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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το αριθµ. 17/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

 
του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν 3852/2010 και αριθµ. 282//2010 ανακήρυξη  του  

Πολυµελούς  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων, η οποία διορθώθηκε µε την αριθµ. 284/2010 όµοια του ιδίου ∆ικαστηρίου, καθώς και την 
13/2011 απόφαση του Τριµελούς  ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και τα  από    20-12-2010, 14-2-2011, 24-2-2011 και 28-2-2011 
Πρωτόκολλα ορκωµοσίας),  το οποίο συνεδρίασε δηµόσια στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (∆ιοικητήριο β΄ 
όροφος) , στις  δέκα επτά (17) του µηνός Οκτωβρίου του έτους  2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18.00,  κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ.  οικ. 72209/2659/10-10-2011 Πρόσκληση του  Προέδρου του  

 
Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη του Π.Σ. παραβρέθηκαν και  µετείχαν οι: 

Α.  Αλέξανδρος Καχριµάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου. 
Β. 1. Κωνσταντίνος Πέτσιος, Πρόεδρος του Π.Σ. 
    2. Χαράλαµπος Μπάτσης, Αντιπρόεδρος Π.Σ. 
    3. Στέφανος Ζούµπας,  Γραµµατέας του Π.Σ. 
Γ.    1. Βασίλειος Ψαθάς,  Αντιπεριφερειάρχης   Άρτας 
      2. Θωµάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας 
      3. Θεοδώρα (Τατιάννα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης  Ιωαννίνων  
     4. Ευστράτιος  Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας 
∆.   1.  Ιωάννης Καραµπίνας, Θεµατικός  Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Οδυσσέας Πότσης, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Παντελής Κολόκας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου     
Ε.   Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  
1. Χρήστος Κύρκος 2. Κατέρης Ιωάννης 3. Αντώνιος Γαλάνης 4. ∆ιονύσιος ∆ιβάρης  5. Ιωάννης Παπαγιάννης του Γεωργίου  6.  
Ιωάννης Παπαγιάννης του Χρήστου  7. Νικόλαος Κάτσιος  8. Αναστάσιος ∆ηλαβέρης 9. Νικόλαος Κώτσιος 10. Αντιγόνη - Βασιλική 
Φίλη- Πασχάλη  11. Μιχαήλ Πλιάκος 12. Νικόλαος Καττής 14. Γεώργιος Μπαλτογιάννης 15. Μαρία Τσουλάκη 16. Κωνσταντίνος 
Ντέτσικας 17. Σταύρος Παργανάς  18. Βασίλειος Παπαχρήστου 19.Βασίλειος Χριστοφορίδης 20. Μιχαήλ Σπυρέλης 21. Ιωάννης 
Ευθυµίου  22. Νικόλαος Ανατολιωτάκης 23. Θεοφάνης Μικρούλης 24. Βασίλειος Γιολδάσης 25. Ευάγγελος Αργύρης  26. Κων/νος 
Μπόβολος 27.  Παύλος Μίχας 28. Κων/νος Παπανδρέου 29. Κωνσταντίνος Φώτης 30.  Γρηγόριος Τζιοβάρας 31. Αθηνά Ιωάννου 32. 
Χρήστος Παπαβρανούσης 33. Πρόδροµος Χατζηεφραιµίδης 34. Μιχαήλ Κασσής 35. Καλλιρρόη Ντάσση – Ζηκίδου 36. Κων/νος 
Αρβανίτης 37. Γεώργιος Ζάκας  38. ∆ήµητρα Αναγνώστου 39. Κωνσταντίνος Κωτσαντής 40. Βασίλειος Ζιώβας 41. Ιωάννης 
Παπαδηµητρίου 42.  Νικόλαος Ζήκος 
∆εν παραβρέθηκαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 1. Γεώργιος Παπατσίµπας  2.Ιωάννης Γιαννακάκης 3. ∆ηµήτριος ∆ηµάκος,  
τακτικά µέλη του Π.Σ., αν και νόµιµα κλήθηκαν 
ΣΤ. Για τη Γραµµατειακή υποστήριξη  παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας: Θεοδώρα Μήτσιου, Αργυρώ 
Παππά, Κατηρτζίδη Ανθούλα και Ελένη Κασσή  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων της περιοχής και πολλοί πολίτες 
ενδιαφερόµενοι για τα  συζητούµενα θέµατα. 
 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, ευρισκόµενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα  : 
 
 

   Θέµα 6ο 
   ==== 

Απόψεις επί του Σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος µε τίτλο: «Χαρακτηρισµός της υδάτινης χερσαίας και ευρύτερης 
περιοχής της λίµνης Παµβώτιδας (Ιωαννίνων) Ν. Ιωαννίνων, ως περιοχή ΄΄Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών΄΄  µε 
περιφερειακή ζώνη προστασίας, και καθορισµός χρήσεων γης όρων και περιορισµών δόµησης». 

