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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 
Η παρούσα εργασία εντάσσεται στα πλαίσια της πτυχιακής µελέτης του Προγράµµατος 
Σπουδών, του τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Το αντικείµενο 
της µελέτης είναι η λίµνη Παµβώτιδα, η οποία είναι ευρέως γνωστή ως «λίµνη των 
Ιωαννίνων». Στα πλαίσια της εργασίας γίνεται µια ανάλυση της περιοχής µελέτης –
φυσικών χαρακτηριστικών και οικοσυστηµάτων-αναφέρονται οι αιτίες ρύπανσης της 
λίµνης κ γίνεται ,αξιολόγηση της υφισταµενης καταστασης της περιοχης . Στο σηµείο 
αυτό θεωρώ υποχρέωσή µου να ευχαριστήσω όλους όσους συντέλεσαν µε κάθε τρόπο 
στην ολοκλήρωση της πτυχιακής µελέτης. Το Φορέα Διαχείρισης της λίµνης,τη 
Νοµαρχία των Ιωαννίνων και τον κ.Τσιµαράκη Προιστάµενο Τµήµατος Βιολογικού 
Καθαρισµού Ιωαννίνων. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή 
της πτυχιακής µου κ. Γ.Κ.Βαρελίδη καθώς και την κ.Θεοδωρακάκου – Βαρελίδου 
Πόπη για την πολύτιµη βοήθειά τους στην ολοκλήρωση της πτυχιακής. Τέλος, θα 
ήθελα να απευθύνω τις θερµότερες ευχαριστίες µου στην οικογένειά µου, τη µητέρα 
µου, για την πολύτιµη υλική και ψυχολογική στήριξη, που απλόχερα µου προσέφεραν, 
για το πέρας της εργασίας µου και την ολοκλήρωση της φοίτησής µου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η Λίµνη Παµβώτιδα Ιωαννίνων είναι ένα οικοσύστηµα που δέχεται ποικίλες 
ανθρωπογενείς πιέσεις και ταυτόχρονα αποτελεί ένα σηµαντικό φυσικό και 
οικονοµικό πόρο τόσο για την αστική όσο και για την αγροτική περιοχή του 
Λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων. Συγκεκριµένα λειτουργεί ταυτόχρονα ως: 
- σηµαντική πηγή άντλησης νερού για άρδευση 
- αποδέκτης υγρών αποβλήτων, κυρίως από  κτηνοτροφικές µονάδες(πτηνοτροφικές 
και χοιροστάσια) 
- περιοχή αναψυχής για το αστικό συγκρότηµα των Ιωαννίνων και 
- τουριστικό αξιοθέατο 
Οι λειτουργίες αυτές  (ιδιαίτερα οι δύο πρώτες) συντελούν στην ένταση των πιέσεων 
που δέχεται το οικοσύστηµα, ενώ οι δύο τελευταίες προϋποθέτουν την προστασία και 
αναβάθµισή του. 
Η σηµασία της λίµνης, όσον αφορά το αξιόλογο φυσικό περιβάλλον της, ενισχύεται 
από το γεγονός  ότι  έχει  ενταχτεί  στο  Ευρωπαϊκό  Οικολογικό  ∆ικτύου  των  
Ειδικών  Ζωνών ∆ιατήρησης «Natura 2000» µε κωδικό GR2130005. 
 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 
Για να µπορέσουν να συνυπάρξουν µε τρόπο αρµονικό οι παραπάνω λειτουργίες 
εκτιµήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου και τους λοιπούς τοπικούς φορείς ότι είναι 
αναγκαία η διαµόρφωση ενός πλαισίου προστασίας και διαχείρισης της λίµνης. 
Στο πλαίσιο αυτό το πρώτο βήµα ήταν η εκπόνηση µιας Ειδικής Περιβαλλοντικής 
Μελέτης µε αντικείµενο τη διατύπωση µιας ολοκληρωµένης πρότασης για τη 
διαµόρφωση πλαισίου προστασίας και διαχείρισης της λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων 
και τον καθορισµό θεσµικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας φορέα διαχείρισης της 
περιοχής κατ΄ εφαρµογήν των νόµων 1650/86 και 2742/99. 
Αρχικά καθορίστηκε η περιοχή µελέτης βάσει των ορίων της λεκάνης απορροής της 
λίµνης ώστε να εξυπηρετεί τόσο την ορθολογική διαχείριση της ποιότητας και 
ποσότητας των υδάτων της όσο και την προστασία και διαχείριση του φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής. 
Η λεκάνη απορροής της λίµνης είναι ένα οροπέδιο ήπιου αναγλύφου, το υψόµετρο 
του οποίου πλησιάζει τα 500 µ. Ο µεγάλος του άξονας έχει κατεύθυνση ΝΑ – Β∆ και 
µήκος 37 χλµ και το πλάτος του κυµαίνεται µεταξύ 3 και 11 χλµ. Η υδρολογική λεκάνη 
έχει επιφάνεια περίπου 510 τετ. χλµ. 
Η Λίµνη περιβάλλεται από τους ∆ήµους Ιωαννιτών, Περάµατος, Πασσαρώνος, 
Ανατολής, Παµβώτιδος και Μπιζανίου ενώ στο εσωτερικός της βρίσκεται η κοινότητα 
Νήσου Ιωαννίνων. 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ 
ΛΙΜΝΗΣ 
Οι παράγοντες που επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον της λίµνης και της ευρύτερης 
περιοχής της οφείλονται, κυρίως, σε ανθρωπογενείς χρήσεις και δραστηριότητες : 
 
Γεωργικές καλλιέργειες 
Ευνοούν την ανάπτυξη ευτροφικών συνθηκών και επηρεάζει όλα τα υδρόβια είδη της 
πανίδας.  Τα  φυτοφάρµακα  εκτός  από  τη  βιοσυσσώρευση  τοξικών  ουσιών  στο  
νερό  επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα και τα χερσαία είδη. 
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Οικιστική ανάπτυξη 
Προκαλεί ρύπανση από αστικά λύµατα. Τα λύµατα των περισσοτέρων οικισµών (πλήν 
της πόλης των Ιωαννίνων) καταλήγουν στη λίµνη, επιτείνοντας το πρόβληµα του 
ευτροφισµού. Προκαλούν διατήρηση και ενίσχυση του φαινοµένου του ευτροφισµού 
και της χηµικής και µικροβιολογικής ρύπανσης. 
 
Εισροή φερτών υλικών 
Οι χείµαρροι που εκβάλουν στη λίµνη µεταφέρουν ποσότητες φερτών υλικών, που 
επιταχύνουν τις συνθήκες πρόσχωσης της λίµνης. Τα φερτά υλικά λόγω της ποσότητας 
οργανικού φορτίου που µεταφέρουν συντελούν στο πρόβληµα του ευτροφισµού. 
 
Άρδευση 
Προκαλεί τη µεταβολή της στάθµης της λίµνης κατά την αρδευτική περίοδο, µε 
αποτέλεσµα την µείωση των εκτάσεων µε ρηχά νερά και τις επακόλουθες αρνητικές 
επιπτώσεις στην πανίδα που τρέφεται ή και αναπαράγεται σε αυτή τη ζώνη. 
 
Αλιεία 
Απουσία συγκεκριµένου σχεδίου αλιευτικής διαχείρισης και στόχων αειφορικής 
ανάπτυξης του  κλάδου  µε  κριτήριο  την  ισορροπία  της  λειτουργίας  του  
οικοσυστήµατος και  την ενίσχυση αυτόχθονων ειδών που απειλούνται µε εξαφάνιση 
όπως η καραβίδα. 
 
Εµπλουτισµοί µε ξενικά είδη 
Εισαγωγή ξενικών   ειδών   συχνά   µε   ανταγωνιστική   τροφική   και   
αναπαραγωγική συµπεριφορά µε τα αυτόχθονα είδη, κίνδυνος εισαγωγής παρασίτων τα 
οποία το υδάτινο σύστηµα δεν είναι σε θέση να αντιµετωπίσει. 
 
Κοπή και καύση καλαµιώνων 
Υπερβολική ανάπτυξη των καλαµώνων σαν αποτέλεσµα της τροφικής κατάστασης της 
λίµνης συντείνει στην διαδικασία πρόσχωσης της λίµνης, µειώνει συνεχώς την έκταση 
µε ανοικτά και ρηχά νερά, µειώνει την ποικιλότητα σε ενδιαιτήµατα. Απουσιάζει ένα 
ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης του καλαµιώνα το οποίο θα διερευνούσε τα αίτια 
που προκαλούν την ανάπτυξή του, τον τρόπο και τόπο κοπής του, τη χρησιµοποίηση 
της παραγόµενης βιοµάζας και τους στόχους αποκατάστασης της παρόχθιας υδρόβιας 
βλάστησης. 
 
Αθλητική δραστηριότητα – αναψυχή 
∆εδοµένης της µεγάλης πίεσης για χρήση της λίµνης για αθλητικούς σκοπούς και για 
αναψυχή, η επιλογή του χώρου, του χρόνου και της έντασης των δραστηριοτήτων 
αυτών πρέπει να είναι συµβατή µε τις λοιπές χρήσεις της λίµνης και τους όρους 
προστασίας της. 
 
Βόσκηση 
Η  βόσκηση  είναι  µία  δραστηριότητα  ευνοϊκή  για  τη  διαχείριση  του  καλαµιώνα  
αν συνδυαστεί µε ελεγχόµενη επιλεκτική κοπή ή και καύση. Σηµαντική είναι η επιλογή 
των περιοχών βόσκησης ανά εποχή, ο αριθµός και το είδος των ζώων κλπ. 
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Άλλες δραστηριότητες και έργα υποδοµής 
Η διάνοιξη οδών χωρίς σχεδιασµό περιµετρικά της λίµνης οδήγησε στο να αποδοθεί 
µεγάλο µέρος της σε γεωργικές χρήσεις, ενώ στις παρόδιες ιδιοκτησίες αναπτύσσονται 
ανεξέλεγκτα χώροι αναψυχής. 
Η ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος και κυρίως των υδάτων της λίµνης 
Παµβώτιδας προέρχεται  από  ανθρωπογενείς  δραστηριότητες,  που  αφορούν  στο  
Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Ιωαννίνων, σε µικρές και µεγάλες κοινότητες και οικιστικές 
περιοχές, που είναι διεσπαρµένες στο λεκανοπέδιο, καθώς και στη βιοµηχανική-
βιοτεχνική δραστηριότητα και τις κτηνοτροφικές-πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. 
Βασική πηγή ρύπανσης της λίµνης αποτελούν τα αστικά λύµατα παραλiµνιων 
οικισµών, αλλά και τα απόβλητα ενός σηµαντικού αριθµού πτηνοτροφείων, 
χοιροστασίων και τυροκοµείων της περιοχής. Σύµφωνα µε υπάρχοντα δεδοµένα, 
ποσοστό 70-75% της συνολικής απορροής της λεκάνης µεταφέρεται εµµέσως στη 
λίµνη, µε αποτέλεσµα τα ρυπαντικά φορτία που δέχεται η λίµνη να αξιολογούνται ως 
εξόχως βεβαρυµένα 
 
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ  ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙ∆Α 
 
Προβλήµατα ρύπανσης   της   ευρύτερης   περιοχής   δηµιουργούνται   από   τη   
µεγάλη συγκέντρωση βαρέων µετάλλων στα αστικά λύµατα της πόλης, από τους 
ρύπους των σηµειακών πηγών (υγρά απόβλητα και απόβλητα πτηνοτροφείων και 
χοιροστασίων) και των 
µη σηµειακών πηγών (αστικά λύµατα, τα οικιακά απορρίµµατα, λιπάσµατα και 
φυτοφάρµακα) και από τη χρησιµοποίηση αζωτούχων-φωσφορούχων λιπασµάτων και 
φυτοφαρµάκων στις γεωργικές καλλιέργειες του λεκανοπεδίου, σε συχνότητα και 
ποσότητα υπερβολική συγκριτικά µε ορισµένες Ευρωπαϊκές χώρες. 
Η λίµνη διέρχεται µία φάση έντονου ευτροφισµού και ρύπανσης των υδάτων της, που 
συµπληρώνεται από σταδιακό και συνεχή περιορισµό της έκτασης και του βάθους της, 
λόγω των φυσικών προσχώσεων, των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και των επιχώσεων. 
Ειδικά τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται έντονη διαταραχή και υποβάθµιση του 
οικοσυστήµατος της λίµνης. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 
Η περιοχή του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων αποτελεί λόγω της γεωγραφικής της θέσης, του 
ιδιαίτερου φυσικού της τοπίου και της ιστορικής και οικονοµικής της αξίας, το 
σηµαντικότερο τόπο στην Περιφέρεια της Ηπείρου. 
Τα φυσικά διαθέσιµα φαίνεται ότι µπορούν να στηρίξουν σε σηµαντικό βαθµό την 
ανάπτυξη του πρωτογενή και του δευτερογενή τοµέα. Η επεξεργασία και διάθεση των 
προϊόντων του πρωτογενή τοµέα   αποτελεί   την   σηµαντικότερη   δυνατότητα   της   
περιοχής.   Αυτό υποστηρίζεται και από τα µεγάλα συγκοινωνιακά έργα που γίνονται 
στην περιοχή αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια της Ηπείρου (Εγνατία οδός, λιµάνι 
Ηγουµενίτσας) που θα διευκολύνουν την διάθεση των προϊόντων στη χώρα αλλά και 
στο εξωτερικό. 
Επίσης οι δυνατότητες για τουριστική ανάπτυξη, παρά την αξιόλογη τουριστική 
κίνηση, δεν έχουν αξιοποιηθεί σωστά. Μέχρι σήµερα το τουριστικό προϊόν 
χρησιµοποιεί τα Γιάννενα ως πέρασµα για άλλες κατευθύνσεις. Οι τουρίστες που 
µένουν στην πόλη, διοχετεύονται στα κλασικά σηµεία ανάδειξης που είναι η 
παραλίµνια περιοχή, το Νησί, το σπήλαιο Περάµατος και το Κάστρο Ιωαννίνων. 
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Τα πολιτισµικά διαθέσιµα της περιοχής είναι ένα επιπλέον στοιχείο που µπορούν να 
στηρίξουν την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας. 
Παράλληλα οι οικονοµικές δραστηριότητες της περιοχής και η εξέλιξή τους σε ένα 
διαρκώς εντεινόµενο ανταγωνιστικό περιβάλλον πιθανόν να παρουσιάσουν και 
διαρθρωτικά προβλήµατα. Το σύγχρονο πλαίσιο ανάπτυξης ευνοεί την µετεξέλιξη από 
παραδοσιακά πρότυπα µαζικής παραγωγής σε προϊόντα µονοπωλιακού ανταγωνισµού 
µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
 
 
ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
 
Με βάση τα παραπάνω το αναπτυξιακό µοντέλο που προτάθηκε περιλαµβάνει το 
σχεδιασµό 
µιας ανάπτυξης στηριγµένης στη διατήρηση και προστασία του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής µε προώθηση του τοµέα των υπηρεσιών 
κυρίως σε θέµατα τουρισµού, αθλητισµού και αναψυχής. Παράλληλα βέβαια 
επιχειρείται η ανάπτυξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα µε προϊόντα φιλικά 
προς το περιβάλλον. 
Το συγκεκριµένο µοντέλο ανάπτυξης διέπεται από τους ακόλουθους κανόνες: 
-Σχεδιασµός των έργων λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες κοινωνικές, πολιτιστικές και 
οικονοµικές ανάγκες του τοπικού πληθυσµού αλλά και τη φέρουσα ικανότητα των 
οικοσυστηµάτων της περιοχής 
-Ανάπτυξη τουριστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων σε συνδυασµό µε την 
εφαρµογή φιλικών προς το περιβάλλον χρήσεων και πρακτικών 
-Σχεδιασµός της τουριστικής και αθλητικής κίνησης έτσι ώστε να µην επιβαρύνεται 
µόνο ένα τµήµα της λίµνης και της παραλίµνιας έκτασης, αλλά να διασπείρεται χωρικά 
και χρονικά προκαλώντας   κατά   το   δυνατόν   µικρότερες   επιπτώσεις   στα   
φυσικά οικοσυστήµατα της περιοχής 
-Σχεδιασµός των υλικοτεχνικών υποδοµών λαµβάνοντας υπόψη την εξοικονόµηση 
ενέργειας, την εξασφάλιση καθαρισµού των αποβλήτων και τη λήψη επανορθωτικών 
µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
 
Η εφαρµογή και υλοποίηση του παραπάνω αναπτυξιακού µοντέλου πλαισιώθηκε από 
συγκεκριµένους όρους και κανόνες που εξειδικεύτηκαν ανάλογα µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της περιοχής µε στόχο την βέλτιστη προστασία και διαχείριση της και 
σύµφωνα µε το Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» και το Ν. 2742/99 
«Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».  
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Για την προστασία της περιοχής, οι στόχοι που τέθηκαν µε βάση την ανάλυση των 
προβληµάτων, των τάσεων και του µοντέλου ανάπτυξης που διαµορφώνονται καθώς 
και τη λειτουργία της λίµνης ως αναπόσπαστο κοµµάτι του οικιστικού περιβάλλοντος 
ήταν οι εξής: 
-Ανατροπή των τάσεων ανάπτυξης δραστηριοτήτων ασυµβίβαστων µε τις λειτουργίες 
του υγροτοπικού συστήµατος της λίµνης. 
-Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισµός της γεωργίας µε αειφορική χρήση των πόρων. 
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-Ενίσχυση   των   ήπιων   δραστηριοτήτων   επίσκεψης  και   αναψυχής  
(οικοτουρισµός, περιβαλλοντική εκπαίδευση κλπ) 
-Ανάδειξη  και  προστασία  των  ιστορικών  και  πολιτιστικών  χαρακτηριστικών  της 
περιοχής, 
-Αποθάρρυνση εγκατάστασης ανεπιθύµητων οχλουσών και ρυπογόνων 
δραστηριοτήτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΑ 
1.1 Αναφορά στο όνοµα 
Η Καστροπολιτεία των Ιωαννίνων είναι η µοναδική στην επικράτεια που σώζεται και 
διατηρείται µέχρι σήµερα, παρόλο που χρονολογικά είναι µεταγενέστερη. Το κάστρο των 
Ιωαννίνων είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένο µε τα πλούσια ιστορικά γεγονότα, κυρίως των 
χρόνων της Τουρκοκρατίας. 

Ιστορικές µαρτυρίες αναφέρουν ότι το κάστρο χτίστηκε επί αυτοκράτορα Ιουστινιανού 
του Α', την ίδια περίπου εποχή που χτίστηκε και η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. 
Στο κάστρο αυτό που κατ' άλλους ιστορικούς χτίστηκε το 528 µ.Χ. και κατ' άλλους το 552 
µ.Χ., φιλοξένησε τους µέτοικους της Θεσπρωτίας, τους κατοίκους της Αρχαίας Εύροιας, 
που ζούσαν σαν πρόσφυγες γύρω από την λίµνη. Ιστορικοί αναφέρουν ότι ο κτίσας το 
φρούριο αυτοκράτορας έδωσε και το όνοµα στην καστροπολιτεία, χωρίς βεβαίως αυτή η 
άποψη να είναι η επικρατέστερη. Η πόλη των Θρύλων και των Παραδόσεων, η πόλη των 
Γραµµάτων και των Πνευµατικών Πατέρων, αναφέρεται και σαν Νέα Εύροια, η οποία 
αργότερα µετονοµάστηκε σε Ιωάννινα ανάµεσα στο 550 και 850 µ.Χ.. Κατ’ άλλη εκδοχή 
το όνοµα Ιωάννινα αναφέρεται για πρώτη φορά το 879 µ.Χ. στη Σύνοδο της 
Κωνσταντινουπόλεως, στην οποία έλαβε µέρος και ο επίσκοπος Ζαχαρίας ''εξ Ιωαννίνης''. 
 Άλλες µαρτυρίες γύρω από την πατρότητα του ονόµατος αναφέρουν ότι η πόλη πήρε το 
όνοµα από την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόµου στα ερείπια της οποίας 
έκτισε ο Ασλάν Πασάς το τζαµί, όπου σήµερα στεγάζεται το Δηµοτικό Μουσείο. Ο Άγιος 
Ιωάννης, «ο Ιωαννίνης», έδωσε το όνοµα στην πρώτη συνοικία που αναπτύχθηκε γύρω 
από το Μοναστήρι πριν ακόµη κτιστεί το κάστρο στον τόπο όπου υπήρχε ο Βόρειος 
προµαχώνας της πόλεως, ένας ογκωδέστατος βράχος. Στο Νότιο προµαχώνα, στο µέρος 
όπου σώζεται µέχρι σήµερα το Φετιγιέ τζαµί ήταν άλλος χριστιανικός ναός προς τιµήν του 
Αρχάγγελου Μιχαήλ. 
Πολλές ακόµη µαρτυρίες και παραδόσεις διεκδικούν την ονοµασία της πόλεως των 
Ιωαννίνων. Μία εκδοχή µη βάσιµος, επικρατής όµως, αναφέρει ότι η πόλη πήρε το όνοµα 
από τους ιππότες Ιωαννίτες που κατέλαβαν το φρούριο και κατοίκησαν σ' αυτό. Ακόµη 
αναφέρεται ότι το όνοµα δόθηκε από τον Ιωάννη Κοµνηνό, υιό του Αλέξη Κοµνηνού, ο 
οποίος ήταν και ο πρώτος οικιστής της πόλεως. Άλλοι υποστηρίζουν ότι σηµαίνουσα 
κάτοικος της πόλεως, από µεγάλη οικογένεια που προσέφερε πολλά, έδωσε το όνοµά της 
σ' αυτή. Η γυναίκα ονοµάζεται Ιωαννίνη σύζυγος κάποιου «Ιωάννου». Βαρύτητα επίσης 
έχει και η εκδοχή ότι ιδρυτής της πόλεως ήταν ο Μιχαήλ, ο Άρχοντας της Ηπείρου, ο 
οποίος έκτισε πολλούς ναούς και µοναστήρια καθώς και το φρούριο. Ο Μιχαήλ 
ονοµάστηκε από το Μητροπολίτη Ναυπάκτου, (Μητρόπολη της οποίας υπαγόταν 
εκκλησιαστικώς τα Ιωάννινα), ως ''Σωτήρας Πολιούχος'' και επαινέθηκε ως άξιος υιός του 
σεβαστοκράτορα πατέρα του Ιωάννη. Γι' αυτό σε ένδειξη τιµής ονοµάζει την πόλη 
Ιωάννινα. Επίσης διάφοροι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι η ονοµασία είναι σλαβική και 
σχετίζεται µε κάποιον Ιωάννη πρώτον οικιστή άρχοντα της περιοχής. 
Έτσι µέχρι και σήµερα δεν γνωρίζουµε επακριβώς τον χρόνο κτήσεως της πόλεως καθώς 
και την ονοµασία αυτής. Οι ιστορικές πληροφορίες είναι ελλιπείς και οι ιστορικές έρευνες 
των µελετητών αντιφατικές. Ελπίζουµε στο µέλλον οι ερευνητές να ανταµειφθούν στις 
προσπάθειες που καταβάλλουν για την ιστορική θεώρηση και αφετηρία της πρώτης 
πόλεως στα ''γρόσια και στα γράµµατα''. 
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1.2. Προϊστορική Εποχή  
Οι πρώτες ενδείξεις ανθρώπινης κατοίκησης στο νοµό των Ιωαννίνων χρονολογούνται 
από τη Μέση Παλαιολιθική περίοδο (περίπου 38.000 χρόνια πριν). Η διαµόρφωση του 
εδάφους της περιοχής ευνόησε σε πρώιµες εποχές την ανάπτυξη πλούσιας πανίδας, η 
οποία διευκόλυνε την εγκατάσταση της ανθρώπινης παρουσίας. Την παρουσία του 
παλαιολιθικού ανθρώπου µαρτυρούν τα λίθινα και κοκάλινα εργαλεία (λεπίδες, γλυφίδες, 
κ.λ.π.) καθώς και οστά ζώων της παλαιολιθικής εποχής που βρέθηκαν στις ανασκαφές που 
έγιναν στο σπήλαιο της Καστρίτσας ,ευρήµατα εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ιωαννίνων.   
         

 
Πρώτες ύλες, λεπίδες, διάφοροι τύποι εργαλείων, αιχµές, γλυφίδες,Κοκκινόπηλος, Καστρίτσα, Ασπροχάλικο 

Αιχµές δοράτων από οστό ή κέρατο. Ανώτερη Παλαιoλιθική, Σπήλαιο  Καστρίτσας. 
 

Άλλα ευρήµατα από την ίδια θέση και από τη θέση Κλειδί στην κοιλάδα του Βοϊδοµάτη, 
βεβαιώνουν τη συνέχιση της κατοίκησης και κατά την Ανώτερη Παλαιολιθική περίοδο 
(33.000-8.000). Οι άνθρωποι και στις δύο αυτές περιόδους ήταν νοµάδες και 
τροφοσυλλέκτες και έπρεπε να µετακινούνται διαρκώς, προκειµένου να εξασφαλίσουν 
την τροφή τους µε κυνήγι, ψάρεµα και τη συλλογή καρπών.  
Η Μεσολιθική και Νεολιθική περίοδος (8.000-3.000 π.χ.) είναι λιγότερο γνωστές σε 
σχέση µε την Παλαιολιθική, αλλά εξ ίσου ενδιαφέρουσες. Η συστηµατοποίηση των 
κλιµατολογικών συνθηκών, που ακολούθησε το τέλος των µεγάλων παγετώνων, έπαιξε 
ρόλο στην αλλαγή του τρόπου διαβίωσης του ανθρώπου. Οι άνθρωποι την εποχή αυτή 
ζουν ηµινοµαδικό και ποιµενικό βίο και µετακινούνται εποχιακά από τα ορεινά της 
Πίνδου και των γύρω βουνών, στις παράλιες και πεδινές περιοχές και αντίστροφα. Οι νέες 
κλιµατολογικές συνθήκες επέτρεψαν επίσης τη µονιµότερη εγκατάσταση των ανθρώπων 
σε µια συγκεκριµένη περιοχή, γεγονός συνετέλεσε στο να ακολουθήσει η ενασχόλησή 
τους µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Η αποκάλυψη εργαλείων και κεραµικής, που 
χρονολογείται από την εποχή αυτή, στους Γεωργάνους, στην Έλαφο και στους Μελιγγούς 
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µαρτυρούν την παρουσία ανθρώπινων εγκαταστάσεων στην περιοχή των Ιωαννίνων την 
εποχή εκείνη.  
Αρκετές ενδείξεις µαρτυρούν ανθρώπινη δραστηριότητα και για την επόµενη περίοδο, την 
εποχή του Χαλκού. Η εποχή του Χαλκού χαρακτηρίζεται από τη χρησιµοποίηση των 
µετάλλων στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Τη µακρινή αυτή εποχή πιστεύεται ότι άρχισε 
να χρησιµοποιείται ως χώρος λατρείας η Δωδώνη, όπου αρχικά λατρευόταν η Μεγάλη 
Θεά, θεότητα της γονιµότητας και της ευφορίας, ενώ αργότερα λατρεύονταν ο Δωδωναίος 
Δίας. Γύρω στα 2.000 π.Χ στην Ήπειρο µετοίκησε ένα από τα πρώτα ελληνικά φύλα οι 
Θεσπρωτοί, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στο µεγαλύτερο µέρος της. Ένας κλάδος του 
φύλλου αυτού οι Έλλοπες ή Ελλοί ή Σελλοί παρέµειναν στην πεδιάδα των Ιωαννίνων, που 
ονοµάστηκε από αυτούς Ελλοπία. Σ' αυτούς οφείλονται και αρκετά τοπωνυµία στην 
περιοχή, όπως Πασσαρών, Δωδώνη κ.α., αρκετά από τα οποία έχουν επιζήσει και 
χρησιµοποιούνται στις µέρες µας.  

Η περιοχή θεωρείται ότι υπήρξε η αρχική κοιτίδα των ελληνόφωνων φύλων και είναι 
ενδεικτικό ότι ο Αριστοτέλης στο έργο του «Μετεωρολογικά» αναφέρει ότι ο 
κατακλυσµός του Δευκαλίωνα και της Πύρρας συνέβη «περί την Ελλάδα την αρχαίαν, 
περί την Δωδώνην και τον Αχελώον,» γιατί στην περιοχή αυτή κατοικούσαν, «οι 
καλούµενοι τότε µέν Γραικοί νυν δ' Έλληνες».  
Η τελευταία περίοδος της εποχής του Χαλκού συµπίπτει µε την ανάπτυξη του µυκηναϊκού 
πολιτισµού και αντιπροσωπεύεται στην περιοχή των Ιωαννίνων κυρίως από τα χάλκινα 
ευρήµατα της Δωδώνης, της Μεσογέφυρας Κόνιτσας και του Καλπακίου. Τα όπλα και τα 
κοσµήµατα που βρέθηκαν στις παραπάνω θέσεις φανερώνουν την εµπορική επικοινωνία 
που υπήρχε την εποχή αυτή µεταξύ των ορεινών περιοχών των Ιωαννίνων και του 
Μυκηναϊκού Νότου. Τη σχέση της περιοχής µε τους Μυκηναίους µαρτυρούν επίσης 
µύθοι, όπως τα «Αργοναυτικά», όπου ο Ιάσων παίρνει από τη Δωδώνη κλαδί βελανιδιάς 
για την πρώρα του καραβιού του. Στην Ιλιάδα επίσης αναφέρονται ο Δωδωναίος Δίας, τον 
οποίο επικαλείται στην προσευχή του ο Αχιλλέας και οι Σελλοί «οι ανιφτόποδες» ιερείς 
του.  
Στον κατάλογο των πλοίων της Ιλιάδας γίνεται επίσης λόγος για τους Περαιβούς και τους 
Ενιήτες, που κατοικούσαν µεταξύ Θεσσαλίας και Δωδώνης. Γύρω στον 13ο και 12ο αι. 
π.Χ µετακινήσεις νέων ελληνικών φύλων αναστάτωσαν την περιοχή. Ένα νέο φύλο, οι 
Μολοσσοί, εγκαταστάθηκε στην ανατολική και κεντρική Ήπειρο αναγκάζοντας τους 
Θεσπρωτούς να περιορισθούν στα δυτικά. Η Δωδώνη παρέµεινε Θεσπρωτικό ιερό, ενώ οι 
Μολοσσοί είχαν ως θρησκευτικό τους κέντρο την Πασσαρώνα, που τοποθετείται στο 
σηµερινό Ροδοτόπι. Την εποχή αυτή, που σηµατοδοτεί η χρησιµοποίηση των σιδερένιων 
όπλων, δηµιουργούνται νέοι οικισµοί. Στην περιοχή του σηµερινού νοµού των Ιωαννίνων 
έχουν εντοπισθεί αρκετοί οικισµοί και εγκαταστάσεις, όπως στην Κρύα και στο 
Κουτσελιό στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, στο Ρωµανό Λάκκας Σουλίου, στην Αρίστη 
Ζαγορίου, στην κοιλάδα του Γορµού κοντά στην Κάτω Μερόπη Πωγωνίου και σε άλλες 
θέσεις που έχουν λιγότερο ερευνηθεί. 

1.3. Ιστορικοί χρόνοι  
Η απαρχή των ιστορικών χρόνων στην περιοχή των Ιωαννίνων σηµατοδοτείται από τις 
ανασκαφές που έγιναν κοντά στη Βίτσα και οι οποίες έφεραν στο φως ένα Μολοσσικό 
οικισµό. Πρόκειται για µία Μολοσσική κώµη, της οποίας το όνοµα δεν είναι γνωστό και η 
οποία καταστράφηκε από πυρκαγιά στα µέσα του 4ου αι. π.Χ. Οι οικοδοµικές φάσεις του 
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οικισµού της Βίτσας καλύπτουν µια περίοδο έξι αιώνων, χωρίς διακοπή από τις αρχές του 
90ου αι. π.Χ. έως στο τέλος του 4ου αι. π.Χ. Τα σπίτια ήταν κτισµένα µε γκρίζα πέτρα της 
περιοχής και προϋποθέτανε σηµαντική κατασκευαστική εµπειρία ενώ τα ευρήµατα που 
βρέθηκαν στις ανασκαφές φανερώνουν το αξιόλογο βιοτικό επίπεδο των κατοίκων του. 
Αντίστοιχες θέσεις έχουν επίσης εντοπισθεί στην Δουρούτη στην Πανεπιστηµιούπολη 
Ιωαννίνων και στο Λιατοβούνι κοντά στην Κόνιτσα.  
Τον 5ο αι. π.Χ. το «έθνος  των Μολοσσών» χάρη στις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες του 
βασιλιά Θαρύπα (423-385π.Χ.) βγήκε από την πολιτική αφάνεια και άρχισε να παίζει 
σηµαντικό ρόλο στην Ηπειρωτική πολιτική σκηνή. Ο Θαρύπας έκανε ουσιαστικές 
µεταρρυθµίσεις (νοµοθετικές, πολιτειακές κ.ά.), που απετέλεσαν τη βάση του 
εκσυγχρονισµού του κράτους των Μολοσσών. Μεταξύ των άλλων, την περίοδο αυτή 
προσκλήθηκε στην Πασσαρώνα, την πρωτεύουσα των Μολοσσών, ο Ευριπίδης, ο οποίος 
δίδαξε το 433 την τραγωδία του «Ανδροµάχη», που εξυµνούσε την καταγωγή του 
δυναστικού κλάδου των Μολοσσών. Οι αλλαγές αυτές προέκυψαν µετά τη συµµαχία των 
Μολοσσών µε τους Αθηναίους, λόγω του Πελοποννησιακού πολέµου, µε την οποία οι 
Μολοσσοί γνώρισαν και επηρεάστηκαν από την πιο ανεπτυγµένη Νότιο Ελλάδα.  
Τα επόµενα χρόνια οι διάδοχοι του Θαρύπα ακολούθησαν την ίδια πολιτική, ενώ 
παράλληλα προσπάθησαν να επεκταθούν στη γειτονική Θεσπρωτία. Η επεκτατική 
πολιτική και η άνοδος των Μολοσσών ενισχύθηκε από τους Μακεδόνες βασιλείς µε τους 
οποίους απέκτησαν και συγγενικούς δεσµούς µε το γάµο της Ολυµπιάδος, αδελφής του 
βασιλέως των Μολοσσών Αλεξάνδρου µε τον Φίλιππο, πατέρα του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου.  
 Στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. η σηµερινή περιοχή των Ιωαννίνων, όπως άλλωστε και 
ολόκληρη η Ήπειρος εξαρτιόταν από τους Μακεδόνες έως το 295 π.Χ., όταν εµφανίστηκε 
στην πολιτική σκηνή ο Πύρρος (295-272 π.Χ.) που έγινε βασιλιάς των Μολοσσών. Ο 
Πύρρος συνένωσε όλα τα Ηπειρωτικά φύλα και κατάφερε να βγάλει την Ήπειρο από τα 
στενά γεωγραφικά και ιστορικά της πλαίσια. Με τις εκστρατείες του στην Ιταλία 
προσπάθησε να επαναλάβει στη δύση την επιτυχία που είχε ο Μέγας Αλέξανδρος στην 
ανατολή. Το 280 π.Χ. νίκησε τους Ρωµαίους στην Ηράκλεια και λίγο αργότερα 
υπερίσχυσε των Καρχηδονίων στη Σικελία. Μετά τη µάχη στο Beneventum το 275 π.Χ., 
όπου νίκησε και πάλι τους Ρωµαίους, λόγω των σοβαρών απωλειών που είχε, 
αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει την Ιταλική χερσόνησο και να επιστρέψει στην Ελλάδα. 
Εκεί όµως στράφηκε κατά των Μακεδόνων τους οποίους προσπάθησε να εκδιώξει από τη 
Νότιο Ελλάδα. Το 272 π.Χ. ο Πύρρος σκοτώθηκε στο Άργος και µε τον θάνατο του η 
Ήπειρος έπαψε να διαδραµατίζει ενεργό µέρος στα πολιτικά δρώµενα στον ελλαδικό 
χώρο. Οι διάδοχοί του δεν µπόρεσαν να συνεχίσουν το έργο του. Το 234/2 π.Χ. οι 
Ηπειρώτες αναγκάστηκαν να καταργήσουν τη βασιλεία και τη διοίκηση ανέλαβε το Κοινό 
των Ηπειρωτών (232-167 π.Χ.), µε έδρα του το Βουλευτήριο της Δωδώνης.  
Την κλασσική εποχή δύο οργανωµένες πόλεις κυριαρχούν στο λεκανοπέδιο των 
Ιωαννίνων: α) η Πασσαρώνα (στο λόφο Γαρδίκι Ροδοτοπίου), πρωτεύουσα του κράτους 
των Μολοσσών και β) η Τέκµων (στο λόφο της Καστρίτσας). Και οι δύο ήταν 
οχυρωµένες µε πολυγωνικά τείχη, των οποίων λείψανα σώζονται ακόµη και σήµερα.  
Στο Ιερό της Δωδώνης - που έως το 410 π.Χ. ανήκε στους Θεσπρωτούς - κτίστκε ο 
πρώτος ναός αφιερωµένος στο Δία. Αρχικά το Ιερό ήταν υπαίθριο, αφού πίστευαν ότι ο 
Δίας, που επονοµαζόταν Νάϊος, κατοικούσε στις ρίζες της ιερής βαλανιδιάς, η οποία 
ονοµαζόταν «φηγός». Γύρω από το ιερό δένδρο υπήρχαν χάλκινοι τρίποδες, που 
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σχηµάτιζαν κύκλο και εφάπτονταν µεταξύ τους, έτσι ώστε όταν κάποιος έκρουε έναν από 
αυτούς, ο ήχος να µεταδίδεται και στους άλλους. Από τους ήχους των τριπόδων οι ιερείς 
έλεγαν τους χρησµούς, οι οποίοι χαράσσονταν σε µολύβδινα ελάσµατα. Στις ανασκαφές 
του Ιερού βρέθηκαν πολλά κοµµάτια από τους τρίποδες, που χρονολογούνται από τον 9ο 
έως και τον 4ο αι. π.Χ. και αρκετά ελάσµατα, µερικά από τα οποία εκτίθενται στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων. Την εποχή του Πύρρου κτίσθηκαν στο Ιερό της 
Δωδώνης το Θέατρο, το Πρυτανείο, το Βουλευτήριο και ανακαινίσθηκαν οι ναοί του 
Ιερού.  

