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ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ 

Από το αρικμ.  1/21-1- 2019  Ρρακτικό   Συνεδρίαςθσ 
 

του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Θπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Ρολυμελοφσ  Ρρωτοδικείου  Ιωαννίνων 
και τα από 30/8/2014, 15-12-2016, 27-2-2018 και 22-3-2018  Ρρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του 
Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Ρ.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ   
είκοςι μία (21) του μθνόσ Λανουαρίου του ζτουσ 2019, θμζρα  Δευτζρα και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ. οικ. 4456/145/15-1-2019 
Ρρόςκλθςθσ του  Ρροζδρου του 
  
Στθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :  
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Ρεριφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Ραργανάσ, Ρρόεδροσ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Θωμάσ Ριτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Ρ.Ε. Θεςπρωτίασ 
    2. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Ρ.Ε. Ιωαννίνων   
    3. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Ρ.Ε. Ρρζβεηασ 
Δ.   1.  Βαρζλθσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2.Φίλθ – Ραςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι Θεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3., Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Γοργόλθσ Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Σπυρζλθσ Μιχαιλ,  Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι:  
1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Ραπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Τάτςθσ Δθμιτριοσ 
6.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Σιαράβασ Κων/νοσ 10.Τςιάρα Σταυροφλα  11.Τφρου – Οφηα 
Αναςταςία (Νατάςςα), 12.Μθτροκϊςτα Ραναγιϊτα (Γιοφλα), 13.Ραπαγρθγορίου Νικόλαοσ 14.Μπάγιασ Μιχαιλ 15.Λάηοσ Ιωάννθσ 16.Μποφμπα 
Βαςιλικι 17.Γοφςθσ Χριςτοσ  18.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 19. Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 20.Ράντοσ Ραναγιϊτθσ 21.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 
22.Ντάλλασ Ιωάννθσ 23.Κωνισ Δθμιτριοσ 24.Χατηθεφραιμίδθσ Ρρόδρομοσ (Μάκθσ) 25.Ζάκασ Γεϊργιοσ 26.Τςουμάνθ Πλγα (Πλυ) 27.Κωτςαντισ 
Κωνςταντίνοσ 28.Ζικοσ Νικόλαοσ 29. Ράνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

 
Στθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  

1. Βαςίλειοσ Ψακάσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Ρ.Ε. Άρτασ 2.Ρολυξζνθ (Τηζνθ) Ταπραντηι - Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Ρ.Σ. 3. Καττισ Νικόλαοσ, 
Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 4.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 5.Ρότςθσ Οδυςςεφσ 6.Ραπαχριςτου Βαςίλειοσ 7.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 
8.Βαςιλάκθσ Ρερικλισ 9.Ράικασ Σπυρίδων 10.Ζάψασ Γεϊργιοσ 11.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 12.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 13.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 
14.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 15.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 16.Δθμάκοσ Δθμιτριοσ, τακτικά μζλθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου, αν και 
νόμιμα κλικθκαν 
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Ρεριφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και Αργυρϊ 
Ραππά  
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ, ο Εκτελεςτικόσ Γραμματζασ Ρεριφζρειασ Ηπείρου κ. Δθμιτριοσ Σιϊλοσ, υπθρεςιακοί παράγοντεσ, 
ενδιαφερόμενοι για τα κζματα και ειδικότερα κάτοικοι τθσ παραλίμνιασ περιοχισ  για το 3

ο
 κζμα Η.Δ.,  κ.λπ. 

 
Το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω, Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 
 

            Κζμα 3
ο
  

                            ======== 
Σχετικά με το Σχζδιο Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ με τίτλο: «Χαρακτθριςμόσ τθσ υδάτινθσ, χερςαίασ και ευρφτερθσ περιοχισ τθσ λίμνθσ 
Ραμβϊτιδασ (Λωαννίνων) Ρ.Ε. Λωαννίνων, ωσ Ρεριφερειακό Ράρκο, και κακοριςμόσ χριςεων γθσ όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ.» 
 

Το Ρεριφερειακό  Συμβοφλιο Θπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 
 

1. Τισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  
 

2. Τον Οργανιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου (Ρ.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ αρικμ. 
202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Βϋ), αποφάςεισ του  Συντονιςτι Αποκ/νθσ 
Δ/ςθσ Θπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

 

3. Τον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου, που εξζδωςε ο Υπουργόσ Εςωτερικϊν, 
Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  

 

4. Το Σχζδιο του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ «Χαρακτθριςμόσ τθσ υδάτινθσ, χερςαίασ και ευρφτερθσ περιοχισ τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ 
(Λωαννίνων) Ρ.Ε. Λωαννίνων, ωσ Ρεριφερειακό Ράρκο και κακοριςμόσ χριςεων γθσ όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ», όπωσ ζχει 
αναρτθκεί  προσ δθμόςια Διαβοφλευςθ από το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ , Ενζργειασ  και Κλιματικισ Αλλαγισ ςτον ςχετικό ιςτότοπο 
διαβουλεφςεων (αντίγραφο ςυνθμμζνα με α /α : 2 ςτο φάκελο 1/2019 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λ.π. ςτα κζματα του Ρ.Σ.) 
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5. Τισ επί του ςυηθτοφμενου κζματοσ προτάςεισ φορζων και επιχειριςεων δραςτθριοποιοφμενων επί  τθσ περιοχισ , όπωσ κατατζκθκαν 
ςτο Συμβοφλιο και ειδικότερα: 

• ΡΤΘΝΟΤΟΦΛΚΘ  ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ Α.Ε. (αντίγραφο ςυνθμμζνα με α /α : 3 ςτο φάκελο 1/201 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λ.π. ςτα 
κζματα του Ρ.Σ.) 

• ΓΕΝΛΚΟΣ ΑΓΟΤΛΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΛΛΣΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ¨ΕΝΩΣΘ ΑΓΟΤΩΝ» (αντίγραφο ςυνθμμζνα με α /α : 4 ςτο φάκελο 1/2019 
ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λ.π. ςτα κζματα του Ρ.Σ.) 

• ΑΓΟΤΛΚΟΣ ΡΤΘΝΟΤΟΦΛΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΛΛΣΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ «Θ ΡΛΝΔΟΣ» (αντίγραφο ςυνθμμζνα με α /α :5 ςτο φάκελο 1/2019 
ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λ.π. ςτα κζματα του Ρ.Σ.) 

• ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΡΑΑΤΘΜΑ ΘΡΕΛΟΥ-ΝΘΣΩΝ (αντίγραφο ςυνθμμζνα με α /α : 6 ςτο φάκελο 1/2019 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λ.π. 
ςτα κζματα του Ρ.Σ.) 

• ΚΑΤΟΛΚΟΛ ΚΑΛ ΛΔΛΟΚΤΘΤΕΣ ΤΘΣ ΡΕΛΟΧΘΣ ΜΑΒΛΛΘ-ΜΑΤΣΛΚΑ-ΛΛΜΝΟΡΟΥΛΑΣ (αντίγραφο ςυνθμμζνα με α /α : 7 ςτο φάκελο 
1/2019 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λ.π. ςτα κζματα του Ρ.Σ. με ςυνθμμζνα τα αρικμ. πρωτ. 18760/6-10-2004 και 19793/15-10-
2004 ζγγραφα του Διμου Λωαννιτϊν ) 

• Κ. ΝΛΤΣΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ (αντίγραφο ςυνθμμζνα με α /α : 8  ςτο φάκελο 1/2019 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λ.π. ςτα κζματα του Ρ.Σ.) 
 

6. Tο ειςαγωγικό ςθμείωμα -  πρόταςθ του ειςθγθτι  του κζματοσ,  Εκτελεςτικοφ Γραμματζα κου Δθμθτρίου Σιϊλου, επί των 
ςυγκεκριμζνων κεμάτων του προτεινόμενου Ρ.Δ.,  (αντίγραφο ςυνθμμζνα με α /α : 9 ςτο φάκελο 1/2019 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λ.π. 
ςτα κζματα του Ρ.Σ.) με το οποίο  παραπζμπει ςτθν αρικμ. 3/8/11-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΞ7Λ9-ΔΗΝ) ςχετικι απόφαςθ του Ρ.Σ., που λιφκθκε 
αρμοδίωσ και περιζχει τισ κατατεκείςεσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου κζςεισ , όςον αφορά το προτεινόμενο κανονιςτικό πλαίςιο για τθ 
λίμνθ Ραμβϊτιδα και το υπό διαμόρφωςθ Ρ.Δ.(Θ εν λόγω απόφαςθ  ενςωματϊνει διαμορφωμζνο πλιρεσ και προτεινόμενο κακϋόλεσ τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ   του και ρυκμίςεισ, ςχζδιο Ρ.Δ., το οποίο μάλιςτα και με μικρζσ διαφοροποιιςεισ, αποτζλεςε τθν κοινι υποβλθκείςα 
πρόταςθ όλων των εμπλεκομζνων φορζων, Ρεριφζρειασ Θπείρου, Διμου Λωαννιτϊν, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ). 

 
 

7. Τισ παρατθριςεισ – επιςθμάνςεισ του ωσ άνω ειςθγθτι κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, ότι: 

 Το υπό ςυηιτθςθ ςχζδιο Ρ.Δ. κινείται προσ κετικι κατεφκυνςθ κακϊσ ζχει απαλλαγεί από οριςμζνεσ αγκυλϊςεισ του 
παρελκόντοσ, όπωσ είναι θ οριοκζτθςθ τθσ  λίμνθσ, με τθν τελεςιδικία των αναχωμάτων και ξεπεράςτθκε – το ανεφάρμοςτο- 
όριο των 300/100 μζτρων για εγκαταςτάςεισ από τθ Λίμνθ, ενϊ μειϊκθκαν οι ηϊνεσ παραγωγικότθτασ και διατθροφνται μόνο 
για τισ περιοχζσ Λογγάδων και Αεροδρομίου.  

 Οι δφο μεγάλεσ ελλείψεισ που πρζπει να αντιμετωπιςτοφν, πζρα από το γεγονόσ ότι το Ρ.Δ. ςτθρίηεται ςτθν Ειδικι 
Ρεριβαλλοντικι Μελζτθ του 2001,   είναι θ ανεξιγθτθ απαγόρευςθ ζκδοςθσ οικοδομικϊν αδειϊν ςτθν περιοχι του Μάτςικα, 
χωρίσ να γίνεται αναφορά ςε οποιαδιποτε άλλθ χριςθ, υπενκυμίηοντασ πωσ ςτθν Κοινι Ρρόταςθ Ρεριφζρειασ, Διμου κλπ, 
αναφζρεται θ εκπόνθςθ ειδικισ πολεοδομικισ μελζτθσ. 

 Δεν ςυντρζχει λόγοσ απαγόρευςθσ νζων πτθνοτροφικϊν μονάδων ι εκςυγχρονιςμοφ υπαρχόντων ςτθν περιοχι Αμπελειάσ- 
Επιςκοπικοφ- Κόντςικασ κ.λπ..  

 Θ άςκθςθ τθσ κιρασ,  κα πρζπει να επιτρζπεται ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ που κζτει το Υπουργείο, μζχρι να εκπονθκεί Ειδικό 
ςχζδιο 

 Ρρζπει να επιτρζπονται τα κερμοκιπια. 

 Ρρζπει το Ρ.Σ. να επανυποβάλλει τθν αρικμ. 3/8/11-2-2013 απόφαςι του, ωσ πλζον επίκαιρθ για το κζμα 
 

8. Τισ επιςθμάνςεισ του Ρεριφερειάρχθ αναφορικά με:      

 Τα προβλιματα που  εντοπίηονται ςτθν περιοχι Μάτςικα και ςτα ηθτιματα που αφοροφν τισ αγροτικζσ δραςτθριότθτεσ, ενϊ το 
«αδφνατο» ςθμείο του ςχεδίου Ρ.Δ. είναι το γεγονόσ πϊσ αυτι ςτθρίηεται ςε Ειδικι Ρεριβαλλοντικι Μελζτθ που ζχει εκπονθκεί 
από το 2001, πάνω ςτθν οποία είχε ςτθριχκεί θ Κ.Υ.Α. του 2003- και θ οποία ζλυνε κζματα- που ςτθ ςυνζχεια όμωσ ακυρϊκθκε 
από το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ για τυπικοφσ λόγουσ 

 Τισ  δράςεισ που ζχουν αναλθφκεί διαχρονικά από τθν Ρεριφζρεια για τθν προςταςία τθσ λίμνθσ, ςτισ προςφυγζσ που είχαν 
υποβλθκεί για τα αναχϊματα, αλλά και για ςτο υπό εκτζλεςθ master plan το οποίο προτείνει ςπάςιμο του αναχϊματοσ μόνο 
ςτο Ανατολικό τμιμα (κάτω από τθν Αμφικζα) τθσ λίμνθσ. 

 Τθν αδιριτθ ανάγκθ να ςυνδεκοφν όλεσ οι κατοικίεσ και τα καταςτιματα (δθμόςια και ιδιωτικά) τθσ πόλθσ των Λωαννίνων και 
τθσ Νιςου με το αποχετευτικό δίκτυο. 

 Τθν επικαιρότθτα  τθσ 3/8/11-2-2013 προθγοφμενθσ απόφαςθσ του Ρ.Σ., που ιταν αποτζλεςμα ςυλλογικισ εργαςίασ και 
απόρροια κοινισ λογικισ. 

 

8. Τθν τοποκζτθςθ τθσ Αντιπεριφερειάρχθ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ, Ρεριβάλλοντοσ & Υποδομϊν κασ Καλογιάννθ (αντίγραφο 
ςυνθμμζνα με α /α : 10 ςτο φάκελο 1/2019 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λ.π. ςτα κζματα του Ρ.Σ.), θ οποία τόνιςε επιγραμματικά πωσ 
«ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ο χαρακτθριςμόσ μιασ περιοχισ, ωσ Ρεριφερειακό πάρκο, γίνεται βάςει ειδικισ ζκκεςθσ 
που τεκμθριϊνει τθν οικολογικι ςθμαςία και τισ προςτατευτζεσ αξίεσ τθσ. Χωρίσ τθν ειδικι αυτι ζκκεςθ, οι όποιεσ ρυκμίςεισ του εν 
λόγω Ρ.Δ. είναι αυκαίρετεσ, αφοφ δεν βαςίηονται ςε επιςτθμονικά ςτοιχεία». Εξάλλου, μόλισ ςτισ 17 Λανουαρίου 2019 το Υπουργείο 
Ρεριβάλλοντοσ (Αν. Υπουργόσ Σωκρ. Φάμελλοσ) υπζγραψε με γραφείο μελετϊν τθν εκπόνθςθ ζντεκα Ειδικϊν Ρεριβαλλοντικϊν 
Μελετϊν (ΕΜΡ) για όλθ τθν Ελλάδα» που αφοροφν περιοχζσ του δικτφου Narura 2000, μεταξφ των οποίων περιλαμβάνεται και θ 
λίμνθ Λωαννίνων και με  βάςθ το γεγονόσ αυτό, κα ζπρεπε το Σχζδιο Ρ.Δ. να επιςτραφεί ςτο Υπουργείο. 
 

9. Τισ προτάςεισ και τισ παρατθριςεισ των παρατάξεων τθσ μειοψθφίασ και 
 
10. Π, τι άλλο διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ 

(αναλυτικά ςτα απομαγνητοφωνημζνα πρακτικά τησ ςυνεδρίαςησ) 
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Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ: 1/2/21-1-2019) 

Επικαιροποιεί τθν με ΑΔΑ:ΒΕΔΞ7Λ9-ΔΘΝ απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου, που ζχει λθφκεί ςτο παρελκόν, όςον 
αφορά τισ προτάςεισ τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου για το περιεχόμενο του Ρ.Δ. για τθ λίμνθ Ραμβϊτιδα και τθν ευρφτερθ περιοχι. 
 
Θ ωσ άνω πλιρωσ τεκμθριωμζνθ απόφαςθ – πρόταςθ  του Ρ.Σ. για τισ ρυκμίςεισ και το αναλυτικό περιεχόμενο των διατάξεων 
του Ρ.Δ., αποτελεί ενιαίο και ταυτόςθμο περιεχόμενο και με τθν παροφςα απόφαςθ του Ρ.Σ., ζχουςα αναλυτικά το παρακάτω 
περιεχόμενο και με επιπλζον επιςιμανςθ και αναφορά των παρακάτω ςτοιχείων: 
 

1. Θ ωσ άνω απόφαςθ –πρόταςθ πρζπει να λθφκεί υπόψθ και οι διατάξεισ του Ρ.Δ. να είναι αντίςτοιχεσ με το 
περιεχόμενό τθσ, ενόψει μάλιςτα του δεδομζνου ότι αποτυπϊνουν κοινι πρόταςθ, που ζχει διαμορφωκεί και 
υποβλθκεί από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, ιτοι Ρεριφζρεια Θπείρου, Διμο Λωαννιτϊν, Αποκεντρωμζνθ 
Διοίκθςθ κ.λπ. 
 

2.  Απορρίπτει πλιρωσ τισ προτάςεισ του Σχεδίου για τθν Β.5 Ηϊνθ (περιοχι πλθςίον αςτικοφ ιςτοφ τθσ πόλθσ) και 
ιδιαίτερα για τθν περιοχι του Μάτςικα, για τθν οποία απολφτωσ βάςιμα διαμαρτφρονται οι κάτοικοι τθσ περιοχισ. 
Θ απόφαςθ τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου περιζχει πλιρθ και εμπεριςτατωμζνθ πρόταςθ για τθν ίδια περιοχι, που πρζπει 
να ιςχφςει.  
 

3. Να λθφκοφν ςοβαρά υπόψθ οι προτάςεισ των Φορζων και των Επιχειριςεων, όςον αφορά τισ πτθνοτροφικζσ και 
κτθνοτροφικζσ μονάδεσ, προκειμζνου να μθν αντιμετωπίςουν προβλιματα ςτισ περιοχζσ Αμπελιάσ,  Επιςκοπικοφ, 
Κόντςικασ κ.λπ. και ςτθ ΒΛ.ΡΕ. 
 

4. Να γίνει ςαφισ αναφορά για τθ δυνατότθτα ίδρυςθσ κτθνοτροφικϊν μονάδων κερμοκθπιακοφ τφπου και ςτισ Ηϊνεσ Β 
και Γ. 

 
5. Μζχρι τθ ςφνταξθ του Ειδικοφ Διαχειριςτικοφ Σχεδίου να επιτρζπεται θ κιρα, ςφμφωνα με το κανονιςτικό πλαίςιο που 

κάκε χρόνο εφαρμόηει το αρμόδιο Υπουργείο. 
 

6. Να απαιτιςει θ Ρεριφερειακι Αρχι να ολοκλθρωκοφν όλα τα αποχετευτικά Δίκτυα και να γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ 
ςυνδζςεισ οικιϊν και καταςτθμάτων τόςο των οικιςμϊν του Λεκανοπεδίου, όςο και του Τ.Δ. Νιςου.  

 
7. Να γίνει ρθτι αναφορά ςτθν νομιμότθτα και τθ διατιρθςθ όλων των εγκαταςτάςεων, που εξυπθρετοφν τθν άςκθςθ 

των ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων ςτθ λίμνθ (κωπθλαςία, καγιάκ, καλάςςιο ςκι κ.λπ.) και ανικουν κυρίωσ ςτον Ναυτικό 
Πμιλο Λωαννίνων, με δυνατότθτα εκςυγχρονιςμοφ αυτϊν, βελτίωςθσ και τυχόν επζκταςθσ, όπωσ επίςθσ και με 
δυνατότθτα νομιμοποίθςθσ των ςχετικϊν κτιςμάτων και εγκαταςτάςεων.  
 

8. Ο Φορζασ Διαχείριςθσ τθσ Λίμνθσ να ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθν Ρεριφζρεια Θπείρου και τον Διμο Λωαννιτϊν. 

 

9. Να μθν απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Υδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτισ διαδικαςίεσ 
αδειοδότθςθσ των διαφόρων επενδφςεων ςτο λεκανοπζδιο. 

 

 

 

Θ επικαιροποιθμζνθ λοιπόν πρόταςθ τθσ Ρεριφερειακισ Αρχισ, όςον αφορά το Ρ.Δ. για τθ λίμνθ Ραμβϊτιδα και τθν 

προςταςία τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ζχει ωσ εξισ: 
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« ΣΧΕΔΛΟ ΡΟΕΔΛΚΟΥ ΔΛΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 

Χαρακτθριςμόσ τθσ υδάτινθσ, χερςαίασ, και ευρφτερθσ περιοχισ τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ (Λωαννίνων), Ρ.Ε. Λωαννίνων, ωσ Ρεριφερειακό 
Ράρκο, και κακοριςμόσ χριςεων γθσ όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ. 
 
            Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ του ν.1650/1986 «Για τθν προςταςία του Ρεριβάλλοντοσ» (Αϋ160) όπωσ τροποποιικθκαν με το ν. 3010/2002 

«Εναρμόνιςθ του ν. 1650/1986 με τισ Οδθγίεσ 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., Διαδικαςία Οριοκζτθςθσ και υκμίςεισ Κεμάτων για 
Υδατορζματα και άλλεσ Διατάξεισ» (Αϋ91), τo ν. 3937 /2011 «Διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ60 )  το 
ν.4014/2011 «Ρεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων…» (Αϋ209) κακϊσ και το ν. 4042/2012 «Ροινικι προςταςία 
του περιβάλλοντοσ –Εναρμόνιςθ με τθν οδθγία 2008/99/ΕΚ-…»( Αϋ24).   

2. Τισ διατάξεισ των άρκρων 15, 16 και 17 του ν.2742/1999 «Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ και αειφόροσ ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 
207) όπωσ ςυμπλθρϊκθκαν με το άρκρο 13 του ν.3044/2002 (Α’ 197).  

3. Το ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ –Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (Αϋ87).  
4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα, που κυρϊκθκε με το άρκρο 

πρϊτο του π.δ/τοσ 63/2005 (Αϋ 98).     
5.  Τα υπ. αρ. 85/2012 και 86/2012 Ρ.Δ/γματα «Μετονομαςία Υπουργείων» και «Διοριςμόσ Υπουργϊν –αναπλθρωτι υπουργϊν –

Υφυπουργϊν» (Αϋ141)  αντίςτοιχα.                                                                                                                                     
6. Το υπ.αρ. 837/76 Ρ.Δ/γμα ( Αϋ 306) κυριξεωσ του δθμόςιου δάςουσ Λωαννίνων ωσ αιςκθτικοφ. 
7. Το από 23.01.1985 Ρ.Δ/γμα «Κακοριςμόσ χϊρου εγκαταςτάςεων Ραν/μίου ςτθν εκτόσ εγκεκριμζνου υμοτομικοφ Σχεδίου περιοχι 

«Δουροφτθ» Λωαννίνων και κακοριςμόσ των όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ αυτοφ» ( Δϋ 36). 
8. Το από 5.5.1989 Ρ.Δ/γμα «Κακοριςμοφ Ηϊνθσ Οικιςτικοφ Ελζγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμθςθσ και λοιπων όρων και περιοριςμϊν 

δόμθςθσ ςτθν εκτόσ εγκεκριμζνου ςχεδίου  και εκτόσ ορίων οικιςμϊν προχφιςταμζνων του ζτουσ 1923 περιοχι του διμου 
Λωαννίνων και των κοινοτιτων Ανατολισ, Κατςικά, Ρεράματοσ, Κρφασ, Κρανοφλασ, Ελεοφςασ, Μεγάλου Γαρδικίου, οδοτοπίου, 
Ηωοδόχου, Βουνοπλαγιάσ, Μαρμάρων, Σταυρακίου, Νεοχωρόπουλου, Ρεδινισ, Μπάφρασ, Κουτςελιοφ, Νεοκαιςάρειασ, Καςτρίτςασ, 
Λογγάδων, Αμφικζασ και Αγίου Λωάννθ (Ν. Λωαννίνων)¨» ( Δϋ 297), όπωσ αυτό ιςχφει. 

9. Το από 29.08.2007  Ρ.Δ/γμα «Κακοριςμόσ χριςεων γθσ και όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ ςτθν εκτόσ ςχεδίου και εκτόσ ορίων 
οικιςμϊν περιοχι του Διμου Δωδϊνθσ (Ν. Λωαννίνων) ( ΑΑΡΚϋ 416). 

10. Τισ υπ’ αρ. 2876/2009 και 2877/2009 Αποφάςεισ Ρρωκυπουργοφ για «Αλλαγι τίτλου Υπουργείων» και «Κακοριςμό ςειράσ τάξθσ 
Υπουργείων» αντίςτοιχα (Β’ 2234), όπωσ τροποποιικθκαν με το υπ. αρ. 65/2011 Ρ.Δ. «Διάςπαςθ των υπουργείων Εςωτερικϊν, 
Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτα Υπουργεία α) Εςωτερικϊν και β) Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ, ςυγχϊνευςθ των Υπουργείων Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και Καλαςςίων Υποκζςεων, Νιςων 
και Αλιείασ ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ ...»(Αϋ147) και όπωσ αυτζσ ιςχφουν. 

11. Τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ Θ.Ρ. 8353/276/Ε103/2012  τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ τθσ υπ. αρ. 37338/1807/2010 Κ.Υ.Α.  
«Κακοριςμόσ μζτρων και διαδικαςιϊν για τθ διατιρθςθ τθσ άγιασ ορνικοπανίδασ  και των οικοτόπων/ενδιαιτθμάτων τθσ 
,..»(Βϋ1495), ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ …οδθγίασ 79/409/ΕΟΚ, …όπωσ κωδικοποιικθκε με τθν οδθγία 2009/147/ΕΚ ( Βϋ 415). 

12. Τισ Υπουργικζσ Αποφάςεισ ( Βϋ 648), 4425/212/75/4.3.77 (Βϋ266) και ( Βϋ 660) με τισ οποίεσ θ περιοχι του Νθςιοφ Λωαννίνων και θ 
Λίμνθ Ραμβϊτιδα –θ περιμετρικι αυτισ περιοχι αντίςτοιχα, χαρακτθρίςκθκαν ωσ τοπία Λδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ (που νυν 
διζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ.5 του άρκρου 5 του ν.3937/2011). 

13. Τθν Υπουργικι Απόφαςθ 71877/3169/1986 «Ζγκριςθ Γενικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου (Γ.Ρ.Σ.) τθσ πόλθσ των Λωαννίνων και των 
κοινοτιτων Ανατολισ , Κατςικά, των οικιςμϊν Βελιςςαρίου, Ρεντζλθσ, Τςιφλικόπουλου, κοινότθτασ Σταυρακίου και του οικιςμοφ 
Εξοχισ κοινότθτασ Ρεράματοσ» (ΦΕΚ Δϋ58/1987), όπωσ ιςχφει.  

14. Τθν εγκεκριμζνθ με τθν υπ. αρ. οικ. 50665/4043/12.09.2001 Απόφαςθ του Γενικοφ Δ/ντι Ρεριβάλλοντοσ ΥΡΕΧΩΔΕ,  «Ειδικι   
Ρεριβαλλοντικι   Μελζτθ  Ανάπλαςθσ Ανάδειξθσ και προςταςίασ τθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Λωαννίνων και τθσ περιμετρικισ αυτισ 
περιοχισ», κακϊσ και τα ςχζδια Δράςθσ για τθν προςταςία των ειδϊν προτεραιότθτασ που απαντϊνται ςτισ  Η.Ε.Ρ. με κωδικό  GR 
2130012 και κωδικό GR 2130011, που πλθροφν ςτο ςφνολό τουσ τισ κατϋελάχιςτο προδιαγραφζσ τθσ παρ.4β του άρκρου 21 του ν. 
3937/2011 και αποτελοφν τθν απαιτοφμενθ ειδικι ζκκεςθ για τθν ζκδοςθ του παρόντοσ(παρ. β, άρκρο 6 ν. 3937/2011) .  

15. Τθν Υπουργικι Απόφαςθ 25301/2003 «Ζγκριςθ Ρεριφερειακοφ Ρλαιςίου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ 
Ρεριφζρειασ Θπείρου» (Βϋ 1451). 

16. Τισ Υπουργικζσ Αποφάςεισ 10579/2004 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Υπθρεςιϊν και Ρροςωπικοφ του Φορζα Διαχείριςθσ τθσ Λίμνθσ 
Ραμβϊτιδασ Λωαννίνων» (Βϋ504)                                           και 23487/2011 (ΤΕΥΧΟΣ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΕΛΔΛΚΩΝ ΚΕΣΕΩΝ ΚΑΛ ΟΓΑΝΩΝ 
ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΦΟΕΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΛΟΥ ΚΑΛ ΕΥΥΤΕΟΥ ΔΘΜΟΣΛΟΥ ΤΟΜΕΑ ϋ194) που αφορά τθν τροποποίθςθ τθσ 40497/01−10−2009 
απόφαςθσ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων «Συγκρότθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Φορζα 
Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Λωαννίνων» (ΥΟΔΔϋ 437), όπωσ ιςχφει.             

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 γνωμοδοτιςεισ του Υπουργείου Εκνικισ Άμυνασ. 

18. Τισ υπ. αρ. Δ.Λ.Υ. 8224/02/10/29.03.2010, Δ.Β.Χ.Ρ Φ/Α.4/8817/1195/26.07.2010,  Δ.Β.Χ.Ρ Φ/Α.4/οικ. 1599/170/14.02.2011 και 
Δ.Β.Χ.Ρ Φ/Α.4/8/3376/299/06.04.2012 γνωμοδοτιςεισ του Υπ. Ανάπτυξθσ  Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, πρϊθν Υπ. 
Οικονομίασ  Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, (νυν Υπ. Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων). 

19. Τισ υπ. αρ.,                 γνωμοδοτιςεισ του Υπ. Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ. 
20. Τισ  υπ. αρ. Δ.Τ.Ρ.Σ./Τ.Τ.Ρ.2054/4.2.2011 και 7429/15.05.2012 γνωμοδοτιςεισ του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ (νυν Υπ.Τουριςμοφ). 
21. Τισ υπ. αρ. 8

Θ
 Ε.Β.Α. 5347/13.8.2010, 8

Θ
 Ε.Β.Α. 2014/12.04.2011, 8

Θ
 Ε.Β.Α. 1873/10.04.2012, Υ.Ν.Μ. 3731π.ε./27.04.2011, 

Ε.Ρ.Σ.Β.Ε.1678/07.09.2010, Ε.Ρ.Σ.Β.Ε.2817πε/14.1.2011, ΛΒ Ε.Ρ.Κ.Α.Λ. 176/1.2.11 και Δ.Ρ.Κ.Α. Υ.ΡΑΛ.Κ.Ρ.Α. /ΓΔΑΡΚ/ ΔΡΚΑ/ΤΑΧ/ Φ12/ 
71361/ 13921/3146/3440/23.07.2012 γνωμοδοτιςεισ  του Υπ. Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ(νυν Υπ. Ραιδείασ και κρθςκευμάτων, 
Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και Υπ. Τουριςμοφ 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  
γνωμοδοτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ Ρολιτικισ Αεροπορίασ του Υπ. Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων (νυν Υπ. Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων) . 
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23. Τισ  υπ. αρ. Δ.Υ.Ε.Υ. 95026/7.9.2010 ,  Δ.Σ.Ε.Ε.Α.Ε.Ρ. 6324/21.1.2011 και Δ.Χ.Ρ.Ρ. 74753/15.04.2011γνωμοδοτιςεισ του Υπ. Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. 

24. Τισ υπ. αρ.Δ.Δ.Λ. 38947/616/23.12.2009, Δ.Δ.Λ. 23333/1261/16.04.2010, Δ.Δ.Λ. 86129/6555/π.ε./16.02.2011, , Δ.Δ.Λ 
24141/849/18.05.2012 , Δ.Δ.Ρ. 3929/15.01.2010, , Δ.Σ.Ε.Δ. 531/23.02.2011, Δ.Σ.Ε.Δ. 27862/2140/17.07.2012,  Δ.Δ.Ν.Λ.316/18.2.2011, 
Δ.Υ.Θ 1868ΡΕ/7.2.2011, Δ.ΡΕ.ΧΩ.Σ.Θ  86744/5809/9.2.2011,  Δ.ΡΕ.ΧΩ.Σ.Θ  19381/961/26.04.2012, γνωμοδοτιςεισ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ( πρϊθν Ρεριφζρεια Θπείρου) . 

25. Τθν υπ. αρ.                    γνωμοδότθςθ τθσ Γενικοφ Γραμματζα τθσ  Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ. 
26. Τθν υπ. αρ.  7/16.07.2012  γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Φφςθ 2000. 
27. Τθν υπ. αρ.1/16/27.01.2010 γνωμοδότθςθ του Νομαρχιακοφ Συμβουλίου Λωαννίνων . 
28. Τθν υπ. αρ. Δ.Ρ.Ρ.14061/09/4.1.2010  γνωμοδότθςθ τθσ Ν.Α. Λωαννίνων (νυν Ρεριφερειακι Ενότθτα Λωαννίνων). 
29. Τισ υπ. αρ. 3/9/7.2.2011 και 17/75/17.10.2011 γνωμοδοτιςεισ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου. 
30. Τισ υπ. αρ.    121/9.2.2011 γνωμοδοτιςεισ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Δ. Λωαννιτϊν. 
31. Τισ υπ. αρ. 47/7.2.2011 και 93/4.4.2012 γνωμοδοτιςεισ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Δ. Δωδϊνθσ. 
32. Τισ υπ. αρ.   51/31.1.2011 γνωμοδοτιςεισ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Δ. Ηίτςασ. 
33. Τθν υπ. αρ. 8/09.01.2012 γνωμοδότθςθ τθσ Ρεριφερειακισ Ζνωςθσ Διμων Θπείρου 
34. Τισ  υπ. αρ. 380/06.04.2011 και 313/11.04.2012 γνωμοδοτιςεισ τθσ κτθματικισ υπθρεςίασ Λωαννίνων. 
35. Τθν υπ. αρ. 114/4.3.2011 γνωμοδότθςθ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικϊν Δρυμϊν Βίκου – Αϊου και Ρίνδου. 
36. Τισ υπ. αρ. 121/9.2.2011 και 153/17.05.2012 γνωμοδοτιςεισ του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Λωαννίνων. 
37. Τισ υπ. αρ. 11/78/11.3.2011 και 12/94/05.03.2012 γνωμοδοτιςεισ τθσ Ελλθνικισ Ορνικολογικισ Εταιρείασ. 
38. Τθν υπ. αρ 212/31.1.2011 γνωμοδότθςθ του Συλλόγου Ρροςταςίασ Ρεριβάλλοντοσ Λωαννίνων. 
39. Τισ υπ. αρ. 239/19.1.2011, 2285/2.11.2011, 764/24.04.2012  και 946/7.6.2012 γνωμοδοτιςεισ του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου 

Ελλάδοσ/Τμιματοσ Θπείρου. 
40. Τθν υπ.αρ. 203/18.04.2012 γνωμοδότθςθ τθσ Εϋ Κυνθγετικισ Ομοςπονδίασ Θπείρου. 
41. Τισ επιςτολζσ με ςχόλια και απόψεισ τθσ Τοπικισ Κίνθςθσ Οικολόγων Ρράςινων Λωαννίνων, τθσ παράταξθσ «Ιπειροσ Τόποσ Να Ηεισ», 

του Λςτιοπλοϊκοφ Ομίλου Λωαννίνων, τθσ εταιρείασ  «ΑΦΟΛ ΑΛΕΞ. ΛΕΦΑ ΑΤΕΒΕ»,  τθσ εταιρείασ «ΧΘΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΘ 
ΕΜΡΟΛΚΘ ΕΤΑΛΕΛΑ»,  που υποβλικθκαν ςτο Υ.Ρ.Ε.Κ.Α. 

42. Τα ςχόλια και απόψεισ των πολιτϊν τθσ χϊρασ,  που υποβλικθκαν θλεκτρονικά κατά τθν περίοδο δθμόςιασ διαβοφλευςθσ του 
ςχεδίου του παρόντοσ διατάγματοσ. 

43. Τθν υπ. αρ.                           γνωμοδότθςθ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ. 
44. Το γεγονόσ ότι από τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ. 
45. ++ Ειδικά πλαίςια χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ & Αειφόρου ανάπτυξθσ Τουριςμοφ, Βιομθχανίασ, ΑΡΕ, Υδατοκαλλιεργειϊν 
46. ++ αποφάςεισ ΓΓΡΘ οριοκζτθςθσ τθσ Λίμνθσ   
47. ++ ΦΕΚ αιςκθτικοφ δάςουσ Λωαννίνων. 
 
β. Διακρίνεται το δθμόςιο δάςοσ  Λωαννίνων, το οποίο κθρφχτθκε ωσ αιςκθτικό δάςοσ με το υπ.αρ. 837/76 Ρ.Δ/γμα ( Αϋ 306) και 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 5 του ν. 3937/2011 όπωσ ιςχφει, εντάςςεται ςτθν γενικι κατθγορία χαρακτθριςμοφ 
«Ρροςτατευόμενου Τοπίου», με τον ειδικό χαρακτθριςμό ωσ «Αιςκθτικό Δάςοσ». 