    

Το Περιφερειακό  Συµβούλιο  Ηπείρου  έχοντας υπόψη : 
 

1) Τις διατάξεις του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
– Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

 
2) Τον αριθµ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισµό λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου, που εξέδωσε ο 

Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης και δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β΄)  

 
3) Το αριθµ. 161357/2370/23-9-2011 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ (Α.Π./Π.Σ.: 69708/2611/30-9-2011), µε το οποίο  

απεστάλη στο Περιφερειακό Συµβούλιο το Σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος µε τίτλο: «Χαρακτηρισµός της    
υδάτινης χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίµνης Παµβώτιδας (Ιωαννίνων) Ν. Ιωαννίνων, ως περιοχή 
΄΄Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών΄΄  µε περιφερειακή ζώνη προστασίας, και καθορισµός χρήσεων γης  όρων 
και περιορισµών δόµησης», προκειµένου να εκφράσει τις απόψεις του 

 
4) Την αριθµ. 20437/ 17-10 – 2011 επιστολή του ∆ήµου  ∆ωδώνης (συνηµµένα µε α/α: 130 στο φάκελο 3/2011 

συνηµµένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέµατα του Π.Σ. ) 
 
5) Την από 17-10-2011 επιστολή του Βουλευτή Ιωαννίνων, κ. Καλογιάννη  (Α.Π./Π.Σ.: 74782/2779/17-10-2011) 
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6) Την από 12-10-2011 εισήγηση του αρµόδιου επί του θέµατος  Αντιπεριφερειάρχη, κου Κολόκα (συνηµµένα µε 

α/α: 131 στο φάκελο 3/2011 συνηµµένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέµατα του Π.Σ. ) και η οποία έχει ως εξής:  
 
« Μετά από µακρά δηµόσια διαβούλευση, τη συζήτηση που προηγήθηκε στο Περιφερειακό Συµβούλιο  Ηπείρου, την 
απόφαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιωαννίνων, καθώς και την γνωµοδότηση του ΤΕ.Ε. Ηπείρου, βρίσκεται προς 
ψήφιση το νέο διαµορφωµένο προεδρικό διάταγµα σχετικά µε το «Χαρακτηρισµό της υδάτινης χερσαίας , και 
ευρύτερης περιοχής της λίµνης Παµβώτιδας», ως περιοχή “Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών” µε περιφερειακή ζώνη 
προστασίας  ,και καθορισµός χρήσεων γης όρων και περιορισµών δόµησης» 
Οι διαφορές εντοπίζονται κυρίως στον καθορισµό νέων υποζωνών, συνοδευόµενες  από τους όρους και τους 
περιορισµούς των δραστηριοτήτων που αφορούν στην κάθε µία από αυτές ,καθώς και την επισήµανση ότι κάποιες 
θα  µπορούν να υπόκεινται κάθε φορά στο πενταετές σχέδιο διαχείρισης και σε ό,τι αυτό θα ορίζει.  
Επίσης εµφανίζεται στο σχέδιο Π.∆.η παραλίµνια ζώνη λίµνης Παµβώτιδας «περίπου»300µ.ως περιβάλλουσα τη 
ζώνη Α1 µε το χαρακτηρισµό περιοχή «Προστασίας της φύσης»  για την  οποία δεν έχουµε στη διάθεσή µας καµία 
ειδική περιβαλλοντική  µελέτη πάνω στην οποία θα έπρεπε να στηρίζεται και η οποία δύναται να αιτιολογεί και να 
ορίζει τόσο την απόσταση, όσο και τις χρήσεις εντός αυτής.  
Η µεγάλη ωστόσο διαφορά στο συγκεκριµένο σχέδιο Π.∆. εντοπίζεται στις ενσωµατωµένες θέσεις / προτάσεις που 
αφορούν τη διασφάλιση της οµαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας του αεροδροµίου Ιωαννίνων ,του Υπουργείου 
Εθνικής Άµυνας καθώς και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ,που σύµφωνα µε το ν.3937/2011 «∆ιατήρηση της 
βιοποικιλότητας  και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α/2011), οι οποίοι πρέπει να εκφράσουν σύµφωνη γνώµη επί του 
περιεχοµένου αυτού. 
Στην αντίστοιχη εισήγηση κατά τη συζήτηση του Περιφερειακού Συµβουλίου στις 7-2-2011 αλλά και µε απόφαση 
που έλαβε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ιωαννίνων έγινε  εκτενής αναφορά στην αναγκαιότητα εφαρµογής των 
κατευθύνσεων του Ρυθµιστικού Σχεδίου, του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου, των ειδικών περιβαλλοντικών µελετών 
που πρέπει να συνοδεύουν τις  διατάξεις, καθώς και η αναγκαιότητα να προηγηθούν οι παραπάνω ενέργειες πριν 
από κάθε άλλη. Στο παρόν βελτιωµένο σχέδιο Π.∆., είναι ωστόσο ξεκάθαρη η προσαρµογή πολλών διατάξεων στις 
κατευθύνσεις που δίνει το ολοκληρωµένο πλέον Ρυθµιστικό Σχέδιο. 
Τέλος, µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου στις 7-2-2011 προτείνεται συγκρότηση Επιτροπής η οποία θα 
επεξεργαστεί και θα προτείνει, µε βάση τα νέα δεδοµένα που δηµιουργεί το νοµοσχέδιο για τη Βιοποικιλότητα, η 
επέκταση των περιοχών ΝΑΤURA αλλά και τα νέα δεδοµένα που προκύπτουν από τις θέσεις / προτάσεις που 
αφορούν στη διασφάλιση της οµαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας του αεροδροµίου Ιωαννίνων. 
Η Περιφέρεια Ηπείρου µε έγγραφο που απέστειλε προς το Υ.Π.Ε.Κ.Α.(αρ. πρωτ.οικ.55996/702/11.8.2011) ζήτησε 
την έγκαιρη ενηµέρωση, ώστε οι παραπάνω παρατηρήσεις να επεξεργαστούν από την Επιτροπή, η οποία πρέπει να 
συσταθεί άµεσα, µε δεδοµένα πλέον όλα τα νέα στοιχεία που αφορούν στο  Π.∆.  
Το παρόν σχέδιο Π.∆. µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο προστασίας του Οικοσυστήµατος της Λίµνης 
Παµβώτιδας αφού αντιµετωπιστούν οι νοµικές  ασάφειες και οι ουσιαστικές δυσκολίες που προκύπτουν µε την 
προϋπόθεση βέβαια ότι θα ξεκαθαρίζει το εγκεκριµένο πρόγραµµα δράσης του αεροδροµίου, σε σχέση µε τους 
περιορισµούς, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν µεγάλη αναστάτωση στην οικονοµική και κοινωνική ζωή του 
τόπου.   » 
 
7) Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη 
 
8) Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων (η εισήγηση της  ΄΄ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ΄΄ και συνηµµένα µε α/α: 132 

στο φάκελο 3/2011 συνηµµένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέµατα του Π.Σ.) 
 
9) Τις τοποθετήσεις των ∆ήµων Ιωαννιτών, ∆ωδώνης και Ζίτσας και των λοιπών φορέων (συνηµµένα µε α/α: 133 

στο φάκελο 3/2011 συνηµµένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέµατα του Π.Σ. η τοποθέτηση της Ε΄ Κυνηγετικής 
Οµοσπονδίας, µε α/α: 134 η τοποθέτηση του ΓΕΩΤΕΕ –Παράρτηµα Ηπείρου – Νήσων) 

 
 &  ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
(αναλυτικά στα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα της συνεδρίασης) 
 
                                    Αποφασίζει  
                  (απόφαση:17/75/17-10-2011) 
Α) Εκφράζει τη διαφωνία του µε το περιεχόµενο του προτεινόµενου Σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος µε τίτλο: 
«Χαρακτηρισµός της υδάτινης χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίµνης Παµβώτιδας (Ιωαννίνων) Ν. Ιωαννίνων, 
ως περιοχή ΄΄Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών΄΄  µε περιφερειακή ζώνη προστασίας, και καθορισµός χρήσεων γης 
όρων και περιορισµών δόµησης» . 
Β) Τη συγκρότηση Επιτροπής , προκειµένου να συνταχθεί πρόταση  νέου Σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τη 
λίµνη Παµβώτιδα, το οποίο θα υποβληθεί προς υιοθέτηση από το ΥΠΕΚΑ. 
Στην Επιτροπή θα συµµετέχει ο Εκτελεστικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Ηπείρου, εκπρόσωποι των ∆ήµων 
Ιωαννιτών, Ζίτσας και ∆ωδώνης, των επιστηµονικών φορέων  ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ και του Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης. 
Η παραπάνω Επιτροπή  θα  επεξεργασθεί και θα  συντάξει Σχέδιο Προτάσεων και Ρυθµίσεων (Π.∆.) για τη λίµνη 
Παµβώτιδα και την περιφερειακή ζώνη,  µε παράλληλη επικαιροποίηση της ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης, 
λαµβάνοντας υπόψη τις ρυθµίσεις για τη βιοποικιλότητα και το Ρυθµιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων. 
Γ) Στο Π.∆. δεν θα  περιλαµβάνονται  όροι για το Αεροδρόµιο 
∆) Το νέο Σχέδιο Π.∆.  που θα συνταχθεί,  θα κατατεθεί προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συµβούλιο και εν συνεχεία 
θα κατατεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής . 
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Οι παρατάξεις της µειοψηφίας διαφοροποιούνται, ως εξής:  
 