 
Το ιερό της Δωδώνης. 

 
Το 168 π.Χ. η Ήπειρος καταλήφθηκε από τους Ρωµαίους και πλήρωσε ακριβά την πίστη 
της στους Μακεδόνες. Οι πηγές αναφέρουν ότι 70 Ηπειρωτικές πόλεις καταστράφηκαν µε 
πρωτοφανή αγριότητα, από τις λεγεώνες του Αιµιλίου Παύλου και 150.000 κάτοικοι 
πουλήθηκαν ως δούλοι. Το 30 π.Χ., µετά τη ναυµαχία στο Άκτιο, ιδρύθηκε από τον 
Οκταβιανό Αύγουστο η Νικόπολη στη χερσόνησο της σηµερινής Πρέβεζας. Η Νικόπολη 
συνοικίσθηκε από τους κατοίκους των Ηπειρωτικών και Ακαρνανικών πόλεων και µε την 
ακµή που γνώρισε σύντοµα δηµιούργησε νέες προϋποθέσεις για την Ήπειρο. Η ίδρυση 
της πόλης  
των Ιωαννίνων οφείλεται στον Ιουστινιανό, τον 6ο αιώνα µ.Χ., µέσω της µετοίκησης των 
κατοίκων της Ευροίας. 
Ο ιστορικός Προκόπιος (6ος αιώνας) ταυτίζει την πόλη µε την Νέα Εύροια που τείχησε ο 
Ιουστινιανός, ενώ στα πρακτικά της Συνόδου Κωνσταντινουπόλεως το 879 µ.Χ. 
υπογράφει και ο "Ζαχαρίας Επίσκοπος Ιωαννίνων". Άλλη αναφορά για την παρουσία της 
πόλης υπάρχει από  το αυτοκρατορικό σιγίλιο του Βασιλείου Β' Βουλγαροκτόνου (1020 
µ.Χ.) και από την Αλεξιάδα της Άννας Κοµνηνής (1082µ.Χ.). Κατά την περίοδο αυτή και 
για πολύ ακόµα χρονικό διάστηµα, η πόλη των Ιωαννίνων φέρεται να περιορίζεται, µόνο 
εντός του φρουρίου.  

Σύµφωνα µε την παράδοση η πόλη-κάστρο πήρε το όνοµά της από τον πρώτο οικιστή της, 
τον Ιωάννη, ή από την Μονή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου που υπήρχε µέσα στο 
κάστρο πριν την καταστροφή του 1611. 
1.4. Βυζαντινή περίοδος- Δεσποτάτο Ηπείρου 
Το 1082, τα Ιωάννινα καταλαµβάνονται από τον Βοηµούνδο, γιο του Ροβέρτου 
Γυισκάδου. Το 1185, πιθανολογείται καταστροφή των Ιωαννίνων από το Νορµανδικό 
πεζικό, υπό την αρχηγία του Γουλιέλμου Β', βασιλιά της Σικελίας. 
Το 1204, τα Ιωάννινα καταλαµβάνονται από τον Μιχαήλ Άγγελο Κοµνηνό, ο οποίος 
εγκαθιδρύει έτσι τη δυναστεία των Δεσποτών της Ηπείρου, µε πρωτεύουσα την Άρτα.  
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Έκτοτε τα Ιωάννινα θ' ακολουθήσουν τις ιστορικές εξελίξεις του καλούµενου Δεσποτάτου 
της Ηπείρου, το οποίο, εκτεινόµενο από το Δυρράχιο µέχρι τη Ναύπακτο, θα 
διαδραµατίσει ρόλο προπυργίου του βυζαντινού φεουδαρχισµού, στις αλλεπάλληλες 
επιδροµές των Φράγκων, Βενετών, Αλβανών και Σέρβων. 
Επί των ηµερών του Μιχαήλ Α' του Αγγέλου τα Ιωάννινα φαίνονται ν' αναπτύσσονται και 
να ευηµερούν. Σύµφωνα µε ιστορικές πηγές, κατά την περίοδο αυτή, συγκεντρώνονται 
στα Ιωάννινα επίσηµοι και λόγιοι πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη, µετά την 
κατάληψη αυτής από τους Φράγκους. Επίσης, κατά την περίοδο αυτή περί το 1206, 
σηµειώνεται ανακαίνιση των τειχών του φρουρίου και ίδρυση στο µικρό νησί της λίµνης 
Παµβώτιδας της Μονής Σπανού, της Σχολής Φιλανθρωπινών και της αρχαιότατης Μονή 
του Αγίου Νικολάου Στρατηγοπούλου, της οµώνυµης Σχολής. Οι δύο µονές θα 
αποτελέσουν αργότερα τον πυρήνα της µεγάλης καλλιτεχνικής ανάπτυξης που γνώρισε το 
Νησί, κυρίως κατά τον 16 αιώνα. 

Το 1265 τα Ιωάννινα παραχωρούνται από τον Νικηφόρο Α' Άγγελο Κοµνηνό στον 
αυτοκράτορα Νίκαιας Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου ενώ το 1282 τα Ιωάννινα επανέρχονται 
στο Δεσποτάτο της Ηπείρου υπό την εξουσία του Νικηφόρου Α' του Άγγελου Κοµνηνού. 
Κατά την περίοδο αυτή, σηµειώνεται και η µεταφορά της έδρας του εκκλησιαστικού 
πρωθιερέα του Δεσποτάτου στα Ιωάννινα, η επισκοπή των οποίων φαίνεται να 
αναβαθµίζεται σε µητρόπολη, λόγω της ίδρυσης στην Ναύπακτο καθολικής 
αρχιεπισκοπής µε την παραχώρηση της πόλης στον Φίλιππο Ταραντίνο.  
Το 1296 µε τον θάνατο του Νικηφόρου Α' Αγγέλου Κοµνηνών, αναλαµβάνει την εξουσία 
των Ιωαννίνων και της Ηπείρου, η χήρα του Άννα ως επίτροπος του γιου τους Θωµά Α'. 
Κατά την επιτροπεία της, επιτυγχάνεται η υποστήριξη των Βυζαντινών προς αποφυγή των 
πιέσεων των Ανδεγαυών. Έτσι, στέλνεται στα Ιωάννινα αυτοκρατορικός στρατός υπό τον 
Ιωάννη Λάσκαρη, ο οποίος στη συνέχεια κηδεµονεύει το Δεσποτάτο, σύµφωνα µε τις 
θελήσεις του αυτοκράτορα του Ανδρόνικου Β'.  
Το 1318, µε τη δολοφονία του Θωµά Α', τελευταίου της δυναστείας των δεσποτών της 
Ηπείρου-Αγγέλων Κοµνηνών, τα Ιωάννινα συγκεντρώνουν την προσοχή και τις βλέψεις 
των Βυζαντινών, των Ανδεγαυών και των Σέρβων. Τελικά, τα Ιωάννινα υποτάσσονται στο 
Βυζάντιο, ύστερα από την επέµβαση του Ιωάννη Συργιάννη από το Βεράτιο, ο οποίος 
έπεισε τους Ιωαννίτες, να υποταχθούν στον Ανδρόνικο Β', ώστε να αποκτήσουν την 
ευµένειά του. Σ' αυτή τη συµφωνία υποταγής, οφείλονται τα δύο χρυσόβουλα (1319 και 
1321) του Ανδρόνικου Β', τα οποία είναι πολύ αποκαλυπτικά για την ιστορία των 
Ιωαννίνων και για την εξέλιξη των φεουδαλικών σχέσεων. Κατά τη περίοδο της 
Βυζαντινής κυριαρχίας, στα Ιωάννινα , την εξουσία ανέλαβαν διαδοχικά, ο Νικόλαος 
Ορσίνη, επονοµασθείς Ιωάννης Β' Κοµνηνός Αγγελοδούκας, η σύζυγός του Άννα 
Παλαιολογίνα, ως επίτροπος του γιου τους Νικηφόρου Β' και τέλος ο Ιωάννης 'Αγγελος.  

Το 1339 η βυζαντινή κυριαρχία στα Ιωάννινα, διακόπτεται από την κατάληψή τους από 
τους Σέρβους. Τα Ιωάννινα, το 1367, αποδέχονται ως ηγεµόνα τους τον Θωµά Πρελούµπο 
ή Πρελούµποβιτς, του οποίου η εξουσία αναδείχθηκε άκρως τυραννική, αφού κατεδίωξε 
άγρια και φορολόγισε τους Ιωαννίτες, εξόρισε τον µητροπολίτη τους και δήµευσε την 
εκκλησιαστική περιουσία, την οποία λέγεται ότι µοίρασε στους Σέρβους οπαδούς του. 
Έναντι αυτού του στυγνού καθεστώτος, οι Αλβανοί Ιωαννίτες φέρονται, κατά µια 
πληροφορία, ότι ζήτησαν προστασία από τους κυριαρχούντες στην Ήπειρο, Αλβανούς 
φυλάρχους. Έτσι, αρχίζουν οι αλβανικές επιδροµές κατά των Ιωαννιτών, οι οποίες 



18 

  

οδήγησαν το δεσπότη Θωµά, το 1375, σε επισκευή και ανακαίνιση του φρουρίου των 
Ιωαννίνων.  
Το 1384, λήγει η τυραννική δεσποτεία του Θωµά Πρελούµποβιτς και αναλαµβάνει την 
εξουσία της πόλης η χήρα του, Μαρία Αγγελίνα Παλαιολογίνα. Το 1386, έναντι της 
απειλής των Αλβανών φυλάρχων, αναγνωρίζεται δεσπότης της πόλης των Ιωαννιτών ο 
Μπουοντελµόντι, ο οποίος επαναφέρει τη µητρόπολη στην έδρα της και εφαρµόζει 
συνετή διοίκηση απέναντι στους κατοίκους. Όµως ο Μπουοντελµόντι, πιεζόµενος από τις 
συνεχείς αλβανικές επιδροµές και πολιορκούµενος από τον Σπάτα, αναγκάζεται να 
ζητήσει την προστασία του σουλτάνου Μουράτ Α', οπότε και σηµειώνεται η πρώτη 
παρουσία τούρκικων δυνάµεων στα Ιωάννινα.  
Με τον θάνατο του Μπουοντελµόντι, κατά το 1408/9, την εξουσία αναλαµβάνει ο 
Κάρολος Α' Τόκκος, δούκας της Κεφαλληνίας, ο οποίος αφού την χάσει από τον Μπουά 
Σπάτα, την ανακαταλαµβάνει το 1417/8 και τη διατηρεί µέχρι και το θάνατό του το 1429. 
Ο Κάρολος Α' Τόκκος αναπτύσσει τα Ιωάννινα οικονοµικά και πνευµατικά και 
ισχυροποιεί το δεσποτάτο. Τον Κάρολο Α' διαδέχεται ο Κάρολος Β' Τόκκος. 

1.5.  Μεταβυζαντινή περίοδος - Νεότεροι χρόνοι 
Το 1431,οι κάτοικοι των Ιωαννίνων έγιναν υποτελείς στους Τούρκους, υπό τον Σινά πασά 
και εγκαθιδρύεται στα Ιωάννινα η τουρκική κυριαρχία, η οποία διαρκεί 482 έτη, δηλαδή 
µέχρι το 1913. Μέχρι τις αρχές του 17ου αιώνα τα υπό τουρκική κυριαρχία Ιωάννινα 
παρουσιάζουν γενική πτώση και παρακµή. Ο 17ος αιώνας αποτελεί την απαρχή της ακµής 
των Ιωαννίνων η οποία κορυφώνεται στο δεύτερο του 18ου, µε την ανάπτυξη του 
εµπορίου και της βιοτεχνολογίας. Η ανάπτυξη αυτή οδηγεί και σε σηµαντική 
πληθυσµιακή αστική συγκέντρωση. Επίσης, τα Ιωάννινα παρουσιάζουν και λαµπρότατη 
πνευµατική παράδοση αιώνων. Ήδη από το 1206 χρονολογείται η ίδρυση δύο σχολών στις 
Μονές Σπανού και Ντίλιου, όπου δίδαξαν και µαθήτευσαν επιφανείς λόγιοι και 
στοχαστές. Με τις σχολές αυτές διατηρήθηκε στην Ήπειρο η ελληνική παιδεία και 
καλλιεργήθηκαν τα ελληνικά γράµµατα και η λόγια παράδοση µέχρι της εποχής του 
αστικού µετασχηµατισµού. 

Από τα µέσα του 17ου αιώνα οι φιλογενείς Ιωαννίτες επηρεασµένοι από τον ευρωπαϊκό 
διαφωτισµό χρηµατοδότησαν την ίδρυση νέων σχολών στα Ιωάννινα. Έτσι, ιδρύθηκαν 
µέσα στην πόλη των Ιωαννίνων οι σχολές του ηγούµενου Επιφανίου (1648), που 
αποκαλείται «µικρή», η σχολή Γκούµα (1676) που αποκαλείται «µεγάλη», η Μαρουτσαία 
(1746), η Καπλάνειος (1797) και αργότερα η Ζωσιµαία Σχολή (1828). Στις Σχολές αυτές 
δίδαξαν επιφανείς λόγιοι, όπως ο Μεθόδιος Ανθρακίτης, ο Σπ. Τριανταφύλλου, ο 
Ευγένιος Βούλγαρης, ο γεωγράφος Μελέτιος κ.α. Επίσης, τα Ιωάννινα υπήρξαν η 
γενέτειρα πολλών εθνικών ευεργετών, όπως ήταν οι αδελφοί Μαρούτση, ο Νικόλαος 
Ζωσιµάς, η οικογένεια Φιλίππου, ο Γεώργιος Σταύρου  κ.α. 
Από το 18ο αιώνα, τα Ιωάννινα αναδεικνύονται το σηµαντικότερο πνευµατικό κέντρο του 
νέου Ελληνισµού και της προεπαναστατικής πνευµατικής Ελλάδας. 
Από το 1431 και µέχρι την εποχή του Αλή (1788), πλην του επαναστατικού κινήµατος του 
Διονυσίου (1611) - του επικαλούµενου Σκυλόσοφου - κανένα πολεµικό ή άλλο αξιόλογο 
γεγονός δεν συντελείται στα Ιωάννινα. Από το 1788 και για 50 χρόνια µετά, σηµειώνονται 
στην πόλη των Ιωαννίνων γεγονότα εξαιρετικής σηµασίας. 
Την εποχή εκείνη εγκαταστάθηκαν οικογένειες Τούρκων και Εβραίων στο κάστρο της 
πόλης. Παρόλη την αναταραχή λόγω της επανάστασης του Σκυλόσοφου, η πόλη 
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επανέκαµψε και οι Γιαννιώτες συνέχισαν τις εµπορικές και χειροτεχνικές τους 
δραστηριότητες. Οι εµπορικές σχέσεις µε σηµαντικά κέντρα της Ευρώπης (Βενετία και 
Λιβόρνο) ήταν έντονη, όπου έµποροι από τα Ιωάννινα ίδρυαν εµπορικούς και τραπεζικούς 
οίκους. Ταυτόχρονα, διατηρούσαν την επαφή τους µε την πατρίδα και χρηµατοδοτούσαν 
την κατασκευή εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Αυτοί οι έµποροι υπήρξαν και οι πιο 
σηµαντικοί εθνικοί ευεργέτες. Η σηµαντικότατη πνευµατική και εκπαιδευτική 
δραστηριότητα την εποχή εκείνη ήταν απόρροια της οικονοµικής ευηµερίας που η πόλη 
γνώρισε. 
Μεγάλη φυσιογνωµία της ιστορίας των Ιωαννίνων, αλλά και όλων των Βαλκανίων, ήταν ο 
αλβανικής  καταγωγής Αλή Πασάς. Ο Αλή Πασάς το 1788 αναγνωρίστηκε επίσηµα από 
τον Σουλτάνο ως ηµιαυτόνοµος ηγεµόνας της ευρύτερης περιοχής Ηπείρου – Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας και πασάς των Ιωαννίνων εγκαινιάζοντας το τυραννικό καθεστώς. Ο 
Αλή Πασάς τράβηξε τη διεθνή προσοχή για σαράντα περίπου χρόνια, ενώ βοήθησε άθελά 
του στην προετοιµασία της ελληνικής επανάστασης του 1821. 
Το 1789 η πόλη έγινε έδρα της περιοχής (πασαλίκι) που ήλεγχε ο Αλή πασάς, 
µουσουλµάνος από το Τεπελένι, ο οποίος είχε υπό τον έλεγχό του όλη την περιοχή της 
βορειοδυτικής Ελλάδας, την Θεσσαλία, τµήµα της Εύβοιας και την Πελοπόννησο. Κατά 
το διάστηµα αυτό η πόλη γνώρισε το απόγειο της ακµής της. Από τότε έχει µείνει γνωστή 
η έκφραση ότι τα Ιωάννινα είναι «πρώτα στα άρµατα, στα γρόσια και στα γράµµατα». Ο 
Νεόφυτος Δούκας, λόγιος και κληρικός της εποχής, µε υπέρογκο έργο, αναφέρει 
χαρακτηριστικά, µε µια µικρή δόση υπερβολής: "Όσοι εχρηµάτισαν Έλληνες συγγραφείς 
υπήρξαν ή Ιωαννίται ή µαθηταί της των Ιωαννίνων σχολής". Επί της εποχής του Αλή 
κορυφώνεται ο αστικός µετασχηµατισµός της πόλης και τα Ιωάννινα παρουσιάζονται ως 
το καλύτερο αστικό κέντρο της προεπαναστατικής Ελλάδας. 
Ειδικότερα, ο Αλή, για δική του ασφάλεια και πλουτισµό, περιορίζει και διώκει τους 
µπέηδες τιµαριούχους και διευρύνει τις προϋποθέσεις αστικής ανάπτυξης των Ιωαννίνων. 
Επισκευάζει το φρούριο (1812-1815), ανοίγει δρόµους προς Άρτα Θεσσαλία και 
Παραµυθιά, υποτάσσει τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, κτίζει ανάκτορα, ιδρύει 
στρατιωτική σχολή µε Γάλλους καθηγητές, στην οποία έµελλε να φοιτήσουν οι 
επισηµότεροι οπλαρχηγοί της ελληνικής Επανάστασης και ευνοεί την ανάπτυξη των 
εµπορευµατικών σχέσεων. Κατά την εποχή αυτή, η τοπική αγορά των Ιωαννίνων, 
συγκαταλέγεται µεταξύ των σηµαντικότερων του Ελλαδικού χώρου. Όσα συντελέστηκαν, 
επί δύο αιώνες στα Ιωάννινα, είχαν επιπτώσεις και στο ιδεολογικό υπόβαθρο των 
Ιωαννιτών. Οι περισσότεροι απ΄ αυτούς, φέρονται ως θιασώτες των αρχών της Γαλλικής 
Επανάστασης. Η ιδεολογική αυτή µεταβολή, δεν είναι ξένη µε τον άµεσο και αναντίρρητο 
προσανατολισµό των Ιωαννιτών προς τη ιδέα της απελευθέρωσής τους και προς τα 
κηρύγµατα του Ρήγα και της Φιλικής Εταιρείας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι ο 
Αθανάσιος Τσακάλωφ, ένας από τους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, καταγόταν από τα 
Ιωάννινα, ούτε ότι από το 1816 και µετά πολλοί έµποροι, πολιτικοί και διανοούµενοι 
Ιωαννίτες φέρονται να έχουν µυηθεί σ΄ αυτήν. Εξάλλου, από αδιάψευστες πηγές, 
καταµαρτυρείται η δράση των Ιωαννιτών Φιλικών, µέσα στην πόλη και µάλιστα µέσα 
στην αυλή του Αλή πασά. Απ΄αυτούς σηµαντικότεροι φέρονται οι Μάνθος Οικονόµου, 
Αλ. Νούτσος , Γ. Τουρτούρης, Ι. Κωλέττης, Ι. Βηλαράς, Σπ. Κολοβός κ.ά. Από το 1819 
και µετά, τα Ιωάννινα, εκτός από πνευµατικό κέντρο του νέου Ελληνισµού, καθίστανται 
συγχρόνως και το σπουδαιότερο πολιτικό κέντρο εθνικής κίνησης και διαφώτισης. 
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Το έτος που ξέσπασε η Επανάσταση (1821), ο Σουλτάνος στην Κωνσταντινούπολη, 
θορυβηµένος από την συνεχώς αυξανόµενη επιρροή του Αλή πασά και από πληροφορίες 
για πιθανή απόσχιση του από την Οθωµανική Αυτοκρατορία, διέταξε τον αποκεφαλισµό 
του για προδοσία ενάντια στην Υψηλή Πύλη. Δυο χρόνια αργότερα δολοφονήθηκε από 
αξιωµατούχους του Σουλτάνου στο νησί της λίµνης των Ιωαννίνων όπου κατέφυγε για να 
αποφύγει την θανατική καταδίκη και το 1822 τα Ιωάννινα καταλαµβάνονται από τον 
Χουρσίτ πασά.  

Όσο διαρκούσε η πολιορκία των Ιωαννίνων, ξεκινούσε κατά τον Μάρτιο του 1821, η 
Ελληνική Επανάσταση, στην οποία, λόγω της παρουσίας πολυάριθµου τουρκικού 
στρατού στην Ήπειρο, δεν έλαβαν ενεργό µέρος οι Ιωαννίτες και οι Ηπειρώτες. Καθ' όλη 
τη διάρκεια του Αγώνα, τα µισοκατεστραµµένα Ιωάννινα, διαδραµάτισαν βάση 
εξόρµησης του τουρκικού στρατού προς την αγωνιζόµενη Ρούµελη. Με τη λήξη του 
Αγώνα, τα Ιωάννινα δεν ευτύχησαν να συµπεριληφθούν στα απελευθερωθέντα 
διαµερίσµατα, που σχηµάτισαν το Ελληνικό Κράτος. 
Το 1828 ιδρύεται η Ζωσιµαία Σχολή µε χορηγία των αδελφών Ζωσιµά σε περίοδο 
δύσκολη για την πόλη. Τα Ιωάννινα δεν περιήλθαν εντός της επικράτειας του 
νεοσύστατου ελληνικού κράτους (1832). Το 1869 µεγάλο µέρος της πόλης καταστράφηκε 
από πυρκαγιά, όµως ανακατασκευάστηκε γρήγορα. Ειδικά, η αγορά κατασκευάστηκε µε 
σχέδια του Γερµανού αρχιτέκτονα Χολτς. Γενικό υπήρξε και το ενδιαφέρον των 
απόδηµων Γιαννιωτών που συνέβαλλαν στην χρηµατοδότηση για την ανέγερση πολλών 
ναών (Αγίου Νικολάου, Άγιας Μαρίνας κ.α.), σχολείων και άλλων κοινωφελών 
ιδρυµάτων.  
Στις 21 Φεβρουαρίου 1913 τα Ιωάννινα απελευθερώθηκαν κατά τους Βαλκανικούς 
Πολέµους και ενσωµατώθηκαν στο Ελληνικό Κράτος. Μετά την Μικρασιατική 
καταστροφή (1922) και την ανταλλαγή πληθυσµών, οι περισσότερες τούρκικες 
οικογένειες αποχώρησαν για την Τουρκία και ταυτόχρονα υποδέχτηκε αρκετούς 
πρόσφυγες. Το 1943, κατά την διάρκεια της κατοχής, σχεδόν το σύνολο της Εβραϊκής 
κοινότητας της πόλης (Ρωµανιώτες), εστάλησαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην 
Πολωνία και την Γερµανία, από τους οποίους ελάχιστοι επέστρεψαν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΛΙΜΝΗ 
Η Λίµνη έχει πανάρχαια ιστορία, λίκνο ζωής των πρώτων ανθρώπων του τόπου αλλά και 
των σηµερινών. Αποτελέσµατα ανασκαφών και µελετών πιθανολογούν  ότι η Λίµνη  
σχηµατίστηκε πριν από 20.000 - 26.000 χρόνια Το όνοµα της Λίµνης "Παµβώτις"το 
συναντούµε για πρώτη φορά τον 12ο από το λόγιο κληρικό της Θεσσαλονίκης Ευστάθιο. 
Η ιστορία της συµπορεύεται µε την ιστορία των Ιωαννίνων. 

Η λίµνη Παµβώτιδα, (Παµβώτις) αρχαίο όνοµα της γνωστής σήµερα και ως λίµνη των 
Ιωαννίνων, είναι η δεύτερη παλαιότερη λίµνη της Ευρώπης µετά τη λίµνη της Οχρίδας και 
αποτελεί το καµάρι των Γιαννιωτών. Βρίσκεται σε υψόµετρο 470 µέτρων από την 
επιφάνεια της θάλασσας. Έχει µήκος 7,9 περίπου χιλιόµετρα, πλάτος 1,5 ως 5,4 
χιλιόµετρα, µέσο βάθος 4 - 5 µέτρα, µέγιστο βάθος 11 µέτρα και επιφάνεια 19,4 
τετραγωνικά χιλιόµετρα. Περιβάλλεται από τα όρη Μιτσικέλι και των ανατολικών 
αντερεισµάτων του Τοµάρου (ή της Ολύτσικας), και σχηµατίζεται από τα ύδατα τριών 
κυρίως πηγών (Ντραµπάντοβας, Σεντενίκου και Κρύας), που αναβλύζουν στους πρόποδες 
του Μιτσικελίου. Συνδέεται µε τους θρύλους της Κυρά - Φροσύνης και του Ντουραχάν. 
Δύο στοιχεία χαρακτηρίζουν τη λίµνη Παµβώτιδα: η χερσόνησος, όπου είναι χτισµένο το 
Κάστρο των Ιωαννίνων και το περίφηµο Νησί της, ένα από τα ελάχιστα κατοικηµένα 
νησιά λιµνών, καθώς και το µοναδικό πιθανότατα χωρίς όνοµα, προφανώς επειδή δεν το 
χρειάζεται. Αρκεί να πεις το Νησί της Λίµνης, της Παµβώτιδας ή το Νησί των Ιωαννίνων 
κι όλοι καταλαβαίνουν για ποιο µιλάς. 

Η υγρή Παµβώτιδα «ευθύνεται» για τη διαµόρφωση του κλίµατος αλλά και για την 
τουριστική ελκυστικότητα της πόλης: υπέροχη χειµωνιάτικη ατµόσφαιρα αλλά και 
αστραφτερή καλοκαιρινή εικόνα. Πρόκειται για ένα πανέµορφο τοπίο, στα πόδια 
κυριολεκτικά των Γιαννιωτών αλλά και των επισκεπτών των Ιωαννίνων.  

 
Πάγος στη λίµνη. 
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2.1. Το νησί της λίµνης 
Στους κόλπους της φιλοξενείται το µοναδικό "ανώνυµο" κατοικηµένο νησί σε λίµνη, µια 
και το Νησάκι δεν έχει όνοµα. Τα καραβάκια ξεκινούν από το µόλο κάτω από το Κάστρο 
των Ιωαννίνων και στο µόλις 10 λεπτών ταξίδι το βλέµµα του επισκέπτη είναι στραµµένο 
αποκλειστικά στη θέα του κάστρου και στους ψηλούς µιναρέδες, µέχρι να εντοπίσει τον 
τόπο που θα τον αιχµαλωτίσει ολοκληρωτικά. 

 Το καραβάκι αράζει στη µικρή αποβάθρα, που είναι γεµάτη ψαρόβαρκες και δίχτυα. Η 
βασική ασχολία των κατοίκων είναι το ψάρεµα. Η πρώτη εικόνα που συναντά ο 
επισκέπτης στο Νησάκι είναι µερικές ταβέρνες µε ενυδρεία. Χέλια, βατραχοπόδαρα και 
κυπρίνοι είναι µερικές από τις σπεσιαλιτέ που µαγειρεύονται για τους τουρίστες. Στη 
βορειοανατολική άκρη του νησιού υπάρχει οικισµός µε 110 σπίτια παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής, ανάµεσά τους και το πατρικό του Κάρολου Παπούλια. 

Το στενό δροµάκι που ξεκινά από την αποβάθρα καταλήγει στην κεντρική πλατεία, το 
Μπακαλιώ όπως ονοµάζεται, µε τα παραδοσιακά καφενεία.  

 

 
Κεντρική πλατεία νησιού. 

 
Από εκεί γραφικά ασβεστωµένα δροµάκια οδηγούν στις µονές του νησιού: τη Μονή του 
Αγίου Νικολάου ή αλλιώς των Γκιουµάτων και τη Μονή του Αγίου Παντελεήµονα. Στη 
Μονή των Φιλανθρωπινών αξίζει να θαυµάσει κανείς τις µοναδικές τοιχογραφίες. Στα 
κελιά της Μονής του Αγίου Παντελεήµονα θανατώθηκε ο Αλή πασάς το 1822 όταν 
προσπάθησε να διαφύγει µε τη γυναίκα του Βασιλική για να αποφύγει τους στρατηγούς 
του σουλτάνου. Ακόµα και σήµερα υπάρχουν οι τρύπες στο πάτωµα από τις θανάσιµες 
σφαίρες, ενώ, κατά την επίσκεψη στο µουσείο του νησιού, µπορεί κανείς να ενηµερωθεί 
για τις λεπτοµέρειες της δολοφονίας του. Όσο για τη σπηλιά που υπάρχει στο πίσω µέρος 
του δωµατίου και που σύµφωνα µε την παράδοση κρύφτηκε η Βασιλική µε τον «έµπιστο» 
του Αλή πασά, Θανάση Βάγια, λένε ότι οδηγούσε µέσω υπόγειας στοάς στο κάστρο. Αυτό 
όµως δεν έχει επαληθευτεί. 



24 

  

Από τη Μονή και µέσα σε ένα απαράµιλλης οµορφιάς τοπίο ξεκινά ο παραλίµνιος δρόµος 
και συνεχίζει περιµετρικά του νησιού. Το νερό οριοθετεί το τοπίο µέχρι να αποκαλυφθούν 
το Κάστρο και οι όχθες της πόλης των Ιωαννίνων. 

 Οι ντόπιοι πιστεύουν ότι οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήρθαν από τη Μάνη, κάτι που 
ωστόσο, δεν έχει τεκµηριωθεί. Επίσης, ευρήµατα µαρτυρούν µια πρώτη ένδειξη ζωής την 
Εποχή του Χαλκού. 
Το Νησάκι γνώρισε την περίοδο ακµής του το 13ο αι., όταν ιδρύθηκε το Δεσποτάτο της 
Ηπείρου και  ανεγέρθηκαν τέσσερις µονές. Αργότερα, το 16ο αι. χτίζονται άλλες δύο µε 
αποτέλεσµα να αποτελεί προπύργιο του βυζαντινού µοναστικού βίου, καθώς η 
πνευµατική και καλλιτεχνική δραστηριότητα συνεχίστηκε αδιατάρακτη όλα τα χρόνια.    
Η παρακµή έρχεται µε τον Αλή πασά, που καταπατά την περιουσία των µοναστηριών και 
επιβάλλει βαριά φορολογία στους κατοίκους. Αυτές οι δύο ενέργειές του είχαν ως 
αποτέλεσµα το Νησάκι να ερηµώσει µέχρι το 1822, οπότε, µε την πτώση του Αλή πασά, 
οι κάτοικοι επιστρέφουν. 
 

2.2. Το Νησί της Λίµνης και η Αρχιτεκτονική του   
 
Το Νησί της λίµνης Παµβώτιδας αποτελεί έναν από τους ασβεστολιθικούς όγκους του 
λεκανοπεδίου Ιωαννίνων που άντεξε στη διάβρωση του νερού και του αέρα και 
κυκλώθηκε από τα νερά της πληµµυρίδας του κάµπου. Τόσο ο ιστορικός όσο και ο 
σύγχρονος βίος µιας στεριανής και παράλληλα νησιωτικής κοινότητας της ορεινής 
Ηπείρου συµπυκνώνονται στην αισθητική έκφραση της φύσης του Νησιού και του 
χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής του.  

Ο οικισµός αλλά και οι Μονές στο «Νησάκι» κατασκευάστηκαν µε ιδιαίτερη έµπνευση 
και µαστορική τέχνη. Ασβεστόλιθος δηµιούργησε το νησί και από ίδια πέτρα χτίστηκαν 
τα αρχιτεκτονήµατά του. «Σε σειρά διατάχθηκε το πέτρωµά του και πέτρα σε αράδες 
κατασκεύασε τα µικρά και µεγάλα οικοδοµήµατά του. Πλήθος κορυφογραµµών οργάνωσε 
τους ορίζοντές του και µάζα σχιστόλιθων εκάλυψε τις στέγες των κοσµικών και 
εκκλησιαστικών κτιρίων του». Οι αυλές περιβάλλονται από ψηλές ξερολιθιές και στην 
περίπτωση των παράχθιων σπιτιών καταλήγουν σε ιδιωτικούς λιµενίσκους µέσα στους 
οποίους, από στενά περάσµατα του καλαµιώνα, βρίσκουν καταφύγιο πλοιάρια και βάρκες.  

Ο οικισµός της νήσου ακολουθεί το ηπειρώτικο πρότυπο δοµής και λειτουργίας. Τα κτίρια 
κοινοτικού ενδιαφέροντος αναπτύσσονται στην κεντρική πλατεία και γύρω τους κατοικίες 
µε τα βοηθητικά κτίσµατά τους. Ο κύκλος των κοσµικών κτιρίων κλείνει µε τα 
µοναστήρια, που η θέση τους ταυτίζεται µε την περιφέρεια του Νησιού. Το έδαφος και τα 
κτίρια του Νησιού ελάχιστα υψώνονται πάνω από τα νερά της λίµνης. Το γκρίζο 
επικρατεί στο έδαφος του νησιού και ταιριάζει χρωµατικά µε τις γκρίζες των 
οικοδοµηµάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – ΚΛΙΜΑ – ΧΡΣΗΣΗ ΓΗΣ - 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΚΛΙΜΑ- ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

3.1. Γεωγραφική θέση (βλ.χάρτη 1 κ2) 
Τα Ιωάννινα, πρωτεύουσα της Ηπείρου, βρίσκονται στο βορειοδυτικό τµήµα της χώρας σε 
υψόµετρο 480µ. και είναι κτισµένα στη δυτική ακτή της λίµνης Παµβώτιδας.  
Ο νοµός Ιωαννίνων είναι ένας από τους τέσσερις νοµούς της Ηπείρου. Ανατολικά 
ορίζεται από τους νοµούς Κοζάνης και Τρικάλων, βόρεια από την Αλβανία, δυτικά από το 
νοµό Θεσπρωτίας και νότια από τους νοµούς Άρτης και Πρεβέζης. Η έκτασή του φτάνει 
τα 4.990 τ. χλµ. και ο πληθυσµός του ανέρχεται στους 158.193 κατοίκους.  
Η απόσταση από την Αθήνα, διαµέσου Ρίου, είναι 435χλµ και διαµέσου Τρικάλων-
Μετσόβου 533χλµ. Από την Πάτρα απέχουν 261χλµ και από την Ηγουµενίτσα 104χλµ, 
ενώ από τα Αλβανικά σύνορα 65χλµ. 

Το µεγαλύτερο µέρος των Ιωαννίνων περιτριγυρίζεται από ογκώδη βουνά µε πανύψηλες 
κορυφές ένα τµήµα των οποίων ανήκει στην οροσειρά της Πίνδου, που αποτελεί το όριο 
µεταξύ Ηπείρου, Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Τα κυριότερα όρη της περιοχής είναι ο 
Σµόλικας (2.637 µ.), ο Γράµµος (2.520µ.), η Τύµφη ή Γκαµήλα (2.497µ.), ο Λάκµος ή 
Περιστέρι (2.295µ.), ο Τόµαρος ή Ολύτσικα (1.971µ.), το Μιτσικέλι (1.810µ.) που 
τροφοδοτούν ποτάµια µεγάλου µήκους. Ανάµεσά τους κοιλάδες µικρές και µεγάλες που 
κλείνουν µαζί µε τη βλάστηση και την πανίδα ένα σύνολο άγριας οµορφιάς, πραγµατικό 
θησαυρό για την Ήπειρο.  

Ο ορεινός όγκος του νοµού Ιωαννίνων συγκροτείται κυρίως από ασβεστόλιθους και 
φλύσχη που ευνοούν τη δηµιουργία περίεργων γεωλογικών σχηµατισµών και σπηλαίων, 
όπως το σπήλαιο των Ιωαννίνων και των Πραµάντων, αλλά και άλλων καρστικών 
φαινοµένων, όπως το “βάραθρο της Προβατίνας” κοντά στο Πάπιγκο.  