 
 
Αποφαςίηει 

Άρκρο 1 
Σκοπόσ 

 
  Σκοπόσ του παρόντοσ διατάγματοσ, είναι θ προςταςία, διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και διαχείριςθ τθσ βιοποικιλότθτασ, τθσ φφςθσ και 
του τοπίου, ωσ φυςικισ κλθρονομιάσ και πολφτιμου εκνικοφ φυςικοφ πόρου, ςτθν: υδάτινθ, χερςαία και ευρφτερθ περιοχι τθσ  Λίμνθσ 
Ραμβϊτιδασ (Λωαννίνων), Ρ.Ε. Λωαννίνων Ρεριφζρειασ Θπείρου, που υπόκειται ςε ενεργό διαχείριςθ ϊςτε με τθ λιψθ αναγκαίων και 
ενδεδειγμζνων μζτρων να επιτυγχάνεται θ αρμονικι ςυνφπαρξθ ανκρϊπου και φφςθσ ςτο πλαίςιο τθσ αειφορικισ ανάπτυξθσ και να 
διαςφαλίηεται κυρίωσ θ διατιρθςθ, ι θ αποκατάςταςθ-επαναδθμιουργία ςε ικανοποιθτικό βακμό διατιρθςθσ των τφπων οικοτόπων, 
των ειδϊν και ενδιαιτθμάτων τουσ  που αναφζρονται ςτθν παρ. Α του παραρτιματοσ ΛΛ, που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του 
παρόντοσ.  

 
Άρκρο 2 

                                                         Χαρακτθριςμόσ και οριοκζτθςθ περιοχισ και ηωνϊν     
                                              
1. Χαρακτθρίηεται ωσ περιοχι Ρεριφερειακοφ Ράρκου, θ υδάτινθ, χερςαία και ευρφτερθ περιοχι τθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ (Λωαννίνων), 

Ρ.Ε. Λωαννίνων Ρεριφζρειασ Θπείρου, ςυνολικισ εκτάςεωσ……………που βρίςκεται ςε περιοχζσ εκτόσ ςχεδίου των Διμων Λωαννίνων, 
Δωδϊνθσ και Ηίτςασ, εκτόσ οριοκετθμζνων οικιςμϊν,  εκτόσ ορίων εγκεκριμζνων Γενικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων (Γ.Ρ.Σ.) και 
υμοτομικϊν Σχεδίων (.Σ), εγκεκριμζνων ςφμφωνα με το Ν.1337/ 83 ωσ ίςχυε. Τα όριά τθσ απεικονίηονται με μαφρθ εςτυμμζνθ 
γραμμι ςτα  (   ) πρωτότυπα διαγράμματα ςε κλίμακα 1:50.000 που Κεωρικθκαν από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ 
Τοπογραφικϊν Εφαρμογϊν με τθν.............2013 Ρράξθ του και που αντίτυπά τουσ ςε φωτοςμίκρυνςθ δθμοςιεφονται με το παρόν 
διάταγμα. 

 
2.    Εντόσ τθσ ζκταςθσ τθσ περιοχισ του «Ρεριφερειακοφ Ράρκου» Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Λωαννίνων: 
α. Διακρίνονται, περιοχζσ του Ευρωπαϊκοφ Οικολογικοφ Δικτφου Φφςθ (Natura) 2000, οι οποίεσ εντάχκθκαν ςτον εκνικό μασ κατάλογο ( 
άρκρο 9, παρ. 6 ν. 3937/2011), ςτθν γενικι κατθγορία χαρακτθριςμοφ περιοχζσ προςταςίασ οικοτόπων και ειδϊν, και ζλαβαν ειδικότερα 
τον χαρακτθριςμό ωσ: 
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1. Ηϊνθ Ειδικισ Ρροςταςίασ (Η.Ε.Ρ.) για τθν  άγρια ορνικοπανίδα, με τθν επωνυμία «Ευρφτερθ περιοχι   πόλθσ Λωαννίνων» και κωδικό  
GR 2130012,   

2. Ηϊνθ Ειδικισ Ρροςταςίασ (Η.Ε.Ρ.) για τθν  άγρια ορνικοπανίδα και Ειδικι Ηϊνθ Διατιρθςθσ (Ε.Η.Δ.), με τθν επωνυμία «Λίμνθ 
Λωαννίνων (Ραμβϊτιδα)»  και κωδικό GR 2130005, 

3. Ειδικι Ηϊνθ Διατιρθςθσ (Ε.Η.Δ.)  (όπου το μεγαλφτερο μζροσ τθσ εμπίπτει ςτθν χαρακτθριςμζνθ με το παρόν περιοχι 
«Ρεριφερειακοφ Ράρκου» ) με τθν επωνυμία «Προσ Μιτςικζλλι» και κωδικό  GR 2130008, 

4. Ηϊνθ Ειδικισ Ρροςταςίασ (Η.Ε.Ρ.) για τθν  άγρια ορνικοπανίδα (όπου μικρό μζροσ τθσ εμπίπτει ςτθν χαρακτθριςμζνθ με το παρόν 
περιοχι «Ρεριφερειακοφ Ράρκου» ) με τθν επωνυμία «Κεντρικό Ηαγόρι και Ανατολικό Τμιμα Προυσ Μιτςικζλλι» και κωδικό GR 
2130011,  

5. Ηϊνθ Ειδικισ Ρροςταςίασ (Η.Ε.Ρ.) για τθν  άγρια ορνικοπανίδα (όπου μικρό μζροσ τθσ εμπίπτει ςτθν χαρακτθριςμζνθ με το παρόν 
περιοχι «Ρεριφερειακοφ Ράρκου» ) με τθν επωνυμία «Ευρφτερθ περιοχι Ακαμανικϊν Πρεων» και κωδικό GR 2130013. 

 
β. Κακορίηονται και χαρακτθρίηονται οι ακόλουκεσ  ηϊνεσ προςταςίασ, όπου οι πολυγωνικζσ γραμμζσ αυτϊν περιγράφονται με 
ςυντεταγμζνεσ ςτο ςφςτθμα ΕΓΣΑ ϋ87, οι οποίεσ αναγράφονται ςτο παράρτθμα Λ, που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του παρόντοσ:      
 
Λ. Ηϊνθ Α (χερςαία και υδάτινθ περιοχι: νιςου Λωαννίνων, λίμνθσ Ραμβϊτιδασ, παραλίμνιων εκτάςεων και εποχικϊν υγροτόπων).  
Ρεριοχι «Ρροςταςίασ τθσ Φφςθσ».. Διακρίνεται ςε: Α1, Α2, Α3, A4, A5, Α6, Α7. Ειδικότερα:  
1. Θ Ηϊνθ Α1 περιλαμβάνει τθν υδάτινθ περιοχι τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ,  
2. Θ Ηϊνθ Α2 περιλαμβάνει  υγροτοπικι περιοχι καλαμιϊνων, ςθμαντικι για τα προςτατευόμενα είδθ τθσ λίμνθσ  Ραμβϊτιδασ,   
3.Θ Ηϊνθ Α3 περιλαμβάνει τθ νιςο Λωαννίνων,   
4. Θ Ηϊνθ Α4  περιλαμβάνει περιοχζσ όπιςκεν υφιςτάμενων αναχωμάτων. Αποτελείται από τισ υποηϊνεσ: Α4.1, Α4.2,  
5. Θ Ηϊνθ Α5  περιλαμβάνει τθν παραλίμνια περιοχι καρςτικϊν εδαφϊν με ςθμαντικζσ πθγζσ τροφοδοςίασ τθσ λίμνθσ ςτουσ πρόποδεσ 
του Μιτςικελλίου ,  
  6. Θ Ηϊνθ Α6 περιλαμβάνει παραλίμνια αγροτικι περιοχι με γθ υψθλισ παραγωγικότθτασ και ακολουκεί τα όρια του δρόμου του 
αναδαςμοφ, ζτςι όπωσ ςθμειϊνεται ςτον χάρτθ. 
7. Θ Ηϊνθ Α7 περιλαμβάνει περιλαμβάνει τθν περιοχι εποχικϊν υγροτόπων- καταβοκρϊν *Μπάφρασ- Ρεδινισ- Αμπελιάσ- Σερβιανϊν 
(Βρζλλθ)- Κουτςελιοφ (Kαςτρίτςασ) - Μπενίκοβα-οδοτοπίουΛ-οδοτοπίουΛΛ-οδοτοπίουΛΛΛ-Λαψίςτασ+. Αποτελείται από τισ υποηϊνεσ: 
Α7.1, Α7.2, Α7.3, Α7.4, Α7.5, Α7.6, Α7.7, Α7.8, Α7.9, Α7.10.     
 
ΛI. Ηϊνθ  B  (χερςαία και υδάτινθ περιοχι που περιλαμβάνει δάςθ, δαςικζσ και αναδαςωτζεσ εκτάςεισ, αγροτικά τοπία με γθ υψθλισ 
παραγωγικότθτασ, πθγζσ Κρφασ, Τοφμπασ, και Σεντενίκου, τάφροσ Λαψίςτασ, περιοχζσ πλθςίον αςτικοφ ιςτοφ πόλθσ με οικιςτικι 
ανάπτυξθ). Ρεριοχι «Ρροςτατευόμενων Φυςικϊν Σχθματιςμϊν» ι «Ρροςτατευόμενων Τοπίων» ι «Οικοανάπτυξθσ». Ωσ  ηϊνθ  B  
ορίηεται  θ  περιοχι  που  περιλαμβάνεται  μεταξφ  πολυγωνικϊν γραμμϊν. Διακρίνεται ςε: B1, Β2, B3, Β4, Β5. Ειδικότερα:  
1. Θ Ηϊνθ Β1 περιλαμβάνει δαςικό τοπίο με κυρίωσ δάςθ, δαςικζσ και αναδαςωτζεσ εκτάςεισ. Αποτελείται από τισ υποηϊνεσ: B1.1, B1.2, 
B1.3, Β1.4, Β.1.5 (αιςκθτικό δάςοσ).  
2. Θ Ηϊνθ Β2 περιλαμβάνει αγροτικό τοπίο που αποτελεί γθ υψθλισ παραγωγικότθτασ. Αποτελείται από τισ υποηϊνεσ: Β2.1, Β2.2, Β2.3, 
Β2.4.  
3. Θ Ηϊνθ Β3 περιλαμβάνει τουσ φυςικοφσ ςχθματιςμοφσ των πθγϊν Κρφασ–Τοφμπασ-Σεντενίκου, τθν τάφρο Λαψίςτασ και τισ ηϊνεσ 
προςταςίασ τουσ . Αποτελείται από τισ υποηϊνεσ: B3.1, Β3.2, Β3.3, Β3.4.  
4. Θ Ηϊνθ Β4 περιλαμβάνει αγροτικό τοπίο. Αποτελείται από τισ υποηϊνεσ: B4.1, Β4.2,  
5. Θ Ηϊνθ Β5 περιλαμβάνει  περιοχζσ πλθςίον του αςτικοφ ιςτοφ πόλθσ με οικιςτικι ανάπτυξθ ςε επαφι με τθ λίμνθ Ραμβϊτιδα . 
Αποτελείται από τισ υποηϊνεσ: B5.1, Β5.2, Β5.3.   
 
ΛΛΛ. Ρεριφερειακι Ηϊνθ Γ. Ρεριοχι «Ρεριφερειακοφ Ράρκου». (χερςαία ζκταςθ, εκτόσ ηωνϊν Α και Β εντόσ τθσ περιοχισ του 
περιφερειακοφ πάρκου). (Ρεριφερειακι-ρυκμιςτικι ηϊνθ προςταςίασ) Ωσ  ηϊνθ  Γ  ορίηεται  θ  περιοχι  που  περιλαμβάνεται  μεταξφ  
πολυγωνικϊν γραμμϊν, και διακρίνεται ςε: Γ1 , Γ2. Ειδικότερα:  
1. Θ Ηϊνθ Γ1 αποτελεί το τμιμα τθσ Γ Ηϊνθσ που εμπίπτει ςτθν Ηϊνθ Οικιςτικοφ Ελζγχου (Η.Ο.Ε.) και αποτελείται από τισ υποηϊνεσ Γ1.1, 
Γ.1.2 και Γ.1.3.  
 2. Θ Ηϊνθ Γ2  αποτελεί το τμιμα τθσ Γ Ηϊνθσ που βρίςκεται εκτόσ  Ηϊνθσ Οικιςτικοφ Ελζγχου (Η.Ο.Ε.) και εμπίπτει ςε περιοχζσ NATURA 
και αποτελείται από τισ υποηϊνεσ Γ2.1, Γ2.2. και Γ.2.3. 
 
 

Άρκρο 3 
Επιτρεπόμενεσ χριςεισ, ζργα και δραςτθριότθτεσ εντόσ περιοχισ «Ρεριφερειακοφ Ράρκου» Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Λωαννίνων. 

 
Α. Ηϊνθ Α (χερςαία και υδάτινθ περιοχι.: νιςου Λωαννίνων, λίμνθσ Ραμβϊτιδασ, παραλίμνιων εκτάςεων και εποχικϊν υγροτόπων). 
Ρεριοχι «Ρροςταςίασ τθσ Φφςθσ». Λςχφουν μόνο οι χριςεισ και περιοριςμοί που αναφζρονται παρακάτω: 
 Γενικοί όροι 
Επιτρζπονται: 
1. Θ επιςτθμονικι ζρευνα των φυςικϊν οικοςυςτθμάτων και των ειδϊν χλωρίδασ και πανίδασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ (Ν. 
3937/2011 ωσ ιςχφει), με τθν προχπόκεςθ ότι δεν δθμιουργοφνται προβλιματα υποβάκμιςθσ ςτα οικοςυςτιματα και ςτουσ πλθκυςμοφσ 
των ειδϊν πανίδασ και χλωρίδασ, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του φορζα διαχείριςθσ. 
2. Θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ οικολογικϊν παραμζτρων, οι διαχειριςτικζσ δράςεισ, θ εκτζλεςθ ειδικϊν διαχειριςτικϊν ζργων και θ 
εφαρμογι μζτρων που αποςκοποφν ςτθν αποκατάςταςθ, προςταςία, διατιρθςθ, βελτίωςθ και ανάδειξθ των ειδϊν και των 
ενδιαιτθμάτων τθσ περιοχισ, εφόςον τεκμθριϊνεται επαρκϊσ θ ςκοπιμότθτα (αναγκαιότθτα) και θ αποτελεςματικότθτα τουσ και τα 
οποία κα προβλζπονται και ςτο πενταετζσ ςχζδιο διαχείριςθσ τθσ περιοχισ μετά από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Φορζα Διαχείριςθσ. 
3. Θ επίςκεψθ με ςκοπό τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, τθν παρατιρθςθ τθσ φφςθσ, τθν αναψυχι, κακϊσ και θ εγκατάςταςθ, θ 
ςυντιρθςθ και θ βελτίωςθ τθσ απαραίτθτθσ υποδομισ, για τθν οργάνωςθ και εξυπθρζτθςθ των προαναφερκζντων δράςεων, βάςει τθσ 

ΑΔΑ: ΩΕΣΛ7Λ9-ΘΑΨ



7 

 

κείμενθσ νομοκεςίασ. Στο Διαχειριςτικό Σχζδιο τθσ περιοχισ εξειδικεφονται τα είδθ των υποδομϊν και οι όροι και περιοριςμοί για τθν 
άςκθςθ των δραςτθριοτιτων. Μζχρι τθν εκπόνθςθ και ζγκριςθ του εκάςτοτε ςχεδίου διαχείριςθσ, απαιτείται εκπόνθςθ μελζτθσ 
εφαρμογισ με τισ απαραίτθτεσ υποδομζσ και τισ προτεινόμενεσ δράςεισ, εγκεκριμζνθ από το Φορζα Διαχείριςθσ. Θ εξειδίκευςθ των 
όρων και περιοριςμϊν για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ, κακϊσ και θ αδειοδότθςι τουσ, κα είναι ςφμφωνθ με τισ εκάςτοτε κείμενεσ 
διατάξεισ. 
4. Θ χριςθ, ςυντιρθςθ, επιςκευι, εκςυγχρονιςμόσ και επζκταςθ των ζργων και δραςτθριοτιτων κοινισ ωφζλειασ, των δικτφων 
υποδομισ τουσ κακϊσ και θ αναςφςταςθ - ανακαταςκευι των παλιϊν ξφλινων προβλθτϊν, με κακϊσ και των δικτφων υποδομισ τουσ, 
μετά από περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ, τουλάχιςτον ςφμφωνα με τθ διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ του άρκρου 8 του ν. 
4014/2011 (ΦΕΚ Αϋ 209/2011) όπωσ  ιςχφει και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του οικείου Φορζα Διαχείριςθσ. 
5. Τα ζργα αναδάςωςθσ και αντιπυρικισ προςταςίασ υλοποιοφνται με τισ άκρωσ αναγκαίεσ παρεμβάςεισ με ευκφνθ των αρμοδίων 
υπθρεςιϊν, ςε εφαρμογι τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του φορζα διαχείριςθσ. 
6. Θ μελιςςοκομία και θ βόςκθςθ βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και όπωσ κα ορίηεται από το Διαχειριςτικό ςχζδιο τθσ περιοχισ και τα 
προγράμματα δράςθσ. 
7. Θ εκτζλεςθ των αναγκαίων αντιδιαβρωτικων και αντιπλθμμυρικϊν ζργων με κφριο ςτόχο τθν προςταςία − διατιρθςθ των λειτουργιϊν 
του εδάφουσ, τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ απϊλειασ τθσ εδαφικισ βιοποικιλότθτασ του, κακϊσ και τθν αντιμετϊπιςθ πλθμμυρικϊν 
φαινομζνων ςτθν άμεςθ και ευρφτερθ περιοχι. Τα ανωτζρω υλοποιοφνται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του Φορζα Διαχείριςθσ. Θ 
περιβαλλοντικι αδειοδότθςι τουσ εκδίδεται τουλάχιςτον ςφμφωνα με το άρκρο 4 του Ν. 4014/2011 (Αϋ209) ωσ εκάςτοτε ιςχφει, μετά 
από ςφμφωνθ γνϊμθ του Φορζα Διαχείριςθσ. 
8. Θ ελεφκερθ βόςκθςθ βουβαλιϊν, μόνο ωσ μζςο διαχείριςθσ των ενδιαιτθμάτων μετά από ζγκριςθ  ειδικισ διαχειριςτικισ μελζτθσ  
9. Οι γενικότερεσ εργαςίεσ κακαριςμοφ όπωσ πχ. απομάκρυνςθ φερτϊν υλικϊν, διαχείριςθ καλαμιϊνων και εκβάκυνςθ, μετά από 
περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ, τουλάχιςτον ςφμφωνα με τθ διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ του άρκρου 4 του ν. 4014/2011 
(ΦΕΚ Αϋ 209/2011) όπωσ  ιςχφει και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ Υδάτων τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και του 
οικείου Φορζα Διαχείριςθσ.  
10. Θ χριςθ τθσ παρόχκιασ ηϊνθσ για αναψυχι και θ δθμιουργία προχποκζςεων για κολφμβθςθ όπωσ κα κακορίηονται από το εκάςτοτε 
ςχζδιο διαχείριςθσ και λειτουργίασ τθσ προςτατευόμενθσ περιοχισ και μετά από Ρεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ τουλάχιςτον ςφμφωνα με 
το άρκρο 4 του Ν. 4014/2011. 
11. Τα αντιπλθμμυρικά  ζργα, τα ζργα διευκζτθςθσ τθσ ροισ υδάτων οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ αποςτραγγιςτικϊν τάφρων και 
εγγειοβελτιωτικϊν ζργων, μετά από  ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ Υδάτων τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, και 
περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ, τουλάχιςτον ςφμφωνα με τθ διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ του άρκρου 4 του ν. 4014/2011 
(ΦΕΚ Αϋ 209/2011) όπωσ  ιςχφει. Θ χριςθ των νερϊν του επιφανειακοφ υδρολογικοφ ςυςτιματοσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία 
και με τθν προχπόκεςθ τθσ διαςφάλιςθσ αυξθμζνων οικολογικϊν απαιτιςεων (ποιοτικϊν και ποςοτικϊν) του λιμναίου οικοςυςτιματοσ. 
12. Θ απελευκζρωςθ γόνου με ςτόχο τον εμπλουτιςμό των ιχκυοαποκεμάτων του υδρολογικοφ ςυςτιματοσ τθσ περιοχισ να γίνεται μόνο 
με γόνο ειδϊν αυτοχκόνων ιχκφων. 
13. Θ άςκθςθ τθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ, θ ςυντιρθςθ των υφιςτάμενων ζργων υποδομισ (αγροτικοί οδοί, άρδευςθ, αποςτράγγιςθ, 
κ.λπ.), υπό τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
α. Θ φυτοπροςταςία γίνεται με υποχρεωτικι τιρθςθ του Κανόνα Ρολλαπλισ Συμμόρφωςθσ και με μεκόδουσ που επιτρζπονται ςτα 
πλαίςια των εκάςτοτε ςχετικϊν κανονιςμϊν τθσ Ε.Ε.. 
β. Εξαςφαλίηεται θ διατιρθςθ και ενίςχυςθ των φυτοφραχτϊν όπου υφίςτανται ςτα όρια των αγροτεμαχίων. 
γ.  Ρροωκείται και ενιςχφεται θ αναδιάρκρωςθ των καλλιεργειϊν και εφαρμόηονται βελτιωμζνεσ καλλιεργθτικζσ πρακτικζσ με 
κατεφκυνςθ τθν βιολογικι − περιβαλλοντικι γεωργία. 
 
Α1. Ηϊνθ Α1 (υδάτινθ περιοχι τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ). Ρεριοχι «Ρροςταςίασ τθσ Φφςθσ». Επιτρζπονται τα αναφερόμενα ςτθν 
παράγραφο Α του παρόντοσ, εκτόσ των Α.5, Α.6 και Α.13. Επιπλζον επιτρζπονται: 
 
1. Ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ δράςεων, που κα προβλζπονται ςτο εγκεκριμζνο  πρόγραμμα δράςθσ  για τθν ‘’Αλιεία’’ ςφμφωνα με 
τισ κείμενεσ διατάξεισ  
2. Τα υφιςτάμενα ζργα και δραςτθριότθτεσ ςτθν υδάτινθ ζκταςθ τθσ λίμνθσ όπωσ: αλιεία, κίνθςθ αλιευτικϊν και επιβατικϊν ςκαφϊν, 
υδροπλάνων, ακλθτιςμόσ - αναγκαίεσ υποδομζσ αυτϊν για διεξαγωγι αγωνιςτικϊν εκδθλϊςεων τοπικοφ, εκνικοφ ι διεκνοφσ επιπζδου, 
κατόπιν  ςφμφωνθσ γνϊμθσ του οικείου Φορζα Διαχείριςθσ. 
 
Α.2. Ηϊνθ Α2 (περιοχι υγροτοπικι με καλαμιϊνεσ). Ρεριοχι «Ρροςταςίασ τθσ Φφςθσ».  
Επιτρζπονται τα αναφερόμενα ςτθν 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 διαχείριςθσ των καλαμϊνων και θ απομάκρυνςθ φερτϊν υλικϊν κα υλοποιείται όπωσ κα προςδιορίηεται από το πενταετζσ 
ςχζδιο διαχείριςθσ τθσ περιοχισ και τα προγράμματα δράςθσ μετά από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Φορζα Διαχείριςθσ.    
 
Α.3. Ηϊνθ Α3 (περιοχι νιςου Λωαννίνων). Ρεριοχι «Ρροςταςίασ τθσ Φφςθσ».                    
Επιτρζπονται τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο Α του παρόντοσ, εκτόσ των Α.12, Α.13. Επιπλζον επιτρζπονται : 

1. Οι εγκαταςτάςεισ και οι απαραίτθτεσ υποδομζσ για τθν εξυπθρζτθςθ του ακλθτιςμοφ, τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, τθσ 
παρατιρθςθσ τθσ φφςθσ και τθσ αναψυχισ, όπωσ: βελτίωςθ μονοπατιϊν, πεηόδρομοι, ποδθλατόδρομοι, ςτζγαςτρα - παρατθρθτιρια, 
πινακίδεσ πλθροφόρθςθσ, υπαίκριοι χϊροι περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και θ ςυντιρθςθ - βελτίωςι τουσ, για τθν οργάνωςθ 
και εξυπθρζτθςθ των προαναφερκζντων δράςεων. Τα παραπάνω ζργα υλοποιοφνται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του οικείου Φορζα 
Διαχείριςθσ τθσ περιοχισ και  περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ, όπου απαιτείται, με βάςθ τισ κείμενεσ διατάξεισ. Οι όποιεσ εγκαταςτάςεισ 
να είναι υπαίκριεσ, ελαφρζσ καταςκευζσ.  

2. Δεν επιτρζπονται νζεσ υποδομζσ εςτίαςθσ ςτθν περιοχι εκτόσ των εγκεκριμζνων ορίων του οικιςμοφ. Εξαιροφνται τα επιτρεπόμενα 
ζργα εντόσ χαρακτθριςμζνων δαςικϊν περιοχϊν μετά από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Φορζα διαχείριςθσ.  
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3. Οι ενζργειεσ – δράςεισ - προγράμματα προςταςίασ, αναβάκμιςθσ και αποκατάςταςθσ δαςϊν, δαςικϊν εκτάςεων κακϊσ και θ  άςκθςθ 
τθσ δαςοπονίασ, μετά από εκπόνθςθ Δαςοπονικϊν Μελετϊν, εκκζςεων ι πινάκων υλοτομίασ και ζγκριςισ τουσ ςφμφωνα με  τισ 
διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ.  

4. Τα ειδικά δαςοτεχνικά ζργα ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα δαςικι νομοκεςία. Για τα ζργα αυτά όπου απαιτείται Ρεριβαλλοντικι 
αδειοδότθςθ κα είναι τουλάχιςτον ςφμφωνα με το άρκρο 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Αϋ 209/2011) όπωσ  ιςχφει.    

 
Α.4. Ηϊνθ Α4 περιλαμβάνει περιοχζσ όπιςκεν υφιςτάμενων αναχωμάτων. Ρεριοχι «Ρροςταςίασ τθσ Φφςθσ».   
Απαγορεφεται,  θ κατάτμθςθ γθπζδων.  
Επιπλζον των αναφερομζνων ςτθν παράγραφο Α του παρόντοσ επιτρζπονται: 

1. Οι εγκαταςτάςεισ και οι απαραίτθτεσ υποδομζσ για τθν εξυπθρζτθςθ του ακλθτιςμοφ, τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, τθσ 
παρατιρθςθσ τθσ φφςθσ και τθσ αναψυχισ, όπωσ: βελτίωςθ μονοπατιϊν, πεηόδρομοι, ποδθλατόδρομοι, ςτζγαςτρα - παρατθρθτιρια, 
πινακίδεσ πλθροφόρθςθσ, υπαίκριοι χϊροι περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και θ ςυντιρθςθ - βελτίωςι τουσ, για τθν οργάνωςθ 
και εξυπθρζτθςθ των προαναφερκζντων δράςεων. Τα παραπάνω ζργα υλοποιοφνται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του οικείου Φορζα 
Διαχείριςθσ τθσ περιοχισ και  περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ, όπου απαιτείται, με βάςθ τισ κείμενεσ διατάξεισ. Οι όποιεσ εγκαταςτάςεισ  
να είναι υπαίκριεσ καταςκευζσ με φυςικά υλικά (εξαιροφνται οι κεμελιϊςεισ).  

2. Τα ζργα, δραςτθριότθτεσ και χριςεισ γθσ που κα προκφψουν από το  εγκεκριμζνο πρόγραμμα δράςθσ για τα υφιςτάμενα αναχϊματα 
(Ρεράματοσ-Αμφικζασ-Ανατολισ). 

3. Tα ζργα και δραςτθριότθτεσ που αποςκοποφν ςτον περιοριςμό τθσ ειςόδου ρυπαντικϊν φορτίων απευκείασ ςτθν υδάτινθ ζκταςθ τθσ 
λίμνθσ (όπωσ λεκάνεσ κακίηθςθσ). 

4. Στθν υποηϊνθ Α.4.2 επιτρζπεται θ δθμιουργία Ρεριβαλλοντικοφ Υγροτοπικοφ Ράρκου (Ρ.Υ.Ρ.), κυρίωσ για τθν αποκατάςταςθ και 
επαναςφνδεςθ των υγροτοπικϊν εκτάςεων και ενδιαιτθμάτων προςτατευόμενων –απειλοφμενων ειδϊν τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ, 
ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο ςχετικό πρόγραμμα δράςθσ και περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ, τουλάχιςτον ςφμφωνα με τθ διαδικαςία 
περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ του άρκρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Αϋ 209/2011) όπωσ ιςχφει.  Ειδικότερα τα ςυνοδά ζργα 
εξυπθρζτθςθσ του Ρ.Υ.Ρ., όπωσ θ θλεκτροπαραγωγι, κα γίνονται και με χριςθ φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων πάνω ςε υφιςτάμενεσ 
κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ. Οι υποδομζσ εςτίαςθσ, αναψυχισ και λοιπζσ εγκαταςτάςεισ να είναι μικρισ κλίμακασ και να υλοποιοφνται 
μετά από ολοκλθρωμζνθ ειδικι μελζτθ δθμιουργίασ του Ρεριβαλλοντικοφ Υγροτοπικοφ Ράρκου. 

5. Θ άςκθςθ τθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ κα γίνεται χωρίσ τθ χριςθ χθμικϊν λιπαςμάτων και φυτοφαρμάκων. 
 
Ρροςκικθ: Διάταξθ για ανταλλαγζσ των οικοπζδων. Ειδικότερα, πρζπει να ορίηεται ρθτά ότι ιδιωτικζσ και λοιπζσ εκτάςεισ που 
βρίςκονται εντόσ των ωσ άνω ηωνϊν και υφίςτανται δεδομζνουσ περιοριςμοφσ ςτθ χριςθ και τον προοριςμό τουσ εξαιτίασ των 
δεςμεφςεων που προκφπτουν από το περιεχόμενο του παρόντοσ και των κατευκφνςεων και ςκοπϊν των επιμζρουσ ηωνϊν, όπωσ κα 
εξειδικευτοφν και με τα ςχζδια δράςθσ, να ανταλλάςςονται με άλλεσ, ίδιασ αξίασ και υφισ  εκτάςεισ, για τθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ 
των ιδιοκτθμόνων κ.λ.π.  
 
Α.5 Ηϊνθ Α5 (παραλίμνια περιοχι  καρςτικϊν εδαφϊν με ςθμαντικζσ πθγζσ τροφοδοςίασ τθσ λίμνθσ, ςτουσ πρόποδεσ του όρουσ 
Μιτςικελίου). Ρεριοχι «Ρροςταςίασ τθσ Φφςθσ».  
Απαγορεφεται, θ κατάτμθςθ γθπζδων. Εξαιροφνται γιπεδα για ζργα και δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ υδάτων και υγρϊν αποβλιτων 
κακϊσ και τυχόν ζργα που κα προτακοφν από το πρόγραμμα δράςθσ.  
Επιπλζον των αναφερομζνων ςτθν παράγραφο Α του παρόντοσ επιτρζπονται: 
1. Tα ζργα και δραςτθριότθτεσ που αποςκοποφν ςτον περιοριςμό τθσ ειςόδου ρυπαντικϊν φορτίων απευκείασ ςτθν υδάτινθ ζκταςθ 

τθσ λίμνθσ (όπωσ λεκάνεσ κακίηθςθσ). 
2. Θ άςκθςθ τθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ κα γίνεται χωρίσ τθ χριςθ χθμικϊν λιπαςμάτων και φυτοφαρμάκων. 
3. Θ επζκταςθ υφιςτάμενων κτιριακϊν εγκαταςτάςεων δθμόςιων κτιρίων ι κτιρίων κοινωφελϊν και κρθςκευτικϊν ςκοπϊν και των 

νομίμωσ υφιςταμζνων ζργων και δραςτθριοτιτων για λόγουσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.   
4. Οι υποδομζσ εςτίαςθσ και αναψυχισ μικρισ κλίμακασ μετά από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Φορζα διαχείριςθσ. 
Δεν επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ ζργων Α.Ρ.Ε. 
 
Α.6 Ηϊνθ Α6 (παραλίμνιο αγροτικό τοπίο με γθ υψθλισ παραγωγικότθτασ). Ρεριοχι «Ρροςταςίασ τθσ Φφςθσ». ». (+ να ςχεδιαςκεί και 
αποτυπωκεί επί χάρτου θ ωσ άνω ηϊνθ, ακολουκϊντασ τον δρόμο του αναδαςμοφ, ιτοι να ακολουκεί φυςικό όριο εγγφτατα προσ τθν 
όμορθ Α2 ηϊνθ, με το μικρότερο δυνατό πλάτοσ – ςε ουδεμία περίπτωςθ πλάτοσ ηϊνθσ τα 300μ.),  ϊςτε να μθν διχοτομοφνται 
ιδιοκτθςίεσ και δθμιουργοφνται προβλιματα ωσ προσ τισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ 
 
Απαγορεφεται, θ κατάτμθςθ γθπζδων. Εξαιροφνται γιπεδα για ζργα και δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ υδάτων και υγρϊν αποβλιτων 
κακϊσ και τυχόν ζργα που κα προτακοφν από το πρόγραμμα δράςθσ.  
Επιτρζπονται τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο Α του παρόντοσ, εκτόσ των Α.5, Α.10, Α.12. Επιπλζον επιτρζπονται : 
1. Θ δθμιουργία υποςτθρικτικϊν εγκαταςτάςεων (πχ. γεωργικζσ αποκικεσ, αντλιοςτάςια) ζωσ 50τ.μ. και μζγιςτου φψουσ 4,5μ. για τθν 

εξυπθρζτθςθ τθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ, κερμοκιπια, ζργα υδρολθψίασ (γεωτριςεισ – πθγάδια) με κατεφκυνςθ τισ βιολογικζσ 
και δεντροκομικζσ καλλιζργειεσ.  

2. Τα κερμοκιπια με κατεφκυνςθ τισ βιολογικζσ και δενδροκομικζσ καλλιζργειεσ. Τα κερμοκιπια κα είναι χαμθλισ κάλυψθσ, ςφμφωνα 
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, μετά από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ.  

3. Θ χριςθ κατάλλθλων τρόπων άρδευςθσ με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ νεροφ και τθν προςταςία από τθ ρφπανςθ. 
4. Tα ζργα και δραςτθριότθτεσ που αποςκοποφν ςτον περιοριςμό τθσ ειςόδου ρυπαντικϊν φορτίων απευκείασ ςτθν υδάτινθ ζκταςθ 

τθσ λίμνθσ (όπωσ λεκάνεσ κακίηθςθσ). 
 
Δεν επιτρζπεται θ χριςθ τθσ παρόχκιασ ηϊνθσ για τθ δθμιουργία προχποκζςεων για κολφμβθςθ. 
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Α.7 Ηϊνθ Α7 *περιοχι εποχικϊν υγροτόπων- καταβοκρϊν: Μπάφρασ-Ρεδινισ- Αμπελιάσ- Σερβιανϊν(Βρζλλθ)-Κουτςελιοφ(Καςτρίτςασ)-
Μπενίκοβα-οδοτοπίουΛ-οδοτοπίουΛΛ-οδοτοπίου ΛΛΛ- Λαψίςτασ+. Ρεριοχι «Ρροςταςίασ τθσ Φφςθσ».  
 
Απαγορεφεται, θ κατάτμθςθ γθπζδων. Εξαιροφνται γιπεδα για ζργα και δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ υδάτων και υγρϊν αποβλιτων 
κακϊσ και τυχόν ζργα που κα προτακοφν από το πρόγραμμα δράςθσ.  
Επιτρζπονται τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο Α του παρόντοσ, εκτόσ των Α.5, Α.10, Α.12.  
Θ άςκθςθ τθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ κα γίνεται χωρίσ τθ χριςθ χθμικϊν λιπαςμάτων και φυτοφαρμάκων. 
 
Β. Ηϊνθ Β - «Ρεριοχι Ρροςτατευόμενων Φυςικϊν Σχθματιςμϊν ι Ρροςτατευόμενου Τοπίου ι Οικοανάπτυξθσ» όπωσ αυτζσ  
περιγράφονται και οριοκετοφνται ςτο άρκρο 2 του παρόντοσ.  
Εντόσ του ςυνόλου τθσ Ηϊνθσ Β τθσ προςτατευόμενθσ περιοχισ επιτρζπονται τα αναφερόμενα ςτο από 5.5.1989 Ρ.Δ/(Δϋ297), (ΗΟΕ 
Λεκανοπεδίου Λωαννίνων), όπωσ ιςχφει εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτο παρόν. Επίςθσ ιςχφουν τα εγκεκριμζνα ΓΡΣ και ΣΧΟΟΑΡ, όπωσ 
ιςχφουν ι όπωσ αυτά τροποποιοφνται παρακάτω. Επιπλζον επιτρζπονται όλα τα αναφερόμενα ςτουσ γενικοφσ όρουσ τθσ ηϊνθσ Α 
(εξαιρουμζνων των Α.8, Α.9, Α.10 και Α.12) όπωσ ςυμπλθρϊνονται παρακάτω:   
 
Β.1 Ηϊνθ  Β1 (δαςικό τοπίο με κυρίωσ δάςθ, δαςικζσ και αναδαςωτζεσ εκτάςεισ και αιςκθτικό δάςοσ Λωαννίνων) - Ρεριοχι 
«Ρροςτατευόμενου Τοπίου».  
Για τα χαρακτθριςμζνα δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ και για τισ αναδαςωτζεσ εκτάςεισ ιςχφουν οι διατάξεισ του  ν. 998/79, όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει.  
Για τισ ηϊνεσ B1.1, B1.2, B1.3, Β1.4 Επιτρζπονται τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο Β του παρόντοσ και επιπλζον: 

1. Θ άςκθςθ τθσ κθρευτικισ δραςτθριότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ απόφαςθσ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Τροφίμων με κζμα «υκμίςεισ κιρασ για τθν κυνθγετικι περίοδο». Ρρόςκετοι όροι και περιοριςμοί, ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ, 
μποροφν να επιβλθκοφν μετά από ειςιγθςθ του Φορζα Διαχείριςθσ και απόφαςθ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ. Για το λόγο αυτό 
λαμβάνονται υπόψθ τα ςυμπεράςματα επιςτθμονικισ μελζτθσ πολφ-λειτουργικότθτασ και διαχείριςθσ τθσ άγριασ πανίδασ και 
ιχκυοπανίδασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των κθραματικϊν ειδϊν. Θ μελζτθ εκπονείται εντόσ τριϊν ετϊν από τθ δθμοςίευςθ του 
παρόντοσ με μζριμνα του Φορζα Διαχείριςθσ. Θ ωσ άνω διαδικαςία ιςχφει ομοίωσ και για τθν περίπτωςθ άρςθσ υφιςτάμενων ι 
μελλοντικϊν απαγορεφςεων κιρασ.  