1) Η  παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ»:  
« Απαιτούµε την ενεργοποίηση της επιτροπής που ήδη έχουµε αποφασίσει από τον Φεβρουάριο. Εκεί είµαστε έτοιµοι να 
καταθέσουµε σε επίπεδο τελικής διατύπωσης εντός µηνός, όσων κατά τη γνώµη µας πρέπει να περιλαµβάνει το Π∆ Προστασίας της 
λίµνης Παµβώτιδας. Αντιτιθέµεθα σε κάθε περιορισµό συµµετοχής των εκλεγµένων παρατάξεων, της γνώσης και της άποψης που 
θα καταθέσουν ή θα διατυπώσουν στην επιτροπή. 
Οι αρχές που θα πρέπει να διέπουν το νέο Π.∆. πρέπει να αποσκοπούν στην προστασία, διατήρηση, διαχείριση και 
αναβάθµιση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονοµιάς και πολύτιµου εθνικού φυσικού πόρου σε χερσαία 
και υδάτινα τµήµατα του λεκανοπεδίου της Λίµνης Παµβώτιδας.  
Σε καµία όµως περίπτωση δεν θα πρέπει να αποβλέπουµε στην υιοθέτηση µιας πολιτικής  "Μουσειακής ∆ιατήρησης" της 
περιοχής,  αλλά απεναντίας πιστεύουµε σε µια πολιτική "∆υναµικής Εξέλιξής της"  η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
σηµερινές απαιτήσεις και ανάγκες του χρήστη και επισκέπτη της περιοχής αλλά   και σε αυτές των επερχόµενων γενεών.  
Η επιλογή  αυτή θα πρέπει να εκφράζεται µε την επιδίωξη, του καθορισµού  των χρήσεων γης και των όρων για την άσκηση των 
δραστηριοτήτων στην περιοχή, ώστε  η διατήρηση και η διαχείριση των οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας της να 
συνδυασθεί µε τις συµβατές δραστηριότητες, όπως η ανάπτυξη και η προώθηση της βιολογικής γεωργίας, του οικοτουρισµού και 
των προϊόντων αυτών, καθώς και η ενθάρρυνση και η ορθολογική ανάπτυξη  του Τουρισµού και της Αναψυχής. Και ο άνθρωπος 
µέρος της φύσης και της βιοποικιλότητας είναι. Αλλά έχει το πλεονέκτηµα της λογικής και της πρόβλεψης, τη δυνατότητα 
αυτοπεριορισµού και το µειονέκτηµα της πλεονεξίας.    
 
Παρατηρήσεις επί σηµείων του προτεινόµενου Σχεδίου Π.∆. για την λίµνη που θα πρέπει να αλλάξουν  
• Ο τίτλος του, ως περιοχή «Προστασίας Οικοτόπων και ειδών», είναι τουλάχιστον άστοχος. Το επιχείρηµα που διατυπώθηκε από 

την κα. Γιορταµάκη τον Ιούλιο, ότι ο πρόεδρος της ορνιθολογικής εταιρείας έχει αυτή την άποψη είναι σε κάθε περίπτωση 
µεµπτό.  Ως «Περιφερειακό πάρκο» θα ήταν εναρµονισµένο εννοιολογικά µε τον πρόσφατο νόµο για την βιοποικιλότητα.  

• Προτείνει µια αδικαιολόγητη και δυσνόητη (υπο)πολυζωνικότητα  η οποία, µπορεί από τοπογραφικής άποψης να είναι αναλυτική, 
αλλά για τον σκοπό του Π∆  θα  έχει σαν αποτέλεσµα να επιφέρει  την σύγχυση.  

• Οι ζώνες Α και Β είναι οι κύριες ζώνες. ∆εν πρέπει να υπεισέρχεται σε λεπτοµερή καθορισµό χρήσεων στις άλλες ζώνες  που τις 
περιβάλουν, αλλά περιοριστικά µόνο και µέχρι να αντιµετωπιστούν στα πλαίσια του ρυθµιστικού σχεδίου που κι’ αυτό τάχιστα και 
επιτακτικά, πάλι εµείς τελικά, πρέπει να το προωθήσουµε. 

• ∆εν καθορίζει την υψοµετρική οριοθέτηση της Λίµνης. Το µεγαλύτερο τµήµα της περιµέτρου της λίµνης έχει οριοθετηθεί µε 
συγκεκριµένο υψόµετρο, το 469,54 µ. Μια αµφισβήτηση του τρόπου οριοθέτησης της λίµνης αυτή τη στιγµή θα ανοίξει τον ασκό 
του Αιόλου και θα παραπέµψει την προστασία της Λίµνης στις καλένδες. 

