσεις και για τις αναδασωτέες εκτάσεις ισχύουν οι διατάξεις του 
ν. 998/79, όπως εκάστοτε ισχύει. 
Για τις  ζώνες  B1.1,  B1.2,  B1.3,  Β1.4 Επιτρέπονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β του παρόντος και 
επιπλέον:
1. Η άσκηση της θηρευτικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο». 
Πρόσθετοι όροι και περιορισμοί, σε συγκεκριμένες περιοχές, μπορούν να επιβληθούν μετά από εισήγηση 
του Φορέα Διαχείρισης και απόφαση της οικείας Περιφέρειας. Για το λόγο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα 
συμπεράσματα  επιστημονικής  μελέτης  πολύ-λειτουργικότητας  και  διαχείρισης  της  άγριας  πανίδας  και 
ιχθυοπανίδας, συμπεριλαμβανομένων των θηραματικών ειδών. Η μελέτη εκπονείται εντός τριών ετών από 
τη δημοσίευση του παρόντος με μέριμνα του Φορέα Διαχείρισης. Η ως άνω διαδικασία ισχύει ομοίως και 
για την περίπτωση άρσης υφιστάμενων ή μελλοντικών απαγορεύσεων θήρας. 
2. Οι επεμβάσεις εντός δασών και δασικών εκτάσεων που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις 
της εθνικής νομοθεσίας, με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που προβλέπονται σε αυτές.
3. Τα δημόσια κτίρια ή κτίρια κοινωφελών σκοπών και κοινωφελών εγκαταστάσεων (όπως πάρκα 
κεραιών, κέντρα εκπομπής- αναμεταδότες τηλεόρασης ή ραδιοφώνου, ραντάρ), καθώς και τα απαραίτητα 
έργα  εξυπηρέτησης  αυτών,  μετά  από  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  σύμφωνα  με  τη  διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011) όπως  ισχύει.

4. Κατοικία με μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων εκατόν είκοσι (120) τ.μ.
5. Κτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις  (εκτός  πτηνοτροφείων  και  χοιροστασίων)  στις  περιοχές  που 
εμπίπτουν εκτός της ΖΟΕ Ιωαννίνων. 
 Δεν επιτρέπονται τα εμπορικά καταστήματα καθώς και τα πολυκαταστήματα και υπεραγορές. 
Ειδικότερα για τη ζώνη Β1.5 (Αισθητικό δάσος Ιωαννίνων) επιτρέπονται μόνο τα αναφερόμενα από τις 
ισχύουσες  διατάξεις  της  δασικής  νομοθεσίας  και  ειδικότερα  οι  επεμβάσεις  που  καθορίζονται  από  τις 
διατάξεις περί αισθητικών δασών και απαγορεύεται η κατάτμηση γηπέδων και οι εγκαταστάσεις έργων 
Α.Π.Ε.

        Β.2 Ζώνη Β2 (αγροτικό τοπίο με γη υψηλής παραγωγικότητας) - Περιοχή «Προστατευόμενου Τοπίου». 
Επιτρέπονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β και επιπλέον:
1. Η δημιουργία υποστηρικτικών εγκαταστάσεων (όπως γεωργικές αποθήκες, αντλιοστάσια) έως 50τ.μ. και 

μέγιστου  ύψους  4,5μ.  για  την  εξυπηρέτηση  της  γεωργικής  δραστηριότητας,  θερμοκήπια,  έργα 
υδροληψίας (γεωτρήσεις – πηγάδια) με κατεύθυνση τις βιολογικές και δεντροκομικές καλλιέργειες. 

2. Τα θερμοκήπια με κατεύθυνση τις βιολογικές και δενδροκομικές καλλιέργειες. Τα θερμοκήπια θα είναι 
χαμηλής  κάλυψης,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  μετά  από  εισήγηση  της  αρμόδιας  Δ/νσης 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 

3. Η χρήση κατάλληλων τρόπων άρδευσης με σκοπό την εξοικονόμηση νερού και την προστασία από τη 
ρύπανση.

4. Tα  έργα  και  δραστηριότητες  που  αποσκοπούν  στον  περιορισμό  της  εισόδου  ρυπαντικών  φορτίων 
απευθείας στην υδάτινη έκταση της λίμνης (όπως λεκάνες καθίζησης).

5.  (Προτεινόμενη προσθήκη, σύμφωνα με την απόφαση του Π.Σ.): α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 
(πλην  χοιροστασίων  και  πτηνοτροφείων),  που  κατασκευάζονται  με  σκελετό  θερμοκηπίου  βάσει 
εγκεκριμένων  τύπων  κατασκευής  ή  κτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις  που  κατασκευάζονται  βάσει 
εγκεκριμένων προτύπων κατασκευής μέχρι  300 τ.μ.  (δεύτερη κατηγορία κτηνοτρ. Εγκαταστάσεων Ν. 
4056/2012).  Η ως άνω χρήση να προστεθεί και στη ζώνη Γ’ (εντός ΖΟΕ).    

Επισήμανση ως προς τη ΓΓΥΠ και τον προσδιορισμό της: Η οριοθέτηση νέας ΓΓΥΠ δεν είναι αντικείμενο του  
Π.Δ/τος. Σύμφωνα με τον Ν.2637/1998 τα γεωγραφικά όρια της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας  
καθορίζονται  με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημοσίων  'Εργων  και  
Γεωργίας,  που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών  
Αυτοδιοικήσεων.  Ο  ορισμός  αντίστοιχης  ζώνης  στο  Π.Δ.,  αν  γίνει  με  την  ως  άνω  αναφορά,  πρέπει  να  
στηρίζεται στις συγκεκριμένες αποφάσεις με τις οποίες η αντίστοιχη έκταση ορίστηκε ως ΓΓΥΠ. 
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6.     Στη Ζώνη Β2.4 (γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας)  η οποία ανήκει στη Ζώνη 1 ΖΟΕ Ιωαννίνων, 
ισχύουν τα επιτρεπόμενα από τη ΖΟΕ. 

Β.3 Ζώνη Β3 (πηγές Κρύας-Τούμπας-Σεντενίκου και τάφρο Λαψίστας) - Περιοχή «Προστατευόμενων Φυσικών 
Σχηματισμών». 

Απαγορεύεται,  η  κατάτμηση  γηπέδων.  Εξαιρούνται  τα  γήπεδα  για  έργα  και  δραστηριότητες  διαχείρισης 
υδάτων και υγρών αποβλήτων καθώς και τυχόν έργα που θα προταθούν από το πρόγραμμα δράσης. 
Επιτρέπονται  τα  αναφερόμενα  στην  παράγραφο  Β  του  παρόντος,  εξαιρούμενης  της  βόσκησης,  η  οποία 
επιτρέπεται μόνο στη ζώνη Β.3.3.
Η γεωργική δραστηριότητα θα ασκείται  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Α.13 χωρίς τη χρήση χημικών 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. 
Επιπλέον επιτρέπεται η δόμηση μόνο για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των αντλιοστασίων και 
λοιπών υποδομών διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων. 
Κατά τα λοιπά δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 5.5.1989 Π.Δ/(Δ΄297), (ΖΟΕ Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων),  
όπως ισχύει.

Β.4 Ζώνη Β4 (αγροτικό τοπίο)- Περιοχή «Προστατευόμενου Τοπίου». 
Επιτρέπονται  τα  αναφερόμενα  στην  παράγραφο  Β  του  παρόντος,  με  την  επισήμανση  ότι  η  γεωργική 
δραστηριότητα θα ασκείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη  Α.13, χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων. Επιπλέον επιτρέπονται:

1.  Η άσκηση της θηρευτικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο». Πρόσθετοι όροι 
και  περιορισμοί,  σε  συγκεκριμένες  περιοχές,  μπορούν  να  επιβληθούν  μετά  από  εισήγηση  του  Φορέα 
Διαχείρισης και απόφαση της οικείας Περιφέρειας. Για το λόγο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα 
επιστημονικής  μελέτης  πολύ-λειτουργικότητας  και  διαχείρισης  της  άγριας  πανίδας  και  ιχθυοπανίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των θηραματικών ειδών. Η μελέτη εκπονείται εντός τριών ετών από τη δημοσίευση 
του παρόντος με μέριμνα του Φορέα Διαχείρισης. Η ως άνω διαδικασία ισχύει ομοίως και για την περίπτωση 
άρσης υφιστάμενων ή μελλοντικών απαγορεύσεων θήρας. 

2. Η δημιουργία υποστηρικτικών εγκαταστάσεων (πχ. γεωργικές αποθήκες, αντλιοστάσια) για την εξυπηρέτηση 
της γεωργικής δραστηριότητας, θερμοκήπια, έργα υδροληψίας (γεωτρήσεις – πηγάδια) με κατεύθυνση τις 
βιολογικές και  δεντροκομικές καλλιέργειες.  Για τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις  απαιτείται  εισήγηση της 
αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

3.  Η  χρήση  κατάλληλων  τρόπων  άρδευσης  με  σκοπό  την  εξοικονόμηση  νερού  και  την  προστασία  από  τη 
ρύπανση.

4. Οι   κτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις,   εξαιρουμένων  των  χοιροστασίων  και  πτηνοτροφείων,  όπου  τα 
σταβλισμένα ζώα να έχουν συνολική δυναμικότητα έως κατηγορίας Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21) όπως 
ισχύει.

5.  Η κατοικία με μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων εκατόν είκοσι (120) τ.μ.
6. Τα ξενοδοχειακά καταλύματα έως 100 κλίνες 
7. Έργα αναψυχής και ανάδειξης της Προστατευόμενης περιοχής.  

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 5.5.1989 Π.Δ/(Δ΄297), (ΖΟΕ Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων), 
όπως ισχύει για τις περιοχές που εμπίπτουν εντός των ορίων της.

Β.5 Ζώνη Β5 (περιοχή πλησίον αστικού ιστού πόλης με οικιστική ανάπτυξη)- Περιοχή «Οικοανάπτυξης». 

Επιτρέπονται  τα  αναφερόμενα  στην  παράγραφο  Β  του  παρόντος,  με  την  επισήμανση  ότι  η  γεωργική 
δραστηριότητα θα ασκείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Α.13 χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων. Επίσης επιτρέπονται τα έργα και οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στον περιορισμό της 
εισόδου ρυπαντικών φορτίων απευθείας στην υδάτινη έκταση της λίμνης (όπως λεκάνες καθίζησης).
Ειδικότερα για τις υποζώνες Β.5.1, Β,5.2 και Β.5.3 επιτρέπονται:
Α.  Στην υποζώνη Β.5.1.  Προτείνεται  η δημιουργία  Παραλίμνιου  Μητροπολιτικού Πάρκου, με ήπια δόμηση, 
ήπιες εγκαταστάσεις και  ικανοποιητική κοινόχρηστη έκταση και με επιτρεπόμενες χρήσεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του από 5.5.1989 Π.Δ. (ΦΕΚ   297/Δ//17.5.1989), όπως τροποποιήθηκε από το από 21.4.1993 Π.Δ.  
(ΦΕΚ 389/Δ//21.5.1993), σύμφωνα και με Πολεοδομική Μελέτη Οργάνωσης της Ζώνης. 
Η ως άνω Πολεοδομική Μελέτη Οργάνωσης της Ζώνης, πρέπει να ολοκληρωθεί και εγκριθεί σε διάστημα τριών 
(3) ετών από την κύρωση και δημοσίευση του παρόντος.   
 Καθορισμός εκ των προτέρων με τις διατάξεις του Π.Δ. ειδικών όρων δόμησης της Ζώνης, για τις ως άνω 
επιτρεπόμενες χρήσεις, όπως κατωτέρω: 

• Επιτρεπόμενη κάλυψη έως 10%.
• Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων δύο.
• Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7,5μ.
• Επιβάλλεται η διάσπαση όγκου για κτίρια πάνω από 2500 κ.μ.
• Απαγόρευση της κατασκευής απορροφητικών βόθρων.
• Η χρήση φωτοβολταικών να επιτρέπεται μόνο στις στέγες των κτιρίων.
• Απαγόρευση παρεκκλίσεων 
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Αδόμητη παραλίμνια ζώνη 100 μέτρων. Έως την έγκριση της προαναφερόμενης μελέτης ισχύουν οι χρήσεις 
γης,  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης που καθορίσθηκαν με το από 17.5.1989 Π.Δ.  (ΖΟΕ Ιωαννίνων),  όπως 
τροποποιήθηκε από το από 21.4.1993 Π.Δ. (ΦΕΚ 389/Δ//21.5.1993). 
(Προτεινόμενη προσθήκη, σύμφωνα με την απόφαση του Π.Σ.): Με την πολεοδομική μελέτη οργάνωσης της 
ζώνης, επιτρέπεται να ορισθεί και μικρότερη αδόμητη ζώνη, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και το περιεχόμενό 
της και σύμφωνα με τα ισχύοντα στην όμορη αστική περιοχή, ζώνη που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να  
υπερβαίνει τα 100 μέτρα. 
β. Στην υποζώνη Β.5.2 

Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις, έργα και δραστηριότητες που θα προκύψουν ύστερα από μελέτη διαμόρφωσης 
– ανάδειξης της περιοχής με κατεύθυνση την αναψυχή με ήπιες παρεμβάσεις. 
Επιτρέπονται έργα – παρεμβάσεις που σχετίζονται με υποδομές και έργα κοινής ωφέλειας μετά από έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων. Η περιβαλλοντική αδειοδότησή τους εκδίδεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
και μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.    

γ. Στην υποζώνη Β.5.3 

Προτείνεται η δημιουργία Αστικού Πάρκου Αθλητισμού/Αναψυχής/Τουρισμού Μάτσικα – Λιμνοπούλα κατόπιν 
Ειδικής  Πολεοδομικής  Μελέτης  που  θα  καθορίσει  τους  όρους  δόμησης  (χαμηλά  ύψη,  μικροί  όγκοι, 
υποχρεωτική στέγη κλπ).  Η ως άνω Ειδική Πολεοδομική Μελέτη, πρέπει να ολοκληρωθεί και εγκριθεί σε  
διάστημα τριών (3) ετών από την κύρωση και δημοσίευση του παρόντος.   
Προτεινόμενη προσθήκη, σύμφωνα με την απόφαση του Π.Σ: Με την Ειδική πολεοδομική μελέτη, επιτρέπεται 
να ορισθεί αδόμητη ζώνη, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και το περιεχόμενό της στην όμορη αστική περιοχή, 
ζώνη που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 μέτρα. 
Έως την έγκριση της προαναφερόμενης μελέτης ισχύουν οι χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης που 
καθορίσθηκαν με το από 17.5.1989 Π.Δ. (ΖΟΕ Ιωαννίνων). 

Για όλη την έκταση της Β5 επιτρέπεται η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων μόνο τις στέγες των κτιρίων, 
μετά από έγκριση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.  

Γ. Ζώνη Γ - Περιοχή «Περιφερειακού Πάρκου».  Η ζώνη Γ3 αποδίδεται στην Α.4.2
Ι)  Περιοχές  εντός  ΖΟΕ  Ιωαννίνων  (  προτεινόμενες  υποζώνες  Γ1.1,  Γ.1.2  και  Γ.1.3)  :  Επιτρέπονται  τα 
αναφερόμενα  στο  από  5.5.1989  Π.Δ/(Δ΄297),  όπως  ισχύει  (ΖΟΕ  Λεκανοπεδίου  Ιωαννίνων)  και  στα 
εγκεκριμένα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, όπως ισχύουν και επιπλέον. 
 (Προτεινόμενη προσθήκη,  σύμφωνα με την απόφαση του Π.Σ.):  Οι  κτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις  (πλην 
χοιροστασίων και πτηνοτροφείων), που κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου βάσει εγκεκριμένων τύπων 
κατασκευής  ή  κτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις  που  κατασκευάζονται  βάσει  εγκεκριμένων  προτύπων 
κατασκευής μέχρι 300 τ.μ. (δεύτερη κατηγορία κτηνοτρ. Εγκαταστάσεων Ν. 4056/2012).  

ΙΙ) Περιοχές εκτός ΖΟΕ (προτεινόμενες υποζώνες Γ2.1, Γ2.2. και Γ.2.3.)