2. Οι επεμβάςεισ εντόσ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων που κακορίηονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, με τουσ 
όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ που προβλζπονται ςε αυτζσ. 

3. Τα δθμόςια κτίρια ι κτίρια κοινωφελϊν ςκοπϊν και κοινωφελϊν εγκαταςτάςεων (όπωσ πάρκα κεραιϊν, κζντρα εκπομπισ- 
αναμεταδότεσ τθλεόραςθσ ι ραδιοφϊνου, ραντάρ), κακϊσ και τα απαραίτθτα ζργα εξυπθρζτθςθσ αυτϊν, μετά από περιβαλλοντικι 
αδειοδότθςθ ςφμφωνα με τθ διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Αϋ 209/2011) όπωσ  ιςχφει. 

4. Κατοικία με μζγιςτθ ςυνολικι επιφάνεια ορόφων εκατόν είκοςι (120) τ.μ. 

5. Κτθνοτροφικζσ εγκαταςτάςεισ (εκτόσ πτθνοτροφείων και χοιροςταςίων) ςτισ περιοχζσ που εμπίπτουν εκτόσ τθσ ΗΟΕ Λωαννίνων.  
 Δεν επιτρζπονται τα εμπορικά καταςτιματα κακϊσ και τα πολυκαταςτιματα και υπεραγορζσ.  
Ειδικότερα για τθ ηϊνθ Β1.5 (Αιςκθτικό δάςοσ Λωαννίνων) επιτρζπονται μόνο τα αναφερόμενα από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 
δαςικισ νομοκεςίασ και ειδικότερα οι επεμβάςεισ που κακορίηονται από τισ διατάξεισ περί αιςκθτικϊν δαςϊν και απαγορεφεται θ 
κατάτμθςθ γθπζδων και οι εγκαταςτάςεισ ζργων Α.Ρ.Ε. 

 
        Β.2 Ηϊνθ Β2 (αγροτικό τοπίο με γθ υψθλισ παραγωγικότθτασ) - Ρεριοχι «Ρροςτατευόμενου Τοπίου».  
Επιτρζπονται τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο Β και επιπλζον: 
1. Θ δθμιουργία υποςτθρικτικϊν εγκαταςτάςεων (όπωσ γεωργικζσ αποκικεσ, αντλιοςτάςια) ζωσ 50τ.μ. και μζγιςτου φψουσ 4,5μ. για 

τθν εξυπθρζτθςθ τθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ, κερμοκιπια, ζργα υδρολθψίασ (γεωτριςεισ – πθγάδια) με κατεφκυνςθ τισ 
βιολογικζσ και δεντροκομικζσ καλλιζργειεσ.  

2. Τα κερμοκιπια με κατεφκυνςθ τισ βιολογικζσ και δενδροκομικζσ καλλιζργειεσ. Τα κερμοκιπια κα είναι χαμθλισ κάλυψθσ, 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, μετά από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ.  

3. Θ χριςθ κατάλλθλων τρόπων άρδευςθσ με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ νεροφ και τθν προςταςία από τθ ρφπανςθ. 
4. Tα ζργα και δραςτθριότθτεσ που αποςκοποφν ςτον περιοριςμό τθσ ειςόδου ρυπαντικϊν φορτίων απευκείασ ςτθν υδάτινθ ζκταςθ 

τθσ λίμνθσ (όπωσ λεκάνεσ κακίηθςθσ). 
5.  (Ρροτεινόμενθ προςκικθ, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ του Ρ.Σ.): α) Οι κτθνοτροφικζσ εγκαταςτάςεισ (πλθν χοιροςταςίων και 

πτθνοτροφείων), που καταςκευάηονται με ςκελετό κερμοκθπίου βάςει εγκεκριμζνων τφπων καταςκευισ ι κτθνοτροφικζσ 
εγκαταςτάςεισ που καταςκευάηονται βάςει εγκεκριμζνων προτφπων καταςκευισ μζχρι 300 τ.μ. (δεφτερθ κατθγορία κτθνοτρ. 
Εγκαταςτάςεων Ν. 4056/2012).  Θ ωσ άνω χριςθ να προςτεκεί και ςτθ ηϊνθ Γ’ (εντόσ ΗΟΕ).     

Επιςιμανςθ ωσ προσ τθ ΓΓΥΡ και τον προςδιοριςμό τθσ: Θ οριοκζτθςθ νζασ ΓΓΥΡ δεν είναι αντικείμενο του Ρ.Δ/τοσ. Σφμφωνα με τον 
Ν.2637/1998 τα γεωγραφικά όρια τθσ αγροτικισ γθσ υψθλισ παραγωγικότθτασ κακορίηονται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 
Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων 'Εργων και Γεωργίασ, που εκδίδεται φςτερα από ειςιγθςθ των Διευκφνςεων Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων. Ο οριςμόσ αντίςτοιχθσ ηϊνθσ ςτο Ρ.Δ., αν γίνει με τθν ωσ άνω αναφορά, πρζπει να 
ςτθρίηεται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ αποφάςεισ με τισ οποίεσ θ αντίςτοιχθ ζκταςθ ορίςτθκε ωσ ΓΓΥΡ.  
6.     Στθ Ηϊνθ Β2.4 (γεωργικι γθ υψθλισ παραγωγικότθτασ)  θ οποία ανικει ςτθ Ηϊνθ 1 ΗΟΕ Λωαννίνων, ιςχφουν τα επιτρεπόμενα 

από τθ ΗΟΕ.  
 
Β.3 Ηϊνθ Β3 (πθγζσ Κρφασ-Τοφμπασ-Σεντενίκου και τάφρο Λαψίςτασ) - Ρεριοχι «Ρροςτατευόμενων Φυςικϊν Σχθματιςμϊν».  
 
Απαγορεφεται, θ κατάτμθςθ γθπζδων. Εξαιροφνται τα γιπεδα για ζργα και δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ υδάτων και υγρϊν αποβλιτων 
κακϊσ και τυχόν ζργα που κα προτακοφν από το πρόγραμμα δράςθσ.  
Επιτρζπονται τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο Β του παρόντοσ, εξαιροφμενθσ τθσ βόςκθςθσ, θ οποία επιτρζπεται μόνο ςτθ ηϊνθ Β.3.3. 
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Θ γεωργικι δραςτθριότθτα κα αςκείται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθ Α.13 χωρίσ τθ χριςθ χθμικϊν λιπαςμάτων και 
φυτοφαρμάκων.  
Επιπλζον επιτρζπεται θ δόμθςθ μόνο για τθν εξυπθρζτθςθ των λειτουργικϊν αναγκϊν των αντλιοςταςίων και λοιπϊν υποδομϊν 
διαχείριςθσ υδάτων και αποβλιτων.  
Κατά τα λοιπά δεν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του από 5.5.1989 Ρ.Δ/(Δϋ297), (ΗΟΕ Λεκανοπεδίου Λωαννίνων), όπωσ ιςχφει. 
 
Β.4 Ηϊνθ Β4 (αγροτικό τοπίο)- Ρεριοχι «Ρροςτατευόμενου Τοπίου».  
Επιτρζπονται τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο Β του παρόντοσ, με τθν επιςιμανςθ ότι θ γεωργικι δραςτθριότθτα κα αςκείται 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθ  Α.13, χωρίσ τθ χριςθ χθμικϊν λιπαςμάτων και φυτοφαρμάκων. Επιπλζον επιτρζπονται: 
 

1.  Θ άςκθςθ τθσ κθρευτικισ δραςτθριότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ απόφαςθσ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Τροφίμων με κζμα «υκμίςεισ κιρασ για τθν κυνθγετικι περίοδο». Ρρόςκετοι όροι και περιοριςμοί, ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ, 
μποροφν να επιβλθκοφν μετά από ειςιγθςθ του Φορζα Διαχείριςθσ και απόφαςθ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ. Για το λόγο αυτό 
λαμβάνονται υπόψθ τα ςυμπεράςματα επιςτθμονικισ μελζτθσ πολφ-λειτουργικότθτασ και διαχείριςθσ τθσ άγριασ πανίδασ και 
ιχκυοπανίδασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των κθραματικϊν ειδϊν. Θ μελζτθ εκπονείται εντόσ τριϊν ετϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ 
με μζριμνα του Φορζα Διαχείριςθσ. Θ ωσ άνω διαδικαςία ιςχφει ομοίωσ και για τθν περίπτωςθ άρςθσ υφιςτάμενων ι μελλοντικϊν 
απαγορεφςεων κιρασ.  

2. Θ δθμιουργία υποςτθρικτικϊν εγκαταςτάςεων (πχ. γεωργικζσ αποκικεσ, αντλιοςτάςια) για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ γεωργικισ 
δραςτθριότθτασ, κερμοκιπια, ζργα υδρολθψίασ (γεωτριςεισ – πθγάδια) με κατεφκυνςθ τισ βιολογικζσ και δεντροκομικζσ καλλιζργειεσ. 
Για τισ υποςτθρικτικζσ εγκαταςτάςεισ απαιτείται ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ. 

3.  Θ χριςθ κατάλλθλων τρόπων άρδευςθσ με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ νεροφ και τθν προςταςία από τθ ρφπανςθ. 
4. Οι  κτθνοτροφικζσ εγκαταςτάςεισ,  εξαιρουμζνων των χοιροςταςίων και πτθνοτροφείων, όπου τα ςταβλιςμζνα ηϊα να ζχουν ςυνολικι 

δυναμικότθτα ζωσ κατθγορίασ Β τθσ ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21) όπωσ ιςχφει. 
5.  Θ κατοικία με μζγιςτθ ςυνολικι επιφάνεια ορόφων εκατόν είκοςι (120) τ.μ. 
6. Τα ξενοδοχειακά καταλφματα ζωσ 100 κλίνεσ  
7. Ζργα αναψυχισ και ανάδειξθσ τθσ Ρροςτατευόμενθσ περιοχισ.   

 
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του από 5.5.1989 Ρ.Δ/(Δϋ297), (ΗΟΕ Λεκανοπεδίου Λωαννίνων), όπωσ ιςχφει για τισ περιοχζσ 
που εμπίπτουν εντόσ των ορίων τθσ. 
 
Β.5 Ηϊνθ Β5 (περιοχι πλθςίον αςτικοφ ιςτοφ πόλθσ με οικιςτικι ανάπτυξθ)- Ρεριοχι «Οικοανάπτυξθσ».  
 
Επιτρζπονται τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο Β του παρόντοσ, με τθν επιςιμανςθ ότι θ γεωργικι δραςτθριότθτα κα αςκείται 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθ Α.13 χωρίσ τθ χριςθ χθμικϊν λιπαςμάτων και φυτοφαρμάκων. Επίςθσ επιτρζπονται τα ζργα και οι 
δραςτθριότθτεσ που αποςκοποφν ςτον περιοριςμό τθσ ειςόδου ρυπαντικϊν φορτίων απευκείασ ςτθν υδάτινθ ζκταςθ τθσ λίμνθσ (όπωσ 
λεκάνεσ κακίηθςθσ). 
Ειδικότερα για τισ υποηϊνεσ Β.5.1, Β,5.2 και Β.5.3 επιτρζπονται: 
Α. Στθν υποηϊνθ Β.5.1. Ρροτείνεται θ δθμιουργία Ραραλίμνιου Μθτροπολιτικοφ Ράρκου, με ιπια δόμθςθ, ιπιεσ εγκαταςτάςεισ και  
ικανοποιθτικι κοινόχρθςτθ ζκταςθ και με επιτρεπόμενεσ χριςεισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του από 5.5.1989 Ρ.Δ. (ΦΕΚ   
297/Δ//17.5.1989), όπωσ τροποποιικθκε από το από 21.4.1993 Ρ.Δ. (ΦΕΚ 389/Δ//21.5.1993), ςφμφωνα και με Ρολεοδομικι Μελζτθ 
Οργάνωςθσ τθσ Ηϊνθσ.  
Θ ωσ άνω Ρολεοδομικι Μελζτθ Οργάνωςθσ τθσ Ηϊνθσ, πρζπει να ολοκλθρωκεί και εγκρικεί ςε διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν από τθν κφρωςθ 
και δθμοςίευςθ του παρόντοσ.    
 Κακοριςμόσ εκ των προτζρων με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. ειδικϊν όρων δόμθςθσ τθσ Ηϊνθσ, για τισ ωσ άνω επιτρεπόμενεσ χριςεισ, όπωσ 
κατωτζρω:  

 Επιτρεπόμενθ κάλυψθ ζωσ 10%. 

 Μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ ορόφων δφο. 

 Μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ 7,5μ. 

 Επιβάλλεται θ διάςπαςθ όγκου για κτίρια πάνω από 2500 κ.μ. 

 Απαγόρευςθ τθσ καταςκευισ απορροφθτικϊν βόκρων. 

 Θ χριςθ φωτοβολταικϊν να επιτρζπεται μόνο ςτισ ςτζγεσ των κτιρίων. 

 Απαγόρευςθ παρεκκλίςεων  
Αδόμθτθ παραλίμνια ηϊνθ 100 μζτρων. Ζωσ τθν ζγκριςθ τθσ προαναφερόμενθσ μελζτθσ ιςχφουν οι χριςεισ γθσ, όροι και περιοριςμοί 
δόμθςθσ που κακορίςκθκαν με το από 17.5.1989 Ρ.Δ. (ΗΟΕ Λωαννίνων), όπωσ τροποποιικθκε από το από 21.4.1993 Ρ.Δ. (ΦΕΚ 
389/Δ//21.5.1993).  
(Ρροτεινόμενθ προςκικθ, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ του Ρ.Σ.): Με τθν πολεοδομικι μελζτθ οργάνωςθσ τθσ ηϊνθσ, επιτρζπεται να 
οριςκεί και μικρότερθ αδόμθτθ ηϊνθ, ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ και το περιεχόμενό τθσ και ςφμφωνα με τα ιςχφοντα ςτθν όμορθ 
αςτικι περιοχι, ηϊνθ που ςε κάκε περίπτωςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 μζτρα.  
β. Στθν υποηϊνθ Β.5.2  
 
Επιτρζπονται μόνο οι χριςεισ, ζργα και δραςτθριότθτεσ που κα προκφψουν φςτερα από μελζτθ διαμόρφωςθσ – ανάδειξθσ τθσ περιοχισ 
με κατεφκυνςθ τθν αναψυχι με ιπιεσ παρεμβάςεισ.  
Επιτρζπονται ζργα – παρεμβάςεισ που ςχετίηονται με υποδομζσ και ζργα κοινισ ωφζλειασ μετά από ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων. Θ 
περιβαλλοντικι αδειοδότθςι τουσ εκδίδεται ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του Φορζα Διαχείριςθσ.     
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γ. Στθν υποηϊνθ Β.5.3  
 
Ρροτείνεται θ δθμιουργία Αςτικοφ Ράρκου Ακλθτιςμοφ/Αναψυχισ/Τουριςμοφ Μάτςικα – Λιμνοποφλα κατόπιν Ειδικισ Ρολεοδομικισ 
Μελζτθσ που κα κακορίςει τουσ όρουσ δόμθςθσ (χαμθλά φψθ, μικροί όγκοι, υποχρεωτικι ςτζγθ κλπ).  Θ ωσ άνω Ειδικι Ρολεοδομικι 
Μελζτθ, πρζπει να ολοκλθρωκεί και εγκρικεί ςε διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν από τθν κφρωςθ και δθμοςίευςθ του παρόντοσ.    
Ρροτεινόμενθ προςκικθ, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ του Ρ.Σ: Με τθν Ειδικι πολεοδομικι μελζτθ, επιτρζπεται να οριςκεί αδόμθτθ ηϊνθ, 
ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ και το περιεχόμενό τθσ ςτθν όμορθ αςτικι περιοχι, ηϊνθ που ςε κάκε περίπτωςθ δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 100 μζτρα.  
Ζωσ τθν ζγκριςθ τθσ προαναφερόμενθσ μελζτθσ ιςχφουν οι χριςεισ γθσ, όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ που κακορίςκθκαν με το από 
17.5.1989 Ρ.Δ. (ΗΟΕ Λωαννίνων).  
 
Για όλθ τθν ζκταςθ τθσ Β5 επιτρζπεται θ χριςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων μόνο τισ ςτζγεσ των κτιρίων, μετά από ζγκριςθ του 
αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικισ.   
 
Γ. Ηϊνθ Γ - Ρεριοχι «Ρεριφερειακοφ Ράρκου».  Θ ηϊνθ Γ3 αποδίδεται ςτθν Α.4.2 
Λ) Ρεριοχζσ εντόσ ΗΟΕ Λωαννίνων ( προτεινόμενεσ υποηϊνεσ Γ1.1, Γ.1.2 και Γ.1.3) : Επιτρζπονται τα αναφερόμενα ςτο από 5.5.1989 
Ρ.Δ/(Δϋ297), όπωσ ιςχφει (ΗΟΕ Λεκανοπεδίου Λωαννίνων) και ςτα εγκεκριμζνα ΓΡΣ και ΣΧΟΟΑΡ, όπωσ ιςχφουν και επιπλζον.  
 (Ρροτεινόμενθ προςκικθ, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ του Ρ.Σ.): Οι κτθνοτροφικζσ εγκαταςτάςεισ (πλθν χοιροςταςίων και 
πτθνοτροφείων), που καταςκευάηονται με ςκελετό κερμοκθπίου βάςει εγκεκριμζνων τφπων καταςκευισ ι κτθνοτροφικζσ εγκαταςτάςεισ 
που καταςκευάηονται βάςει εγκεκριμζνων προτφπων καταςκευισ μζχρι 300 τ.μ. (δεφτερθ κατθγορία κτθνοτρ. Εγκαταςτάςεων Ν. 
4056/2012).   
 
ΛΛ) Ρεριοχζσ εκτόσ ΗΟΕ (προτεινόμενεσ υποηϊνεσ Γ2.1, Γ2.2. και Γ.2.3.) 

 
Α) Για τισ περιοχζσ που δεν ζχουν κακοριςτεί με άλλεσ διατάξεισ απαγορεφςεισ ι χριςεισ επιτρζπονται όλεσ οι χριςεισ, ζργα και 
δραςτθριότθτεσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
    
Β) Ειδικότερα για τισ βιομθχανικζσ και βιοτεχνικζσ εγκαταςτάςεισ δεν επιτρζπονται όςεσ: 

- ανικουν ςτθν κατθγορία Α1  τθσ Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21) όπωσ ιςχφει ι/και  

- Είναι υψθλισ όχλθςθσ Κ.Υ.Α. οικ.3137/Φ.15/2012 (ΦΕΚ Βϋ1048/2012) όπωσ ιςχφει. 
Γ) Επιτρζπεται θ επζκταςθ τθσ ΒΛ.ΡΕ. Λωαννίνων ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
Δ) Απαγορεφεται θ ίδρυςθ νζων, οι επεκτάςεισ και θ αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ των νομίμωσ υφιςτάμενων πτθνοτροφικϊν και 
χοιροτροφικϊν εγκαταςτάςεων.  

                               
Ά ρ κ ρ ο 4 

Διοίκθςθ και-Διαχείριςθ Ρεριοχισ 
 

  Θ διοίκθςθ και διαχείριςθ του Ρεριφερειακοφ Ράρκου Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ (Λωαννίνων), όπωσ οι περιοχζσ αυτοφ οριοκετοφνται 
ςφμφωνα με το άρκρο 2 του παρόντοσ, είναι ςτισ αρμοδιότθτεσ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 15 του ν. 2742/99 όπωσ ιςχφει, του 
Φορζα Διαχείριςθσ τθσ Λ. Ραμβϊτιδασ (που αναφζρεται ςτο παρόν ωσ οικείοσ Φορζασ Διαχείριςθσ τθσ περιοχισ), όπωσ επίςθσ θ 
ςφνταξθ, θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ και θ αξιολόγθςθ των πενταετϊν ςχεδίων διαχείριςθσ και των προγραμμάτων δράςθσ που 
τα ςυνοδεφουν,  που αναφζρονται ςτο άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/1986 όπωσ ιςχφει. 
                     

Ά ρ κ ρ ο 5 
Γενικζσ διατάξεισ 

 
Εντόσ του ςυνόλου των ηωνϊν που ρυκμίηονται από το παρόν διάταγμα, κακορίηονται και τα εξισ: 
 
1.  Για όλα τα επιτρεπόμενα από το παρόν π.δ/γμα, ζργα και δραςτθριότθτεσ, ακολουκείται θ διαδικαςία τθσ περιβαλλοντικισ 
αδειοδότθςθσ, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ αν ρθτά προβλζπεται διαφορετικά ςτο παρόν. Κατά τθ διαδικαςία 
αυτι απαιτείται θ γνωμοδότθςθ του Φορζα Διαχείριςθσ, εκτόσ αν ρθτά προβλζπεται διαφορετικά ςτο παρόν.  
        Για κζματα και προβλιματα που κα ανακφψουν κατά τθν εφαρμογι από το παρόν π.δ/γμα (όροι, περιοριςμοί κ.λπ.) αποφαίνεται ο 
Φορζασ Διαχείριςθσ μετά από ςυνεργαςία με τισ κακ' φλθ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 
     
2. Στον κανονιςμό διοίκθςθσ και λειτουργίασ τθσ Ρεριοχισ Ρροςταςίασ τθσ Φφςθσ και ςτο ςχζδιο διαχείριςθσ εξειδικεφονται κεματικά ι 
χωρικά οι γενικοί όροι και περιοριςμοί ςτισ χριςεισ γθσ, ςτθν εγκατάςταςθ και άςκθςθ δραςτθριοτιτων, ςτθν εκτζλεςθ ζργων και ςτθν 
εφαρμογι προγραμμάτων όπωσ τθσ γεωργίασ, τθσ βόςκθςθσ, τθσ αλιείασ, τθσ κιρασ, τθσ δαςοπονίασ, του  οικοτουριςμοφ, τθσ 
αναψυχισ, τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, κ.λπ. (άρκρο 18 παρ.5 ν. 1650/1986, όπωσ θ παράγραφοσ αυτι αντικαταςτάκθκε με το 
άρκρο 16 παρ.1 ν.2742/1999 και ιςχφει) και ειδικότερα εξειδικεφονται τα αναγκαία μζτρα και προγράμματα, που αφοροφν: 
α. τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν άρδευςθσ, 
β. τθ βοςκοϊκανότθτα κατά είδοσ, ο χρόνοσ, θ διάρκεια και οι χϊροι βόςκθςθσ, ο αρικμόσ και το είδοσ ηϊων που κα επιτρζπονται 
εκάςτοτε, κακϊσ και οι χϊροι και οι υποδομζσ εςταβλιςμοφ, 
γ. τθν ορκολογικι χριςθ, ποιοτικι και ποςοτικι, κακϊσ και  τον τρόπο και χρόνο εφαρμογισ λιπαςμάτων και φυτοφαρμάκων, 
δ. τθ διαχείριςθ των χρθςιμοποιουμζνων ποςοτιτων νεροφ και τθν παρακολοφκθςθ των ποιοτικϊν και ποςοτικϊν παραμζτρων των 
επιφανειακϊν και υπόγειων υδάτων, 
ε. τισ οικολογικζσ - περιβαλλοντικζσ διεργαςίεσ,  
η. το απόκεμα βιοποικιλότθτασ, π.χ. ενδιαιτθμάτων, ειδϊν χλωρίδασ και πανίδασ, 
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θ. τθν διατιρθςθ - ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ τθσ φυςικισ αναγζννθςθσ, του πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ, τθν μετατροπι των κρεπτικϊν 
ςτοιχείων, ουςιϊν και νεροφ, ςε παραγωγι βιομάηασ, 
κ. τισ δράςεισ που λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά ςτισ περιβαλλοντικζσ διεργαςίεσ (όπωσ καλλιζργειεσ, δαςοκομία, διαχειριηόμενθ 
κτθνοτροφία κ.λπ.), 
ι. το πολιτιςτικό περιβάλλον για τον άνκρωπο και ωσ πθγι πρϊτων υλϊν για τισ δραςτθριότθτεσ του, 
ια. τθν διαςφάλιςθ του κφκλου του νεροφ, εμπλουτιςμοφ τθσ υπόγειασ υδροφορίασ και τθν ελαχιςτοποίθςθ των όποιων ρυπαντικϊν 
διαδικαςιϊν ςτο ζδαφοσ, και ςτο νερό, 
ιβ. τθ διαχείριςθ - κακοριςμό, τθσ απαιτοφμενθσ οικολογικισ παροχισ, ςτο ςφνολο του υδάτινου και λιμναίου οικοςυςτιματοσ τθσ 
προςτατευόμενθσ περιοχισ. 

3. Επιτρζπονται τα ζργα και δραςτθριότθτεσ που εξυπθρετοφν ςκοποφσ Εκνικισ Άμυνασ, όπωσ αυτά κακορίηονται με απόφαςθ του 
Υπουργοφ Εκνικισ Άμυνασ κακϊσ και τα ζργα εκνικισ ςθμαςίασ, όπωσ αυτά κακορίηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ με Απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ Υποδομϊν και Δικτφων, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ των 
εκάςτοτε κακϋ φλθν αρμοδίων Υπουργϊν.  

4. Επιτρζπεται θ παρζκκλιςθ από τα οριηόμενα του άρκρου 3 του παρόντοσ, ςε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ, όπωσ π.χ. πυρόςβεςθσ, 
πλθμμφρων, παροχισ βοικειασ ςε κινδυνεφοντα πρόςωπα, όπου τίκεται κζμα δθμόςιασ υγείασ, με τθν προχπόκεςθ ότι, μετά τθν 
παρζλευςθ του κινδφνου, ο αρμόδιοσ φορζασ επζμβαςθσ, κα προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ αποκατάςταςθσ του οικοςυςτιματοσ.  

5. Για τθν ομαλι και αςφαλι λειτουργία του αεροδρομίου και τθν αςφαλι πτιςθ των αεροςκαφϊν ςε εφαρμογι των κανονιςμϊν –
διατάξεων του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Ρολιτικισ Αεροπορίασ (ICAO 14) (ΦΕΚ  Βϋ1816/2007 και ΦΕΚ Βϋ177/2002), τθσ κοινοτικισ  και 
εκνικισ νομοκεςίασ όπωσ ιςχφουν, θ Υ.Ρ.Α πρζπει να εκφράςει ςφμφωνθ γνϊμθ για τθν ίδρυςθ-λειτουργία- χριςθ: α. των ζργων και 
δραςτθριοτιτων που αναφζρονται ςτον Κανονιςμό ICAO, ωσ επικίνδυνα για τθν ομαλι και αςφαλι λειτουργία του αεροδρομίου και τθν 
αςφαλι πτιςθ των αεροςκαφϊν, β. κτιριακϊν εγκαταςτάςεων/καταςκευϊν που πικανόν να αποτελοφν εμπόδια, λόγω τθσ κζςθσ ι του 
φψουσ τουσ για τισ αεροπορικζσ εγκαταςτάςεισ του αεροδρομίου (όπωσ τα ραδιοβοθκιματα), ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. 
ΥΡΑ/Δ3/Δ/3271/781/27.01.2009 Υπουργικι Απόφαςθ ΥΡΜΕ, όπωσ ιςχφει και γ. εξωτερικϊν φϊτων μακράσ ζνταςθσ - εμβζλειασ, κακϊσ 
και θ εκπομπι δεςμϊν ακτίνων laser που μποροφν να προκαλζςουν ςφγχυςθ ςτα πλθρϊματα των αεροςκαφϊν. 

6.  Επιτρζπονται τα ζργα, δραςτθριότθτεσ και χριςεισ γθσ που ςχετίηονται με τθν προςταςία, ςυντιρθςθ, αποκατάςταςθ και ανάδειξθ 
αρχαιολογικϊν χϊρων, πολιτιςτικϊν και κρθςκευτικϊν μνθμείων και ιςτορικϊν τόπων (με ι χωρίσ προςκικθ αναγκαίων καταςκευϊν), 
κακϊσ και θ αρχαιολογικι ζρευνα πεδίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3028/2002 «Για τθν προςταςία των Αρχαιοτιτων και εν γζνει 
τθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ» (ΦΕΚ Αϋ 153/2002) όπωσ ιςχφουν, και εφόςον εκδοκεί θ απαραίτθτθ άδεια, από τουσ κατά περίπτωςθ 
αρμόδιουσ Φορείσ και Υπθρεςίεσ. Επιπλζον για κάκε προτεινόμενο ζργο, δραςτθριότθτα ι χριςθ γθσ εντόσ των κθρυγμζνων 
αρχαιολογικϊν χϊρων ιςχφουν οι διατάξεισ του ανωτζρω όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

7. Τα ζργα και δραςτθριότθτεσ (δευτερογενι και τριτογενι τομζα, Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ, και τουριςτικϊν επιχειριςεων) όπου 
αυτά δεν απαγορεφονται, να είναι ςφμφωνεσ μεταξφ άλλων με τισ διατάξεισ των κανονιςτικϊν πράξεων ζγκριςθσ των Ειδικϊν 
Χωροταξικϊν Ρλαιςίων για τθ Βιομθχανία, ΑΡΕ και Τουριςμοφ αντίςτοιχα όπωσ αυτά ιςχφουν. Από το πενταετζσ ςχζδιο διαχείριςθσ και 
τα ειδικά προγράμματα Δράςθσ μπορεί να επιβάλλονται επιπλζον περιοριςμοί. 

8. Πλα τα ζργα και δραςτθριότθτεσ που δεν είναι ι δεν μποροφν όπωσ λόγω αυξθμζνου ρυπαντικοφ φορτίου των λυμάτων τουσ, να 
ςυνδεκοφν με το αποχετευτικό δίκτυο τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ & Αποχζτευςθσ Λωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), οφείλουν να 
διακζτουν επαρκζσ ςφςτθμα επεξεργαςίασ και διάκεςθσ των λυμάτων τουσ (υγρϊν –ςτερεϊν), το οποίο: να μθν δθμιουργεί άμεςο ι 
ζμμεςο κίνδυνο υποβάκμιςθσ των επιφανειακϊν ι υπόγειων υδάτων και εδαφϊν, κακϊσ και να ςυντθρείται, παρακολουκείται 
ςυςτθματικά κατά τα οριηόμενα τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

9. Επιτρζπονται οι εξορυκτικζσ και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και τα απαραίτθτα ζργα εξυπθρζτθςισ τουσ, με τθν επιςιμανςθ θ 
εξόρυξθ αδρανϊν υλικϊν να γίνεται μόνο εντόσ των κεςμοκετθμζνων λατομικϊν ηωνϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ 
νομοκεςίασ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εξορυκτικϊν και ςυναφϊν δραςτθριοτιτων πρζπει να γίνει αποκατάςταςθ των περιοχϊν τουσ. 
Επιπρόςκετα όςεσ από τισ (Εξορυκτικζσ και Συναφείσ Δραςτθριότθτεσ), κατθγορίασ πρϊτθσ (Α) και κατθγορίασ δεφτερθσ (Β) που 
χρθςιμοποιοφν εκρθκτικά υλικά, τα όρια τθσ ζκταςθσ τουσ πρζπει να απζχουν τουλάχιςτον 1500 μ από τα όρια των Ηωνϊν Α, και Β. 

10. Θ κτθνοτροφία και γενικότερα οι κτθνοπτθνοτροφικζσ εγκαταςτάςεισ, οφείλουν να προςαρμόηονται μεταξφ άλλων ςτισ διατάξεισ του ν. 
4056/2012 «υκμίςεισ για τθ κτθνοτροφία και τισ κτθνοτροφικζσ εγκαταςτάςεισ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ52/2012) ωσ ιςχφει. Με τθν 
ζκδοςθ τθσ κανονιςτικισ πράξθσ ζγκριςθσ του Σχεδίου Διαχείριςθσ και των προγραμμάτων δράςθσ που το ςυνοδεφουν (άρκρο 7 του 
παρόντοσ) είναι δυνατό να προςδιορίηονται επιπλζον όροι και προχποκζςεισ για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία πτθνοκτθνοτροφικϊν 
μονάδων. Ειδικότερα κα πρζπει να τεκοφν όροι και περιοριςμοί τόςο για τθν επεξεργαςία των παραγόμενων αποβλιτων όςο και τθσ 
τελικισ τουσ διάκεςθσ και τθσ λίπανςθσ εδαφϊν για να αποτραποφν φαινόμενα ειςόδου αποβλιτων ςτισ τάφρουσ και τα ρζματα.  

11. Για εγκαταςτάςεισ που ζχουν ι πρόκειται να ζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ, αςχζτωσ μεγζκουσ τουσ, οφείλουν οι φορείσ τουσ να υποβάλουν 
μελζτθ αςφαλείασ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν Κ.Υ.Α. 12044 / 2007 όπωσ αυτι ιςχφει.  

12. Επιτρζπονται: 
12.1 Τα ζργα που αποςκοποφν ςτθ προςταςία, διατιρθςθ, προβολι και ανάδειξθ του λιμναίου και χερςαίου οικοςυςτιματοσ τθσ λίμνθσ 

Ραμβϊτιδασ, ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ τθσ Κ.Υ.Α 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21) ωσ εκάςτοτε ιςχφει, μετά από περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ 
ςφμφωνα με τθ κείμενθ νομοκεςία ι αν άλλωσ περιγράφεται ςτο παρόν διάταγμα. 

12.2 Θ εγκατάςταςθ τθσ απαραίτθτθσ υποδομισ (όπωσ μόνιμο τθλεμετρικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ, παρατθρθτιρια κ.λπ.), για τθν 
επόπτευςθ του χϊρου, τθν περιβαλλοντικι ενθμζρωςθ, τθ ςιμανςθ και τισ λοιπζσ λειτουργίεσ ςτο ςφνολο των περιοχϊν των ηωνϊν τθσ 
Ρροςτατευόμενθσ Ρεριοχισ, ςφμφωνα με τισ εξειδικεφςεισ που αναφζρονται ανά ηϊνθ και εκτελείται, με ευκφνθ του Φορζα 
Διαχείριςθσ ι με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του. 

12.3 Οι ψεκαςμοί ςτο ςφνολο του Ρεριφερειακοφ Ράρκου, μόνον για τθν καταπολζμθςθ των κουνουπιϊν με φιλικά προσ το περιβάλλον 
προϊόντα και μεκόδουσ, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του Φορζα Διαχείριςθσ. 

12.4 Θ ςυνζχιςθ τθσ άςκθςθσ των νόμιμα υφιςταμζνων δραςτθριοτιτων. Ειδικότεροι όροι για αυτζσ δφναται να περιλαμβάνονται ςτον 
Κανονιςμό Διοίκθςθσ και Λειτουργίασ του Ρεριφερειακοφ Ράρκου, μετά από ςυνεργαςία του Φορζα Διαχείριςθσ, των τοπικϊν ΟΤΑ και 
των αντίςτοιχων φορζων κατά δραςτθριότθτα και ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο παρόν π.δ/μα. 

13. Δεν επιτρζπονται: 
13.1 Θ καταςκευι ζργων και θ εγκατάςταςθ δραςτθριοτιτων που περιλαμβάνονται ςτθν κατθγορία Α1  τθσ Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21) όπωσ 

ιςχφει, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται από το παρόν π.δ/γμα ι από άλλεσ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Τθσ απαγόρευςθσ αυτισ, εξαιρείται θ ηϊνθ 
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«Ρεριφερειακό Ράρκο» και τα ζργα που αποδεδειγμζνα αποςκοποφν ςτθν αποκατάςταςθ, βελτίωςθ και διατιρθςθ του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ αυτισ και προβλζπονται από ολοκλθρωμζνα ςχζδια διαχείριςθσ. 

13.2 Πλεσ οι δραςτθριότθτεσ που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ «SEVESO», ςτο ςφνολο τθσ περιοχισ *οδθγία 96/82/ΕΚ του 
Συμβουλίου τθσ 9θσ Δεκεμβρίου 1996 για τθν αντιμετϊπιςθ των κινδφνων μεγάλων ατυχθμάτων ςχετιηομζνων με επικίνδυνεσ ουςίεσ 
(L10/14.01.1997)]. 

13.3 Θ απομάκρυνςθ των φυτοφρακτϊν, με τθν εξαίρεςθ των ζργων αναδαςμοφ. Στα ζργα αναδαςμοφ είναι υποχρεωτικι θ δθμιουργία 
φυτοφρακτϊν.  

13.4 Θ διάκεςθ ανεπεξζργαςτων αςτικϊν λυμάτων, βιομθχανικϊν αποβλιτων, ηωικϊν λυμάτων, θ απόκεςθ αδρανϊν υλικϊν, κακϊσ και 
οποιαδιποτε απόκεςθ τοξικοφ υλικοφ ςτο λιμναίο και χερςαίο περιβάλλον, ςτο ςφνολο των περιοχϊν των ηωνϊν τθσ περιοχισ του 
Ρεριφερειακοφ Ράρκου. Με μζριμνα των αρμόδιων υπθρεςιϊν και ςε ςυνεργαςία με τον Φορζα Διαχείριςθσ επιβάλλεται εντόσ τριετίασ 
από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ θ αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ, όπωσ αναφζρεται ςτισ ςχετικζσ παραγράφουσ του άρκρου 3 του 
παρόντοσ. 