• ∆ιατηρεί τα υπάρχοντα αναχώµατα. 
• Επιβάλλει ρυθµίσεις, µε τύπο γενικής απαγόρευσης  - κατά τρόπο παράλογο – επικαλούµενο γενικούς κανόνες  της Υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας. Οι κανόνες αυτοί (υπουργική απόφαση του 2006) απλά προβλέπουν την σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας για δραστηριότητες, αφού όµως κάθε αεροδρόµιο έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, συντάσσοντας 
µελέτες και συστηµατική παρακολούθηση των δεδοµένων της περιοχής του που µε την ίδια υπουργική απόφαση επιβάλλονται. 

 
Προτάσεις συµπλήρωσης  
• Υψοµετρική οριοθέτηση της Λίµνης στα 469,54µ. 
• Επαρκής αιτιολόγηση της χωροθέτησης των ζωνών και αποφυγή καθορισµού υπεράριθµων  και αδικαιολόγητων υποζωνών  
• Ακριβής καθορισµός των χρήσεων και µέτρων προστασίας των ζωνών Α & Β και θέσπιση κινήτρων για την ενεργή προστασία και 

διαχείριση τους. 
• Προστασία της γεωργικής γης από τις εκάστοτε ισχυρές πιέσεις για αλλαγή χρήσης της. Θέσπιση κινήτρων για την προώθηση 

βιολογικών καλλιεργειών. 
• Ελαχιστοποίηση του καθορισµού χρήσεων και περιορισµών στις υπόλοιπες ζώνες µε ταυτόχρονη λήψη µέτρων προφύλαξης τους 

έως ότου τεθεί σε εφαρµογή το υπό µελέτη Ρυθµιστικό Σχέδιο του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. 
• Πρόβλεψη για αποµάκρυνση των µπαζωµάτων και αναχωµάτων ή την διάνοιξη των τελευταίων σε ορισµένα σηµεία έτσι ώστε να 

διευκολυνθεί η µερική ή ολική αποκατάσταση των υγροτοπικών εκτάσεων, και η επανασύνδεση τους µε την Λίµνη   
• Πρόβλεψη για την δηµιουργία πριν την Λίµνη ταµιευτήρων καθίζησης όπου περιοδικά θα κατακάθονται τα φερτά υλικά και 

ταυτόχρονα θα αποµακρύνονται τα βαρέα µέταλλα και θα αδρανοποιούνται τα  λιπάσµατα που προέρχονται από τη γεωργία ή  
τα κατάλοιπα από την κτηνοτροφία ελευθέρας βοσκής στη γύρω περιοχή. 

• Πρόβλεψη για την δηµιουργία φυσικών ή τεχνητών αποταµιευτήρων νερού. Αυτό αποτελεί ειληµµένη απόφαση της Ε.Ε. την 
οποία καλούνται να υλοποιήσουν όλα τα κράτη µέλη της µέχρι το 2020. 

• Επιβολή σύνδεσης των παραλίµνιων οικισµών µε τον βιολογικό καθαρισµό. 
• Όροι για την αποκατάσταση της φυσικής ροής των νερών των τάφρων µε συστηµατική συντήρηση τους (όχι µόνο καθαρισµό 

τους) και ταυτόχρονη αποµάκρυνση κατασκευαστικών εµποδίων (π.χ. λαθεµένη χωροθέτηση και κατασκευή διαβάσεων 
πρόσβασης πάνω από τις τάφρους). ∆ιατήρηση του αρχικού τους χαρακτήρα της αποστράγγισης και όχι µετατροπής τους σε 
αγωγούς οµβρίων. Πρόβλεψη χώρων που περιοδικά σε περιπτώσεις πληµµυρών θα λειτουργούν σαν προσωρινοί ταµιευτήρες. 