Μεταξύ των ορεινών όγκων δηµιουργούνται µικρές εύφορες πεδιάδες, µακρόστενες 
κοιλάδες και απότοµα φαράγγια, όπως το φαράγγι του Αώου και η περίφηµη χαράδρα του 
Βίκου.  
Το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, δηλ. η αρχαία Ελλοπία, µε την ονοµαστή λίµνη 
Παµβώτιδα, καταλαµβάνει το κεντρικό τµήµα του νοµού. Η λίµνη Παµβώτιδα Βρίσκεται 
σε υψόµετρο 470 µέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Έχει µήκος 7,9 περίπου 
χιλιόµετρα, πλάτος 1,5 ως 5,4 χιλιόµετρα, µέσο βάθος 4 - 5 µέτρα, µέγιστο βάθος 11 
µέτρα και επιφάνεια 19,4 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Παλαιότερα η λίµνη καταλάµβανε και 
το ΒΔ τµήµα του λεκανοπεδίου (λίµνη – έλος Λαψίστας), που αποξηράνθηκε και δόθηκε 
για γεωργική εκµετάλλευση. Η Καστροπολιτεία των Ιωαννίνων είναι η µοναδική στην 
επικράτεια που σώζεται και διατηρείται µέχρι σήµερα, παρόλο που χρονολογικά είναι 
µεταγενέστερη. Το κάστρο των Ιωαννίνων είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένο µε τα 
πλούσια ιστορικά γεγονότα, κυρίως των χρόνων της Τουρκοκρατίας. 
Άλλες µικρότερες λίµνες, όπως η Ζαραβίνα (στο δρόµο προς Δελβινάκι), η τεχνητή λίµνη 
του Αώου, στα βουνά του Μετσόβου και η Δρακόλιµνη στην Τύµφη, σε υψόµετρο 
2.100µ. συµπληρώνουν τη φυσική γεωγραφία της περιοχής.  

Ολόκληρο σχεδόν το νοµό Ιωαννίνων διαρρέουν οι ποταµοί Άραχθος, Αώος, Βοϊδοµάτης, 
Καλαµάς, Λούρος και Αχέροντας που πηγάζουν από τους ορεινούς όγκους, ενώ υπάρχουν 
επίσης αρκετοί χειµαροπόταµοι. Ο Άραχθος, από τα µεγαλύτερα ποτάµια της Ηπείρου µε 
µήκος 143 χλµ., διασχίζει το Αν. τµήµα του νοµού και κατευθύνεται στον Αµβρακικό 
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κόλπο. Στα νερά του χύνονται οι παραπόταµοι Ζαγορίτικος, Βάρδας, Μετσοβίτικος και 
Καλαρρύτικος. Το Βόρειο τµήµα του διαρρέει ο Αώος, µε τους παραποτάµους του 
Σαραντάπορο και Βοϊδοµάτη, που µετά από µια απόσταση 68 χλµ. µπαίνει στο Αλβανικό 
έδαφος και χύνεται στην Αδριατική θάλασσα. Από το νοµό πηγάζουν επίσης ο Καλαµάς 
(113 χλµ.) ο αρχαίος Θύαµις, ο θρυλικός Αχέροντας και ο Λούρος, που διασχίζει το ΝΔ 
τµήµα της περιοχής.  
Η απόσταση από την Αθήνα, διαµέσου Ρίου, είναι 435χλµ και διαµέσου Τρικάλων-
Μετσόβου 533χλµ. Από την Πάτρα απέχουν 261χλµ και από την Ηγουµενίτσα 104χλµ, 
ενώ από τα Αλβανικά σύνορα 65χλµ. 

3.2. Κλίµα  
Το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων είναι η µεγαλύτερη πεδινή έκταση της Ηπείρου και διαιρεί το 
νοµό σε δυο ενιαία τµήµατα, βόρεια και νότια του αλλά και ενώνει µεσευρωπαϊκά και 
µεσογειακά γεωγραφικά, κλιµατικά και οικολογικά στοιχεία. Αυτή η ζώνη συνδυάζει το 
ζεστό και ήπιο µεσογειακό µε το βροχερό και δριµύ µεσευρωπαϊκό κλίµα.  

Το κλίµα του νοµού είναι ηπειρωτικό. Οι κλιµατολογικές συνθήκες επηρεάζονται από το 
ανάγλυφο του εδάφους, µε αποτέλεσµα στα ορεινά να επικρατούν κατά τη διάρκεια του 
χειµώνα χαµηλές θερµοκρασίες. Η περιοχή χαρακτηρίζεται για τις έντονες βροχοπτώσεις, 
που θεωρούνται από τις µεγαλύτερες στην Ελλάδα: µεγάλες βροχοπτώσεις το χειµώνα και 
καταιγίδες το καλοκαίρι. Οι χιονοπτώσεις παλαιότερα ήταν έντονες και κάλυπταν το 
έδαφος αρκετές µέρες ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µεγαλύτερη ηλιοφάνεια και 
λιγότερο χιόνι. 
Άλλα γεωγραφικά στοιχεία 

Ο νοµός διαθέτει επίσης ιαµατικές πηγές , όπως τα θειούχα λουτρά στα Καβάσιλα και τα 
ατµόλουτρα στον Αµάραντο Κόνιτσας, από τα µοναδικά του είδους που υπάρχουν στην 
Ελλάδα σε υψόµετρο 1.260µ.  
Οι κυριότερες ασχολίες των κατοίκων του νοµού είναι η κτηνοτροφία, η γεωργία, το 
εµπόριο, οι υπηρεσίες. Ο πρωτογενής τοµέας απασχολεί το 22% του εργατικού δυναµικού 
του νοµού, ο δευτερογενής το 25%, ενώ ο τριτογενής έµµεσα ή άµεσα το 50%. Σηµαντικό 
ρόλο στην οικονοµική διάρθρωση του νοµού παίζουν επίσης οι διάφορες βιοτεχνικές 
ενασχολήσεις, η λατόµευση καιη επεξεργασία µαρµάρων, η ποτοποιία (κρασί-τσίπουρο), 
η ενασχόληση µε τα γαλακτοκοµικά προϊόντα κ.α. Σηµαντικά είναι επίσης τα εκτροφεία 
πέστροφας που υπάρχουν στο νοµό µε παραγωγή 1.200 τόνους ψάρια ετησίως, σε σύνολο 
2.330 της χώρας. Ένα µεγάλο ποσοστό των κατοίκων του νοµού ασχολούνται επίσης µε 
τις λαϊκές τέχνες όπως η υφαντική, η ξυλογλυπτική και η ασηµουργία, συνεχίζοντας µια 
παράδοση αιώνων.  

3.3. Ανθρωπογενές περιβάλλον 
3.3.1. Διοικητική διάρθρωση 

Ως ευρύτερη περιοχή µελέτης ορίστηκαν οι περιµετρικά της λίµνης Νέοι Δήµοι 
Ιωαννιτών, Ανατολής, Παµβώτιδος, Περάµατος, Μπιζανίου και Πασσαρώνος καθώς και η 
Κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων στο εσωτερικό της λίµνης, όπως αυτοί διαµορφώθηκαν µε 
το «Πρόγραµµα Ι. Καποδίστριας» και το Ν. 2539 περί συγκρότησης της Πρωτοβάθµιας 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ 244/Α 4-12-1997). Η παραπάνω περιοχή περιλαµβάνει 49 
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δηµοτικά διαµερίσµατα, 6 συνοικισµούς και την Κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων που δε 
συνενώθηκε µε άλλους Δήµους. 
 

3.3.2. Δηµογραφικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής µελέτης 
Για το σύνολο της ευρύτερης περιοχής µελέτης τις δεκαετίες 1971 έως 1991 υπήρξε πολύ 
µεγάλη αύξηση του πληθυσµού της τάξεως του 40,2%. Καθ’ όλη τη διάρκεια των 
δεκαετιών υπήρξε συνεχής αύξηση του πληθυσµού εκτός από την Κοινότητα Νήσου 
Ιωαννίνων που την περίοδο 1981-1991 έχασε το 25% του πληθυσµού της.  
Συγκρίνοντας τα ποσοστά του πληθυσµού της ευρύτερης περιοχής µελέτης µε αυτά του 
νοµού, παρατηρήθηκε ότι αυτή ακολουθεί τις αυξητικές τάσεις του συνολικού πληθυσµού 
του Νοµού Ιωαννίνων αλλά στο σύνολο τους οι Δήµοι αναπτύσσονται πληθυσµιακά µε 
πιο γοργούς ρυθµούς. Έτσι ενώ για τις δεκαετίες 1971-1991 η αύξηση σε επίπεδο νοµού 
ήταν 17,5%, για την ευρύτερη περιοχή µελέτης η αύξηση ξεπερνάει το 40,2%. 

Τάσεις εξέλιξης του πληθυσµού για την ευρύτερη περιοχή µελέτης 

Νέος Δήµος 
 

Πληθυσµός 
1971 

Πληθυσµός 
1981 

Πληθυσµός 
1991 

Μεταβολή 
1971-1981 

Μεταβολή 
1981-1991 

Μεταβολή 
1971-1991 

Ανατολής 3173 4191 5578 32,1% 33,1% 75,8% 
Ιωαννιτών 43789 50157 63725 14,5% 27,1% 45,5% 
Μπιζανίου 2781 3204 3052 15,2% -4,7% 9,7% 
Παµβώτιδος 7805 8986 9762 15,1% 8,6% 25,1% 
Πασαρώνος 5956 7066 7197 18,6% 1,9% 20,8% 
Περάµατος 3279 4133 4605 26,0% 11,4% 40,4% 
Κ. Νήσου  465 464 348 -0,2% -25,0% -25,2% 
Σύνολο ευρύτερης περιοχής 67248 78201 94267 16,3% 20,5% 40,2% 
Νοµός 134688 147304 158193 9,4% 7,4% 17,5% 
Πηγή: ΕΣΥΕ  
 

3.4. Κάλυψη, Χρήσεις γης και Θεσµοθετηµένες ζώνες(βλ.χάρτη 3) 
Το µεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης στην ευρύτερη περιοχή µελέτης καταλαµβάνουν οι 
βοσκότοποι και ακολουθούν οι καλλιεργούµενες εκτάσεις. Οι τελευταίες έχουν µειωθεί 
κατά 10.000 στρέµµατα, περίπου από το 1971 έως το 1991 ενώ έχουν αυξηθεί οι 
βοσκότοποι και οι εκτάσεις για οικιστική χρήση. Η συνολική έκταση της ευρύτερης 
περιοχής µελέτης ανέρχεται σε 428.100.000 στρέµµατα.  

Από το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει θεσµοθετηθεί, µε το ΦΕΚ 297Δ/17-5-89, "Ζώνη Οικιστικού 
Ελέγχου, κατώτατου ορίου κατάτµησης και λοιπών όρων και περιορισµών δόµησης στην 
εκτός εγκεκριµένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών προ του έτους 1923, περιοχή του 
Δήµου Ιωαννιτών και των κοινοτήτων Ανατολής, Κατσικά, Περάµατος, Κρύας, 
Κρανούλας, Ελεούσας, Μεγάλου Γαρδικίου, Ροδοτοπίου, Ζωοδόχου, Βουνοπλαγιάς, 
Μαρµάρων, Σταυρακίου, Νεοχωροπούλου, Πεδινής, Μπάφρας, Κουτσελιού, 
Νεοκαισάρειας, Καστρίτσας, Λογγάδων, Αµφιθέας, Λιγκιάδων και Αγίου Ιωάννω (Ν. 
Ιωαννίνων)". Η παραπάνω ζώνη τροποποιήθηκε µε το Π.Δ. της 30/3/93 (ΦΕΚ 389Δ/21-4-
93). 
Με τα  παραπάνω Π.Δ. ορίστηκε το όριο της ΖΟΕ, καθορίστηκαν οι εκτάσεις της 
γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, οι περιοχές µικτών χρήσεων, οι κατηγορίες 
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χρήσεων γης, οι όροι και περιορισµοί δόµησης που εφαρµόζονται κατά χρήση και το 
κατώτερο όριο κατάτµησης. 
Στην περιοχή υπάρχει θεσµοθετηµένη περιοχή ΒΙΠΕ η οποία βρίσκεται µεταξύ των 
κοινοτήτων Μεγάλου Γαρδικίου, Ζωοδόχου και Ροδοτοπίου, δυτικά του Δήµου 
Ιωαννίνων. 

 
3.4.1. Καταγραφή των υφιστάµενων χρήσεων γης 

Οι βασικές λειτουργίες της πόλης των Ιωαννίνων είναι το εµπόριο, η διοίκηση και οι 
υπηρεσίες. Η εκπαίδευση είναι συγκεντρωµένη στις κεντρικότερες περιοχές της πόλης. Οι 
αθλητικές εγκαταστάσεις αντιπροσωπεύονται σήµερα από το «πλήρες αθλητικό κέντρο 
της Λιµνοπούλας», ενώ στο κέντρο της πόλης βρίσκεται το Στάδιο Ιωαννίνων. 

Οι σηµαντικότερες συγκεντρώσεις πρασίνου και ελεύθερων χώρων στην περίµετρο της 
πόλης είναι το Αισθητικό Δάσος, ο Λόφος της Περιβλέπτου, το Στρατόπεδο Βελισσαρίου 
(«Ακραίο), το Πάρκο Πυρσινέλλα και οι παραλίµνιες περιοχές. Η Λίµνη Παµβώτιδα, είναι 
άρρηκτα συνδεδεµένη µε τον πολεοδοµικό ιστό της πόλης και εξυπηρετεί διάφορες 
χρήσεις, όπως η άρδευση, η αλιεία, ο τουρισµός, αλλά και δραστηριότητες όπως ο 
αθλητισµός και η αναψυχή. 

Στην περιοχή µελέτης δραστηριοποιούνται πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές µονάδες, 
ενώ στα όρια αυτής περιλαµβάνεται και η ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων.  

3.4.2. Τάσεις ανάπτυξης των χρήσεων γης 
Στην περιοχή µελέτης επικρατούν τάσεις αποκέντρωσης των εµπορικών δραστηριοτήτων, 
των βιοτεχνιών και βιοµηχανιών και των συνεργείων αυτοκινήτων, κατά µήκος Εθνικών 
Οδών και σε περιοχές εκτός πόλης, ενώ τα καταστήµατα ψυχαγωγίας τείνουν να 
συγκεντρωθούν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου στην παλιά πόλη και τη Λίµνη. 
Σε πολλά σηµεία της περιοχής µελέτης παρατηρούνται τάσεις έντονης οικιστικής 
ανάπτυξης, όπως στις τοποθεσίες Κάτω Νεοχωρόπουλου, Μπάφρας-Νεοκαισάρειας, από 
Σταυράκι µέχρι Αµπελιά, κλπ. 

3.4.3. Προβλήµατα συγκρούσεων χρήσεων γης 
Τα προβλήµατα ασύµβατων χρήσεων γης εντοπίζονται, κυρίως στην περιοχή του 
Λεκανοπεδίου και στην περιοχή περιµετρικά της Λίµνης. Συνοπτικά αναφέρονται η 
παρουσία του Στρατοπέδου Βελισσαρίου στο κέντρο της επέκτασης της πόλης, η 
υπάρχουσα ΒΙ.ΠΕ. που δεν µπορεί να υποδεχτεί νέες βιοµηχανίες-βιοτεχνίες, η ύπαρξη 
λατοµείων αδρανών υλικών µέσα στην περιοχή ΖΟΕ που υποβαθµίζουν το τοπίο, η 
παρουσία πτηνοτροφικών-χοιροτροφικών µονάδων και γεωργικών εκτάσεων περιµετρικά 
της λίµνης, το κυκλοφοριακό πρόβληµα στο κέντρο της πόλης. 

3.4.4. Το θεσµικό καθεστώς δόµησης 
Η δόµηση στα Ιωάννινα καθορίζεται από το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ), το οποίο 
θεσµοθετήθηκε το 1987 (ΦΕΚ 58/Δ/09.09.1987, τελευταία τροποποίηση το 1995, ΦΕΚ 
378/Δ/05.06.1995), και τη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) η οποία θεσµοθετήθηκε δύο 
χρόνια αργότερα (ΦΕΚ 297/Δ/17.05.1989, τελευταία τροποποίηση το 1993, ΦΕΚ 
389/Δ/21.04.1993). 
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Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης -Πολεοδοµικό Κέντρο 
 
Το πολεοδοµικό κέντρο αναπτύσσεται κοντά στο ιστορικό κέντρο της πόλης και κατά 
πρώτο λόγο εκατέρωθεν της Λεωφόρου Δωδώνης-Αβέρωφ από το Πειραµατικό Σχολείο 
µέχρι το Κάστρο και εκατέρωθεν της 28ης Οκτωβρίου µέχρι τη διασταύρωση µε την οδό 
Κοραή και σε πλάτος µέχρι την πλατεία Πάργης και την οδό Ανεξαρτησίας. Ωστόσο, 
αρκετές µεµονωµένες κεντρικές λειτουργίες διοίκησης είναι χωροθετηµένες εκτός αυτού 
του πολεοδοµικού κέντρου. Το πολεοδοµικό κέντρο αποτελεί ταυτόχρονα το κέντρο της 
οικονοµικής δραστηριότητας της πόλης των Ιωαννίνων. Σε αυτό λειτουργούν εµπορικά 
καταστήµατα, κοινωφελείς υπηρεσίες, καταστήµατα τραπεζών, γραφεία, ξενοδοχεία και 
άλλα καταστήµατα αναψυχής, ενώ βεβαίως η κατοικία εξακολουθεί να αποτελεί βασική 
χρήση. Η περιοχή του πολεοδοµικού κέντρου είναι αρκετά διευρυµένη σε σχέση µε τις 
προτάσεις του θεσµοθετηµένου Γ.Π.Σ., µε βάση τις οποίες το κέντρο πόλης επεκτεινόταν 
µόνο πάνω στις Λεωφόρου Δωδώνης, Αβέρωφ και 28πς Οκτωβρίου.  

Τοπικά Κέντρα  

Το θεσµοθετηµένο Γ.Π.Σ. προέβλεπε χρήσεις τοπικού κέντρου σε πολλές περιοχές, κυρίως 
γύρω από πλατείες, επιδιώκοντας προφανώς την ορθολογικότερη οργάνωση µε διάχυση 
των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων σε άλλες γειτονιές πλην του κέντρου πόλης. Ωστόσο, 
ο καταλυτικός ρόλος του πολεοδοµικού κέντρου είχε ως αποτέλεσµα τη µη ευόδωση του 
παραπάνω σχεδιασµού. Στην καλύτερη των περιπτώσεων οι χρήσεις που υπάρχουν στα 
θεσµοθετηµένα τοπικό κέντρα πλησιάζουν τη γενική κατσίκια. Ως τοπικό κέντρο που 
συµβαδίζει µε το θεσµοθετηµένο Γ.Π.Σ. είναι η περιοχή γύρω από την πλατεία Τζαβέλα. 
Παράλληλα, εντοπίζεται η ανάπτυξη ορισµένων µικρών σε έκταση τοπικών κέντρων, που 
δεν προβλέπονταν από τον σχεδιασµό. Ακόµη το τοπικό κέντρο που προέβλεπε το Γ.Π.Σ. 
στην πλατεία Πάργης ουσιαστικά λειτουργεί ως κέντρο πόλης καθώς είναι πολύ κοντά σε 
αυτό. 

 
Γενική Κατοικία 
 
 
Η γενική κατοικία αναπτύσσεται στους κύριους οδικούς άξονες και στις παρυφές του 
πολεοδοµικού κέντρου. Οι οδοί Ν. Ζέρβα, Ανεξαρτησίας και Γ. Παπανδρέου, Αρχ. 
Μακαρίου, Γράµµου, Μπιζανίου -ΚΑ' Φεβρουαρίου και η περιοχή γύρω από την Πλατεία 
Δ, Χατζή είναι οι σηµαντικότερες περιοχές γενικής κατοικίας. Το υφιστάµενο Γ.Π.Σ. ορίζει 
πολύ µεγαλύτερες περιοχές ως περιοχές γενικής κατοικίας.  

Αµιγής Κατοικία  

Η αµιγής κατοικία αποτελεί την κυρίαρχη χρήση του συνόλου της οικιστικής περιοχής. 
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Αναπτύσσεται στο εσωτερικό των κεντρικών περιοχών, στις παρυφές του κέντρου και στις 
εξωτερικές περιοχές.  

 
Πράσινο -Ελεύθεροι Χώροι  

Η πόλη των Ιωαννίνων αναπτύσσεται στη δυτική όχθη της λίµνης Παµβώτιδας και 
διακόπτεται από τους δασοσκέπαστους λόφους Βωβού και Παναγιάς Περιβλέπτου. Οι 
λόφοι αυτοί αποτελούν τοπία φυσικού κάλλους για την πόλη.  

Μέσα στον πολεοδοµικό ιστό, σηµαντικοί ελεύθεροι χώροι και χώροι πρασίνου, οι οποίοι 
επηρεάζουν καθοριστικά την αστική οργάνωση του κέντρου, είναι το σύµπλεγµα πλατείας 
Πυρρού και Λιθαρίτσια. Στους χώρους αυτούς λειτουργούν αναψυκτήριο, µουσείο και 
πνευµατικό κέντρο καθώς επίσης και χώροι στάθµευσης.  
Ένας µεγάλος δηµόσιος ανοικτός χώρος είναι το οικοδοµικό τετράγωνο στο οποίο ήταν 
εγκατεστηµένο το ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ. Άλλοι σηµαντικοί χώροι πρασίνου είναι το 
γραµµικό πάρκο στην όχθη της λίµνης από την πλατεία Μαβίλης µέχρι την οδό Βογιάνου 
που συνδέεται και µε το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και το οποίο διατρέχει ένας 
ποδηλατοδρόµος, και ο χώρος του ανοικτού θεάτρου, οποίος είναι σχετικά 
αποµακρυσµένος και αναξιοποίητος. Μικρότεροι σε µέγεθος χώροι είναι οι πλατείες 
Ζαλόγγου και Αγ. Κωνσταντίνου.  
Υπάρχουν ακόµα πολλοί διάσπαρτοι µικροί ελεύθεροι χώροι και χώροι πρασίνου, κυρίως 
στον παλιότερο ιστό, ενώ στις εξωτερικές περιοχές  είναι πολύ λιγότεροι. Γενικά όλες οι 
νέες επεκτάσεις στερούνται σχεδιασµένων µεγάλων ελεύθερων χώρων και χώρων 
πρασίνου. 
 
Βιοµηχανία – Βιοτεχνία – Χονδρεµπόριο- Αποθήκες 
 
 
Οι βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις µέσα στην πόλη των Ιωαννίνων είναι λίγες 
και µεµονωµένες. Εξαίρεση αποτελεί το Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας (ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ.) 
που στεγάζει κυρίως εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας, η οποία αποτελεί το σηµαντικότερο 
παραδοσιακό οικονοµικό κλάδο των Ιωαννίνων. Το ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ. είναι χωροθετηµένο πάνω 
στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου µε εγκεκριµένο τοπικό ρυµοτοµικό σχέδιο.  
Ελάχιστες είναι και οι εγκαταστάσεις του χονδρεµπορίου. Οι τελευταίες χωροθετούνται σε 
κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης, όπως η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και η Γ. 
Παπανδρέου, αλλά και πάνω στην Εθνική οδό Ιωαννίνων -Ηγουµενίτσας. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται πάνω στη Γ. Παπανδρέου δεν είναι 
εντός του ορίου του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης. Τέλος, στο κέντρο της πόλης µέσα στο 
ενδιαφέρον σύµπλεγµα Πλατείας Πυρρού και Λιθαρίτσια υπάρχει ο χώρος στον οποίο 
πραγµατοποιείται η κεντρική λαϊκή αγορά της πόλης. Στον χώρο αυτόν προτείνεται από το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Ιωαννίνων να χωροθετηθεί το νέο Δηµαρχιακό Μέγαρο Ιωαννίνων.  
Χώροι αποθηκών υπάρχουν διάσπαρτοι αρκετοί σε όλα τα Ιωάννινα. Μια µικρή 
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συγκέντρωση παρατηρείται στην περιοχή του παραδοσιακού οικισµού σε κτίρια αρκετά 
παλιά και αναξιοποίητα.  

Τουριστικές εγκαταστάσεις – Αναψυχή  

Τουριστικές εγκαταστάσεις και ειδικότερα ξενοδοχεία εντοπίζονται σε διάφορα σηµεία 
στην κεντρική περιοχή. Συγκέντρωση ξενοδοχειακών µονάδων παρατηρείται στην παλιά 
αγορά γύρω από τον χώρο του ΚΤΕΛ. Αρκετά ξενοδοχεία υπάρχουν σε όλη την κεντρική 
περιοχή, ενώ εντοπίστηκαν και δύο µονάδες µέσα στο Κάστρο. Η µεγαλύτερη σήµερα 
ξενοδοχειακή µονάδα είναι χωροθετηµένη στην παραλίµνια ζώνη δίπλα στο ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ. 
Άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις είναι το κάµπινγκ, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του 
Λασπότοπου δίπλα στην λίµνη και στον αθλητικό πυρήνα της περιοχής.  
 
 
Χωρική συγκέντρωση παρουσιάζει και η αναψυχή. Καταστήµατα αναψυχής 
αναπτύσσονται στην παλιά πόλη, µέσα στο όριο του παραδοσιακού οικισµού. Η αναψυχή 
αναπτύσσεται σε ανακαινισµένα παλιά κτίρια και παλιές αποθήκες. Συγκέντρωση 
παρατηρείται και στην περιοχή του Μάτσικα, εντός και εκτός της µικρής ζώνης 
εγκεκριµένου σχεδίου που υπάρχει κατά µήκος της λίµνης, µε µεγαλύτερους σε µέγεθος 
χώρους, οι οποίοι λειτουργούν κυρίως κατά την θερινή περίοδο. Τέλος, σε µεγάλη έκταση 
εκτός σχεδίου δίπλα στην περιοχή Βοτανικού κατασκευάστηκε από ιδιώτες επενδυτές ένα 
µεγάλο παραλίµνιο ψυχαγωγικό πάρκο που λειτουργεί ως πολυχώρος διασκέδασης. 
 
 
 
3.4.5. Ιδιαίτερες χρήσεις  

Οι ιδιαίτερες χρήσεις αφορούν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, βενζινάδικα, συνεργεία 
αυτοκινήτων, µάντρες, αρχαιολογικούς χώρους, κοιµητήρια και χώρους στάθµευσης που 
εντοπίζονται είτε εντός της πόλης, είτε κυρίως στην περιφέρεια της. Εντός της πόλης των 
Ιωαννίνων, είναι χωροθετηµένη µια µεγάλη έκταση στρατοπέδου (στρατόπεδο 
Βελισσαρίου) για το οποίο εκπονείται µελέτη αξιοποίησης. Με τον χαρακτηρισµό 
ιδιαίτερες χρήσεις σηµειώθηκαν τα µνηµεία της πόλης τα οποία δεν έχουν κάποια άλλη 
χρήση. Επίσης υπάρχουν τρία κοιµητήρια εκ των οποίων το ένα εβραϊκό. Το κοιµητήριο 
που βρίσκεται στην Παναγιά Περίβλεπτο είναι εκτός του εγκεκριµένου ορίου σχεδίου 
πόλης, αλλά πολύ κοντά σε αυτό, ενώ το κοιµητήριο στην περιοχή Αµπελοκήπων, το οποίο 
έχει χαρακτηρισµό µνηµειακού πρασίνου, εξακολουθεί να λειτουργεί.  

Οι υπόλοιπες ιδιαίτερες χρήσεις είναι διάσπαρτες σε όλη την πόλη µε κάποια συγκέντρωση 
των χώρων στάθµευσης στο κέντρο και των υπολοίπων (βενζινάδικα και συνεργεία 
αυτοκινήτων) στις εισόδους και εξόδους της πόλης.  
Αδόµητες περιοχές  
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Αδόµητες εκτάσεις εντοπίζονται στις εξωτερικές περιοχές της πόλης και ειδικότερα στις 
επεκτάσεις της ΕΠΑ (Δροσιά-Πεντέλη), στα Καρδαµίτσια και στο Κάτω Νεοχωρόπουλο. 
Σε όλες αυτές τις περιοχές παρατηρείται έντονη και συνεχής ανοικοδόµηση και αναµένεται 
ότι σύντοµα θα καλυφθούν από δοµηµένες χρήσεις κυρίως αµιγής κατοικία. 
 

3.5. Βασικές οικονοµικές δραστηριότητες και έργα 
Η πόλη των Ιωαννίνων αποτελεί το Διοικητικό, Οικονοµικό, Εµπορικό και Πολιτιστικό 
Κέντρο της περιφέρειας Ηπείρου, της οποίας θεωρείται η φυσική Πρωτεύουσα. Ο νοµός 
Ιωαννίνων, παρά τα πολλά πλεονεκτήµατά του, αποτελεί µία από τις περισσότερο 
προβληµατικές περιοχές της χώρας, µε χαρακτηριστικά την πληθυσµιακή συρρίκνωση και 
γήρανση, την ατελή αξιοποίηση των φυσικών πόρων, το χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης σε 
σχέση µε την υπόλοιπη χώρα, το χαµηλό επίπεδο βασικών υποδοµών, τη συγκοινωνιακή 
αποµόνωση, τον περιορισµένο αριθµό επενδύσεων, το χαµηλό ακαθάριστο περιφερειακό 
προϊόν, κλπ. 

Οικονοµικές επιδόσεις του νοµού Ιωαννίνων 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Επετηρίδας της Ελλάδας σε σχέση µε το Α.Ε.Π σε 
επίπεδο χώρας διαπιστώνεται ότι ενώ κατά τις περιόδους 1970-1980 και 1980-1986 το 
Α.Ε.Π. του Νοµού Ιωαννίνων αύξανε µε ρυθµούς µεγαλύτερους από αυτούς της Ελλάδας, 
τα τελευταία χρόνια η τάση αυτή αντιστράφηκε. Έτσι, κατά την περίοδο 1970-1980 το 
Α.Ε.Π. της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 490%, ενώ αυτό του Νοµού Ιωαννίνων κατά 542%. 
Για την περίοδο 1980-1986, οι αντίστοιχοι ρυθµοί ήταν 219.8% και 226.8%. Κατά τις 
περιόδους 1986-1991 και 1991-1994 όµως, οι ρυθµοί αύξησης του ελληνικού Α.Ε.Π. ήταν 
126.9% και 44.5%, ενώ οι αντίστοιχοι αριθµοί για το Νοµό Ιωαννίνων ήταν 114.7% και 
42.8%. Σε γενικές γραµµές, ωστόσο, η εξέλιξη του συνολικού Α.Ε.Π. του Νοµού 
Ιωαννίνων κυµαίνεται σε επίπεδα παραπλήσια αυτών του εθνικού συνόλου. 
Στον τριτογενή τοµέα απασχολείται το µεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπινου δυναµικού της 
περιοχής µελέτης, εφ’ όσον σε αυτήν περιλαµβάνεται ο Δήµος Ιωαννιτών, όπου είναι 
συγκεντρωµένο το σύνολο των υπηρεσιών. Μικρή είναι η παρουσία του πρωτογενή τοµέα 
κυρίως στο Δήµο Ιωαννιτών, σε αντίθεση µε κοινότητες που βρίσκονται σε αρκετή 
απόσταση από το Λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Γενικά, υπάρχει οξύτατο πρόβληµα 
ανεργίας για τους νέους αλλά και για τους νέους επιστήµονες, οι περισσότεροι από τους 
οποίους ετεροαπασχολούνται. Το επίπεδο µόρφωσης µπορεί να χαρακτηριστεί χαµηλό. 

3.5.1 Πρωτογενής Τοµέας 
Γενικά στο Νοµό Ιωαννίνων, παρατηρείται συρρίκνωση του πρωτογενούς τοµέα. Το 
Α.Ε.Π. του Νοµού έχει µειωθεί κατά 14.5%, γεγονός που λαµβάνει ακόµα µεγαλύτερες 
διαστάσεις εάν συνυπολογίσουµε ότι τα στοιχεία δίδονται σε τρέχουσες τιµές. Η εξέλιξη 
αυτή θα έχει σηµαντικές συνέπειες τόσο στον πληθυσµό της πόλης των Ιωαννίνων όσο 
και στις υπηρεσίες του Δήµου Ιωαννιτών που καλούνται να τον εξυπηρετήσουν. 

Γεωργία 
Το σύνολο των καλλιεργούµενων εκτάσεων (συµπεριλαµβανοµένων και των άγονων 
βοσκότοπων) του Νοµού Ιωαννίνων, το 32.4% ανήκει στην ευρύτερη περιοχή µελέτης και 
καταλαµβάνει 138.829 στρέµµατα, ενώ η µέση έκταση κατά αγροτεµάχιο είναι 6.3 
στρέµµατα. Από τους Νέους Δήµους που απαρτίζουν την ευρύτερη περιοχή µελέτης, 



35 

  

πρώτος στον αριθµό αγροτεµαχίων, στο σύνολο καλλιεργούµενων εκτάσεων και στη µέση 
έκταση κατά αγροτεµάχιο έρχεται ο Δήµος Πασσαρώνος. 
Ως προς το είδος καλλιέργειας, οι Δήµοι της ευρύτερης περιοχής µελέτης επενδύουν 
κυρίως σε ετήσιες καλλιέργειες (συνολικά 54904 στρέµµατα), ακολουθούµενες από 
καλλιέργειες αµπελιών/σταφιδάµπελων (2152 στρέµµατα) και δένδρων (1379 
στρέµµατα). Τα είδη αυτά καλλιεργειών ως προς τα αντίστοιχα του Νοµού, 
καταλαµβάνουν το 35.6, 42.0 και 23.3 % αυτών. 

Στην περιοχή µελέτης, τις κυριότερες καλλιέργειες αποτελούν τα κτηνοτροφικά φυτά 
(µηδική, τριφύλλι, καλαµπόκι), τα σιτηρά για καρπό, τα λαχανοκοµικά είδη, τα αµπέλια, 
οι δενδρώδεις καλλιέργειες, τα κηπευτικά και τα προϊόντα θερµοκηπίου. Ένα µεγάλο 
ποσοστό καταλαµβάνουν επίσης οι λοιπές εκτάσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται τα 
λιβάδια, οι βοσκότοποι, οι λαχανόκηποι και οι αγραναπαύσεις. Οι αρδευθείσες εκτάσεις 
καταλαµβάνουν το 37.1% της συνολικής έκτασης της περιοχής µελέτης, ενώ το 42.2% 
µπορεί να αρδευθεί σε περίπτωση επέκτασης του αρδευτικού δικτύου. 
Κτηνοτροφία 

Η κτηνοτροφία αποτελεί την κύρια οικονοµική δραστηριότητα στο Νοµό Ιωαννίνων αλλά 
και στην περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα. Στην περιοχή του Νοµού συµµετέχει σε 
ποσοστό 60% περίπου στη συνολική ακαθάριστη αξία της παραγωγής του πρωτογενούς 
τοµέα. Στην πραγµατικότητα, το ποσοστό αυτό είναι µεγαλύτερο, φθάνοντας µέχρι και το 
70%, διότι ένα ποσοστό της γεωργικής γης αξιοποιείται µε καλλιέργεια κτηνοτροφικών 
φυτών, τα προϊόντα των οποίων χρησιµοποιούνται σαν ζωοτροφές και εποµένως 
αποτελούν ενδιάµεσο προϊόν. Η αναλογία αυτή µεταξύ γεωργικής και κτηνοτροφικής 
παραγωγής αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτηµα της περιοχής. 

Στην ευρύτερη περιοχή µελέτης και σε σύνολο 7323 εκµεταλλεύσεων, το 41.3% κατέχουν 
τα πουλερικά, το 36.7% τα προβατοειδή, το 10.7% τα αιγοειδή, και ακολουθούν οι 
υπόλοιπες κατηγορίες µε πολύ χαµηλότερα ποσοστά. 
Στην περιοχή µελέτης δραστηριοποιούνται 292 πτηνοτροφικές µονάδες και 14 
χοιροτροφικές µε άδεια λειτουργίας. Η πτηνοτροφία µε ποσοστό 99,7% και η 
προβατοτροφία µε ποσοστό 82,9% είναι οι συστηµατικές κτηνοτροφικές δραστηριότητες. 
Η διατροφή των µονάδων στηρίζεται σε πρώτες ύλες (καλαµπόκι, τριφύλλι, δηµητριακά, 
κτηνοτροφικά φυτά, κλπ.) που παράγονται κατά κύριο λόγο από τους ίδιους τους 
κτηνοτρόφους.  
Αλιεία 

Ο τοµέας της αλιείας έχει αναπτυχθεί στην Κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων και στο Δήµο 
Περάµατος. Τα κύρια είδη αλιευµάτων είναι πέστροφες και κυπρίνοι αλλά και ψάρια 
άλλων κατηγοριών. Το ψάρεµα γίνεται σε όλη τη λίµνη, όπου δεν υπάρχει αλιευτικό 
καταφύγιο ούτε λιµενικό. Οι αλιείς είναι οργανωµένοι στο Συνεταιρισµό Αλιέων Νήσου  

Υπάρχουν ιχθυοκαλλιέργειες τις οποίες εκµεταλλεύεται µόνο ο Δήµος Περάµατος και 
στις οποίες εκτρέφονται πέστροφες. Σε ότι αφορά στις επενδύσεις, γίνεται εµπλουτισµός 
µε γόνο από τη Δηµοτική Επιχείρηση της Λίµνης Ιωαννίνων. 
Δάση 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. για την ευρύτερη περιοχή µελέτης, παρατηρείται 
µία αύξηση της δασικής έκτασης στην εικοσαετία 1971-1991. Το 1971 τα δάση κάλυπταν 
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το 4.2% της ευρύτερης περιοχής µελέτης, ποσοστό που αυξήθηκε σε 5% το 1981 και σε 
5.5% το 1991. 
Η δασική βλάστηση της περιοχής είναι κυρίως θαµνώνες. Τα τεχνητά δάση πεύκης είναι 
νεαρά, µικρής σχετικά έκτασης, και εκτός εκµετάλλευσης. Οι πλατανεώνες είναι 
προστατευτικού χαρακτήρα. Έτσι, δάση προς εκµετάλλευση και παραγωγή βιοµηχανικού 
και οικοδοµήσιµου ξύλου δεν υπάρχουν στην υπό µελέτη περιοχή. 
 