14. Με τθν κανονιςτικι πράξθ ζγκριςθσ του Σχεδίου  Διαχείριςθσ και των προγραμμάτων δράςθσ που το ςυνοδεφουν (άρκρο 7 του 
παρόντοσ), μπορεί να επιβάλλονται πρόςκετοι όροι και μζτρα για όλα τα επιτρεπόμενα ζργα και δραςτθριότθτεσ του άρκρου 3 του 
παρόντοσ, για λόγουσ προςταςίασ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ.  

15. Σε όλεσ τισ περιοχζσ που βρίςκεται εκτόσ εγκεκριμζνων ορίων Γενικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων (Γ.Ρ.Σ.) προ του 1986, εκτόσ υμοτομικϊν 
Σχεδίων (.Σ) ςυμπεριλαμβανομζνων και των τοπικϊν ,εκτόσ των ορίων των οικιςμϊν προ του 1923, εκτόσ των οριοκετθμζνων οικιςμϊν 
κάτω των 2.000 κατοίκων, και γενικότερα εκτόσ των οικιςμϊν με κεςμοκετθμζνα όρια, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν.3937/2011, του 
Ρ.Δ/6-10-78(ΦΕΚ538/Δ/78), του Ρ.Δ./24-5-85(Φ.Ε.Κ.270/Δ/85) όπωσ κάκε φορά ιςχφουν, εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτισ επιμζρουσ 
ηϊνεσ. Αν από άλλεσ διατάξεισ ιςχφουν μργαλφτερα όρια αρτιότθτασ, εφαρμόηοναι αυτά τα όρια 

16. Επιβάλλεται θ οριοκζτθςθ των ρεμάτων, υγροτόπων, καταβοκρϊν πθγϊν και γεωτριςεων. Μζχρι τθν οριοκζτθςθ, για τθν δόμθςθ ιςχφει 
το αρκ. 6 του κτιριοδομικοφ κανονιςμοφ (αποφ. 3046/304/89 ΦΕΚ59/Δ/89). 

17. Ο κακοριςμόσ χϊρων ανζγερςθσ κτιρίων δθμόςιων ςκοπϊν ι κοινοφελϊν ςκοπϊν των Ν.Ρ.Δ.Δ θ των Ν.Ρ.Λ.Δ., κακϊσ και οι όροι και 
περιοριςμοί αυτϊν να εγκρίνονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του ν. 1337/1983, όπωσ αντικαταςτικθκε με το άρκρο 8 
(παρ. 13) του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/85) όπωσ αυτόσ ιςχφει με απόφαςθ του Γ.Γ. Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτ. 
Μακεδονίασ. 

18. 1. Εξαιροφνται των ρυκμίςεων του παρόντοσ τα ζργα και οι δραςτθριότθτεσ, εκτόσ αν ρθτά, προβλζπεται διαφορετικά ςτο παρόν 
π.δ/γμα, που τθν θμζρα δθμοςίευςθσ του: 
1.1 υφίςτανται  και  λειτουργοφν νομίμωσ,  ι  αποκτιςουν ςτθ ςυνζχεια τισ τυχόν προβλεπόμενεσ παρατάςεισ που κα χορθγθκοφν 

αρμοδίωσ ι 
1.2 βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ καταςκευισ με βάςθ ςφννομθ άδεια ι 
1.3 ζχουν δθμοπρατθκεί ι βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ δθμοπράτθςθσ ι 
1.4 ζχουν άδεια εγκατάςταςθσ ι λειτουργίασ ι 
1.5 ζχει εκδοκεί ςχετικι οικοδομικι άδεια ι εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν.2831/2000 ΦΕΚ 140/Δ/2000 ωσ ιςχφει. 
1.6 ζχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτθκεί  με τθ δυνατότθτα εάν απαιτείται επιβολισ αρμοδίωσ πρόςκετων περιβαλλοντικϊν όρων ι 
1.7 ζχει εκδοκεί Ρροκαταρκτικι Ρεριβαλλοντικι Εκτίμθςθ και Αξιολόγθςθ (Ρ.Ρ.Ε.Α.) ι 
1.8 ζχει προθγθκεί, με βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία παραχϊρθςθ κοινόχρθςτων ι δθμοτικϊν γθπζδων για ςυγκεκριμζνθ χριςθ.  
1.9 Είχαν ενταχκεί ςε χρθματοδοτικά προγράμματα 
 
18.2. Για όλα τα ανωτζρω ζργα τθσ παραγράφου 3.1, εντόσ δφο ετϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ςε 
ςυνεργαςία και με τον Φορζα Διαχείριςθσ τθσ περιοχισ, κα πρζπει να ηθτιςουν τθν υποβολι των απαιτοφμενων από τθν εκάςτοτε 
ιςχφουςα νομοκεςία, ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν, για επανεξζταςθ τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ των ζργων, ϊςτε να κρίνουν ποια 
ζργα αντίκεινται ςτον ςκοπό προςταςίασ τθσ περιοχισ και πρζπει να επιβλθκεί παφςθ τθσ λειτουργίασ τουσ ι δεν αντίκεινται και 
διατθροφνται με ι χωρίσ επιβολι πρόςκετων όρων και προχποκζςεων. Εξαιροφνται οι δραςτθριότθτεσ, για τισ οποίεσ ζχει εκδοκεί 
απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων κατά τθν τελευταία πενταετία πριν από τθν δθμοςίευςθ του παρόντοσ. 
 
18.3 Στθν περίπτωςθ που μετά τθν εφαρμογι των προαναφερόμενων, κάποιεσ χριςεισ και δραςτθριότθτεσ κρικοφν ότι αντίκεινται ςτουσ 
ςκοποφσ του παρόντοσ και διακοπεί θ λειτουργία τουσ και τάςςεται εφλογοσ χρόνοσ για τθν απομάκρυνςθ τουσ. Τα νόμιμα υφιςτάμενα 
κτίςματα - κτίρια και υποδομζσ τουσ, δφναται να αλλάξουν χριςθ, μόνο για λόγουσ προςταςίασ και διαχείριςθσ τθσ προςτατευόμενθσ 
περιοχισ ι για άλλθ επιτρεπόμενθ χριςθ. 
 
18.4. Τα νομίμωσ υφιςτάμενα κτίςματα και καταςκευζσ που δεν αναφζρονται ςτα επιτρεπόμενα ζργα των διατάξεων του άρκρου 3 του 
παρόντοσ (εφόςον δεν κρικεί αναγκαία θ απομάκρυνςι τουσ από το εγκεκριμζνο ςχετικό πρόγραμμα δράςθσ),  μποροφν να αλλάξουν τθ  
χριςθ τουσ μόνο για λόγουσ προςταςίασ και διαχείριςθσ τθσ προςτατευόμενθσ περιοχισ ι για άλλθ επιτρεπόμενθ από το παρόν 
διάταγμα χριςθ. Επίςθσ δφναται να βελτιϊνουν, να εκςυγχρονίηουν και να ανακαταςκευάηουν τισ εγκαταςτάςεισ τουσ (με τυχόν 
αναγκαίεσ επεκτάςεισ) για λόγουσ αιςκθτικισ, υγιεινισ, αςφάλειασ, εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (όπωσ τοποκζτθςθ φωτοβολταϊκϊν ςτισ 
υφιςτάμενεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ τουσ) και αποκικευςθσ νεροφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ και μετά από 
ςφμφωνθ γνϊμθ του οικείου Φορζα Διαχείριςθσ και περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ςφμφωνα με τθ διαδικαςία περιβαλλοντικισ 
αδειοδότθςθσ τουλάχιςτον του άρκρου 8 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Αϋ209/2011) όπωσ ιςχφει. 
 
19. Επιτρεπόμενεσ υπό καταςκευι ι νζεσ μονάδεσ που κα εγκαταςτακοφν ςτθν περιοχι και 
για τισ οποίεσ ζχουν εγκρικεί οι περιβαλλοντικοί όροι πριν τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, 
δφνανται να ανανεϊνουν τθν ζγκριςθ των περιβαλλοντικϊν όρων τουσ ςφμφωνα με τθ 
ςχετικι ιςχφουςα νομοκεςία. 
ΛΛ. Γενικοί Προι και Ρεριοριςμοί δόμθςθσ εντόσ περιοχισ Ρεριφερειακοφ Ράρκου Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ (Λωαννίνων): 
1. Για τισ εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ των οικιςμϊν που ανικουν ςτθν  περιοχι Ηαγορίου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του από 26.09.1979 

(ΦΕΚ 815/Δ/1979) Ρ.Δ/τοσ «περί χαρακτθριςμοφ ωσ παραδοςιακϊν των υφιςταμζνων προ του 1923 οικιςμϊν τθσ ευρφτερθσ 
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περιοχισ Ηαγορίου (Θπείρου) κακοριςμόσ ειδικϊν όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ των οικοπζδων αυτϊν», όπωσ τροποποιικθκε με 
το από 15.6.1995 (ΦΕΚ 423/Δ/1995) Ρ.Δ./γμα ωσ προσ τουσ μορφολογικοφσ όρουσ. 

2. Οι διατάξεισ του παρόντοσ υπεριςχφουν, ωσ προσ τισ χριςεισ τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ που επιβάλλονται για λόγουσ 
προςταςίασ, των οριηόμενων ςτθν με αρικ. 4682/2009 ΦΕΚ 529/ΑΑΡ/2009 απόφαςθ Γ.Γ.Ρεριφζρειασ Θπείρου «ϋΕγκριςθ 
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Ρ Διμου Μπιηανίου» Ν.Λωαννίνων και τθν με αρικ. 848/2009 ΦΕΚ211/Α.Α.Ρ./2009

 
απόφαςθ Γ.Γ.Γραμματζα Ρεριφζρειασ 

Θπείρου «ζγκριςθ Σ.Χ.Χ.Ο.Α.Ρ. Διμου Εκάλθσ. 
3. Επιτρζπεται θ πολεοδόμθςθ των οικιςμϊν  και οι αναγκαίεσ επεκτάςεισ αυτϊν, θ χωροκζτθςθ ΡΕΡΟ και γενικά ο πολεοδομικόσ 

και χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε  ιςχφουςεσ πολεοδομικζσ διατάξεισ. 
4.  Στθν περιοχι μελζτθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 22 του Ν1650/1986  ΦΕΚ160/Α/86 «για τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ» 
5. Θ οικοδομικι γραμμι των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων των επιτρεπόμενων δραςτθριοτιτων ορίηεται ςτα 100,0μ τουλάχιςτον από τθν 

όχκθ τθσ λίμνθσ, όπωσ αυτι ζχει κακοριςκεί ςφμφωνα με τθσ διατάξεισ του ν.2971/2001 όπωσ  ιςχφει και τθσ ΗΟΕ Λωαννίνων, εκτόσ 
αν ζχει οριςκεί διαφορετικά ςτο παρόν. 

                                     
Ά ρ κ ρ ο 6 

Αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ 
 

Αρμόδιεσ  υπθρεςίεσ  για  τθν  εφαρμογι  του παρόντοσ διατάγματοσ είναι:   
1.  Ο Φορζασ Διαχείριςθσ τθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ. 
2.  Θ Διεφκυνςθ   Ρεριβαλλοντικοφ   Σχεδιαςμοφ του   Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ   Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ.  
3.  Οι κακ' φλθν αρμόδιεσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ   Ενζργειασ και 

Κλιματικισ Αλλαγισ, και των ςυναρμοδίων Υπουργείων, κακϊσ και υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου- Δυτικισ 
Μακεδονίασ, Ρεριφζρειασ  Θπείρου και λοιπϊν φορζων.    

Ά ρ κ ρ ο 7 
Αντικείμενο του Διαχειριςτικοφ Σχεδίου και των Ρρογραμμάτων Δράςθσ 

 
     Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ του παρόντοσ διατάγματοσ, θ διαχείριςθ και διοίκθςθ τθσ περιοχισ «Ρεριφερειακοφ Ράρκου» Λίμνθσ 
Ραμβϊτιδασ ( Λωαννίνων), πρζπει να ςυντελείται ςφμφωνα με το άρκρο 18, παρ.5 του ν. 1650/86 όπωσ ιςχφει, με τθν εφαρμογι του 
εγκεκριμζνου πενταετοφσ ςχεδίου διαχείριςισ τθσ και των προγραμμάτων δράςθσ που κα το ςυνοδεφουν. Ειδικότερα:  
 
ι. Τα αντικείμενα που ςυγκροτοφν το Σχζδιο Διαχείριςθσ, τθσ περιοχισ «Ρεριφερειακοφ Ράρκου» Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ ( Λωαννίνων),  
δφναται κατϋελάχιςτον να είναι: 
 
1. Θ κατάρτιςθ των ςτόχων διαχείριςθσ τθσ περιοχισ  
2. Θ κατάρτιςθ των ςτόχων και των μζτρων διατιρθςθσ και αποκατάςταςθσ των προςτατευομζνων τφπων οικοτόπων και ειδϊν που 

απαντϊνται ςτισ Η.Ε.Ρ. για τθν άγρια ορνικοπανίδα και Ε.Η.Δ. τθσ περιοχισ. 
3. Θ ιεράρχθςθ των ςτόχων διαχείριςθσ ςε ςχζςθ με τισ τυχόν ςυγκροφςεισ που αντιμετωπίηονται ςτθν περιοχι.  
4. O προςδιοριςμόσ των αναγκαίων μζτρων οργάνωςθσ και λειτουργίασ για τθ διατιρθςθ των αντικειμζνων που προςτατεφονται.  
5.  Θ εξειδίκευςθ όρων και περιοριςμϊν άςκθςθσ δραςτθριοτιτων και εκτζλεςθσ ζργων με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 7, άρκρου 19 και 

παρ. 9 άρκρου 21 του ν. 3937/2011 όπωσ ιςχφουν. 
6. Ο αναλυτικόσ προςδιοριςμόσ των κατευκφνςεων και προτεραιοτιτων για τθν υλοποίθςθ ζργων, δράςεων και μζτρων που 

απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι προςταςία, διαχείριςθ και αποκατάςταςθ των αντικειμζνων που προςτατεφονται κατά 
περίπτωςθ. 

7. Θ κατάρτιςθ τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ αποτελεςμάτων τθσ επιςτθμονικισ παρακολοφκθςθσ των οικοτόπων και ειδϊν κατά το άρκρο 17 
παρ. γ του ν. 3937 /2011 όπωσ ιςχφει .  

8. Θ αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ εφαρμογισ προθγοφμενου ςχεδίου διαχείριςθσ. 
9. Ο προςδιοριςμόσ του κόςτουσ τθσ διαχείριςθσ και οι δυνατότθτεσ κάλυψθσ αυτοφ.  
 
ιι. Τα προγράμματα δράςθσ που ςυνοδεφουν το πενταετζσ ςχζδιο Διαχείριςθσ τθσ περιοχισ, ζχουν ωσ αντικείμενο τθν εξειδίκευςθ των 
αναγκαίων μζτρων, δράςεων, ζργων και προγραμμάτων, τισ φάςεισ, το κόςτοσ, τισ  πθγζσ και τουσ φορείσ χρθματοδότθςισ τουσ, κακϊσ 
και το χρονοδιάγραμμα εκτζλεςισ τουσ και τουσ φορείσ εφαρμογισ τουσ.  
 
Ειδικότερα, μεταξφ των αντικειμζνων των προγραμμάτων δράςθσ τθσ περιοχισ του «Ρεριφερειακοφ Ράρκου» Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ ( 
Λωαννίνων), δφναται κατϋελάχιςτο να είναι: 
1. Θ προςταςία και διατιρθςθ των προςτατευόμενων τφπων οικοτόπων και ειδϊν/ενδιαιτθμάτων (χλωρίδασ, πανίδασ- 

ορνικοπανίδασ-ιχκυοπανίδασ) τθσ περιοχισ, ςε ςχζςθ με τα ζργα και δραςτθριότθτεσ του πρωτογενι, δευτερογενι και τριτογενι 
τομζα ( προςδιοριςμόσ των δυνατοτιτων ανάπτυξθσ του πρωτογενι, δευτερογενι και τριτογενι τομζα, ςε ςχζςθ με τθ φζρουςα 
ικανότθτα τθσ περιοχισ και το κακεςτϊσ προςταςίασ τθσ) Ειδικότερα, θ  οργάνωςθ ςυςτιματοσ μόνιμθσ παρακολοφκθςθσ τθσ 
κατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ και των παραμζτρων του (οικοτόπων,ειδϊν, υδάτινων πόρων, εδάφουσ κτλ). 

2.  Τα είδθ χαρακτθριςμοφ των Ηωνϊν Ειδικισ Ρροςταςίασ (Η.Ε.Ρ.) για τθν άγρια ορνικοπανίδα - χαρτογράφθςθ κρίςιμων 
ενδιαιτθμάτων και πυρινων κατανομισ των ειδϊν χαρακτθριςμοφ και ηωνϊν ευαιςκθςίασ.- Ρροςδιοριςμόσ περιοχϊν Υψθλισ 
Φυςικισ Αξίασ (Υ.Φ.Α.) εντόσ των Ηωνϊν Ειδικισ Ρροςταςίασ (Η.Ε.Ρ.) για τθν άγρια ορνικοπανίδα 

3. Θ ορκολογικι εγκατάςταςθ των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ (Α.Ρ.Ε.), ϊςτε να διαςφαλίηεται θ προςταςία και διατιρθςθ των 
προςτατευόμενων ειδϊν ορνικοπανίδασ τθσ περιοχισ, κακϊσ και των ενδιαιτθμάτων τθσ.  

 
4. Θ ορκολογικι διαχείριςθ τθσ κτθνοτροφίασ και ειδικότερα τθσ ελεφκερθσ βόςκθςθσ, με τον κακοριςμό τθσ βοςκοϊκανότθτασ  κατά 

είδοσ, το χρόνο, τθ διάρκεια και των χϊρων βόςκθςθσ, τον αρικμό και το είδοσ ηϊων και κυψελϊν μελιςςϊν που κα επιτρζπονται 
εκάςτοτε, ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ και τα ςχετικά ςχζδια διαχείριςθσ του Υπ. Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (το ςχζδιο 
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διαχείριςθσ αειφορικισ ανάπτυξθσ και προςταςίασ περιβάλλοντοσ γεωργικϊν και κτθνοτροφικϊν ηωνϊν τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ 
Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ’ που εκπονικθκε ςτο πλαίςιο του ΕΡΑΑ-ΑΥ 2000-2006 και εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικ. 2323751/04-12-2006 
απόφαςθ του ΥΡΑΑΤ). Ειδικότερα, θ ορκολογικι διαχείριςθ των καλαμιϊνων μζςω τθσ ελεγχόμενθσ ελεφκερθσ βόςκθςθσ, με ςτόχο 
τθν προςταςία - διατιρθςθ των προςτατευόμενων φυςικϊν οικοτόπων, ειδϊν και ενδιαιτθμάτων τουσ.  

 
5. Θ ορκολογικι διαχείριςθ των καλλιεργιςιμων εκτάςεων , ϊςτε να διαςφαλίηεται θ προςταςία και διατιρθςθ των φυςικϊν πόρων, 

εδάφουσ, προςτατευόμενων τφπων οικοτόπων, ειδϊν και ενδιατθμάτων τουσ, θ οποία πρζπει να εναρμονίηεται μεταξφ άλλων με τα 
ςχζδια δράςθσ τθσ νιτρορφπανςθσ, κακϊσ και  με τα ςχετικά διαχειριςτικά ςχζδια του Υπ. Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (το 
ϋϋΣχζδιο διαχείριςθσ αειφορικισ ανάπτυξθσ και προςταςίασ περιβάλλοντοσ γεωργικϊν και κτθνοτροφικϊν ηωνϊν τθσ ευρφτερθσ 
περιοχισ τθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασϋϋ που εκπονικθκε ςτο πλαίςιο του ΕΡΑΑ-ΑΥ 2000-2006 και εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικ. 2323751/04-
12-2006 απόφαςθ του ΥΡΑΑΤ). Επιπλζον, θ δθμιουργία τράπεηασ ςπόρων παραδοςιακϊν καλλιεργειϊν, ϊςτε να διαςφαλιςκεί θ 
προςταςία –διατιρθςθ των ενδιαιτθμάτων τροφολθψίασ των προςτατευόμενων ειδϊν ορνικοπανίδασ που απαντϊνται ςτθν 
περιοχι. 

 
6. Θ αλιεία *ςχεδιαςμόσ και  υλοποίθςθ ζργων που αφοροφν τθν αποκατάςταςθ και βελτίωςθ των ενδθμικϊν ιχκυοαποκεμάτων και 

γενικότερα ζργα βελτίωςθσ τθσ αλιευτικισ δραςτθριότθτασ ςφμφωνα με τον ιςχφον Κανονιςμό (ΕΚ) αρ.1100/2007 του Συμβουλίου 
και τα ςχετικά ςχζδια διαχείριςθσ ειδϊν όπωσ του ευρωπαϊκοφ χελιοφ Anguilla Anguilla]. 

 
7. Θ ορκολογικι διαχείριςθ των επιφανειακϊν και υπόγειων υδάτων τθσ περιοχισ,  θ οποία πρζπει να εναρμονίηεται με τα ςχζδια 

διαχείριςθσ των αντίςτοιχων λεκανϊν απορροισ κακϊσ και με τα ςχετικά προγράμματα μζτρων παρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ 
υδάτων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα του ν. 3199/2003. Ειδικότερα, χαρτογράφθςθ, οριοκζτθςθ και αποκατάςταςθ των εποχικϊν και 
μόνιμων μικρϊν υγροτόπων - καταβόκρων, κακϊσ και κακαριςμό –ςυντιρθςθ  τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ, και  των αποςτραγγιςτικϊν 
τάφρων τθσ περιοχισ.  

 
8. Θ ορκολογικι διαχείριςθ των υφιςταμζνων αναχωμάτων (Ρεράματοσ-Αμφικζασ-Ανατολισ) τθσ περιοχισ.  

 
9. Θ ορκολογικι διαχείριςθ τθσ λίμνθσ (εξειδίκευςθ όρων, μζτρων προχποκζςεων ςτα υφιςτάμενα ζργα και δραςτθριότθτεσ που 

εκτελοφνται ςτθν υδάτινθ επιφάνειά τθσ λίμνθσ ), ϊςτε να διαςφαλίηεται θ προςταςία και διατιρθςθ των προςτατευόμενων τφπων 
οικοτόπων , ειδϊν και ενδιαιτθμάτων τουσ.  

 
10. Θ ορκολογικι διαχείριςθ του αιςκθτικοφ δάςουσ Λωαννίνων, κακϊσ και των  δαςϊν, δαςικϊν και αναδαςωτζων εκτάςεων τθσ 

περιοχισ, θ οποία πρζπει να εναρμονίηεται με τα ςχετικά δαςικά διαχειριςτικά ςχζδια, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ προςταςία και 
διατιρθςθ των προςτατευόμενων τφπων οικοτόπων , ειδϊν και ενδιαιτθμάτων τουσ.  

 
11.  Θ ορκολογικι διαχείριςθ των αποβλιτων (υγρϊν και ςτερεϊν) τθσ περιοχισ, για τθν αποφυγι τθσ ρφπανςθσ –υποβάκμιςθσ 

προςτατευομζνων τφπων οικοτόπων , ειδϊν και ενδιαιτθμάτων τουσ.  
 

12.  Θ αξιοποίθςθ  και  ανάδειξθ  των ιςτορικϊν,  λαογραφικϊν και πολιτιςτικϊν ςτοιχείων τθσ περιοχισ, κακϊσ και θ οργάνωςθ- 
προϊκθςθ οικοτουριςτικϊν προγραμμάτων που κα εναρμονίηονται  με τα ςχετικά προγράμματα του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και 
Τουριςμοφ και κα αποςκοποφν ςτθν προςταςία, αποκατάςταςθ, διατιρθςθ και ανάδειξθ του τοπίου, των προςτατευόμενων τφπων 
οικοτόπων και ειδϊν, κακϊσ και των λοιπϊν  ιδιαίτερων ςτοιχείων τθσ περιοχισ . 

 
13.  Θ επίδραςθ των εξαιρουμζνων από τισ απαγορεφςεισ του άρκρου 3 του παρόντοσ χριςεων γθσ, ζργων και δραςτθριοτιτων  ςτθν 

περιοχι (παρ. 2ι του άρκρου 8 του παρόντοσ). Επιπλζον, μελζτθ και προτάςεισ για τα υφιςτάμενα ζργα, δραςτθριότθτεσ και χριςεισ 
γθσ που εγκυμονοφν κίνδυνο για τθν αςφάλεια των πτιςεων  ςε ακτίνα 3.200μ., 8.000μ. και 13.000μ. από το ςθμείο αναφοράσ του 
αεροδρομίου Λωαννίνων, ςφμφωνα με τθ διεκνι *Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Ρολιτικισ Αεροπορίασ (ICAO)+, κοινοτικι και εκνικι 
νομοκεςία που αφορά τθ διαχείριςθ τθσ αναζριασ κυκλοφορίασ , υπθρεςίεσ αεροναυτιλίασ, τθν αςφαλι πτιςθ των αεροςκαφϊν 
πολιτικισ αεροπορίασ-μείωςθ απειλϊν προςκροφςεων πτθνϊν και ηϊων ςε αεροςκάφθ, θ οποία πρζπει να λθφκεί υπόψθ ςϋ όλα 
τα προγράμματα δράςθσ. 

 
14.  Θ κατάρτιςθ ςχεδίου κανονιςτικισ πράξθσ ζγκριςθσ πενταετοφσ ςχεδίου διαχείριςθσ τθσ περιοχισ του «Ρεριφερειακοφ Ράρκου» 

Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ (Λωαννίνων), και των προγραμμάτων δράςεων που το ςυνοδεφουν.  
 

Άρκρο  8 
Μεταβατικζσ διατάξεισ 

 
1. Κάκε διάταξθ που ζρχεται ςυνολικά ι εν μζρει ςε αντίκεςθ  με τισ διατάξεισ του παρόντοσ Διατάγματοσ ι που ανάγεται ςε κζματα 

που ρυκμίηονται από αυτό, καταργείται αντιςτοίχωσ ςυνολικά ι κατά το μζροσ εκείνο ςτο οποίο ζχει επζλκει μεταβολι ςφμφωνα 
με το παρόν. Τθσ ρφκμιςθσ αυτισ εξαιροφνται οι ιςχφουςεσ αυςτθρότερεσ διατάξεισ των κανονιςτικϊν πράξεων για τθν επιβολι 
όρων και περιοριςμϊν ςε χριςεισ και ςε δόμθςθ (όπωσ του ν. 998/79, ν. 3028/2002). 

 
2. Σε περίπτωςθ που ζνα γιπεδο εμπίπτει ςε δφο διαφορετικζσ ηϊνεσ λογίηονται ενιαίεσ για κζματα αρτιότθτασ και μζγιςτθσ 

επιτρεπόμενθσ δόμθςθσ, οι δε χριςεισ να είναι οι επιτρεπόμενεσ που ιςχφουν ςτισ αντίςτοιχεσ ηϊνεσ. 
 

3. Εντόσ 10 ετϊν από τθν ζγκριςθ του παρόντοσ είναι υποχρεωτικι θ μετεγκατάςταςθ των βιομθχανιϊν (που δεν ανικουν ςτισ 
βιομθχανίεσ τροφίμων) και που ανικουν ςτθν κατθγορία Α1 του Ν.4014/2011 και αντίκεινται ςτισ χριςεισ του  παρόντοσ. 

    Στθ διάρκεια αυτι τθσ περιόδου επιτρζπεται ο εκςυγχρονιςμόσ ι και θ επζκταςθ των εγκαταςτάςεων, χωρίσ αφξθςθ  ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 26 του Ν.2831/2000, ΦΕΚ 140/Δ/2000. 
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Άρκρο 9 

Κυρϊςεισ 
 

 Οι παραβάτεσ των διατάξεων του παρόντοσ διατάγματοσ υπόκεινται ςτισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τα άρκρα 17, 20  και 21 του ν. 
4014/2011 όπωσ ιςχφουν,  το άρκρο 28  του ν. 1650/1986 όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 16 του ν. 3937/2011 όπωσ ιςχφει και το 
άρκρο 7 του 4042/2012 όπωσ ιςχφει, κακϊσ και  από τισ ειδικζσ  και γενικζσ ( ν. 1577/1985, όπωσ ιςχφει)  διατάξεισ τθσ εκνικισ 
νομοκεςίασ 
 

 

 

 

   
 
 
 
Οι μειοψθφίεσ των παρατάξεων ,  όπωσ διατυπϊκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, επιςυνάπτονται  ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ τθσ παροφςασ 
απόφαςθσ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Το παρόν Ρρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
 

   Ο Ρρόεδροσ του Ρ.Σ. 
   Σταφροσ Ραργανάσ 

                 
Ακριβζσ Απόςπαςμα       
 
Θ Ρρακτικογράφοσ 
Κεοδϊρα Κ. Μιτςιου 

Ο Γραμματζασ του  Ρ.Σ.  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ 
 

1. Θ ΡΑΑΤΑΞΘ «ΘΡΕΛΟΣ ΑΝΑΤΟΡΘΣ», μειοψθφεί, ζχοντασ κάνει τθν κάτωκι τοποκζτθςθ ( ςυνθμμζνα με α /α : 11 ςτο φάκελο 1/2019 
ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λ.π. ςτα κζματα του Ρ.Σ.) 
 

«ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘ ΤΘΣ ΡΑΑΤΑΞΘΣ «ΘΑ» ΓΛΑ ΤΟ ΡΔ ΛΛΜΝΘΣ 
Κφριε πρόεδρε, κ. Ρεριφερειάρχθ, κ. Αντιπεριφερειάρχεσ, κ.κ. ςυνάδελφοι και παρατθρθτζσ. 
Στθ ςθμερινι μασ τοποκζτθςθ για το ςχζδιο  ΡΔ Λίμνθσ, αναλυτικότερα «Χαρακτθριςμόσ τθσ υδάτινθσ, χερςαίασ και ευρφτερθσ περιοχισ τθσ 
λίμνθσ Ραμβϊτιδασ  Ρ.Ε. Λωαννίνων ωσ Ρεριφερειακό Ράρκο, και  κακοριςμόσ χριςεων γθσ, όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ» επιτρζψτε  μασ  
να ακολουκιςουμε μία ςυνοπτικι ιατρικι μζκοδο προςζγγιςθσ του προβλιματοσ μιασ και μπροςτά μασ ζχουμε ζνα άρρωςτο οικοςφςτθμα 
κατά γενικι ομολογία. 
Λςτορικό τθσ «νόςου»: Το οικοςφςτθμα τθσ λίμνθσ ζηθςε επί αιϊνεσ αυτοδιαχειριηόμενο με φυςικό τρόπο και ζφταςε ωσ τισ μζρεσ τθσ 
δεκαετίασ του 1950 όταν ζγινε θ πρϊτθ ςθμαντικι ανκρωπογενισ παρζμβαςθ με τθν αποξιρανςθ του κάμπου τθσ Λαψίςτασ και ζχαςε μεγάλο 
μζροσ τθσ, του αυτοκακαριςμοφ τθσ και τθσ αποςυμφόρθςθσ κακϊσ και τθν είςοδο των χελιϊν τθσ. Μζχρι και τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1960 
το νερό ιταν διαυγζσ και πόςιμο. Σταδιακά άρχιςαν μπαηϊματα ακόμα και ςε καταβόκρεσ, αναχϊματα προςτατευτικά ι επιδιορκωτικά, 
καταπατιςεισ και πιζςεισ οικοπεδοποίθςθσ. Οι ειςερχόμενοι ρφποι, (πτθνοκτθνοτροφικοί 75%, λιπάςματα-φυτοφάρμακα 20%, αςτικοί 5%) 
επιδείνωςαν τθν κατάςταςθ κυρίωσ μετά το 1974. 
Ραροφςα κατάςταςθ: Θ λίμνθ ζχει μικρφνει ςε ζκταςθ και ζχαςε μζροσ των υγροτόπων (κακαριςμοφ και οξυγόνωςθσ των νερϊν, 
αναπαραγωγισ και τροφολθψίασ), των πλμμθρικϊν εκτάςεων, τθσ ιχκυο-ορνικοπανίδασ και των πθγϊν εμπλουτιςμοφ κφρια από το 
Μιτςικζλι.  Ο υγρότοποσ τθσ Αμφικζασ είναι μεγάλο πρόβλθμα γιατί πζρα από τισ ρθχζσ εκτάςεισ αποκόπθκαν και οι πθγζσ. Τα πθγαία νερά 
εκτρζπονται ςτθ Λαψίςτα από το διπλανό κυρόφραγμα και ζτςι χάκθκαν ο εμπλουτιςμόσ και ο αυτοκακαριςμόσ. Θ χαμθλότερθ ςτάκμθ πίςω 
από το ανάχωμα είναι θ αιτία που χάκθκαν θ πθγι τθσ Ντραμπάτοβασ και άλλεσ μικρότερεσ πθγζσ και του νθςιοφ. Το ανάχωμα Ανατολισ-
Κατςικά ςυντελεί ςτθν απϊλεια αυτοκακαριςμοφ τθσ λίμνθσ. Κοντολογίσ ςιμερα θ λίμνθ είναι ευτροφικι ζωσ υπερτροφικι με ρφπουσ ςτον 
πυκμζνα, κφρια από βαρζα μζταλλα,  κατά καιροφσ κυανοτοξίνεσ, δυςοςμία, νεκρά ψάρια κ.λπ. με κατάρρευςθ τθσ αλιευτικισ παραγωγισ. Οι 
καταπατιςεισ, οικοπεδοποιιςεισ, δομιςεισ ςυνεχίηονται παράνομα ι θμι-νόμιμα ι δια τθσ πλαγίασ οδοφ και από τθν απουςία κεςμικοφ 
πλαιςίου.  
Διάγνωςθ: Μόνο μία. Το οικοςφςτθμα «νοςεί» βαρζωσ, κατϋάλλουσ αργοπεκαίνει και είναι δφςκολο να επανακάμψει. Αν ςυνεχιςτοφν ζτςι οι 
πιζςεισ και ο τρόποσ διαχείριςθσ του προβλιματοσ κα παραδϊςουμε ςτισ επόμενεσ γενιζσ μία βρϊμικθ  νεκρι πιςίνα. Οι ευκφνεσ για όλα 
ζχουν ονοματεπϊνυμο. 
Αντιμετϊπιςθ-Κεραπεία: Το φιλοςοφικό και πολιτικό πλαίςιο τθσ ςτάςθσ μασ απζναντι ςτο πρόβλθμα ζχει τρείσ εκδοχζσ κατά τθ γνϊμθ μασ.  
1) Οικονομίςτικθ και ςτυγνι εκμετάλλευςθ του «προϊόντοσ» παραβλζποντασ τισ ςυνζπειεσ για το οικοςφςτθμα. 
2) Λίγο ζτςι και λίγο αλλοιϊσ κρατϊντασ ιςορροπίεσ. 
3) Ρροτεραιότθτα ςτο οικοςφςτθμα και τθν αειφορία του. Διατιρθςθ των νόμιμων και αδφνατο να αποςυρκοφν παρεμβάςεων ζωσ τθ λιξθ 
περιβαλλοντικϊν και λοιπϊν αδειοδοτιςεων (όρα Μάτι).  Αναίρεςθ όςων παρανομιϊν ζχουν ςυντελεςτεί και αυτό πρζπει και μπορεί να 
γίνει.  
Εμείσ ςυνταςςόμαςτε με τθν τρίτθ επιλογι. 
Δια ταφτα: 
Το ΡΔ πρζπει να προχωριςει και να εκδοκεί αμεςότατα. Κεωροφμε κετικι τθν πρωτοβουλία του Υπουργείου να ξεκινιςει τθ διαδικαςία 
ζκδοςθσ του ΡΔ. Ζνα ΡΔ που θ κακυςτζρθςθ ζκδοςισ του δθμιουργοφςε ςυνεχϊσ νζεσ μθ αναςτρζψιμεσ παρεμβάςεισ με τθν «ανοχι» 
υπθρεςιϊν και φορζων. Θ τακτικι αυτι ζχει επιφζρει ςθμαντικι επιβάρυνςθ τόςο ςτθ Λίμνθ  όςο και τθν ευρφτερθ περιοχι. Εκτιμοφμε ότι το 
ΡΔ που δόκθκε ςτθ δθμοςιότθτα και βρίςκεται υπό διαβοφλευςθ εμπεριζχει ςθμεία τα οποία χριηουν ουςιαςτικϊν διορκϊςεων ϊςτε να 
καταςτεί ζνα ςθμαντικό εργαλείο προςταςίασ τθσ Λίμνθσ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Λεκανοπεδίου. Το Υπουργείο  πρζπει να αναλάβει 
τθν ευκφνθ μιασ ιςορροπθμζνθσ ςφνκεςθσ των απόψεων που κα κατατεκοφν ςτθ διαβοφλευςθ τόςο ατομικά όςο και από τουσ φορείσ ι 
ςυλλογικότθτεσ τθσ περιοχισ. Ρρόταςι μασ να  αποτυπϊνονται ςτο χάρτθ τα κακοριςμζνα όρια τθσ λίμνθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ τθσ 
Κτθματικισ Υπθρεςίασ που ζχουν ολοκλθρωκεί. Επιπρόςκετα πρζπει να ςυνταχκεί εκ νζου θ Στρατθγικι Ρεριβαλλοντολογικι Μελζτθ τθσ 
Λίμνθσ (ΣΡΜΕ). 
 Το βαςικότερο είναι να μθ ξεχνάμε ότι θ Λίμνθ χαρακτθρίςτθκε από το ΥΡ. ΡΟ ωσ ιςτορικό διατθρθτζο μνθμείο και ωσ τζτοιο πρζπει να 
αντιμετωπιςτεί. 
Ειδικότερα, εκτόσ από επί μζρουσ μικροδιορκϊςεισ που κα αποςτείλουμε ςτο ΥΡΕΝ, επιςθμαίνουμε επιγραμματικά τα εξισ: 

Άρκρο 2 
Χαρακτθριςµόσ και οριοκζτθςθ περιοχισ και ηωνϊν 
Λ. Ηϊνθ Α 
δ) A4 που αποτελείται από περιλαμβάνει αποκοµµζνεσ από τθ λίµνθ παραλίµνιεσ και λιµναίεσ περιοχζσ εξαιτίασ των μόνιμων καταςκευϊν 
αναχωμάτων άνευ περιβαλλοντικϊν αδειοδοτιςεων και υδρογεω λογικϊν μελετϊν τθσ καταςκευισ αναχωµάτων και διακρίνεται ςτισ 
υποηϊνεσ  Α4.1 και Α4.2. 
ςτ) Α6 που αποτελεί περιλαμβάνει παραλίµνια αγροτικι περιοχι υψθλισ παραγωγικότθτασ αγροτικι περιοχι ςφµφωνα µε το Ρ.Δ. ΗΟΕ 
λεκανοπεδίου Λωαννίνων ωσ ζνδειξθ γθσ υψθλισ παραγωγικότθτασ και ακολουκεί τα όρια του δρόμου αναδαςμοφ και τα όρια τθσ ηϊνθσ 
Β2.4. 
ΛI. Ηϊνθ B  
ε)  Β5 που περιλαµβάνει τθν περιαςτικι περιοχι µε οικιςτικι ανάπτυξθ ςε επαφι µε τθ λίµνθ Ραµβϊτιδα  και 
χαρακτθρίηεται ωσ Ρεριοχι «Οικοανάπτυξθσ»   ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΥΣΛΚΩΝ ΥΔΑΤΛΝΩΝ ΚΑΛ ΧΕΣΑΛΩΝ ΣΧΘΜΑΤΛΣΜΩΝ ςφμφωνα με τθν 
αρικμ.3595/2007 απόφαςθ του ΣΤΕ. 
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Άρκρο 3 
Επιτρεπόμενεσ Χρήςεισ, ζργα και δραςτηριότητεσ, µζτρα, όροι και περιοριςµοί προςταςίασ και διαχείριςησ εντόσ περιοχήσ «Περιφερειακοφ 
Πάρκου» λίμνησ Παμβώτιδασ Ιωαννίνων.  