Α) Για τις περιοχές που δεν έχουν καθοριστεί με άλλες διατάξεις απαγορεύσεις ή χρήσεις επιτρέπονται όλες οι  
χρήσεις, έργα και δραστηριότητες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
   
Β) Ειδικότερα για τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις δεν επιτρέπονται όσες:
- ανήκουν στην κατηγορία Α1  της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21) όπως ισχύει ή/και 
- Είναι υψηλής όχλησης Κ.Υ.Α. οικ.3137/Φ.15/2012 (ΦΕΚ Β΄1048/2012) όπως ισχύει.
Γ) Επιτρέπεται η επέκταση της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Δ) Απαγορεύεται η ίδρυση νέων, οι επεκτάσεις και η αύξηση της δυναμικότητας των νομίμως υφιστάμενων 
πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών εγκαταστάσεων. 

                              
Ά ρ θ ρ ο 4

Διοίκηση και-Διαχείριση Περιοχής

  Η διοίκηση και διαχείριση του Περιφερειακού Πάρκου Λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), όπως οι περιοχές 
αυτού οριοθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, είναι στις αρμοδιότητες σύμφωνα με την παρ. 2  
του άρθρου 15 του ν. 2742/99 όπως ισχύει, του Φορέα Διαχείρισης της Λ. Παμβώτιδας (που αναφέρεται στο 
παρόν  ως  οικείος  Φορέας  Διαχείρισης  της  περιοχής),  όπως  επίσης  η  σύνταξη,  η  παρακολούθηση  της 
εφαρμογής και η αξιολόγηση των πενταετών σχεδίων διαχείρισης και των προγραμμάτων δράσης που τα 
συνοδεύουν,  που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/1986 όπως ισχύει.
                    

Ά ρ θ ρ ο 5
Γενικές διατάξεις

Εντός του συνόλου των ζωνών που ρυθμίζονται από το παρόν διάταγμα, καθορίζονται και τα εξής:
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1.  Για όλα τα επιτρεπόμενα από το παρόν π.δ/γμα, έργα και δραστηριότητες, ακολουθείται η διαδικασία της  
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, εκτός αν ρητά προβλέπεται 
διαφορετικά στο παρόν. Κατά τη διαδικασία αυτή απαιτείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης, εκτός αν 
ρητά προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν. 
        Για θέματα και προβλήματα που θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή από το παρόν π.δ/γμα (όροι,  
περιορισμοί  κ.λπ.)  αποφαίνεται  ο  Φορέας  Διαχείρισης  μετά  από  συνεργασία  με  τις  καθ'  ύλη  αρμόδιες 
υπηρεσίες.
    
2. Στον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας της Περιοχής Προστασίας της Φύσης και στο σχέδιο διαχείρισης 
εξειδικεύονται θεματικά ή χωρικά οι γενικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στην εγκατάσταση και 
άσκηση δραστηριοτήτων, στην εκτέλεση έργων και στην εφαρμογή προγραμμάτων όπως της γεωργίας, της 
βόσκησης, της αλιείας, της θήρας, της δασοπονίας, του  οικοτουρισμού, της αναψυχής, της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, κ.λπ. (άρθρο 18 παρ.5 ν. 1650/1986, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
16 παρ.1 ν.2742/1999 και ισχύει) και ειδικότερα εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα και προγράμματα, που 
αφορούν:
α. τη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης,
β. τη βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο χρόνος, η διάρκεια και οι χώροι βόσκησης, ο αριθμός και το είδος ζώων 
που θα επιτρέπονται εκάστοτε, καθώς και οι χώροι και οι υποδομές εσταβλισμού,
γ. την ορθολογική χρήση, ποιοτική και ποσοτική, καθώς και  τον τρόπο και χρόνο εφαρμογής λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων,
δ.  τη  διαχείριση  των  χρησιμοποιουμένων  ποσοτήτων  νερού  και  την  παρακολούθηση  των  ποιοτικών  και 
ποσοτικών παραμέτρων των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων,
ε. τις οικολογικές - περιβαλλοντικές διεργασίες,
ζ. το απόθεμα βιοποικιλότητας, π.χ. ενδιαιτημάτων, ειδών χλωρίδας και πανίδας,
η. την διατήρηση - ενίσχυση της ικανότητας της φυσικής αναγέννησης, του πολλαπλασιαστικού υλικού, την 
μετατροπή των θρεπτικών στοιχείων, ουσιών και νερού, σε παραγωγή βιομάζας,
θ.  τις  δράσεις  που  λειτουργούν  συμπληρωματικά  στις  περιβαλλοντικές  διεργασίες  (όπως  καλλιέργειες, 
δασοκομία, διαχειριζόμενη κτηνοτροφία κ.λπ.),
ι. το πολιτιστικό περιβάλλον για τον άνθρωπο και ως πηγή πρώτων υλών για τις δραστηριότητες του,
ια. την διασφάλιση του κύκλου του νερού, εμπλουτισμού της υπόγειας υδροφορίας και την ελαχιστοποίηση 
των όποιων ρυπαντικών διαδικασιών στο έδαφος, και στο νερό,
ιβ. τη διαχείριση - καθορισμό, της απαιτούμενης οικολογικής παροχής, στο σύνολο του υδάτινου και λιμναίου 
οικοσυστήματος της προστατευόμενης περιοχής.

3. Επιτρέπονται  τα  έργα  και  δραστηριότητες  που  εξυπηρετούν  σκοπούς  Εθνικής  Άμυνας,  όπως  αυτά 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθώς και τα έργα εθνικής σημασίας, όπως αυτά 
καθορίζονται  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας Υποδομών και Δικτύων, μετά από σύμφωνη γνώμη των εκάστοτε καθ΄ ύλην αρμοδίων 
Υπουργών. 

4. Επιτρέπεται η παρέκκλιση από τα οριζόμενα του άρθρου 3 του παρόντος, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως 
π.χ.  πυρόσβεσης,  πλημμύρων,  παροχής βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα,  όπου τίθεται  θέμα δημόσιας 
υγείας, με την προϋπόθεση ότι, μετά την παρέλευση του κινδύνου, ο αρμόδιος φορέας επέμβασης, θα προβεί 
στις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης του οικοσυστήματος. 

5. Για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του αεροδρομίου και την ασφαλή πτήση των αεροσκαφών σε εφαρμογή 
των κανονισμών –διατάξεων του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO 14) (ΦΕΚ  Β΄1816/2007 
και ΦΕΚ Β΄177/2002), της κοινοτικής  και εθνικής νομοθεσίας όπως ισχύουν,  η Υ.Π.Α πρέπει να εκφράσει 
σύμφωνη γνώμη για την ίδρυση-λειτουργία- χρήση: α. των έργων και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον 
Κανονισμό  ICAO, ως επικίνδυνα για  την ομαλή και ασφαλή λειτουργία  του αεροδρομίου και την ασφαλή 
πτήση των αεροσκαφών, β. κτιριακών εγκαταστάσεων/κατασκευών που πιθανόν να αποτελούν εμπόδια, λόγω 
της θέσης ή του ύψους τους για τις αεροπορικές εγκαταστάσεις του αεροδρομίου (όπως τα ραδιοβοηθήματα),  
σύμφωνα με την υπ. αρ. ΥΠΑ/Δ3/Δ/3271/781/27.01.2009 Υπουργική Απόφαση ΥΠΜΕ, όπως ισχύει και γ.  
εξωτερικών φώτων μακράς έντασης - εμβέλειας, καθώς και η εκπομπή δεσμών ακτίνων laser που μπορούν να 
προκαλέσουν σύγχυση στα πληρώματα των αεροσκαφών.

6.  Επιτρέπονται  τα  έργα,  δραστηριότητες  και  χρήσεις  γης  που  σχετίζονται  με  την  προστασία,  συντήρηση,  
αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων και ιστορικών 
τόπων (με ή χωρίς προσθήκη αναγκαίων κατασκευών), καθώς και η αρχαιολογική έρευνα πεδίου, σύμφωνα με 
τις  διατάξεις  του  Ν.  3028/2002  «Για  την  προστασία  των  Αρχαιοτήτων  και  εν  γένει  της  Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153/2002) όπως ισχύουν, και εφόσον εκδοθεί η απαραίτητη άδεια, από τους κατά 
περίπτωση αρμόδιους Φορείς και Υπηρεσίες. Επιπλέον για κάθε προτεινόμενο έργο, δραστηριότητα ή χρήση 
γης εντός των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων ισχύουν οι διατάξεις του ανωτέρω όπως κάθε φορά ισχύει.

7. Τα  έργα  και  δραστηριότητες  (δευτερογενή  και  τριτογενή  τομέα,  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας,  και 
τουριστικών επιχειρήσεων) όπου αυτά δεν απαγορεύονται, να είναι σύμφωνες μεταξύ άλλων με τις διατάξεις 
των  κανονιστικών  πράξεων  έγκρισης  των  Ειδικών  Χωροταξικών  Πλαισίων  για  τη  Βιομηχανία,  ΑΠΕ  και 
Τουρισμού αντίστοιχα όπως αυτά ισχύουν. Από το πενταετές σχέδιο διαχείρισης και τα ειδικά προγράμματα 
Δράσης μπορεί να επιβάλλονται επιπλέον περιορισμοί.

8. Όλα τα έργα και δραστηριότητες που δεν είναι ή δεν μπορούν όπως λόγω αυξημένου ρυπαντικού φορτίου των 
λυμάτων  τους,  να  συνδεθούν  με  το  αποχετευτικό  δίκτυο  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  & 
Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.),  οφείλουν να διαθέτουν επαρκές σύστημα επεξεργασίας και  διάθεσης 
των λυμάτων τους (υγρών –στερεών), το οποίο: να μην δημιουργεί άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο υποβάθμισης των 
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επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων και εδαφών, καθώς και να συντηρείται, παρακολουθείται συστηματικά κατά 
τα οριζόμενα της κείμενης νομοθεσίας.

9. Επιτρέπονται  οι  εξορυκτικές  και  συναφείς  δραστηριότητες,  καθώς και  τα  απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής 
τους, με την επισήμανση η εξόρυξη αδρανών υλικών να γίνεται μόνο εντός των θεσμοθετημένων λατομικών 
ζωνών,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  εθνικής  νομοθεσίας.  Μετά  την  ολοκλήρωση  των  εξορυκτικών  και  
συναφών δραστηριοτήτων πρέπει  να  γίνει  αποκατάσταση των περιοχών τους.  Επιπρόσθετα  όσες  από  τις 
(Εξορυκτικές  και  Συναφείς  Δραστηριότητες),  κατηγορίας  πρώτης  (Α)  και  κατηγορίας  δεύτερης  (Β)  που 
χρησιμοποιούν εκρηκτικά υλικά, τα όρια της έκτασης τους πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1500 μ από τα όρια 
των Ζωνών Α, και Β.

10.Η κτηνοτροφία και γενικότερα οι κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οφείλουν να προσαρμόζονται μεταξύ 
άλλων στις διατάξεις του ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για τη κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 
και  άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄52/2012)  ως ισχύει.  Με την έκδοση της κανονιστικής πράξης έγκρισης του 
Σχεδίου Διαχείρισης και των προγραμμάτων δράσης που το συνοδεύουν (άρθρο 7 του παρόντος) είναι δυνατό 
να  προσδιορίζονται  επιπλέον  όροι  και  προϋποθέσεις  για  την  εγκατάσταση  και  λειτουργία 
πτηνοκτηνοτροφικών  μονάδων.  Ειδικότερα  θα  πρέπει  να  τεθούν  όροι  και  περιορισμοί  τόσο  για  την 
επεξεργασία των παραγόμενων αποβλήτων όσο και της τελικής τους διάθεσης και της λίπανσης εδαφών για να 
αποτραπούν φαινόμενα εισόδου αποβλήτων στις τάφρους και τα ρέματα. 

11. Για εγκαταστάσεις που έχουν ή πρόκειται να έχουν επικίνδυνες ουσίες, ασχέτως μεγέθους τους, οφείλουν οι  
φορείς τους να υποβάλουν μελέτη ασφαλείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. 12044 / 2007 όπως  
αυτή ισχύει. 

12. Επιτρέπονται:
12.1 Τα έργα που αποσκοπούν στη προστασία, διατήρηση, προβολή και ανάδειξη του λιμναίου και χερσαίου 

οικοσυστήματος  της  λίμνης  Παμβώτιδας,  ανεξαρτήτως  κατηγορίας  της  Κ.Υ.Α  1958/2012  (ΦΕΚ  Β’21)  ως 
εκάστοτε  ισχύει,  μετά  από  περιβαλλοντική  αδειοδότηση σύμφωνα με  τη  κείμενη  νομοθεσία  ή  αν  άλλως 
περιγράφεται στο παρόν διάταγμα.

12.2 Η  εγκατάσταση  της  απαραίτητης  υποδομής  (όπως  μόνιμο  τηλεμετρικό  σύστημα  παρακολούθησης, 
παρατηρητήρια κ.λπ.), για την επόπτευση του χώρου, την περιβαλλοντική ενημέρωση, τη σήμανση και τις 
λοιπές λειτουργίες στο σύνολο των περιοχών των ζωνών της Προστατευόμενης Περιοχής, σύμφωνα με τις 
εξειδικεύσεις που αναφέρονται ανά ζώνη και εκτελείται, με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης ή με την σύμφωνη 
γνώμη του.

12.3 Οι ψεκασμοί στο σύνολο του Περιφερειακού Πάρκου, μόνον για την καταπολέμηση των κουνουπιών με 
φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και μεθόδους, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

12.4 Η συνέχιση της άσκησης των νόμιμα υφισταμένων δραστηριοτήτων. Ειδικότεροι όροι για αυτές δύναται  
να  περιλαμβάνονται  στον  Κανονισμό  Διοίκησης  και  Λειτουργίας  του  Περιφερειακού  Πάρκου,  μετά  από 
συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης, των τοπικών ΟΤΑ και των αντίστοιχων φορέων κατά δραστηριότητα και 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν π.δ/μα.

13. Δεν επιτρέπονται:
13.1 Η κατασκευή έργων και η εγκατάσταση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Α1  της  

Υ.Α.  1958/2012  (ΦΕΚ Β’21)  όπως  ισχύει,  εκτός  αν  άλλως  ορίζεται  από  το  παρόν  π.δ/γμα  ή  από  άλλες 
ισχύουσες διατάξεις.  Της απαγόρευσης αυτής,  εξαιρείται  η ζώνη «Περιφερειακό Πάρκο» και τα έργα που 
αποδεδειγμένα αποσκοπούν στην αποκατάσταση, βελτίωση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της 
περιοχής αυτής και προβλέπονται από ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης.

13.2 Όλες οι δραστηριότητες που υπάγονται στις διατάξεις της Οδηγίας «SEVESO», στο σύνολο της περιοχής 
[οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων 
ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες (L10/14.01.1997)].

13.3 Η απομάκρυνση των φυτοφρακτών, με την εξαίρεση των έργων αναδασμού. Στα έργα αναδασμού είναι 
υποχρεωτική η δημιουργία φυτοφρακτών. 

13.4 Η διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, ζωικών λυμάτων, η απόθεση 
αδρανών υλικών, καθώς και οποιαδήποτε απόθεση τοξικού υλικού στο λιμναίο και χερσαίο περιβάλλον, στο 
σύνολο  των  περιοχών  των  ζωνών  της  περιοχής  του Περιφερειακού  Πάρκου.  Με  μέριμνα  των  αρμόδιων  
υπηρεσιών και σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης επιβάλλεται εντός τριετίας από τη δημοσίευση του  
παρόντος η αποκατάσταση του περιβάλλοντος, όπως αναφέρεται στις σχετικές παραγράφους του άρθρου 3  
του παρόντος.

14.Με  την  κανονιστική  πράξη  έγκρισης  του  Σχεδίου   Διαχείρισης  και  των  προγραμμάτων  δράσης  που  το 
συνοδεύουν  (άρθρο  7  του  παρόντος),  μπορεί  να  επιβάλλονται  πρόσθετοι  όροι  και  μέτρα  για  όλα  τα  
επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες του άρθρου 3 του παρόντος,  για λόγους προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος. 