3.5.2. Δευτερογενής Τοµέας 
Σε ότι αφορά στο Νοµό Ιωαννίνων, το Α.Ε.Π. αυξήθηκε κατά 65.2% στον τοµέα της 
µεταποίησης,έτσι οι µεταποιητικές δραστηριότητες βρίσκονται σε πολύ χαµηλότερο 
επίπεδο ανάπτυξης εάν συγκριθούν µε το σύνολο της χώρας. 

Είναι προφανές ότι η ευρύτερη περιοχή µελέτης, λόγω της µορφολογίας της και των 
υφιστάµενων υποδοµών, συγκεντρώνει αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, ενώ 
οι κλάδοι των κατασκευών (για την ακρίβεια το µέρος αυτών που ασχολείται µε τα 
Δηµόσια Έργα), των ξυλουργικών εργασιών, της µεταλλουργίας και της εκµετάλλευσης 
µαρµάρων είναι επίσης αξιόλογοι. Κοινό χαρακτηριστικό της µεγάλης πλειοψηφίας των 
προαναφερθέντων κλάδων είναι το γεγονός ότι βρίσκονται εκτός των ορίων του Δήµου 
Ιωαννιτών. Ενώ δηλαδή, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του Νοµού 
Ιωαννίνων βρίσκεται εντός των ορίων του Δήµου Ιωαννιτών, οι σπουδαιότερες 
επιχειρήσεις βρίσκονται εκτός. 
3.5.3. Τριτογενής Τοµέας - Υπηρεσίες 

Οι δραστηριότητες που αφορούν στον τριτογενή τοµέα είναι ο τουρισµός και το εµπόριο. 
Ο τριτογενής τοµέας αντιπροσωπεύει ποσοστό 56.35% (στοιχεία του 1991) του Α.Π.Π. 
του Νοµού Ιωαννίνων και είναι περίπου ίσος µε τον αντίστοιχο της χώρας. Ο Νοµός και 
ιδιαίτερα η πόλη των Ιωαννίνων παρουσιάζει έντονη εµπορική δραστηριότητα, αφού 
άλλωστε αποτελεί το Εµπορικό Κέντρο ολόκληρης της Ηπείρου. Και αυτό παρά τη 
γεωγραφική αποµόνωση της περιοχής, η οποία δυσχεραίνει την ανάπτυξη εµπορικών 
δραστηριοτήτων. 
Υγεία 

Η κατάσταση στον τοµέα της υγείας, τόσο στο Νοµό Ιωαννίνων όσο και στο Δήµο 
Ιωαννιτών, είναι αισθητά καλύτερη από αυτήν του συνόλου της χώρας, λόγω της ύπαρξης  
του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκοµείου, του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου και της 
Ιατρικής Σχολής του Παν/µίου Ιωαννίνων. 

Κοινωνικές υπηρεσίες 
Όσον αφορά στην κοινωνική πρόνοια, στα Ιωάννινα λειτουργούν δηµόσιοι παιδικοί 
σταθµοί, βρεφονηπιακοί σταθµοί, 10 ΚΑΠΗ και  το παλαιό Γηροκοµείο της Μητρόπολης. 
Αθλητισµός-Αναψυχή 

Οι κυριότεροι χώροι για ανάπτυξης δραστηριοτήτων αθλητισµού και αναψυχής στην πόλη 
είναι η λίµνη, το Στάδιο των Ιωαννίνων, το Αθλητικό τµήµα του Πνευµατικού Κέντρου, 
το Πάρκο Πυρσινέλλα, όπου έχει τις εγκαταστάσεις του ο Όµιλος Αντισφαίρισης και το 
Αισθητικό Δάσος για πεζοπορία, τρέξιµο και συναφείς δραστηριότητες. 
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Φορείς τοπικής ανάπτυξης 

Στην περιοχή µελέτης δραστηριοποιούνται πολλοί φορείς τοπικής ανάπτυξης (π.χ. 
Κοινωφελές Ίδρυµα Εγνατία, Τεχνικό Επιµελητήριο, Εµπορικό Επιµελητήριο Ιωαννίνων,  
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου, κλπ.), υπηρεσίες του Δήµου καθώς και 
Δηµοτικές Επιχειρήσεις, που µπορούν να προσφέρουν πολλά στην κοινωνική και 
οικονοµική ζωή του τόπου. 
 

3.6. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βλ.χάρτη 4) 
Πολιτιστική υποδοµή Δήµου Ιωαννιτών 
Στην πόλη των Ιωαννίνων έχει αναπτυχθεί µία αξιόλογη πολιτιστική υποδοµή. 
Συγκεκριµένα, λειτουργούν οι εγκαταστάσεις του Δηµοτικού Πνευµατικού Κέντρου, που 
περιλαµβάνουν Δηµοτικό Ωδείο, Εικαστικό Εργαστήριο, Φιλαρµονική, Χορευτικό-
Λαογραφικό και Αθλητικό Τµήµα και Τµήµα Σύγχρονου και Κλασικού Χορού. Επίσης, 
στην πόλη λειτουργούν σήµερα δύο Βιβλιοθήκες και 6 Μουσεία (Δηµοτικό, 
Αρχαιολογικό, Λαογραφικό, Βυζαντινό, Εθνικής Αντιστάσεως και Κέρινων 
Οµοιωµάτων), ενώ υπάρχει και το Δηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων 
(ΔΗ.ΠΕ.Θ.Ι.). 

 
 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
 
Παµβώτιδα Λίµνη Ιωαννίνων 

 
Είναι µια λίµνη µε ζωή τουλάχιστον 25.000 ετών που από τη µια καθρεφτίζονται τα 
Γιάννενα και από τη άλλη το Μιτσικέλι. Αποτελεί αξιόλογο βιότοπο µε τεράστια 
ποικιλία ειδών από την ιχθυοπανίδα και την ορνιθοπανίδα, καθώς και πολλά αµφίβια 
και έχει προταθεί για ένταξη στο πρόγραµµα NATURA. Αποτελεί πηγή ζωής της πόλης 
λόγω αλιευτικής εκµετάλλευσης και κέντρο διεξαγωγής διεθνών αθλητικών 
διοργανώσεων (σκι, κωπηλασία, κανό- καγιάκ). Μοναδικό θέαµα αποτελεί η παγωµένη 
Παµβώτιδα, γεγονός έχει συµβεί αρκετές φορές (πάγωσε πλήρως 1540, 1687, 1700, 
1869, 1888, 1928, 1958, 1986, 1992, 2003) επιτρέποντας να περπατήσουν ή κάνουν 
ποδήλατο στα παγωµένα της νερά. Στη λίµνη µέχρι τη δεκαετία του 1970 ο κόσµος 
κολυµπούσε τα καλοκαίρια, όµως εδώ και δεκαετίες αντιµετωπίζει µεγάλο πρόβληµα 
ρύπανσης λόγω οµβρίων υδάτων που έχει περιοριστεί µε την κατασκευή βιολογικού 
καθαρισµού (που δεν καλύπτει όλους τους παραλίµνιους δήµους) χωρίς να έχει φυσικά 
λυθεί. Επίσης η λίµνη συνεχώς συρρικνώνεται λόγω µεταφοράς φερτών υλικών στον 
πυθµένα και λόγω της οικιστικής ανάπτυξης εµποδίζεται ο «αερισµός» των νερών της 
που προέρχονται από τις πηγές και τα ρυάκια των γύρω ορεινών όγκων. 

Νησάκι Λίµνης Ιωαννίνων 

 
Το νησάκι της λίµνης φιλοξενεί ένα γραφικό οικισµό που κατοικείται από 100 
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οικογένειες, παραδοσιακά πλακόστρωτα στενά και διάφορα καταστήµατα µε εκθέµατα 
της γιαννιώτικης παραδοσιακής λαϊκής τέχνης. Το νησί είναι κατάφυτο (πεύκα, 
πλατάνια, κυπαρίσσια) και γεµάτο από χώρους χριστιανικής λατρείας και µοναχισµού 
(διαθέτει 7 µοναστήρια). Στο νησάκι θα δείτε το Μουσείο Αλή Πασά (σηµείο που 
θανατώθηκε). Στο µουσείο θα δείτε τον οντά του Πασά και τις τρύπες στο πάτωµα από 
τις σφαίρες που τον σκότωσαν και ενδιαφέροντα εκθέµατα (ενδυµασίες, έγγραφα, 
αντικείµενα, σκεύη).Στην ανατολική πλευρά του Νησιού κτίστηκε στα 1506, η Μονή 
Προδρόµου, από τους αδελφούς ιεροµόναχους Νεκτάριο και Θεοφάνη, µέλη της 
βυζαντινής οικογένειας των Αψαράδων. Λίγο αργότερα, οι ίδιοι έκτισαν και τη Μονή 
Βαρλαάµ στα Μετέωρα. 
 
Σπήλαιο Περάµατος Ιωαννίνων 

 
Βρίσκεται 4 χλµ από την πόλη στην παλιά εθνική Ιωαννίνων- Μετσόβου στο οµώνυµο 
χωριό. Το σπήλαιο δηµιουργήθηκε πριν από 1.500.000 χρόνια στο εσωτερικό του 
λόφου Γκορίτσα. Ανακαλύφθηκε κατά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο από κατοίκους του 
Περάµατος (καθώς έψαχναν καταφύγια για προστασία από τους βοµβαρδισµούς) και 15 
χρόνια µετά οι σπηλαιολόγοι Άννα και Ιωάννης Πετρόχειλος ξεκίνησαν την 
εξερεύνησή του. Συγκαταλέγεται στα καλύτερα του κόσµου µε µεγάλη ποικιλία 
σταλακτιτών (19 τη στιγµή που στα περισσότερα ελληνικά σπήλαια είναι 6-10). Σε όλο 
το µήκος της διαδροµής, που είναι 1.500 µέτρα περίπου, υπάρχουν αίθουσες µε 
ιδιαίτερα πλούσιο διάκοσµο όπως  επίσης και απολιθωµένα οστά και δόντια από ένα 
σπάνιο είδος αρκούδας, της σπηλαίας άρκτου, που βρέθηκαν εκεί για πρώτη φορά. 

 

Κάστρο Ιωαννίνων 

 
Είναι από µόνο του µια µοναδική ενότητα µε πληθώρα αξιοθέατων . Χτίστηκε το 528 
µ.Χ, στα πλαίσια του σχεδίου οχύρωσης του Ιουστινιανού. Την εποχή του Αλή Πασά 
αποτελούσε το µεγαλύτερο διοικητικό κέντρο της χώρας. Μέσα στο Κάστρο 
αναπτύχθηκαν τα γράµµατα, έζησε ο Αλής το µεγάλο του έρωτα µε την κυρά-Βασιλική, 
ερωτεύτηκε την κυρά-Φροσύνη (ερωµένη του γιου του), δίδαξαν µεγάλοι δάσκαλοι του 
Γένους, σπούδασαν την τέχνη του πολέµου µεγάλοι οπλαρχηγοί. Αποτελείται από 4 
τµήµατα: τον εξωτερικό περίβολο, τη Β.Δ. ακρόπολη µε το Ασλάν Τζαµί, την Ν.Α. 
ακρόπολη µε το Ιτς Καλέ και την Καστροπολιτεία, την παλαιά πόλη των Ιωαννίνων. Το 
κάστρο έχει έκταση 200 στρεµµάτων, περίµετρο 2 χλµ και τα τείχη του έχουν πλάτος 
10 µέτρων. Στο κάστρο υπάρχει το Σουφαρί Σαράι (µεγαλοπρεπές 2οροφο κτίριο όπου 
στεγαζόταν η Σχολή Ιππικού του Αλή Πασά), τα Μαγειρεία (βρίσκεται µέσα στην 
ακρόπολη του Ιτς Καλέ µε τις  χαρακτηριστικές καµινάδες. Σήµερα στο χώρο 
λειτουργεί γραφική καφετέρια), τον Πύργο Βοηµούνδου (χτίστηκε στα πλαίσια της 
βυζαντινής οχύρωσης στο κέντρο του Ιτς Καλέ την περίοδο εκστρατείας του 
Νορµανδού Βοηµούνδου το 1082), το Βυζαντινό Μουσείο, το Δηµοτικό Εθνογραφικό 
Μουσείο, το µουσείο Φώτη Ραπακούση, κ µια Εβραϊκή συνοικία. 
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Το Βυζαντινό Μουσείο βρίσκεται στην ακρόπολη Ιτς Καλέ σε κτίριο που χτίστηκε 
πάνω στα ερείπια του σαραγιού του Αλή -Πασά, το οποίο καταστράφηκε 
ολοκληρωτικά το 1870 από πυρκαγιά. Το Μουσείο εγκαινιάστηκε το 1995 µε σκοπό να 
διαφυλάξει τα ευρήµατα της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου, που χρονολογικά 
καλύπτουν την παλαιοχριστιανική, βυζαντινή και µεταβυζαντινή περίοδο. Εκτίθενται 
ευρήµατα από τη βυζαντινή και τη µεταβυζαντινή κυρίως περίοδο, γλυπτά, νοµίσµατα, 
αλλά και κειµήλια, εικόνες και άλλα αντικείµενα από τον 16ο ως τον 19ο αιώνα. 
Φιλοξενεί µουσικές και θεατρικές εκδηλώσεις, περιοδικές εκθέσεις. 

Το Δηµοτικό Εθνογραφικό- Λαογραφικό Μουσείο (Ασλάν Τζαµί) βρίσκεται στο 
στενό χώρο της βορειοδυτικής ακρόπολης του κάστρου των Ιωαννίνων και στεγάζεται 
στο τζαµί Ασλάν που χτίστηκε στις αρχές του 17ου αιώνα µετά την κατάπνιξη της 
εξέγερσης του Διονυσίου του Φιλοσόφου (Σκυλοσόφου) από τους Οθωµανούς και τον 
διωγµό όλων των χριστιανών από το κάστρο. Συνέχισε να λειτουργεί ως τέµενος για 
ακόµη 11 χρόνια µετά την απελευθέρωση του 1913, αλλά από το 1933 λειτουργεί ως 
Δηµοτικό Λαογραφικό Μουσείο (αφού είχε προηγηθεί η ανταλλαγή πληθυσµών µετά 
την Μικρασιατική Καταστροφή). Το µουσείο περιέχει εκθέµατα της ελληνικής, της 
τουρκικής και της εβραϊκής κοινότητας. Ιδιαίτερα θα θαυµάσετε το δαµασκηνό σπαθί 
του Καραϊσκάκη . 

Το Μουσείο Φώτη Ραπακούση βρίσκεται απέναντι από το τζαµί του Ασλάν Πασά. 
Πρόκειται για µουσείο όπλων όπου εκτίθενται σπαθιά, µαχαίρια, ξίφη και άλλα είδη 
όπλων από την προεπαναστατική περίοδο µέχρι και τους Βαλκανικούς πολέµους. 
Εκτίθενται επίσης διάφορα άλλα αντικείµενα όπως νοµίσµατα, οικιακά σκεύη, 
κοσµήµατα κ.α. Ολόκληρη η συλλογή περιλαµβάνει 6.000 αντικείµενα, που 
κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες: Όπλα µε τα εξαρτήµατά τους, Κοσµήµατα του 
18ου και του 19ου αιώνα, Διάφορα, Κεραµικά (ισλαµικής τέχνης, αγγειοπλαστικής 
τέχνης του ελληνικού χώρου, Τσανάκ Καλέ). Από τον 16ο αιώνα υπάρχουν αναφορές 
για Ιουδαίους εµπόρους που κινούσαν το εµπόριο σε Ελλάδα και πέρα από την 
Αδριατική. Το 18ο αιώνα πολλοί Εβραίοι επιδόθηκαν στη βιοτεχνία, τη 
µεταξοκλωστική, τη χρυσοκεντητική και τη ασηµουργία. Τότε έχτισαν 2 εβραϊκές 
συνοικίες, τη µία εντός του κάστρου και την άλλη εκτός. Μέσα στο κάστρο βρίσκεται η 
Συναγωγή. Πρόκειται για ένα απέριττο κτίσµα του 17ου αιώνα που µοιάζει µε 
χριστιανική βασιλική. Το εσωτερικό της έχει καταπληκτική ακουστική και σε αυτό 
µπορείτε να δείτε τις 8 κολώνες, τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική των Ρωµανιωτών 
Εβραίων, τις µακρές σειρές στασιδιών (πλάτη µε πλάτη), τα ντουλαπάκια κάθε 
οικογένειας µε τα βιβλία για τη λειτουργία, τα ιερά αναθήµατα και τις πλάκες που 
χρονολογούνται από τις αρχές του 19ου αιώνα και τα γραµµένα στους τείχους ονόµατα 
των Εβραίων που κάηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα. 

Δηµοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων & Πινακοθήκη ΕΗΜ 

 
Ήταν ένα όνειρο των φιλότεχνων της πόλης ήδη µετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου 
Πολέµου. Η πρώτη δηµοτική πινακοθήκη άρχισε να λειτουργεί στο κτίριο Μελά το 
Σεπτέµβριο του 1960 (και µάλιστα πρώτη περιφερειακή στην Ελλάδα). Τα έργα της 
συλλογής της ανήκουν στους µεγαλύτερους Νεοέλληνες δηµιουργούς και 
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συγκεντρώθηκαν µε αγορές αλλά κυρίως µε δωρεές συλλεκτών και των καλλιτεχνών. 
Από το 2000 η πινακοθήκη µετακόµισε στο ανακαινισµένο κτίριο Πυρσινέλλα στη 
συµβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Κοραή. Το κτίριο έχει νεοκλασικά στοιχεία 
και χτίστηκε γύρω στο 1980 από τον πολιτικό µηχανικό Βεργωτή, για λογαριασµό του 
γαµπρού του, Βασιλείου Πυρσινέλλα, ο οποίος διετέλεσε, επί σειρά ετών, δήµαρχος 
κατά τη δεκαετία 1920-30. Για χρόνια υπήρξε εντευκτήριο διανοουµένων της πόλης. 
Στη συλλογή της περιλαµβάνονται 500 και πλέον, αφού εµπλουτίζεται συνεχώς, έργα 
(πίνακες, σχέδια, χαρακτικά, εικόνες και γλυπτά). Φιλοσοφία της πινακοθήκης είναι η 
συγκέντρωση αντιπροσωπευτικών έργων µεγάλου αριθµού καλλιτεχνών (Γύζης, 
Ιακωβίδης, Κουνελάκης, Δούκας, Προσαλέντης, Ιωαννίδης, Βικάτος, Χατζής κ.α) του 
19ου και του 20ου αιώνα, που σκιαγραφούν ολόκληρη την πορεία της νεοελληνικής 
τέχνης.Στην πόλη λειτουργεί και δεύτερη αξιόλογη πινακοθήκη, αυτή της Εταιρίας 
Ηπειρωτικών Μελετών στην οδό Παρασκευοπούλου 4. 

 
 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων 

 
Βρίσκεται στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων στο πάρκο Λιθαρίτσια και στις 
συλλογές του φιλοξενεί ευρήµατα από ολόκληρη την Ήπειρο από την παλαιολιθική 
εποχή µέχρι και τους υστερορωµαϊκούς χρόνους. Ξεχωριστά εκθέµατα είναι ένας 
χειροπέλεκυς Αχελαίας τεχνολογίας (χρονολογείται περίπου 200.000 π.Χ.) και µια 
µαρµάρινη σαρκοφάγος από την αρχαία Φωτική Θεσπρωτίας. 

Λαογραφικό Μουσείο Φρόντζος 

 
Το Λαογραφικό Μουσείο Κ. Φρόντζος στην οδό Μιχαήλ Άγγελου 42 όπου εκτίθενται 
γυναικείες κι ανδρικές παραδοσιακές φορεσιές, κεντήµατα κι υφαντά, έργα 
ασηµουργίας, χρυσοχοΐας, αγγειοπλαστικής, ξυλογλυπτικής, λιθογλυπτικής κι εργαλεία 
που χρησιµοποιούσαν οι επιµέρους επαγγελµατικές οµάδες στις αστικές γεωργικές και 
κτηνοτροφικές εργασίες. Επίσης, εκτίθενται η στολή του αξιωµατικού του τουρκικού 
στρατού και δηµογέροντα των Ιωαννίνων Κωνσταντίνου Δώνου 1850- 1928 κι η στολή 
του στρατηγού Μάρκου Δρακά.  

 
 
Βόλτα στο Κέντρο των Ιωαννίνων 

 
Με αφετηρία την πλατεία Πύρρου µπορείτε να κάνετε έναν όµορφο περίπατο- 
περιήγηση του κέντρου. Στην πλατεία υπάρχει το Ρολόι του 1905 µε τη βενετσιάνικη 
καµπάνα που κατασκευάστηκε το 1905 από τον ντόπιο αρχιτέκτονα Περικλή 
Μελίρρυτο ως δώρο της πόλης στο Σουλτάνο Αµπντούλ Χαµίντ για το ιωβηλαίο. 
Αρχικά ήταν στο κέντρο της πλατεία όµως το 1918 µεταφέρθηκε στην Β.Α γωνία της 
αφού πρώτα σε µια παρέλαση εορτασµού της νίκης των Συµµάχων ένα άρµα έπεσε 
πάνω του! Η Αβέρωφ µε κτίρια- µνηµεία του 20ου αιώνα: τα Δικαστήρια, το 
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Αρχαιολογικό Μουσείο, την 8η Μεραρχία, το Δηµαρχείο, τη Τράπεζα της Ελλάδος 
και την Εθνική Τράπεζα. Πίσω από τη µεραρχία είναι το Βελή Τζαµί. Η Αβέρωφ 
συνεχίζει ως το Κάστρο µε διάσπαρτα χρυσοχοεία και παλαιοπωλεία. Λίγα µέτρα πριν 
το Κάστρο η Αβέρωφ συναντιέται µε τη Ανεξαρτησίας, τον παλιό εµπορικό δρόµο της 
πόλης που διαµορφώθηκε µετά την πυρκαγιά του 1869. Στην Ανεξαρτησίας και στους 
κάθετους δρόµους της ζουν πολλά µικροµάγαζα, βιοτεχνίες, σιδεράδικα και παλιές 
στοές µερικές εκ των οποίων αναστηλώθηκαν όπως η Στοά Λούλη. Στο εµπορικό αυτό 
κέντρο που αρχικά ήταν χάνι συνυπήρχαν, για πολλά χρόνια, οι τρεις θρησκευτικές 
εθνότητες της πόλης, Χριστιανοί, Εβραίοι και Μουσουλµάνοι. Πίσω από τη Στοά 
βρίσκεται ο ναός του Αγίου Νικολάου της Αγοράς του 18ου αιώνα µε χρήµατα των 
Ζωσιµάδων. Επιστρέφοντας προς την Αβέρωφ φτάνουµε στο Κάστρο που 
επιβεβληµένη είναι µια βόλτα στον περιµετρικό δρόµο του Κάστρου που διαθέτει 3 
ονόµατα! Η Καραµανλή θα µας  φέρνει στη λίµνη όπου βρίσκεται η Πλατεία Μαβίλη 
και ο Μόλος µε πολλά καφέ, η Διονυσίου Φιλοσόφου βγάζει δεξιά στην κυρά 
Φροσύνη κάνοντας µια  µοναδική βόλτα µέχρι τα Ταµπάκικα και η Εθνικής 
Αντιστάσεως µας επιτρέπει να ολοκληρόσουµε την περιµετρική του Κάστρου. 
Γυρνώντας προς την πλατεία Πύρρου περνάµε από την σχεδόν παράλληλη της Αβέρωφ 
(Λόρδου Βύρωνα και Παπάζογλου) όπου θα βλέπουµε το Ελισαβέτειο, τη Καπλάνειο 
Σχολή, το Κτίριο του ΔΗΠΕΘΕ. 

 

 
Γύρω από την Πόλη των Ιωαννίνων 

 
Το Μουσείο Κέρινων Οµοιωµάτων Παύλου Βρέλλη βρίσκεται 12 χλµ νότια της 
πόλης των Ιωαννίνων κοντά στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων- Άρτας- Αθηνών (περιοχή 
Μπιζάνι). Το µοναδικό µουσείο κέρινων οµοιωµάτων της χώρας δεν φιλοδοξεί να 
ανταγωνιστεί το µουσείο της µαντάµ Τισό αλλά µας προσφέρει µια αξέχαστη 
περιπλάνηση στην ελληνική ιστορία.. 
Στην ευρύτερη περιοχή του οροπεδίου του Μπιζανίου υπάρχουν  πολλά σηµεία µε 
ερείπια πέτρινων κατασκευών µε θολωτά ανοίγµατα που πριν 100 χρόνια ήταν 
πολυβολεία, παρατηρητήρια, χαρακώµατα, ορύγµατα, κτίρια υποστήριξης. Είναι τα 
περίφηµα Οχυρά Μπιζανίου. Από τα ψηλότερα σηµεία θαυµάζουµε  τη θέα προς τον 
ποταµό Άραχθο και τη χαράδρα του, τον Τόµαρο, τα Τζουµέρκα, την πόλη των 
Ιωαννίνων και τη Παµβώτιδα λίµνη. Ο ανηφορικός χωµατόδροµος που οδηγεί στα 
οχυρά έχει το όνοµα του Νικολάκη Εφεντη, οµογενή στρατιωτικού του τουρκικού 
στρατού που παρέδωσε στον ελληνικό στρατό τα σχέδια των οχυρών για την τελική 
επίθεση του στρατού µας το 1913. Ο Εφέντης ζήτησε ως αντάλλαγµα από τις ελληνικές 
αρχές να µείνει η πράξη µυστική και να γυρίσει αυτός και η οικογένεια του µε τις 
ανταλλαγές αιχµαλώτων στη Σµύρνη. Κάποιος δηµοσιογράφος αποκάλυψε όµως το 
γεγονός και ο Εφέντης µε την οικογένεια του φυλακίστηκαν και εκτελέστηκαν στη 
Σµύρνη. 
22 χλµ νοτιοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων βρίσκεται ένας εκ των σπουδαιότερων 
αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδας, η Δωδώνη. Στο χώρο που πρώτα λατρεύτηκε η 
Θεά Γη και στη συνέχεια εισήχθητε η λατρεία του Δία και της Δρυός και είναι γνωστός 
πανελληνίως για το Μαντείο του (αν και η προβολή του ως τώρα είναι φτωχή), υπάρχει: 
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το Αρχαίο Θέατρο (ένα από τα µεγαλύτερα της χώρας µε 18.000 θέσεις που 
κατασκευάστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ επί Πύρρου και το 1ο αιώνα π.Χ χρησιµοποιήθηκε 
ως αρένα από τους Ρωµαίους), το Πρυτανείο (ορθογώνιο κτίσµα του 4ου αιώνα π.Χ), 
το Στάδιο (του 3ου αιώνα π.Χ, από τα λίγα µε λίθινα καθίσµατα και χωρίς να έχει 
πλήρως ανασκαφεί), το Βουλευτήριο (του 4ου αιώνα π.Χ), την Ακρόπολη (στην 
κορυφή του λόφου, περιβάλλεται από πολυγωνικό τείχος του 4ου αιώνα π.Χ) και την 
Ιερά Οικία ή ναός του Διός (πρωτοχτίστηκε τον 4ο αιώνα π.Χ αλλά ο χώρος γνώρισε 
συνολικά 4 οικοδοµικές φάσεις). 
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3.7. Δίκτυα τεχνικής υποδοµής (βλ.χάρτη5) 

3.7.1. Οδικό δίκτυο 

Υπερτοπικό δίκτυο 
Τα Ιωάννινα είναι ο µείζων κυκλοφοριακός κόµβος της Ηπείρου όπου συναντώνται οι 
εθνικές οδοί Ιωαννίνων-Ηγουµενίτσας, Ιωαννίνων - Μετσόβου-Λάρισας, Ιωαννίνων - 
Κόνιτσας-Ελληνοαλβανικών συνόρων και Ιωαννίνων – Άρτας - Αντιρρίου. Το επαρχιακό-
κοινοτικό δίκτυο παρουσιάζει πολλές ελλείψεις, ιδιαίτερα σε δρόµους που εξυπηρετούν 
δάση και περιοχές βοσκοτόπων καθώς και αποµακρυσµένους οικισµούς. Τα 
προγραµµατιζόµενα και πραγµατοποιούµενα µεγάλα έργα οδικής υποδοµής που θα 
επηρεάσουν άµεσα την Ήπειρο είναι η Εγνατία οδός, ο άξονας Ηγουµενίτσας-Βόλου και 
οι ζεύξεις Ρίου-Αντιρρίου και Πρέβεζας-Ακτίου. 
 
Οδικό δίκτυο πόλης Ιωαννίνων 
Η οργάνωση του βασικού οδικού δικτύου των Ιωαννίνων είναι ακτινική, µε τις 
πρωτεύουσες αρτηρίες να συγκλίνουν προς το κέντρο της πόλης ενώ οι εγκάρσιες 
συνδέσεις είναι περιορισµένες. Σε σχέση µε το 1981 ο κυκλοφοριακός φόρτος στο κέντρο 
της πόλης αυξήθηκε κατά 75%, µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται οξυµένα κυκλοφοριακά 
προβλήµατα, που συντελούν σε µεγάλη υποβάθµιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων.  
 
Άλλες µεταφορές 
 
Ως προς τις αεροπορικές µεταφορές, το αεροδρόµιο των Ιωαννίνων, αν και  δεν 
εξασφαλίζει ασφαλή προσέγγιση µε όλες τις καιρικές συνθήκες, εξυπηρετεί την Ήπειρο 
µαζί µε το αεροδρόµιο του Ακτίου. 
Βασική έλλειψη στον τοµέα των µεταφορών παρατηρείται στους σιδηροδρόµους, αφού 
στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει οριστικός σχεδιασµός σιδηροδροµικής σύνδεσης της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε το υπόλοιπο σιδηροδροµικό δίκτυο της χώρας. 

3.7.2. Δίκτυο ύδρευσης και άρδευσης 
 
Ύδρευση 
 
Τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης υπόκεινται στην ευθύνη της Δηµοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.), η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες του 
πολεοδοµικού συγκροτήµατος Ιωαννίνων, καθώς και µέρος των αναγκών των κοινοτήτων 
Ανατολής, Περάµατος και Κρύας. Οι υπόλοιπες κοινότητες υδρεύονται από τις πηγές της 
Κρύας και της Τούµπας. 
Η ύδρευση της πόλης εξασφαλίζεται από την πηγή της Κρύας και από 5 γεωτρήσεις στην 
ίδια περιοχή. Οι ανάγκες ύδρευσης της πόλης καλύπτονται ικανοποιητικά από τους 
υπάρχοντες υδατικούς πόρους και ο συνολικά εξυπηρετούµενος πληθυσµός του δικτύου 
ύδρευσης Ιωαννίνων εκτιµάται σε περίπου 90.000 κατοίκους. 

Άρδευση 

Η κύρια πηγή κάλυψης των αναγκών άρδευσης των καλλιεργειών µέσω των δικτύων είναι 
η λίµνη Παµβώτιδα και επιπλέον οι πηγές Τούµπας. Έτσι µε βάση τη διακύµανση της 
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στάθµης της λίµνης καλύπτονται επαρκώς ή όχι οι ανάγκες άρδευσης του Λεκανοπεδίου 
και της ευρύτερης περιοχής του.  
 
3.7.3 Διάθεση Λυµάτων 
 
Αστικά Λύµατα 
 
Όλα τα σπίτια εξυπηρετούνται µε τον απορροφητικό ή σηπτικό βόθρο που διαθέτει κάθε 
σπίτι και ο οποίος δεν αδειάζει ποτέ ή πολύ σπάνια. Με τους απορροφητικούς βόθρους 
είναι πάντοτε υπαρκτός ο κίνδυνος της ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων νερών. 
Επιπλέον,  άλλο µεγάλο πρόβληµα είναι ότι πολλοί βόθροι είναι παράνοµα συνδεδεµένοι 
και αποχετεύουν κατευθείαν στα ρέµατα της περιοχής (Life-Περιβάλλον, 1999-2001). 
Δίκτυο αποχέτευσης καθώς επίσης και βιολογικό καθαρισµό διαθέτει µόνο η πόλη των 
Ιωαννίνων. Το δίκτυο αποχέτευσης άρχισε να κατασκευάζεται από τη ΔΕΥΑΙ το 1977 και 
παρέµεινε ανενεργό για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ώστε µετατράπηκε σε κλειστό στεγανό 
βόθρο. Ωστόσο µε συστηµατική συντήρηση και µε ελέγχους αποκαταστήθηκε και τέθηκε 
σε λειτουργία. Σήµερα το πρωτεύων δίκτυο αποχέτευσης έχει κατασκευαστεί σχεδόν 
εξολοκλήρου. Σε εξέλιξη βρίσκονται κάποιες εργολαβίες του δευτερεύοντος δικτύου. Το 
δίκτυο αποχέτευσης προορίζεται µόνο για οικιακά λύµατα και εκτείνεται σε ολόκληρο το 
ρυµοτοµικό σχέδιο της πόλης και επιπλέον σε τµήµα του Δ.Δ. Ανατολής καθώς και στην 
προβλεπόµενη επέκταση της πόλης. Περιλαµβάνει επίσης τα Δ.Δ. Περάµατος, Ελεούσας, 
Αγ. Ιωάννη, Κατσικά και την Πανεπιστηµιούπολη Ιωαννίνων. Το αποχετευτικό δίκτυο 
συνδέεται µε την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισµού που λειτουργεί και επεξεργάζεται 
τα βοθρολύµατα της πόλης. Η επεξεργασία είναι πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια µε τη 
µέθοδο της ενεργού ιλύος, µε πλήρη απονιτροποίηση και χλωρίωση των επεξεργασµένων 
λυµάτων. Αποδέκτης της εκροής είναι η τάφρος Λαψίστας που οδηγεί τα επεξεργασµένα 
λύµατα στον ποταµό Καλαµά. Όσον αφορά τον βιολογικό καθαρισµό υπάρχει σχέδιο 
αναβάθµισης της επεξεργασίας των λυµάτων σε τριτοβάθµια. 
 
Βιοµηχανικά – Βιοτεχνικά λύµατα 
 
Οι βιοτεχνίες και βιοµηχανίες που βρίσκονται στην περιοχή δε διαθέτουν στη συντριπτική 
πλειοψηφία τους βιολογικούς καθαρισµούς. Εξαίρεση αποτελούν η Αγροτική Βιοµηχανία 
Γάλακτος Ηπείρου «Δωδώνη», το τυροκοµείο της ΦΑΓΕ «Πίνδος», η Μεταλλουργική 
στο Κεφαλόβρυσο, η βιοµηχανία εµποτισµού ξυλείας «ΕΛΒΙΕΞ», τα βιοµηχανικά 
σφαγεία ΣΒΕΚΗ, ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισµός Ιωαννίνων «Πίνδος» και οι 
πτηνοτροφικές επιχειρήσεις Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το 
γεγονός ότι στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων δεν υπάρχει ούτε µία βιοµηχανία που να διαθέτει 
βιολογικό καθαρισµό. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων που βρίσκονται εγκατεστηµένες 
στη ΒΙΠΕ δεν έχουν παραγωγική διαδικασία, αλλά είναι αποθηκευτικοί χώροι, ψυγεία 
κλπ., γι’ αυτό δεν έχουν και παραγωγή αποβλήτων. Υπάρχουν όµως επιχειρήσεις όπως οι 
«Ηπειρωτικές Πρωτεΐνες», οι οποίες πρέπει να βρουν τρόπο διάθεσης των λυµάτων τους. 
Η υφιστάµενη κατάσταση στην περιοχή µελέτης φαίνεται συνοπτικά στον πίνακα που 
ακολουθεί. 