Λ. Ηϊνθ Α 
 

Λ.1. Ηϊνθ Α1 
Εκτόσ από τα ιςχφοντα ςτθν παράγραφο Λ του παρόντοσ άρκρου, επιτρζπονται: 
β) Ρεριβαλλοντικζσ  αδειοδοτιςεισ  και υδρογεωλογικζσ μελζτεσ για δραςτθριότθτεσ ςτθν υδάτινθ ζκταςθ τθσ λίµνθσ (κίνθςθ ςκαφϊν 
ςυγκοινωνίασ, υδροπλάνων( **δεν υπάρχει νομοκεςία για τον αν επιτρζπονται ςτισ λίμνεσ!!- μόνο για κάλαςςεσ), ακλθτιςµοφ και 
αναψυχισ), όπωσ και για ςυγκεκριμζνθ διεξαγωγι αγωνιςτικϊν εκδθλϊςεων(*) τοπικοφ, εκνικοφ ι διεκνοφσ επιπζδου, που κα ζχουν 
αιτιολογθµζνθ γνϊµθ από τθ ∆ιεφκυνςθ Υδάτων τθσ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ και ςφµφωνθ γνϊµθ από το Φορζα ∆ιαχείριςθσ, κακϊσ 
και ςφµφωνα µε τουσ ειδικότερουσ όρουσ του ςχεδίου διαχείριςθσ. 
(*) χρειάηεται εγκεκριμζνθ μελζτθ  
(**) Υπάρχει νομικό κενό για τισ λίμνεσ που αν δεν καλυφκεί κα απορριφκεί από το ΥΡ.Ε.Ν.)  

 
Λ.3. Ηϊνθ Α3 
α) Απαγορεφεται θ οποιαδιποτε κατάτµθςθ γθπζδων, εκτόσ των γθπζδων ζργων και δραςτθριοτιτων διαχείριςθσ υδάτων και υγρϊν 
αποβλιτων, κακϊσ και θ δόµθςθ 
µόνιµων εγκαταςτάςεων. 
β) Επιτρζπονται, επιπλζον των αναφεροµζνων ςτθν παράγραφο Λ του παρόντοσ άρκρου: 

1. Κατόπιν Ρεριβαλλοντικϊν αδειοδοτιςεων, οι εγκαταςτάςεισ – απαραίτθτεσ υποδοµζσ για τθν εξυπθρζτθςθ του ακλθτισµοφ, όπωσ 
περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, όπωσ παρατιρθςθσ όπωσ φφςθσ και όπωσ αναψυχισ, όπωσ: βελτίωςθ µονοπατιϊν, πεηόδροµοι, 
ποδθλατόδροµοι, ςτζγαςτρα – παρατθρθτιρια, πινακίδεσ πλθροφόρθςθσ, υπαίκριοι χϊροι περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και θ 
ςυντιρθςθ – βελτίωςι όπωσ για τθν οργάνωςθ και εξυπθρζτθςθ των προαναφερκζντων δράςεων, βάςει όπωσ κείµενθσ νοµοκεςίασ, 
µετά από περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ όπωσ ιςχφει και µετά από αιτιολογθµζνθ γνωµοδότθςθ του Φορζα ∆ιαχείριςθσ. 

 
4. Οι εργαςίεσ κακαριςµοφ και ςυντιρθςθσ αποςταγγιςτικϊν τάφρων τθσ λίµνθσ όπωσ: αποµάκρυνςθ φερτϊν υλικϊν, εκβάκυνςθ 
και λοιπά εγγειοβελτιωτικά ζργα, µετά από περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ και τθ ςφµφωνθ γνϊµθ τθσ αρµόδιασ Υπθρεςίασ Υδάτων 
τθσ οικείασ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ και του Φορζα∆ιαχείριςθσ. 

Λ . 4. Ηϊνθ Α4 
α) Στθ ηϊνθ Α4.1: 
Εκτόσ από τα αναφερόµενα ςτθν παράγραφο Λ, επιτρζπονται: 

1. Κατόπιν Ρεριβαλλοντικϊν αδειοδοτιςεων και υδρογεωλογικϊν μελετϊν, οι εγκαταςτάςεισ και οι απαραίτθτεσ υποδοµζσ για τθ 
διεξαγωγι αγωνιςτικϊν εκδθλϊςεων τοπικοφ, εκνικοφ ι διεκνοφσ επιπζδου και άλλων δραςτθριοτιτων (κίνθςθ ςκαφϊν ςυγκοινωνίασ, 
ακλθτιςµοφ και αναψυχισ) ςτθν υδάτινθ ζκταςθ τθσ λίµνθσ, που κ α  ζχουν προεγγρικεί ζγκριςθ από τθ ∆ιεφκυνςθ Υδάτων τ ι σ  
α ρ μ ό δ ι ε σ  Υ π θ ρ ε ς ί ε σ  τθσ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ,τθν αιτιολογθµζνθ γνωµοδότθςθ από τον Φορζα ∆ιαχείριςθσ και ςφµφωνα 
µε τουσ ειδικότερουσ όρουσ του ςχεδίου διαχείριςθσ. 
3.  Οι εγκαταςτάςεισ απαραίτθτεσ υποδοµζσ για τθν εξυπθρζτθςθ του ακλθτιςµοφ, τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, τθσ παρατιρθςθσ 

τθσ φφςθσ και τθσ αναψυχισ, όπωσ: βελτίωςθ µονοπατιϊν, πεηόδροµοι, ποδθλατόδροµοι, ςτζγαςτρα - παρατθρθτιρια, πινακίδεσ 
πλθροφόρθςθσ, υπαίκριοι χϊροι περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και θ ςυντιρθςθ - βελτίωςι τουσ για τθν οργάνωςθ και 
εξυπθρζτθςθ των προαναφερκζντων δράςεων, βάςει τθσ κείµενθσ νοµοκεςίασ, τισ περιβαλλοντικζσ αδειοδοτιςεισ τθν υδρογεολογικι 
μελζτθ και µε τθν αιτιολογθµζνθ γνωµοδότθςθ του Φορζα ∆ιαχείριςθσ. 

β) Στθ ηϊνθ Α4.2: 

1. Απαγορεφεται θ οποιαδιποτε κατάτµθςθ γθπζδων και θ δόµθςθ µόνιµων εγκαταςτάςεων. 

2. Επιτρζπονται, επιπλζον των αναφεροµζνων ςτθν παράγραφοΛ: 
Οι εργαςίεσ κακαριςµοφ και ςυντιρθςθσ τθσ λίµνθσ όπωσ: αποµάκρυνςθ  φερτϊν υλικϊν, διαχείριςθ καλαµιϊνων, εκβάκυνςθ και λοιπά 
εγγειοβελτιωτικά  ζργα, ςφµφωνα µε τισ κείµενεσ διατάξεισ,τθν υδρογεωλογικι μελζτθ και των περιβαλλοντικϊν αδειοδοτιςεων και µετά 
από τθ ςφµφωνθ γνϊµθ τθσ αρµόδιασ ΥπθρεςίασΥδάτων  των Υπθρεςιϊν τθσ οικείασ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ κακϊσ και του Φορζα 
∆ιαχείριςθσ 

 
Λ . 7. Ηϊνθ Α7 
α) Απαγορεφεται θ οποιαδιποτε κατάτµθςθ γθπζδων και θ δόµθςθ µόνιµων εγκαταςτάςεων, εκτόσ των γθπζδων ζργων και 
δραςτθριοτιτων διαχείριςθσ υδάτων και υγρϊν αποβλιτων. 
β) Επιτρζπονται, επιπλζον των αναφερόµενων ςτθν παράγραφο Λ του παρόντοσ       
Συμπλιρωςθ: Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ και ςυντιρθςθσ των εποχιακϊν υγροτόπων ςφμφωνα με τα οριηόμενα τθσ υποπαραγράφου Λ1γ.  

 
ΛΛ.1. Ηϊνθ Β1 Ρου διακρίνεται ςτισ υποηϊνεσ : Β1.1, Β1.2, Β1.3. 
 
Συμπλιρωςθ:  να επιτρζπονται επιπλζον και κτθνοτροφικζσ εγκαταςτάςεισ;; 

 Και λιψθ μζτρων προςταςίασ των πθγϊν ςτθν περιοχι Β1.4 
 

ΛΛ.5 Ηϊνθ Β5 
Εκτόσ από τα αναφερόµενα ςτθν παράγραφο Λ: 

α) Στθν υποηϊνθ Β.5.1.  
Να προςτεκεί 
Αδόμθτθ παραλίμνια ηϊνθ 300 μ. από τθν κακοριςμζνθ όχκθ τθσ Λίμνθσ 
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(Βάςει τθσ απόφαςθσ του ΥΡ.ΡΟ – που υπεριςχφει όλων των νόμων και διατάξεων των διαφόρων Υπουργείων-  που λζει ότι θ Λίμνθ 
Ραμβϊτιδα είναι Λςτορικό διατθρθτζο μνθμείο και άρα πρζπει βάςει τθσ απόφαςθσ αυτισ, να ιςχφουν τα 300μ. από τθν κακοριςμζνθ όχκθ 
τθσ Λίμνθσ. Επιπλζον επί αυτοφ ζχουμε από το 2013, τθν ςφμφωνθ γνϊμθ όλων των φορζων ιτοι : Διμου, Φορζα διαχείριςθσ, ΤΕΕ και τθσ 
Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.  
Θ  Ρεριφερειακι Αρχι επιμζνει να ιςχφουν τα 100μ. με βάςθ τθ ΗΟΕ από το 2013  αλλά αυτό είναι αςφμβατο με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του 
ΥΡΡΟ που υπεριςχφει όλων.  
1. Επιτρζπεται θ δθµιουργία Μθτροπολιτικοφ Ράρκου, µε ιπια δόµθςθ, ιπιεσ εγκαταςτάςεισ , µετά από ειδικι µελζτθ θ οποία κα 
εξειδικεφςει και κα κακορίςει µεταξφ άλλων τισ επιτρεπόµενεσ χριςεισ, τουσ κοινόχρθςτουσ, δοµιςιµουσ χϊρουσ και λοιποφσ όρουσ και 
περιοριςµοφσ δόµθςθσ , όπου κατϋελάχιςτον κα ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ παραγράφου ΛΗ. 1α. του άρκρου 3 του από 5.5.1989 π.δ/γµατοσ 
(∆ϋ297) όπωσ τροποποιικθκε και ςυµπλθρϊκθκε από το Ρ∆30.3.93 (ΦΕΚ ∆’ 389). Για το υπόλοιπο τμιμα τθσ ζκταςθσ που μπορεί να δομθκεί 
κα εκπονθκεί πολεοδομικι μελζτθ οργάνωςθσ τθσ περιοχισ με κακοριςμό ειδικϊν όρων δόμθςθσ. 
Aπαγορεφεται θ ζκδοςθ νζων οικοδοµικϊν αδειϊν για τθν ανζγερςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ 
τθσ ειδικισ μελζτθσ οργάνωςθσ τθσ υποηϊνθσ Β5.1 από τον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.  
Κατϋεξαίρεςθ µποροφν να εκδοκοφν οικοδοµικζσ άδειεσ (εφόςον απαιτοφνται) για ίδρυςθ, λειτουργία και εξυπθρζτθςθ ζργων υποδοµϊν 
και κοινισ ωφζλειασ, και των ζργων και δραςτθριοτιτων που ζχουν αδειοδοτθκεί περιβαλλοντικά, εφόςον ο οικείοσ Φορζα ∆ιαχείριςθσ 
βεβαιϊςει ότι πλθροφν τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3.2.δ του άρκρου 5 του ν. 3937/2011. 
β) Στισ υποηϊνεσ Β5.2. και Β.5.3. 
Να προςτεκοφν 
Διατιρθςθ αδόμθτθσ παραλίμνιασ ηϊνθσ 100μ. από τθν κακοριςμζνθ όχκθ Λίμνθσ.  
1. Aπαγορεφεται θ ζκδοςθ νζων οικοδοµικϊν αδειϊν για τθν ανζγερςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων. Κατϋεξαίρεςθ µποροφν να εκδοκοφν 

οικοδοµικζσ άδειεσ (εφόςον απαιτοφνται) για ίδρυςθ, Κατϋεξαίρεςθ επιτρζπονται ζργα –παρεμβάςεισ που ςχετίηονται με τθ 
λειτουργία και εξυπθρζτθςθ ζργων υποδοµϊν και κοινισ ωφζλειασ, όπωσ  και των ζργων και δραςτθριοτιτων που ζχουν 
αδειοδοτθκεί παλαιότερα περιβαλλοντικά και χριηουν επικαιροποίθςθσ με τουσ νζουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία και εφόςον ο οικείοσ Φορζασ ∆ιαχείριςθσ βεβαιϊςει ότι πλθροφν τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3.2.δ του άρκρου 5 του ν. 
3937/2011. 

    Να μθν επιτρζπονται οι παρεκκλίςεισ .  
 
Τελειϊνοντασ ςασ καλοφμε να αναλάβουμε όλοι τισ ευκφνεσ που μασ αναλογοφν για τθ ςωτθρία του οικοςυςτιματοσ τθσ 
χιλιοτραγουδιςμζνθσ Ραμβϊτιδασ και τθσ πόλθσ μασ. 
Σασ ευχαριςτϊ πολφ 
Κϊςτασ Μπαςιοφκασ 
Επικεφαλισ τθσ Ραράταξθσ «Ιπειροσ Ανατροπισ» 
 
 
 
2.  Τα μζλθ τθσ  παράταξθσ  «ΣΥΜΜΑΧΛΑ ΘΡΕΛΩΤΩΝ »  κ.κ. Χατηθεφραιμίδθσ, Χαμπίμπθσ και  Ηάκασ ,  μειοψθφοφν, ζχοντασ κάνει τθν 

κάτωκι τοποκζτθςθ ( ςυνθμμζνα με α /α : 12 ςτο φάκελο 1/2019 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λ.π. ςτα κζματα του Ρ.Σ.) 
 
«ΣΧΕΔΛΟ ΡΟΕΔΛΚΟΥ ΔΛΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΤΘΣ ΛΛΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΛΔΑΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
 
Θ κατά πολλοφσ αναμενόμενθ περιβαλλοντικι καταςτροφι τθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ και θ ανεπιφφλακτα επιτακτικι αναγκαιότθτα λιψθσ 
μζτρων που κα τθν αποτρζψουν, ζχουν κατά καιροφσ απαςχολιςει τουσ πολιτικοφσ φορείσ όλων των βακμίδων, τισ περιβαλλοντικζσ 
οργανϊςεισ, τα επιμελθτιρια όλων των επιςτθμονικϊν φορζων και ειδικοτιτων, τουσ Ρανεπιςτθμιακοφσ Φορείσ κακϊσ και τθν τοπικι και 
ευρφτερθ κοινωνία του Νομοφ Λωαννίνων. 
 
Θ κζςπιςθ και εφαρμογι του Καλλικράτθ ςε Ρεριφερειακό και Δθμοτικό επίπεδο, ζφερε εκ νζου το πρόβλθμα τθσ Λίμνθσ ςτθν επικαιρότθτα, 
αλλά δυςτυχϊσ οι μζχρι τϊρα προςπάκειεσ που ζχουν δρομολογθκεί από το Υ.Ρ.Ε.Κ.Α., με ςκοπό τθ κζςπιςθ Ρ.Δ. για τθ λιψθ μζτρων 
αποκατάςταςθσ, τθσ από  δεκαετιϊν διαταραγμζνθσ οικολογικισ ιςορροπίασ τθσ, δεν ζχουν τφχει τθσ κατάλλθλθσ αποδοχισ από τουσ 
διάφορουσ φορείσ ςε Ρεριφερειακό και τοπικό επίπεδο και από τουσ κατοίκουσ των Λωαννίνων. Μια απόρριψθ που δεν βρίςκει τισ ρίηεσ ςτθν 
χαριτολογοφμενθ ζκφραςθ "Θπειρϊτικο αγφριςτο κεφάλι", αλλά ςτθν αςάφεια των προσ κεςμοκζτθςθ προτεινόμενων μζτρων. 
Θ ςυνεπακόλουκθ ολιγωρία και θ αδιαφορία που προζκυψε από τθν απόρριψθ των μζχρι τϊρα ςχεδίων του Ρ.Δ. για τθ Λίμνθ ζχουν γίνει κατ' 
επανάλθψθ κζμα ςτα ΜΜΕ και θ μζχρι τϊρα απόδοςθ   ευκυνϊν "κατά παντόσ υπευκφνου" είναι γνωςτι. 
 
Το ςυνεχζσ "πιγαινε ζλα" των προτάςεων ζχει δθμιουργιςει  και αυτό με τθ ςειρά του τθ δικι του "τελματϊδθ κατάςταςθ" θ μθ εξυγίανςθ 
του οποίου κα οδθγιςει αργά και ςτακερά ςτο "ςθμείο μθδζν", που δεν είναι άλλο από τθν ολοςχερι οικολογικι καταςτροφι  τθσ Λίμνθσ, με 
όλεσ τισ ςυνεπακόλουκεσ επιπτϊςεισ για τθν πόλθ  και το ευρφτερο οικολογικό περιβάλλον του λεκανοπεδίου των Λωαννίνων.  
 
Ζτςι λοιπόν, πολφ φοβόμαςτε ότι από τθν αναγκαιότθτα λιψθσ μζτρων και ενεργειϊν που κα αποβλζπουν ςτθν αποκατάςταςθ τθσ 
οικολογικισ ιςορροπίασ, κακιςτϊντασ τθν περίπτωςθ τθσ Λίμνθσ "παράδειγμα προσ μίμθςθ", κα περάςουμε ςε μια μόνιμθ κατάςταςθ 
οικολογικισ υποβάκμιςθσ, με αποτζλεςμα θ Ραμβϊτιδα να κεωρείται άλλο ζνα "ελλθνικό παράδειγμα προσ αποφυγι!" 
 
Θ Ρεριφερειακι Διοίκθςθ τθσ Θπείρου δεν ζχει μζχρι ςιμερα ανταποκρικεί ςτο φψοσ των περιςτάςεων. Τα μιςόλογα των τοποκετιςεϊν τθσ 
δίνουν και παίρνουν και θ απραξία τθσ ψάχνει να βρει απεγνωςμζνα "δικαιολογίεσ" ςτθν οποιαδιποτε μζχρι τϊρα αποτυχία του Υ.Ρ.Ε.Κ.Α. να 
παρουςιάςει ζνα κοινά αποδεκτό ςχζδιο Ρ.Δ. για τθ Λίμνθ. Το προτεινόμενο "πεδίο δράςθσ" τθσ, μζχρι τϊρα, περιορίηεται ςε γενικότθτεσ και 
αοριςτίεσ.  
 
Θ Ραράταξι μασ "ΣΥΜΜΑΧΛΑ ΘΡΕΛΩΤΩΝ»  -κ.κ. Χατηθεφραιμίδθσ, Χαμπίμπθσ, Ηάκασ-  , από τθ κζςθ τθσ Μείηονοσ Αντιπολίτευςθσ 
προςπάκθςε, μζςα από τισ τοποκετιςεισ και προτάςεισ τθσ, ςτισ αντίςτοιχεσ κεματικζσ ςυνεδριάςεισ του Ρ.Σ. για το Ρ.Δ. τθσ Λίμνθσ ( 7/2 και 
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17/10/2011), να δρομολογιςει τθν από κοινοφ λιψθ πρωτοβουλίασ για τθ ςφνταξθ ενόσ  ςχεδίου Ρ.Δ. το οποίο και κα πρότεινε για ςυηιτθςθ 
προσ το Υ.Ρ.Ε.Κ.Α. και προσ όλουσ τουσ αρμόδιουσ Φορείσ. Αλλά δυςτυχϊσ θ πρόταςι μασ δεν ζτυχε τθσ ανάλογθσ ςτιριξθσ και αποδοχισ από 
τθν Ρεριφερειακι Διοίκθςθ. 
 
Θ Ραράταξι μασ, κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ 17θσ Οκτϊβρθ του 2011, διαπιςτϊνοντασ για άλλθ μια φορά τθν αναποτελεςματικότθτα τθσ 
Ρεριφερειακισ Διοίκθςθσ ςτθ λιψθ πρωτοβουλιϊν επί του κζματοσ, γνωςτοποίθςε τθν απόφαςι τθσ να μελετιςει και να παρουςιάςει τθν 
δικι τθσ πρόταςθ για το Ρ.Δ. τθσ Λίμνθσ των Λωαννίνων. 
 
Γενικζσ Αρχζσ του ςχεδίου του Ρ.Δ. για τθν Λίμνθ  

Υψομετρικι οριοκζτθςθ  τθσ Λίμνθσ ςτα 469,54μ. 
 Επαρκισ αιτιολόγθςθ τθσ χωροκζτθςθσ των ηωνϊν και αποφυγι κακοριςμοφ υπεράρικμων και αδικαιολόγθτων υποηωνϊν 
Ακριβισ κακοριςμόσ των χριςεων και μζτρων προςταςίασ των ηωνϊν α & β και κζςπιςθ κινιτρων για τθν ενεργι προςταςία και 

διαχείριςθ τουσ. 
Ρροςταςία τθσ γεωργικισ γθσ από τισ εκάςτοτε πιζςεισ για τθν αλλαγι χριςθσ τθσ Κζςπιςθ κινιτρων για τθν προϊκθςθ βιολογικϊν 

καλλιεργειϊν. 
Ελαχιςτοποίθςθ του κακοριςμοφ χριςεων και περιοριςμϊν ςτισ υπόλοιπεσ ηϊνεσ με ταυτόχρονθ λιψθ μζτρων προφφλαξθσ  τουσ ζωσ 

ότου τεκεί ςε εφαρμογι το υπό μελζτθ υκμιςτικό Σχζδιο του Λεκανοπεδίου Λωαννίνων.  
Ρρόβλεψθ για τθν απομάκρυνςθ των μπαηωμάτων και των αναχωμάτων ι τθν διάνοιξθ των τελευταίων ςε οριςμζνα ςθμεία, ζτςι ϊςτε 

να διευκολυνκεί αφενόσ μεν θ μερικι ι ολικι αποκατάςταςθ  των υγροτοπικϊν εκτάςεων και θ επαναςφνδεςθ τουσ με τθν Λίμνθ 
αφετζρου θ επικοινωνία τθσ Λίμνθσ με τισ υπάρχουςεσ πθγζσ 

Ρρόβλεψθ δθμιουργίασ πριν τθ Λίμνθ ταμιευτιρων που κα αποςκοποφν ςτθν κακίηθςθ φερτϊν υλικϊν, ςτθν ςυγκζντρωςθ και 
απομάκρυνςθ βαρζων μετάλλων, ςτθν αδρανοποίθςθ των γεωργικϊν λιπαςμάτων και κτθνοτροφικϊν καταλοίπων από τθν 
κτθνοτροφία ελευκζρασ βοςκισ ςτθ γφρω περιοχι 

Επιβολι ςφνδεςθσ των παραλίμνιων οικιςμϊν με το βιολογικό κακαριςμό 
Ρρόβλεψθ για τθ δθμιουργία φυςικϊν και τεχνικϊν ταμιευτιρων νεροφ (ειλθμμζνθ απόφαςθ τθσ Ε.Ε. με χρονικό όριο υλοποίθςθσ τθσ 

2020) 
Προι για τθν αποκατάςταςθ τθσ φυςικισ ροισ των νερϊν των τάφρων με ςυςτθματικι ςυντιρθςι τουσ - όχι μόνο κακαριςμό τουσ - και 

ταυτόχρονθ απομάκρυνςθ καταςκευαςτικϊν εμποδίων. Διατιρθςθ του αρχικοφ τουσ χαρακτιρα τθσ αποςτράγγιςθσ και όχι 
μετατροπισ τουσ ςε αγωγοφσ όμβριων. Ρρόβλεψθ χϊρων που ςε περιπτϊςεισ πλθμμυρϊν κα λειτουργοφν περιοδικά ςαν 
προςωρινοί  ταμιευτιρεσ νεροφ 

Ρρόβλεψθ για μερικι αποκατάςταςθ τθσ Λίμνθσ Λαψίςτασ 
Αποκατάςταςθ και εμπλουτιςμό των φυςικϊν πθγϊν για εμπλουτιςμό του νεροφ τθσ Λίμνθσ 
Αξιοποίθςθ του υπάρχοντοσ διαχειριςτικοφ ςχεδίου που ζχει εκπονιςει ο Φορζασ τθσ Λίμνθσ 
Κεςμοκζτθςθ τθσ αποφαςιςτικισ αρμοδιότθτασ του Φορζα  

 
Οι παραπάνω αρχζσ πθγάηουν από μια ςειρά Αναγκαιότθτεσ - Στόχουσ και Δεδομζνα, τα οποία μζςα από τα Εργαλεία Δράςθσ και τα 
Απαιτοφμενα Βιματα  ςυνζβαλλαν ςτθν διαμόρφωςθ των ςυγκεκριμζνων Ρροτάςεων μασ. 
 
1. Αναγκαιότθτα  

Θ Λίμνθ είναι πυρινασ μιασ ευρφτερθσ περιοχισ: 
α. πυρινασ γεωγραφικόσ 
β. πυρινασ οικοςυςτιματοσ 

Αιτία φπαρξθσ τθσ πόλθσ θ Λίμνθ 
Θ υγεία τθσ Λίμνθσ και του οικοςυςτιματοσ αποτελεί προχπόκεςθ  φπαρξθσ τθσ Ρόλθσ 
Ππωσ όλα τα όντα επιηθτοφμε τθν εξαςφάλιςθ τθσ φπαρξισ μασ 
Ωσ άνκρωποι ςυμπεριφερόμαςτε κατακτθτικά και αλαηονικά προσ το περιβάλλον, χρθςιμοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ και τα μζςα που 

διακζτουμε 
Θ φφςθ αντιδρά με το μόνο τρόπο που ζχει. Τον άπειρο χρόνο που διακζτει. Δεν τθν ενδιαφζρει θ φπαρξθ  και για πόςο ενόσ είδουσ που 

τθν προςβάλλει. Ξζρει ότι αργά ι γριγορα, ανεξάρτθτα από το κόςτοσ, κα πλθρϊςει τθν ςυμπεριφορά του με τθν εξαφάνιςι του 
Ωσ ζλλογα όντα, αυτό που πρζπει να  καταλάβουμε, αν πραγματικά  κζλουμε να εξαςφαλίςουμε τθν φπαρξι μασ, είναι να περιορίςουμε 

τισ καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ των πράξεϊν μασ ςεβόμενοι τθ Λίμνθ και προςτατεφοντάσ τθν 
 
2. Δεδομζνα 

Ωσ ζκταςθ του οικοςυςτιματοσ τθσ Λίμνθσ μποροφμε χονδρικά να προςδιορίςουμε τθ λεκάνθ απορροισ τθσ 
Το οικοςφςτθμα του Λεκανοπεδίου ζχει μελετθκεί, αναλυκεί, περιγραφεί και οριοκετθκεί 
Το Λεκανοπζδιο είναι θ περιοχι ανάπτυξθσ μιασ μεγάλθσ πόλθσ 
Θ ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα πρζπει να υπθρετεί τθ βαςικι αρχι τθσ προςταςίασ του τόπου ϊςτε να μπορεί να υπάρχει δραςτθριότθτα  
Θ ανάπτυξθ πρζπει να ςχεδιαςτεί με γνϊμονα τθν αειφορία 
Ο ςχεδιαςμόσ είναι αποτζλεςμα των επιςτθμονικϊν δεδομζνων, των αντικειμενικϊν ςυνκθκϊν και δυνατοτιτων τθσ περιοχισ και του 

οράματοσ των κατοίκων τθσ 
 

Ζνα Ρ.Δ. προςταςίασ δεν είναι και δεν κα πρζπει να είναι πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ. Είναι δεδομζνο για τον πολεοδομικό ςχεδιαςμό 
 
3. Εργαλεία Δράςθσ 

Γενικζσ  επιςτθμονικζσ αναλφςεισ, τα ςυμπεράςματα των οποίων ζχουν κακολικι εφαρμογι, και ζχουν καταλιξει ςε Νομοκετιματα. 
Εδικζσ περιβαλλοντικζσ μελζτεσ που εξειδικεφουν τουσ παράγοντεσ και τισ ανάγκεσ του τόπου 
Κζςπιςθ ειδικϊν όρων προςταςίασ των οικοςυςτθμάτων ϊςτε οι άνκρωποι και οι δραςτθριότθτζσ τουσ να ζχουν τισ καλφτερεσ δυνατζσ 

ςυνκικεσ επιβίωςθσ και ανάπτυξθσ 
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Θ λιψθ μζτρων προςταςίασ του οικοςυςτιματοσ τθσ Λίμνθσ είναι δεδομζνο για κάκε χωροταξικό και πολεοδομικό ςχεδιαςμό. Δεν 
υποκακιςτά, οφτε πρζπει να υποκακιςτά το ρόλο ςχεδιαςμοφ τθσ ανάπτυξθσ. Το .Σ.Λ. πρζπει να ζρκει να "κουμπϊςει" ςε αυτό του 
Ρ.Δ. τθσ Λίμνθσ και όχι το αντίςτροφο. 

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ προςταςίασ προθγείται του ςχεδιαςμοφ τθσ ανάπτυξθσ. Από εδϊ πθγάηει θ από οριςμζνουσ θ κεωροφμενθ ςαν εμμονι 
μασ για τθ ςειρά κεςμοκζτθςθσ των ιςάξια και αλλθλζνδετα  αναγκαίων αυτϊν ςχεδιαςμϊν  

4. Απαιτοφμενα Βιματα 
Συγκζντρωςθ και εκτίμθςθ όλων των μελετϊν  που ζχουν γίνει για το οικοςφςτθμα του Λεκανοπεδίου 
Χρθςιμοποίθςθ τθσ ειδικισ  περιβαλλοντικισ μελζτθσ ανάπλαςθσ 
Συγκζντρωςθ και εκτίμθςθ των τυποποιθμζνων δελτίων δεδομζνων για τουσ Τόπουσ Κοινοτικισ Σθμαςίασ (Τ.Κ.Σ.), του Ευρωπαϊκοφ 

Οικολογικοφ Δικτφου Φφςθ (Natura 2000)  
Συγκζντρωςθ και εκτίμθςθ των ςτοιχείων που αφοροφν   τισ οικονομικζσ, κοινωνικζσ και τοπικζσ ιδιομορφίεσ όπωσ επικαιροποιικθκαν 

από τθν ιδθ ςυνταγμζνθ μελζτθ για το .Σ.Λ. 
Συγκζντρωςθ και εκτίμθςθ των κατευκφνςεων και περιοριςμϊν τθσ ιςχφουςασ Η.Ο.Ε., των κεςμοκετθμζνων Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Ρ., των Ειδικϊν 

Ρλαιςίων Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ 
Συγκζντρωςθ και εκτίμθςθ των ςχεδίων δράςθσ για τθν προςταςία των Η.Ε.Ρ. 
Συγκζντρωςθ και εκτίμθςθ του ςχεδίου του Φορζα τθσ Λίμνθσ 
Συγκζντρωςθ και εκτίμθςθ των απόψεων των αρμοδίων υπθρεςιϊν Υπουργείων (Εκνικισ Άμυνασ, Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ, Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, Ρολιτιςμοφ και 
Τουριςμοφ, Υποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων), Αποκζντρωςθσ Διοίκθςθσ Θπείρου -Δυτ. Μακεδονίασ, Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου 
Ρεριφζρειασ Λωαννίνων, Δθμοτικϊν Συμβουλίων (Λωαννιτϊν, Δωδϊνθσ, Ηίτςασ) Φορζα Διαχείριςθσ Λ. Ραμβϊτιδασ, Φορζα 
Διαχείριςθσ Εκνικϊν Δρυμϊν Βίκου - Αϊου και Ρίνδου, τθσ Ελλθνικισ Ορνικολογικισ Εταιρείασ, του Συλλόγου Ρροςταςίασ τθσ 
λίμνθσ Λωαννίνων και του Τ.Ε.Ε. 

Επικαιροποίθςθ τθσ Ειδικισ Ρεριβαλλοντικισ Μελζτθσ από τθν αρμόδια υπθρεςία 
 
Πλα τα προαναφερόμενα απετζλεςαν τθν βάςθ τθσ πρόταςθσ μασ 
 
5. Δομι ςφνταξθσ του Ρ.Δ. τθσ Λίμνθσ 
Ενότθτα 1 Σκοπόσ 
Ενότθτα 2 Χαρακτθριςμόσ και Ρροςδιοριςμόσ Ηωνϊν 
Ενότθτα 3 Χριςεισ, Ζργα και Δραςτθριότθτεσ 
  α. Επιτρεπόμενεσ ςτισ Ηϊνεσ Ρροςταςίασ 
  β. Απαγορευμζνεσ ςτισ περιμετρικζσ 
 
Ενότθτα 4 Προι δόμθςθσ ςτθ ηϊνθ που προςδιορίςαμε  
Ενότθτα 5 Γενικζσ Διατάξεισ 
Ενότθτα 6  Διοίκθςθ και Διαχείριςθ τθσ Ρεριοχισ 
Ενότθτα 7 Αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ 
Ενότθτα 8 Μεταβατικζσ Διατάξεισ 
Ενότθτα 9  Κυρϊςεισ   
Ενότθτα 10 Αντικείμενο του Διαχειριςτικοφ Σχεδίου και των Ρρογραμμάτων Δράςθσ  
 
Συγκεκριμζνα : 
Ενότθτα 1 ΣΚΟΡΟΣ 
Σκοπόσ του παρόντοσ διατάγματοσ, είναι θ προςταςία, διατιρθςθ, αποκατάςταςθ αναβάκμιςθ και διαχείριςθ τθσ βιοποικιλότθτασ, τθσ φφςθσ 
και του τοπίου, ωσ φυςικισ κλθρονομιάσ και πολφτιμου εκνικοφ φυςικοφ πόρου, ςτθν: υδάτινθ, χερςαία και ευρφτερθ περιοχι τθσ  Λίμνθσ 
Ραμβϊτιδασ (Λωαννίνων), νομοφ Λωαννίνων.  
Ειδικότερα επιδιϊκεται θ ενεργόσ διαχείριςθ τθσ περιοχισ αυτισ ϊςτε: 
 να διαςφαλιςτεί θ ικανοποιθτικι κατάςταςθ των οικοτόπων και ειδϊν χαρακτθριςμοφ ςτθν επικυμθτι τιμι αναφοράσ τουσ και των φυςικϊν 
διεργαςιϊν των οικολογικϊν υπθρεςιϊν και λειτουργιϊν των οικοςυςτθμάτων που απαντϊνται ς’ αυτιν, 
με τισ ςυμβατζσ ανκρϊπινεσ δράςεισ και δραςτθριότθτεσ, όπωσ θ ανάπτυξθ και προϊκθςθ τθσ βιολογικισ γεωργίασ, του οικοτουριςμοφ 
κακϊσ και θ ενκάρρυνςθ και ορκολογικι ανάπτυξθ του ακλθτιςμοφ και τθσ αναψυχισ. 
 