15. Σε όλες τις περιοχές που βρίσκεται εκτός εγκεκριμένων ορίων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) προ 
του 1986, εκτός Ρυμοτομικών Σχεδίων (Ρ.Σ) συμπεριλαμβανομένων και των τοπικών ,εκτός των ορίων των 
οικισμών προ του 1923, εκτός των οριοθετημένων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, και γενικότερα εκτός 
των  οικισμών  με  θεσμοθετημένα  όρια,  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  Ν.3937/2011,  του  Π.Δ/6-10-
78(ΦΕΚ538/Δ/78),  του  Π.Δ./24-5-85(Φ.Ε.Κ.270/Δ/85)  όπως  κάθε  φορά  ισχύουν,  εκτός  εάν  ορίζεται 
διαφορετικά στις επιμέρους ζώνες. Αν από άλλες διατάξεις ισχύουν μργαλύτερα όρια αρτιότητας, εφαρμόζοναι  
αυτά τα όρια

16. Επιβάλλεται  η  οριοθέτηση  των  ρεμάτων,  υγροτόπων,  καταβοθρών  πηγών  και  γεωτρήσεων.  Μέχρι  την 
οριοθέτηση,  για  την  δόμηση  ισχύει  το  αρθ.  6  του  κτιριοδομικού  κανονισμού  (αποφ.  3046/304/89 
ΦΕΚ59/Δ/89).
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17.Ο  καθορισμός  χώρων  ανέγερσης  κτιρίων  δημόσιων  σκοπών  ή  κοινοφελών  σκοπών  των  Ν.Π.Δ.Δ  η  των 
Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και οι όροι και περιορισμοί αυτών να εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26  
του ν. 1337/1983, όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 8 (παρ. 13) του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/85) όπως 
αυτός ισχύει με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.

18. 1. Εξαιρούνται των ρυθμίσεων του παρόντος τα έργα και οι δραστηριότητες,  εκτός αν ρητά, προβλέπεται 
διαφορετικά στο παρόν π.δ/γμα, που την ημέρα δημοσίευσης του:
1.1 υφίστανται  και  λειτουργούν νομίμως,  ή  αποκτήσουν στη συνέχεια τις τυχόν προβλεπόμενες παρατάσεις 

που θα χορηγηθούν αρμοδίως ή
1.2 βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση σύννομη άδεια ή
1.3 έχουν δημοπρατηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της δημοπράτησης ή
1.4 έχουν άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας ή
1.5 έχει εκδοθεί σχετική οικοδομική άδεια ή εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.2831/2000 ΦΕΚ 

140/Δ/2000 ως ισχύει.
1.6 έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί   με  τη  δυνατότητα εάν απαιτείται  επιβολής  αρμοδίως πρόσθετων 

περιβαλλοντικών όρων ή
1.7 έχει εκδοθεί Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) ή
1.8 έχει προηγηθεί, με βάση την κείμενη νομοθεσία παραχώρηση κοινόχρηστων ή δημοτικών γηπέδων για 

συγκεκριμένη χρήση. 
1.9 Είχαν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα

18.2. Για όλα τα ανωτέρω έργα της παραγράφου 3.1, εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι  
αρμόδιες υπηρεσίες σε συνεργασία και με τον Φορέα Διαχείρισης της περιοχής, θα πρέπει να ζητήσουν την 
υποβολή  των  απαιτούμενων  από  την  εκάστοτε  ισχύουσα  νομοθεσία,  σχετικών  δικαιολογητικών,  για 
επανεξέταση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων,  ώστε να κρίνουν ποια  έργα αντίκεινται  στον 
σκοπό προστασίας της περιοχής και πρέπει να επιβληθεί παύση της λειτουργίας τους ή δεν αντίκεινται και  
διατηρούνται με ή χωρίς επιβολή πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες, για τις  
οποίες έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κατά την τελευταία πενταετία πριν από την 
δημοσίευση του παρόντος.

18.3 Στην περίπτωση που μετά την εφαρμογή των προαναφερόμενων, κάποιες χρήσεις και δραστηριότητες 
κριθούν ότι αντίκεινται στους σκοπούς του παρόντος και διακοπεί η λειτουργία τους και τάσσεται εύλογος 
χρόνος για την απομάκρυνση τους. Τα νόμιμα υφιστάμενα κτίσματα - κτίρια και υποδομές τους, δύναται να  
αλλάξουν χρήση,  μόνο για λόγους προστασίας και  διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής ή για άλλη 
επιτρεπόμενη χρήση.

18.4.  Τα νομίμως υφιστάμενα κτίσματα και κατασκευές που δεν αναφέρονται στα επιτρεπόμενα έργα των 
διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος (εφόσον δεν κριθεί αναγκαία η απομάκρυνσή τους από το εγκεκριμένο  
σχετικό  πρόγραμμα  δράσης),   μπορούν  να  αλλάξουν  τη  χρήση  τους  μόνο  για  λόγους  προστασίας  και  
διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής ή για άλλη επιτρεπόμενη από το παρόν διάταγμα χρήση. Επίσης 
δύναται  να  βελτιώνουν,  να  εκσυγχρονίζουν  και  να  ανακατασκευάζουν  τις  εγκαταστάσεις  τους  (με  τυχόν 
αναγκαίες  επεκτάσεις)  για  λόγους  αισθητικής,  υγιεινής,  ασφάλειας,  εξοικονόμησης  ενέργειας  (όπως 
τοποθέτηση  φωτοβολταϊκών  στις  υφιστάμενες  κτιριακές  εγκαταστάσεις  τους)  και  αποθήκευσης  νερού 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  εθνικής  νομοθεσίας  και  μετά  από  σύμφωνη  γνώμη  του  οικείου  Φορέα 
Διαχείρισης  και  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  περιβαλλοντικής  αδειοδότησης 
τουλάχιστον του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209/2011) όπως ισχύει.

19.  Επιτρεπόμενες  υπό  κατασκευή  ή  νέες  μονάδες  που  θα  εγκατασταθούν  στην  περιοχή  και
για  τις  οποίες  έχουν  εγκριθεί  οι  περιβαλλοντικοί  όροι  πριν  τη  δημοσίευση  του  παρόντος,
δύνανται  να  ανανεώνουν  την  έγκριση  των  περιβαλλοντικών  όρων  τους  σύμφωνα  με  τη
σχετική ισχύουσα νομοθεσία.
ΙΙ.  Γενικοί  Όροι  και  Περιορισμοί  δόμησης  εντός  περιοχής  Περιφερειακού  Πάρκου  Λίμνης  Παμβώτιδας 
(Ιωαννίνων):

1. Για τις εκτός σχεδίου περιοχές των οικισμών που ανήκουν στην  περιοχή Ζαγορίου εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του από 26.09.1979 (ΦΕΚ 815/Δ/1979) Π.Δ/τος «περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών των 
υφισταμένων προ του 1923 οικισμών της ευρύτερης περιοχής Ζαγορίου (Ηπείρου) καθορισμός ειδικών 
όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτών», όπως τροποποιήθηκε με το από 15.6.1995 (ΦΕΚ 
423/Δ/1995) Π.Δ./γμα ως προς τους μορφολογικούς όρους.
2. Οι  διατάξεις  του  παρόντος  υπερισχύουν,  ως  προς  τις  χρήσεις  τους  όρους  και  περιορισμούς 
δόμησης  που  επιβάλλονται  για  λόγους  προστασίας,  των  οριζόμενων  στην  με  αριθ.  4682/2009  ΦΕΚ 
529/ΑΑΠ/2009  απόφαση  Γ.Γ.Περιφέρειας  Ηπείρου  «΄Εγκριση  Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π  Δήμου  Μπιζανίου» 
Ν.Ιωαννίνων  και  την  με  αριθ.  848/2009  ΦΕΚ211/Α.Α.Π./2009  απόφαση  Γ.Γ.Γραμματέα  Περιφέρειας 
Ηπείρου «έγκριση Σ.Χ.Χ.Ο.Α.Π. Δήμου Εκάλης.
3. Επιτρέπεται η πολεοδόμηση των οικισμών  και  οι  αναγκαίες επεκτάσεις αυτών, η χωροθέτηση 
ΠΕΡΠΟ και γενικά ο πολεοδομικός και  χωροταξικός σχεδιασμός σύμφωνα με τις εκάστοτε  ισχύουσες 
πολεοδομικές διατάξεις.
4.  Στην περιοχή μελέτης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν1650/1986  ΦΕΚ160/Α/86 
«για την προστασία του περιβάλλοντος»

15

ΑΔΑ: ΒΕΔΞ7Λ9-ΔΗΝ



5. Η  οικοδομική  γραμμή  των  κτιριακών  εγκαταστάσεων  των  επιτρεπόμενων  δραστηριοτήτων 
ορίζεται στα 100,0μ τουλάχιστον από την όχθη της λίμνης, όπως αυτή έχει καθορισθεί σύμφωνα με της 
διατάξεις του ν.2971/2001 όπως  ισχύει και της ΖΟΕ Ιωαννίνων, εκτός αν έχει ορισθεί διαφορετικά στο 
παρόν.

                                    
Ά ρ θ ρ ο 6

Αρμόδιες Υπηρεσίες

Αρμόδιες  υπηρεσίες  για  την  εφαρμογή  του παρόντος διατάγματος είναι:  
1.  Ο Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας.
2.  Η Διεύθυνση   Περιβαλλοντικού   Σχεδιασμού του   Υπουργείου Περιβάλλοντος   Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής. 
3.  Οι  καθ'  ύλην  αρμόδιες  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  κεντρικές  υπηρεσίες  του  Υπουργείου 

Περιβάλλοντος    Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής,  και  των  συναρμοδίων  Υπουργείων,  καθώς  και  
υπηρεσίες  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου-  Δυτικής  Μακεδονίας,  Περιφέρειας   Ηπείρου  και 
λοιπών φορέων.   

Ά ρ θ ρ ο 7
Αντικείμενο του Διαχειριστικού Σχεδίου και των Προγραμμάτων Δράσης

     Για  την  επίτευξη  του  σκοπού  του  παρόντος  διατάγματος,  η  διαχείριση  και  διοίκηση  της  περιοχής 
«Περιφερειακού Πάρκου» Λίμνης Παμβώτιδας ( Ιωαννίνων), πρέπει να συντελείται σύμφωνα με το άρθρο 18,  
παρ.5 του ν. 1650/86 όπως ισχύει, με την εφαρμογή του εγκεκριμένου πενταετούς σχεδίου διαχείρισής της 
και των προγραμμάτων δράσης που θα το συνοδεύουν. Ειδικότερα: 

ι.  Τα  αντικείμενα  που συγκροτούν το Σχέδιο  Διαχείρισης,  της περιοχής  «Περιφερειακού Πάρκου» Λίμνης 
Παμβώτιδας ( Ιωαννίνων),  δύναται κατ΄ελάχιστον να είναι:

1. Η κατάρτιση των στόχων διαχείρισης της περιοχής 
2. Η κατάρτιση των στόχων και των μέτρων διατήρησης και αποκατάστασης των προστατευομένων τύπων 

οικοτόπων και ειδών που απαντώνται στις Ζ.Ε.Π. για την άγρια ορνιθοπανίδα και Ε.Ζ.Δ. της περιοχής.
3. Η ιεράρχηση των στόχων διαχείρισης σε σχέση με τις τυχόν συγκρούσεις  που αντιμετωπίζονται στην 

περιοχή. 
4. O προσδιορισμός των αναγκαίων μέτρων οργάνωσης και λειτουργίας για τη διατήρηση των αντικειμένων 

που προστατεύονται. 
5.  Η εξειδίκευση όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων με την επιφύλαξη 

της παρ. 7, άρθρου 19 και παρ. 9 άρθρου 21 του ν. 3937/2011 όπως ισχύουν.
6. Ο αναλυτικός προσδιορισμός των κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων για την υλοποίηση έργων, δράσεων 

και  μέτρων  που  απαιτούνται  για  την  αποτελεσματική  προστασία,  διαχείριση  και  αποκατάσταση  των 
αντικειμένων που προστατεύονται κατά περίπτωση.

7. Η κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης αποτελεσμάτων της επιστημονικής παρακολούθησης των οικοτόπων και 
ειδών κατά το άρθρο 17 παρ. γ του ν. 3937 /2011 όπως ισχύει . 

8. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής προηγούμενου σχεδίου διαχείρισης.
9. Ο προσδιορισμός του κόστους της διαχείρισης και οι δυνατότητες κάλυψης αυτού. 

ιι.  Τα  προγράμματα  δράσης  που  συνοδεύουν  το  πενταετές  σχέδιο  Διαχείρισης  της  περιοχής,  έχουν  ως 
αντικείμενο  την  εξειδίκευση  των αναγκαίων μέτρων,  δράσεων,  έργων και  προγραμμάτων,  τις  φάσεις,  το 
κόστος, τις  πηγές και τους φορείς χρηματοδότησής τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους και 
τους φορείς εφαρμογής τους. 

Ειδικότερα, μεταξύ των αντικειμένων των προγραμμάτων δράσης της περιοχής του «Περιφερειακού Πάρκου» 
Λίμνης Παμβώτιδας ( Ιωαννίνων), δύναται κατ΄ελάχιστο να είναι:

1. Η προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων και ειδών/ενδιαιτημάτων 
(χλωρίδας, πανίδας- ορνιθοπανίδας-ιχθυοπανίδας) της περιοχής, σε σχέση με τα έργα και δραστηριότητες 
του πρωτογενή,  δευτερογενή  και  τριτογενή τομέα (  προσδιορισμός  των δυνατοτήτων ανάπτυξης  του 
πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, σε σχέση με τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής και το 
καθεστώς  προστασίας  της)  Ειδικότερα,  η   οργάνωση  συστήματος  μόνιμης  παρακολούθησης  της 
κατάστασης του περιβάλλοντος και των παραμέτρων του (οικοτόπων,ειδών, υδάτινων πόρων, εδάφους 
κτλ).
2.  Τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια ορνιθοπανίδα -  
χαρτογράφηση κρίσιμων ενδιαιτημάτων και πυρήνων κατανομής των ειδών χαρακτηρισμού και ζωνών 
ευαισθησίας.-  Προσδιορισμός  περιοχών  Υψηλής  Φυσικής  Αξίας  (Υ.Φ.Α.)  εντός  των  Ζωνών  Ειδικής 
Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια ορνιθοπανίδα
3. Η ορθολογική εγκατάσταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία  και  διατήρηση  των  προστατευόμενων  ειδών  ορνιθοπανίδας  της  περιοχής,  καθώς  και  των 
ενδιαιτημάτων της. 

4. Η  ορθολογική  διαχείριση  της  κτηνοτροφίας  και  ειδικότερα  της  ελεύθερης  βόσκησης,  με  τον 
καθορισμό της βοσκοϊκανότητας  κατά είδος, το χρόνο, τη διάρκεια και των χώρων βόσκησης, τον αριθμό  
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και το είδος ζώων και κυψελών μελισσών που θα επιτρέπονται εκάστοτε, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις  
και τα σχετικά σχέδια διαχείρισης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (το σχέδιο διαχείρισης 
αειφορικής  ανάπτυξης  και  προστασίας  περιβάλλοντος  γεωργικών  και  κτηνοτροφικών  ζωνών  της  
ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Παμβώτιδας’ που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006 και  
εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αριθ.  2323751/04-12-2006  απόφαση  του  ΥΠΑΑΤ).  Ειδικότερα,  η  ορθολογική 
διαχείριση  των  καλαμιώνων  μέσω  της  ελεγχόμενης  ελεύθερης  βόσκησης,  με  στόχο  την  προστασία  - 
διατήρηση των προστατευόμενων φυσικών οικοτόπων, ειδών και ενδιαιτημάτων τους. 

5. Η ορθολογική διαχείριση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων , ώστε να διασφαλίζεται η προστασία και 
διατήρηση των φυσικών πόρων, εδάφους, προστατευόμενων τύπων οικοτόπων, ειδών και ενδιατημάτων 
τους, η οποία πρέπει να εναρμονίζεται μεταξύ άλλων με τα σχέδια δράσης της νιτρορύπανσης, καθώς και 
με τα σχετικά διαχειριστικά σχέδια του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (το ΄΄Σχέδιο διαχείρισης 
αειφορικής  ανάπτυξης  και  προστασίας  περιβάλλοντος  γεωργικών  και  κτηνοτροφικών  ζωνών  της  
ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Παμβώτιδας΄΄ που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006 και  
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 2323751/04-12-2006 απόφαση του ΥΠΑΑΤ). Επιπλέον, η δημιουργία τράπεζας 
σπόρων παραδοσιακών καλλιεργειών, ώστε να διασφαλισθεί η προστασία –διατήρηση των ενδιαιτημάτων 
τροφοληψίας των προστατευόμενων ειδών ορνιθοπανίδας που απαντώνται στην περιοχή.

6. Η αλιεία [σχεδιασμός και  υλοποίηση έργων που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των 
ενδημικών ιχθυοαποθεμάτων και γενικότερα έργα βελτίωσης της αλιευτικής δραστηριότητας σύμφωνα με 
τον ισχύον Κανονισμό (ΕΚ) αρ.1100/2007 του Συμβουλίου και τα σχετικά σχέδια διαχείρισης ειδών όπως 
του ευρωπαϊκού χελιού Anguilla Anguilla].