 

 



45 

  

Δήµος Υφιστάµενη Κατάσταση 

Δήµος Πασαρώνος 
- χρήση απορροφητικών και σηπτικών 
βόθρων 
- τα βοθρολύµατα οδηγούνται στη ΕΕΛ 
Ιωαννίνων 

Δήµος Περάµατος 95% χρήση απορροφητικών βόθρων – 
διάθεση στο υπέδαφος 

Τέως Δήµος Ιωαννιτών 

- 70% χωριστικό αποχετευτικό δίκτυο που 
οδεύει στην ΕΕΛ 
-  30% χρήση σηπτικών βόθρων – 
βοθρολύµατα οδηγούνται στην ΕΕΛ 
-  ΕΕΛ µε δευτεροβάθµια επεξεργασία – 
επεξεργασµένα καταλήγουν στην τάφρο 
Λαψίστας 

Κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων 
- χρήση απορροφητικών βόθρων- διάθεση 
στο υπέδαφος 
- έχει κατασκευαστεί  χωριστικό αποχετευτικό δίκτυο κατά 80% 

Δήµος Παµβώτιδος 
- χρήση στεγανών βόθρων  
- τα βοθρολύµατα διατίθενται στην ΕΕΛ 
Ιωαννίνων 

Δήµος Ανατολής 

- 30% χωριστικό αποχετευτικό δίκτυο το 
οποίο καταλήγει στη λίµνη Παµβώτιδα 
- 70% χρησιµοποιούν σηπτικούς βόθρους -τα 
βοθρολύµατα οδηγούνται στην ΕΕΛ 
Ιωαννίνων 

(Πηγή: Επεξεργασµένα στοιχεία, Σχέδιο Διαχείρισης Λυµάτων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, Μάιος, 
2001) 

 
Από τον παραπάνω πίνακα συµπεραίνεται ότι το 70% των νοικοκυριών της πόλης των 
Ιωαννίνων είναι συνδεδεµένα µε το αποχετευτικό δίκτυο και τα λύµατα τους οδηγούνται 
στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων, µε τελικό αποδέκτη την τάφρο της Λαψίστης 
και µετά τον ποταµό Καλαµά. Το υπόλοιπο 30% εξυπηρετείται µε σηπτικούς βόθρους τα 
βοθρολύµατα των οποίων οδηγούνται στην ΕΕΛ. Παρόλα αυτά υπάρχει ένας αριθµός 
νοικοκυριών που οι βόθροι τους είναι παράνοµα συνδεδεµένοι µε το δίκτυο των οµβρίων. 
Το ποσό των παράνοµων συνδεδεµένων βόθρων δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί 
ακριβώς. 
 
Δίκτυο αποχέτευσης (ακαθάρτων και οµβρίων) 
 
Τα έργα αποχέτευσης είναι το κύριο αντικείµενο της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. Τα δίκτυα αποχέτευσης 
οµβρίων-ακαθάρτων είναι τα πλέον συγκροτηµένα της πόλης και σχετικά καινούργια (η 
κατασκευή τους ξεκίνησε το 1977). Τα όµβρια της πόλης οδηγούνται µε 17 κύριους 
άξονες στη Λίµνη, ενώ δεν υπάρχει -ούτε προβλέπεται- ενδιάµεση επεξεργασία. 
Στην πόλη των Ιωαννίνων λειτουργεί εγκατάσταση βιολογικού καθαρισµού, 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας επεξεργασίας, µε τελικό αποδέκτη των 
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επεξεργασµένων λυµάτων τον ποταµό Καλαµά. Ένα µεγάλο ποσοστό των κοινοτήτων 
στην ευρύτερη περιοχή της Λίµνης αποχετεύουν σε απορροφητικούς βόθρους 
 
3.7.4. Δίκτυα µεταφοράς ενέργειας 
 
Το δίκτυο της ΔΕΗ καλύπτει το σύνολο του νοµού, ο οποίος εξυπηρετείται από το 
παρακάτω δίκτυο : 
- το εθνικό δίκτυο υψηλής τάσης 150 KV 

- το δίκτυο µέσης τάσης 15 KV 

- το δίκτυο χαµηλής τάσης 220-6.000 KV. 

 
3.7.5. Διαχείριση απορριµµάτων 
 
Στην περιοχή µελέτης λειτουργεί ένας ελεγχόµενος χώρος διάθεσης απορριµµάτων 
(χωµατερή), που ενώ βρίσκεται έξω από τα διοικητικά όρια του Δήµου Ιωαννιτών 
(περιοχή Δουρούτης) η διαχείρισή του γίνεται από το Δήµο. Η χωµατερή  εξυπηρετεί τους 
Δήµους Ιωαννιτών, Παµβώτιδος, Περάµατος, Πασσαρώνος, Δωδώνης, Ανατολής και 
Μπιζανίου και παρ’όλο που έχει αναβαθµιστεί, εξακολουθεί να µην ανταποκρίνεται στις 
σύγχρονες απαιτήσεις και χρειάζεται εξυγίανση και αποκατάσταση. 
 
3.8. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   
 
 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
Το Λεκανοπέδιο και η πόλη των Ιωαννίνων ως φυσικό ανθρωπο-γεωγραφικο και 
πολιτιστικό περιβάλλον, αλλάζει τα τελευταία χρόνια µε τρόπο δραµατικά έντονο και 
εµφανίζει πολλαπλές οριακές καταστάσεις της µελλοντικής βιωσιµότητας των 
κυρίαρχων παραµέτρων που καθορίζουν την ταυτότητά του. 
Η  ευάλωτη, εύθραυστη και ζωτική φύση , η λίµνη, οι µεγαλειώδεις φυσικοί ορεινοί 
χώροι, η αρµονική σχέση πόλης και φυσικού χώρου, οι γεωργικές εκτάσεις και όλα  
αυτά που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο ενός µοναδικά ενιαίου «τόπου», σήµερα 
πλήττονται µαζικά από τις συνέπειες µιας τυχαίας και άναρχης ανάπτυξης. 
Η δυνατότητα που προέκυψε για την ανάσχεση της παραπάνω δραµατικής για τον τόπο 
κατάστασης, µέσω των εκπονούµενων µελετών Γ.Π.Σ. και ΣΧΟΟΑΠ όχι µόνο 
απωλέσθη, διότι δεν έδωσε λύση στα οικιστικά, πολεοδοµικά και περιβαλλοντικά 
προβλήµατα του Λεκανοπεδίου, αλλά τουναντίον περιέπλεξε και µεγιστοποίησε 
περαιτέρω τα παραπάνω προβλήµατα. 
Η κατάτµηση του ενιαίου πολεοδοµικού συγκροτήµατος του Λεκανοπεδίου σε 
επιµέρους µελέτες χωρίς να υπάρχει σχεδιασµός σε ανώτερο επίπεδο, η έλλειψη 
συντονισµού και οι συνεχείς και πιεστικές  παρεµβάσεις από διάφορους φορείς και 
οργανωµένα συµφέροντα, είχαν σαν αποτέλεσµα αστοχίες στον σχεδιασµό, διότι 
κατεύθυναν τις µελέτες σε αλληλοαναιρούµενες, συγκρουόµενες και λανθασµένες 
προτάσεις.  
Χωροθέτηση ασύµβατων χρήσεων µεταξύ όµορων διαφόρων ενοτήτων, υπερτίµηση 
αναγκαίων χώρων επεκτάσεων για κατοικία, λανθασµένες χωροθετήσεις χρήσεων γης, 
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µη πρόβλεψη αναγκαίων χώρων πρασίνου και πάρκων επιπέδου πόλης, έλλειψη 
προτάσεων προστασίας της λίµνης σε σηµαντικά τµήµατά της, περιστασιακή 
αντιµετώπιση των µηχανισµών ανάπτυξης των περιοχών και µια σειρά άλλων άστοχων 
παρεµβάσεων, καθιστούν σήµερα την µελέτη του Ρυθµιστικού Σχεδίου του 
Λεκανοπεδίου  µοναδική ευκαιρία για κοινή και συντονισµένη διαµόρφωση 
χωροταξικών, οικιστικών, πολεοδοµικών και περιβαλλοντικών πολιτικών . 
 
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΗ θεωρεί ότι το εκπονούµενο Ρυθµιστικό Σχέδιο, όχι 
µόνο βρίσκεται µε τις επιµέρους προτάσεις του σε θετική κατεύθυνση, αλλά ότι θα 
αποτελέσει ένα ουσιαστικό και πραγµατικό εργαλείο χωροταξικής οργάνωσης και 
ανάπτυξης της περιοχής. 
 
Στόχοι – επιδιώξεις του Ρυθµιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων 
 
Οι βασικότεροι στόχοι και επιδιώξεις του Ρυθµιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων όπως 
αναφέρονται στην µελέτη είναι: 
 

• Η ανάδειξη του ρόλου των Ιωαννίνων στον εθνικό διαπεριφερειακό ευρωπαϊκό 
χώρο µε επιλογές εναρµονισµένες µε τον υπερκείµενο σχεδιασµό αλλά και µε 
την προώθηση τοπικών πολιτικών. 

• Η ισόρροπη και αειφορική  ανάπτυξη της περιοχής  
• Η προστασία της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονοµιάς και η συνετή 
διαχείριση των λοιπών πόρων συµπεριλαµβανοµένου το πόρου γη  

• Η ισόρροπη κατανοµή των αναπτυξιακών συντελεστών και η συµµετοχή στον 
αστικό πολιτισµό µε στόχο την ποιότητα της ζωής  

• Η ολοκλήρωση των υποδοµών και η δηµιουργία συµπαγούς πόλης ευρωπαϊκών 
δεδοµένων  

• Η διαφύλαξη της γεωργικής και αγροτικής δραστηριότητας ως ενδογενούς  
δραστηριότητας και ενδογενούς οικονοµικού πόρου και των αγροτικών τοπίων 
ως παράγοντα ζωής 

• Η ανάδειξη των περιοχών εξαιρετικής φυσικής οµορφιάς και πολιτιστικής και 
ψυχαγωγικής αξίας  

• Η προώθηση εργαλείων πολιτικών γης  
• Η προώθηση µαζικών µέσων µεταφοράς και η απεξάρτηση από το Ι.Χ. και 
• Η διατήρηση της ποιότητας και ελκυστικότητας του φυσικού περιβάλλοντος και 
των τοπίων της πόλης και της οικιστικής  αξίας των αναπτυγµένων περιοχών. 

 
 
Επιλογή Σεναρίου 
 
Μεσαίου µεγέθους πόλεις της τάξης των Ιωαννίνων, που στο Ειδικό Χωροταξικό 
αναφέρεται ως εθνικός πόλος δευτέρου επιπέδου, είναι κοινά αποδεκτό ότι έχουν 
κινητήριο ρόλο στης περιφερειακή ανάπτυξη και στην διατήρηση του κοινοτικού 
µοντέλου κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. 
Η ενίσχυση των µεσαίων πόλεων αποτελεί βασικό στοιχείο βιώσιµης ανάπτυξης  και 
βασική προϋπόθεση για την αναπτυξιακή βελτίωση των Περιφερειών τους και του 
Ευρύτερου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού χώρου. 
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Προς αυτή την κατεύθυνση η επιλογή του ΣΕΝΑΡΙΟ 1:   
 «Γιάννενα ανοικτή πόλη, ευρωπαϊκή, λειτουργική, αστική περιοχή, κέντρο 
διοίκησης και κόµβος ανάπτυξης» προκύπτει ως η  πλέον ενδεδειγµένη για την 
προώθηση των παραπάνω πολιτικών κατευθύνσεων και την επίτευξη των στόχων που 
ορίζονται από το Ρ.Σ.Ι.  
Με το σενάριο αυτό τα Γιάννινα που εκ των πραγµάτων θα λειτουργήσουν τελικά  ως 
δίπολο µε την Ηγουµενίτσα θα αποτελέσουν Λειτουργική Αστική περιοχή Ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος. 
Είναι προφανές όµως ότι ο ευρωπαϊκός προσανατολισµός της περιοχής δεν µπορεί να 
υλοποιηθεί  εάν δεν ολοκληρωθεί η κατασκευή των µεγάλων οδικών έργων της 
Εγνατίας , της Ιονίας οδού και της Ε 65 και εάν δεν συνδεθεί σιδηροδροµικά η περιοχή 
µε το υφιστάµενο δίκτυο της χώρας και µε τα διεθνή ευρωπαϊκά δίκτυα.   
 
 
Αναπτυξιακή φυσιογνωµία 
 
Στο Ρυθµιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων αναφέρεται ότι η αναπτυξιακή φυσιογνωµία της 
περιοχής πρέπει να στηριχθεί στην εκµετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 
της και ότι πρέπει να ληφθούν µέτρα για την στήριξη αυτών. Πρόταση που µας βρίσκει 
απολύτως σύµφωνους . 
 Η διατήρηση και ανάδειξη της φυσιογνωµίας της πόλης ως: 

• Παραλίµνιας πόλης µέσα σε ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον 
• Ιστορικής πόλης     και  
• Πόλης πολιτιστικής αναφοράς αλλά και  
• Η εκµετάλλευση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών υποδοµών  

είναι οι πυλώνες που θα στηριχτεί η ανάπτυξη της περιοχής. 
Είναι προφανές ότι για την στήριξη των παραπάνω αναπτυξιακών επιλογών πρέπει να 
ληφθούν σειρά µέτρων, που αν και προτείνονται, σε επόµενη φάση του Ρυµοτοµικού 
Σχεδίου Ιωαννίνων πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριµένα. 
 
 
 
Επί  µέρους προτάσεις του Ρυµοτοµικού Σχεδίου Ιωαννίνων 
 
Οργάνωση του Χώρου 
 
Το Ρυθµιστικό  Σχέδιο  Ιωαννίνων διευρύνει κατ΄  αρχήν τα αποφασισµένα όρια του 
Ρυθµιστικού Σχεδίου για λόγους ολοκλήρωσης της χωροαναπτυξιακής φυσιογνωµίας 
της αστικής περιοχής των Ιωαννινων και για την αποτροπή   αναπτυξιακών τάσεων - 
πιέσεων της περιοχής. 
Η περιοχή εφαρµογής του Ρ.Σ. σύµφωνα µε την πρόταση περιλαµβάνει τους Δήµους 
Ιωαννιτών, Παµβώτιδας, Ανατολής, Πασσαρώνος, Μπιζανίου, Δωδώνης, Εκάλης, 
Περάµατος και τα Δ.Δ. Επισκοπικού, Αβγού και Σερβιανών του Δήµου Αγ. Δηµητρίου, 
και προτείνει τη δηµιουργία 6 χωρικών ενοτήτων. 
Κατά την άποψή µας ο προσδιορισµός των ορίων της Λ.Α.Π. φαίνεται να απαιτεί 
επαναπροσέγγιση περιορίζοντας το όριά του που µάλλον είναι αρκετά διευρυµένα. 
Κριτήρια όπως η άµεση λειτουργική συνάφεια των περιοχών , τα κοινά 
γεωµορφολογικά και υδογεωλογικά χαρακτηριστικά, οι κοινές αναπτυξιακές 
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προοπτικές και στόχοι και τα κοινά χωροταξικά, κυκλοφοριακά, οικιστικά και 
περιβαλλοντικά προβλήµατα προσδιορίζουν το πεδίο εφαρµογής του Ρ.Σ.Ι. 
Φαίνεται ότι ένα τέτοιο συγκροτηµένο και λειτουργικό σχήµα θα µπορούσε µελλοντικά 
να αποτελέσει και τα όρια ενός ενιαίου Δήµου µετά τη νέα Διοικητική µεταρρύθµιση. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, περιοχές όπως το βόρειο τµήµα της χωρικής ενότητας 3 
(Εκάλης), το δυτικότερο τµήµα της χωρικής ενότητας 4 (Γραµµενοχωρίων), θα πρέπει 
να επανεξετασθούν εάν είναι αναγκαίο να αποτελούν µέρος της Λ.Α.Π. του Ρ.Σ.Ι. 
Σ΄ αυτό το σηµείο θα θέλαµε να υπενθυµίσουµε την παλαιότερη πρότασή µας το όριο 
του Ρυθµιστικού να είναι ο υδροκρίτης του Λεκανοπεδίου. 
 Η περιοχή Δωδώνης θεωρούµε ότι µάλλον δεν πρέπει να αποτελέσει µέρος της Λ.Α.Π., 
όπως προτείνεται από το Ρ.Σ.Ι., διότι προκύπτει  ότι δεν υφίσταται χωρική συνάφεια µε 
το υπόλοιπο τµήµα εφαρµογής του Ρ.Σ.Ι. Πάντως παρόλο που η περιοχή προστατεύεται 
ικανοποιητικά από το υφιστάµενο διάταγµα, η εκπόνηση ενός ΣΧΟΟΑΠ θα συνέβαλε 
θετικά προς την ανάπτυξη και επιπλέον προστασία της. Σε κάθε περίπτωση  και 
ανεξάρτητα της αποδοχής ή µη της πρότασής µας, για την χωρική ενότητα Δωδώνης, 
θεωρούµε ότι οι οικισµοί Νεοκαισάρειας και Μπάφρας δεν µπορούν να αποτελέσουν 
τοπικά κέντρα  της περιοχής, όπως προτείνεται, διότι οι οικισµοί αυτοί  ιστορικά και 
πολιτισµικά δεν έχουν σχέση µε  την περιοχή Δωδώνης. 
 
 
Οργάνωση Αστικής περιοχής Ιωαννίνων 
 
Στο Ρ.Σ.Ι. προτείνεται ο κεντρικός πυρήνας της Αστικής περιοχής να συγκροτείται από 
την «συµπαγή» πόλη των Ιωαννίνων, που προσδιορίζεται από τα όρια  του 
Ρυµοτοµικού Σχεδίου του 78 και η υπόλοιπη χωρική ενότητα της πόλης να είναι ο 
χώρος των αστικών προαστίων. 
Για το τµήµα µεταξύ «Δόµπολη» και πάρκου Πυρσινέλλα συµπεριλαµβανοµένου του 
στρατοπέδου Βελισαρίου προτείνεται ανάπλαση και ανασχεδιασµός της περιοχής. Αν 
και σε γενικές γραµµές συµφωνούµε µε το παραπάνω, θεωρούµε όµως αναγκαίο το 
Στρατόπεδο Βελισαρίου, το οποίο στην ουσία οικοπεδοποιείται από την εκπονούµενη 
µελέτη που πρέπει να παγώσει, σε κάθε περίπτωση να αποτελέσει πολύτιµο απόθεµα 
γης ενός ευρύτερου µελλοντικού σχεδιασµού και   να απεµπλακεί η πόλη από την 
υφιστάµενη λεόντεια σύµβαση   µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.  
Για ότι αφορά το πάρκο Πυρσινέλλα πιστεύουµε ότι πρέπει να αποκτήσει αποκλειστικά 
το χαρακτήρα αστικού πρασίνου. 
Πρέπει επίσης να τονίσουµε  ότι τα δευτερεύοντα πολεοδοµικά  κέντρα που 
προτείνονται, στον Άγιο Ιωάννη  και στην Ανατολή, για να µη γίνουν υπέρµετρα 
ανταγωνιστικά στο κέντρο της πόλης και οδηγήσουν σε µαρασµό την πρωτεύουσα 
εµπορική ζωή της, είναι αναγκαίο να συνοδευτούν από αντίστοιχα µέτρα που να 
ενισχύουν την λειτουργικότητα του κέντρου της πόλης. Όπως π.χ. την δηµιουργία 
εσωτερικού δακτυλίου, µε χώρους στάθµευσης σ΄ επαφή µε αυτόν, εκτεταµένες 
πολεοδοµήσεις εντός του δακτυλίου, αύξηση του χώρου πρασίνου κλπ. 
Η ολοκλήρωση της οργάνωσης της πόλης µε την αποκατάσταση της λειτουργίας του 
συστήµατος πόλης-λίµνης σε όλο το παραλίµνιο µέτωπό της, µε την δηµιουργία 
Δηµοτικού Μητροπολιτικού Πάρκου και Οικολογικού Πάρκου πέριξ της λίµνης σε 
συνδυασµό µε τον Αρχαιολογικό χώρο της Καστρίτσας είναι µια από τις πλέον 
ουσιαστικές προτάσεις του Ρ.Σ.Ι. για την ανάδειξη του µοναδικού φυσικού κάλλους της 
περιοχής και την προστασία της Λίµνης  και των σπανίων ενδιαιτηµάτων της. 
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Η φιλοσοφία διατήρησης , επέκτασης και αναβάθµισης µεγάλων πόλων αστικού και 
περιαστικού πρασίνου και η προστασία της περιοχής δυτικά του αισθητικού δάσους του 
οικισµού Άµµος έως τον περιφερειακό δρόµο, µας βρίσκουν κατ΄ αρχή σύµφωνους 
διότι θα συµβάλουν σηµαντικά στην ανάσχεση της άναρχης οικιστικής εξάπλωσης στην 
περιοχή.  
Ο περιορισµός των αναίτιων και αβάσιµων εκτεταµένων επεκτάσεων που προτείνονται 
από τα εκπονούµενα Γ.Π.Σ., είναι από τις θετικότερες προτάσεις στου Ρ.Σ.Ι., 
ευεργετικές όχι µόνο στην λειτουργία και συνοχή του χώρου αλλά και στην διατήρηση 
και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.  
Η ενοποίηση των ανοικτών χώρων πρασίνου του κέντρου της πόλης και η διασύνδεσή 
τους µε την παραλίµνια περιοχή, είναι αναγκαία ενέργεια για την  ανάδειξη, αξιοποίηση 
και λειτουργικότητα της. (Ήδη υπάρχουν διατυπωµένες προτάσεις από αρχιτεκτονικό 
διαγωνισµό που έκανε ο Δήµος Ιωαννιτών και που δεν έχουν υλοποιηθεί). 
Τέλος πιστεύουµε ότι η µετατροπή του υφιστάµενου Εθνικού Σταδίου σε πάρκο µε 
δραστηριότητες ψυχαγωγίας και αθλοπαιδιών θα αναβαθµίσει την έντονα 
πολεοδοµηµένη περιοχή και θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της. 
Εµφανής στην µελέτη του Ρ.Σ.Ι. είναι η έλλειψη πρότασης χωροθέτησης τουριστικών 
δραστηριοτήτων.  
Πιθανή περιοχή για την χωροθέτηση αυτής της δραστηριότητας κατά την άποψή µας, 
είναι η περιοχή Μάτσικα από τα όρια του οικισµού Παµβώτιδος εως το τέλος του 
παραλιακού δρόµου διατηρώντας την απόσταση των 100 µέτρων από την ακτή. Το 
υπόλοιπο τµήµα έως τις εγκαταστάσεις της Λινοµοπούλας να διατηρηθεί ως χώρος 
πρασίνου. 
Στις περιοχές εντός του Ρ.Σ.Ι. όπου προτείνεται γεωργική και κτηνοτροφική χρήσης , 
θεωρούµε ότι πρέπει για του γνωστούς περιβαλλοντικούς λόγους να επιτραπεί µόνο η 
γεωργική χρήση. 
Προς θετική κατεύθυνση βρίσκονται επίσης και οι προτάσεις οργάνωσης συστήµατος 
δραστηριοτήτων υπερτοπικής σηµασίας του τριτογενή και δευτερογενή τοµέα και των 
µεταφορών που προτείνονται στην νότια προαστιακή περιοχή της ενότητας, όπως το 
πάρκο Πολιτισµού και Αναψυχής, οι εγκαταστάσεις Υγείας και Έρευνας, το Αθλητικό 
Κέντρο, η Τεχνούπολη, το Επιχειρηµατικό πάρκο και ο χώρος Διαµετακόµισης νότια 
του Κατσικά. Θεωρούµε όµως πέρα των παραπάνω αναγκαία  και τη δηµιουργία 
µικρού Επιχειρηµατικού πάρκου και Διαµετακοµιστικού Κέντρου στις παρυφές του 
κόµβου  της Ιονίας και Εθνικής Οδού απέναντι από την ΒΙΠΕ που θα συµβάλουν 
συµπληρωµατικά στις λειτουργίες της. 
Απαιτεί επιπλέον διασαφήνιση ό τρόπος σύµφωνα µε τον οποίο προέκυψε η δηµιουργία   
των τοπικών κέντρων των ενοτήτων Πεδινής- Κοσµηράς, Λογγάδων-Βασιλικής, 
Περάµατος-Αµφιθέας και Ελεούσας. Κατά την άποψή µας µάλλον πρέπει να 
επανεξετασθεί η χωροθέτησή τους. Η χωροθέτηση του τοπικού κέντρου µεταξύ 
Σταυρακίου και Μαρµάρων µάλλον πρέπει να καταργηθεί, διότι δηµιουργεί 
προϋποθέσεις για οικιστική επέκταση, κάτι το οποίο δεν είναι στην φιλοσοφία της 
µελέτης γι αυτή την περιοχή. 

 
 
 

Μεταφορές –Μετακοµίσεις 
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Το ΤΕΕ/ΤΗ όσον αφορά  τον διαπεριφερειακό χώρο –εξωτερική προσπελασιµότητα, 
διαπιστώνει ότι οι απόψεις που διατυπώνονται από το Ρ.Σ.Ι. συµπίπτουν µε τις θέσεις 
του και θεωρεί ότι αυτές υπακούουν στους γενικούς και ειδικούς στόχους των σεναρίων 
βιώσιµης αστικής ανάπτυξης της περιοχής. 
Όσο αφορά τις µετακινήσεις στα πλαίσια του Λεκανοπεδίου συµφωνούµε ότι κυρίαρχοι 
στόχοι είναι: 

• Η αποφυγή διαµπερών κινήσεων δια της πόλης και η πρόσβαση σε 
κόµβους εξυπηρέτησης 

• Η µείωση των κινήσεων µε ΙΧ 
• Η διευκόλυνση της κίνησης µε Μεσα Μαζικής Μεταφοράς 
• Η µετεπιβίβαση στο ΤΡΑΜ-ΟΣΕ-ΚΤΕΛ  από το ΙΧ 

 
Για την κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης θεωρούµε ότι η επιλογή του µοντέλου τύπου 
ηµιιστού αράχνης που προτείνεται, συµπληρωµατικά προς τους διαµπερείς άξονες 
Νότου –Βορά της πόλης, είναι η πλέον ενδεδειγµένη λύση, έναντι υπογειοποιήσεων ή 
άλλων λύσεων που έχουν προταθεί. 
Θεωρούµε όµως απαραίτητο την κατασκευή ανισόπεδων κόµβων στις διασταυρώσεις 
της παράκαµψης µε το αστικό δίκτυο τουλάχιστον στους κόµβους Καρδαµίτσια, 
Σταυράκι, Δουρούτης και Ανατολής. Εξακολουθούµε επίσης να διατηρούµε 
επιφυλάξεις για τον ηµικόµβο της Πεδινής και της διέλευσης  µεγάλου τµήµατος της 
κυκλοφορίας διαµέσου του αστικού ιστού της κοινότητας Πεδινής. 
Είναι θετική η πρόταση του Δήµου Περάµατος για την κατασκευή ηµικόµβου στην 
έξοδο της σήραγγας του Δρίσκου στην περιοχή της Μπαλτούµας  παρόλου που 
βρίσκεται εκτός ορίων του Ρυθµιστικού, όχι µόνο για την διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας από και προς Θεσσαλονίκη των κατοίκων των Βορειοανατολικών 
περιοχών του Λεκανοπεδίου χωρίς να διέρχονται από τις κεντρικές αρτηρίες του, αλλά 
και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι το τµήµα αυτό της υφιστάµενης εθνικής οδού Πέραµα 
–Δρίσκος-Μπαλτούµα , µαζί µε την παράκαµψη της Ελεούσας µπορεί να αποτελέσει µε 
την Ιόνια Οδό και την Εγνατία ολοκληρωµένο εξωτερικό δακτύλιο του Λεκανοπεδίου.  
Όπως ήδη αναφερθήκαµε η επιλογή κατασκευής δικτύου ΤΡΑΜ αποτελεί ελκυστική 
λύση για πολλές µετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή της πόλης  που θα δώσει 
ταυτόχρονα την δυνατότητα ανάπλασης σηµαντικού τµήµατός της. 
 Το ΤΡΑΜ όπως προτείνεται να λειτουργήσει,  δεν  είναι µέσο τουριστικής ξενάγησης 
αλλά ουσιαστικό µέσο µαζικής µεταφοράς των κατοίκων της περιοχής και βασικό 
εργαλείο για τις περαιτέρω πεζοδροµήσεις. Είναι προφανές ότι η µελέτη σκοπιµότητας 
και οι προκαταρκτικές µελέτες που θα γίνουν για το σκοπό αυτό θα προσδιορίσουν και 
τις καταλληλότερες διαδροµές. 
Από τις προτεινόµενες διαδροµές η διαδροµή Πεδινή –Πανεπιστήµιο-Κέντρο πόλης-
Αεροδρόµιο-Ελεούσα - ΒΙ.ΠΕ. βελτιωµένη µε κλάδο προς το Νοσοκοµείο Χατζηκώστα 
προκύπτει ως πλέον ενδιαφέρουσα. 
Από τις προτεινόµενες θέσεις χωροθέτησης των σταθµών ΚΤΕΛ, Επιβατικού 
Σιδηροδροµικού Σταθµού και ΤΡΑΜ , θεωρούµε ως πλέον λειτουργική την θέση της 
περιοχής Πεδινής.Η χωορθέτηση του Σιδηροδροµικού εµπορευµατικού σταθµού στην 
θέση Νότια του Κατσικά, είναι ενδεδειγµένη µια και στην περιοχή προτείνονται 
συναφείς δραστηριότητες. 
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Κλείνοντας θέλουµε να αναφέρουµε για µια ακόµη φορά ότι η εκπόνηση του Ρ.Σ.Ι. 
είναι ένα από τα σηµαντικότερα έργα που εκτελούνται στο Λεκανοπέδιο διότι δεν  
οργανώνει απλώς χωροταξικά και πολεοδοµικά την περιοχή, αλλά οργανώνει και 
προσδιορίζει το µέλλον της ίδιας της ζωής µας στο Λεκανοπέδιο. Γι  αυτό το λόγο 
θεωρούµε απαραίτητο παρά τις πιέσεις που θα υπάρξουν από φορείς και οργανωµένα 
συµφέροντα ενάντια στις προτάσεις του, ότι αυτό πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
υλοποιηθεί στις βασικές κατευθύνσεις που προσδιορίζει. Επίσης πρέπει να ληφθεί 
µέριµνα, ώστε τα εκπονούµενα Γ.Π.Σ. και ΣΧΟΟΑΠ  που εκ   των  πραγµάτων δεν 
µπορούν να θεσµοθετηθούν ως έχουν, λόγω των µεγάλων αντιθέσεων και συγκρούσεων 
που παρουσιάζουν οι προτάσεις τους, πρώτα να εναρµονιστούν µε το Ρυθµιστικό 
Σχέδιο, που πρέπει να τρέξει απρόσκοπτα και µε ταχύτατους ρυθµούς, και µετά να 
θεσµοθετηθούν. 
 
 
(ΤΕΕ ΗΠΕΙΡΟΥ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

                         ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Γενικά στοιχεία γεωµορφολογίας – γεωλογίας – υδρολογίας – 
υδρογεωλογίας (βλ.χάρτη 6) 
4.1. Γεωµορφολογία – υδρολογία 
Ο Νοµός Ιωαννίνων έχει έκταση 4990 Km2 και αποτελεί τον κατ’ εξοχήν ορεινό νοµό της 
Ελλάδος (περίπου το 89% της έκτασής του). Οι πεδινές εκτάσεις δεν υπερβαίνουν το 4%. Η 
οροσειρά της Πίνδου ορίζεται από τα ελληνοαλβανικά σύνορα στα βόρειοανατολικά µε τον 
Γράµµο (2.520µ) και συνεχίζεται νότια µε τα όρη Σµόλικας (2.637µ), Βασιλίτσα (2.249µ) 
Μαυροβούνι (2.160µ), Αυγό (Αυγό 2.177µ), Λάκµο (Περιστέρι 2.295µ). Νότια ορίζεται από 
τα Αθαµανικά όρη (Τζουµέρκα, 2.469µ) και δυτικά υψώνονται ο Δούσκος (Μερόπη, 
2.158µ), Τύµφη (Γκαµήλα 2.495µ) και Μιτσικέλι (1.810µ). Ακολουθούν δυτικότερα ο 
Μακρύκαµπος (1672µ), Κασιδιάρης (1.329µ), τα Κουρέντα (1.122µ) και Τόµαρος 
(Ολύτσικα 1.816µ). Στο δυτικό όριο µε το νοµό Θεσπρωτίας ορθώνονται τα όρη Τσαµαντά 
(Μουργκάνα 1.806µ) και τα όρη του Σουλίου (1.615µ). 

Ανάµεσα στις οροσειρές αναπτύσσονται οροπέδια µε σηµαντικότερο αυτό των Ιωαννίνων µε 
µέσο υψόµετρο 470µ. Στο κέντρο του αναπτύσσεται η λίµνη Παµβώτιδα και βορειότερα 
βρίσκεται η αποξηραµένη λεκάνη της Λαψίστας. Προς το Μέτσοβο αναπτύσσεται το 
οροπέδιο Πέντε Αλώνια. 

Με εξαίρεση το οροπέδιο Ιωαννίνων, ο νοµός διασχίζεται από πλούσιους σε νερό ποταµούς. 
Βόρεια του Μετσόβου πηγάζει ο Αωός, ο οποίος ρέει ανάµεσα στο Σµόλικα και την 
Γκαµήλα, συµβάλλει µε τον Βοϊδοµάτη και τον Σαραντάπορο στα βόρεια και εκβάλει στην 
Αλβανία. Ο Καλαµάς (Θύαµις) ρέει ανάµεσα στον Κασιδιάρη και το Μιτσικέλι µε 
κατεύθυνση δυτικά. Δέχεται τα στραγγίσµατα της Λεκάνης Λαψίστας και σηµαντικό µέρος 
των υπερχειλήσεων της Λίµνης Ιωαννίνων. Ο Αχέροντας τροφοδοτείται από το νερό του 
Σουλίου, ο Λούρος πηγάζει από το Τόµαρο και χύνεται στον Αµβρακικό κόλπο όπως και ο 
Άραχθος που συλλέγει τα νερά της ανατολικής περιοχής του Νοµού. 

Στα Βορειοδυτικά υπάρχει η λίµνη Ζαραβίνα, µε έκταση 0,5 km2 και βάθος 40m, και 
ανατολικά η τεχνητή λίµνη Αωού. Χαρακτηριστικές είναι οι µικρές «δρακόλιµνες» στους 
ορεινούς όγκους (Γκαµήλα, Σµόλικας). 
 

 
                                                Λίµνη Ζαραβίνα 
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Τεχνητή λίµνη Αώου.                                                                                  Δρακόλιµνη Τύµφης. 

 

 

4.2. Γεωλογία - Τεκτονική 
Η ευρύτερη περιοχή µελέτης αναπτύσσεται στις γεωτεκτονικές ζώνες Ιονίου και Ολονού – 
Πίνδου. Η Ιόνιος ζώνη που χαρακτηρίζεται σαν µια ηπειρωτική λεκάνη µε ηµιπελαγική ως 
πελαγική ιζηµατογένεση, παλαιογεωγραφικά διακρίνεται σε τρεις υποζώνες : 

• την εσωτερική (Ανατολική) 

• αξονική (ενδιάµεση) και 

• εξωτερική (δυτική και ανατολική) 
Στο σύνολό της εφιππεύει δυτικά στη ζώνη των Παξών. Σε γενικές γραµµές παρουσιάζει την 
παρακάτω στρωµατογραφική διάρθρωση : 

• Τη σειρά των εβαποριτών και τριαδικών λατυποπαγών 

• Τη σειρά των ανθρακικών πετρωµάτων Αν. Τριαδικών – Αν. Ηωκαίνου 

• Το φλύσχη Αν. Ηωκαίνου – Ακουιτανίου 

• Τις ψαµµίτο – µαργαϊκές αποθέσεις του Βουρδιγαλίου 

• Τις µειο – πλειοκαινικές αποθέσεις 

• Τις αλλουβιακές αποθέσεις 
Η τεκτονική της χαρακτηρίζεται από µια σειρά επάλληλων µεγασυγκλίνων και 
µεγααντικλίνων που επωθούνται και εφιππεύουν το ένα πάνω στο άλλο προς τα δυτικά. Οι 
άξονες τους παρουσιάζουν γενικά µια διεύθυνση ΒΔ – ΝΑ που νοτιότερα κάµπτονται και 
γίνονται ΒΒΔ – ΝΝΑ και ΒΒΑ – ΝΝΔ. 

Η ζώνη Πίνδου, χαρακτηρίζεται ως µια βαθειά αύλακα ανάµεσα στα υβώµατα των ζωνών 
Πελαγονικής και Γαβρόβου, διακρίνεται παλαιογεωγραφικά σε τρείς υποζώνες: την 
Υπερπινδική (ανατολική), αξονική (ενδιάµεση) και την εξωτερική (δυτική). Παρουσιάζει 
µεγάλες εναλλαγές στην ιζηµατογένεση (ανθρακική, πυριτική, κλαστική) και από 
στρωµατογραφική άποψη παρουσιάζει την παρακάτω διάρθρωση : 
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• Κλαστικοί τριαδικοί σχηµατισµοί 

• Εναλλαγές ανθρακικών – πυριτικών σχηµατισµών Αν. Τριαδικό – Σενώνιο 

• Μεταβατικά στρώµατα Μαιστριχτίου – Παλαιοκαίνου 

• Φλύσχης Αν. Ηωκαίνου 
Από τεκτονική άποψη η ζώνη της Πίνδου στην ευρύτερη περιοχή µελέτης εµφανίζεται σαν 
ένα τεκτονικό κάλυµµα επωθηµένο πάνω στην Ιόνια ζώνη. Τα τεκτονικά λέπια εµφανίζονται 
επωθηµένα το ένα πάνω στο άλλο µε κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά µε άξονες 
διεύθυνσης από Β – Ν έως ΒΒΔ – ΝΝΑ. Χαρακτηριστικές τεκτονικές δοµές είναι οι ορεινοί 
όγκοι των Τζουµέρκων και το Περιστέρι. 
Υδρογεωλογία 

Το υδατικό διαµέρισµα της Ηπείρου αναπτύσσεται κύρια στην Ιόνιο ζώνη και λιγότερο στις 
ζώνες Πίνδου και Γαβρόβου. Τα υδρογεωλογικά συστήµατα που αποτελούν το διαµέρισµα 
είναι τα εξής : Λεκάνη Άραχθου, Λούρου, Καλαµά, Αωού, Αχέροντα, Ιωαννίνων και 
καρστικό σύστηµα Πάργας. 