Ενότθτα 2 ΧΑΑΚΤΘΛΣΜΟΣ ΚΑΛ ΟΛΟΚΕΤΘΣΘ ΡΕΛΟΧΘΣ ΚΑΛ ΗΩΝΩΝ 
1.  Χαρακτθρίηεται ωσ περιοχι «Ρεριφερειακό Ράρκο», θ υδάτινθ, χερςαία και ευρφτερθ περιοχι τθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ (Λωαννίνων) 
(περίπου θ λεκάνθ απορροισ τθσ), που βρίςκεται: εκτόσ εγκεκριμζνων ορίων Γενικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων (Γ.Ρ.Σ.) προ του 1986, εκτόσ 
υμοτομικϊν Σχεδίων (.Σ) ςυμπεριλαμβανομζνων και των τοπικϊν, εκτόσ των ορίων των οικιςμϊν προ του 1923, εκτόσ των οριοκετθμζνων 
οικιςμϊν κάτω των 2.000 κατοίκων, και γενικότερα εκτόσ των οικιςμϊν με κεςμοκετθμζνα όρια των Διμων Λωαννιτϊν, Δωδϊνθσ και Ηίτςασ,  
όπωσ τα όριά τθσ φαίνονται με μεγάλθ ζντονθ διακεκομμζνθ γραμμι ςτα πρωτότυπα διαγράμματα ςε κλίμακα 1:25.000 που Κεωρικθκαν 
από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Τοπογραφικϊν Εφαρμογϊν με τθν.............2011 Ρράξθ του και που αντίτυπά τουσ ςε φωτοςμίκρυνςθ 
δθμοςιεφονται με το παρόν διάταγμα. 
2. Εντόσ τθσ ζκταςθσ τθσ περιοχισ «Ρεριφερειακοφ Ράρκου» κακορίηονται οι ακόλουκεσ ηϊνεσ προςταςίασ. Τα περιγράμματα αυτϊν 
περιγράφονται με πολυγωνικζσ γραμμζσ και οι ςυντεταγμζνεσ των κορυφϊν τουσ, ςτο ςφςτθμα ΕΓΣΑ ϋ87, αναγράφονται ςτο παράρτθμα Λ, 
που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του παρόντοσ:      

I. Ηϊνθ α Χερςαία και υδάτινθ περιοχι τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ, παραλιμνίων εκτάςεων, εποχικϊν υγροτόπων, καταβόκρων, κφριων 
αποςτραγγιςτικϊν τάφρων. 

Διακρίνεται  ςε: 
Ηϊνθ α1 που περιλαμβάνει τθν περιοχι τθσ λίμνθσ. Το όριο κακορίηεται από τθν ςτάκμθ του υπερχειλιςτι τθσ λίμνθσ με υψόμετρο το μζγιςτο 
του υδροφράκτθ  469,54 μζτρα. 
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Ηϊνθ α2 που περιλαμβάνει τουσ εποχικοφσ υγροτόπουσ, τισ καταβόκρεσ και τθν αποςτραγγιςτικι τάφρο Λαψίςτασ. 
Ηϊνθ  α3  που περιλαμβάνει περιοχι πλάτουσ περίπου 300 μ. από τθν οριογραμμι τθσ λίμνθσ κφρια ςτθν βόρια, ανατολικι και νότια πλευρά 
τθσ. 
Ηϊνθ  α4  που περιλαμβάνει τθν περιοχι Μάτςικα και τθν περιοχι του Μθτροπολιτικοφ πάρκου από τθν οδό Βογιάνου μζχρι τον αφλακα 
αντλιοςταςίου άρδευςθσ. 
Ηϊνθ  α5  που περιλαμβάνει τθν περιοχι του οικολογικοφ πάρκου Κατςικά. 

II. Ηϊνθ β Χερςαία και υδάτινθ περιοχι δαςϊν, αιςκθτικϊν δαςϊν, δαςικϊν και αναδαςωτζων εκτάςεων, αγροτικισ γθσ υψθλισ 
παραγωγικότθτασ, πθγϊν Κρφασ, Τοφμπασ και Σεντενίκου, αρχαιολογικϊν χϊρων, αγροτικοφ χϊρου απαραίτθτου για τθν ενδιαίτθςθ 
τθσ άγριασ ορνικοπανίδασ. 

Διακρίνεται  ςε: 
Ηϊνθ β1 που περιλαμβάνει δάςθ, αιςκθτικά δάςθ, δαςικζσ και αναδαςωτζεσ εκτάςεισ, τθν εκτόσ οικιςμοφ ζκταςθ τθσ νιςου Λωαννίνων. 
Ηϊνθ β2 που περιλαμβάνει τθν γθ υψθλισ παραγωγικότθτασ. Δθλαδι τισ εκτάςεισ ςτισ οποίεσ ζχουν γίνει αναδαςμοί και ζργα αποςτράγγιςθσ 
και άρδευςθσ. 
Ηϊνθ β3 που περιλαμβάνει τισ περιοχζσ προςταςίασ των πθγϊν Κρφασ, Τοφμπασ και Σεντενίκου. 
Ηϊνθ β4 που περιλαμβάνει τουσ κθρυγμζνουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ. 
Ηϊνθ β5 που περιλαμβάνει αγροτικό τοπίο απαραίτθτο ςτθν ενδιαίτθςθ τθσ άγριασ ορνικοπανίδασ. 
III. Ηϊνθ γ Χερςαία περιοχι εντόσ περιοχϊν Η.Ε.Ρ. εκτόσ ηωνϊν α και β εντόσ και εκτόσ ΗΟΕ. 
IV. Ηϊνθ δ Χερςαία περιοχι εκτόσ περιοχϊν Η.Ε.Ρ. εκτόσ ηωνϊν α και β εντόσ και εκτόσ ΗΟΕ. 
 
Ενότθτα 3 Προι και προχποκζςεισ χριςεων, δραςτθριοτιτων, ζργων. 
Ηϊνθ α (άμεςθ περιοχι τθσ λίμνθσ και των υδάτινων ςτοιχείων του λεκανοπεδίου) Επιτρζπονται: 

Θ επιςτθμονικι ζρευνα που ςχετίηεται με τθν παρακολοφκθςθ, προςταςία, αποκατάςταςθ και διαχείριςθ των οικοτόπων , ειδϊν 
/ενδιαιτθμάτων τουσ, κακϊσ και των ςτοιχείων  πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ περιοχισ.  

Θ επίςκεψθ με ςκοπό τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, τθν παρατιρθςθ τθσ φφςθσ. 
Τα αναγκαία μζτρα, δράςεισ, ζργα και δραςτθριότθτεσ, που προβλζπονται ςτο εγκεκριμζνο πενταετζσ ςχζδιο διαχείριςθσ τθσ περιοχισ και 

ςτα εγκεκριμζνα προγράμματα δράςθσ που το ςυνοδεφουν, κακϊσ και ςτον κανονιςμό διοίκθςθσ και λειτουργίασ τθσ και αποςκοποφν 
ςτθ αναβάκμιςθ, διατιρθςθ ι και αποκατάςταςθ ςε ικανοποιθτικό βακμό των προςτατευόμενων τφπων οικοτόπων και 
ειδϊν/ενδιαιτθμάτων τουσ που απαντϊνται ς’ αυτιν. 

Θ ςυντιρθςθ, βελτίωςθ και ςυμπλιρωςθ των υφιςτάμενων αντιπλθμμυρικϊν  ζργων και ζργων διευκζτθςθσ τθσ ροισ υδάτων. Το 
πρόγραμμα δράςθσ για τθν «ορκολογικι διαχείριςθ των επιφανειακϊν και υπογείων υδάτων τθσ περιοχισ» που πρζπει να ςυνταχκεί 
οφείλει να προβλζπει δράςεισ και ζργα για τθν προςταςία τθσ λίμνθσ από φερτά υλικά και κατάλοιπα γεωργίασ και ελεφκερθσ 
βοςκισ, τθν ενςωμάτωςθ ςτθν επιφάνειά τθσ όςων τμθμάτων ζχουν κατά καιροφσ αποςπαςκεί με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ 
φυςικισ λειτουργίασ τθσ και τθσ εξοικονόμθςθσ υδατικϊν πόρων.  

Ζωσ τθν ζγκριςθ του προγράμματοσ δράςθσ για τθν «ορκολογικι διαχείριςθ των επιφανειακϊν και υπογείων υδάτων τθσ περιοχισ», όπου 
κα εξειδικεφονται οι όροι και περιοριςμοί για τα ζργα αυτά, απαιτείται μεταξφ άλλων, θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ 
Υδάτων τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και του φορζα διαχείριςθσ τθσ λίμνθσ. Οι αδειοδοτιςεισ γίνονται ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία. Ειδικά θ  περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ του άρκρου 
3 και 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) όπωσ αυτόσ ιςχφει. 

 
Επιτρζπονται πζρα των ανωτζρω: 

Στθν Ηϊνθ α1 (χερςαία και υδάτινθ ζκταςθ τθσ Λίμνθσ, υψόμετρο 469,54 μ.) 
1. Ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ δράςεων, που προβλζπονται ςτο εγκεκριμζνο πενταετζσ ςχζδιο διαχείριςθσ τθσ περιοχισ και ςτα 

εγκεκριμζνα προγράμματα δράςθσ που το ςυνοδεφουν, για τθν αλιεία, τθν ενίςχυςθ των ιχκυοαποκεμάτων,  τθν βιολογικι και 
ελεγχόμενθ καλλιζργεια και βόςκθςθ ςτισ περιοδικά χζρςεσ εκτάςεισ, τθν κίνθςθ ςκαφϊν, του ακλθτιςμοφ (με τισ αναγκαίεσ υποδομζσ 
τουσ),τθν διεξαγωγι αγωνιςτικϊν εκδθλϊςεων, οι εργαςίεσ κακαριςμοφ και ςυντιρθςθσ τθσ λίμνθσ όπωσ: απομάκρυνςθ φερτϊν υλικϊν, 
εκβάκυνςθ, και λοιπϊν εγγειοβελτιωτικϊν ζργων. Ζωσ τθν ζγκριςθ των προαναφερκζντων προγραμμάτων δράςθσ, για τθν ςυνζχιςθ τθσ 
εκτζλεςθσ των προαναφερόμενων δραςτθριοτιτων ςτθν υδάτινθ επιφάνεια τθσ λίμνθσ, απαιτείται: 

Ρεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ.  
Σφμφωνθ γνϊμθ τθσ Δ/νςθσ Υδατοκαλλιεργειϊν και Εςωτερικϊν Υδάτων του Υπ. Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ι τθσ αρμόδιασ 
Υπθρεςίασ Υδάτων τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και του οικείου Φορζα Διαχείριςθσ. 
Και κάκε άλλθ ζγκριςθ ι γνωμοδότθςθ που προβλζπεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

  Στθν Ηϊνθ α2 (περιοχι εποχικϊν υγροτόπων, καταβοκρϊν: Μπάφρασ, Ρεδινθσ, Αμπελιάσ, Σερβιανϊν (Βρζλλθ), Κουτςελιοφ 
(Καςτρίτςασ), Μπενίκοβα, οδοτοπίου Λ, οδοτοπίου ΛΛ, οδοτοπίου ΛΛΛ, Λαψίςτασ) 

1. Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ και ςυντιρθςθσ των εποχικϊν υγροτόπων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα τθσ υποπαραγράφου 1, τθσ 
παραγράφου 1.1. 

2. Θ γεωργικι δραςτθριότθτα χωρίσ χριςθ λιπαςμάτων και φυτοφαρμάκων κατά τθ χρονικι περίοδο που δεν κατακλφηεται θ περιοχι 
με νερά ςφμφωνα με τα οριηόμενα τθσ υποπαραγράφου 2, τθσ παραγράφου 1.3 

  Στθν Ηϊνθ α3 (τοπία ιδιαιτζρου φυςικοφ κάλουσ) 
Οι εγκαταςτάςεισ - απαραίτθτεσ υποδομζσ για τθν εξυπθρζτθςθ, τθσ επίςκεψθσ με ςκοπό τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, τθν 

παρατιρθςθ τθσ φφςθσ και τθν αναψυχι. Δθλαδι  βελτίωςθ μονοπατιϊν, ςτζγαςτρα - παρατθρθτιρια, πινακίδεσ πλθροφόρθςθσ, 
υπαίκριοι χϊροι περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ και υποδομζσ εςτίαςθσ ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία, κακϊσ και θ ςυντιρθςθ - βελτίωςι 
τουσ, για τθν οργάνωςθ και εξυπθρζτθςθ των προαναφερκζντων δράςεων, βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. Μζχρι τθν εκπόνθςθ και 
ζγκριςθ του πενταετοφσ Σχεδίου Διαχείριςθσ, των προγραμμάτων δράςθσ που το ςυνοδεφουν, κακϊσ και του κανονιςμοφ διοίκθςθσ 
και λειτουργίασ τθσ περιοχισ, οι προαναφερκείςεσ δραςτθριότθτεσ και υποδομζσ υλοποιοφνται, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του 
οικείου Φορζα Διαχείριςθσ τθσ περιοχισ και  περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ. 

Θ μελιςςοκομία, θ γεωργικι δραςτθριότθτα ςτισ υφιςτάμενεσ καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ, που βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ζχουν 
διατεκεί για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του πρωτογενι τομζα, και ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ με τθν προχπόκεςθ: να αςκείται με εφαρμογι 

ΑΔΑ: ΩΕΣΛ7Λ9-ΘΑΨ



23 

 

γεωργοπεριβαλλοντικϊν μζτρων ι ςυςτθμάτων ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ, τα οποία υποςτθρίηουν πρακτικζσ που ςυμβάλλουν ςτθν 
γεωργία μειωμζνων ειςροϊν, ςτθν προςταςία του τοπίου, τθσ βιοποικιλότθτασ και γενικότερα του περιβάλλοντοσ, με τθ διατιρθςθ  
και ενίςχυςθ μεταξφ άλλων των υφιςτάμενων φυτοφραχτϊν ςτα όρια των αγροτεμαχίων κακϊσ και θ βόςκθςθ χωρίσ ςταυλικζσ και 
λοιπζσ κτθνοτροφικζσ υποδομζσ. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ να αςκοφνται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ του Υπουργείου 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. Ζωσ τθν εκπόνθςθ και ζγκριςθ του προγράμματοσ δράςθσ  για τθν «ορκολογικι διαχείριςθ των 
καλλιεργιςιμων εκτάςεων τθσ περιοχισ» ι άλλων προγραμμάτων, οικείοσ Φορζασ Διαχείριςθσ ζχει τθν αποφαςιςτικι αρμοδιότθτα 
και τθν υποχρζωςθ ελζγχου των δραςτθριοτιτων αυτϊν μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Δ/νςθσ Αγροτικϊν Υποκζςεων τθσ οικείασ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. 

Λςχφει θ υποπαράγραφοσ 1 τθσ παραγράφου 1.1. 
 
 

Στθν Ηϊνθ α4 (περιοχι Μάτςικα και Ραραλίμνιο Μθτροπολιτικό Ράρκο) 
Στθν Ηϊνθ αυτι διακρίνονται δφο ενότθτεσ: θ περιοχι Μάτςικα και θ περιοχι Ραραλίμνιου Μθτροπολιτικοφ Ράρκου. 
Ρροτείνεται θ οργάνωςθ και ανάδειξθ των περιοχϊν αυτϊν να αντιμετωπιςτεί με «Ειδικζσ Ρολεοδομικζσ Μελζτεσ» και  «Διαγωνιςμοφσ 
πρόταςθσ Ρολεοδομικισ Οργάνωςθσ, Αρχιτεκτονικισ Σφνκεςθσ και πρόταςθσ διαμόρφωςθσ τοπίου» ςτισ κατευκφνςεισ που δίδονται από το 
υκμιςτικοφ Σχεδίου και Ρρογράμματοσ Ρεριβάλλοντοσ Οικιςτικοφ Συγκροτιματοσ Λωαννίνων με παράλλθλθ διατιρθςθ ωσ φυςικοφ χϊρου 
των περιοχϊν τθσ παράκτιασ ηϊνθσ που ζχει χαρακτθριςτεί ςαν Τόποσ Λδιαιτζρου Φυςικοφ Κάλουσ (πλάτουσ 300 μ. ςτθν περιοχι του 
Ραραλίμνιου Μθτροπολιτικοφ Ράρκου και των 100 μ. ςτθν περιοχι Μάτςικα). Ζωσ τθν ζγκριςθ των πιο πάνω μελετϊν ςτα κεςμοκετθμζνα 
τμιματα τθσ ηϊνθσ α4 ωσ ΤΛΦΚ ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1.3 (ηϊνθ α3). Στισ πζραν των τμθμάτων αυτϊν περιοχζσ τθσ ηϊνθσ 
α4 ζχουν εφαρμογι οι ιςχφουςεσ πολεοδομικζσ διατάξεισ. 

Στθν Ηϊνθ α5 (περιοχι Οικολογικοφ Ράρκου Κατςικά) 
Στθν ηϊνθ αυτι ζχουν εφαρμογι όςα περιλαμβάνονται ςτθν παράγραφο 1.3 και επιπλζον επιτρζπεται θ δθμιουργία Ρεριβαλλοντικοφ 
Υγροτοπικοφ Ράρκου (Ρ.Υ.Ρ.) κυρίωσ για τθν αποκατάςταςθ και επαναςφνδεςθ των υγροτοπικϊν εκτάςεων και ενδιαιτθμάτων 
προςτατευόμενων –απειλοφμενων ειδϊν τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ, ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο ςχετικό πρόγραμμα δράςθσ και 
περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ. Ειδικότερα τα ςυνοδά ζργα εξυπθρζτθςθσ του Ρ.Υ.Ρ. , όπωσ θ θλεκτροπαραγωγι, κα γίνεται με χριςθ 
φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων πάνω ςε υφιςτάμενεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ. 
2. Ηϊνθ β (περιοχι δαςϊν, αιςκθτικϊν δαςϊν, δαςικϊν και αναδαςωτζων εκτάςεων, αγροτικισ γθσ υψθλισ παραγωγικότθτασ, πθγϊν 

Κρφασ, Τοφμπασ και Σεντενίκου, αρχαιολογικϊν χϊρων, αγροτικοφ χϊρου απαραίτθτου για τθν ενδιαίτθςθ τθσ άγριασ ορνικοπανίδασ). 
Επιτρζπονται: 
2.1. Στθν Ηϊνθ β1 (δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ) 

Για τα χαρακτθριςμζνα ςφμφωνα με το άρκρο 14 του ν. 998/79 όπωσ ιςχφει δάςθ, δαςικζσ ι αναδαςωτζεσ εκτάςεισ 
1. Οι ενζργειεσ – δράςεισ - προγράμματα προςταςίασ, αναβάκμιςθσ και αποκατάςταςθσ δαςϊν, δαςικϊν εκτάςεων που κα 

κακοριςκοφν ςτο εγκεκριμζνο πρόγραμμα δράςθσ για τθν «ορκολογικι διαχείριςθ των δαςϊν, δαςικϊν και αναδαςωτζων εκτάςεων 
τθσ περιοχισ».  

2. Θ άςκθςθ τθσ δαςοπονίασ, μετά από εκπόνθςθ Δαςοπονικϊν Μελετϊν και  εκκζςεων ι πινάκων υλοτομίασ και ζγκριςισ τουσ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

3. Τα ειδικά δαςοτεχνικά ζργα του άρκρου 16 του ν. 998/79, όπωσ αυτόσ ιςχφει, που κα προβλζπονται ςτο πρόγραμμα δράςθσ για τθν 
«ορκολογικι διαχείριςθ των δαςϊν, δαςικϊν και αναδαςωτζων εκτάςεων τθσ περιοχισ». Ζωσ τθν ζγκριςθ του προαναφερκζντοσ 
προγράμματοσ δράςθσ, για τα ειδικά δαςοτεχνικά ζργα (όπωσ: δαςικοί δρόμοι, καταςκευι υδατοδεξαμενϊν, υδραγωγϊν και 
δαςοτεχνικι διευκζτθςθ χειμάρρων) απαιτείται μεταξφ άλλων περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ.  

4. Οι επεμβάςεισ που κακορίηονται από τισ διατάξεισ περί αιςκθτικϊν δαςϊν. 
Για τισ εκτάςεισ που δεν χαρακτθρίςτθκαν ςφμφωνα με το άρκρο 14 του ν. 998/79 όπωσ αυτόσ ιςχφει δάςθ, δαςικζσ ι αναδαςωτζεσ εκτάςεισ 
και μζχρι τθν κφρωςθ των δαςικϊν χαρτϊν ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Κτθματολογίου 

1. Τα δθμόςια κτίρια ι κτίρια κοινωφελϊν ςκοπϊν, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονται τα κτίρια εκπαίδευςθσ και πολιτιςτικϊν 
εκδθλϊςεων,  μετά από περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ςφμφωνα με τθ διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ. 

2. Ο εκςυγχρονιςμόσ, επζκταςθ και δθμιουργία νζων υδραυλικϊν ζργων,. 
2.2. Στθν Ηϊνθ β2 (γεωργικι γθ υψθλισ παραγωγικότθτασ) 

Πςα αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 και επιπλζον 
1. Θ γεωργικι δραςτθριότθτα ςτισ υφιςτάμενεσ καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ, που βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ζχουν διατεκεί για τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν του πρωτογενι τομζα και ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ με τθν προχπόκεςθ: να αςκείται με εφαρμογι 
γεωργοπεριβαλλοντικϊν μζτρων ι ςυςτθμάτων ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ, τα οποία υποςτθρίηουν πρακτικζσ που ςυμβάλλουν ςτθν 
γεωργία μειωμζνων ειςροϊν, ςτθν προςταςία του τοπίου, τθσ βιοποικιλότθτασ και γενικότερα του περιβάλλοντοσ, με τθ διατιρθςθ  
και ενίςχυςθ μεταξφ άλλων των υφιςτάμενων φυτοφραχτϊν ςτα όρια των αγροτεμαχίων. 

2. Θ θλεκτροπαραγωγι από φωτοβολταϊκοφσ ςτακμοφσ με τουσ περιοριςμοφσ που αναφζρονται ςτισ γενικζσ διατάξεισ. 
3. Τα κερμοκιπια. 
4. Οι γεωργικζσ αποκικεσ, ζωσ 50,0τ.μ.. 
5. Θ μελιςςοκομία, κακϊσ και θ βόςκθςθ, χωρίσ ςταυλικζσ εγκαταςτάςεισ και λοιπζσ υποδομζσ.  
6. Θ ςυντιρθςθ, βελτίωςθ και επζκταςθ των υφιςτάμενων ζργων και δικτφων υποδομισ μετά από Ζγκριςθ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων.  
7. Θ δθμιουργία νζων ζργων ι εκςυγχρονιςμό – επζκταςθ  υφιςτάμενων, που αφοροφν τθν εκμετάλλευςθ των υπόγειων αποκεμάτων 

του υδροφορζα ι των επιφανειακϊν νερϊν όπωσ: υδατοδεξαμενζσ, φρεάτια, αντλιοςτάςια, γεωτριςεισ (για φδρευςθ και άρδευςθ), 
απολιψεισ επιφανειακϊν νερϊν από ποτάμια χείμαρρουσ και ρζματα, αγωγοί μεταφοράσ νεροφ, ζργα προςταςίασ από τθ διάβρωςθ 
εδαφϊν και άρςεισ προςχϊςεων ςε υδατορρεφματα, δθμιουργία προςωρινϊν ταμιευτιρων για αντιμετϊπιςθ πλθμμφρων. . 

8. Τα ζργα οδοποιίασ για εκτόσ ςχεδίου πόλεων και οικιςμϊν περιοχζσ.(δθμοτικζσ, κοινοτικζσ, αγροτικζσ οδοί, δαςικοί δρόμοι, 
υπεραςτικοί ανιςόπεδοι κυκλοφοριακοί κόμβοι ανεξάρτθτα από το δίκτυο ςτο οποίο εντάςςονται, ςυνοδά ζργα και δραςτθριότθτεσ) 
μετά από Ζγκριςθ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων. 

9. Θ ςυντιρθςθ, βελτίωςθ και επζκταςθ των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων περιβαλλοντικϊν υποδομϊν, μετά από περιβαλλοντικι 
αδειοδότθςθ. Ειδικότερα, θ Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.,  εκτόσ από τθν επζκταςι τθσ, μπορεί  να μετατραπεί 
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ςε εγκατάςταςθ παραγωγισ βιοαερίου προσ παραγωγι ενζργειασ, με τισ απαιτοφμενεσ ςυνοδευτικζσ εγκαταςτάςεισ και υποδομζσ 
παραγωγισ και μεταφοράσ ενζργειασ. 

2.3. Στθν Ηϊνθ β3 (περιοχζσ προςταςίασ των πθγϊν Κρφασ, Τοφμπασ και Σεντενίκου) 
1. Θ ςυντιρθςθ, εκςυγχρονιςμόσ, βελτίωςθ και προςταςία των υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων (γεωτριςεων, δεξαμενϊν, ατλιοςταςίων) 

και γθπζδων υδρολθψίασ και θ ίδρυςθ, λειτουργία και ςυντιρθςθ των απαιτοφμενων ςυνοδευτικϊν ζργων – δραςτθριοτιτων 
υποδομισ τθσ (π.χ. αγωγοί διανομισ νεροφ, κτλ).. Ζωσ τθν ζγκριςθ του προγράμματοσ δράςθσ για τθν «ορκολογικι διαχείριςθ των 
επιφανειακϊν και υπογείων υδάτων τθσ περιοχισ», απαιτείται μεταξφ άλλων, θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ Υδάτων τθσ 
οικείασ Αποκεντωμζνθσ Διοίκθςθσ  και μετά από περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ. 

2.4. Στθν Ηϊνθ β4 (περιοχζσ κθρυγμζνων αρχαιολογικϊν χϊρων) 
1. Θ επιςτθμονικι ζρευνα που ςχετίηεται με τθν παρακολοφκθςθ, προςταςία και διαχείριςθ του προςτατευταίου φυςικοφ ςχθματιςμοφ, 

τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 
2. Τα αναγκαία μζτρα, δράςεισ, ζργα και προγράμματα, που προβλζπονται ςτο εγκεκριμζνο πενταετζσ ςχζδιο διαχείριςθσ τθσ περιοχισ, 

κακϊσ και ςτα εγκεκριμζνα εξειδικευμζνα προγράμματα δράςθσ που το ςυνοδεφουν, και αποςκοποφν ςτθ αναβάκμιςθ, διατιρθςθ ι 
και αποκατάςταςθ των προςτατευόμενων φυςικϊν ςχθματιςμϊν του ςπθλαίου, των ςτοιχείων και χϊρων τθσ πολιτιςτικισ μασ 
κλθρονομιάσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

3. Θ επίςκεψθ με ςκοπό τθν περιβαλλοντικι και πολιτιςτικι εκπαίδευςθ, τθν παρατιρθςθ, τθν αναψυχι, και τθν  εγκατάςταςθ τθσ 
απαραίτθτθσ υποδομισ, όπωσ: βελτίωςθ μονοπατιϊν, ςτζγαςτρα - παρατθρθτιρια, πινακίδεσ πλθροφόρθςθσ, υπαίκριοι χϊροι 
περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, , κακϊσ και θ ςυντιρθςθ - βελτίωςθ τθσ, για τθν οργάνωςθ και εξυπθρζτθςθ των προαναφερκζντων 
δράςεων, βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

4. Θ ςυντιρθςθ, βελτίωςθ και επζκταςθ των υφιςτάμενων ζργων και δικτφων υποδομισ. 
5. Τα δθμόςια κτίρια ι κτίρια κοινωφελϊν ςκοπϊν, για τθν εξυπθρζτθςθ των δραςτθριοτιτων υπουργείου πολιτιςμοφ και τουριςμοφ.  

2.5. Στθν Ηϊνθ β5 (αγροτικό τοπίο) 
Πςα αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 και 2.2 εκτόσ τθσ υποπαραγράφου 3 και επιπλζον 

1. Οι γεωργικζσ αποκικεσ, ζωσ 80 τ.μ.. 
2. Θ κατοικία ζωσ 120 τμ. 
3. Θ μελιςςοκομία, κακϊσ και θ βόςκθςθ, με ςταυλικζσ εγκαταςτάςεισ όχι άνω των 100τ.μ και λοιπζσ κτθνοτροφικζσ υποδομζσ (όπωσ 

ποτίςτρεσ ηϊων),  εξαιρουμζνων των χοιροςταςίων και πτθνοτροφείων. 
4. Θ θλεκτροπαραγωγι από φωτοβολταϊκοφσ ςτακμοφσ και οι εγκαταςτάςεισ παραγωγισ βιοαερίου προσ παραγωγι θλεκτρικισ 

ενζργειασ, κακϊσ και τα απαιτοφμενα ζργα υποδομισ για τθν εξυπθρζτθςι τουσ ςτθν παραγωγι και μεταφορά ενζργειασ, μετά από 
περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ.  

5. Οι βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ εμφιάλωςθσ νεροφ, εκτόσ αν οριςκεί διαφορετικά , ςτο εγκεκριμζνο πρόγραμμα δράςθσ για τθν 
«ορκολογικι διαχείριςθ των επιφανειακϊν και υπογείων υδάτων τθσ περιοχισ». 

3. Ηϊνθ γ και δ (περιοχι εντόσ και εκτόσ περιοχϊν Η.Ε.Ρ. εκτόσ ηωνϊν α και β εντόσ και εκτόσ ΗΟΕ).  
Στισ Ηϊνεσ γ και δ, ζωσ τθ κεςμοκζτθςθ του υκμιςτικοφ Σχεδίου και Ρρογράμματοσ Ρεριβάλλοντοσ Οικιςτικοφ Συγκροτιματοσ Λωαννίνων 
επιτρζπονται όςα και με όποιουσ όρουσ προβλζπεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία (πχ. ΗΟΕ, Ρ.Δ/5.5.1989 (ΦΕΚ 297/Δ/17.5.1989, Ρ.Δ 
6.10.1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978, ν. 3937/2011 κλπ)). 
Ζωσ τότε πρζπει: 

1. Τα νζα ζργα και δραςτθριότθτεσ (εκτόσ των βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν εγκαταςτάςεων) να είναι ζωσ και υποκατθγορίασ 2 τθσ 
πρϊτθσ κατθγορίασ (4θσ , 3θσ και 2θσ ) τθσ ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) όπωσ αυτι ιςχφει.  

2. Οι βιομθχανικζσ και βιοτεχνικζσ εγκαταςτάςεισ να είναι ζωσ και μεςαίασ όχλθςθσ (χαμθλισ και μεςαίασ) τθσ ΚΥΑ 13727/724/2003 
(ΦΕΚ 1087/Β/5.8.2003) και να μθν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 96/82/ΕΚ (L 10). 

 
 
Ενότθτα 4  Προι και περιοριςμοί δόμθςθσ ςτισ ηϊνεσ του Ρεριφερειακοφ Ράρκου. 
Θ οικοδομικι γραμμι των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων των επιτρεπόμενων δραςτθριοτιτων ορίηεται: . Στα 50,0μ τουλάχιςτον από τισ όχκεσ των 
κφριων τάφρων αποςτράγγιςθσ, των ρεμάτων και των χειμάρρων 

1. Ηϊνθ α (άμεςθ περιοχι τθσ λίμνθσ και των υδάτινων ςτοιχείων του λεκανοπεδίου) 
Απαγορεφεται θ οποιαδιποτε κατάτμθςθ γθπζδων και θ δόμθςθ μόνιμων εγκαταςτάςεων. Κατ’ εξαίρεςθ ςτθν ηϊνθ α4 επιτρζπεται θ δόμθςθ 
όπωσ αυτι κα κακοριςκεί ςτθν κανονιςτικι πράξθ ζγκριςθσ τθσ προβλεπόμενθσ από τισ κατευκφνςεισ του εγκεκριμζνου υκμιςτικοφ Σχεδίου 
και Ρρογράμματοσ Ρεριβάλλοντοσ Οικιςτικοφ Συγκροτιματοσ Λωαννίνων, Ειδικισ Ρολεοδομικισ Μελζτθσ (Ε.Ρ.Μ). ζωσ τότε κα ιςχφουν όςα  
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1.4 τθσ Ενότθτασ 2. 

2. Ηϊνθ β (περιοχι δαςϊν, αιςκθτικϊν δαςϊν, δαςικϊν και αναδαςωτζων εκτάςεων, αγροτικισ γθσ υψθλισ παραγωγικότθτασ, πθγϊν 
Κρφασ, Τοφμπασ και Σεντενίκου, αρχαιολογικϊν χϊρων, αγροτικοφ χϊρου απαραίτθτου για τθν ενδιαίτθςθ τθσ άγριασ ορνικοπανίδασ). 
2.1. Στθν Ηϊνθ β1 (δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ) 

1. Για τα χαρακτθριςμζνα ςφμφωνα με το άρκρο 14 του ν. 998/79 όπωσ ιςχφει δάςθ, δαςικζσ ι αναδαςωτζεσ εκτάςεισ, ιςχφουν οι όροι 
και περιοριςμοί δόμθςθσ τθσ δαςικισ εκνικισ νομοκεςίασ (ν. 998/79). 

2. Για τισ εκτάςεισ που δεν χαρακτθρίηονται ςφμφωνα με το άρκρο 14 του ν. 998/79 όπωσ ιςχφει δάςθ, δαςικζσ ι αναδαςωτζεσ εκτάςεισ 
και μζχρι τθν κφρωςθ των δαςικϊν χαρτϊν ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Κτθματολογίου: 

1. Το κατϊτατο όριο κατάτμθςθσ και αρτιότθτασ των γθπζδων, ορίηεται ςε δζκα (10) ςτρζμματα. Κατά παρζκκλιςθ κεωροφνται 
άρτια και οικοδομιςιμα τα γιπεδα τεςςάρων (4) ςτρεμμάτων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα του  ν.3937/2011 όπωσ αυτόσ 
ιςχφει. 

2. Για τουσ λοιποφσ όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ των επιτρεπομζνων ςε αυτι τθ ηϊνθ χριςεων (εκτόσ των κτιρίων 
δθμόςιων ι κοινοφελϊν ςκοπϊν), εφαρμόηονται κατά χριςθ οι διατάξεισ του από 24.05.1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) Ρ.Δ/τοσ 
κακϊσ και του από 6.10.1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) Ρ.Δ/τοσ όπωσ αυτά ιςχφουν. 

2.2. Στθν Ηϊνθ β2 (γεωργικι γθ υψθλισ παραγωγικότθτασ) 
1. Το κατϊτατο όριο κατάτμθςθσ και αρτιότθτασ των γθπζδων, ορίηεται ςε δζκα (10) ςτρζμματα. Κατά παρζκκλιςθ κεωροφνται άρτια και 

οικοδομιςιμα τα γιπεδα τεςςάρων (4) ςτρεμμάτων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα του  ν.3937/2011 όπωσ αυτόσ ιςχφει.        
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2. Ο αρικμόσ ορόφων των κτιρίων γεωργικϊν αποκθκϊν ορίηεται ςε ζναν (1) με μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ τζςςερα και μιςό 
(4,5)μζτρα. 

2.3. Στθν Ηϊνθ β3 (περιοχζσ προςταςίασ των πθγϊν Κρφασ, Τοφμπασ και Σεντενίκου) 
Απαγορεφεται θ οποιαδιποτε κατάτμθςθ γθπζδων. Θ δόμθςθ επιτρζπεται μόνιμο για τθν εξυπθρζτθςθ των λειτουργικϊν αναγκϊν των 
αντλιοςταςίων και λοιπϊν υποδομϊν διαχείριςθσ νεροφ. 

2.4. Στθν Ηϊνθ β4 (περιοχζσ κθρυγμζνων αρχαιολογικϊν χϊρων) 
Εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ «Ρερί Ρροςταςίασ Σπθλαίων» (ν. 5351/1932, ν. 1469/1950,...) και οι διατάξεισ του άρκρου 
26 του ν. 1337/1983, όπωσ αντικαταςτικθκε με το άρκρο 8 (παρ. 13) του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/85) και όπωσ αυτόσ ιςχφει. 

2.5. Στθν Ηϊνθ β5 (αγροτικό τοπίο) 
1. Το κατϊτατο όριο κατάτμθςθσ και αρτιότθτασ των γθπζδων, ορίηεται ςε δζκα (10) ςτρζμματα. Κατά παρζκκλιςθ κεωροφνται άρτια και 

οικοδομιςιμα τα γιπεδα τεςςάρων (4) ςτρεμμάτων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα του  ν.3937/2011 όπωσ αυτόσ ιςχφει.        
2. Θ μζγιςτθ ςυνολικι επιφάνεια ορόφων κτιρίων για χριςθσ κατοικίασ ορίηεται ςε εκατόν είκοςι (120) τ.μ. και μζγιςτο φψοσ μαηί με 

ςτζγθ 9,00 μ. 
3. Ο αρικμόσ ορόφων των κτιρίων γεωργικϊν αποκθκϊν ορίηεται ςε ζναν (1) με μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ τζςςερα και μιςό 

(4,5)μζτρα. 
 

3. Ηϊνθ γ και δ (περιοχι εντόσ και εκτόσ περιοχϊν Η.Ε.Ρ. εκτόσ ηωνϊν α και β εντόσ και εκτόσ ΗΟΕ).  
Στισ Ηϊνεσ γ και δ, ζωσ τθ κεςμοκζτθςθ του υκμιςτικοφ Σχεδίου και Ρρογράμματοσ Ρεριβάλλοντοσ Οικιςτικοφ Συγκροτιματοσ Λωαννίνων 
επιτρζπονται όςα και με όποιουσ όρουσ προβλζπεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία (πχ. ΗΟΕ, Ρ.Δ/5.5.1989 (ΦΕΚ 297/Δ/17.5.1989, Ρ.Δ 
6.10.1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978, ν. 3937/2011 κλπ)). 
 
Ενότθτα 5  Γενικζσ διατάξεισ. 
 

1. Επιτρζπονται τα ζργα εκνικισ ςθμαςίασ, όπωσ αυτά κακορίηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ με Απόφαςθ του  
Υπουργοφ Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ των εκάςτοτε κακ’ φλθν αρμοδίων 
Υπουργϊν. 