7. Η ορθολογική διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής,  η οποία πρέπει 
να εναρμονίζεται με τα σχέδια διαχείρισης των αντίστοιχων λεκανών απορροής καθώς και με τα σχετικά 
προγράμματα  μέτρων  παρακολούθησης  της  κατάστασης  υδάτων,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  του  ν. 
3199/2003. Ειδικότερα, χαρτογράφηση, οριοθέτηση και αποκατάσταση των εποχικών και μόνιμων μικρών 
υγροτόπων  -  καταβόθρων,  καθώς  και  καθαρισμό  –συντήρηση   της  λίμνης  Παμβώτιδας,  και   των 
αποστραγγιστικών τάφρων της περιοχής. 

8. Η ορθολογική διαχείριση των υφισταμένων αναχωμάτων (Περάματος-Αμφιθέας-Ανατολής)  της 
περιοχής. 

9. Η ορθολογική διαχείριση της λίμνης (εξειδίκευση όρων, μέτρων προϋποθέσεων στα υφιστάμενα 
έργα και δραστηριότητες που εκτελούνται στην υδάτινη επιφάνειά της λίμνης ), ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων , ειδών και ενδιαιτημάτων τους. 

10. Η ορθολογική διαχείριση του αισθητικού δάσους Ιωαννίνων, καθώς και των  δασών, δασικών και 
αναδασωτέων  εκτάσεων  της  περιοχής,  η  οποία  πρέπει  να  εναρμονίζεται  με  τα  σχετικά  δασικά 
διαχειριστικά σχέδια, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων τύπων 
οικοτόπων , ειδών και ενδιαιτημάτων τους. 

11.  Η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων (υγρών και στερεών) της περιοχής, για την αποφυγή 
της ρύπανσης –υποβάθμισης προστατευομένων τύπων οικοτόπων , ειδών και ενδιαιτημάτων τους. 

12.  Η αξιοποίηση  και   ανάδειξη  των ιστορικών,   λαογραφικών και  πολιτιστικών στοιχείων της 
περιοχής, καθώς και η οργάνωση- προώθηση οικοτουριστικών προγραμμάτων που θα εναρμονίζονται  με 
τα σχετικά προγράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και θα αποσκοπούν στην προστασία, 
αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη του τοπίου, των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων και ειδών,  
καθώς και των λοιπών  ιδιαίτερων στοιχείων της περιοχής .

13.  Η επίδραση των εξαιρουμένων από τις απαγορεύσεις του άρθρου 3 του παρόντος χρήσεων γης,  
έργων και δραστηριοτήτων  στην περιοχή (παρ. 2ι του άρθρου 8 του παρόντος). Επιπλέον, μελέτη και  
προτάσεις για τα υφιστάμενα έργα, δραστηριότητες και χρήσεις γης που εγκυμονούν κίνδυνο για την 
ασφάλεια  των  πτήσεων   σε  ακτίνα  3.200μ.,  8.000μ.  και  13.000μ.  από  το  σημείο  αναφοράς  του 
αεροδρομίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τη διεθνή [Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO)], 
κοινοτική  και  εθνική  νομοθεσία  που  αφορά  τη  διαχείριση  της  αναέριας  κυκλοφορίας  ,  υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας,  την  ασφαλή  πτήση  των  αεροσκαφών  πολιτικής  αεροπορίας-μείωση  απειλών 
προσκρούσεων  πτηνών  και  ζώων  σε  αεροσκάφη,  η  οποία  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη  σ΄  όλα  τα 
προγράμματα δράσης.

14.  Η κατάρτιση σχεδίου κανονιστικής πράξης έγκρισης πενταετούς σχεδίου διαχείρισης της περιοχής 
του «Περιφερειακού Πάρκου» Λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), και των προγραμμάτων δράσεων που το 
συνοδεύουν. 

Άρθρο  8
Μεταβατικές διατάξεις
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1. Κάθε διάταξη που έρχεται συνολικά ή εν μέρει σε αντίθεση  με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος  
ή που ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτό, καταργείται αντιστοίχως συνολικά ή κατά το  
μέρος εκείνο στο οποίο έχει επέλθει μεταβολή σύμφωνα με το παρόν. Της ρύθμισης αυτής εξαιρούνται  
οι ισχύουσες αυστηρότερες διατάξεις των κανονιστικών πράξεων για την επιβολή όρων και περιορισμών 
σε χρήσεις και σε δόμηση (όπως του ν. 998/79, ν. 3028/2002).

2. Σε  περίπτωση  που  ένα  γήπεδο  εμπίπτει  σε  δύο  διαφορετικές  ζώνες  λογίζονται  ενιαίες  για  θέματα 
αρτιότητας και μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης, οι δε χρήσεις να είναι οι επιτρεπόμενες που ισχύουν 
στις αντίστοιχες ζώνες.

3. Εντός 10 ετών από την έγκριση του παρόντος είναι υποχρεωτική η μετεγκατάσταση των βιομηχανιών 
(που δεν ανήκουν στις βιομηχανίες τροφίμων) και που ανήκουν στην κατηγορία Α1 του Ν.4014/2011 
και αντίκεινται στις χρήσεις του  παρόντος.

    Στη διάρκεια αυτή της περιόδου επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός ή και η επέκταση των εγκαταστάσεων, χωρίς 
αύξηση  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του Ν.2831/2000, ΦΕΚ 140/Δ/2000.
 

Άρθρο 9
Κυρώσεις

 Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος διατάγματος υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τα 
άρθρα 17, 20  και 21 του ν. 4014/2011 όπως ισχύουν,  το άρθρο 28  του ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 16 του ν. 3937/2011 όπως ισχύει και το άρθρο 7 του 4042/2012 όπως ισχύει, καθώς και  από 
τις ειδικές  και γενικές ( ν. 1577/1985, όπως ισχύει)  διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας

Άρθρο  10
Έναρξη ισχύος

Η  ισχύς  του  παρόντος  Προεδρικού  Διατάγματος  αρχίζει  από  την  δημοσίευσή  του  στην  Εφημερίδα  της 
Κυβερνήσεως.»
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Μειοψηφούν όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας, οι οποίες κατέθεσαν τις δικές τους προτάσεις:

1) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ»,  η  οποία   κατέθεσε δικιά  της πρόταση όσον αφορά  το  σχέδιο  
προεδρικού διατάγματος, η οποία έχει ως εξής:

«ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η  κατά  πολλούς  αναμενόμενη  περιβαλλοντική  καταστροφή  της  Λίμνης  Παμβώτιδας  και  η  ανεπιφύλακτα  
επιτακτική  αναγκαιότητα  λήψης  μέτρων  που  θα  την  αποτρέψουν,  έχουν  κατά  καιρούς  απασχολήσει  τους  
πολιτικούς  φορείς  όλων  των  βαθμίδων,  τις  περιβαλλοντικές  οργανώσεις,  τα  επιμελητήρια  όλων  των  
επιστημονικών φορέων και  ειδικοτήτων,  τους  Πανεπιστημιακούς  Φορείς  καθώς και  την  τοπική και  ευρύτερη  
κοινωνία του Νομού Ιωαννίνων.

Η θέσπιση και εφαρμογή του Καλλικράτη σε Περιφερειακό και Δημοτικό επίπεδο, έφερε εκ νέου το πρόβλημα της  
Λίμνης στην επικαιρότητα, αλλά δυστυχώς οι μέχρι τώρα προσπάθειες που έχουν δρομολογηθεί από το Υ.Π.Ε.Κ.Α.,  
με σκοπό τη θέσπιση Π.Δ. για τη λήψη μέτρων αποκατάστασης, της από  δεκαετιών διαταραγμένης οικολογικής  
ισορροπίας της,  δεν έχουν τύχει  της κατάλληλης αποδοχής από τους διάφορους φορείς  σε Περιφερειακό και  
τοπικό  επίπεδο  και  από  τους  κατοίκους  των  Ιωαννίνων.  Μια  απόρριψη  που  δεν  βρίσκει  τις  ρίζες  στην  
χαριτολογούμενη  έκφραση  "Ηπειρώτικο  αγύριστο  κεφάλι",  αλλά  στην  ασάφεια  των  προς  θεσμοθέτηση  
προτεινόμενων μέτρων.
Η συνεπακόλουθη ολιγωρία και η αδιαφορία που προέκυψε από την απόρριψη των μέχρι τώρα σχεδίων του Π.Δ.  
για τη Λίμνη έχουν γίνει κατ' επανάληψη θέμα στα ΜΜΕ και η μέχρι τώρα απόδοση   ευθυνών "κατά παντός  
υπευθύνου" είναι γνωστή.

Το συνεχές "πήγαινε έλα" των προτάσεων έχει δημιουργήσει  και αυτό με τη σειρά του τη δική του "τελματώδη  
κατάσταση" η μη εξυγίανση του οποίου θα οδηγήσει αργά και σταθερά στο "σημείο μηδέν", που δεν είναι άλλο  
από την ολοσχερή οικολογική καταστροφή  της Λίμνης, με όλες τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις για την πόλη  και  
το ευρύτερο οικολογικό περιβάλλον του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων. 

Έτσι λοιπόν, πολύ φοβόμαστε ότι από την αναγκαιότητα λήψης μέτρων και ενεργειών που θα αποβλέπουν στην  
αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας, καθιστώντας την περίπτωση της Λίμνης "παράδειγμα προς μίμηση",  
θα περάσουμε σε μια μόνιμη κατάσταση οικολογικής υποβάθμισης, με αποτέλεσμα η Παμβώτιδα να θεωρείται  
άλλο ένα "ελληνικό παράδειγμα προς αποφυγή!"

Η  Περιφερειακή  Διοίκηση  της  Ηπείρου  δεν  έχει  μέχρι  σήμερα  ανταποκριθεί  στο  ύψος  των  περιστάσεων.  Τα  
μισόλογα  των  τοποθετήσεών  της  δίνουν  και  παίρνουν  και  η  απραξία  της  ψάχνει  να  βρει  απεγνωσμένα  
"δικαιολογίες" στην οποιαδήποτε μέχρι τώρα αποτυχία του Υ.Π.Ε.Κ.Α. να παρουσιάσει ένα κοινά αποδεκτό σχέδιο  
Π.Δ. για τη Λίμνη. Το προτεινόμενο "πεδίο δράσης" της, μέχρι τώρα, περιορίζεται σε γενικότητες και αοριστίες. 

Η Παράταξή μας "Ήπειρος Τόπος να Ζεις", από τη θέση της Μείζονος Αντιπολίτευσης προσπάθησε, μέσα από τις  
τοποθετήσεις και προτάσεις της, στις αντίστοιχες θεματικές συνεδριάσεις του Π.Σ. για το Π.Δ. της Λίμνης ( 7/2 και  
17/10/2011), να δρομολογήσει την από κοινού λήψη πρωτοβουλίας για τη σύνταξη ενός  σχεδίου Π.Δ. το οποίο  
και  θα πρότεινε  για  συζήτηση προς το  Υ.Π.Ε.Κ.Α.  και  προς όλους τους αρμόδιους Φορείς.  Αλλά δυστυχώς η  
πρότασή μας δεν έτυχε της ανάλογης στήριξης και αποδοχής από την Περιφερειακή Διοίκηση.

Η Παράταξή μας,  κατά τη συνεδρίαση της 17ης Οκτώβρη του 2011,  διαπιστώνοντας για  άλλη μια φορά την  
αναποτελεσματικότητα της Περιφερειακής Διοίκησης στη λήψη πρωτοβουλιών επί του θέματος, γνωστοποίησε  
την απόφασή της να μελετήσει και να παρουσιάσει την δική της πρόταση για το Π.Δ. της Λίμνης των Ιωαννίνων.

Γενικές Αρχές του σχεδίου του Π.Δ. για την Λίμνη 

Υψομετρική οριοθέτηση  της Λίμνης στα 469,54μ.

 Επαρκής  αιτιολόγηση  της  χωροθέτησης  των  ζωνών  και  αποφυγή  καθορισμού  υπεράριθμων  και  
αδικαιολόγητων υποζωνών

Ακριβής καθορισμός των χρήσεων και μέτρων προστασίας των ζωνών α & β και θέσπιση κινήτρων για την  
ενεργή προστασία και διαχείριση τους.

Προστασία της γεωργικής γης από τις εκάστοτε πιέσεις για την αλλαγή χρήσης της Θέσπιση κινήτρων για την  
προώθηση βιολογικών καλλιεργειών.

Ελαχιστοποίηση  του  καθορισμού  χρήσεων  και  περιορισμών  στις  υπόλοιπες  ζώνες  με  ταυτόχρονη  λήψη  
μέτρων  προφύλαξης  τους  έως  ότου  τεθεί  σε  εφαρμογή  το  υπό  μελέτη  Ρυθμιστικό  Σχέδιο  του  
Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. 
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Πρόβλεψη για την απομάκρυνση των μπαζωμάτων και των αναχωμάτων ή την διάνοιξη των τελευταίων σε  
ορισμένα  σημεία,  έτσι  ώστε  να  διευκολυνθεί  αφενός  μεν  η  μερική  ή  ολική  αποκατάσταση   των  
υγροτοπικών εκτάσεων και η επανασύνδεση τους με την Λίμνη αφετέρου η επικοινωνία της Λίμνης με τις  
υπάρχουσες πηγές

Πρόβλεψη δημιουργίας πριν τη Λίμνη ταμιευτήρων που θα αποσκοπούν στην καθίζηση φερτών υλικών, στην  
συγκέντρωση και απομάκρυνση βαρέων μετάλλων, στην αδρανοποίηση των γεωργικών λιπασμάτων και  
κτηνοτροφικών καταλοίπων από την κτηνοτροφία ελευθέρας βοσκής στη γύρω περιοχή

Επιβολή σύνδεσης των παραλίμνιων οικισμών με το βιολογικό καθαρισμό

Πρόβλεψη για τη δημιουργία φυσικών και τεχνικών ταμιευτήρων νερού (ειλημμένη απόφαση της Ε.Ε.  με  
χρονικό όριο υλοποίησης της 2020)

Όροι για την αποκατάσταση της φυσικής ροής των νερών των τάφρων με συστηματική συντήρησή τους - όχι  
μόνο  καθαρισμό  τους  -  και  ταυτόχρονη  απομάκρυνση  κατασκευαστικών  εμποδίων.  Διατήρηση  του  
αρχικού τους χαρακτήρα της αποστράγγισης και όχι μετατροπής τους σε αγωγούς όμβριων. Πρόβλεψη  
χώρων που σε περιπτώσεις πλημμυρών θα λειτουργούν περιοδικά σαν προσωρινοί  ταμιευτήρες νερού

Πρόβλεψη για μερική αποκατάσταση της Λίμνης Λαψίστας

Αποκατάσταση και εμπλουτισμό των φυσικών πηγών για εμπλουτισμό του νερού της Λίμνης

Αξιοποίηση του υπάρχοντος διαχειριστικού σχεδίου που έχει εκπονήσει ο Φορέας της Λίμνης

Θεσμοθέτηση της αποφασιστικής αρμοδιότητας του Φορέα 

Οι  παραπάνω αρχές  πηγάζουν από  μια  σειρά  Αναγκαιότητες -  Στόχους  και  Δεδομένα,  τα  οποία  μέσα  από  τα  
Εργαλεία Δράσης και τα Απαιτούμενα Βήματα  συνέβαλλαν στην διαμόρφωση των συγκεκριμένων Προτάσεων  
μας.