Καθοριστική στο διαχωρισµό αυτό είναι η υδρολιθολογική συµπεριφορά των γεωλογικών 
σχηµατισµών :  

•  Εβαπορίτες και Τριαδικά λατυποπαγή : αδιαπέραστοι σχηµατισµοί (οι ασβεστολιθικές 
και δολοµιτικές λατύπες προσδίδουν κάποια υδροπερατότητα) 

•  Ανθρακικά πετρώµατα : γενικά είναι υδροπερατά. Πρόκειται για τους ασβεστόλιθους 
Παντοκράτορα και τους ασβεοτόλιθους Αν. Σενώνιου που είναι έντονα καρστικοποιηµένοι. 
Οι ασβεστόλιθοι Βίγλας αποτελούµενοι από πυριτικά αργιλικά υλικά παρουσιάζουν 
µειωµένη υδροπερατότητα. Μάλιστα όταν είναι πυρήνας αντικλινικών δοµών παίζουν ρόλο 
αδιαπέρατου ορίου 

•  Φλύσχης : αδιαπέρατος µε περιορισµένο πορώδες και υδροφορία, κύρια στις ψαµµιτικές 
ενστρώσεις και τα κροκαλοπαγή. 

•  Ψαµµιτο – µαργαϊκές αποθέσεις Βουρδιγαλίου : αδιαπέρατες µε περιορισµένη 
υδροφορία στους µαργαϊκούς ασβεστόλιθους και τα κροκαλοπαγή τους. 

•  Μειοπλειοκαινικές αποθέσεις : αδιαπέρατες µε πορώδες στις άµµους, στα χαλίκια και τις 
κροκάλες. 

•  Αλλουβιακές αποθέσεις : µε πορώδες. 
Όλοι οι γεωλογικοί σχηµατισµοί κλαστικών ιζηµάτων µε πορώδες κόκκων και µε 
υδροφόρους ορίζοντες αποτελούν γενικά αδιαπέρατα όρια καρστικών συστηµάτων όταν 
είναι σε τεκτονική ή στρωµατογραφική επαφή µε τα ανθρακικά. 

4.3. Εδάφη  
4.3.1. Χρήσεις γης (βλ.χάρτη 7) 
Η κατανοµή της συνολικής έκτασης των εδαφών της περιµετρικής της λίµνης περιοχής όπως 
προκύπτει από τη µελέτη: «Σχέδιο Διαχείρισης, Αειφορικής Ανάπτυξης και Προστασίας 
Περιβάλλοντος Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Ζωνών της Ευρύτερης Περιοχής της Λίµνης 
Παµβώτιδας» (υπό εκπόνηση), µε βάση τα στοιχεία των απογραφών της ΕΣΥΕ (1981-1991), 
φαίνονται στον Πίνακα που ακολο 
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Πίνακας Π1: Χρήσεις γης στην περιοχή µελέτης (σε ‘000 στρέµµατα). 

Χρήση γης 1981 1991 
Εκατοστιαία 
κατανοµή 
1991 

Εκατοστιαία 
µεταβολή 
1991-1981 

1. Γεωργική Γη 167.5 147.9 24.6 -11.7 

2. Βοσκότοποι 322.6 348.0 57.8 +7.9 

• Δηµόσιοι (249.9) (255.7) (42.5) (2.3) 

• Ιδιωτικοί (72.7) (92.3) (15.3) (27.0) 

3. Δασικές εκτάσεις 46.9 42.2 7.0 -10.0 

4. Oικιστική χρήση 33.6 41.8 6.9 +24.4 

5. Εκτάσεις καλυπτόµενες από νερά 19.9 16.7 2.8 -16.1 

6. Άλλες εκτάσεις 5.6 5.7 0.9 +1.8 

Συνολική Έκταση 595.1 602 100.0 +1.2 

(Πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης, Αειφορικής Ανάπτυξης και Προστασίας Περιβάλλοντος 
Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Ζωνών της Ευρύτερης Περιοχής της Λίµνης Παµβώτιδας). 

 
 

Από τα στοιχεία αυτά γίνεται εµφανές ότι η κύρια χρήση στην περιοχή είναι οι βοσκότοποι 
(57,8%), οι οποίοι µάλιστα στη διάρκεια της  δεκαετίας 1981-1991 αυξήθηκαν κατά +7,9%. 
Όπως, φαίνεται και από τον πίνακα οι βοσκότοποι στην πλειοψηφία τους είναι δηµόσιοι. 
Η γεωργική γη, καλύπτει το 25% περίπου της συνολικής έκτασης, παρά τη σηµαντική 
µείωση - 11,7%, που παρουσίασε την δεκαετία 1981-1991. Η µείωση αυτή οφείλεται σε 
εκτάσεις που τέθηκαν σε αγρανάπαυση και στην αύξηση κατά 25% της οικιστικής έκτασης. 

4.3.2. Είδη καλλιεργειών  
Τα κύρια είδη καλλιεργειών στην περιοχή µελέτης είναι τα κηπευτικά, οι αροτραίες 
καλλιέργειες, οι δενδρώδεις καλλιέργειες και τα αµπέλια.  
Από τις προαναφερόµενες καλλιέργειες σηµαντικές απαιτήσεις σε νερό έχουν τα κηπευτικά 
και οι αροτραίες καλλιέργειες. Αντίθετα, στις εκτάσεις δενδρωδών καλλιεργειών και 
αµπελιών η άρδευση είναι περιορισµένη.  

Σύµφωνα µε τα Δελτία Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας Δήµων και Δηµοτικών 
Διαµερισµάτων έτους 1999 της ΕΣΥΕ, η γεωργική έκταση της περιοχής µελέτης 
υπολογίζεται σε 132.773 στρέµµατα. Η κατανοµή των καλλιεργειών, κατά βασικές οµάδες, 
παρουσιάζεται στον Πίνακα Π 
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Πίνακας Π2: Κατανοµή καλλιεργούµενων εκτάσεων. 

Καλλιέργεια 
Έκταση 
(στρέµµατα) 

Εκατοστιαία 
κατανοµή 

Κηπευτικά 2.416 1,8 

Αροτραίες 104.586 78,7 

Δενδρώδεις 612 0,5 

Άµπελοι 2.327 1,7 

Αγρανάπαυση 22.813 17,2 

Σύνολο γεωργικής γης 132.773 100 

Βαθµός αξιοποίησης 
γεωργικής γης (%) 

90,0 

(Πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης, Αειφορικής Ανάπτυξης και Προστασίας Περιβάλλοντος 
Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Ζωνών της Ευρύτερης Περιοχής της Λίµνης Παµβώτιδας). 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι εµφανής η κυριαρχία των αροτραίων 
καλλιεργειών στο σύνολο της καλλιεργούµενης έκτασης. Η συµµετοχή των κηπευτικών (που 
προσδιορίζουν υψηλό εισοδηµατικό συντελεστή και συντελεστή απασχόλησης), των 
αµπελοκαλλιεργειών και των δενδρωδών καλλιεργειών είναι ιδιαίτερα χαµηλή. 
Αξιοσηµείωτη είναι η καλλιέργεια κηπευτικών σε θερµοκήπια, παρά τις αντίξοες κλιµατικές 
συνθήκες της περιοχής. 

Ιδιαίτερα υψηλό κρίνεται το ποσοστό της γεωργικής γης που έχει τεθεί σε αγρανάπαυση 
(17,2%) γεγονός που υποδηλώνει χαµηλό βαθµό αξιοποίησής της.  

Η διάρθρωση των αροτραίων καλλιεργειών χαρακτηρίζεται από την υψηλή συµµετοχή  της 
µηδικής, του αραβόσιτου και της σίκαλης, καλλιέργειες που καλύπτουν έκταση 83.892 
στρεµµάτων (80,2% της έκτασης µε αροτραίες καλλιέργειες ή 63,2% τη συνολικής 
καλλιεργούµενης γεωργικής γης). Το γεγονός αυτό είναι αναµενόµενο καθώς τα προϊόντα 
αυτά χρησιµοποιούνται ως ζωοτροφές για την κτηνοτροφία της περιοχής. Οι µεγαλύτερες 
εκτάσεις καλλιέργειας µηδικής και αραβοσίτου βρίσκονται µέσα στα όρια των Δήµων 
Παµβώτιδας και Πασσαρώνος. Ειδικότερα, στα ΔΔ Ελεούσης, Κάτσικα, Κουτσελιού, (δεν 
περιλαµβάνεται στην περιοχή Οικοανάπτυξης), Καστρίτσης και Περάµατος όπου 
συγκεντρώνεται το 25% των αροτραίων καλλιεργειών καλλιεργείται το 35% περίπου της 
µηδικής, και το 30% του καλαµποκιού.  

Όσον αφορά στην αµπελουργία, αν και συµµετέχει µε ποσοστό µόλις 1,7% στις 
καλλιεργούµενες εκτάσεις, παρουσιάζει έντονη δυναµική. Πρόκειται για αµπελώνες  
οινοποιήσιµων σταφυλιών κυρίως στα Δ.Δ. Βουνοπλαγιάς, Ελεούσης, Λογγάδων και 
Πρωτόπαππα, µε προϋποθέσεις βιολογικής καλλιέργειας και, ταυτόχρονα, εκλεκτής 
ποιότητας οινοποιήσιµων σταφυλιών. Άλλωστε, από αµπελουργικής άποψης, το Δ.Δ. 
Πρωτόπαππα, υπάγεται στη γνωστή και θεσµικά οριοθετηµένη «Αµπελουργική Ζώνη 
Ζίτσα», µε τα οµώνυµα κρασιά, ονοµασίας προέλευσης ανώτερης ποιότητας. 
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4.3.3 Βιολογική καλλιέργεια 

Στο Νοµό Ιωαννίνων αναπτύσσεται η βιολογική γεωργία σε 1144,8 στρέµµατα, σύµφωνα µε 
τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για τη διάρθρωση γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων 
του έτους 1999-2000. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για την περιοχή µελέτης. 

4.4. Ορυκτοί πόροι-κοιτάσµατα 
Στο νοµό Ιωαννίνων απαντούν φώσφορο-ουρανιούχα κοιτάσµατα (περιοχή Μέγα-Πλάι 
Μιτσικελίου), το λιγνιτικό κοίτασµα Ιωαννίνων (βόρεια της πόλης) και µάρµαρα-αδρανή 
(περιοχή “Μονή Πατέρων”). Επίσης, έχουν καθοριστεί δύο λατοµικές περιοχές, σχετικά 
κοντά στο λεκανοπέδιο: η πρώτη στις κοινότητες Κληµατιάς-Καρίτσας και η δεύτερη στην 
κοινότητα Αναργύρων, ενώ λειτουργούν νόµιµα 6 µεµονωµένα λατοµεία αδρανών υλικών (3 
µέσα στο λεκανοπέδιο, 1 στην Κληµατιά, 1 στο Δελβινάκι και 1 στο Κεντρικό Ζαγόρι) 

4.5. Στοιχεία ποιότητας ατµόσφαιρας – ηχορύπανση 
Η ατµοσφαιρική ρύπανση στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων οφείλεται σε σηµειακές κυρίως 
πηγές, οι οποίες παράγουν περιορισµένη ποσότητα αερίων ρύπων, που στο συνολό τους δεν 
πρέπει να θεωρούνται ανησυχητικοί. Ως σηµαντικότερες πηγές αέριας ρύπανσης 
αναφέρονται τα κεραµουργεία, τα λατοµεία αδρανών υλικών και τα συγκροτήµατα 
παραγωγής ασφαλτοµιγµάτων. 
Ένα σηµαντικό πρόβληµα, που αντιµετωπίζει το λεκανοπέδιο, είναι η δυσοσµία, που 
δηµιουργείται από τα χοιροστάσια και τα πτηνοτροφεία.  

Τέλος, όσον αφορά στην ηχορύπανση και σύµφωνα µε στοιχεία του 1992, µετρήθηκε 
υπέρβαση της ανεκτής στάθµης θορύβου σε πολλές περιοχές κατά µήκος συγκεκριµένων 
οδικών αξόνων της πόλης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ         

ΛΙΜΝΗ ΛΑΨΙΣΤΑΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ –           
ΛΙΜΝΗ ΛΑΨΙΣΤΑΣ 

ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ 

Στην ιστορική εξέλιξη της λίµνης Παµβώτιδας µπορούµε να διακρίνουµε δύο µεγάλες 
βιολογικές φάσεις, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω (Λάµπρου, 1998):  

Α.Η πρώτη φάση φτάνει µέχρι τις αρχές του αιώνα και είναι περίοδος χωρίς ιδιαίτερα 
προβλήµατα για τη λίµνη.  

Β.Η δεύτερη εκτείνεται από τις αρχές του αιώνα µέχρι σήµερα, είναι περίοδος παρεµβάσεων 
του ανθρώπου στη λίµνη µε όλες τις συνέπειες που αυτές προκάλεσαν και προκαλούν.  

Τη δεύτερη βιολογική φάση µπορούµε να τη χωρίσουµε σε τέσσερις επιµέρους περιόδους:  

1)Στην πρώτη περίοδο, από τις αρχές του αιώνα µέχρι το 1960, ο κύριος στόχος ήταν η 
ικανοποίηση των άµεσων αναγκών της κοινωνίας, όπως αλιεία, κυνήγι, άρδευση. Οι τεχνικές 
γνώσεις και οι δυνατότητες της εποχής δεν επέτρεπαν ριζικές αλλαγές στο οικοσύστηµα, µε 
αποτέλεσµα να διατηρείται η καθαρότητα και η αισθητική του.  

2)Η δεύτερη περίοδος, 1960-1980, είναι εποχή γενικότερης ανάπτυξης της χώρας, µετά τη 
δοκιµασία του Β’ Παγκοσµίου και του Εµφυλίου πολέµου. Την περίοδο αυτή αναπτύσσεται 
ένα ολοκληρωµένο σχέδιο, µε στόχο την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην 
περιοχή του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων, χωρίς δυστυχώς να λαµβάνονται υπόψη οι 
περιβαλλοντικές συνέπειες. Το σχέδιο αυτό αναλυτικότερα περιελάµβανε:  

i) την αποξήρανση της Λαψίστας και την απόδοση της γης στη γεωργία 

ii) τη βελτίωση των εδαφών σε παραδοσιακά βαλτώδεις περιοχές, όπως η Λαψίστα, η 
Καστρίτσα, η Μπάφρα, κ.α., καθώς και άλλες παρόχθιες περιοχές της λίµνης  

iii) την άρδευση των εκτάσεων από τη λίµνη.  

Παράλληλα, η γενικότερη οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής είχε ως απόρροια την αύξηση 
του πληθυσµού της πόλης και των οικονοµικών δραστηριοτήτων. Φυσικά η κοινωνία 
ωφελήθηκε από το σύνολο των παρεµβάσεων, χωρίς όµως να αποφύγει το περιβαλλοντικό 
τίµηµα. Τα αρνητικά αποτελέσµατα της γενικότερης αναπτυξιακής πολιτικής στην περιοχή 
δεν άργησαν να φανούν και µάλιστα µε ιδιαίτερη ένταση στη λίµνη. Τα διαχειριστικά σχέδια 
στο παραλίµνιο και η αποξήρανση περιοχών όπως η Λαψίστα, είχαν ως αποτέλεσµα τη 
µείωση της έκτασης και του όγκου του νερού της λίµνης. Επίσης, περιοχές όπου 
παραδοσιακά έβρισκαν καταφύγιο και χώρο αναπαραγωγής τα διάφορα είδη πανίδας, 
καταστράφηκαν ή αλλοιώθηκαν µε αποτέλεσµα να γίνει προβληµατική και η ίδια η φυσική 
αναπαραγωγή των ψαριών. Πολλά είδη έπαψαν να επισκέπτονται τη λίµνη, ενώ είδη που 
χαρακτήριζαν το τότε οικοσύστηµα, όπως το χέλι, η µαρίτσα και η καραβίδα, περιορίστηκαν 
σε µεγάλο βαθµό ή εξαφανίστηκαν. Τέλος η ρύπανση εµφανίζεται µε έντονα συµπτώµατα 
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ευτροφισµού, ενώ ανησυχητικά είναι τα επίπεδα µετρήσεων σε ορισµένα τοξικά µέταλλα, 
όπως ο µόλυβδος. 

3)Η τρίτη περίοδος, 1980-1985, είναι περίοδος που αρχίζει η τοπική κοινωνία να 
συνειδητοποιεί την ύπαρξη των προβληµάτων και να αναζητεί άµεσες λύσεις. Στην εν λόγω 
περίοδο και στα πλαίσια αυτού του προβληµατισµού εντάσσεται η κατασκευή του 
βιολογικού καθαρισµού της πόλης καθώς και η δηµιουργία διαφόρων οργανισµών και 
φορέων για την εξυγίανση της λίµνης. Τίθεται λοιπόν η έννοια του διαχειριστικού σχεδίου 
καθώς καθίσταται πλέον φανερό ότι τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί δεν 
προέρχονται από µια µόνο κατεύθυνση αλλά είναι προϊόν συνδυασµού και άθροισης των 
παρεµβάσεων που δέχεται το οικοσύστηµα από τη γεωργία, την αλιεία και τη ρύπανση από 
τις βιοµηχανίες και την πόλη, χωρίς να εξαιρεθεί βέβαια και τη φυσική γήρανση του 
οικοσυστήµατος. 

Η τέταρτη περίοδος, από το 1985 µέχρι και σήµερα, είναι µια περίοδος υλοποίησης των 
έργων που αποφασίστηκαν και των πρώτων θετικών αποτελεσµάτων, που απορρέουν. Τα 
κυριότερα από αυτά συνοψίζονται στα εξής: Η λειτουργία του βιολογικού καθαρισµού από 
το 1992 συνέβαλε στη µείωση των οργανικών φορτίων που έφθαναν στη λίµνη από τις 
παράνοµες συνδέσεις. Το κλείσιµο των δηµοτικών σφαγείων έθεσε τέρµα στην ανεξέλεγκτη 
απόρριψη ρύπων στη λίµνη. Η περιοδική κοπή µέρους του καλαµώνα, έστω και µε τον 
ευκαιριακό τρόπο που έγινε συνέβαλε στη µερική αποσυµφόρησή του.  

Η εφαρµογή προγραµµάτων εµπλουτισµού, είχε ως στόχο τη βελτίωση των βιολογικών και 
φυσικοχηµικών δεικτών της λίµνης και την αύξηση της ιχθυοπαραγωγής. Όλα τα ανωτέρω 
µέτρα συµβάλουν αποφασιστικά στη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης της λίµνης.   
Με τη σωστή διαχειριστική πολιτική θα µπορέσει η λίµνη να επανέλθει στη φυσιολογική της 
κατάσταση.  

5.1. Γεωµορφολογική εξέλιξη της λίµνης 

Η διαµόρφωση της λεκάνης των Ιωαννίνων οφείλεται στην τεκτονική και στην 
καρστικοποίηση των ασβεστολίθων του υποβάθρου. Πρόκειται για πόλγη στην οποία το 
νερό διοχετεύονταν αρχικά από καταβόθρες. Σταδιακά επήλθε στεγανοποίηση του πυθµένα 
µε αργιλικά υλικά και άλλες αποθέσεις δηµιουργώντας την αρχική λίµνη. 
Η σηµερινή εικόνα της περιοχής προσοµοιάζει στο στάδιο ωριµότητας του Καρστικού 
κύκλου (κατά Cvijic). Η απόθεση φερτών υλικών εκτός της λεκάνης έχει µεταβληθεί 
δραµατικά µετά την αποστράγγιση της Λαγκάτσας προς τη λίµνη (1968) και όχι πλέον προς 
την Καταβόθρα στη Μπάφρα, καθώς και εξαιτίας άλλων πεδινών διευθετήσεων από το 1952 
και µετά. Με τις παραπάνω ενέργειες στον υπολίµνιο χώρο, καταλήγει σηµαντικό µέρος του 
λεπτόκοκκου αργιλικού υλικού που παλαιότερα κατέληγε στα ριπίδια των χειµάρρων. 

Στην µελέτη «Η λίµνη Παµβώτιδα» (Ήπειρος Α.Ε. Κωτούλας κ.α. Μέρος Ι, "Η µορφολογική 
εξέλιξη της λίµνης"), παρατίθεται αναλυτική περιγραφή της εξέλιξης της Παµβώτιδας στο 
χρόνο έως σήµερα  
Τα αρχικά όρια της προσχωτικής εξέλιξης των ρευµάτων κατά τη ροή τους προς τη λίµνη 
καθορίστηκαν, αρχικά, από το ανάγλυφο της περιοχής. Στην εποχή σχηµατισµού της λίµνης 
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δεν υπήρχαν τα ιζήµατα του πεδινού χώρου. Εκτιµάται ότι το υψόµετρο της παλαιάς λίµνης 
δε διέφερε σηµαντικά από το σηµερινό. 

Η Λίµνη Παµβώτιδα επικοινωνούσε µε την παρακείµενη λίµνη-έλος της Λαψίστας. Στους 
ιστορικούς χρόνους. 

Το κρίσιµο στοιχείο στη µορφολογική εξέλιξη της λίµνης ήταν τα έργα πεδινών 
διευθετήσεων, µε τα οποία (µετά το 1969) το υδρογραφικό δίκτυο που καταλήγει στη λίµνη, 
αυξάνει προσθέτοντας σηµαντικές ποσότητες φερτών υλών από τη λεκάνη Λαγκάτσας. Από 
το 1953 και κυρίως µετά το 1969 προκύπτει ότι χαρακτηριστικές αποστάσεις της λίµνης 
έχουν µεταβληθεί προς τα κάτω : 

• ο άξονας Κάστρο-Καστρίτσα µεταβλήθηκε κατά περίπου 10% του αρχικού 

• ο άξονας Ανατολή-Παναγία Ντουραχάνι κατά περίπου 6%  

Επισηµαίνεται ότι, εξαιτίας των έργων παρατηρείται αυξηµένη στερεοµεταφορά προς τη 
λίµνη και όχι διασπορά τους στις ευρείες πεδινές περιοχές, λόγω έλλειψης έργων 
συγκράτησης των αιωρούµενων υλικών καθώς και έργων απόσβεσης των χειµάρρων. 
Αποπειράθηκε αναπαράσταση της µελλοντικής εξέλιξης µε προοπτική 240 έτη µετά το 1982. 

5.2. Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΛΑΨΙΣΤΑΣ  

Γενικά για τη λίµνη  

Στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, εκτός από τη λίµνη Παµβώτιδα, υπήρχε και µια δεύτερη 
λίµνη, αυτή της Λαψίστας, η οποία βρισκόταν στο βορειοδυτικό άκρο του λεκανοπεδίου. Οι 
δύο λίµνες ήταν σε κοντινή απόσταση µεταξύ τους, χωρίζονταν από ελώδεις εκτάσεις και 
επικοινωνούσαν µε υπόγεια σήραγγα (Γκανιάτσας, 1970). Τους χειµερινούς µήνες λόγω της 
πολυοµβρίας και κατά συνέπεια της αύξησης της ποσότητας των νερών που κατέληγαν στη 
λίµνη, οι χωνεύτρες δεν αρκούσαν για να διοχετεύσουν όλη αυτή την τεράστια ποσότητα 
νερού. Έτσι το νερό πλεόναζε και λίµναζε όλη η περιοχή της Λαψίστας. Τα αυλάκια 
ξεχείλιζαν, µε αποτέλεσµα να κατακλύζεται όλη η λεκάνη και να σχηµατίζεται µια νέα 
λίµνη, η οποία ήταν πλέον ενωµένη µε τη λίµνη των Ιωαννίνων. Κατά τη διάρκεια των 
θερινών µηνών, λόγω της παρατεταµένης ανοµβρίας, σηµειωνόταν βαθµιαία ελάττωση της 
στάθµης των νερών και συνεπώς, η µεγάλη λίµνη που σχηµατιζόταν το χειµώνα, χωρίζονταν 
εκ νέου σε δύο και γινόταν ορατό όλο το υγροσύστηµα (Κωλέττας, 2000).  

Παλαιότερες προσπάθειες αποστράγγισης και αποξήρανσης της λίµνης Λαψίστας  

Πριν από την οριστική αποξήρανση της λίµνης Λαψίστας έγιναν πολλές άλλες προσπάθειες, 
οι οποίες ξεκινούσαν από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας ο 
υγρότοπος ήταν ιδιοκτησία αφεντάδων γαιοκτηµόνων, οι οποίοι θέλοντας να δηµιουργήσουν 
περισσότερα καλλιεργήσιµα εδάφη πραγµατοποιούσαν µικρής έκτασης και σηµασίας 
αποστραγγιστικά έργα. Η πρώτη σηµαντική προσπάθεια αποστράγγισης της λίµνης 
Λαψίστας έγινε το 1872. Για να πραγµατοποιηθεί το έργο αυτό ήρθαν σε συνεννόηση οι 
τσιφλικάδες που είχαν στην κατοχή τους τµήµατα του υγροτόπου, µε το Διοικητή των 
Ιωαννίνων. Μετά  από επίπονη χειρωνακτική εργασία και µε τη βοήθεια ζώων, κατάφεραν 
να ανοίξουν µια τάφρο µήκους 6-7 km. για να αποµακρύνεται το νερό από τη Λαψίστα και 
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να απελευθερώνονται καλλιεργήσιµες εκτάσεις. Το έργο όµως τελικά έµεινε ανολοκλήρωτο 
(Κωλέττας, 2000).  

Η επόµενη προσπάθεια αποστράγγισης ξεκίνησε λίγα χρόνια κατόπιν και συγκεκριµένα το 
1886. Μέχρι το 1892 είχε αποστραγγιστεί το 1/3 της λίµνης, περίπου 9.000 στρέµµατα. Η 
προσπάθεια αυτή είναι γνωστή ως «Αποστράγγιση του Βασιλειάδη», γιατί την ανέλαβε µε 
δικά του έξοδα ο µεγαλοεπιχειρηµατίας της εποχής, Γεώργιος Βασιλειάδης. Ο Γ. 
Βασιλειάδης διάνοιξε αυλάκια, µέσα στα οποία συγκεντρωνόταν το νερό και µεταφερόταν 
πιο γρήγορα στις χωνεύτρες. Αυτό που έκανε ο Βασιλειάδης ήταν να επιταχύνει τη 
διαδικασία της αποµάκρυνσης των νερών κατά τους θερινούς µήνες χωρίς να επηρεάσει το 
οικοσύστηµα της λίµνης (Κωλέττας, 2000).  

Η τελευταία προσπάθεια αποξήρανσης της λίµνης Λαψίστας πριν από την οριστική, έγινε το 
1937. Στις µελέτες που έγιναν τότε, προβλεπόταν κατασκευή αποστραγγιστικής σήραγγας, 
µέσω της οποίας θα διοχετεύονταν τα νερά στον ποταµό Καλαµά. Επιχειρήθηκε δηλαδή 
βίαιη παρέµβαση στο υγροσύστηµα, µέσω της οριστικής αποξήρανσής του. Το έργο αυτό 
δεν ολοκληρώθηκε, γιατί όταν ξεκίνησαν οι εργασίες είχαν αρχίσει να φαίνονται τα πρώτα 
σύννεφα του Β’ Παγκοσµίου πολέµου. Έτσι η λίµνη κέρδισε µερικά ακόµα χρόνια ζωής 
(Κωλέττας, 2000).  

Η οριστική αποξήρανση της λίµνης Λαψίστας  

Μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσµίου πολέµου και του Εµφυλίου, ανασύρθηκαν από τα 
συρτάρια τα προπολεµικά σχέδια για την αποξήρανση της λίµνης Λαψίστας. Από το 1950 
έως το 1954 εκπονούνται διάφορες µελέτες µέχρι οι µηχανικοί που ανέλαβαν το έργο να 
καταλήξουν στο οριστικό σχέδιο (Κωλέττας, 2000, σελ. 197). Το 1954, µε τη χρησιµοποίηση 
σύγχρονων πλέον µηχανηµάτων, αρχίζει η διάνοιξη της κεντρικής αποστραγγιστικής τάφρου 
Λαψίστας, από το Πέραµα µέχρι το Ροδοτόπι. Παράλληλα, ξεκινά και η διάνοιξη της 
σήραγγας, µέσω της οποίας, θα οδηγούνται βιαίως τα νερά από τη λίµνη στον ποταµό 
Καλαµά (Κ. Μ. Ζερή, Σ. Α. Δάλλα, 1966). Το 1958 η κατασκευή των έργων είχε πλέον 
ολοκληρωθεί. Το µόνο που έµενε να γίνει ήταν το άνοιγµα του στοµίου της σήραγγας για να 
µεταφερθεί ολόκληρο το υγρό στοιχείο της λίµνης στον Καλαµά. Η διαδικασία αυτή έπρεπε 
να πραγµατοποιηθεί κατά τη θερινή περίοδο, γιατί υπήρχαν πολύ µικρότερες ποσότητες 
νερού στη λίµνη. Παρ’ όλ’ αυτά, το στόµιο ανοίχτηκε για πρώτη φορά στις 2 ή στις 3 
Μαρτίου, άγνωστο από ποιους, όταν η στάθµη των νερών βρισκόταν στο υψηλότερο δυνατό 
της σηµείο (Κωλέττας, 2000, σελ. 202). Τόσο πολύ φαίνεται ότι βιάζονταν κάποιοι να 
καταστρέψουν αυτό το θαυµάσιο υγρότοπο. 

Η Τάφρος Λαψίστας 
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 Επιπτώσεις από την Επιπτώσεις από την αποξήρανση 

Η οριστική αποξήρανση της λίµνης είχε πολλές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον, όσο και 
στους ανθρώπους που κατοικούσαν στις περιοχές που βρίσκονται περιµετρικά της λίµνης. Η 
εφηµερίδα «Ηπειρωτικός αγών» της 4ης Μαρτίου του 1958 έγραφε χαρακτηριστικά: «Η 
ΚΛΙΜΑΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑ» λόγω αιφνιδίου και ανεξήγητου ανοίγµατος της σήραγγας. 
«Τεράστιαι ζηµίαι προεκλήθησαν εις την περιοχήν Κλιµατιάς, όπου η εκβολή της σήραγγος 
Λαψίστης. Τεράστιοι όγκοι χωµάτων και αµµοχάλικου έχουν παρασυρθεί υπό των υδάτων 
και έχουν κατακλύσει την περιοχήν, η οποία έχει µεταβάλει άρδιν όψιν. Το νερό της 
Λαψίστης εσχηµάτισε τεράστιον καταρράκτην ύψους 100 µέτρων, ο οποίος παρασύρει τα 
πάντα. Εις απόγνωσιν βρίσκονται οι 1200 κάτοικοι του χωριού».  

Από οικολογικής άποψης, η αποξήρανση της Λαψίστας χαρακτηρίστηκε ως «γενοκτονία», η 
οποία είχε άµεσες επιπτώσεις στην υδρόβια πανίδα, στη χλωρίδα αλλά και στην 
ορνιθοπανίδα της περιοχής. Κατά το άδειασµα της λεκάνης παρατηρήθηκε ένα µακάβριο 
θέαµα. Σε αρκετούς εδαφικούς θύλακες είχαν εγκλωβιστεί αναρίθµητα χέλια, ψάρια και 
καραβίδες, τα οποία συνωστίζονταν ασφυκτικά για να επιβιώσουν, µέσα στο ελάχιστο νερό 
που είχε αποµείνει και το οποίο σε λίγες µέρες µετατράπηκε σε βούρκο. Τα ψάρια ήταν τόσα 
πολλά µέσα στους θύλακες εγκλωβισµού, που σχηµάτιζαν σωρούς ολόκληρους.  

Κατόπιν άρχισαν να πεθαίνουν και να απλώνεται σε όλη την περιοχή η δυσοσµία από το 
θάνατο και τη σήψη τους (Κωλέττας, 2000). Όσον αφορά τη χλωρίδα της περιοχής, τα 
νούφαρα και οι νυµφαίες ήταν τα πρώτα είδη που εξαφανίστηκαν και ακολούθησε ολόκληρη 
η αλυσίδα των υδρόβιων λιµναίων και ελόβιων φυτών που υπήρχαν στην περιοχή. Η 
ορνιθοπανίδα επίσης εξαφανίστηκε εντελώς από τον υγρότοπο της Λαψίστας. Τα παπιά, οι 
χήνες και οι φαλαρίδες δεν είχαν µέρος να φωλιάσουν, να γεννήσουν και να βρουν 
καταφύγιο, γι’ αυτό και δεν ξαναπλησίασαν ποτέ στην περιοχή εκείνη (Κωλέττας, 2000). Η 
λίµνη των Ιωαννίνων επηρεάστηκε σε µεγάλο βαθµό από την αποξήρανση της Λαψίστας. 
Έχασε σχεδόν τη µισή της έκταση, γιατί τουλάχιστον 9 µήνες το χρόνο, οι δύο αυτές λίµνες 
αποτελούσαν µια ενιαία. Η ιχθυοπανίδα της λίµνης µειώθηκε αρκετά, γιατί δεν 
τροφοδοτούνταν πλέον από τη Λαψίστα µε ψάρια, χέλια και καραβίδες. Τέλος επηρεάστηκε 
η στάθµη και ο όγκος των νερών της, γιατί έκλεισαν κάποιες υπόγειες σήραγγες εισροής και 
εκροής νερού.  