• Πρόβλεψη για µερική αποκατάσταση της Λίµνης Λαψίστας. 
• Αποκατάσταση και προστασία των φυσικών πηγών για εµπλουτισµό του νερού της Λίµνης. 
• Αξιοποίηση του υπάρχοντος διαχειριστικού σχεδίου που έχει εκπονήσει ο Φορέας της λίµνης. 
• Θεσµοθέτηση της αποφασιστικής αρµοδιότητας του Φορέα της Λίµνης. » 
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2) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»:  
« Κύριο : Πως αντιµετωπίζεται το νερό, οι λίµνες, τα ποτάµια, οι θάλασσες και συνολικά το υδάτινο δυναµικό στο καπιταλισµό , και 
ιδιαίτερα σε περίοδο βαθιάς οικονοµικής καπιταλιστικής κρίσης. 
 Σύγκρουση  δύο πολιτικών :. 
 Η κυρίαρχη πολιτική που εκπορεύεται από Ε.Ε. και κυβερνήσεις και βρίσκει την έκφραση του στο σχ. Π.∆. για την 
λίµνη Παµβώτιδα, που το νερό το θεωρεί εµπόρευµα.  
∆ιέξοδο τα λιµνάζοντα κεφάλαια των µεγάλων µονοπωλιακών οµίλων θα βρουν στο υδάτινο δυναµικό βλέπε τον ερχοµό στη 
Λευκάδα της ΕΥ∆ΑΠ και την αύξηση της δυναµικότητας της ΝΕΣΤΛΕ στον Άγιο ∆ηµήτριο. 
 Η δική µας πολιτική αντίληψη που αντιµετωπίζει το νερό, τις λίµνες  ως φυσικό πόρο ζωτικής σηµασίας για τον 
άνθρωπο, την φύση και την ανάπτυξη της κοινωνίας. Που σηµαίνει ότι το νερό αποτελεί κοινωνική ιδιοκτησία και είναι υπό κρατικό 
έλεγχο και διαχείριση.  
Μιλάµε για εθνικό φορέα διαχείρισης του υδάτινου δυναµικού. 
 Το Π.∆. για τη λίµνη, ακολουθεί τα προηγούµενα διατάγµατα για τον Αµβρακικό κόλπο και το πρόσφατο νόµο της 
κυβέρνησης για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας. Κάνει κάποιες βελτιώσεις σε σχέση µε το προηγούµενο , αλλά 
εισάγει και περιορισµούς σε σχέση µε το αεροδρόµιο  που θα καταστρέψει στην κυριολεξία µικροκαλλιεργητές. Είναι 
ψευδεπίγραφο. 
 ∆εν προστατεύει την λίµνη Παµβώτιδα, αντίθετα νοµιµοποιεί την αυθαιρεσία των µεγάλων συµφερόντων, ξενοδοχειακών 
συγκροτηµάτων, ΙΚΕΑ, jambo και ακυρώνει σε µεγάλο βαθµό την προστασία που είχαν παλιότερα οι σπάνιοι βιότοποι και 
υδρότοποι. 
 Παραδίδει τη λίµνη στην εµπορευµατοποίηση και στην καταστροφική δράση της πολύµορφης κερδοσκοπίας από µεγάλους 
επιχειρηµατικούς οµίλους. ∆εν τίθενται προτεραιότητες και όροι δεσµευτικοί για την προστασία της λίµνης. Παραπέµπετε στις 
καλένδες η σύνταξη πενταετούς σχεδίου διαχείρισης και προγραµµάτων δράση. 
 Είναι συνειδητή αυτή η επιλογή. Είµαστε σίγουροι ότι τα αποτελέσµατα αυτής της επιλογής θα είναι καταστροφικά για την 
λίµνη και το περιβάλλον γύρω από την λίµνη. ∆εν προτείνονται δράσεις ικανές, ούτε υπάρχουν χρονοδιαγράµµατα που να 
συµβάλλουν στην αποκατάσταση του υδάτινου δυναµικού της λίµνης. Φυσικά, ούτε υπάρχουν δεσµευµένες πιστώσεις προς την 
κατεύθυνση της αποκατάστασης. ∆εν καθορίζονται µέτρα προστασίας των τάφρων – ρεµάτων αποστράγγισης, καταβοθρών και 
πηγών της περιοχής. 
 Ενώ µιλάει για προστασία της µικρής λίµνης στην περιοχή του µουσείου Βρέλλη, στις µέρες µας γινόµαστε µάρτυρες µιας 
βάναυσης επέµβασης µε µπάζωµα της λίµνης, µε γέφυρα κ.λ.π. Η θέσπιση υψηλότερου ορίου αρτιότητας από τα 4 στρέµµατα που 
είναι σήµερα, στα 10 στρέµµατα, για την οικοδόµηση εκτός σχεδίου και σε περιοχές NATURA πλήττει µόνο τους µικροϊδιοκτήτες 
γης και ανοίγει το δρόµο στη συγκέντρωση της γης, που αντιµετωπίζεται ως εµπόρευµα για µεγάλες επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες.  
Η οικοδόµηση και εµπορευµατοποίηση γης σε περιοχές NATURA πρέπει να απαγορευτεί. Με αποζηµίωση των µικροϊδιοκτητών και 
µε εξαίρεση τους παραδοσιακούς οικισµούς, τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κ.α. που δεν επιβαρύνουν και δεν αλλοιώνουν το 
περιβάλλον. 
 Όµως µεγαλύτερα και ισχυρότερα πήγµατα στις περιοχές αυτές καταφέρει η κυβέρνηση µε τα άρθρα εκείνα που 
επιτρέπουν, ακόµα κι αν υπάρχουν βαριές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, στο όνοµα του «επιτακτικού δηµοσίου οικονοµικού 
συµφέροντος», τη χωροθέτηση έργων, κατασκευών και δράσεων επενδύσεων τύπου fast track του µεγάλου κεφαλαίου. 
 Επιτρέπει ακόµη την εγκατάσταση ιδιωτικών σταθµών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Παρακάµπτει τη δασική νοµοθεσία 
που προστάτευε τα δασικά οικοσυστήµατα καταργώντας την απόλυτη προστασία των εθνικών δρυµών εφόσον τα χαρακτηρίζει 
εθνικά ή περιφερειακά πάρκα. 
 ∆ίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες – επιχειρηµατίες να διαχειρίζονται µια προστατευµένη ζώνη και να αξιολογούν οι ίδιοι τη 
δράση τους. Με την απευθείας ανάθεση και τη σύναψη συµβάσεων διαχείρισης προστατευµένων περιοχών, παρέχει τη δυνατότητα 
στον υπουργό να αποχαρακτηρίζει ή να µειώνει την έκταση της προστατευµένης περιοχής. 
 Η Λαϊκή Συσπείρωση καλεί το λαό να καταδικάσει την πολιτική του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆, που παραδίδει ακόµα και τις λίµνες 
στην κερδοσκοπική δράση των µεγάλων επιχειρηµατιών. 
 Η προστασία της λίµνης να γίνει υπόθεση του λαού και των φορέων του. 
 Μπορεί να διασφαλιστεί µόνο µε την µετατροπή της σε δηµόσια λαϊκή περιουσία. 
 Την απαγόρευση κάθε είδους κερδοσκοπικής δράσης. 
 Την διαχείριση και προστασία της λίµνης από επαρκώς στελεχωµένο µε σταθερές σχέσεις εργασίας και εξοπλισµένο φορέα 
προστασίας του. 
 