1. Αναγκαιότητα 

Η Λίμνη είναι πυρήνας μιας ευρύτερης περιοχής:
α. πυρήνας γεωγραφικός
β. πυρήνας οικοσυστήματος

Αιτία ύπαρξης της πόλης η Λίμνη
Η υγεία της Λίμνης και του οικοσυστήματος αποτελεί προϋπόθεση  ύπαρξης της Πόλης
Όπως όλα τα όντα επιζητούμε την εξασφάλιση της ύπαρξής μας
Ως  άνθρωποι  συμπεριφερόμαστε  κατακτητικά  και  αλαζονικά  προς  το  περιβάλλον,  χρησιμοποιώντας  τις  

δυνατότητες και τα μέσα που διαθέτουμε
Η φύση αντιδρά με το μόνο τρόπο που έχει. Τον άπειρο χρόνο που διαθέτει. Δεν την ενδιαφέρει η ύπαρξη  και  

για πόσο ενός είδους που την προσβάλλει. Ξέρει ότι αργά ή γρήγορα, ανεξάρτητα από το κόστος, θα  
πληρώσει την συμπεριφορά του με την εξαφάνισή του

Ως έλλογα όντα, αυτό που πρέπει να  καταλάβουμε, αν πραγματικά  θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ύπαρξή  
μας,  είναι  να  περιορίσουμε  τις  καταστροφικές  συνέπειες  των  πράξεών  μας  σεβόμενοι  τη  Λίμνη  και  
προστατεύοντάς την

2. Δεδομένα

Ως έκταση του οικοσυστήματος της Λίμνης μπορούμε χονδρικά να προσδιορίσουμε τη λεκάνη απορροής της

Το οικοσύστημα του Λεκανοπεδίου έχει μελετηθεί, αναλυθεί, περιγραφεί και οριοθετηθεί

Το Λεκανοπέδιο είναι η περιοχή ανάπτυξης μιας μεγάλης πόλης

Η ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει να υπηρετεί τη βασική αρχή της προστασίας του τόπου ώστε να μπορεί  
να υπάρχει δραστηριότητα

Η ανάπτυξη πρέπει να σχεδιαστεί με γνώμονα την αειφορία

Ο  σχεδιασμός  είναι  αποτέλεσμα  των  επιστημονικών  δεδομένων,  των  αντικειμενικών  συνθηκών  και  
δυνατοτήτων της περιοχής και του οράματος των κατοίκων της

Ένα Π.Δ. προστασίας δεν είναι και δεν θα πρέπει να είναι πολεοδομικός σχεδιασμός. Είναι δεδομένο για τον  
πολεοδομικό σχεδιασμό
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3. Εργαλεία Δράσης

Γενικές   επιστημονικές  αναλύσεις,  τα  συμπεράσματα  των  οποίων  έχουν  καθολική  εφαρμογή,  και  έχουν  
καταλήξει σε Νομοθετήματα.

Εδικές περιβαλλοντικές μελέτες που εξειδικεύουν τους παράγοντες και τις ανάγκες του τόπου

Θέσπιση ειδικών όρων προστασίας των οικοσυστημάτων ώστε οι άνθρωποι και οι δραστηριότητές τους να  
έχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες επιβίωσης και ανάπτυξης

Η  λήψη  μέτρων  προστασίας  του  οικοσυστήματος  της  Λίμνης  είναι  δεδομένο  για  κάθε  χωροταξικό  και  
πολεοδομικό σχεδιασμό. Δεν υποκαθιστά, ούτε πρέπει να υποκαθιστά το ρόλο σχεδιασμού της ανάπτυξης.  
Το Ρ.Σ.Ι. πρέπει να έρθει να "κουμπώσει" σε αυτό του Π.Δ. της Λίμνης και όχι το αντίστροφο.

Ο σχεδιασμός της προστασίας προηγείται του σχεδιασμού της ανάπτυξης. Από εδώ πηγάζει η από ορισμένους  
η θεωρούμενη σαν εμμονή μας για τη σειρά θεσμοθέτησης των ισάξια και αλληλένδετα  αναγκαίων αυτών  
σχεδιασμών 

4. Απαιτούμενα Βήματα

Συγκέντρωση και εκτίμηση όλων των μελετών  που έχουν γίνει για το οικοσύστημα του Λεκανοπεδίου

Χρησιμοποίηση της ειδικής  περιβαλλοντικής μελέτης ανάπλασης

Συγκέντρωση και εκτίμηση των τυποποιημένων δελτίων δεδομένων για τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας  
(Τ.Κ.Σ.), του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Φύση (Natura 2000) 

Συγκέντρωση και εκτίμηση των στοιχείων που αφορούν   τις οικονομικές, κοινωνικές και τοπικές ιδιομορφίες  
όπως επικαιροποιήθηκαν από την ήδη συνταγμένη μελέτη για το Ρ.Σ.Ι.

Συγκέντρωση και εκτίμηση των κατευθύνσεων και περιορισμών της ισχύουσας Ζ.Ο.Ε., των θεσμοθετημένων  
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού

Συγκέντρωση και εκτίμηση των σχεδίων δράσης για την προστασία των Ζ.Ε.Π.

Συγκέντρωση και εκτίμηση του σχεδίου του Φορέα της Λίμνης

Συγκέντρωση  και  εκτίμηση  των  απόψεων  των  αρμοδίων  υπηρεσιών  Υπουργείων  (Εθνικής  Άμυνας,  
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,  
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων),  
Αποκέντρωσης  Διοίκησης  Ηπείρου  -Δυτ.  Μακεδονίας,  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Περιφέρειας  
Ιωαννίνων, Δημοτικών Συμβουλίων (Ιωαννιτών, Δωδώνης, Ζίτσας) Φορέα Διαχείρισης Λ. Παμβώτιδας,  
Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου, της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας,  
του Συλλόγου Προστασίας της λίμνης Ιωαννίνων και του Τ.Ε.Ε.

Επικαιροποίηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης από την αρμόδια υπηρεσία

Όλα τα προαναφερόμενα απετέλεσαν την βάση της πρότασης μας

5. Δομή σύνταξης του Π.Δ. της Λίμνης

Ενότητα 1 Σκοπός

Ενότητα 2 Χαρακτηρισμός και Προσδιορισμός Ζωνών

Ενότητα 3 Χρήσεις, Έργα και Δραστηριότητες
α. Επιτρεπόμενες στις Ζώνες Προστασίας
β. Απαγορευμένες στις περιμετρικές

Ενότητα 4 Όροι δόμησης στη ζώνη που προσδιορίσαμε 

Ενότητα 5 Γενικές Διατάξεις

Ενότητα 6 Διοίκηση και Διαχείριση της Περιοχής

Ενότητα 7 Αρμόδιες Υπηρεσίες
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Ενότητα 8 Μεταβατικές Διατάξεις

Ενότητα 9 Κυρώσεις  

Ενότητα 10 Αντικείμενο του Διαχειριστικού Σχεδίου και των Προγραμμάτων Δράσης 

Συγκεκριμένα :

Ενότητα 1 ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του παρόντος διατάγματος, είναι η προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση αναβάθμιση και διαχείριση της  
βιοποικιλότητας,  της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου,  
στην: υδάτινη, χερσαία και ευρύτερη περιοχή της  Λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), νομού Ιωαννίνων. 
Ειδικότερα επιδιώκεται η ενεργός διαχείριση της περιοχής αυτής ώστε:
 να διασφαλιστεί  η  ικανοποιητική κατάσταση των οικοτόπων και  ειδών χαρακτηρισμού στην επιθυμητή τιμή  
αναφοράς τους και των φυσικών διεργασιών των οικολογικών υπηρεσιών και λειτουργιών των οικοσυστημάτων  
που απαντώνται σ’ αυτήν,
με  τις  συμβατές  ανθρώπινες  δράσεις  και  δραστηριότητες,  όπως  η  ανάπτυξη  και  προώθηση  της  βιολογικής  
γεωργίας,  του  οικοτουρισμού  καθώς  και  η  ενθάρρυνση  και  ορθολογική  ανάπτυξη  του  αθλητισμού  και  της  
αναψυχής.

Ενότητα 2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΖΩΝΩΝ
1.  Χαρακτηρίζεται ως περιοχή «Περιφερειακό Πάρκο», η υδάτινη, χερσαία και ευρύτερη περιοχή της Λίμνης  
Παμβώτιδας (Ιωαννίνων) (περίπου η λεκάνη απορροής της), που βρίσκεται: εκτός εγκεκριμένων ορίων Γενικών  
Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) προ του 1986, εκτός Ρυμοτομικών Σχεδίων (Ρ.Σ) συμπεριλαμβανομένων και των  
τοπικών, εκτός των ορίων των οικισμών προ του 1923,  εκτός των οριοθετημένων οικισμών κάτω των 2.000  
κατοίκων,  και  γενικότερα  εκτός  των οικισμών με  θεσμοθετημένα  όρια  των  Δήμων Ιωαννιτών,  Δωδώνης  και  
Ζίτσας,  όπως τα όριά της φαίνονται με μεγάλη έντονη διακεκομμένη γραμμή στα πρωτότυπα διαγράμματα σε  
κλίμακα  1:25.000  που  Θεωρήθηκαν  από  τον  Προϊστάμενο  της  Διεύθυνσης  Τοπογραφικών  Εφαρμογών  με  
την.............2011 Πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.
2. Εντός της έκτασης της περιοχής «Περιφερειακού Πάρκου» καθορίζονται οι ακόλουθες ζώνες προστασίας. Τα  
περιγράμματα  αυτών περιγράφονται  με πολυγωνικές  γραμμές  και  οι  συντεταγμένες  των κορυφών τους,  στο  
σύστημα ΕΓΣΑ ΄87, αναγράφονται στο παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος:     
I. Ζώνη  α  Χερσαία  και  υδάτινη  περιοχή  της  λίμνης  Παμβώτιδας,  παραλιμνίων  εκτάσεων,  εποχικών  

υγροτόπων, καταβόθρων, κύριων αποστραγγιστικών τάφρων.
Διακρίνεται  σε:
Ζώνη α1 που περιλαμβάνει την περιοχή της λίμνης. Το όριο καθορίζεται από την στάθμη του υπερχειλιστή της  
λίμνης με υψόμετρο το μέγιστο του υδροφράκτη  469,54 μέτρα.
Ζώνη  α2  που  περιλαμβάνει  τους  εποχικούς  υγροτόπους,  τις  καταβόθρες  και  την  αποστραγγιστική  τάφρο  
Λαψίστας.
Ζώνη  α3  που περιλαμβάνει περιοχή πλάτους περίπου 300 μ. από την οριογραμμή της λίμνης κύρια στην βόρια,  
ανατολική και νότια πλευρά της.
Ζώνη  α4  που περιλαμβάνει την περιοχή Μάτσικα και την περιοχή του Μητροπολιτικού πάρκου από την οδό  
Βογιάνου μέχρι τον αύλακα αντλιοστασίου άρδευσης.
Ζώνη  α5  που περιλαμβάνει την περιοχή του οικολογικού πάρκου Κατσικά.
II. Ζώνη β Χερσαία και υδάτινη περιοχή δασών, αισθητικών δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων,  

αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας, πηγών Κρύας, Τούμπας και Σεντενίκου, αρχαιολογικών χώρων,  
αγροτικού χώρου απαραίτητου για την ενδιαίτηση της άγριας ορνιθοπανίδας.

Διακρίνεται  σε:
Ζώνη β1 που περιλαμβάνει δάση, αισθητικά δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, την εκτός οικισμού έκταση  
της νήσου Ιωαννίνων.
Ζώνη  β2  που  περιλαμβάνει  την  γη  υψηλής  παραγωγικότητας.  Δηλαδή  τις  εκτάσεις  στις  οποίες  έχουν  γίνει  
αναδασμοί και έργα αποστράγγισης και άρδευσης.
Ζώνη β3 που περιλαμβάνει τις περιοχές προστασίας των πηγών Κρύας, Τούμπας και Σεντενίκου.
Ζώνη β4 που περιλαμβάνει τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους.
Ζώνη β5 που περιλαμβάνει αγροτικό τοπίο απαραίτητο στην ενδιαίτηση της άγριας ορνιθοπανίδας.

III. Ζώνη γ Χερσαία περιοχή εντός περιοχών Ζ.Ε.Π. εκτός ζωνών α και β εντός και εκτός ΖΟΕ.
IV. Ζώνη δ Χερσαία περιοχή εκτός περιοχών Ζ.Ε.Π. εκτός ζωνών α και β εντός και εκτός ΖΟΕ.

Ενότητα 3 Όροι και προϋποθέσεις χρήσεων, δραστηριοτήτων, έργων.
Ζώνη α (άμεση περιοχή της λίμνης και των υδάτινων στοιχείων του λεκανοπεδίου) Επιτρέπονται:

Η επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με την παρακολούθηση, προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση των  
οικοτόπων , ειδών /ενδιαιτημάτων τους, καθώς και των στοιχείων  πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. 

Η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης.
Τα αναγκαία μέτρα, δράσεις, έργα και δραστηριότητες, που προβλέπονται στο εγκεκριμένο πενταετές σχέδιο  

διαχείρισης της περιοχής και στα εγκεκριμένα προγράμματα δράσης που το συνοδεύουν, καθώς και στον  
κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας της και αποσκοπούν στη αναβάθμιση, διατήρηση ή και αποκατάσταση  
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σε  ικανοποιητικό  βαθμό  των  προστατευόμενων  τύπων  οικοτόπων  και  ειδών/ενδιαιτημάτων  τους  που  
απαντώνται σ’ αυτήν.

Η συντήρηση, βελτίωση και συμπλήρωση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών  έργων και έργων διευθέτησης  
της ροής υδάτων. Το πρόγραμμα δράσης για την «ορθολογική διαχείριση των επιφανειακών και υπογείων  
υδάτων της περιοχής» που πρέπει να συνταχθεί οφείλει να προβλέπει δράσεις και έργα για την προστασία  
της  λίμνης  από  φερτά  υλικά  και  κατάλοιπα  γεωργίας  και  ελεύθερης  βοσκής,  την  ενσωμάτωση  στην  
επιφάνειά της όσων τμημάτων έχουν κατά καιρούς αποσπασθεί με σκοπό την αποκατάσταση της φυσικής  
λειτουργίας της και της εξοικονόμησης υδατικών πόρων. 

Έως την έγκριση του προγράμματος δράσης για την «ορθολογική διαχείριση των επιφανειακών και υπογείων  
υδάτων της περιοχής», όπου θα εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί για τα έργα αυτά, απαιτείται μεταξύ  
άλλων, η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του  
φορέα διαχείρισης της λίμνης. Οι αδειοδοτήσεις γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά η  
περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 3 και  
4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) όπως αυτός ισχύει.

Επιτρέπονται πέρα των ανωτέρω:
Στην Ζώνη α1 (χερσαία και υδάτινη έκταση της Λίμνης, υψόμετρο 469,54 μ.)

1. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων, που προβλέπονται στο εγκεκριμένο πενταετές σχέδιο διαχείρισης της  
περιοχής και στα εγκεκριμένα προγράμματα δράσης που το συνοδεύουν, για την αλιεία, την ενίσχυση των  
ιχθυοαποθεμάτων,  την βιολογική και ελεγχόμενη καλλιέργεια και βόσκηση στις περιοδικά χέρσες εκτάσεις,  
την  κίνηση  σκαφών,  του  αθλητισμού  (με  τις  αναγκαίες  υποδομές  τους),την  διεξαγωγή  αγωνιστικών  
εκδηλώσεων,  οι  εργασίες  καθαρισμού  και  συντήρησης  της  λίμνης  όπως:  απομάκρυνση  φερτών  υλικών,  
εκβάθυνση, και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων. Έως την έγκριση των προαναφερθέντων προγραμμάτων  
δράσης, για την συνέχιση της εκτέλεσης των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων στην υδάτινη επιφάνεια της  
λίμνης, απαιτείται:

Περιβαλλοντική αδειοδότηση. 
Σύμφωνη  γνώμη  της  Δ/νσης  Υδατοκαλλιεργειών  και  Εσωτερικών  Υδάτων  του  Υπ.  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  
Τροφίμων ή  της  αρμόδιας Υπηρεσίας  Υδάτων της οικείας  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  και  του  οικείου  Φορέα  
Διαχείρισης.
Και κάθε άλλη έγκριση ή γνωμοδότηση που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

  Στην  Ζώνη  α2  (περιοχή  εποχικών  υγροτόπων,  καταβοθρών:  Μπάφρας,  Πεδινης,  Αμπελιάς,  Σερβιανών  
(Βρέλλη),  Κουτσελιού  (Καστρίτσας),  Μπενίκοβα,  Ροδοτοπίου  Ι,  Ροδοτοπίου  ΙΙ,  Ροδοτοπίου  ΙΙΙ,  
Λαψίστας)

1. Οι  εργασίες  καθαρισμού  και  συντήρησης  των  εποχικών  υγροτόπων,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  της  
υποπαραγράφου 1, της παραγράφου 1.1.