Η οικολογική καταστροφή που διαπράχθηκε ήταν τεράστια, γιατί διαταράχθηκε 
ολοκληρωτικά το οικοσύστηµα των δύο λιµνών. Ακόµα όµως και σε αυτή την περίπτωση ο 
άνθρωπος δε δίστασε να δείξει την απληστία του. Ο Στ. Κωλέττας γράφει χαρακτηριστικά 
για τις πρώτες 2-3 ηµέρες µετά την αποξήρανση: « Κι έτρεχαν τότε, θυµούµαι, οι κάτοικοι 
της Λαψίστας αλλά και των άλλων χωριών και γέµιζαν τσουβάλια ολόκληρα µε ψάρια, χέλια 
και καραβίδες, κινούµενοι από απληστία περισσότερο, παρά γιατί τα είχαν ανάγκη. Μα µη 
µπορώντας να µεταφέρουν τόσο βάρος µέχρι τα σπίτια τους, τα ξαναπετούσαν µέσα στο 
βούρκο. Έτσι κι αλλιώς κι εκείνα ήσαν πλέον καταδικασµένα. Και την επόµενη µέρα έκαναν 
πάλι το ίδιο, καθώς και τη µεθεπόµενη…» (σελ. 203)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ                                                                                
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

6.1. Οικοσυστήµατα  

Με βάση τους χάρτες δυνητικής βλάστησης (potential vegetation) των QUEZEL & 
BARBERO (1985), ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ (1980), ΝΤΑΦΗ (1976), HORVAT, GLAVAC & 
ELLENBERG (1974) και τις φυτοκοινωνιολογικές εργασίες των QUEZEL (1967), BARBERO & 
QUEZEL (1976), η ευρύτερη περιοχή µελέτης περιλαµβάνει τους ακόλουθους ορόφους 
βλάστησης σε υψοµετρική διαδοχή όπως κατά προσέγγιση φαίνεται παρακάτω: 
Στο Μέσο- και Υπερ- Μεσογειακό όροφο βλάστησης (λοφώδης, ηµιορεινή και ορεινή 
ζώνη) περιλαµβάνονται από τη µια τα υποηπειρωτικά θερµόφιλα φυλλοβόλα δάση δρυών 
(Quercion frainetto) µε τα ακόλουθα κυρίαρχα δενδρώδη είδη: πλατύφυλλη δρυ (Quercus 
frainetto), χνοώδη δρυ (Quercus pubescens), ευθύφλοια δρυ (Quercus cerris) και από την 
άλλη τα µικτά δάση φυλλοβόλων πλατυφύλλων µε γαύρο τον ανατολικό (Carpinus 
orientalis), οστρυά (Ostrya carpinifolia), φράξο (Fraxinus ornus), κ.ά., καθώς  και τύποι 
αείφυλλης σκληρόφυλλης βλάστησης και ψευδοµακκίας βλάστησης (Quercion ilicis, 
Ostryo-Carpinion) µε θαµνώνες όπου το πουρνάρι και/ή ο κέδρος ο οξύκεδρος  αποτελούν 
τα διαγνωστικά είδη και ταυτόχρονα τα κυρίαρχα από φυσιογνωµική άποψη, είτε µε 
µικτής σύνθεσης θαµνώνες πουρναριού και γαύρου (Coccifero-Carpinetum) 
Οι φυτοκοινωνίες κλίµαξ του Ορεινού -Μεσογειακού ορόφου βλάστησης εντάσσονται 
στη ζώνη των αµιγών δασών οξυάς (Fagus sylvatica), των µικτών δασών οξυάς-
υβριδογενούς ελάτης (Abies borisii-regis) και µαύρης Πεύκης (Pinus nigra subsp. 
pallasiana), ενώ πάνω από τα δασοόρια εντάσσονται στην εξω-δασική ζώνη των υψηλών 
ορέων µε τα στεππόµορφα βραχώδη λιβάδια (Eryngio Bromion, Astragalo-Seslerion) και 
τα χλοερά χιονόφιλα λιβάδια (Trifolion parnassi), µε τους αραιούς σχηµατισµούς υψηλής 
ανάπτυξης µε άρκευθο τη δυσοσµοτάτη (Juniperus foetidissima) και µε τα κάθετα ή 
µεγάλης κλίσης ασβεστολιθικά βράχια µε βραχόφιλη βλάστηση της Κεντρικής Ελλάδας 
(Silenion auriculatae). 
Οι φυτοκοινωνίες κλίµαξ του Ορο- Μεσογειακού ορόφου βλάστησης εντάσσονται τις 
Συνενώσεις της βραχόφιλης-χασµοφυτικής βλάστησης (Silenion auriculatae), των 
στεππόµορφων βραχωδών λιβαδιών (Stipo-Morinion, Eryngio Bromion, Astragalo-
Seslerion), των σαρών (Silenion caesiae), των χλοερών-‘ξυρισµένων’ και χιονόφιλων 
λιβαδιών (Trifolion parnassi).  
Το πραγµατικό πρότυπο κατανοµής της βλάστησης (actual vegetation pattern) στην 
ευρύτερη περιοχή µελέτης χαρακτηρίζεται τόσο από τις προαναφερόµενες κλιµακικές 
φυτοκοινότητες, όσο και από µεγάλες επιφάνειες που καλύπτονται από στάδια 
υποβάθµισης της (φρύγανα, λιβάδια) συνθέτοντας ένα µωσαϊκό τοπίο µε διαρκείς 
εναλλαγές και εντυπωσιακή αισθητική αξία. 
Οι παραπάνω φυτοκοινότητες κλίµαξ, αναφέρονται κυρίως στους βιοκλιµατικά 
καθοριζόµενους τύπους βλάστησης (ζωνική βλάστηση), που συνδέονται µε ορισµένες 
κλιµατικές ζώνες και αντιστοιχούν στις επικρατούσες ζώνες βλάστησης, αλλά και στους 
ανθρωποκλιµατικά καθοριζόµενους τύπους βλάστησης (λιβάδια πάνω από τα δασοόρια).  
Κατά µήκος της αλλουβιακής κοίτης των ποταµών και των κρασπέδων των ρεµάτων, που 
διατρέχουν τους εξεταζόµενους τόπους της ευρύτερης περιοχής µελέτης,  αναπτύσσονται 
αζωνικοί τύποι βλάστησης (αζωνικού τύπου οικοσυστήµατα), µε κυρίαρχο είδος την 
ανατολική πλάτανο συγκροτώντας καλής δοµής και σύνθεσης πλατανεώνες (αποικίζουν 
κατά προτίµηση τα τµήµατα της αλλουβιακής κοίτης που είναι κακώς σταθεροποιηµένα, 
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τις αποθέσεις και τους κώνους πρόσχωσης των χειµάρρων), ή/και τη λευκή ιτιά (Salix 
alba) οι οποίοι δεν συνδέονται µε  ορισµένες κλιµατικές ζώνες και επιπλέον δεν 
αντιστοιχούν  µε τις επικρατούσες ζώνες βλάστησης, οι κύριες κατηγορίες των οποίων 
είναι οι ακόλουθοι: πλατανεώνες, χασµοφυτική βλάστηση, βλάστηση των σαρών, κ.ά. 
Ακόµη, η βλάστηση των υδάτινων οικοσυστηµάτων (υδρόβια µακροφυτική βλάστηση) 
που αποικίζει τα κράσπεδα των φυσικών λιµνών διαφοροποιείται σε ζώνες περισσότερο ή 
λιγότερο ευδιάκριτες (ζωνώδης ανάπτυξη), οι οποίες εκτείνονται από τις όχθες µέχρι τα 
ανοιχτά, βαθιά νερά (λίµνη Παµβώτιδα) και εδώ εντάσσονται από τη µια η ελοφυτική 
υπερυδατική βλάστηση των καλαµώνων (εξέχοντα της υδάτινης επιφάνειας), οι 
κοινότητες βλάστησης µακροφύτων µε επιπλέοντα στο νερό φύλλα, οι κοινότητες 
βλάστησης βυθισµένων µακροφύτων, όσον αφορά τα υδρόβια µακρόφυτα  που είναι 
προσκολληµένα στο υπόστρωµα και από την άλλη ποικίλες οι κοινότητες βλάστησης 
ελεύθερα πλεόντων µακροφύτων. 

6.2. Περιοχές προστασίας της φύσης και σηµαντικοί βιότοποι 

Η ευρύτερη περιοχή µελέτης (αναφερόµενοι στο Νοµό Ιωαννίνων) περιλαµβάνει οκτώ (8) 
συνολικά τόπους (sites) (GR2130001: Εθνικός Δρυµός Βίκου-Αώου, GR2130002: 
Κορυφές όρους Σµόλικα, GR2130003: Ωραιόκαστρο, Λίµνη Δελβινακίου, Δάσος 
Μερόπης και κοιλάδα Γόρµου, GR2130004: Κεντρικό τµήµα Ζαγορίου, GR2130005: 
Λίµνη Ιωαννίνων, GR2130006: Περιοχή Μετσόβου (Ανήλιο-Κατάρα) GR2130007: Όρος 
Λάκµος (Περιστέρι), GR2130008: Όρος Μιτσικέλι) από εκείνους που επελέγησαν κατά 
την πρώτη φάση εφαρµογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Ελλάδα (συνολικά για την 
Ελλάδα επιλέχτηκαν 296 περιοχές) και µελετήθηκαν εκτεταµένα σε ότι αφορά τους 
τύπους οικοτόπων του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, τα είδη φυτών και ζώων 
του Παραρτήµατος ΙΙ καθώς και τα σηµαντικά  είδη για την Ελλάδα τα οποία δεν 
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ, στα πλαίσια εφαρµογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
στην Ελλάδα, και η οποία αποσκοπούσε στην ένταξη τους στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό 
Δίκτυο των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης που ονοµάζεται «ΦΥΣΗ 2000».  
Από τους παραπάνω τόπους οι περιοχές «όρος Τύµφη ή Γκαµήλα και όρος Σµόλικας, 
Ωραιόκαστρο, Λίµνη Δελβινακίου, Δάσος Μερόπης και κοιλάδα Γόρµου, Κεντρικό τµήµα 
Ζαγορίου» έχουν χαρακτηριστεί ως Σηµαντικές για τα Πουλιά Περιοχές της Ελλάδας 
(ΣΠΠΕ= Important Bird Areas) µε βάση την Οδηγία 79/409/ για την προστασία της άγριας 
ορνιθοπανίδας.  
Στους σηµαντικούς βιοτόπους της ευρύτερης περιοχής µελέτης περιλαµβάνονται οι 
οκτώ (8) τόποι που έχουν προταθεί για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόµενων 
Περιοχών “ΦΥΣΗ 2000”, σύµφωνα µε την  Κοινοτική Οδηγία 92/43/ της 21ης Μαϊου 
1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας.  
Στους εξεταζόµενους τόπους απαντούν οι ακόλουθοι πέντε (5) τύποι οικοτόπων του 
Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, οι οποίοι είναι οικότοποι προτεραιότητας:  
ü δάση ορεινών κωνοφόρων µε µαύρη πεύκη (Pinus nigra ssp. pallasiana) (9536),  

ü δάση µε βουνόκεδρο (Juniperus foetidissima) (9563),  

ü υποηπειρωτικοί στεππόµορφοι λειµώνες (6211),  

ü χλοώδεις διαπλάσεις µε Narduus stricta ποικίλων ειδών σε πυριτιούχα υποστρώµατα 
των ορεινών ζωνών (6230),  
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ü δάση µε Taxus baccata (9580), προσδίδοντας ιδιαίτερη οικολογική αξία στην 
ευρύτερη περιοχή. 

6.3. Λίµνη Ιωαννίνων ως Τόπος Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 
 
Με την Υπουργική Απόφαση Φ31/4425/212/75 (ΦΕΚ 266/τΒ'/ 21.3.1977), η λίµνη των 
Ιωαννίνων Παµβώτιδα χαρακτηρίστηκε ως Τόπος Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η "λίµνη των Ιωαννίνων Παµβώτιδα και η γύρω από αυτή 
περιοχή σε βάθος από την ακτή 100µ. προς την πλευρά του σχεδίου πόλεως που ισχύει 
σήµερα (1977) και 300 µ. προς τις υπόλοιπες πλευρές χαρακτηρίζεται ως Τόπος Ιδιαίτερου 
Φυσικού Κάλλους, γιατί συνδέεται άρρηκτα µε ιστορικές στιγµές και παραδόσεις του 
νεώτερου 'Ελληνα".  
Η παραπάνω Υ. Α. συµπληρώθηκε το 1981 από την Υ. Α. ΦΓ 1472/62623/15.10.81 (ΦΕΚ 
660/Β'/19.10.81), σύµφωνα µε την οποία επεκτείνονται τα όρια της κηρύξεως της λίµνης 
των Ιωαννίνων ως Τόπου Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, προκειµένου να συµπεριλάβει 
τµήµατα της πόλεως τα οποία διατηρούν τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα και κρίνονται 
ότι έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας. Οι περιοχές που περιλαµβάνονται είναι: 
- ΝΔ του φρουρίου, ζώνη οριζόµενη από την ακτή, την οδό Μετσόβου, την οδό 
Ζαλοκώστα µέχρι συναντήσεως της µε την οδό Γιασέφ Ελγιά. 

- ΒΔ του φρουρίου, ζώνη οριζόµενη από την ακτή, την οδό Πατριάρχη Ευαγγελίδη, την 
οδό Κουντουριώτου, µέχρι συναντήσεως της µε την οδό Ζάππα. 

 
6.4.Tο δικτυο NATURA 
 
To Άρθρο 3 της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ προβλέπει τη δηµιουργία ενός 
«συνεκτικού ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου ειδικών ζωνών διατήρησης», που είναι 
πλέον γνωστό διεθνώς σαν Δίκτυο NATURA 2000. Στο ίδιο άρθρο γίνεται λόγος για τον 
έλεγχο των επιπτώσεων της οικονοµικής ανάπτυξης των περιοχών του δικτύου. Το Άρθρο 
6 αναφέρεται στη διατήρηση και αποκατάσταση των περιοχών του δικτύου, ενώ στο 
Άρθρο 10 θεσµοθετείται η προστασία των κύριων χαρακτηριστικών των τόπων που 
λειτουργούν ως διάδροµοι µεταξύ των περιοχών του δικτύου. Σύµφωνα µε το αρχικό 
σκεπτικό το δίκτυο αυτό αναµένεται να ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις: 
 
 1η Φάση (1994-96): Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης καταγράφηκαν οι περιοχές και 
σε κάθε µια από αυτές υποδείχθηκαν οι συγκεκριµένοι τύποι οικοτόπων µε την έκταση 
που καταλαµβάνουν (εντός της περιοχής), καθώς και τα συγκεκριµένα είδη χλωρίδας και 
πανίδας που αναφέρονται στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ, µε τα πληθυσµιακά δεδοµένα τους. 
Οι τόπο αυτοί αξιολογήθηκαν σε εθνικό επίπεδο µε βάση τα κριτήρια του Παραρτήµατος 
ΙΙΙ της Οδηγίας, ως προς τη σχετική σηµασία τους για κάθε τύπο οικότοπου και είδος.  
 
· 2η Φάση (1996 – σήµερα): Βασικός στόχος της φάσης αυτής, που δεν έχει ολοκληρωθεί 
ακόµα, είναι η δηµιουργία ενός Καταλόγου Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ, List of 
Sites of Community Importance ή αλλιώς pSCIs). Στη συνέχεια και µε τη συνεργασία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε µια διαδικασία αξιολόγησης σε επιστηµονικά 
βιογεωγραφικά σεµινάρια, θα οριστεί ο τελικός κατάλογος περιοχών του δικτύου. Οι 
περιοχές αυτές θα πρέπει να χαρακτηρισθούν από τα κράτη – µέλη ως Ειδικές Ζώνες 
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Διατήρησης (ΕΖΔ, Special Areas for Conservation ή αλλιώς SACs) το συντοµότερο 
δυνατόν και το αργότερο εντός 6 ετών (σύµφωνα µε τα κριτήρια του Παραρτήµατος ΙΙΙ 
της Οδηγίας). Σύµφωνα µε το Άρθρο 5 της Οδηγίας, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
διαπιστώσει ότι ένας τόπος στον οποίο υπάρχει οικότοπος ή είδος προτεραιότητας δεν έχει 
συµπεριληφθεί στον αντίστοιχο εθνικό κατάλογο, ενώ φαίνεται απαραίτητη η διατήρηση 
του, τότε κινεί µια ειδική διαδικασία για την ένταξη του. Επίσης, σε περίπτωση που οι 
τόποι του καταλόγου αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του εθνικού εδάφους 
της χώρας, το κράτος – µέλος µπορεί να ζητήσει ελαστικότερη εφαρµογή των κριτηρίων. 
 
· 3η Φάση: Η τελευταία φάση της διαδικασίας περιλαµβάνει τον χαρακτηρισµό από τα 
κράτη – µέλη των Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας σαν Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, 
καθώς και τον καθορισµό των δράσεων προτεραιότητας για τη διατήρηση ή 
αποκατάσταση των αναφερόµενων στα παραρτήµατα τύπων οικοτόπων και των ειδών που 
υπάρχουν σε αυτές. 
 
Διαδικασία κατάρτισης Εθνικού Καταλόγου για την Ελλάδα 
 
Για την υλοποίηση της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (1η φάση), ανατέθηκε αρχικά στο Μουσείο 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας το Πρόγραµµα LIFE µε τίτλο «Καταγραφή, Αναγνώριση, 
Χαρτογράφηση και Εκτίµηση των Τύπων Οικοτόπων και των Ειδών Χλωρίδας και 
Πανίδας των Παραρτηµάτων Ι και II της Οδηγίας». Η διεκπεραίωση του προγράµµατος 
αυτού πραγµατοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) σε 
συνεργασία µε τα Τµήµατα Βιολογίας των Πανεπιστηµίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, 
Πατρών και Κρήτης, ενώ τα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας συνεισέφεραν το 25% 
του προγράµµατος και επέβλεψαν την εξέλιξη του. 
Συνολικά καταγράφηκαν 110 τύποι οικοτόπων (26 προτεραιότητας) του Παραρτήµατος Ι, 
39 είδη φυτών (26 προτεραιότητας) και 76 είδη ζώων (10 προτεραιότητας) του 
Παραρτήµατος II, που απαντώνται στην Ελλάδα. Κατόπιν δηµιουργήθηκε ένας κατάλογος 
296 περιοχών (συνολικής έκτασης περίπου 30.000.000 στρεµµάτων), που περιείχαν 
τύπους οικοτόπων και είδη της Οδηγίας, µετά από αξιολόγηση σύµφωνα µε τα κριτήρια 
του Παραρτήµατος III. Ο κατάλογος αυτών των περιοχών, γνωστός και ως 
«Επιστηµονικός Κατάλογος» αποτέλεσε την επιστηµονική βάση αναφοράς για τον 
Εθνικό Κατάλογο. Οι περισσότερες από τις 296 περιοχές που περιλήφθηκαν στο έργο 
ήταν ήδη προστατευόµενες σε εθνικό, περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο  
Χρειάζεται να σηµειωθεί ότι στην έκταση των 30.000.000 στρεµµάτων 
συµπεριλαµβάνονται περί τα 6.000.000 στρέµµατα θαλασσίων εκτάσεων και 1.500.000 
στρέµµατα εσωτερικών υδάτων. Το χερσαίο τµήµα, συµπεριλαµβανοµένων και των 
εσωτερικών υδάτων, εκτιµάται περίπου στο 18,2% της συνολικής γεωγραφικής 
επιφάνειας της χώρας. 
Μια Οµάδα Εργασίας των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ (Τµήµα Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Δ/νση Χωροταξίας) και Γεωργίας (Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυµών 
και Θήρας) ανέλαβε τη συγκέντρωση των γνωµοδοτήσεων των διαφόρων αρµόδιων 
υπηρεσιών, καθώς και την εκπόνηση της τελικής πρότασης. Έτσι στις 22/7/1996 εστάλη 
στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία το Α' Τµήµα του Εθνικού Καταλόγου µε 164 
περιοχές προτεινόµενες σαν Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας (SCIs), καθώς και 29 Ζώνες 
Ειδικής Προστασίας (SPAs). 
Ακολούθησε σύσταση (προειδοποιητική επιστολή, βάσει του Άρθρου 169 της Συνθήκης 
του Μάαστριχ) από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την ολοκλήρωση του Εθνικού 
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Καταλόγου και στη συνέχεια η ίδια Οµάδα Εργασίας των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και 
Γεωργίας προχώρησε στην αποστολή (4/4/1997) και του Β' Τµήµατος του Εθνικού 
Καταλόγου µε 81 περιοχές ΤΚΣ (SCIs) και 23 ΖΕΠ (SPAs). Μετά από κάποιες 
µετατροπές ο Εθνικός Κατάλογος έφθασε να περιλαµβάνει 264 περιοχές (230 SCIs και 52 
SPAs, περίπου 26.500.000 στρέµµατα). Τον Οκτώβριο του 1999 και µε βάση τα 
αποτελέσµατα του Α' Βιογεωγραφικού Σεµιναρίου για τη Μεσογειακή Ζώνη, 
υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρκετές επιπλέον περιοχές και επεκτάθηκαν τα 
όρια κάποιων άλλων. Στην παρούσα φάση έχει πλέον οριστικοποιηθεί ο Εθνικός 
Κατάλογος που περιλαµβάνει συνολικά 150 περιοχές ΖΕΠ (SPAs) και 239 περιοχές ΤΚΣ 
(SCIs) (ορισµένες από αυτές είναι στο σύνολο τους ή µερικά και περιοχές SPAs). Οι ΖΕΠ 
που έχουν κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ελλάδα εντάσσονται αυτόµατα 
βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στο Δίκτυο NATURA 2000, χωρίς να συµβαίνει όµως 
το ίδιο και µε τους ΤΚΣ (SCIs), που θα κριθούν στη δεύτερη φάση της διαδικασίας.  
 
Τα µέτρα προστασίας εντός όλων των προαναφερθέντων περιοχών του Δικτύου 
NATURA 2000 λαµβάνονται σε επόµενο στάδιο (µετά την επισηµοποίηση τους), αν και 
η υποχρέωση της διαφύλαξης και ο αποκλεισµός εκτέλεσης έργων που θα έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στους τύπους οικοτόπων και στα είδη της Οδηγίας ισχύει από τη στιγµή που 
καθορίζονται οι περιοχές κοινοτικής σηµασίας (Β' φάση διαδικασίας). Αυτό συµβαίνει 
διότι σύµφωνα µε την εφαρµογή των κριτηρίων του Παραρτήµατος III της Οδηγίας, στη 
Β' φάση της διαδικασίας όλοι οι τόποι των εθνικών καταλόγων, οι οποίοι περιέχουν 
τύπους οικοτόπων και είδη προτεραιότητας, κατ' αρχήν αξιολογούνται ως 
προτεινόµενοι Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας, µέχρι τον οριστικό χαρακτηρισµό τους. 
Εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές ΖΕΠ (SPA), όπου οι υποχρεώσεις των κρατών – µελών 
για τη λήψη µέτρων προστασίας, είναι άµεσες, από τη στιγµή της θεσµοθέτησης των 
περιοχών. Η πρόσφατη µάλιστα νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, επεκτείνει τις 
υποχρεώσεις λήψης µέτρων από τα κράτη – µέλη, ακόµη και για τις περιοχές που παρότι 
δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως ΖΕΠ (SPA), πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισµού τους. 
 
Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ θέτει αυστηρές διαδικασίες για τον έλεγχο των πιθανών επιπτώσεων 
της οικονοµικής ανάπτυξης στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 (Άρθρο 6) και 
απαιτεί από τα κράτη µέλη να εξασφαλίζουν την αποκατάσταση ή/ και τη διατήρηση τους 
σε «ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης» (Άρθρο 3). Η Οδηγία υποχρεώνει επίσης, τα 
κράτη µέλη να βελτιώνουν την «οικολογική συνοχή» του Δικτύου NATURA 2000, 
εξασφαλίζοντας ότι η χωροταξική πολιτική χρήσεων γης, προστατεύει κάποια κύρια 
χαρακτηριστικά εντός και εκτός των προστατευόµενων περιοχών, ειδικά στους τόπους 
όπου λειτουργούν ως διάδροµοι ή ενδιάµεσοι σταθµοί µεταξύ των περιοχών (Άρθρο 
10). Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 αποτελεί 
εργαλείο µέγιστης σηµασίας για την αναχαίτηση της απώλειας της βιοποικιλότητας στην 
Ευρώπη. 
 
Δραστηριότητες εντός περιοχών Δικτύου ΝΑTURA 2000 
· Διαχείριση δασών: Εφόσον εφαρµόζεται κατά κανόνα φυσική, οικολογικά συµβατή 
δασοπονία, δεν αναµένεται να χρειαστεί ριζική αλλαγή στη διαχείριση των δασών. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις θα χρειαστεί ενδεχοµένως να τοποθετηθούν περιορισµοί στις 
µεθόδους συγκοµιδής ξύλου που δεν είναι φιλικές προς το περιβάλλον και να 
επαναπροσδιοριστούν τα θέµατα σχετικά µε τη διάνοιξη των δασικών δρόµων. Επίσης, 
ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε δασικές επεµβάσεις σε περιοχές που ενδιαιτούν 
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απειλούµενα φυτικά και ζωικά είδη (π.χ. θέσεις φωλεοποίησης προστατευόµενων ειδών 
πουλιών). 
· Γεωργία – Κτηνοτροφία: Σε όσες περιοχές γεωργικού χαρακτήρα έχουν ενταχθεί στο 
Δίκτυο θα πρέπει να αποφεύγεται η αλλαγή των µεθόδων καλλιέργειας. Στις περιοχές 
εκείνες που περιβάλλουν τους υγροτόπους, η διαχείριση κατευθύνεται προς την προώθηση 
παραδοσιακών µεθόδων. Προβλήµατα µπορούν να δηµιουργηθούν και µε την τυχόν 
εγκατάλειψη των ορεινών καλλιεργειών, που οδηγεί στην υποβάθµιση της βιολογικής 
ποικιλότητας. Για τις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα 
κατά την εφαρµογή του αγροπεριβαλλοντικού κανονισµού 2078/92/ ΕΟΚ. 
· Τουρισµός: Συνήθως οι τόποι του Δικτύου δεν αποτελούν τουριστικά ανεπτυγµένες 
περιοχές. Με τον έλεγχο τις εσωτερικής ζώνωσης των περιοχών θα προωθηθεί η συµβατή 
ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής και τουρισµού (οικοτουρισµός). 
· Αλιεία – Ιχθυοκαλλιέργειες: Τα θέµατα αλιείας αναµένεται να αποτελέσουν αντικείµενο 
ενιαίας κοινοτικής πολιτικής. Η εφαρµογή της Οδηγίας αναµένεται να συνδυαστεί µε την 
προστασία των αλιευτικών πόρων της Μεσογείου και την αειφορική χρήση των ειδών. Η 
ερασιτεχνική αλιεία και οι παράνοµες µέθοδοι παράκτιας αλιείας (π.χ. η χρήση δυναµίτη), 
θα εξετάζονται µε κριτήριο τη διατήρηση των οικοτόπων, αλλά και την εφαρµογή 
αυστηρής επιτήρησης των παρακτίων τόπων του Δικτύου. Η εγκατάσταση θαλασσίων 
µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας θα εξετάζεται µε κριτήριο τα οικολογικά χαρακτηριστικά 
κάθε τόπου, αποφεύγοντας την εγκατάσταση στις περιπτώσεις εκείνες που η λειτουργία 
τους θα οδηγήσει στην υποβάθµιση χερσαίων και υποθαλάσσιων τύπων οικοτόπων 
κοινοτικού ενδιαφέροντος. 
· Μεταλλευτικές – εξορυκτικές δραστηριότητες: Οι δραστηριότητες αυτές εξαρτώνται 
απόλυτα από τους χώρους εύρεσης του προϊόντος και εποµένως δεν είναι δυνατόν να 
προβλεφθούν εκ των προτέρων. Όµως εξαιτίας του γεγονότος ότι επιφέρουν σηµαντική 
αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, θα πρέπει να αποφεύγεται η έγκριση τους στις 
εκτάσεις που καταλαµβάνουν τύποι οικοτόπων και ενδιαιτήµατα ειδών της Οδηγίας.  
· Κυνήγι: Εάν η θήρα είχε θεωρηθεί ως καταρχήν ασυµβίβαστη χρήση µε τους σκοπούς 
του Δικτύου, οι σχετικές Οδηγίες 79/409 και 92/43 θα το είχαν απαγορεύσει ρητά. 
Απαγόρευση της θήρας µπορεί να εφαρµοσθεί µόνο σε περιπτώσεις διατάραξης των 
ειδών. 
 
6.5. Ευαίσθητες και σηµαντικές ζώνες 
Με κριτήριο την ποικιλότητα σε επίπεδο φυτικών taxa, φυτοκοινοτήτων (µονάδων 
βλάστησης) αλλά και την εκτίµηση της οικολογικής τους αξίας-σηµασίας για την 
προστασία της δοµής και της λειτουργίας του λιµναίου οικοσυστήµατος της Παµβώτιδας, 
διακρίνουµε τις ακόλουθες ζώνες: 
 
Α) Ζώνη υδροφυτικής βλάστησης  
Στη ζώνη αυτή εντάσσονται οι φυτοκοινωνίες των υδρόβιων µακροφύτων που έχουν 
επιπλέοντα φύλλα στο νερό και είναι πλήρως βυθισµένα. (πρόκειται για προσκολληµένα 
στο υπόστρωµα υδρόβια µακρόφυτα), καθώς και των ελεύθερα πλεόντων µακροφύτων 
(µη προσκολληµένα µακρόφυτα  µέσα  ή πάνω στο  νερό).  
Πιο συγκεκριµένα, στη ζώνη αυτή εντάσσονται οι φυτοκοινωνίες που ανήκουν στους 
τύπους φυσικών οικοτόπων µε κωδικούς 3150, 3290 και 3260. 
Η ιδιαίτερη οικολογική αξία και σηµασία των φυτοκοινωνιών που αναπτύσσονται στις 
προαναφερόµενες υποπεριοχές της παράκτιας λιµναίας ζώνης της Παµβώτιδας οφείλεται 
στα ακόλουθα: 
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• συνεισφέρουν σηµαντικά στην παραγωγικότητα και µπορεί να ρυθµίζουν το 
µεταβολισµό ολόκληρου του οικοσυστήµατος, 

• συµβάλλουν στην καθαρότητα του νερού το οποίο εµπλουτίζουν µε οξυγόνο που 
παράγεται στη διάρκεια της φωτοσύνθεσης, 

• παρέχουν οργανική ύλη µε την αποικοδόµηση των νεκρών τµηµάτων των φυτών, 
εµπλουτίζοντας έτσι το ελεύθερο νερό µε θρεπτικά συστατικά, 

• αποτελούν σηµαντική αποθήκη θρεπτικών - ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπως στην 
εξεταζόµενη λίµνη, όπου έχουµε φαινόµενα ευτροφισµού- διαδραµατίζοντας κύριο ρόλο 
στο βιογεωχηµικό  κύκλο του υδάτινου οικοσυστήµατος, 

• συµβάλλουν στη µείωση της ενέργειας του κυµατισµού, 

• προκαλούν αλλαγές στις συνθήκες φωτισµού των θέσεων όπου αναπτύσσονται, 

•  σταθεροποιούν το ίζηµα του πυθµένα και προστατεύουν τις ακτές από τη 
διάβρωση, σταθεροποιώντας-µονιµοποιώντας τις όχθες, 

• παρέχουν καταφύγιο και υπόστρωµα για τους άλλους παράκτιους υδρόβιους 
οργανισµούς (µικροφύκη, βακτήρια, µύκητες και οµάδες ζώων που βρίσκουν καταφύγιο, 
τροφή και θέσεις για κατοικία), 

• αποτελούν χαρακτηριστικούς δείκτες της ποιοτικής κατάστασης των υδάτων και 
χρησιµοποιούνται επίσης ως βελτιωτικά µέσα του περιβάλλοντος και ως δείκτες 
περιεκτικότητας των ιδιαίτερα τοξικών σε υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων. 

Οι παραπάνω λειτουργίες και αξίες της βλάστησης των υδρόβιων µακροφύτων είναι 
δυνητικές και επιτελούνται σε διαφορετικό βαθµό σε κάθε λιµναίο οικοσύστηµα, ανάλογα 
µε την οικολογική του κατάσταση και το βαθµό διατήρησης της δοµής των επιµέρους 
φυτοκοινωνιών. 
 
 
Β) Ζώνη υπερυδατικής βλάστησης  (ελοφυτική βλάστηση) 
Στη ζώνη αυτή εντάσσονται οι φυτοκοινωνίες των υδρόβιων µακροφύτων που 
αναπτύσσονται µέσα στο νερό και έχουν αναδυόµενα βλαστητικά µέρη στον αέρα 
(πρόκειται για υδρόβια µακρόφυτα που είναι προσκολληµένα στο υπόστρωµα και είναι 
ταυτόχρονα εξέχοντα της υδάτινης επιφάνειας). Πρόκειται για µονάδες βλάστησης που 
αναπτύσσονται στην ανώτερη υποπαράκτια ζώνη ή στη λεγόµενη ζώνη των αναδυόµενων 
µακροφύτων και καταλαµβάνουν την περιφέρεια της λίµνης, στις περισσότερες 
περιπτώσεις από την όχθη µέχρι  βάθος ~ 1m. 
Πιο συγκεκριµένα, στη ζώνη αυτή εντάσσονται όλες οι φυτοκοινωνίες που ανήκουν στον 
τύπο φυσικού οικοτόπου µε κωδικό 72A0 που συνενώνει όλες τις µονάδες ελοφυτικής 
βλάστησης (µε  Phragmites, Typha, Scirpus, κ.ά). 
Οι παραπάνω δύο ζώνες κρίνονται ως οι πλέον ευαίσθητες και οικολογικά αξιόλογες 
πρέπει δε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία τους (αυτός είναι άλλωστε ο λόγος  
ένταξης τους σε οροθετηµένες ζώνες προστασίας).  
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Στις αξιόλογες για προστασία ζώνες, θα πρέπει επίσης να προστεθούν οι επιµήκεις 
(ζωνώδους ανάπτυξης) κοινότητες υδρόβιων µακροφύτων κατά µήκος των αυλάκων και 
αργά ρεόντων υδάτων σε κανάλια σε δύο θέσεις της Λίµνης Παµβώτιδας. 
 
Τα ενδιαφέροντα βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής 
 

Αναµφισβήτητα, τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία από βιολογική–οικολογική που 
συµµετέχουν στη σύνθεση του µωσαϊκού ιδιαίτερα µεγάλης ποικιλότητας διαφορετικών 
φυτοκοινοτήτων, τόσο στο επίπεδο της λίµνης µε τις επιµέρους διακρινόµενες ζώνες και 
την αντίστοιχη βλάστηση τους, όσο και στις ηµιορεινές και ορεινές περιοχές που 
περιβάλλουν την λίµνη είναι: 
Ø όλες οι φυτοκοινωνίες υδρόβιων µακροφύτων που απαντώνται στην παράκτια 
ζώνη της λίµνης και οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλή ποικιλότητα (25 
διαφορετικές φυτοκοινωνίες) αναδεικνύουν τη λίµνη Παµβώτιδα ως µια από τις 
πλουσιότερες, σε σχέση µε την ποικιλότητα τύπων βλάστησης (φυτοκοινωνιολογικά 
syntaxa) λίµνες της Ελλάδας. 

Ø οι υπολειµµατικές συστάδες ιτιάς και λεύκης η διατήρηση των οποίων καθίσταται 
αναγκαία εξαιτίας του εξισορροπιστικού τους ρόλου και της γενικότερης οικολογικής τους 
σηµασίας. 

Ø οι σχηµατισµοί αείφυλλων σκληρόφυλλων στη λεκάνη απορροής της λίµνης και οι 
αντίστοιχες κοινότητες ψευδοµακκίας βλάστησης. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 

ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 
ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 

7.1. Γεωγραφική τοποθέτηση της λίµνης 
 Η Παµβώτιδα, βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα της Ελλάδας. Οι ακριβείς της συντεταγµένες 
είναι: γεωγραφικό πλάτος 39º 39’ 30’’ βόρειο και γεωγραφικό µήκος 20º 51’ ανατολικό 
(Δ.Ε.Λ.Ι., 1995, σελ.13 ).  

Η λίµνη έχει µήκος 7 km, πλάτος περίπου 3 km και καταλαµβάνει έκταση 22.000 στρεµµάτων. 
Η στάθµη της κυµαίνεται µεταξύ 470,7 m και 468,8 m από την επιφάνεια της θάλασσας. Το 
µέγιστο βάθος της είναι 9,2 m ενώ το µέσο βάθος περίπου 4,3 m. (Καγκάλου, 1990, σελ. 73).  

Ο συνολικός όγκος του νερού υπολογίζεται σε 90* 106 m3, πρόκειται δηλαδή για µια αβαθή 
λίµνη (Δ.Ε.Λ.Ι., 1995, σελ.13) .  

Βόρεια, η λίµνη, όπως και όλο το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, περιβάλλεται από το όρος 
Μιτσικέλι, ενώ βορειοδυτικά υπάρχει µια τεχνητή τάφρος που οδηγεί το νερό της λίµνης σε 
απόσταση 4.2 km και εκβάλλει τελικά στον ποταµό Καλαµά. Δυτικά και νοτιοδυτικά της λίµνης 
υπάρχουν πεδινές εκτάσεις και χαµηλοί λόφοι και παρόχθια βρίσκεται η πόλη των Ιωαννίνων 
(Καγκάλου, 1990, σελ. 71 ).  
Η λίµνη σχηµατίστηκε τόσο από ενδογενείς όσο και από εξωγενείς παγετώδεις διαβρωτικές 
δράσεις. Ακριβής προσδιορισµός της ηλικίας της λίµνης δεν έχει γίνει, αλλά εκτιµάται ότι είναι 
µεταξύ 1.000.000 και 1.500.000 ετών (Καγκάλου, 1990, σελ. 72). 

 7.2. Γεωλογία  της λίµνης 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γεωλογία της λίµνης, γι’ αυτό και κρίνεται απαραίτητο, να 
γίνει εκτενέστερη αναφορά σε αυτή. Τα πετρώµατα που περιβάλλουν τη λίµνη των Ιωαννίνων, 
καθώς και αυτά του υποβάθρου της, ανήκουν γεωτεκτονικά στην Ιόνιο ζώνη, και ειδικότερα 
στην κεντρική και εσωτερική υποζώνη της. Στη γεωλογική της δοµή συµµετέχουν κατά κύριο 
λόγο ανθρακικοί σχηµατισµοί της Ιονίου ζώνης (ασβεστόλιθοι, Ηωκαίνου, Ανώτερου 
Σενωνίου), ο φλύσχης καθώς και οι τεταρτογενείς αποθέσεις (Λάµπρου,1998, σελ 28).                    

Τα ασβεστολιθικά πετρώµατα αποτελούν την κύρια µάζα των ορεινών όγκων περιµετρικά της 
λεκάνης. Ακόµα αποτελούν την κύρια µάζα του Μιτσικελίου και ειδικότερα τις ΝΔ κλιτύες του, 
καθώς και την κορυφή του και τις ΒΑ κλιτύες του. Τέλος, ασβεστολιθικοί είναι και οι ορεινοί 
όγκοι Β-ΒΔ ( Πρωτόπαππα ), Ν-ΝΑ ( Μανωλιάσα ), όπως και οι εξάρσεις κατά µήκος της 
λεκάνης ( Μ.Γαρδίκι, Αγία Τριάδα Ιωαννίνων, Καστρίτσα, Μπάφρα, Μπιζάνι ) (Περιφέρεια 
Ηπείρου, 2001, κεφ.3, σελ.15). Κατά το τέλος της Μειοκαίνου περιόδου εκδηλώθηκαν έντονα 
τεκτονικά φαινόµενα, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση ρωγµών, επιµήκων και εγκαρσίων 
ρηγµάτων, καθώς και κατακριµνήσεων. Ως συνέπεια της αλπικής ορογένεσης παρουσιάστηκε 
χωρισµός της ενότητας σε τεµάχια, τη βύθιση ορισµένων σε σχέση µε τα γειτονικά τους και σε 
συνδυασµό µε τα καρστικά φαινόµενα τη δηµιουργία πόλγων, δολινών και άλλων καρστικών 
µορφών. Όσες από αυτές καλύφθηκαν µε αδιαπέραστα υλικά (πηλό, άργιλο, κ.τ.λ.) γέµισαν µε 
γλυκό νερό και δηµιούργησαν λίµνες. Η διάβρωση ασβεστολιθικών πετρωµάτων από το νερό 
της βροχής συνέβαλλε στη δηµιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για τη συγκέντρωση των 
υδάτων της περιοχής και τη γένεση της λίµνης. Το γλυκό νερό που δεχόταν η πόλγη αυτή 
παροχετευόταν από τη λεκάνη κυρίως µε διάφορες καταβόθρες. Η στεγανοποίηση του πυθµένα 
έγινε αρχικά µε τη µεταφορά και απόθεση ερυθροπηλών. Στη συνέχεια επικαλύφθηκαν από 
λιµναία ιζήµατα, πάνω από τα οποία είχαµε το σχηµατισµό της κατώτερης λιγνιτοφόρου 
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στοιβάδας. Ακολούθησε και άλλη λιµναία απόθεση µε παρεµβολές κατά τόπους, 
ποταµοχειµαρρώδους υλικού και έκλεισε µε την ανώτερη λιγνιτοφόρο στοιβάδα και µέχρι τη 
σηµερινή επιφάνεια έχουµε απόθεση αργιλοµαργαικού υλικού µε οργανική ύλη (Λάµπρου,1998, 
σελ 29). Κατάλοιπο µιας τέτοιας λίµνης είναι η Παµβώτιδα. Η δηµιουργία και η εξέλιξη της 
λίµνης συνδέονται άµεσα µε τον ευρύτερο χώρο στον οποίο ανήκει γεωγραφικά. Η ευρύτερη 
περιοχή του λεκανοπεδίου ανήκει γεωτεκτονικά στην Ιόνιο ζώνη. Η ζώνη αυτή αποτελούσε 
µέρος του βυθού της λεγόµενης Τιθύος θάλασσας. Η ύπαρξη της λίµνης στην περιοχή του 
λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων ανάγεται στη γεωλογική περίοδο του Πλειόκαινου. Η έκτασή της 
ήταν πολύ µεγαλύτερη της σηµερινής και η τελευταία αποτελεί ‘ανάµνηση’ της αρχικής λίµνης. 
Οι αλλαγές του κλίµατος στα όρια Πλειόκαινου-Πλειστόκαινου και οι µεταπτώσεις του κατά 
την τελευταία περίοδο συνέβαλλαν σηµαντικά στη µεταβολή της στάθµης της λίµνης κατά τα 
τελευταία 1,5-2 εκατ. χρόνια.  