2. Επιτρζπονται τα ζργα και δραςτθριότθτεσ που εξυπθρετοφν ςκοποφσ Εκνικισ Άμυνασ, όπωσ αυτά κακορίηονται με απόφαςθ του 
Υπουργοφ Εκνικισ Άμυνασ. 

3. Επιτρζπεται θ παρζκκλιςθ από τα οριηόμενα τθσ ενότθτασ 3 του παρόντοσ, ςε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ, ιδίωσ πυρόςβεςθσ, 
πλθμμφρων, παροχισ βοικειασ ςε κινδυνεφοντα πρόςωπα, όπου τίκεται κζμα δθμόςιασ υγείασ, με τθν προχπόκεςθ ότι, μετά τθν 
παρζλευςθ του κινδφνου, ο αρμόδιοσ φορζασ επζμβαςθσ, κα προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ αποκατάςταςθσ του οικοςυςτιματοσ. 

4. Επιτρζπεται θ ςυντιρθςθ, επιςκευι και αναςτφλωςθ ιςτορικϊν, κρθςκευτικϊν και πολιτιςτικϊν μνθμείων και χϊρων και οι 
αρχαιολογικζσ αναςκαφζσ – ζρευνεσ, ςφμφωνα με το νόμο 3028/2002 «Για τθν προςταςία των Αρχαιοτιτων και εν γζνει τθσ 
Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ» (ΦΕΚ 153/Α/28.06.2002) όπωσ αυτόσ ιςχφει, εφόςον εκδοκεί θ απαραίτθτθ άδεια, από τουσ κατά 
περίπτωςθ αρμόδιουσ για το φυςικό αντικείμενο φορείσ και Υπθρεςίεσ. 

5. Τα μορφολογικά ςτοιχεία των κτιρίων που βρίςκονται ςτισ εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ των οικιςμϊν που ανικουν ςτθν ομάδα Β’ 
Ηαγορίου (οικιςμοί Κρφασ, Λυκοτριχίου, Αμφικζασ, Ρεράματοσ, Ρεριβλζπτου, Κρανοφλασ κλπ) ακολουκοφν αυτά που προβλζπονται 
από το ΡΔ 26.9.1979 (615Δ) όπωσ τροποποιικθκε με το ΡΔ 15.6.1995 (423Δ) και όπωσ ιςχφει. 

6. Επιτρζπονται οι ψεκαςμοί μόνον για τθν καταπολζμθςθ των κουνουπιϊν, με φιλικζσ προσ το περιβάλλον μεκόδουσ, μετά από 
γνωμοδότθςθ του οικείου Φορζα Διαχείριςθσ. 

7. Πλοι οι οικιςμοί εντόσ μίασ δεκαετίασ πρζπει να ςυνδεκοφν με το αποχετευτικό δίκτυο τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ & 
Αποχζτευςθσ Λωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ι να διακζτουν ιςάξιο αποχετευτικό δίκτυο με επεξεργαςία των λυμάτων. 

8. Πλα τα ζργα και δραςτθριότθτεσ που δεν είναι ι δεν μποροφν όπωσ λόγω αυξθμζνου ρυπαντικοφ φορτίου των λυμάτων τουσ, να 
ςυνδεκοφν με το αποχετευτικό δίκτυο τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ & Αποχζτευςθσ Λωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), οφείλουν να 
διακζτουν επαρκζσ ςφςτθμα επεξεργαςίασ και διάκεςθσ των λυμάτων τουσ ( υγρϊν –ςτερεϊν), το οποίο: να μθν δθμιουργεί άμεςο ι 
ζμμεςο κίνδυνο υποβάκμιςθσ των επιφανειακϊν ι υπόγειων υδάτων και εδαφϊν, κακϊσ και να ςυντθρείται, παρακολουκείται 
ςυςτθματικά κατά τα οριηόμενα τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ . 

9. Επιβάλλεται θ απομάκρυνςθ των παράνομων βιοτεχνιϊν και βιομθχανιϊν μεςαίασ και υψθλισ όχλθςθσ και γεωργοκτθνοτροφικϊν 
εγκαταςτάςεων εντόσ τριϊν (3) ετϊν, από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, και επιβάλλεται θ αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ, 
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τισ υποδείξεισ του οικείου Φορζα Διαχείριςθσ. 

10. Με τον κανονιςμό διοίκθςθσ και λειτουργίασ του οικείου Φορζα Διαχείριςθσ μπορεί να επιβάλλονται πρόςκετοι όροι και περιοριςμοί 
για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν απομάκρυνςθ οχλουςϊν νομίμων γεωργοκτθνοτροφικϊν δραςτθριοτιτων με τθν 
ζνταξι τουσ ςε χρθματοδοτοφμενα προγράμματα. 

11. Τα υφιςτάμενα ζργα και δραςτθριότθτεσ, εφόςον απαιτείται από τθν κείμενθ νομοκεςία θ περιβαλλοντικι τουσ αδειοδότθςθ ι θ 
Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων τουσ εκδόκθκε πριν τθ πενταετία από τθ δθμοςιοποίθςθ του παρόντοσ, υποβάλλονται 
εντόσ τεςςάρων (4) ετϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, νζεσ Μελζτεσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, για 
τθν ζκδοςθ νζων Αποφάςεων Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων τθσ λειτουργίασ τουσ. 

12. Τα ζργα και δραςτθριότθτεσ των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ, όπου αυτά προβλζπονται,  να είναι ςφμφωνα μεταξφ άλλων με τισ 
διατάξεισ τθσ κανονιςτικισ πράξθσ ζγκριςθσ του Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου για τισ Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ (Α.Ρ.Ε.), όπωσ 
αυτι ιςχφει (ν. 3851/2010) και του εγκεκριμζνου προγράμματοσ δράςθσ για τισ ϋϋΑ.Ρ.Ε.ϋϋ Ειδικότερα, για τθν θλεκτροπαραγωγι με 
χριςθ φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων εντόσ των καλλιεργιςιμων εκτάςεων, όπου αυτι προβλζπεται, ζωσ τθν εκπόνθςθ και ζγκριςθ του 
προγράμματοσ δράςθσ για τισ ϋϋΑ.Ρ.Ε.ϋϋ, πρζπει μεταξφ άλλων να προςκομιςκεί βεβαίωςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ 
Ρεριφζρειασ Θπείρου ότι: θ καλλιεργιςιμθ ζκταςθ που αποτελεί γθ υψθλισ παραγωγικότθτασ και κα καλφπτεται με φωτοβολταϊκά, 
δεν κα υπερβαίνει το 1% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ των Ηωνϊν β2, του παρόντοσ που κα διατεκεί για τθν εγκατάςταςθ αυτϊν. 
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Ενότθτα 6  Διοίκθςθ και Διαχείριςθ Ρεριοχισ. 
Θ διοίκθςθ και διαχείριςθ του Ρεριφερειακοφ Ράρκου, είναι ςτισ αρμοδιότθτεσ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 15 του ν. 2742/99, όπωσ 
αυτόσ ιςχφει, του Φορζα Διαχείριςθσ τθσ Λ. Ραμβϊτιδασ (που αναφζρεται ςτο παρόν ωσ οικείοσ Φορζασ Διαχείριςθσ τθσ περιοχισ), όπωσ 
επίςθσ θ ςφνταξθ, θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ και θ αξιολόγθςθ των πενταετϊν ςχεδίων διαχείριςθσ και των προγραμμάτων δράςθσ 
που τα ςυνοδεφουν,  που αναφζρονται ςτο άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/1986, όπωσ αυτόσ ιςχφει. 
 
Ενότθτα 7  Αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ. 
Αρμόδιεσ  υπθρεςίεσ  για  τθν  εφαρμογι  του παρόντοσ διατάγματοσ είναι:   

1.  Ο Φορζασ Διαχείριςθσ τθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ. 
2.  Θ Διεφκυνςθ   Ρεριβαλλοντικοφ   Σχεδιαςμοφ του   Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ   Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ.  
3.  Θ κακ' φλθν αρμόδιεσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ   Ενζργειασ και 

Κλιματικισ Αλλαγισ, και των ςυναρμοδίων Υπουργείων, κακϊσ και υπθρεςίεσ τθσ οικείασ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ, οικείασ 
περιφζρειασ  και λοιπϊν φορζων.   

Ενότθτα 8  Μεταβατικζσ Διατάξεισ. 
1. Κάκε διάταξθ που ζρχεται ςυνολικά ι εν μζρει ςε αντίκεςθ  με τισ διατάξεισ του παρόντοσ Διατάγματοσ ι που ανάγεται ςε κζματα που 

ρυκμίηονται από αυτό, καταργείται αντιςτοίχωσ ςυνολικά ι κατά το μζροσ εκείνο ςτο οποίο ζχει επζλκει μεταβολι ςφμφωνα με το 
παρόν.  

2. Θ λειτουργία, εκτζλεςθ ζργων και υλοποίθςθ δραςτθριοτιτων που δεν αναφζρονται ςτο άρκρο 3 του παρόντοσ απαγορεφονται. 
Εξαιροφνται από τθν ωσ άνω απαγόρευςθ τα ζργα και οι δραςτθριότθτεσ που κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ του παρόντοσ   
διατάγματοσ: 

1. υφίςταντο και λειτουργοφςαν νομίμωσ,  
2. είχαν άδεια οικοδομισ ι εγκατάςταςθσ ι λειτουργίασ. 
3. είχαν περιβαλλοντικά αδειοδοτθκεί, 
4. είχε παραχωρθκεί το γιπεδο αυτϊν από αρμόδια Υπθρεςία Υπουργείου για αυτι τθ χριςθ,  
5. είχαν δθμοπρατθκεί ι ευρίςκοντο ςτο ςτάδιο τθσ δθμοπράτθςθσ,  

3. Τα νομίμωσ υφιςτάμενα κτίςματα και καταςκευζσ εφόςον δεν κρικεί αναγκαία θ απομάκρυνςι τουσ από το προαναφερκζν 
εγκεκριμζνο πρόγραμμα δράςθσ, μποροφν να αλλάξουν τθ χριςθ τουσ μόνο για λόγουσ προςταςίασ και διαχείριςθσ τθσ 
προςτατευόμενθσ περιοχισ ι για άλλθ επιτρεπόμενθ από το παρόν διάταγμα χριςθ, να βελτιωκοφν, εκςυγχρονιςκοφν για λόγουσ 
υγιεινισ, αςφάλειασ, εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και αποκικευςθσ νεροφ και ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ με ςφμφωνθ γνϊμθ 
του οικείου Φορζα Διαχείριςθσ και περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ. 

 
Ενότθτα 9  Κυρϊςεισ. 
Οι παραβάτεσ των διατάξεων του παρόντοσ διατάγματοσ υπόκεινται ςτισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τα άρκρα 6, 28, 29 και 30 του ν. 
1650/86, όπωσ το άρκρο 30 τροποποιικθκε με το άρκρο 4 του ν. 3010/2002, κακϊσ  και  από  τισ  ειδικζσ  και γενικζσ ( ν. 1577/1985, όπωσ 
ιςχφει) διατάξεισ  τθσ εκνικισ νομοκεςίασ.    
    

I. Ενότθτα 10  Αντικείμενο του Διαχειριςτικοφ Σχεδίου και των Ρρογραμμάτων Δράςθσ. 
Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ του παρόντοσ διατάγματοσ, θ διαχείριςθ και διοίκθςθ τθσ περιοχισ «Ρεριφερειακοφ Ράρκου», πρζπει να 
ςυντελείται ςφμφωνα με το άρκρο 18, παρ.5 του ν. 1650/86 όπωσ ιςχφει, με τθν εφαρμογι του εγκεκριμζνου πενταετοφσ ςχεδίου διαχείριςισ 
τθσ και των προγραμμάτων δράςθσ που κα το ςυνοδεφουν. 
Ειδικότερα:  

1. Τα αντικείμενα που ςυγκροτοφν το Σχζδιο Διαχείριςθσ, τθσ περιοχισ «Ρροςταςίασ Οικοτόπων και Ειδϊν » και τθσ περιφερειακισ τθσ 
Ηϊνθσ, δφναται κατ’ ελάχιςτον να είναι: 

10. Θ κατάρτιςθ των ςτόχων διαχείριςθσ τθσ περιοχισ  
11. Θ κατάρτιςθ των ςτόχων και των μζτρων διατιρθςθσ και αποκατάςταςθσ των προςτατευομζνων τφπων οικοτόπων και ειδϊν που 

απαντϊνται ςτισ Η.Ε.Ρ. για τθν άγρια ορνικοπανίδα και Ε.Η.Δ. τθσ περιοχισ. 
12. Θ ιεράρχθςθ των ςτόχων διαχείριςθσ ςε ςχζςθ με τισ τυχόν ςυγκροφςεισ που αντιμετωπίηονται ςτθν περιοχι.  
13. O προςδιοριςμόσ των αναγκαίων μζτρων οργάνωςθσ και λειτουργίασ για τθ διατιρθςθ των αντικειμζνων που προςτατεφονται.  
14.  Θ εξειδίκευςθ όρων και περιοριςμϊν άςκθςθσ δραςτθριοτιτων και εκτζλεςθσ ζργων με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 7, άρκρου 19 και 

παρ. 9 άρκρου 21 του ν. 3937/2011. 
15. Ο αναλυτικόσ προςδιοριςμόσ των κατευκφνςεων και προτεραιοτιτων για τθν υλοποίθςθ ζργων, δράςεων και μζτρων που 

απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι προςταςία, διαχείριςθ και αποκατάςταςθ των αντικειμζνων που προςτατεφονται κατά 
περίπτωςθ. 

16. Θ αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ εφαρμογισ προθγοφμενου ςχεδίου διαχείριςθσ. 
17. Ο προςδιοριςμόσ του κόςτουσ τθσ διαχείριςθσ και οι δυνατότθτεσ κάλυψθσ αυτοφ.  

2. Τα προγράμματα δράςθσ που ςυνοδεφουν το πενταετζσ ςχζδιο Διαχείριςθσ τθσ περιοχισ, ζχουν ωσ αντικείμενο τθν εξειδίκευςθ των 
αναγκαίων μζτρων, δράςεων, ζργων και προγραμμάτων, τισ φάςεισ, το κόςτοσ, τισ  πθγζσ και τουσ φορείσ χρθματοδότθςισ τουσ, 
κακϊσ και το χρονοδιάγραμμα εκτζλεςισ τουσ και τουσ φορείσ εφαρμογισ τουσ.  

Ειδικότερα, μεταξφ των αντικειμζνων των προγραμμάτων δράςθσ τθσ περιοχισ του «Ρεριφερειακοφ Ράρκου», δφναται κατ’ ελάχιςτο να είναι: 
15. Θ προςταςία και διατιρθςθ των προςτατευόμενων τφπων οικοτόπων και ειδϊν/ενδιαιτθμάτων (χλωρίδασ, πανίδασ- ορνικοπανίδασ-

ιχκυοπανίδασ) τθσ περιοχισ, ςε ςχζςθ με τα ζργα και δραςτθριότθτεσ του πρωτογενι, δευτερογενι και τριτογενι τομζα (προςδιοριςμόσ των 
δυνατοτιτων ανάπτυξθσ του πρωτογενι, δευτερογενι και τριτογενι τομζα, ςε ςχζςθ με τθ φζρουςα ικανότθτα τθσ περιοχισ και το 
κακεςτϊσ προςταςίασ τθσ) Ειδικότερα, θ  οργάνωςθ ςυςτιματοσ μόνιμθσ παρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ και των 
παραμζτρων του (οικοτόπων, ειδϊν, υδάτινων πόρων, εδάφουσ κτλ). 

16.  Τα είδθ χαρακτθριςμοφ των Ηωνϊν Ειδικισ Ρροςταςίασ (Η.Ε.Ρ.) για τθν άγρια ορνικοπανίδα - χαρτογράφθςθ κρίςιμων ενδιαιτθμάτων και 
πυρινων κατανομισ των ειδϊν χαρακτθριςμοφ και ηωνϊν ευαιςκθςίασ.- Ρροςδιοριςμόσ περιοχϊν Υψθλισ Φυςικισ Αξίασ (Υ.Φ.Α.) εντόσ των 
Ηωνϊν Ειδικισ Ρροςταςίασ (Η.Ε.Ρ.) για τθν άγρια ορνικοπανίδα 
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17. Θ ορκολογικι εγκατάςταςθ των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ (Α.Ρ.Ε.), ϊςτε να διαςφαλίηεται θ προςταςία και διατιρθςθ των 
προςτατευόμενων ειδϊν ορνικοπανίδασ τθσ περιοχισ, κακϊσ και των ενδιαιτθμάτων τθσ.  

18. Θ ορκολογικι διαχείριςθ τθσ ελεφκερθσ βόςκθςθσ, με τον κακοριςμό τθσ βοςκοϊκανότθτασ  κατά είδοσ, το χρόνο, τθ διάρκεια και των χϊρων 
βόςκθςθσ, τον αρικμό και το είδοσ ηϊων και κυψελϊν μελιςςϊν που κα επιτρζπονται εκάςτοτε, ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ και τα 
ςχετικά ςχζδια διαχείριςθσ του Υπ. Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. Ειδικότερα, θ ορκολογικι διαχείριςθ των καλαμιϊνων μζςω τθσ 
ελεγχόμενθσ ελεφκερθσ βόςκθςθσ, με ςτόχο τθν προςταςία - διατιρθςθ των προςτατευόμενων φυςικϊν οικοτόπων, ειδϊν και 
ενδιαιτθμάτων τουσ. 

19. Θ ορκολογικι διαχείριςθ των καλλιεργιςιμων εκτάςεων , ϊςτε να διαςφαλίηεται θ προςταςία και διατιρθςθ των φυςικϊν πόρων, εδάφουσ, 
προςτατευόμενων τφπων οικοτόπων, ειδϊν και ενδιαιτθμάτων τουσ, θ οποία πρζπει να εναρμονίηεται μεταξφ άλλων με τα ςχζδια δράςθσ 
τθσ νιτρορφπανςθσ. Επιπλζον, θ δθμιουργία τράπεηασ ςπόρων παραδοςιακϊν καλλιεργειϊν, ϊςτε να διαςφαλιςκεί θ προςταςία –
διατιρθςθ των ενδιαιτθμάτων τροφολθψίασ των προςτατευόμενων ειδϊν ορνικοπανίδασ που απαντϊνται ςτθν περιοχι 

20. Θ αλιεία ( ςχεδιαςμόσ και  υλοποίθςθ ζργων που αφοροφν τθν αποκατάςταςθ και βελτίωςθ των ιχκυοαποκεμάτων και γενικότερα ζργα 
βελτίωςθσ τθσ αλιευτικισ δραςτθριότθτασ ςφμφωνα με τον ιςχφον Καν.(ΕΚ) αρ.1100/2007 του Συμβουλίου και τα ςχετικά ςχζδια διαχείριςθσ 
ειδϊν όπωσ του ευρωπαϊκοφ χελιοφ Anguilla anguilla). 

21. Θ ορκολογικι διαχείριςθ των επιφανειακϊν και υπόγειων υδάτων τθσ περιοχισ,  θ οποία πρζπει να εναρμονίηεται με τα ςχζδια διαχείριςθσ 
των αντίςτοιχων λεκανϊν απορροισ κακϊσ και με τα ςχετικά προγράμματα μζτρων παρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ υδάτων, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα του ν. 3199/2003. Ειδικότερα, χαρτογράφθςθ, οριοκζτθςθ και αποκατάςταςθ των εποχικϊν και μόνιμων μικρϊν υγροτόπων - 
καταβόκρων, κακϊσ και κακαριςμό –ςυντιρθςθ  τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ, και  των αποςτραγγιςτικϊν τάφρων τθσ περιοχισ.  

22. Τα υφιςτάμενα αναχϊματα (Ρεράματοσ-Αμφικζασ-Ανατολισ) τθσ περιοχισ.  
23. Θ ορκολογικι διαχείριςθ τθσ λίμνθσ (εξειδίκευςθ όρων, μζτρων προχποκζςεων ςτα υφιςτάμενα ζργα και δραςτθριότθτεσ που εκτελοφνται 

ςτθν υδάτινθ επιφάνειά τθσ. Λίμνθσ), ϊςτε να διαςφαλίηεται θ προςταςία και διατιρθςθ των προςτατευόμενων τφπων οικοτόπων , ειδϊν 
και ενδιαιτθμάτων τουσ.  

24. Θ ορκολογικι διαχείριςθ δαςϊν, δαςικϊν και αναδαςωτζων εκτάςεων τθσ περιοχισ, θ οποία πρζπει να εναρμονίηεται με τα ςχετικά δαςικά 
διαχειριςτικά ςχζδια, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ προςταςία και διατιρθςθ των προςτατευόμενων τφπων οικοτόπων , ειδϊν και 
ενδιαιτθμάτων τουσ.  

25. Θ ορκολογικι διαχείριςθ των αςτικϊν λυμάτων και ηωικϊν αποβλιτων τθσ περιοχισ, για τθν αποφυγι τθσ ρφπανςθσ –υποβάκμιςθσ 
προςτατευομζνων τφπων οικοτόπων , ειδϊν και ενδιαιτθμάτων τουσ.  

26. Θ αξιοποίθςθ  και  ανάδειξθ  των ιςτορικϊν,  λαογραφικϊν και πολιτιςτικϊν ςτοιχείων τθσ περιοχισ, κακϊσ και τθν οργάνωςθ- προϊκθςθ 
οικοτουριςτικϊν προγραμμάτων που κα εναρμονίηονται  με τα ςχετικά προγράμματα του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ και κα 
αποςκοποφν ςτθν προςταςία, αποκατάςταςθ, διατιρθςθ και ανάδειξθ του τοπίου, των προςτατευόμενων τφπων οικοτόπων και ειδϊν, 
κακϊσ και των λοιπϊν  ιδιαίτερων ςτοιχείων τθσ περιοχισ . 

27. Θ επίδραςθ των εξαιρουμζνων από τισ απαγορεφςεισ ενότθτασ 3 του παρόντοσ χριςεων γθσ, ζργων και δραςτθριοτιτων  ςτθν περιοχι .  
28. Θ κατάρτιςθ Σχεδίου ΚΥΑ ζγκριςθσ πενταετοφσ ςχεδίου διαχείριςθσ τθσ περιοχισ του «Ρεριφερειακοφ Ράρκου», κακϊσ και τθσ περιφερειακισ 

Ηϊνθσ, τθσ υδάτινθσ , χερςαίασ και ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Λ. Ραμβϊτιδασ,  και των προγραμμάτων δράςεων που το ςυνοδεφουν. » 
 

 
3. Θ παράταξθ «ΛΑΪΚΘ ΣΥΣΡΕΛΩΣΘ ΘΡΕΛΟΥ» , μειοψθφεί  ζχοντασ κάνει τθν κάτωκι τοποκζτθςθ ( ςυνθμμζνα με α /α : 13 ςτο φάκελο 

1/2019 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λ.π. ςτα κζματα του Ρ.Σ.). 
 

«  «ΛΑΪΚΘ ΣΥΣΡΕΛΩΣΘ»  
To ςχζδιο πδ. εντάςςεται, ςτθρίηει και υλοποιεί τθ ςτρατθγικι τθσ άρχουςασ τάξθσ και τθσ ΕΕ για το περιβάλλον, για τθν ενζργεια, τθν 
"πράςινθ ανάπτυξθ", τουσ υδάτινουσ πόρουσ, τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων, τθ βιοποικιλότθτα, το χωροταξικό ςχεδιαςμό, τισ χριςεισ γθσ, 
τθν κλιματικι αλλαγι, τα δάςθ, τισ μεταφορζσ, τισ καταςκευζσ, τθν αγροτικι παραγωγι. Εφαρμόηει τισ πολιτικζσ, που οι αςτικζσ κυβερνιςεισ 
ζχουν διαχρονικά ςυνδιαμορφϊςει για να δϊςουν νζα ϊκθςθ ςτθν καπιταλιςτικι ανάπτυξθ, διζξοδο για τθν κερδοφορία των 
επιχειρθματικϊν ομίλων, ςε όλουσ τουσ παραπάνω τομείσ και όχι μόνο. Ρολιτικζσ, που μετακυλίουν τελικά ςτουσ εργαηόμενουσ τισ δαπάνεσ 
για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.  

Ρροωκεί με αντιφάςεισ και αντικζςεισ τισ επιδιϊξεισ των πολυεκνικϊν μονοπωλιακϊν ομίλων ςτισ ανανεϊςιμεσ μορφζσ ενζργειασ. Οι  
ρυκμίςεισ για τουσ δαςικοφσ χάρτεσ ςτόχο ζχουν τθν επιτάχυνςθ και διευκόλυνςθ των κερδοφόρων επενδφςεων από τουσ ενδιαφερόμενουσ 
μονοπωλιακοφσ ομίλουσ, με τθν παράλλθλθ νομιμοποίθςθ καταπατιςεων, εκχερςϊςεων, παράνομων οικιςμϊν και αυκαιρζτων ςε βάροσ τθσ 
κρατικισ δαςικισ γθσ. Τα οικονομικά ςυμφζροντα είναι τεράςτια, γι' αυτό οι δαςικοί χάρτεσ ιταν ςτα προαπαιτοφμενα του μνθμονίου. 

Από τθν πλευρά τθσ, θ κυβζρνθςθ ΣΥΛΗΑ - ΑΝΕΛ, όπωσ όλεσ οι προκάτοχοί τθσ, κάνει ό,τι μπορεί για να ςυςκοτίςει το γεγονόσ, ότι θ αιτία που 
οξφνει και τα προβλιματα του περιβάλλοντοσ είναι ο καπιταλιςτικόσ δρόμοσ ανάπτυξθσ. 

Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει απόλυτθ ςφμπνοια για τθν εκπόνθςθ του,,,, πικανόν ελάχιςτεσ επιμζρουσ διαφοροποιιςεισ που απλά 
αναδεικνφουν τθν ςτρατθγικι ταφτιςθ και επιβεβαιωνουν…. 

Διαχρονικά θ πολιτικι υδάτων τθσ ΕΕ, που ζχει ςυνδιαμορφωκεί με όλεσ τισ κυβερνιςεισ, προωκεί τθν παραπζρα εμπορευματοποίθςθ και τθν 
απελευκζρωςθ τθσ διαχείριςθσ των υδάτινων πόρων. Θ ΕΕ αξιοποιεί τθν κατάςταςθ και τθν ανάγκθ προςταςίασ του υδατικοφ περιβάλλοντοσ, 
ωσ εργαλεία, για να προωκιςει τθν αντιλαϊκι πολιτικι, ιδιαίτερα ςτον αγροτικό τομζα και ςτθ λαϊκι κατανάλωςθ ςτισ πόλεισ. Θ αντιλαϊκι 
πολιτικι κυβζρνθςθσ - ΕΕ ζχει αρνθτικό αποτζλεςμα ςτο κόςτοσ φδρευςθσ για τα λαϊκά ςτρϊματα και ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ των 
εργαηόμενων, αφοφ με τθν ανταποδοτικότθτα, τθν ζλλειψθ χρθματοδότθςθσ, κα μεταφζρουν ςτισ πλάτεσ των λαϊκϊν καταναλωτϊν το 
ςφνολο των βαρϊν. 

1. ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΛ ΣΤΘΝ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΘ ΡΟΛΛΤΛΚΘ ΤΘΣ ΕΕ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΘΣ ΔΑΣΘΣ. ΑΡΕ ΚΛΡ ) 
 
Ειδικότερα το ςχζδιο πδ.  
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3. ΔΕΝ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΗΕΛ ΤΘΝ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ ΤΩΝ ΛΑΛΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΛ ΤΩΝ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΩΝ ΡΟΒΛΘΜΑΤΩΝ ΑΡΟ ΤΘΝ 
ΣΚΟΡΛΑ ΤΩΝ ΛΑΛΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ , ΑΛΛΑ ΕΝΤΆΣΣΕΤΑΛ ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΝΟΜΛΜΟΡΟΛΘΣΘΣ ΚΑΛ ΕΝΛΣΧΥΣΘΣ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΘΣΕΩΝ ΡΟΥ 
ΕΝΤΕΛΝΟΥΝ ΤΘΝ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΟΡΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΕΝΛΣΧΥΟΥΝ ΤΘΝ ΚΑΡΛΤΑΛΛΣΤΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΣΤΘΝ ΡΕΛΟΧΘ ΚΑΛ ΕΥΥΤΕΑ 

Αν ιταν ςε τζτοια κατεφκυνςθ, πράγμα αδφνατο ςτα πλαίςια τθσ καπιταλιςτικισ οικονομίασ κα ζπρεπε 

 Κατοχφρωςθ των ελάχιςτων ελεφκερων χϊρων που απόμειναν και τθν αξιοποίθςι τουσ, κατά κφριο λόγο, ωσ χϊρων πραςίνου. Διάςωςθ 
του εναπομείναντοσ περιαςτικοφ πραςίνου. 

 Αντιπλθμμυρικι κωράκιςθ μζςω ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των λεκανϊν απορροισ όχι μόνο με κλαςικά τεχνικά ζργα αλλά και με 
άλλεσ οικολογικοφ χαρακτιρα παρεμβάςεισ (αναδαςϊςεισ, μικροφράγματα κ.ά.). 

 Ρροςταςία των ποταμϊν, ρεμάτων και χειμάρρων ωσ αξόνων πραςίνου και διόδων αεριςμοφ και φυςικοφ κλιματιςμοφ τθσ πόλθσ. 

 Απαγόρευςθ επικίνδυνων χριςεων ςε ακατάλλθλεσ κζςεισ (βενηινάδικα, βαφεία, βιοτεχνίεσ χθμικϊν κ.ά.). 

 Ρροςταςία των κατοίκων από τθσ μθ ιοντίηουςεσ ακτινοβολίεσ (υποςτακμοί και γραμμζσ υπερυψθλισ τάςθσ, κεραίεσ κινθτισ τθλεφωνίασ 
κλπ.). 

 Αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ του νζφουσ. 

 Επίλυςθ του κυκλοφοριακοφ με άξονα τθν προνομιακι προϊκθςθ των μζςων μαηικισ μεταφοράσ με προτεραιότθτα ςτα μζςα ςτακερισ 
τροχιάσ, τφπου αντίςτοιχου με το μζγεκοσ τθσ πόλθσ. 

Οριςμζνα παραδείγματα: 
- Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψθ για τθν επαναςφνδεςθ τθσ υδάτινθσ επιφάνειασ τθσ λίμνθσ με τισ κφριεσ πθγζσ τροφοδοςίασ τθσ που 

βρίςκονται ςτον υγρότοπο Αμφικζασ.  

- Δεν προβλζπει καμία ρφκμιςθ ςχετικά με τθν απομάκρυνςθ των τεχνθτϊν αναχωμάτων  Αμφικζασ και Ανατολισ -Κατςικά ϊςτε να 

δθμιουργθκοφν ςτουσ ανενεργοφσ και αποξθραμζνουσ υδροβιότοπουσ ςυνκικεσ επανάκαμψθσ τθσ απολεςκείςθσ βιοποικιλότθτασ, ωσ 

απαραίτθτθσ  προχπόκεςισ  για τθν ουςιαςτικι προςταςία και αποκατάςταςθ του υπό κατάρρευςθ ευαίςκθτου και ευπακοφσ 

οικοςυςτιματοσ τθσ Ραμβϊτιδασ  

- Νομιμοποιεί τθν μετατροπι του τεράςτιου υγροβιότοπου Ανατολισ - Κατςικά ςε χερςαία ζκταςθ με ςυνζπεια τον αφανιςμό των 

υγρολιβαδικϊν εκτάςεων, όπου προ τθσ καταςκευισ του αναχϊματοσ γινόταν θ εναπόκεςθ του οργανικοφ φορτίου τθσ λίμνθσ και ο 

φυςικόσ τθσ αυτοκακαριςμόσ.  

- Δε λφνει τθ ρφπανςθ λεκανοπεδίου από ΒΛΡΕ 

- Δε λφνει τθν υπεράντλθςθ υδάτων από βιομθχανίεσ….. 

- Δε λφνει τθ μεταςτζγαςθ ρυπογόνων μονάδων…. 

- Δεν προςτατεφει τθν αναψυχι για το λαό, αφοφ όπου κα γίνει τζτοια επζνδυςθ κα αφορά μόνο όςουσ  κάνουν ακριβά ςπορ , οι 

υπόλοιποι δε κα βλζπουν τθ λίμνθ οφτε με τα κιάλια, οφτε το γκολφ οφτε το καλάςςιο ςκι είναι μαηικόσ ακλθτιςμόσ 

- Δεν μασ πείκει ότι κα γίνουν αντιπλθμμυρικά ζργα γιατί δεν είναι επιλζξιμα και δεν  ζχουν ανταποδοτικό κζρδοσ για το κεφάλαιο…. 

 
Ηϊνθ Α1= λίμνθ καμία οριοκζτθςθ, όχι υψόμετρο, όχι ςυντεταγμζνεσ.  
Σκάφθ ςυγκοινωνίασ υδροπλάνα, αγϊνεσ 
Ηϊνθ Α2= Λογγάδεσ, δικεν υδροβιότοποσ, μαηί με Α6 (κερμοκιπια), και β2= όπου υψθλι παραγωγικότθτα και  
Ηϊνθ Α3= νθςί, όπου  νομιμοποίθςθ όλων των δράςεων,  
Ηϊνθ Α4 

1.  Σκι, μπροςτά από Αμφικζα, όπου πάνω ςτο ανάχωμα ο ποδθλατόδρομοσ για να το ςιγουρζψει 
2. γιπεδο γκολφ, μπροςτά από Κατςικά  

 
ηϊνθ Α5= από Ντραπάτοβα μζχρι Λογγάδεσ, όπου αναψυχι και χτίςιμο και πάνω ςτθ λίμνθ. 
Ηϊνθ Α6, που είναι δίπλα ςτθν Α2,  
Ηϊνθ α7= Μπάφρα, Ρεδινι, Αμπελιά, οδοτόπι, Λαψίςτα, ςθμειακι οριοκζτθςθ, αφοφ υπάρχει ΒΛΡΕ οικιςτικζσ περιοχζσ και πθγζσ, δικεν 
προςταςία πθγϊν και ςτθν πραγματικότθτα διαχείριςθ υδάτων και υγρϊν αποβλιτων 
Ηϊνθ Α5, Α6, Α7, απαγόρευςθ κατάτμθςθσ και δόμθςθ μόνιμων εγκαταςτάςεων για διευκόλυνςθ ςτθ ςυγκζντρωςθ γθσ 
 
Ηϊνθ Β1= Μιτιςκζλι, Αυγό, δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ,  για θλεκτροπαραγωγι, φοτοβολταϊκά κλπ κεραίεσ κινθτισ, νζα πεδία κερδοφορίασ 
 
Ηϊνθ Β2, κοτςουλιά , είπαμε πιο πάνω, πρζπει να είναι θ μοναδικι. Πλοι οι άλλοι μικροκαλλιεργθτζσ να ψοφιςουν…. 
Ηϊνθ Β3= Κρανοφλα, Κρφα Αγ. Μαρίνα, αντλιοςτάςια, και πθγι Σεντινίκου. Και πθγζσ Τοφμπασ= καμία οριοκζτθςθ 
Εντελϊσ τυχαία δεν περιλαμβάνεται θ περίβλεπτοσ όπου οι δφο βιομθχανίασ εκμετάλλευςθσ νεροφ όπου και πθγζσ 
Ηϊνθ Β4= Κόντςικα, Αςβεςτοχϊρι, δυνατότθτα για ΒΛΡΕ 
Ηϊνθ Β5 2 και 3, Ντου Λακ, Μάτςικασ, απαγορεφει τθ δόμθςθ αφοφ είναι πλζον οικιςμοί και ηϊνθ = και μετά τα ΟΝΤΕΟΝ που είναι θ Β5,1 ναι 
δόμθςθ πάνω ςτθ λίμνθ. 
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3. Δεν αςχολείται οφτε με τθν προςταςία τθσ λίμνθσ και του περιβάλλοντοσ που είναι δεδομζνθ. 
4. Ρεριλαμβάνει όλο το λεκανοπζδιο επί τθσ ουςίασ πλθν των οικιςτικϊν περιοχϊν 
5.  Δεν απαγορεφει τθ οικοδόμθςθ και θ εμπορευματοποίθςθ ςτισ περιοχζσ ΝΑΤΟΥΑ με αποηθμίωςθ των μικροϊδιοκτθτϊν και με μόνθ 

εξαίρεςθ τουσ παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, τισ κτθνοτροφικζσ εγκαταςτάςεισ κλπ 
6.  

Ρϊσ αντιμετωπίηει το πδ. το εργοτάξιο του Διμου, το οποίο είναι μζςα ςτθ λίμνθ…. 
 
Θ ΑΛΤΛΑ ΤΩΝ ΡΟΒΛΘΜΑΤΩΝ ΤΕΛΛΚΑ Ο ΚΑΡΛΤΑΛΛΣΤΛΚΟΣ ΔΟΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΡΟΥ ΔΕΝ ΜΡΟΕΛ ΑΡΟ ΤΘ ΦΥΣΘ ΤΟΥ ΝΑ ΛΚΑΝΟΡΟΛΕΛ 
ΤΑΥΤΟΧΟΝΑ  ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΑ ΣΥΜΦΕΟΝΤΑ ΟΡΟΛΑΣ ΜΟΦΘΣ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΤΕΘΣ ΕΡΛΔΛΩΞΘΣ ΚΑΚΕ ΦΟΑ ΚΑΛ ΤΛΣ ΛΑΛΚΕΣ ΚΑΛ 
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΛΛΘ . 
 