2. Η γεωργική δραστηριότητα χωρίς χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων κατά τη χρονική περίοδο που δεν  
κατακλύζεται η περιοχή με νερά σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπαραγράφου 2, της παραγράφου 1.3

  Στην Ζώνη α3 (τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλους)
Οι εγκαταστάσεις - απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση, της επίσκεψης με σκοπό την περιβαλλοντική  

εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή. Δηλαδή  βελτίωση μονοπατιών, στέγαστρα -  
παρατηρητήρια,  πινακίδες  πληροφόρησης,  υπαίθριοι  χώροι  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  και  υποδομές  
εστίασης  σε  συγκεκριμένα  σημεία,  καθώς  και  η  συντήρηση  -  βελτίωσή  τους,  για  την  οργάνωση  και  
εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μέχρι την εκπόνηση και  
έγκριση του πενταετούς Σχεδίου Διαχείρισης, των προγραμμάτων δράσης που το συνοδεύουν, καθώς και  
του κανονισμού διοίκησης και λειτουργίας της περιοχής, οι προαναφερθείσες δραστηριότητες και υποδομές  
υλοποιούνται, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Φορέα Διαχείρισης της περιοχής και  περιβαλλοντική  
αδειοδότηση.

Η  μελισσοκομία,  η  γεωργική  δραστηριότητα  στις  υφιστάμενες  καλλιεργούμενες  εκτάσεις,  που  βάσει  της  
ισχύουσας  νομοθεσίας  έχουν  διατεθεί  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  πρωτογενή  τομέα,  και  ο  
εκσυγχρονισμός της με την προϋπόθεση:  να ασκείται  με εφαρμογή γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή  
συστημάτων  ολοκληρωμένης  διαχείρισης,  τα  οποία  υποστηρίζουν  πρακτικές  που  συμβάλλουν  στην  
γεωργία  μειωμένων  εισροών,  στην  προστασία  του  τοπίου,  της  βιοποικιλότητας  και  γενικότερα  του  
περιβάλλοντος, με τη διατήρηση  και ενίσχυση μεταξύ άλλων των υφιστάμενων φυτοφραχτών στα όρια  
των  αγροτεμαχίων  καθώς  και  η  βόσκηση  χωρίς  σταυλικές  και  λοιπές  κτηνοτροφικές  υποδομές.  Οι  
δραστηριότητες  αυτές  να  ασκούνται  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  του  Υπουργείου  Αγροτικής  
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έως την εκπόνηση και έγκριση του προγράμματος δράσης  για την «ορθολογική  
διαχείριση  των  καλλιεργήσιμων  εκτάσεων  της  περιοχής»  ή  άλλων  προγραμμάτων,  οικείος  Φορέας  
Διαχείρισης έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα και την υποχρέωση ελέγχου των δραστηριοτήτων αυτών  
μετά από γνωμοδότηση της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ισχύει η υποπαράγραφος 1 της παραγράφου 1.1.

Στην Ζώνη α4 (περιοχή Μάτσικα και Παραλίμνιο Μητροπολιτικό Πάρκο)
Στην Ζώνη αυτή διακρίνονται  δύο ενότητες:  η  περιοχή  Μάτσικα  και  η  περιοχή Παραλίμνιου  Μητροπολιτικού  
Πάρκου.
Προτείνεται  η  οργάνωση  και  ανάδειξη  των  περιοχών  αυτών  να  αντιμετωπιστεί  με  «Ειδικές  Πολεοδομικές  
Μελέτες»  και   «Διαγωνισμούς  πρότασης  Πολεοδομικής  Οργάνωσης,  Αρχιτεκτονικής  Σύνθεσης  και  πρότασης  
διαμόρφωσης  τοπίου»  στις  κατευθύνσεις  που  δίδονται  από  το  Ρυθμιστικού  Σχεδίου  και  Προγράμματος  
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Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Ιωαννίνων με παράλληλη διατήρηση ως φυσικού χώρου των περιοχών  
της  παράκτιας  ζώνης  που  έχει  χαρακτηριστεί  σαν  Τόπος  Ιδιαιτέρου  Φυσικού  Κάλους  (πλάτους  300  μ.  στην  
περιοχή του Παραλίμνιου Μητροπολιτικού Πάρκου και των 100 μ. στην περιοχή Μάτσικα). Έως την έγκριση των  
πιο  πάνω  μελετών  στα  θεσμοθετημένα  τμήματα  της  ζώνης  α4  ως  ΤΙΦΚ  ισχύουν  όσα  αναφέρονται  στην  
παράγραφο 1.3 (ζώνη α3). Στις πέραν των τμημάτων αυτών περιοχές της ζώνης α4 έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες  
πολεοδομικές διατάξεις.

Στην Ζώνη α5 (περιοχή Οικολογικού Πάρκου Κατσικά)
Στην  ζώνη  αυτή  έχουν  εφαρμογή  όσα  περιλαμβάνονται  στην  παράγραφο  1.3  και  επιπλέον  επιτρέπεται  η  
δημιουργία Περιβαλλοντικού Υγροτοπικού Πάρκου (Π.Υ.Π.) κυρίως για την αποκατάσταση και επανασύνδεση των  
υγροτοπικών  εκτάσεων  και  ενδιαιτημάτων  προστατευόμενων  –απειλούμενων  ειδών  της  λίμνης  Παμβώτιδας,  
σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχετικό πρόγραμμα δράσης και περιβαλλοντική αδειοδότηση. Ειδικότερα τα συνοδά  
έργα εξυπηρέτησης του Π.Υ.Π. , όπως η ηλεκτροπαραγωγή, θα γίνεται με χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων πάνω  
σε υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις.
2. Ζώνη β (περιοχή δασών, αισθητικών δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, αγροτικής γης υψηλής  

παραγωγικότητας,  πηγών  Κρύας,  Τούμπας  και  Σεντενίκου,  αρχαιολογικών  χώρων,  αγροτικού  χώρου  
απαραίτητου για την ενδιαίτηση της άγριας ορνιθοπανίδας). Επιτρέπονται:
2.1.Στην Ζώνη β1 (δάση και δασικές εκτάσεις)

Για  τα  χαρακτηρισμένα σύμφωνα με το  άρθρο 14 του ν.  998/79 όπως ισχύει  δάση,  δασικές  ή  αναδασωτέες  
εκτάσεις

1. Οι  ενέργειες  –  δράσεις  -  προγράμματα  προστασίας,  αναβάθμισης  και  αποκατάστασης δασών,  δασικών  
εκτάσεων που θα καθορισθούν στο εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την «ορθολογική διαχείριση των  
δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων της περιοχής». 

2. Η άσκηση της δασοπονίας, μετά από εκπόνηση Δασοπονικών Μελετών και  εκθέσεων ή πινάκων υλοτομίας  
και έγκρισής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Τα ειδικά δασοτεχνικά έργα του άρθρου 16 του ν. 998/79, όπως αυτός ισχύει, που θα προβλέπονται στο  
πρόγραμμα δράσης για την «ορθολογική διαχείριση των δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων της  
περιοχής». Έως την έγκριση του προαναφερθέντος προγράμματος δράσης, για τα ειδικά δασοτεχνικά έργα  
(όπως: δασικοί δρόμοι, κατασκευή υδατοδεξαμενών, υδραγωγών και δασοτεχνική διευθέτηση χειμάρρων)  
απαιτείται μεταξύ άλλων περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

4. Οι επεμβάσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις περί αισθητικών δασών.
Για τις εκτάσεις που δεν χαρακτηρίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998/79 όπως αυτός ισχύει δάση,  
δασικές  ή  αναδασωτέες  εκτάσεις  και  μέχρι  την  κύρωση  των  δασικών  χαρτών  στο  πλαίσιο  του  Εθνικού  
Κτηματολογίου

1. Τα δημόσια κτίρια ή κτίρια κοινωφελών σκοπών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα κτίρια εκπαίδευσης και  
πολιτιστικών  εκδηλώσεων,   μετά  από  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  
περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

2. Ο εκσυγχρονισμός, επέκταση και δημιουργία νέων υδραυλικών έργων,.
2.2.Στην Ζώνη β2 (γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας)

Όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 και επιπλέον
1. Η  γεωργική  δραστηριότητα  στις  υφιστάμενες  καλλιεργούμενες  εκτάσεις,  που  βάσει  της  ισχύουσας  

νομοθεσίας έχουν διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών του πρωτογενή τομέα και ο εκσυγχρονισμός της  
με  την  προϋπόθεση:  να  ασκείται  με  εφαρμογή  γεωργοπεριβαλλοντικών  μέτρων  ή  συστημάτων  
ολοκληρωμένης διαχείρισης, τα οποία υποστηρίζουν πρακτικές που συμβάλλουν στην γεωργία μειωμένων  
εισροών,  στην  προστασία  του  τοπίου,  της  βιοποικιλότητας  και  γενικότερα  του  περιβάλλοντος,  με  τη  
διατήρηση  και ενίσχυση μεταξύ άλλων των υφιστάμενων φυτοφραχτών στα όρια των αγροτεμαχίων.

2. Η ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς με τους περιορισμούς που αναφέρονται στις γενικές  
διατάξεις.

3. Τα θερμοκήπια.
4. Οι γεωργικές αποθήκες, έως 50,0τ.μ..
5. Η μελισσοκομία, καθώς και η βόσκηση, χωρίς σταυλικές εγκαταστάσεις και λοιπές υποδομές. 
6. Η συντήρηση, βελτίωση και επέκταση των υφιστάμενων έργων και δικτύων υποδομής μετά από Έγκριση  

Περιβαλλοντικών Όρων. 
7. Η δημιουργία νέων έργων ή εκσυγχρονισμό – επέκταση  υφιστάμενων, που αφορούν την εκμετάλλευση  

των υπόγειων αποθεμάτων του υδροφορέα ή των επιφανειακών νερών όπως: υδατοδεξαμενές, φρεάτια,  
αντλιοστάσια,  γεωτρήσεις  (για  ύδρευση  και  άρδευση),  απολήψεις  επιφανειακών  νερών  από  ποτάμια  
χείμαρρους και ρέματα, αγωγοί μεταφοράς νερού, έργα προστασίας από τη διάβρωση εδαφών και άρσεις  
προσχώσεων σε υδατορρεύματα, δημιουργία προσωρινών ταμιευτήρων για αντιμετώπιση πλημμύρων. .

8. Τα έργα οδοποιίας για εκτός σχεδίου πόλεων και οικισμών περιοχές.(δημοτικές, κοινοτικές, αγροτικές οδοί,  
δασικοί  δρόμοι,  υπεραστικοί  ανισόπεδοι  κυκλοφοριακοί  κόμβοι  ανεξάρτητα  από  το  δίκτυο  στο  οποίο  
εντάσσονται, συνοδά έργα και δραστηριότητες) μετά από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.

9. Η συντήρηση, βελτίωση και επέκταση των υφιστάμενων συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών, μετά  
από περιβαλλοντική αδειοδότηση. Ειδικότερα, η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Ι.,  εκτός  
από την επέκτασή της,  μπορεί   να  μετατραπεί  σε εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου προς  παραγωγή  
ενέργειας,  με  τις  απαιτούμενες  συνοδευτικές  εγκαταστάσεις  και  υποδομές  παραγωγής  και  μεταφοράς  
ενέργειας.

2.3.Στην Ζώνη β3 (περιοχές προστασίας των πηγών Κρύας, Τούμπας και Σεντενίκου)
1. Η συντήρηση, εκσυγχρονισμός, βελτίωση και προστασία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων (γεωτρήσεων,  

δεξαμενών,  ατλιοστασίων)  και  γηπέδων  υδροληψίας  και  η  ίδρυση,  λειτουργία  και  συντήρηση  των  
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απαιτούμενων συνοδευτικών έργων – δραστηριοτήτων υποδομής της (π.χ. αγωγοί διανομής νερού, κτλ)..  
Έως  την  έγκριση  του  προγράμματος  δράσης  για  την  «ορθολογική  διαχείριση  των  επιφανειακών  και  
υπογείων υδάτων της περιοχής», απαιτείται μεταξύ άλλων, η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας  
Υδάτων της οικείας Αποκεντωμένης Διοίκησης  και μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση.

2.4.Στην Ζώνη β4 (περιοχές κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων)
1. Η  επιστημονική  έρευνα  που  σχετίζεται  με  την  παρακολούθηση,  προστασία  και  διαχείριση  του  

προστατευταίου  φυσικού  σχηματισμού,  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  
κείμενης νομοθεσίας.

2. Τα αναγκαία μέτρα, δράσεις, έργα και προγράμματα, που προβλέπονται στο εγκεκριμένο πενταετές σχέδιο  
διαχείρισης  της  περιοχής,  καθώς  και  στα  εγκεκριμένα  εξειδικευμένα  προγράμματα  δράσης  που  το  
συνοδεύουν,  και  αποσκοπούν στη αναβάθμιση,  διατήρηση ή και  αποκατάσταση των προστατευόμενων  
φυσικών  σχηματισμών  του  σπηλαίου,  των  στοιχείων  και  χώρων  της  πολιτιστικής  μας  κληρονομιάς,  
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

3. Η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική και πολιτιστική εκπαίδευση, την παρατήρηση, την αναψυχή, και  
την  εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής, όπως: βελτίωση μονοπατιών, στέγαστρα - παρατηρητήρια,  
πινακίδες  πληροφόρησης,  υπαίθριοι  χώροι  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης,  ,  καθώς  και  η  συντήρηση  -  
βελτίωση της, για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείμενης  
νομοθεσίας.

4. Η συντήρηση, βελτίωση και επέκταση των υφιστάμενων έργων και δικτύων υποδομής.
5. Τα δημόσια κτίρια ή κτίρια κοινωφελών σκοπών, για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων υπουργείου  

πολιτισμού και τουρισμού. 
2.5.Στην Ζώνη β5 (αγροτικό τοπίο)

Όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 2.2 εκτός της υποπαραγράφου 3 και επιπλέον
1. Οι γεωργικές αποθήκες, έως 80 τ.μ..
2. Η κατοικία έως 120 τμ.
3. Η  μελισσοκομία,  καθώς  και  η  βόσκηση,  με  σταυλικές  εγκαταστάσεις  όχι  άνω  των  100τ.μ  και  λοιπές  

κτηνοτροφικές υποδομές (όπως ποτίστρες ζώων),  εξαιρουμένων των χοιροστασίων και πτηνοτροφείων.
4. Η  ηλεκτροπαραγωγή από  φωτοβολταϊκούς  σταθμούς  και  οι  εγκαταστάσεις  παραγωγής  βιοαερίου  προς  

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,  καθώς και τα απαιτούμενα έργα υποδομής για την εξυπηρέτησή τους  
στην παραγωγή και μεταφορά ενέργειας, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

5. Οι  βιομηχανικές  εγκαταστάσεις  εμφιάλωσης  νερού,  εκτός  αν  ορισθεί  διαφορετικά  ,  στο  εγκεκριμένο  
πρόγραμμα  δράσης  για  την  «ορθολογική  διαχείριση  των  επιφανειακών  και  υπογείων  υδάτων  της  
περιοχής».

3. Ζώνη γ και δ (περιοχή εντός και εκτός περιοχών Ζ.Ε.Π. εκτός ζωνών α και β εντός και εκτός ΖΟΕ). 
Στις Ζώνες γ και δ, έως τη θεσμοθέτηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προγράμματος Περιβάλλοντος Οικιστικού  
Συγκροτήματος Ιωαννίνων επιτρέπονται όσα και με όποιους όρους προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (πχ.  
ΖΟΕ, Π.Δ/5.5.1989 (ΦΕΚ 297/Δ/17.5.1989, Π.Δ 6.10.1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978, ν. 3937/2011 κλπ)).
Έως τότε πρέπει:

1. Τα νέα έργα και δραστηριότητες (εκτός των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων) να είναι έως  
και  υποκατηγορίας  2  της  πρώτης  κατηγορίας  (4ης  ,  3ης  και  2ης  )  της  ΚΥΑ  15393/2332/2002  (ΦΕΚ  
1022/Β/5.8.2002) όπως αυτή ισχύει. 

2. Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις να είναι έως και μεσαίας όχλησης (χαμηλής και μεσαίας) της  
ΚΥΑ 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087/Β/5.8.2003) και να μην εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ  
(L 10).