 Το Π.∆. το καταψηφίζουµε λόγω σοβαρών διαφωνιών 
 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ 
• Το νερό, η λίµνη, αποτελεί κοινωνική λαϊκή ιδιοκτησία και πρέπει να είναι υπό κρατικό έλεγχο και διαχείριση. Πρόταση 

µας είναι η δηµιουργία εθνικού φορέα υδάτινου δυναµικού 
• Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆ παραδίδει την λίµνη στην κερδοσκοπική δράση των µεγάλων συµφερόντων 
• Η προστασία της λίµνης να γίνει υπόθεση του λαού και των φορέων του. 
• Την απαγόρευση κάθε είδους κερδοσκοπικής δράσης. 
• Την διαχείριση και προστασία της λίµνης από επαρκώς στελεχωµένο (µε σταθερές σχέσεις εργασίας) και εξοπλισµένο 

τον φορέα προστασίας. 
             Το Π.∆. το καταψηφίζουµε λόγω σοβαρών διαφωνιών.    » 
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3) Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο  για την Ήπειρο»:  
« Υποστήριξη της άµεσης θεσµοθέτησης του Προεδρικού ∆ιατάγµατος ως ελάχιστου καθεστώτος προστασίας για την Παµβώτιδα 
και ιδιαίτερα της καθιέρωσης της περιµετρικής ζώνης Α2 «προστασίας της φύσης» πλάτους 300 µέτρων, παρά τις επιφυλάξεις για 
τις παραλείψεις του σχεδίου Π.∆.. Απάλειψη των διατάξεων των σχετικών µε την ασφάλεια του αεροδροµίου, οι οποίες ισχύουν 
ούτως ή άλλως, είναι άσχετες µε το σκοπό του ∆ιατάγµατος και υπονοµεύουν τη θεσµοθέτησή του. Καταγγελία της κωλυσιεργίας 
της Περιφερειακής Αρχής, η οποία προσπαθεί να καθυστερήσει την εφαρµογή του Π.∆. προς όφελος ιδιωτικών συµφερόντων και 
σε βάρος των αναγκαίων ρυθµίσεων για την επιβίωση της λίµνης και την προάσπιση του δηµόσιου συµφέροντος και των 
δικαιωµάτων των πολιτών.  » 
   

4) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ»:  
« Το νέο σχέδιο Π.∆. φαίνεται ότι κινείται περισσότερο στην κατεύθυνση της προστασίας του φυσικού πόρου «λίµνη» και της 
ευρύτερης περιοχής της καθώς από τον ορισµό της απουσιάζει η αναπτυξιακή παράµετρος του προηγούµενου σχεδίου που την 
ονόµαζε «περιοχή οικοανάπτυξης» δίνοντας τη «δυνατότητα ανάπτυξης έργων και δραστηριοτήτων εναρµονισµένων µε τη 
προστασία της Βιοποικιλότητας της φύσης και του τοπίου» όπως χαρακτηριστικά αναφερόταν στο σχέδιο.  
Το παρόν σχέδιο Π.∆. περιορίζει την ενεργό διαχείριση της περιοχής στη διασφάλιση της διατήρησης των οικοτόπων και ειδών των 
φυσικών διεργασιών, και της λειτουργίας των οικοσυστηµάτων που απαντώνται, χαρακτηρίζοντας την Παµβώτιδα και την ευρύτερη 
περιφέρειά της ως περιοχή «Προστασίας οικοτόπων και ειδών.»  
Θετικά γεγονότα ως εκ τούτου είναι ο καθορισµός των Α4 και Α5 υποζωνών που αφορούν στην προστασία της περιοχής του υπο 
ίδρυση Περιβαλλοντικού Υγροτοπικού Πάρκου (ΠΥΠ) και της υγροτοπικής περιοχής µε καλαµιώνες. Στα θετικά αποτιµάµε τόσο την 
απουσία της δυνατότητας παραγωγής ενέργειας µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων στην υποζώνη Α3 που αφορά το 
νησί και στην ευαίσθητη και πολλαπλώς βεβαρηµένη υποζώνη των 300m περιµετρικά της λίµνης όσο και τη µείωση του ποσοστού 
της εδαφικής επικράτειας που µπορεί να καλυφθεί µε φωτοβολταϊκά στοιχεία στη ζώνη Β2 από το 10% στο 1%.  
Όπως και στην τοποθέτηση της Αριστερής Παρέµβασης για το προηγούµενο σχέδιο Π.∆. εµµένουµε γιατί δε βλέπουµε ούτε  στο 
σηµερινό τις ρυθµίσεις που θα διασφαλίσουν την αποκατάσταση του διαταραχθέντος οικοσυστήµατος και την αυστηρή προστασία 
του από πιέσεις συµφερόντων που κινούνται στη λογική της οικοπεδοποίησης και της εκµετάλλευσης του συνόλου της περιοχής.  
Επισηµαίνουµε ότι και στο παρόν σχέδιο Π.∆.: 
• ∆εν οριοθετείται ρητά το υδάτινο στοιχείο της λίµνης (µε βάση τη στάθµη του υπερχειλιστή 469,54) εις τρόπον ώστε να 

προσδιοριστούν οι δηµόσιες εκτάσεις να αποδοθούν στη λίµνη και να σταµατήσουν οι παράνοµες επιχωµατώσεις 
ασφαλτοστρώσεις και ανεγέρσεις. (οικιστικές πιέσεις).  

• ∆εν αντιµετωπίζονται τα ζητήµατα περιορισµού της έκτασης και αποκοπής της λίµνης αφ’ ενός από τις πηγές του Μιτσικελίου 
και αφ’ εταίρου από τα υγρολίβαδα καθαρισµού των νερών και χώρων εκκόλαψης και αναπαραγωγής της ιχθυοπανίδας.  

• Εξακολουθούν να επιτρέπονται οι Βιοµηχανικές και Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις συλλογής καθαρισµού και διανοµής νερού που 
ευθύνονται για την υπεράντληση του υδροφόρου ορίζοντα.  

• ∆εν ξεκαθαρίζονται τα έργα και οι δραστηριότητες τµήµατος της υποζώνης Α2.2 (πρώην ζώνη 2α της ΖΟΕ) και αφήνονται σε 
Ειδική Πολεοδοµική Μελέτη που θα προκύψει από τις κατευθύνσεις του υπό θεσµοθέτηση Ρυθµιστικού Σχεδίου των 
Ιωαννίνων.  

Θεωρούµε ότι πρέπει: 
• Να κατοχυρωθεί ρητώς η απόλυτη προστασία της περιοχής του Μάτσικα, του Βοτανικού και του Περάµατος από την 

περαιτέρω οικιστική ανάπτυξη και τουριστική εκµετάλλευση.  
• Να απαγορευθεί κάθε δραστηριότητα που δύναται να εγκατασταθεί σε όλες τις ζώνες µέχρι να κατατεθεί 5ετές το σχέδιο 

διαχείρισης της περιοχής προστασίας οικοτόπων και ειδών και τα προγράµµατα δράσης που το συνοδεύουν.  
Αναφορικά µε τις απαγορεύσεις που µπαίνουν λόγω του αεροδροµίου να ισχύσει το καθεστώς όπως είναι τώρα, θεωρούµε αναγκαίο 
να προχωρήσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στην εκπόνηση µελετών προκειµένου να καθοριστούν οι χρήσεις ή απαγορεύσεις 
δραστηριοτήτων στην περιοχή γύρω από το αεροδρόµιο.  
Τέλος κρίνουµε αναγκαία τη δηµιουργία παρατηρητηρίου καταγραφής της κατάστασης του συστήµατος σήµερα και την 
παρακολούθηση: 

• Της δηµιουργία υποδοµών συλλογής οµβρίων.  
• Την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου και τη σύνδεση µε το Βιολογικό.  
• Της δηµιουργία Βιολογικού στη ΒΙΠΕ.  
• Τον έλεγχο λιπασµάτων – φυτοφαρµάκων. » 

 
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
       Ο Πρόεδρος του Π.Σ. 
       Κωνσταντίνος Πέτσιος 
    
       Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
       Χαράλαµπος Μπάτσης 
 
       Ο Γραµµατέας  
       Στέφανος Ζούµπας 
Η Πρακτικογράφος 

      
       Ακριβές Απόσπασµα 

   (µε αντίγραφα συνηµµένων) 

ΑΔΑ: 45Ο17Λ9-ΨΩΔ