Θ ΛΛΜΝΘ ΧΕΛΑΗΕΤΑΛ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΚΑΛ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΜΕ ΚΛΤΘΛΟ ΤΛΣ ΛΑΛΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΛ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΡΟΕΛ ΚΑΝΕΝΑ ΡΔ ΝΑ 
ΤΟ ΕΞΑΣΦΑΛΛΣΕΛ ΜΕ ΤΟ ΣΘΜΕΛΝΟ ΔΟΜΟ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΛ ΜΕ ΟΡΟΛΟΝ ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΘ ΤΘΣ ΚΑΡΛΤΑΛΛΣΤΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ, ΤΘΣ ΕΝΛΣΧΥΣΘΣ ΚΑΛ 
ΚΩΑΚΛΣΘΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΩΝ ΟΜΛΛΩΝ  
 
ΚΑΡΟΛΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΒΑΚΜΟ ΦΛΛΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΕΣ ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΔΕΝ ΜΡΟΕΛ ΝΑ ΥΛΟΡΟΛΘΚΟΥΝ,  ΣΕ ΑΝΤΛΚΕΣΘ ΜΕ ΤΑ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΑ 
ΣΥΜΦΕΟΝΤΑ ΚΑΛ ΤΘΝ "ΜΡΟΤΑ"ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΛ ΤΘΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ ΤΘΣ ΑΓΟΑΣ. ΔΕ ΓΛΝΕΤΑΛ ΑΥΤΟ   
 ΟΛ ΧΘΣΕΛΣ ΓΘΣ ΕΞΥΡΘΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟ ΝΕΟ ΤΛΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΡΛΔΛΩΞΕΛΣ ΤΩΝ ΟΜΛΛΩΝ ΚΛ ΑΥΤΟ ΡΑΝΕ ΝΑ ΤΑΚΤΟΡΟΛΘΣΟΥΝ  
 
ΑΝΤΛΚΕΣΕΛΣ ΡΟΥ ΕΜΦΑΝIΗΟΝΤΑΛ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΡΟΛΩΝ ΡΑΑΤΑΞΕΩΝ ΑΦΟΟΥΝ ΗΘΤΘΜΑΤΑ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΡΟΥ ΔΕΝ ΑΡΟΛΡΤΟΥΝ ΤΘΝ ΡΟΛΛΤΛΚΘ 
ΕΕ ΚΑΛ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΟΥΤΕ ΤΘ ΔΑΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΩΝ ΟΜΛΛΩΝ ΑΛΛΑ ΣΕ ΤΕΛΕΥΤΑΛΑ ΑΝΑΛΥΣΘ ΕΞΥΡΘΕΤΟΥΝ ΔΛΑΦΟΕΤΛΚΑ 
ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΑ ΣΥΜΦΕΟΝΤΑ (ΤΟΥΛΣΤΛΚΟ , ΕΝΕΓΕΛΑΚΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΛΚΟ )  
 

Ιδθ με  νόμο που ψθφίςτθκε το Φλεβάρθ του 2018   οι φορείσ  ΦΔΡΡ ζχουν μετατραπεί ςε πολυδφναμεσ υπθρεςίεσ - μθχανιςμοφσ, ςτθν 
υπθρεςία των επιχειρθματικϊν ομίλων, ςτουσ οποίουσ κα μποροφν να παραχωροφν προςτατευόμενεσ εκτάςεισ. Οι φορείσ αυτοί κα 
εξαςφαλίηουν «χρθματοδοτικά εργαλεία» (κοινοτικά κονδφλια, π.χ. ΕΣΡΑ) για λογαριαςμό των επιχειρθματικϊν ομίλων που κα κζλουν να 
επενδφςουν ςτισ περιοχζσ αυτζσ, ενϊ τουσ παραδίδονται αρμοδιότθτεσ όπωσ περιβαλλοντικζσ άδειεσ για ζργα και δραςτθριότθτεσ, που 
ανικαν ςτισ Δαςικζσ Υπθρεςίεσ. 

Το ςτίγμα του νομοςχεδίου δίνεται εξάλλου από το άρκρο 4, όπου αναφζρεται ρθτά ότι «πρωτεφον ζργο» των ΦΔΡΡ είναι θ διαχείριςθ τθσ 
βιοποικιλότθτασ και των φυςικϊν πόρων «με όρουσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ», ενϊ ο αναπλθρωτισ υπουργόσ Ρεριβάλλοντοσ Σ. Φάμελλοσ 
υπερθφανεφτθκε ότι «με αυτιν τθν κυβζρνθςθ αποδεικνφεται πωσ το περιβάλλον είναι παράγοντασ ανάπτυξθσ» 

Καταλιγοντασ:  

Το ΚΚΕ αναδεικνφει ότι μόνο θ κοινωνικοποίθςθ του πλοφτου και των μζςων παραγωγισ, μια οικονομία και κοινωνία που δε κα ςτθρίηεται 

ςτο καπιταλιςτικό κζρδοσ, αλλά ςτθν ικανοποίθςθ των λαϊκϊν αναγκϊν, μπορεί να εξαςφαλίςει μια ςτακερι, ςυμβατι, ςυνειδθτι, 

προγραμματιςμζνθ και ιςόρροπθ επίδραςθ του εργαηόμενου ανκρϊπου ςτθ φφςθ, ςτο περιβάλλον. 

Κα ςτθρίηεται ςτθν κοινωνικι ιδιοκτθςία όλων των φυςικϊν πόρων και των μζςων αξιοποίθςισ τουσ, ςτον κεντρικό ςχεδιαςμό, ςτθν 
παραγωγι με κίνθτρο τθν κοινωνικι ευθμερία. 

Γι' αυτό καλεί τθν εργατικι τάξθ, τα λαϊκά ςτρϊματα να οργανϊςουν τθν πάλθ τουσ, να αναςυντάξουν το εργατικό ςυνδικαλιςτικό κίνθμα, να 
διαμορφϊςουν τθ λαϊκι ςυμμαχία, ςτο δρόμο τθσ ριξθσ και ανατροπισ τθσ εξουςίασ του κεφαλαίου και του καπιταλιςτικοφ κράτουσ του, που 
αποτελεί τθν αιτία όξυνςθσ και χειροτζρευςθσ τθσ ίδιασ τθσ ηωισ και των περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων. 

……………………………………………………………… 

ΤΖΛΟΣ 

«Να προβλεφκεί για τθ ηϊνθ Α5, όπωσ προβλζπεται και για άλλεσ ηϊνεσ, ότι δεν κα επιτρζπεται θ ζκδοςθ νζων Αδειϊν Ραραγωγισ για νζα 

ζργα ΑΡΕ (όπωσ ςε άλλεσ περιπτϊςεισ προβλζπεται ότι δεν επιτρζπεται θ ζκδοςθ νζων αδειϊν δόμθςθσ), δεδομζνου ότι  θ εταιρεία μασ ΔΕΘ 

ΑΝΑΝΕΩΣΛΜΕΣ –ΤΕΝΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΘ Α.Ε, αναπτφςςει Μικρό Υδροθλεκτρικό Ζργο με τθν επωνυμία ΜΥΘΕ Ραμβϊτιδασ, ιςχφοσ 11,60 MW με 

βάςθ τθν Άδεια Ραραγωγισ (ΑΡΟΦΑΣΘ .Α.Ε. ΥΡ’ ΑΛΚΜ. 364/2013 τθν 25/07/13) που τθσ ζχει χορθγθκεί. Με τον τρόπο αυτό, δεν 

ανατρζπονται ζννομεσ καταςτάςεισ που ςτθρίηονται ςε νομίμωσ υφιςτάμενεσ άδειεσ, ιδίωσ ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ που πρόκειται για 

ζργο ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ που εκ του νόμου αποτελοφν περιβαλλοντικι και ενεργειακι προτεραιότθτα υψίςτθσ ςθμαςίασ για τθ 

χϊρα  

Δεν ηθτοφν να μθν γίνουν ζργα ΑΡΕ, ηθτοφν να μθ γίνουν ΕΡΛΡΛΕΟΝ ζργα ΑΡΕ από αυτά που ζχουν ιδθ άδεια οι ςυγκεκριμζνοι  
 
με μια επιφφλαξθ ςτο 3ο ςχόλιο για τθν απαγόρευςθ τθσ κιρασ επειδι νομίηω ότι απαγορεφεται ςτθν Α ηϊνθ τα άλλα κατά τθν ταπεινι μου 
άποψθ είναι όλα ςωςτά  
1ο  
Φαίνεται ότι, ελπίηω εκ παραδρομισ, να ζχει ξεχαςτεί από τον χάρτθ θ περιοχι καλαμιϊνων Δυτικά-Νοτιοδυτικά τθσ λίμνθσ (από 
ΕΓΣΑ87:Χ=231560, Υ=4393090 ζωσ Χ=233976, Υ=4392180)θ οποία ζπρεπε να χαρακτθριςκεί ωσ Α2. Σε αυτοφσ τουσ καλαμιϊνεσ ηει το 
μεγαλφτερο μζροσ τθσ ορνικοπανίδασ τθσ λίμνθσ! Για παράδειγμα, ςτον χϊρο γφρω από τισ ςυντεταγμζνεσ  Χ=232088, Υ=4392260 μζχρι πριν 3 
χρόνια που ζκλειςε το άνοιγμα του νεροφ από τθν λίμνθ ο ιδιοκτιτθσ του χϊρου(μάλλον ο Διμοσ Λωαννιτϊν!)αναπαραγόταν θ 
πραςινοκζφαλθ πάπια που προςτατευεται! Αν κζλετε μπορείται να ςυμβουλευτείτε τουσ χάρτεσ του κτθματολογίου ι τθσ Google και κα 
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διαπιςτϊςετε ότι το πλάτοσ τθσ λωρίδασ των καλαμιϊνων είναι περίπου 50 μζτρα ςε όλθ τθν ακτογραμμι τθσ λίμνθσ που οριοκετείτε με τισ 
ςυντεταγμζνεσ που αναφζρονται παραπάνω. Κα παρακαλοφςα να διορκωκεί θ παράλθψθ 
*********************************************************************** 
2ο  
Θ βιομθχανικι άντλθςθ νερϊν ςτισ περιοχζσ των ηωνϊν Α, Β Δ, Δ με ςκοπό το κζρδοσ κα επιτρζπεται; Ο υδροφόροσ ορίηοντασ κα επθρεάηεται 
από μια τζτοια χριςθ; Διότι, εφόςον απαγορεφονται εργαςίεσ που μολφνονυ τον υδροφόρο ορίηοντα, πϊσ μπορουν να επιτρζπονται αυτζσ 
που τον αδιεάηουν;<br /> 
+ Επίςθσ, πρζπει να μπορεί να εξαςφαλιςτεί θ μι μόλυνςι του από δραςτθριότθτεσ εξόρυξθσ πετρελαίου; 
************************************************************************* 
3ο 
 
Το αρκρο κα πρζπει να κάνει ξεκάκαρθ τθν απαγόρευςθ κιρασ ςτισ Ρεριοχζσ Α εντόσ τισ λίμνθσ και τισ παράκτιεσ.  
 
θ περιοχι Α5 ςιμερα είναι ορμθτιριο κιρασ οπότε κα πρζπει να υπάρχει ξεκάκαρθ απαγόρευςθ. 
 
Σιμερα θ παράνομθ Κιρα επί του νθςιοφ Α3 αλλά και με πλωτά μζςα ςτο Α1 είναι ςε υπερβολικό βακμό. Οι κθρευτζσ κατα τθν εποχι που 
υπάρχουν μεταναςτευτικοί πλθκυςμοί πουλιϊν προβαίνουν ςε τρομερά νοφμερα κθραμάτων. 
 
Επί του Α3 υπάρχουν άπειρεσ ςτάνεσ παράνομα οικιακά κοτοςτάςια ςτα οποία ςτο άρκρο δεν απαγορεφει και δεν αναφζρει κυρϊςεισ. 
 
 
Το άρκρο κα πρζπει να μεριμνιςει για ΦΥΣΛΚΟ αλιευτικό καταφφγειο!  
Κα πρζπει να υπάρχει ηϊνθ Α1.1 μθ αλιεφςυμθ και αντίκετα Α1.2 να επιτρζπει τθν αλίευςθ.  Στθν λίμνθ θ ελεφκερθ χριςθ αλίευςθσ ζχει 
οδθγιςει ςε εξαφάνιςθ αρκετϊν πλθκυςμϊν ψαριϊν ςε είδοσ και μζγεκοσ 

 
 Αιτία για όλεσ αυτζσ τισ πλθγζσ είναι το καπιταλιςτικό ςφςτθμα που ςαπίηει. Είναι θ καπιταλιςτικι ανάπτυξθ, που τελικά ταυτίηεται με 

τθν εξαςφάλιςθ τθσ κερδοφορίασ του κεφαλαίου και πίςω τθσ βρίςκεται θ εκμετάλλευςθ του πλοφτου που παράγουν οι εργάτεσ, θ 
λεθλαςία του περιβάλλοντοσ και των φυςικϊν πόρων τθσ Γθσ. Ειδικότερα, οι ιμπεριαλιςτικζσ πολεμικζσ επεμβάςεισ των ΘΡΑ, τθσ ΕΕ  και 
των ςυμμάχων τουσ και ο ανταγωνιςμόσ με τθ ωςία και τθν Κίνα, ευκφνονται για τεράςτιεσ οικολογικζσ καταςτροφζσ και το ξερίηωμα 
από τισ πατρίδεσ τουσ εκατοντάδων χιλιάδων ανκρϊπων, τθν καταςτροφι μνθμείων τθσ παγκόςμιασ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ, του 
φυτικοφ και ηωικοφ πλοφτου, των υποδομϊν. 

Ταυτόχρονα ο ζλεγχοσ και θ διαχείριςθ των υδάτων, αποτελεί παράγοντα αντικζςεων και ανταγωνιςμϊν μεταξφ αςτικϊν τάξεων και 
ιμπεριαλιςτικϊν κζντρων, που μπορεί να οδθγιςει ςε πολεμικζσ αντιπαρακζςεισ, ενϊ χρθςιμοποιείται ωσ πρόφαςθ για επεμβάςεισ 

Διαχρονικά θ πολιτικι υδάτων τθσ ΕΕ, που ζχει ςυνδιαμορφωκεί με όλεσ τισ κυβερνιςεισ, προωκεί τθν παραπζρα εμπορευματοποίθςθ και τθν 
απελευκζρωςθ τθσ διαχείριςθσ των υδάτινων πόρων. Θ ΕΕ αξιοποιεί τθν κατάςταςθ και τθν ανάγκθ προςταςίασ του υδατικοφ περιβάλλοντοσ, 
ωσ εργαλεία, για να προωκιςει τθν αντιλαϊκι πολιτικι, ιδιαίτερα ςτον αγροτικό τομζα και ςτθ λαϊκι κατανάλωςθ ςτισ πόλεισ. Θ αντιλαϊκι 
πολιτικι κυβζρνθςθσ - ΕΕ ζχει αρνθτικό αποτζλεςμα ςτο κόςτοσ φδρευςθσ για τα λαϊκά ςτρϊματα και ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ των 
εργαηόμενων, αφοφ με τθν ανταποδοτικότθτα, τθν ζλλειψθ χρθματοδότθςθσ, κα μεταφζρουν ςτισ πλάτεσ των λαϊκϊν καταναλωτϊν το 
ςφνολο των βαρϊν. 

Θ κυβζρνθςθ ΣΥΛΗΑ - ΑΝΕΛ  ςυνεχίηει τθν εμπορευματοποίθςθ τθσ  διαχείριςθσ του νεροφ και των εταιρειϊν φδρευςθσ, που εξυπθρετεί το 
κεφάλαιο και προβλζπει το 3

ο  
μνθμόνιο (πϊλθςθ μζρουσ των μετοχϊν τθσ ΕΥΔΑΡ και τθσ ΕΥΑΚ, που το ςφνολο των  μετοχϊν τουσ είχαν 

μεταφερκεί ςτθν "Εταιρεία Δθμοςίων Συμμετοχϊν"). 

Θ εμπορευματοποίθςθ του νεροφ μπορεί να προχωριςει κερδοφόρα για τα μονοπϊλια ακόμα και αν διατθρθκοφν τα δίκτυα διανομισ υπό 
κρατικό ι δθμοτικό ζλεγχο, με τθν ιδιωτικοποίθςθ των άλλων κερδοφόρων πλευρϊν τθσ διαχείριςθσ του νεροφ, (ςυντιρθςθ, καταςκευι των 
δικτφων κλπ). 

Θ προςταςία του περιβάλλοντοσ που επικαλοφνται είναι υποκριτικι. Στισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ ανάπτυξθσ τθσ τεχνολογίασ και τθσ επιςτιμθσ, 
υπάρχει πλικοσ από τεχνολογικζσ λφςεισ που επιτρζπουν τθν εξοικονόμθςθ τθσ κατανάλωςθσ νεροφ και διαςφαλίηουν τθν καλι κατάςταςθ 
των υδατικϊν ςωμάτων και τθν ςθμαντικι αφξθςθ του διακζςιμου νεροφ, χωρίσ επιβάρυνςθ των λαϊκϊν ςτρωμάτων. 

Ρίςω απ' όλεσ αυτζσ τισ εξελίξεισ, πραγματικόσ  ζνοχοσ είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι, θ εξουςία του κεφαλαίου, για τουσ οποίουσ το νερό, 
όπωσ άλλωςτε και τα τρόφιμα, θ γθ, τα δαςικά οικοςυςτιματα, οι φυςικοί πόροι, αποτελοφν εμπορεφματα, ελζγχονται και αναπτφςςονται με 
γνϊμονα τθ κερδοφορία των μονοπωλίων. Τα τεράςτια κζρδθ των επιχειριςεων φδατοσ παγκοςμίωσ είναι θ άλλθ όψθ τθσ τεράςτιασ δαπάνθσ 
για τθν εργατικι λαϊκι οικογζνεια, τθσ ζλλειψθσ νεροφ από εκατομμφρια εργαηόμενουσ. 

Το ΚΚΕ επιμζνει  πωσ διαχείριςθ του νεροφ,  προσ όφελοσ των λαϊκϊν αναγκϊν, ςθμαίνει αντιμετϊπιςθ του ωσ κοινωνικό αγακό. Ρροχποκζτει 
ριηικά διαφορετικό  δρόμο ανάπτυξθσ, τθσ εργατικισ εξουςίασ, κοινωνικοποιθμζνα τα ςυγκεντρωμζνα μζςα παραγωγισ, επιςτθμονικό 
κεντρικό ςχεδιαςμό τθσ οικονομίασ, εργατικό ζλεγχο. Σ' αυτό το πλαίςιο ο Ενιαίοσ Κρατικόσ Φορζασ Διαχείριςθσ του νεροφ κα ςχεδιάηει, κα 
υλοποιεί και κα ελζγχει τθ διαχείριςθ του νεροφ. 
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Για να ανοίξει αυτόσ ο ελπιδοφόροσ δρόμοσ, ςιμερα καλοφμε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ να οργανϊςουν τθν πάλθ τουσ ενάντια ςε κάκε 
μορφι  εμπορευματοποίθςθσ και ιδιωτικοποίθςθσ τθσ διαχείριςθσ του νεροφ, για φκθνό ποιοτικό νερό, για πλιρθ ςτακερι εργαςία των 
εργαηόμενων ςτον κλάδο, με διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων τουσ. Να ςυμπορευκοφν με το ΚΚΕ, ςτον αγϊνα απζναντι ςτον πραγματικό 
αντίπαλο των εργαηόμενων, τουσ μονοπωλιακοφσ ομίλουσ και τθν κρατικι εξουςία τουσ.» 

 
4. Θ παράταξθ «ΑΛΣΤΕΘ ΡΑΕΜΒΑΣΘ ΣΤΘΝ ΘΡΕΛΟ», μειοψθφεί  ζχοντασ κάνει τθν κάτωκι τοποκζτθςθ ( ςυνθμμζνα με α /α : 14 ςτο 

φάκελο 1/2019 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λ.π. ςτα κζματα του Ρ.Σ.). 
«Για το ΡΔ που αφορά τθν ΛΛΜΝΘ 

Αρχικά ζχει για μασ μεγάλθ ςθμαςία να επιςθμάνουμε ότι οι ίδιοι άνκρωποι, οι ίδιεσ παρατάξεισ, τα ίδια κόμματα επί χρόνια τϊρα 
κυριαρχϊντασ ςτθν πολιτικι ςκθνι τθσ περιοχισ μασ ζχουν παραδϊςει μια Λίμνθ ςτα όρια τθσ καταςτροφισ. 
Ασ ποφμε και τα ονόματα Ν.Δ., ΡΑΣΟΚ, Διμαρχοι και Νομάρχεσ των κομμάτων αυτϊν (Καχριμάνθσ, Ρανοηάχοσ, Ραπαςταφρου, Γκόντασ, 
Γκλίναβοσ, Μπζγκασ) 
Και για να είμαςτε δίκαιοι πρζπει να προςκζςουμε και το όνομα του κ. Φίλιου που ςυνζβαλε ςτα μζγιςτα ςτθν νομιμοποίθςθ τθσ 
οικοπεδοποίθςθσ γφρω από τθ Λίμνθ 
Θ κωμωδία είναι ότι τα ίδια αυτά κόμματα, οι ίδιοι άνκρωποι αυτοανακθρφςςονται τϊρα οι ςωτιρεσ τθσ Λίμνθσ και κζλουν τάχα να τθν 
ςϊςουν. Ο λφκοσ να φυλάει τα πρόβατα. Κανζνα ίχνοσ αυτοκριτικισ ζςτω και υποκριτικά, καμιά ουςιαςτικι αναφορά ςτισ πραγματικζσ αιτίεσ 
τθσ καταςτροφικισ πορείασ τθσ Λίμνθσ. Μιςόλογα, νομιμοποιιςεισ αυκαιρεςιϊν, εξυπθρζτθςθ οικιςτικϊν ςυμφερόντων 

Και εξθγοφμαςτε 
Θ λίμνθ πλιρωςε για χρόνια τθν ςθμαία του οικονομικισ ανάπτυξθσ μζςω τθσ αντιπαροχισ και τθσ άκρατθσ οικοδομικισ ανάπτυξθσ. Θ Αςτικι 
τάξθ τθσ πόλθσ μασ (εργολάβοι, καταςκευαςτζσ και οι υποςτθρικτζσ τουσ) χτίηοντασ κάκε ςπικαμι γθσ αφενόσ μετζτρεψαν μια πόλθ γεμάτθ 
τςιμζντα, χωρίσ ίχνοσ ελεφκερων χϊρων, μια πόλθ που δφςκολα αναςαίνει κανείσ, αφετζρου ζφταςαν τθν οικιςτικι ανάπτυξθ μζχρι τα όρια 
τθσ Λίμνθσ χτίηοντασ μζχρι τθν αιγιαλό 
(Σθμειωτζον, ακόμθ κι ο Αλι Ραςάσ απαγόρευε το κτίςιμο γφρω από τθν Λίμνθ. Οι «ελλθνάρεσ»  αςτοί και μεγαλοεργολάβοι το επζτρεψαν 
και το ζκαναν, καυμάςτε αγάπθ για πατρίδα και περιβάλλον) 
Θ περιοχι του Μάτςικα, οι εγκαταςτάςεισ του ΚΤΕΛ, Ραραλίμνιο Ψυχαγωγικό πάρκο και τα μεγάλα ξενοδοχεία επιφανϊν παραγόντων τθσ 
πόλθσ είναι αδιάψευςτθ μαρτυρία γι αυτό 
Ταυτόχρονα όλθ αυτι θ ανάπτυξθ γίνεται χωρίσ ζργα υποδομισ, δίκτυο αποχζτευςθσ, δίκτυο ομβρίων 
Σθμειωτζον ακόμθ και ςιμερα υπάρχουν περιοχζσ χωρίσ δίκτυο αποχζτευςθσ ενϊ το δίκτυο ομβρίων χφνεται ςτθν Λίμνθ ανεξζλεγκτα. 
Σιμερα αφοφ το μοντζλο τθσ αντιπαροχισ κατζρρευςε με πάταγο αφινοντασ πίςω του πόλεισ εκτρϊματα, κατεςτραμμζνο περιβάλλον και  
μια χϊρα κατεςτραμμζνθ οικονομικά, ζρχεςτε τϊρα με νζα ςθμαία ευκαιρίασ. Τουριςμόσ, τουριςμόσ φωνάηετε. Θ νζα μεγάλθ ιδζα τθσ 
αςτικισ τάξθσ 
Και ςτο βωμό τθσ νζασ ςασ μεγάλθσ ιδζασ νομιμοποιείτε ότι καταςτρζψατε ςτθ Λίμνθ και ολοκλθρϊνετε τθν καταςτροφι προετοιμάηοντασ το 
χτίςιμο ξενοδοχείων και τουριςτικϊν επιχειριςεων μζχρι τα όρια τθσ Λίμνθσ. Είναι τόςθ θ απλθςτία ςασ για ευκαιριακά κζρδθ που είςτε 
τυφλωμζνοι μπροςτά ςτο γεγονόσ ότι θ καταςτροφι τθσ Λίμνθσ κα γυρίςει μποφμερανκ εναντίων των ίδιων ςασ των ςυμφερόντων 
Θ παράνομθ τοποκζτθςθ του ςτακμοφ ΚΤΕΛ ςτθν παραλίμνιο περιοχι είναι μνθμείο τθσ αδιαφορίασ τόςο του Διμου με Διμαρχο τον Γκόντα, 
όςο και τθσ περιφερείασ με τον Καχριμάνθ για τθν Λίμνθ και τθν τφχθ τθσ 
Το τι απαιτείται για να ανατάξει θ Λίμνθ όςο είναι καιρόσ ζχει ιδθ ειπωκεί και καταγραφεί από τθν επιςτθμονικι κοινότθτα και τουσ 
ειδικοφσ. Πλοι ζχουν ςυμφωνιςει ςτα μζτρα που ενδεικτικά αναφζρουμε 

1. θτόσ κακοριςμόσ του υδάτινου ςτοιχείου τθσ Λίμνθσ ςτο υψόμετρο των 469,54 μζτρων 
2. Κατάργθςθ των αναχωμάτων ςτθν περιοχι τθσ Αμφικζασ και αποκατάςταςθ τθσ επικοινωνίασ τθσ Λίμνθσ με τισ πθγζσ Μιτςικελίου 
3. Κατάργθςθ του υδάτινου καναλιοφ (ςτίβοσ ςκι) και αποκατάςταςθ του καλαμιϊνα 
4. Οριοκζτθςθ ρθτά και κακαρά τθσ ηϊνθσ προςταςίασ των 300 μζτρων γφρω από τθ Λίμνθ όπου κα απαγορεφεται θ οποιαδιποτε 

παρζμβαςθ ϊςτε θ Λίμνθ να αυτοκακαρίηεται και να αναςαίνει 
Αυτό ςθμαίνει κόντρα με οικιςτικά ςυμφζροντα, αποηθμιϊςεισ τυχόν οικοπεδοφχων ι ανταλλαγι οικοπζδων 

5. Εφαρμογι τθσ νομιμότθτασ και τθσ απόφαςθσ του ΣΤΕ και απομάκρυνςθ των εγκαταςτάςεων του ΚΤΕΛ από τθν παραλίμνιο περιοχι 
Με βάςθ τα ανωτζρω γίνεται φανερό ότι το προτεινόμενο Ρ.Δ. για τθ Λίμνθ όχι μόνο δεν τθν προςτατεφει αλλά υπογράφει τθν καταδίκθ 

τθσ 
Ο ΣΥΛΗΑ ακολουκεί και ς' αυτό το κζμα τθν φαρςοκωμωδία τθσ εξυπθρζτθςθσ των αςτικϊν ςυμφερόντων με τθν επωδό «τι να κάνουμε 

δεν γίνεται αλλιϊσ,» νομιμοποιεί όλεσ τισ μζχρι τϊρα παρανομίεσ και ανοίγει το δρόμο για άλλεσ ακόμθ χειρότερεσ 
Απζναντι ςτθν ταχτικι αυτι κυβερνιςεων και των ντόπιων παραγόντων απαιτείται ςυντονιςμζνθ αντίςταςθ και διεκδίκθςθ όλων των 

φορζων, των παρατάξεων και των ςυλλογικοτιτων . 
Απαιτείται να δθμιουργθκεί ζνα μζτωπο για να βάλει φραγμό ςτα νζα ςχζδια μετατροπισ τθσ ΛΛΜΝΘΣ ςε μια μεγάλθ περίκλειςτθ 

μπανιζρα»  
Τζλοσ, ο επικεφαλισ τθσ παράταξθσ Α.ΡΘ. πζρα από τθν ωσ άνω  γραπτι τοποκζτθςθ που κατζκεςε ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο, τόνιςε ότι 
κα πρζπει να λθφκοφν ςοβαρά υπόψθ οι προτάςεισ του ΓΕΩΤΕΕ, όςον αφορά  τισ καλλιζργειεσ και τισ αγροκτθνοτροφικζσ δραςτθριότθτεσ. 
Επίςθσ, πρότεινε, όςον αφορά τθ Γ’ ηϊνθ να επιτρζπονται κάποιεσ ςταυλικζσ  εγκαταςτάςεισ με τουσ όρουσ και τον ρυκμό που ζχουν 
ςυηθτθκεί και τθν προθγοφμενθ φορά. 

 
ΛΩΑΝΝΛΝΑ 21-1-2019» 
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5. Ο ανεξάρτθτοσ  Ρεριφερειακόσ Σφμβουλοσ κ. ΡΑΝΘΣ,  καταψιφιςε τθν απόφαςθ, ζχοντασ επιςθμάνει τα εξισ:  

« Κατ’ αρχιν, χαρακτιριςε απαράδεκτο το γεγονόσ που το εν λόγω Ρ.Δ. ζρχεται προσ διαβοφλευςθ ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο τόςο 
κακυςτερθμζνα.  
Επίςθσ, τόνιςε τθν μθ επαρκι ενθμζρωςθ εκ μζρουσ τθσ Ρεριφερειακισ Αρχισ, από τθ ςτιγμι που για το κζμα υπάρχει προθγοφμενο,  για το 
οποίο εκείνοι δεν είναι ενιμεροι. 
Ραρατιρθςε  και εκείνοσ μια προχειρότθτα ςτο παρόν Ρροεδρικό Διάταγμα, αναφζροντασ παραδειγματικά _τθν ΛΟΝΛΑ ΟΔΟ,  θ οποία ενϊ ζχει 
ιδθ καταςκευαςτεί, παρουςιάηεται με τθν παλιά χάραξθ 

_ τον  ΧΥΤΑ  του Ελλθνικοφ, ο οποίοσ δεν εμφανίηεται κακόλου 
_ το ςτρατόπεδο που ζχει καταργθκεί  και παρόλα  αυτά απεικονίηεται 
 

Αναφερόμενοσ  ςτθν πρόταςθ του ΓΕΩΤΕΕ, τόνιςε ότι ζχει γίνει μια εξαιρετικι δουλειά και κα πρζπει να λθφκοφν ςοβαρά υπόψθ οι προτάςεισ 
τουσ. 
Πςον αφορά τθν πρόταςθ για τισ μονάδεσ τθσ ΒΛ.ΡΕ. να επεκτακοφν και ςτθ ηϊνθ «Γ», εξζφραςε τον προβλθματιςμό, πωσ αυτό μπορεί να 
ςυμβεί από τθ ςτιγμι που θ ΒΛ.ΡΕ. ανικει ςτθ ηϊνθ «Δ». 

 
Βζβαια, δεν παρζλειψε να τονίςει κατά πόςο και ςιμερα αυτά που προβλζπονται για τθ λειτουργία των μονάδων (αναφζρκθκε 
χαρακτθριςτικά ςτα πτθνοτροφεία) και ςιμερα εφαρμόηονται, όςον αφορά τθν προςταςία του Ρεριβάλλοντοσ. 

 
Δεν ςυμφωνεί με τισ «διλθμματικζσ»  αναφορζσ τθσ Ρεριφερειακισ Αρχισ ότι εκείνοι πρεςβεφουν τθ λογικι και οι οικολόγοι ι είναι 
παράλογοι ι είναι αυτοί που παρακωλφουν πάντα  τισ διαδικαςίεσ.  Γιατί του δθμιουργικθκε θ εντφπωςθ ότι υπάρχει ο ιςχυριςμόσ ότι για 
όλα ευκφνεται ο Σφλλογοσ προςταςίασ περιβάλλοντοσ Λωαννίνων. 

 
Τζλοσ, επεςιμανε ότι θ λίμνθ αφορά όλθ τθ Γιαννιϊτικθ Κοινωνία και όχι μόνο. Συνεπϊσ δεν μποροφν μόνο οι Γιαννιϊτεσ να μονοπωλοφν το 
ενδιαφζρον τουσ γι’ αυτι.  
Κα πρζπει να αξιοποιθκοφν όλεσ οι υπάρχουςεσ μελζτεσ, που κατά κόρον αναφζρκθκε ότι υπάρχουν, να επικαιροποιθκοφν, αλλά και να 
γίνουν και όςεσ άλλεσ είναι απαραίτθτεσ – υδραυλικι επί παραδείγματι (που πιςτεφει ότι δεν υπάρχει) – ζτςι ϊςτε να δοκεί θ λίμνθ ςε όςουσ 
ανικει, κακαρι και βιϊςιμθ.  
Και  γι’ αυτό, κατζςτθςε τθν υπευκυνότθτα όλων» 
 
 
 
 
Σθμειϊνεται ότι από τθν παράταξθ «ΣΥΜΜΑΧΛΑ ΘΡΕΛΩΤΩΝ», ο επικεφαλισ τθσ κ. Ηάψασ, ο οποίοσ απουςίαηε από τθ ςυνεδρίαςθ, απζςτειλε  
τθν ωσ κάτωκι επιςτολι ( ςυνθμμζνα με α /α : 1 ςτο φάκελο 1/2019 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λ.π. ςτα κζματα του Ρ.Σ.)  με τθ κζςθ του επί 
του κζματοσ: 
 

«  ΓΛΩΓΟΣ Ε. ΗΑΨΑΣ- Ρεριφ/κόσ Σφμβουλοσ 
Κον Ραργανά Σταφρο, Ρρόεδρο Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου 
ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘ ΓΛΑ ΡΔ ΛΛΜΝΘΣ 

Κεωροφμε κετικι τθν πρωτοβουλία του Υπουργείου να ξεκινιςει τθ διαδικαςία ζκδοςθσ του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ  που αφορά ςτθ Λίμνθ 
Ραμβϊτιδα. Ζνα ΡΔ που θ κακυςτζρθςθ ζκδοςισ του δθμιουργοφςε ςυνεχϊσ νζεσ μθ αναςτρζψιμεσ παρεμβάςεισ και «τετελεςμζνα» με τθν 
«ανοχι» υπθρεςιϊν κ’ Φορζων. Θ τακτικι αυτι ζχει επιφζρει ςθμαντικι επιβάρυνςθ τόςο ςτθ Λίμνθ  όςο και τθν ευρφτερθ περιοχι. 
Εκτιμοφμε ότι το ΡΔ που δόκθκε ςτθ δθμοςιότθτα και βρίςκεται υπό διαβοφλευςθ εμπεριζχει ςθμεία τα οποία χριηουν ουςιαςτικϊν 
διορκϊςεων ϊςτε να καταςτεί ζνα ςθμαντικό εργαλείο προςταςίασ τθσ Λίμνθσ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Λεκανοπεδίου. 
Το Υπουργείο κα πρζπει να αναλάβει τθν ευκφνθ μιασ ιςορροπθμζνθσ ςφνκεςθσ των απόψεων που κα κατατεκοφν ςτθ διαβοφλευςθ τόςο 
ατομικά όςο και από τουσ φορείσ τθσ Ρεριοχισ. 
Θ Λίμνθ ανικει ςε όλουσ, όχι μόνο τισ ςθμερινζσ γενιζσ, αλλά και ςτισ επόμενεσ. Δεν είναι εμπορικό προϊόν όπωσ όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί 
κλθρονομιά ποφ πρζπει να προςτατεφεται και να τυγχάνει τθσ κατάλλθλθσ μεταχείριςθσ. 
Για μασ είναι ιςτορία, είναι πλοφτοσ, είναι πολιτιςμόσ, είναι πνεφμονασ ηωισ. Ρρϊτιςτο κακικον ζχουμε να τθ διατθριςουμε, να τθ 
βελτιϊςουμε και να τθ παραδϊςουμε ςτισ επόμενεσ γενιζσ, ςε καλφτερθ κατάςταςθ απ αυτι ποφ τθ παραλάβαμε. 
Θ μζχρι ςιμερα κατάςταςθ, άφθςε τθ λίμνθ απροςτάτευτθ ςτισ ορζξεισ ιδιοποίθςθσ τθσ. Γειτνιάηοντασ με ζνα μεγάλο αςτικό κζντρο, υφίςτατο 
διαρκείσ πιζςεισ, με αποτζλεςμα τθ ςυνεχι υποβάκμιςι τθσ. Θ λίμνθ ζχει ανάγκθ προςταςίασ και βιϊςιμθσ χριςθσ. 
Θ ανυπαρξία νομοκετικοφ πλαιςίου μζχρι ςιμερα, κάκε άλλο παρά προςτατεφει τθ λίμνθ μασ. Το υπό διαβοφλευςθ ςχζδιο προεδρικοφ 
διατάγματοσ, είναι ςτθ ςωςτι κατεφκυνςθ και κα πρζπει, το ςυντομότερο δυνατό, αφοφ ενςωματϊςει και τισ κετικζσ προτάςεισ των Φορζων 
να αποτελζςει νόμο τοφ κράτουσ. 
Θ άμεςθ ζκδοςθ του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ, βελτιωμζνου από τον κοινωνικό διάλογο, παράλλθλα με τα μζτρα εφαρμογισ του, κα 
αποτελζςει ποιοτικό άλμα ςτθ προςταςία και ςτθ διατιρθςι τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ. 
21/01/19» 
 
   ================================================================================================================== 
 

ΑΔΑ: ΩΕΣΛ7Λ9-ΘΑΨ
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