Ενότητα 4  Όροι και περιορισμοί δόμησης στις ζώνες του Περιφερειακού Πάρκου.
Η οικοδομική γραμμή των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων ορίζεται: . Στα 50,0μ  
τουλάχιστον από τις όχθες των κύριων τάφρων αποστράγγισης, των ρεμάτων και των χειμάρρων
1. Ζώνη α (άμεση περιοχή της λίμνης και των υδάτινων στοιχείων του λεκανοπεδίου)
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων. Κατ’ εξαίρεση στην  
ζώνη α4 επιτρέπεται η δόμηση όπως αυτή θα καθορισθεί στην κανονιστική πράξη έγκρισης της προβλεπόμενης  
από  τις  κατευθύνσεις  του  εγκεκριμένου  Ρυθμιστικού  Σχεδίου  και  Προγράμματος  Περιβάλλοντος  Οικιστικού  
Συγκροτήματος Ιωαννίνων, Ειδικής Πολεοδομικής Μελέτης (Ε.Π.Μ). έως τότε θα ισχύουν όσα  αναφέρονται στην  
παράγραφο 1.4 της Ενότητας 2.
2. Ζώνη β (περιοχή δασών, αισθητικών δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, αγροτικής γης υψηλής  

παραγωγικότητας,  πηγών  Κρύας,  Τούμπας  και  Σεντενίκου,  αρχαιολογικών  χώρων,  αγροτικού  χώρου  
απαραίτητου για την ενδιαίτηση της άγριας ορνιθοπανίδας).
2.1.Στην Ζώνη β1 (δάση και δασικές εκτάσεις)

1. Για τα χαρακτηρισμένα σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998/79 όπως ισχύει δάση, δασικές ή αναδασωτέες  
εκτάσεις, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης της δασικής εθνικής νομοθεσίας (ν. 998/79).

2. Για τις  εκτάσεις που δεν χαρακτηρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.  998/79 όπως ισχύει  δάση,  
δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις και  μέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών στο πλαίσιο του Εθνικού  
Κτηματολογίου:

1. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων,  ορίζεται  σε δέκα (10) στρέμματα.  
Κατά  παρέκκλιση  θεωρούνται  άρτια  και  οικοδομήσιμα  τα  γήπεδα  τεσσάρων  (4)  στρεμμάτων,  
σύμφωνα με τα οριζόμενα του  ν.3937/2011 όπως αυτός ισχύει.
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2. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπομένων σε αυτή τη ζώνη χρήσεων  
(εκτός των κτιρίων δημόσιων ή κοινοφελών σκοπών), εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του  
από 24.05.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985)  Π.Δ/τος καθώς και του από 6.10.1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978)  
Π.Δ/τος όπως αυτά ισχύουν.

2.2.Στην Ζώνη β2 (γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας)
1. Το  κατώτατο  όριο  κατάτμησης  και  αρτιότητας  των  γηπέδων,  ορίζεται  σε  δέκα  (10)  στρέμματα.  Κατά  

παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τεσσάρων (4) στρεμμάτων, σύμφωνα με τα  
οριζόμενα του  ν.3937/2011 όπως αυτός ισχύει.       

2. Ο αριθμός ορόφων των κτιρίων γεωργικών αποθηκών ορίζεται σε έναν (1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος  
τέσσερα και μισό (4,5)μέτρα.

2.3.Στην Ζώνη β3 (περιοχές προστασίας των πηγών Κρύας, Τούμπας και Σεντενίκου)
Απαγορεύεται  η  οποιαδήποτε  κατάτμηση  γηπέδων.  Η  δόμηση  επιτρέπεται  μόνιμο  για  την  εξυπηρέτηση  των  
λειτουργικών αναγκών των αντλιοστασίων και λοιπών υποδομών διαχείρισης νερού.

2.4.Στην Ζώνη β4 (περιοχές κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων)
Εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  της  εθνικής  νομοθεσίας  «Περί  Προστασίας  Σπηλαίων»  (ν.  5351/1932,  ν.  
1469/1950,...) και οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1337/1983, όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 8 (παρ. 13)  
του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/85) και όπως αυτός ισχύει.

2.5.Στην Ζώνη β5 (αγροτικό τοπίο)
1. Το  κατώτατο  όριο  κατάτμησης  και  αρτιότητας  των  γηπέδων,  ορίζεται  σε  δέκα  (10)  στρέμματα.  Κατά  

παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τεσσάρων (4) στρεμμάτων, σύμφωνα με τα  
οριζόμενα του  ν.3937/2011 όπως αυτός ισχύει.       

2. Η μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων κτιρίων για χρήσης κατοικίας ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) τ.μ.  
και μέγιστο ύψος μαζί με στέγη 9,00 μ.

3. Ο αριθμός ορόφων των κτιρίων γεωργικών αποθηκών ορίζεται σε έναν (1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος  
τέσσερα και μισό (4,5)μέτρα.

3. Ζώνη γ και δ (περιοχή εντός και εκτός περιοχών Ζ.Ε.Π. εκτός ζωνών α και β εντός και εκτός ΖΟΕ). 
Στις Ζώνες γ και δ, έως τη θεσμοθέτηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προγράμματος Περιβάλλοντος Οικιστικού  
Συγκροτήματος Ιωαννίνων επιτρέπονται όσα και με όποιους όρους προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (πχ.  
ΖΟΕ, Π.Δ/5.5.1989 (ΦΕΚ 297/Δ/17.5.1989, Π.Δ 6.10.1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978, ν. 3937/2011 κλπ)).

Ενότητα 5  Γενικές διατάξεις.

1. Επιτρέπονται τα έργα εθνικής σημασίας, όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης  
νομοθεσίας  με  Απόφαση  του  Υπουργού  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας,  μετά  από  
σύμφωνη γνώμη των εκάστοτε καθ’ ύλην αρμοδίων Υπουργών.

2. Επιτρέπονται  τα  έργα  και  δραστηριότητες  που  εξυπηρετούν  σκοπούς  Εθνικής  Άμυνας,  όπως  αυτά  
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

3. Επιτρέπεται η παρέκκλιση από τα οριζόμενα της ενότητας 3 του παρόντος, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας,  
ιδίως πυρόσβεσης, πλημμύρων, παροχής βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα, όπου τίθεται θέμα δημόσιας  
υγείας,  με την προϋπόθεση ότι, μετά την παρέλευση του κινδύνου, ο αρμόδιος φορέας επέμβασης, θα  
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης του οικοσυστήματος.

4. Επιτρέπεται η συντήρηση, επισκευή και αναστύλωση ιστορικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων  
και  χώρων  και  οι  αρχαιολογικές  ανασκαφές  –  έρευνες,  σύμφωνα  με  το  νόμο  3028/2002  «Για  την  
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28.06.2002) όπως  
αυτός ισχύει, εφόσον εκδοθεί η απαραίτητη άδεια, από τους κατά περίπτωση αρμόδιους για το φυσικό  
αντικείμενο φορείς και Υπηρεσίες.

5. Τα  μορφολογικά  στοιχεία  των κτιρίων που βρίσκονται  στις  εκτός  σχεδίου περιοχές  των οικισμών που  
ανήκουν  στην  ομάδα  Β’  Ζαγορίου  (οικισμοί  Κρύας,  Λυκοτριχίου,  Αμφιθέας,  Περάματος,  Περιβλέπτου,  
Κρανούλας κλπ) ακολουθούν αυτά που προβλέπονται από το ΠΔ 26.9.1979 (615Δ) όπως τροποποιήθηκε με  
το ΠΔ 15.6.1995 (423Δ) και όπως ισχύει.

6. Επιτρέπονται οι ψεκασμοί μόνον για την καταπολέμηση των κουνουπιών, με φιλικές προς το περιβάλλον  
μεθόδους, μετά από γνωμοδότηση του οικείου Φορέα Διαχείρισης.

7. Όλοι οι  οικισμοί  εντός μίας δεκαετίας πρέπει  να συνδεθούν με το αποχετευτικό δίκτυο της Δημοτικής  
Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.) ή να διαθέτουν ισάξιο αποχετευτικό δίκτυο  
με επεξεργασία των λυμάτων.

8. Όλα τα έργα και δραστηριότητες που δεν είναι ή δεν μπορούν όπως λόγω αυξημένου ρυπαντικού φορτίου  
των λυμάτων τους,  να συνδεθούν με το αποχετευτικό δίκτυο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης &  
Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.), οφείλουν να διαθέτουν επαρκές σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης  
των λυμάτων τους ( υγρών –στερεών), το οποίο: να μην δημιουργεί άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο υποβάθμισης  
των  επιφανειακών  ή  υπόγειων  υδάτων  και  εδαφών,  καθώς  και  να  συντηρείται,  παρακολουθείται  
συστηματικά κατά τα οριζόμενα της κείμενης νομοθεσίας .

9. Επιβάλλεται η απομάκρυνση των παράνομων βιοτεχνιών και βιομηχανιών μεσαίας και υψηλής όχλησης και  
γεωργοκτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων  εντός  τριών  (3)  ετών,  από  τη  δημοσίευση  του  παρόντος,  και  
επιβάλλεται η αποκατάσταση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της κείμενης νομοθεσίας  
και τις υποδείξεις του οικείου Φορέα Διαχείρισης.
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10. Με  τον  κανονισμό  διοίκησης  και  λειτουργίας  του  οικείου  Φορέα  Διαχείρισης  μπορεί  να  επιβάλλονται  
πρόσθετοι όροι και περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος και την απομάκρυνση οχλουσών  
νομίμων γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων με την ένταξή τους σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

11. Τα υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία η περιβαλλοντική  
τους αδειοδότηση ή η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων τους εκδόθηκε πριν τη πενταετία από τη  
δημοσιοποίηση του παρόντος, υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος,  
νέες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες,  για την έκδοση νέων Αποφάσεων  
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της λειτουργίας τους.

12. Τα  έργα  και  δραστηριότητες  των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,  όπου  αυτά  προβλέπονται,   να  είναι  
σύμφωνα μεταξύ  άλλων με  τις  διατάξεις  της  κανονιστικής  πράξης  έγκρισης  του  Ειδικού  Χωροταξικού  
Πλαισίου  για  τις  Ανανεώσιμες  Πηγές  Ενέργειας  (Α.Π.Ε.),  όπως  αυτή  ισχύει  (ν.  3851/2010)  και  του  
εγκεκριμένου προγράμματος δράσης για τις ΄΄Α.Π.Ε.΄΄ Ειδικότερα, για την ηλεκτροπαραγωγή με χρήση  
φωτοβολταϊκών  στοιχείων  εντός  των  καλλιεργήσιμων  εκτάσεων,  όπου  αυτή  προβλέπεται,  έως  την  
εκπόνηση και έγκριση του προγράμματος δράσης για τις ΄΄Α.Π.Ε.΄΄, πρέπει μεταξύ άλλων να προσκομισθεί  
βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου ότι: η καλλιεργήσιμη έκταση που αποτελεί  
γη υψηλής παραγωγικότητας και θα καλύπτεται με φωτοβολταϊκά, δεν θα υπερβαίνει το 1% της συνολικής  
έκτασης των Ζωνών β2, του παρόντος που θα διατεθεί για την εγκατάσταση αυτών.

Ενότητα 6  Διοίκηση και Διαχείριση Περιοχής.
Η διοίκηση και  διαχείριση του Περιφερειακού Πάρκου,  είναι  στις  αρμοδιότητες  σύμφωνα με την παρ.  2  του  
άρθρου 15 του ν. 2742/99, όπως αυτός ισχύει, του Φορέα Διαχείρισης της Λ. Παμβώτιδας (που αναφέρεται στο  
παρόν ως οικείος Φορέας Διαχείρισης της περιοχής), όπως επίσης η σύνταξη, η παρακολούθηση της εφαρμογής  
και η αξιολόγηση των πενταετών σχεδίων διαχείρισης και των προγραμμάτων δράσης που τα συνοδεύουν,  που  
αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/1986, όπως αυτός ισχύει.

Ενότητα 7  Αρμόδιες Υπηρεσίες.
Αρμόδιες  υπηρεσίες  για  την  εφαρμογή  του παρόντος διατάγματος είναι:  

1.  Ο Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας.
2.  Η Διεύθυνση   Περιβαλλοντικού   Σχεδιασμού του   Υπουργείου Περιβάλλοντος   Ενέργειας και Κλιματικής  

Αλλαγής. 
3.  Η  καθ'  ύλην  αρμόδιες  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  κεντρικές  υπηρεσίες  του  Υπουργείου  

Περιβάλλοντος    Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής,  και  των  συναρμοδίων  Υπουργείων,  καθώς  και  
υπηρεσίες της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, οικείας περιφέρειας  και λοιπών φορέων.  

Ενότητα 8  Μεταβατικές Διατάξεις.
1. Κάθε διάταξη που έρχεται συνολικά ή εν μέρει σε αντίθεση  με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος ή  

που ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτό, καταργείται αντιστοίχως συνολικά ή κατά το μέρος  
εκείνο στο οποίο έχει επέλθει μεταβολή σύμφωνα με το παρόν. 

2. Η λειτουργία,  εκτέλεση έργων και  υλοποίηση δραστηριοτήτων που δεν αναφέρονται στο άρθρο 3 του  
παρόντος απαγορεύονται. Εξαιρούνται από την ως άνω απαγόρευση τα έργα και οι δραστηριότητες που  
κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος   διατάγματος:

1. υφίσταντο και λειτουργούσαν νομίμως, 
2. είχαν άδεια οικοδομής ή εγκατάστασης ή λειτουργίας.
3. είχαν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί,
4. είχε παραχωρηθεί το γήπεδο αυτών από αρμόδια Υπηρεσία Υπουργείου για αυτή τη χρήση, 
5. είχαν δημοπρατηθεί ή ευρίσκοντο στο στάδιο της δημοπράτησης, 

3. Τα νομίμως υφιστάμενα κτίσματα και κατασκευές εφόσον δεν κριθεί αναγκαία η απομάκρυνσή τους από το  
προαναφερθέν εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης, μπορούν να αλλάξουν τη χρήση τους μόνο για λόγους  
προστασίας  και  διαχείρισης  της  προστατευόμενης  περιοχής  ή  για  άλλη  επιτρεπόμενη  από  το  παρόν  
διάταγμα  χρήση,  να  βελτιωθούν,  εκσυγχρονισθούν  για  λόγους  υγιεινής,  ασφάλειας,  εξοικονόμησης  
ενέργειας και αποθήκευσης νερού και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύμφωνη γνώμη του οικείου  
Φορέα Διαχείρισης και περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Ενότητα 9  Κυρώσεις.
Οι  παραβάτες των διατάξεων του παρόντος διατάγματος υπόκεινται  στις  κυρώσεις  που προβλέπονται από τα  
άρθρα 6, 28, 29 και 30 του ν. 1650/86, όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3010/2002,  
καθώς  και  από  τις  ειδικές  και γενικές ( ν. 1577/1985, όπως ισχύει) διατάξεις  της εθνικής νομοθεσίας.   
   
I. Ενότητα 10  Αντικείμενο του Διαχειριστικού Σχεδίου και των Προγραμμάτων Δράσης.  

Για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος διατάγματος, η διαχείριση και διοίκηση της περιοχής «Περιφερειακού  
Πάρκου», πρέπει να συντελείται σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ.5 του ν. 1650/86 όπως ισχύει, με την εφαρμογή  
του εγκεκριμένου πενταετούς σχεδίου διαχείρισής της και των προγραμμάτων δράσης που θα το συνοδεύουν.
Ειδικότερα: 

1. Τα αντικείμενα που συγκροτούν το Σχέδιο Διαχείρισης, της περιοχής «Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών »  
και της περιφερειακής της Ζώνης, δύναται κατ’ ελάχιστον να είναι:

10. Η κατάρτιση των στόχων διαχείρισης της περιοχής 
11. Η κατάρτιση των στόχων και των μέτρων διατήρησης και αποκατάστασης των προστατευομένων τύπων  

οικοτόπων και ειδών που απαντώνται στις Ζ.Ε.Π. για την άγρια ορνιθοπανίδα και Ε.Ζ.Δ. της περιοχής.
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12. Η ιεράρχηση των στόχων διαχείρισης σε σχέση με τις τυχόν συγκρούσεις  που αντιμετωπίζονται στην  
περιοχή. 

13. O προσδιορισμός των αναγκαίων μέτρων οργάνωσης και λειτουργίας για τη διατήρηση των αντικειμένων  
που προστατεύονται. 

14.  Η εξειδίκευση όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων με την επιφύλαξη  
της παρ. 7, άρθρου 19 και παρ. 9 άρθρου 21 του ν. 3937/2011.

15. Ο αναλυτικός προσδιορισμός των κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων για την υλοποίηση έργων, δράσεων  
και  μέτρων  που  απαιτούνται  για  την  αποτελεσματική  προστασία,  διαχείριση  και  αποκατάσταση  των  
αντικειμένων που προστατεύονται κατά περίπτωση.

16. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής προηγούμενου σχεδίου διαχείρισης.
17. Ο προσδιορισμός του κόστους της διαχείρισης και οι δυνατότητες κάλυψης αυτού. 

2. Τα  προγράμματα  δράσης  που  συνοδεύουν  το  πενταετές  σχέδιο  Διαχείρισης  της  περιοχής,  έχουν  ως  
αντικείμενο την εξειδίκευση των αναγκαίων μέτρων, δράσεων, έργων και προγραμμάτων, τις φάσεις, το  
κόστος, τις  πηγές και τους φορείς χρηματοδότησής τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους  
και τους φορείς εφαρμογής τους. 

Ειδικότερα, μεταξύ των αντικειμένων των προγραμμάτων δράσης της περιοχής του «Περιφερειακού Πάρκου»,  
δύναται κατ’ ελάχιστο να είναι:

15. Η  προστασία  και  διατήρηση  των  προστατευόμενων  τύπων  οικοτόπων  και  ειδών/ενδιαιτημάτων  (χλωρίδας,  
πανίδας- ορνιθοπανίδας-ιχθυοπανίδας) της περιοχής, σε σχέση με τα έργα και δραστηριότητες του πρωτογενή,  
δευτερογενή και τριτογενή τομέα (προσδιορισμός των δυνατοτήτων ανάπτυξης του πρωτογενή, δευτερογενή  
και  τριτογενή  τομέα,  σε  σχέση  με  τη  φέρουσα  ικανότητα  της  περιοχής  και  το  καθεστώς  προστασίας  της)  
Ειδικότερα, η  οργάνωση συστήματος μόνιμης παρακολούθησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και των  
παραμέτρων του (οικοτόπων, ειδών, υδάτινων πόρων, εδάφους κτλ).

16.  Τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια ορνιθοπανίδα - χαρτογράφηση  
κρίσιμων  ενδιαιτημάτων  και  πυρήνων  κατανομής  των  ειδών  χαρακτηρισμού  και  ζωνών  ευαισθησίας.-  
Προσδιορισμός περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (Υ.Φ.Α.) εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την  
άγρια ορνιθοπανίδα

17. Η ορθολογική εγκατάσταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), ώστε να διασφαλίζεται η προστασία  
και διατήρηση των προστατευόμενων ειδών ορνιθοπανίδας της περιοχής, καθώς και των ενδιαιτημάτων της. 

18. Η ορθολογική διαχείριση της ελεύθερης βόσκησης,  με τον καθορισμό της βοσκοϊκανότητας  κατά είδος,  το  
χρόνο, τη διάρκεια και των χώρων βόσκησης, τον αριθμό και το είδος ζώων και κυψελών μελισσών που θα  
επιτρέπονται εκάστοτε,  σύμφωνα με τις  κατευθύνσεις  και  τα  σχετικά σχέδια διαχείρισης του Υπ.  Αγροτικής  
Ανάπτυξης  και  Τροφίμων.  Ειδικότερα,  η  ορθολογική  διαχείριση  των  καλαμιώνων  μέσω  της  ελεγχόμενης  
ελεύθερης βόσκησης, με στόχο την προστασία - διατήρηση των προστατευόμενων φυσικών οικοτόπων, ειδών  
και ενδιαιτημάτων τους.

19. Η ορθολογική διαχείριση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων , ώστε να διασφαλίζεται η προστασία και διατήρηση  
των φυσικών πόρων, εδάφους, προστατευόμενων τύπων οικοτόπων, ειδών και ενδιαιτημάτων τους, η οποία  
πρέπει  να  εναρμονίζεται  μεταξύ  άλλων  με  τα  σχέδια  δράσης  της  νιτρορύπανσης.  Επιπλέον,  η  δημιουργία  
τράπεζας  σπόρων  παραδοσιακών  καλλιεργειών,  ώστε  να  διασφαλισθεί  η  προστασία  –διατήρηση  των  
ενδιαιτημάτων τροφοληψίας των προστατευόμενων ειδών ορνιθοπανίδας που απαντώνται στην περιοχή

20. Η  αλιεία  (  σχεδιασμός  και   υλοποίηση  έργων  που  αφορούν  την  αποκατάσταση  και  βελτίωση  των  
ιχθυοαποθεμάτων και γενικότερα έργα βελτίωσης της αλιευτικής δραστηριότητας σύμφωνα με τον ισχύον Καν.
(ΕΚ) αρ.1100/2007  του Συμβουλίου  και  τα  σχετικά σχέδια  διαχείρισης  ειδών όπως του ευρωπαϊκού χελιού  
Anguilla anguilla).

21. Η  ορθολογική  διαχείριση  των  επιφανειακών  και  υπόγειων  υδάτων  της  περιοχής,   η  οποία  πρέπει  να  
εναρμονίζεται  με  τα  σχέδια  διαχείρισης των  αντίστοιχων  λεκανών  απορροής  καθώς  και  με  τα  σχετικά  
προγράμματα μέτρων παρακολούθησης της κατάστασης υδάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα του ν. 3199/2003.  
Ειδικότερα,  χαρτογράφηση,  οριοθέτηση και  αποκατάσταση των εποχικών και  μόνιμων μικρών υγροτόπων -  
καταβόθρων, καθώς και καθαρισμό –συντήρηση  της λίμνης Παμβώτιδας, και  των αποστραγγιστικών τάφρων  
της περιοχής. 

22. Τα υφιστάμενα αναχώματα (Περάματος-Αμφιθέας-Ανατολής) της περιοχής. 
23. Η  ορθολογική  διαχείριση  της  λίμνης  (εξειδίκευση  όρων,  μέτρων  προϋποθέσεων  στα  υφιστάμενα  έργα  και  

δραστηριότητες που εκτελούνται στην υδάτινη επιφάνειά της. Λίμνης), ώστε να διασφαλίζεται η προστασία και  
διατήρηση των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων , ειδών και ενδιαιτημάτων τους. 

24. Η  ορθολογική  διαχείριση  δασών,  δασικών  και  αναδασωτέων  εκτάσεων  της  περιοχής,  η  οποία  πρέπει  να  
εναρμονίζεται με τα σχετικά δασικά διαχειριστικά σχέδια, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία και διατήρηση των  
προστατευόμενων τύπων οικοτόπων , ειδών και ενδιαιτημάτων τους. 

25. Η ορθολογική διαχείριση των αστικών λυμάτων και  ζωικών αποβλήτων της περιοχής,  για  την αποφυγή της  
ρύπανσης –υποβάθμισης προστατευομένων τύπων οικοτόπων , ειδών και ενδιαιτημάτων τους. 

26. Η αξιοποίηση  και  ανάδειξη  των ιστορικών,  λαογραφικών και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, καθώς και  
την οργάνωση- προώθηση οικοτουριστικών προγραμμάτων που θα εναρμονίζονται  με τα σχετικά προγράμματα 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και θα αποσκοπούν στην προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση και  
ανάδειξη του τοπίου, των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων και ειδών, καθώς και των λοιπών  ιδιαίτερων  
στοιχείων της περιοχής .

27. Η  επίδραση  των  εξαιρουμένων  από  τις  απαγορεύσεις  ενότητας  3  του  παρόντος  χρήσεων  γης,  έργων  και  
δραστηριοτήτων  στην περιοχή . 
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28. Η κατάρτιση Σχεδίου ΚΥΑ έγκρισης πενταετούς σχεδίου διαχείρισης της περιοχής του «Περιφερειακού Πάρκου»,  
καθώς και της περιφερειακής Ζώνης, της υδάτινης , χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της Λ. Παμβώτιδας,  και  
των προγραμμάτων δράσεων που το συνοδεύουν. 

2) Η παράταξη « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία, θεωρώντας το νερό, τη λίμνη, ως  έναν φυσικό πόρο  
ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο, τη φύση και την ανάπτυξή του και έτσι πρέπει να παραμείνει, δήλωσε ότι  από 
το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο και από το γεγονός ότι πολλά είναι αόριστα στο Προεδρικό Διάταγμα και δεν  
υπάρχουν  δεσμεύσεις,  χρονοδιαγράμματα,  δεσμευμένες  πιστώσεις  και  βεβαίως  η  πολιτική  βούληση  να  
υλοποιηθούνε έστω τα λίγα θετικά μέτρα που υπάρχουν μέσα, εκείνοι δεν μπορούν να ψηφίσουν αυτή την  
πρόταση.

Η προστασία της Λίμνης, για την παράταξή τους, απαιτεί σύγκρουση με την κυρίαρχη πολιτική, που τα πάντα  
τα υποτάσσει στο κέρδος και στην ανταγωνιστικότητα. Η προστασία της Λίμνης,  πρέπει να γίνει πρώτα και  
κύρια υπόθεση των απλών ανθρώπων και των φορέων που καλλιεργούνε γύρω από τη Λίμνη, που ζούνε από  
τη Λίμνη και θέλουν την προστασία της Λίμνης. Μπορεί αυτό να διασφαλιστεί μόνο με μετατροπή της Λίμνης  
σε δημόσια λαϊκή περιουσία.  Την απαγόρευση κάθε είδους κερδοσκοπικής δράσης γύρω από τη Λίμνη.  Τη  
διαχείριση  και  προστασία  της  Λίμνης  από  επαρκώς  στελεχωμένο,  με  σταθερές  σχέσεις  εργασίας  και  
εξοπλισμένο  Φορέα  Προστασίας  της,  στα  πλαίσια,  πάντα,  ενός  Εθνικού  Φορέα  Διαχείρισης  του  Υδάτινου  
Δυναμικού.

3) Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» καταψήφισε το Σχέδιο του Π.Δ. του ΥΠΕΚΑ,  αλλά και των ακόμη  
χειρότερων προτάσεων της Επιτροπής και της Περιφερειακής Αρχής, διότι πρόκειται για ένα Σχέδιο αφυδατωμένο  
και αποδυναμωμένο σε σύγκριση με το προηγούμενο, με το οποίο το τοπικό οικονομικό και πολιτικό σύστημα έχει  
πετύχει  σε μεγάλο  βαθμό το στόχο του,  που είναι  η  επέκταση του σημερινού μοντέλου,  η  άντληση δηλαδή  
οικοπεδικής (και  στη συνέχεια  πολιτικής)  υπεραξίας στις  παραλίμνιες  περιοχές.  Οι  κυριότερες  αδυναμίες  του  
Σχεδίου είναι: α) αλλού ο περιορισμός και αλλού η εξαφάνιση της αδόμητης περιμετρικής ζώνης προστασίας της  
λίμνης πλάτους 300 μ. του προηγούμενου Σχεδίου, εκεί δηλαδή που αναπτύσσονται οι πιο έντονες πιέσεις για την  
οικοπεδοποίηση  ,  β)  η  νομιμοποίηση  των  παράνομων  αναχωμάτων  της  χούντας,  αντί  της  τμηματικής  τους  
κατεδάφισης ύστερα από μελέτη και της επανασύνδεσης της λίμνης με τις αποκομμένες περιοχές της και γ) η μη  
αναγραφή του υψομέτρου της λίμνης 469,54 μ., που θέσπιζε η προηγούμενη ΚΥΑ.
«Η παράταξη, μόνη σε όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, υπερψήφισε τις προηγούμενες φορές το Σχέδιο Π.Δ.  
παρά  τις  αδυναμίες  του,  αποδεχόμενη  παράλληλα  τις  παρατηρήσεις  της  Δνσης  Υδάτων της  Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης  και  του  Συλλόγου  Προστασίας  Περιβάλλοντος,  επειδή  εκτίμησε  ως  επιβεβλημένη  την  άμεση  
θεσμοθέτηση  ενός  ανεκτού  καθεστώτος  προστασίας.  Δεν  πρόκειται  όμως  να  συναινέσει  στη  σημερινή,  
αφυδατωμένη και πετσοκομμένη εκδοχή του Σχεδίου Π.Δ.».

4) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», η οποία απαιτώντας από το Π.Δ. πρώτα και κύρια τη  
βιωσιμότητα του οικοσυστήματος, πρότεινε να ρυθμιστούν τα ακόλουθα σημεία:

1. Η λίμνη να αποκτήσει άμεσα τη σύνδεση της με τις πηγές του Μιτσικελλίου  από την πλευρά του Περάματος –  
Αμφιθέας και  τις  υγρολιβαδικές εκτάσεις  στην πλευρά της Ανατολής.  Άρα το πρώτο που επιβάλλεται είναι  η  
αναστόμωση πηγών  Σεντενίκου, η άρση των αναχωμάτων της Αμφιθέας και της Ανατολής – Κατσικάς, εις τρόπο  
ώστε να αποδοθούν στη λίμνη τα αποκομμένα τμήματα και να επενέλθει στη φυσική της κατάσταση.

2. Να οριοθετηθεί ρητά το υδάτινο στοιχείο της λίμνης, με βάση το υψόμετρο των 469.54 Μ, εις τρόπον ώστε να  
προσδιοριστούν οι δημόσιες εκτάσεις, να απδοθούν στη λίμνη και να κλείσει το κεφάλαιο των επιχωματώσεων και  
ασφαλτοστρώσεων.
 
3. Να παραμείνει στα 300 Μ η ζώνη προστασίας της λίμνης στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πάρκου, από την  
οδό Βογιάνου μέχρι κάτω από την Ανατολή (υποζώνη Β52), όπως και στη ζώνη Α6, (Γη υψηλής παραγωγικότητας,  
περιοχή από τους Λογγάδες έως Καστρίτσα)

4. Να κατοχυρωθεί ρητά, η απόλυτη προστασία των περιοχών του Μητροπολιτικού Πάρκου, του Βοτανικού –  
Ανατολής και του Μάτσικα (υποζώνες  Β51, Β52 ,  Β53 ) από την περαιτέρω οικιστική ανάπτυξη και τουριστική  
εκμετάλλευση. Η ήπια δόμηση που προτείνεται, καθώς και οι ακαθόριστες στο παρόν ειδικές μελέτες καθορισμού  
των κοινοχρήστων και δομήσιμων χώρων και των όρων και περιορισμών δόμησης, είναι οι προϋποθέσεις για να  
ικανοποιηθούν και να υλοποιηθούν οι ασκούμενες οικιστικές πιέσεις.

5. Ολόκληρη η προαναφερθείσα ζώνη  Β5, ως τμήμα που άπτεται του υγρού στοιχείου, μετά τις επισημάνσεις που  
κάναμε, προτείνουμε να ενταχθεί στη ζώνη Α με την ονομασία Ζώνη Α8 «Παραλίμνια περιοχή προστασίας από την  
Οικοανάπτυξη» ή Παραλίμνια Περιοχή   επικοινωνίας της πόλης με τη λίμνη»

6. Ούτε μικρής, ούτε μεγάλης κλίμακας υποδομές εστίασης και αναψυχής στη ζώνη Α5 Αμφιθέα έως Λογγάδες και  
στην υποζώνη  Α.4.2 Περιβαλλοντικού Υγροτοπικού Πάρκου.
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7.  Να  απαγορευτεί  ρητά  η  ηλεκτροπαραγωγή  από  Α.Π.Ε.  στις  Ζώνες  Α  και  Β.  Ειδικά  στους  πρόποδες  του  
Μιτσικελίου (Ζώνη Β1.1.  και τμήμα της Ζώνης Γ) πρέπει να αποφευχθεί σε όσες περιοχές δεν χαρακτηρίστηκαν  
δάση, δασικές ή αναδασωτέες, χωρίς να περιμένουμε την κύρωση των δασικών χαρτών.

8. Να παραμείνουν οι εκτός Ζ.Ο.Ε.  υποζώνες Γ.2.2 και Γ.2. 3 γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.

9. Να ορισθεί ρητά η αδόμητη ζώνη γύρω από τις όχθες των ρεμάτων και χείμαρρων.

10. Ναι στη δημιουργία προϋποθέσεων κολύμβησης στη λίμνη, αλλά σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους
  
και κατέληξε:
«Όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν κρίνουμε αναγκαία τη δημιουργία παρατηρητηρίου καταγραφής της  
κατάστασης του οικοσυστήματος σήμερα και την συνεχή παρακολούθηση 

• της υλοποίησης υποδομών συλλογής όμβριων
• την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου και τη σύνδεση με τον Βιολογικό 
• την δημιουργία Βιολογικού στη ΒΙ.ΠΕ.
• τον έλεγχο λιπασμάτων – φυτοφαρμάκων»

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Κωνσταντίνος Πέτσιος

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
Χαράλαμπος Μπάτσης 

Ο Γραμματέας 
Γεώργιος Ζάκας

Η Πρακτικογράφος
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