 

                         
Η έκταση της λίµνης πρίν κ µετά αντίστοιχα. 
 
Οι σχηµατισµοί που συµµετέχουν στη δοµή της λεκάνης µπορούν να διαχωριστούν ως εξής:  

• Σχηµατισµοί πορώδους ρωγµών: Οι σχηµατισµοί αυτοί εµφανίζουν έντονη αποκάρστωση µε 
έντονες καρστικές µορφές, µε αποτέλεσµα την ύπαρξη ενός καλοαναπτυγµένου δικτύου 
ρωγµών και διακλάσεων που ευνοούν την κατείσδιση. Αυτοί είναι οι πλέον υδροπερατοί 
σχηµατισµοί. Από τέτοιους σχηµατισµούς αποτελείται το Μιτσικέλι, η Καστρίτσα, η Αγία 
Τριάδα, το Πέραµα και το Νησί.  

• Σχηµατισµοί πορώδους κόκκων: Με βάση την υδροπερατότητά τους κατατάσσονται σε:  
 α) Υδροπερατούς: σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι τεταρτογενείς αποθέσεις που 
καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος της παραλίµνιας ζώνης και κυρίως οι άµµοι και τα χαλίκια, 
γιατί έχουν υψηλό συντελεστή υδροπερατότητας, ο οποίος σε συνδυασµό µε την 
κατείσδεισή τους ευνοεί την ανάπτυξη υδροφόρων οριζόντων  
 β) Ηµιπερατούς: εδώ ανήκουν οι αργιλοµιγείς άµµοι που εµφανίζονται στις δυτικές 
περιοχές (Κατσικά, Ανατολή), οι παλιές πυριτικές αποθέσεις των ανατολικών περιοχών 
(Αγία Τριάδα) και ο φλύσχης ορισµένων περιοχών, όπου λόγω αποσάθρωσης τα ανώτερα 
στρώµατά του παρουσιάζουν µια µικρή περατότητα  
 γ) Αδιαπέρατους: εδώ ανήκει ο φλύσχης της Ιόνιας ζώνης, που αποτελεί και το αρνητικό 
όριο της υδρογεωλογικής ενότητας Μιτσικελίου από ανατολικά και νοτιοανατολικά, καθώς 
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και άργιλοι και ερυθροπηλοί που απαντώνται στη βόρεια περιοχή του Περάµατος 
(Περιφέρεια Ηπείρου, 2001, κεφ.3, σελ.29).  

 
 

7.3. Το υδρολογικό ισοζύγιο λεκάνης της λίµνης 
Η λεκάνη απορροής της λίµνης καταλαµβάνει µια έκταση περίπου 355 km², µε υψηλότερο 
σηµείο αυτό των 1810m, της κορυφής του Μιτσικελίου. Τα νερά της ανανεώνονται περίπου σε 
διάστηµα 9,9 µηνών και το υδρολογικό της ισοζύγιο είναι συνάρτηση των εισροών και των 
εκροών νερού (Δ.Ε.Λ.Ι., 1995) . Η λίµνη κατά τη χειµερινή περίοδο καλύπτει τις απώλειες 
νερού που παρατηρούνται κατά τη θερινή περίοδο λόγω των αρδεύσεων, ενώ το πλεονάζον νερό 
υπερχειλίζει και µέσω της τάφρου της Λαψίστας οδηγείται στον Καλαµά.                                                     
βασική εισροή προς τη λίµνη θεωρούνται οι καρστικές πηγές που βρίσκονται στους πρόποδες 
του Μιτσικελίου. Επίσης εισροή υδάτων έχουµε από τις αποστραγγιστικές τάφρους του 
Κουτσελίου, της Λαγκάτσας και της Κοσµηράς, ενώ παράλληλα λειτουργούν και οι καταβόθρες 
του λεκανοπεδίου, µε κυριότερες αυτές του Ροδοτοπίου, της Μπάφρας και του Κουτσελίου 
(Λάµπρου, 1998). Όσον αφορά το ύψος των υδάτων, αυτό δεν εµφανίζεται σταθερό. Η στάθµη 
κυµαίνεται από +470,7 m (µεγαλύτερο) έως 468,8 m (µικρότερο).  
Αποτέλεσµα της διακύµανσης της στάθµης των νερών είναι να παρατηρούνται µειώσεις στο 
βάθος και τον όγκο του νερού, καθώς και στην επιφάνεια της λίµνης. Η παρακάτω εξίσωση 
εκφράζει το υδατικό ισοζύγιο (Δ.Ε.Λ.Ι., 1995):  

P+Qa+Kr=E+Δ+Α+Gr 

Όπου: Ρ= βροχόπτωση Qa= επιφανειακή απορροή προς τη λίµνη Kr= συµβολή υπογείων 
οριζόντων προς τη λίµνη Ε= εξάτµιση λίµνης Δ= υπερχείλιση από τάφρο Λαψίστας Α= 
απόληψη για άρδευση Gr= υπόγειες διαφυγές από τη λίµνη 
 Ο πυθµένας της λίµνης  

Η λίµνη γίνεται συνεχώς όλο και πιο αβαθής και δηµιουργείται στον πυθµένα της ένα παχύ 
στρώµα λάσπης, το φαινόµενο αυτό συµβαίνει λόγω της εισροής φερτών υλικών και των 
ανεξέλεγκτων µπαζωµάτων. Ο πυθµένας της, στη µεγαλύτερη έκτασή του, καλύπτεται από 
λεπτόκοκκο, ίζηµα ιλύος και αργίλου. Τα πετρώµατα έχουν υποστεί πλήρη αποσάθρωση, ενώ 
σηµαντικά είναι τα ποσοστά της οργανικής ύλης που περιέχονται στο ίζηµα των περιοχών µε 
υδρόβια βλάστηση. Τέλος, το pH του είναι ουδέτερο έως ελαφρώς αλκαλικό και πλούσιο σε 
CaCO3 (Δ.Ε.Λ.Ι., 1995) . 
 

7.4. Υδρογεωλογία  
Γενικά  
Το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων οριοθετείται προς Β και ΒΑ από το όρος Μιτσικέλι, το Δρίσκο 
και το Περιστέρι, ανατολικά, ΝΑ και Ν από τα υψώµατα Αετοράχη, Μακρυβούνι, ΝΔ από τις 
παρυφές του Τόµαρου, δυτικά τη Μεγάλη Τσούκα και τα υψώµατα των Μαρµάρων και της 
Καρίτσας (ΕΠΜ, 2001). 
Η λεκάνη των Ιωαννίνων έχει µέσο υψόµετρο 470m. Ο µεγάλος της άξονας έχει µήκος 37km µε 
διεύθυνση ΝΑ – ΒΔ και πλάτος µεταξύ 3 – 11 km. Η επιφανειακή της υδρολογική λεκάνη είναι 
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510 km2. Δυτικά αποστραγγίζεται από τον ποταµό Άραχθο, νότια από τον Λούρο, δυτικά και 
Βόρεια από τον ποταµό Θύαµι (Καλαµά). 

Η αποστράγγιση του οροπεδίου των Ιωαννίνων αρχικά γινόταν µέσω καταβόθρων. Μετά την 
αποξήρανση της Λαψίστας, την κατασκευή διώρυγας και τη σύνδεση της µε τη λίµνη η 
υπερχείλιση οδηγείται προς τον Καλαµά. 
Η λίµνη βρίσκεται σε υψόµετρο 470 µέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Έχει µήκος 7,9 
περίπου χιλιόµετρα, πλάτος 1,5 ως 5,4 χιλιόµετρα, µέσο βάθος 4 - 5 µέτρα, µέγιστο βάθος 11 
µέτρα και επιφάνεια 19,4 τετραγωνικά χιλιόµετρα.Η λίµνη τροφοδοτείται από φυσικό και 
τεχνητό (αποστράγγιση Λαγκάτσας) υδρογραφικό δίκτυο. Οι κυριότεροι χείµαρροι είναι τα 
ρέµατα Σερβιανών, Καστρίτσας, Βασιλικής, Λογκάδων και Λαγκάτσας. 

Μέσα στο οροπέδιο των Ιωαννίνων εξέχουν λοφώδη υπολειµµατικά υψώµατα (HUM) 
αποτέλεσµα της διαβρωτικής δράσης του νερού στο ανθρακικό υπόβαθρο. Πρόκειται για τους 
λόφους Μεγάλου Γαρδικίου, Αγ. Τριάδας, Μπισδουνίου, Ιωαννίνων, Κατσικάς, Μπάφρας και 
Περάµατος, Νησιού, Καστρίτσας. 

Διακρίνονται οι υπολεκάνες : 
§ Ροδοτοπίου – Λαψίστας – Κρύας – Ελεούσας 

§ Κατσικάς – Καστρίτσας – Πόρου 
§ Πεδινής – Ανατολής – Βουνοπλαγιάς 

7.5. Υδρογεωλογία της λίµνης 
Η λεκάνη απορροής της λίµνης αναπτύσσεται πάνω σε καρστικοποιηµένους ασβεστολίθους  
Ιόνιας ζώνης. Στην επαφή των ανθρακικών σχηµατισµών µε τις τεταρτογενείς αποθέσεις της 
λεκάνης εκδηλώνονται µια σειρά πηγές κυρίως ανατολικά ενώ αυτή αποστραγγίζεται από 
καταβόθρες κυρίως νότια και δυτικά. Ανατολικά αναπτύσσεται η υδρογεωλογική ενότητα του 
Μιτσικελίου που τροφοδοτεί πλευρικά τις αποθέσεις εντός της λεκάνης. Δυτικά εµφανίζεται το 
περίπλοκο σύστηµα του αντικλινόριου των Ιωαννίνων το οποίο αναπτύσσεται στους 
ανθρακικούς σχηµατισµούς εκτός του Μιτσικελίου και εκφορτίζεται κυρίως εκτός της λεκάνης 
των Ιωαννίνων (λεκάνες Καλαµά, Λούρου, Αράχθου). Τα δύο αυτά συστήµατα δεν 
επικοινωνούν (ΕΠΜ, 2001). 
Στη Βορειοανατολική ζώνη της λίµνης εκδηλώνονται καρστικές πηγές που εκφορτίζουν το 
καρστικό σύστηµα του νοτιοδυτικού τµήµατος του Μιτσικελίου. Πρόκειται για τις πηγές 
Σεντινίκου, Αµφιθέας, Ντραµπάντοβας (εσταβέλλα). Στο παρελθόν οι παροχές των πηγών 
Σεντινίκου, Αµφιθέας κατέληγαν στη λίµνη ανανεώνοντας τα νερά της. Μετά την κατασκευή 
αργιλικού αναχώµατος περιµετρικά (1974) τα νερά οδηγούνται στην τάφρο της Λαψίστας 
αποστερώντας τη λίµνη από την ανανέωση που πρόσφεραν (κυρίως την ξηρή περίοδο). Σήµερα 
γίνεται άντληση των νερών της πηγής, που δεν µπορούν να µπουν µε φυσική ροή, και 
απελευθέρωση τους στη λίµνη. Η περιοδικά λειτουργούσα ως καταβόθρα Ντραµπάντοβας, 
καθώς και οι καταβόθρες Καστρίτσας και η υπερχείλιση προς τη Λαψίστα αποστραγγίζουν την 
περίσσεια νερού της λίµνης. Σήµερα, η Ντραµπάντοβα έχει αποκλειστεί µε χωµάτινο ανάχωµα 
λόγω λειψυδρίας.  

Το Βόρειο τµήµα του Μιτσικελίου εκφορτίζεται κυρίως από τις πηγές Κρύας και Τούµπας από 
όπου υδροδοτούνται η πόλη των Ιωαννίνων και γύρω οικισµοί. Περιλαµβάνει την υψηλή ζώνη 
από τη στάθµη της λίµνης (370 µ.) έως την κορυφή του Μιτσικελίου (1810 µ.). Η γεωµετρία της 
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υδρογεωλογικής λεκάνης του συστήµατος αυτού συνδέεται άµεσα µε την παλαιογεωγραφική 
εξέλιξη της πόλης των Ιωαννίνων.  

Στο παρελθόν έχουν εκφραστεί προτάσεις για την αποκατάσταση της κίνησης των νερών από τις 
πηγές βορειοανατολικά της λίµνης προς τη λίµνη Παµβώτιδα, όπως γινόταν πριν την κατασκευή 
του αναχώµατος. Η περιορισµένη, έστω, ανανέωση των νερών θα ήταν ευεργετική, ιδίως αν τα 
νερά οδηγηθούν νοτιότερα και όχι δίπλα στην υπερχείλιση. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η ποσότητα του νερού της λίµνης επηρεάζεται άµεσα από 
δραστηριότητες όπου αντλούνται ποσότητες νερού από το σώµα της λίµνης αλλά και έµµεσα 
από την υδροµάστευση των πηγών και των άλλων υδάτινων σωµάτων των οποίων τα νερά θα 
τροφοδοτούσαν την λίµνη και θα συνέβαλλαν στην ανανέωση των υδάτων της.  
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Πηγή Αµφιθέας                                                       Πηγή  Ντραµπάντοβας 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πηγή Τούµπας                                                      Πηγή Σεντενίκου 
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7.6. Υδατικοί πόροι 
Ποιότητα Νερών 

Στην ποιότητα των νερών της λίµνης σηµαντικό ρόλο παίζει η διαµόρφωση της Λίµνης από 
υδρολογική πλευρά και η σχέση επικοινωνίας που έχει µε το υπόλοιπο λεκανοπέδιο των 
Ιωαννίνων, µια και αυτή η σχέση καθορίζει τελικά τις εισροές και τις εκροές προς και από τη 
λίµνη.  

Έτσι, πριν την εφαρµογή των διαφόρων ανθρώπινων επεµβάσεων, η λίµνη επαναφορτιζόταν 
από καρστικές πηγές (Στρούνι, Κρύα, Τούµπα) από το Μιτσικέλι και τις πηγές του Αγ. Ιωάννη 
και της Ασφάκας. Επίσης, η λίµνη Παµβώτιδα ήταν συνδεδεµένη υδρολογικά µε τη λίµνη της 
Λαψίστας, που ήταν µια εκτεταµένη ρηχή λίµνη (1-2µ.). Η τελευταία συνδεόταν µε τεχνητό 
κανάλι µε τον ποταµό Καλαµά όπου απορρέανε τα νερά της.  
Όµως, λόγω της ανάγκης αύξησης του εδάφους για αγροτική παραγωγή στο λεκανοπέδιο 
Ιωαννίνων κατασκευάστηκε το ανάχωµα Πέραµα – Αµφιθέα – Ντραµπάτοβα, το οποίο 
συνέβαλλε στο να αποξηρανθούν περίπου 600 στρέµµατα καλλιεργήσιµης γης, να αποκοπεί η 
σύνδεση της λίµνης από τις πηγές της περιοχής του Μιτσικελίου, οι οποίες ρέουν πλέον 
περιµετρικά του αναχώµατος προς την τάφρο της Λαψίστας και από εκεί στον ποταµό Καλαµά. 
Επιπλέον, µε τον αργιλικό πυρήνα που διαµορφώθηκε στο εσωτερικό του αναχώµατος µειώθηκε 
ή αποκόπηκε εντελώς η τροφοδοσία από τις πηγές µε αποτέλεσµα να εξαφανιστούν 
χαρακτηριστικά φαινόµενα που παρουσιάζονταν στις θέσεις αυτές, όπως η ανάβλυση 
φυσαλίδων (ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., 1992). 
Η περίοδος εντατικής αγροτικής παραγωγής πέρα από έργα διευθέτησης των υδάτων στη λίµνη 
Ιωαννίνων συνοδεύεται από εντατική χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, που συµβάλλουν 
στην υποβάθµιση της ποιότητας των νερών.  

Υπάρχουν διαφορετικά είδη λιπασµάτων που έχουν διαφορετική επίδραση στην ποιότητα των 
νερών της λίµνης. Οι βασικές κατηγορίες των λιπασµάτων που χρησιµοποιούνται είναι: 

§ Οργανικά λιπάσµατα (κοπριά) 
§ Ανόργανα λιπάσµατα (φωσφορούχα, αζωτούχα) 

§ Σύνθετα (αζωτο-φωσφορούχα, αζωτο-καλλιούχα, φωσφορο-καλλιούχα, αζωτο-
φώσφορο-καλλιούχα, και είναι υψηλής περιεκτικότητας σε θρεπτικά στοιχεία) 

Τα λιπάσµατα αυτά διεισδύουν στον εδαφικό µανδύα και στη συνέχεια µε τη διαδικασία της 
διήθησης εισέρχονται στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα ή στα επιφανειακά νερά.  

Ένας ακόµη παράγοντας υποβάθµισης της ποιότητας των υδάτων της λίµνης είναι τα λύµατα 
από τις πάσης φύσεως γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες που απλώνονται περιµετρικά της 
λίµνης και ελευθερώνουν ανεπεξέργαστα λύµατα στην περιοχή.  
Επιπλέον, τµήµα από τα αστικά λύµατα της πόλης των Ιωαννίνων µην έχοντας άλλη διέξοδο 
καταλήγουν  στη λίµνη.  
Όλοι οι παραπάνω παράγοντες συνηγορούν υπέρ της υποβάθµισης της ποιότητας των νερών της 
λίµνης. Με αποτέλεσµα, η λίµνη να χάνει την ανανεωτική της δύναµη και δυνατότητα 
εµπλουτισµού της, µε το χρόνο φυσικής ανακύκλωσης του νερού να αγγίζει τους 10 µήνες 
(ΕΠΜ, 2001). Έτσι, εντείνεται µεταξύ άλλων ολοένα το φαινόµενο του ευτροφισµού, το 
οικοσύστηµα δυσκολεύεται να απορροφήσει τους ρύπους και να αντιδράσει βρίσκοντας µια 
καινούρια ισορροπία που θα του διασφαλίσει την διατήρηση του.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ                                                              
ΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 
ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ(βλ.χάρτες 8 , 9 κ 10) 

8.1. Γενικά για τα οικοσυστήµατα  

Το οικοσύστηµα είναι ένα σύστηµα οργανισµών, που λειτουργεί µαζί µε το αβιοτικό του 
περιβάλλον (J.C Emberlin, 1996, σελ. 16). Δηλαδή, στο οικοσύστηµα υπάρχουν δύο βασικά 
στοιχεία: το αβιοτικό και το βιοτικό. Τα δύο αυτά στοιχεία είναι εξίσου σηµαντικά, γιατί εάν 
λείπει το ένα από αυτά, το οικοσύστηµα δεν µπορεί να λειτουργήσει. Το αβιοτικό στοιχείο 
περιλαµβάνει όλους τους παράγοντες του αβιοτικού περιβάλλοντος, όπως είναι το νερό, το φως, 
το έδαφος και τα θρεπτικά συστατικά. Οι περιβαλλοντικοί αυτοί παράγοντες, όχι µόνο παρέχουν 
την αναγκαία ύλη και ενέργεια, αλλά επίσης, παίζουν ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό 
των φυτικών και ζωικών ειδών που θα κατοικήσουν σε µια περιοχή (J.C Emberlin, 1996, σελ. 
21). Το βιοτικό στοιχείο περιλαµβάνει τους ζωντανούς οργανισµούς που βρίσκονται στο 
οικοσύστηµα.  

Οι ζωντανοί οργανισµοί χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε τη λειτουργία τους:  

• Παραγωγοί: είναι τα φυτά, τα οποία είναι ικανά να παράγουν µόνα τους την τροφή 
τους µε τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης 

• Καταναλωτές: είναι τα ζώα που τρέφονται από τα φυτά ή από άλλα ζώα  

• Αποδοµητές: είναι οι οργανισµοί που µετατρέπουν τα σύνθετα οργανικά µόρια που 
είχαν κατασκευαστεί από τα φυτά και τα ζώα σε απλά ανόργανα στοιχεία για να µπορέσουν να 
ξαναχρησιµοποιηθούν. 

8.2. Το αβιοτικό περιβάλλον της λίµνης  

8.2.1. Κλιµατολογικά στοιχεία  

Στην Ήπειρο, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της πολυµορφίας του ανάγλυφου, 
παρουσιάζονται διαφορές στις κλιµατολογικές συνθήκες. Έτσι, στις ακτές του Ιονίου το κλίµα 
είναι µεσογειακό, ενώ προς το εσωτερικό όπου βρίσκεται το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων και 
κατ’ επέκταση και η λίµνη, το κλίµα είναι ηπειρωτικό. Αυτό σηµαίνει ότι κατά τους χειµερινούς 
µήνες έχουµε πολλές βροχοπτώσεις και χαµηλές θερµοκρασίες και τους καλοκαιρινούς µήνες 
υψηλές θερµοκρασίες (Περιφέρεια Ηπείρου, 2001, κεφ. 3, σελ. 40). Η µέση ετήσια βροχόπτωση 
σύµφωνα µε την Ε.Μ.Υ. είναι ίση µε 1080 mm. και κατανέµεται ως εξής: 70% τους χειµερινούς 
µήνες, από Οκτώβριο έως Μάρτιο, και 30% τους θερινούς µήνες, από Απρίλιο έως Σεπτέµβριο. 
Η µέγιστη µηνιαία τιµή παρατηρείται το Νοέµβριο και η ελάχιστη τον Αύγουστο.  

Η θερµοκρασία παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις, µε ετήσιο µέσο µηνιαίο εύρος 20,2 ºC ή 
20,3 ºC. Η µέση ετήσια τιµή για τη χρονική περίοδο 1956-1997 είναι 14.3 ºC. Οι µέγιστες τιµές 
εµφανίζονται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και οι µικρότερες τον Ιανουάριο. Η µέση ετήσια 
σχετική υγρασία είναι 67% µε διακύµανση: 51%, από τον Ιούλιο µέχρι τον Αύγουστο και µέχρι 
81% το Δεκέµβριο. Οι µέσες µηνιαίες τιµές για την περίοδο 1956-1997 φαίνονται στον πίνακα. 
Η ηλιοφάνεια στο οροπέδιο είναι γενικά περιορισµένη λόγω της λίµνης και της οµίχλης που 
δηµιουργεί. Οι νεφοσκεπείς ηµέρες κατά τη διάρκεια ενός έτους είναι περίπου 74. Το σύνολο 
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των ηµερών µε νέφος που παρουσιάζεται στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων είναι το µεγαλύτερο 
της Ηπείρου και ένα από τα µεγαλύτερα της Ελλάδας. 

Βροχοπτώσεις 

Στη λεκάνη της λίµνης των Ιωαννίνων σήµερα λειτουργούν δύο βροχοµετρικοί-µετεωρολογικοί 
σταθµοί. Ένας είναι ο σταθµός Ιωαννίνων της Ε.Μ.Υ. σε υψόµετρο +484 µε περίοδο 
λειτουργίας 1931-1940 και 1951 έως σήµερα και ο δέυτερος ο σταθµός Κατσικά, που βρίσκεται 
στη Σχολή Γεωργικής Έρευνας του ΥΠ.ΓΕ. σε υψόµετρο +480, µε περίοδο λειτουργίας από το 
1967 έως σήµερα. Από τις παρατηρήσεις των δύο αυτών σταθµών προκύπτει ότι η µέση ετήσια 
βροχόπτωση ανέρχεται σε 1.157,7 ( ή 1079,5) mm για το σταθµό της ΕΜΥ και σε 1.082,6 mm 
για το σταθµό Κατσικά. Η κατανοµή των βροχοπτώσεων ανά µήνα, και για τους δύο σταθµούς, 
φαίνεται στον     παρακάτω πίνακα 3.1. Όπως προκύπτει από τον πίνακα αυτό, η κατανοµή των 
βροχοπτώσεων είναι περίπου 70% τη χειµερινή περίοδο (από Οκτώβριο έως Μάρτιο) και 30% 
τη θερινή περίοδο (από Απρίλιο έως Σεπτέµβριο). Η µέγιστη µηνιαία τιµή παρατηρείται το 
Νοέµβριο και η ελάχιστη τον Αύγουστο. Τα ίδια συµπεράσµατα εξάγονται και από την 
επεξεργασία των βροχοµετρικών στοιχείων που επεξεργάστηκαν στο πλαίσιο της µελέτης 
Επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων Ευρύτερης Πόλης Ιωαννίνων το 1985 οι καθηγητές κκ. Θ. 
Ξανθόπουλος και Δ. Χριστούλας. Επίσης ο Ν. Σούλης στο βιβλίο του Το κλίµα της Ηπείρου» 
παραθέτει επεξεργασµένα βροχοµετρικά στοιχεία του Μ.Σ. Ιωαννίνων περιόδου 1951-1990 και 
τοποθετεί το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων στην περιοχή Β του βροχοµετρικού χάρτη της 
Ηπείρου (Πίνακας) µε ετήσιο ύψος βροχής 1000-1200 χλστ.Από νεότερα στοιχεία της ΕΜΥ που 
διατέθηκαν για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης και περιέχουν δεδοµένα της περιόδου 1956-
1997 η µέση ετήσια βροχόπτωση είναι ίση µε 1080 χλστ. Τα δεδοµένα αυτά επιβεβαιώνουν τις 
ανωτέρω εκτιµήσεις. Η µικρή µείωση των βροχοπτώσεων οφείλεται στο γεγονός ότι στη 
χρονοσειρά υπολογισµού περιλαµβάνεται η ιδιαίτερα ξηρή περίοδος 1991-1995. 

Μέση µηνιαία και ετήσια βροχόπτωση (Πηγή: Ε.Μ.Υ., Υπουργείο Γεωργίας) 

Μήνας Σταθµός  

Ιωαννίνων  

(ΕΜΥ 1951-1988) 

Σταθµός 

 Ιωαννίνων  

(ΕΜΥ 1956-1997) 

Σταθµός 

 Ιωαννίνων  

(ΕΜΥ 1951-1990) 
Ν. Σούλης 

Σταθµός  

Ιωαννίνων 

 (ΥΠΓΕ 1967-1989) 

Ιανουάριος 160,0 124,2 152,2 138,0 
Φεβρουάριος 130,3 111,6 124,8 112,2 
Μάρτιος 101,6 95,4 98,0 104,0 
Απρίλιος 75,7 76,0 76,1 75,4 
Μάιος 72,9 69,3 72,3 69,7 
Ιούνιος 48,1 43,5 47,2 40,8 
Ιούλιος 29,8 32,0 30,4 42,6 
Αύγουστος 28,4 31,2 28,5 38,1 
Σεπτέµβριος 61,2 54,0 59,1 57,7 
Οκτώβριος 109,5 99,5 109,4 107,1 
Νοέµβριος 171,4 167,9 170,8 151,5 
Δεκέµβριος 168,8 174,9 169,2 145,5 
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Θερµοκρασία 
Η θερµοκρασία παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις, µε ετήσιο θερµοκρασιακό εύρος 20,3 ή 
20,2°C. Η µέση ετήσια τιµή είναι 14,7°C για την περίοδο 1931-40 &1950 -75 και 14,3°C για την 
περίοδο 1956-97. Οι µέγιστες τιµές εµφανίζονται  Ιούλιο και Αύγουστο (25,5 και 25,0°C ή 24,8 
και 24,9°C ανάλογα µε τη χρονοσειρά υπολογισµού) και η ελάχιστη τον Ιανουάριο (5,2 ή 
4,7°C).  

Θεωρώντας ότι η θερµοκρασιακή βαθµίδα είναι –6,5°C ανά 1.000 µ. (υψοµετρική διαφορά) και 
ότι το µέσο υψόµετρο της λεκάνης είναι κατά 150 µ. µεγαλύτερο του υψοµέτρου του σταθµού 
Ιωαννίνων, προκύπτει ότι οι µέσες µηνιαίες θερµοκρασίες της λεκάνης θα είναι µικρότερες κατά 
1°C, οπως εξάλλου έχει υπλογιστεί και στα πλάισια της µελέτης Επεξεργασίας και διάθεσης 
λυµάτων Ευρύτερης Πόλης Ιωαννίνων, (Θ. Ξανθόπουλος και Δ. Χριστούλας, 1985) 

Υγρασία  
Η µέση ετήσια σχετική υγρασία είναι 67% µε διακύµανση 51% (Ιούλιος-Αύγουστος) µέχρι 81% 
(Δεκέµβριος). Οι µέσες µηνιαίες τιµές του σταθµού Ιωαννίνων για την περίοδο 1931-40 και 
1950-70 και 1956-97 φαίνονται στον πίνακα 3-4.  

Άνεµοι  
Οι άνεµοι στην περιοχή δεν παρουσιάζουν σπουδαίο ενδιαφέρον. Στον πίνακα 3.4 δίνονται οι 
µέσες µηνιαίες τιµές της ταχύτητας του ανέµου για το σταθµό Ιωαννίνων κατά την περίοδο 
1951-70 και 1956-97. Οι τιµές αυτές δίνονται από την ΕΜΥ σε Beaufort και η διακύµανσή τους 
είναι από 0,7 Β (Νοέµβριος-Δεκέµβριος) µέχρι 1,2 Β (Μάρτιος, Απρίλιος) µε µέση ετήσια τιµή 
1,0 Β. Δεδοµένου ότι στην κλίµακα Beaufort το 1 Β αντιστοιχεί σε ταχύτητες ανέµου 0,3-1,5 
m/sec (µε µέση τιµή 0,9 m/sec) και δεδοµένου ότι όλες οι τιµές κυµαίνονται γύρω στο 1 Β, 
θεωρούµε ότι οι ίδιες τιµές εκφράζουν και την ταχύτητα σε m/sec. 

Μέση Σχετική υγρασία αέρα (%) και ταχύτητα (µ/δλ) και διεύθυνση ανέµου  

Μήνας Μέση Σχετική  
υγρασία 
Σταθµός 

 Ιωαννίνων  
(ΕΜΥ 1931-40 &  

1950-75) 

Μέση Σχετική  
υγρασία 
Σταθµός  
Ιωαννίνων  

(ΕΜΥ 
1956-1997) 

Μέση Ταχύτητα 
 Ανέµου 
Σταθµός 

 Ιωαννίνων  
(ΕΜΥ 

1931-40 & 1950-75) 

Μέση Ταχύτητα  
Ανέµου (µ/δλ) 
Σταθµός  

Ιωαννίνων (ΕΜΥ 
1956-1997) 

Επικρατούσα  
Διεύθυνση 

 ανέµων 
(ΕΜΥ 

1956-1997) 

Ιανουάριος 77 77 0,9 1,5 SE 
Φεβρουάριος 75 74 1,0 1,5 SE 
Μάρτιος 69 69 1,2 1,6 SE 
Απρίλιος 67 68 1,2 0,7 NW 
Μάιος 65 66 1,0 0,3 NW 
Ιούνιος 59 59 1,0 0,1 NW 

Χειµερινό εξάµηνο 

(Οκτ. – Μαρ.) 

841,6 773,5  758,3 

Θερινό εξάµηνο 

(Απρ. – Σεπ.) 

316,1 306,0  324,3 

 1157,7 1079,5 1138,0 1082,6 
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Ιούλιος 51 52 1,2 0,2 W 
Αύγουστος 51 54 1,0 0,3 NW 
Σεπτέµβριος 62 64 0,9 0,4 W 
Οκτώβριος 71 71 1,0 1,1 SE 
Νοέµβριος 80 80 0,7 0,5 SE 
Δεκέµβριος 81 81 0,7 0,8 SE 
Μέσος όρος 67 68 0,9   

 

Ηλιοφάνεια  

Για την πραγµατική ηλιοφάνεια  οι µέσες µηνιαίες τιµές της περιόδου 1968-76 και 1979-89 του 
σταθµού Ιωαννίνων κυµαίνονται από 30% (Δεκέµβριος) µέχρι 69% (Ιούλιος-Αύγουστος) µε 
µέση ετήσια τιµή 39%. Η πραγµατική ηλιοφάνεια ορίζεται από το κλάσµα (πραγµατικές ώρες 
ηλιοφάνειας /δυνατές ώρες ηλιοφάνειας)Χ100.  

Η ηλιοφάνεια στο οροπέδιο είναι γενικά περιορισµένη λόγω της λίµνης και της οµίχλης που 
δηµιουργεί.Το σύνολο των νεφοσκεπών ηµερών (74 ηµ. είναι το µεγαλύτερο στην Ηπειρο και 
από τα µεγαλύτερα στην Ελλάδα.  
Για την εξάτµιση, τόσο από την επιφάνεια της λίµνης όσο και για την πραγµατική 
εξατµισοδιαπνοή της λεκάνης, δεν υπάρχουν πραγµατικά δεδοµένα. Από προηγούµενες µελέτες 
αλλά και από την ελληνική βιβλιογραφία, εκτιµάται ότι σε ετήσια βάση η πραγµατική 
εξατµισοδιαπνοή είναι περίπου 530 mm και η εξάτµιση από την επιφάνεια της λίµνης περίπου 
800 mm. 

Φυσικοχηµικοί παράγοντες 

Για να δούµε σε τι κατάσταση βρίσκεται το οικοσύστηµα, πρέπει να λάβουµε υπόψη κάποιες 
φυσικοχηµικές παραµέτρους: Η ενεργός οξύτητα (pH): η τιµή της σε ένα υδάτινο οικοσύστηµα 
είναι ένα σηµαντικό κριτήριο αξιολόγησης της ποιότητάς του, για το λόγο ότι η εκάστοτε του 
pH σχετίζεται µε χηµικές και βιολογικές αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα µέσα σε αυτό. Το 
διαλυµένο οξυγόνο (D.O): η συγκέντρωσή του αποτελεί ένδειξη υγείας του οικοσυστήµατος. Το 
βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (B.O.D.) και το χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (C.O.D.): οι τιµές 
τους υποδηλώνουν το βαθµό οργανικής ρύπανσης και επιβάρυνσης του νερού από ρυπαντικές 
ουσίες, βιοαποικοδοµήσιµες σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, ή ακόµα και τοξικές. Τα 
θρεπτικά άλατα (ΝΟ3, ΝΟ2, ΡΟ4), τα οποία θεωρούνται ως παράγοντες ευτροφισµού των 
υδάτινων οικοσυστηµάτων και οι συγκεντρώσεις τους υποδηλώνουν την ύπαρξη ρυπαντικών 
ουσιών. Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο 1994-1995 στη λίµνη από τη 
Δ.Ε.Λ.Ι. Α.Ε.  

8.3. Το βιοτικό περιβάλλον της λίµνης  

8.3.1. Περιγραφή του οικοσυστήµατος της λίµνης 

 Τα οικοσυστήµατα της λίµνης Παµβώτιδας ανήκουν στον τύπο: «εδαφικά εξαρτώµενα 
οικοσυστήµατα», σε οικοσυστήµατα δηλαδή που υπόκεινται εδαφικό καθορισµό. Η βλάστηση 
των εν λόγω οικοσυστηµάτων ονοµάζεται αζωνική, δεν είναι βιοκλιµατικά καθοριζόµενη, και 
κατά συνέπεια δε συνδέεται µε τις επικρατούσες ζώνες βλάστησης (Περιφέρεια Ηπείρου, 2001, 
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κεφ. 3, σελ.35). Τα φυσικά οικοσυστήµατα της περιοχής µελέτης είναι υδρόβια, λιµναία και 
παρόχθια. Σε αυτά περιλαµβάνονται ποικίλες φυτοκοινότητες υδρόβιων µακρόφυτων που 
βρίσκονται εντός και περιµετρικά της λίµνης. Τα υδρόβια µακρόφυτα βρίσκονται είτε 
προσκολληµένα στο υπόστρωµα είτε πλέουν ελεύθερα (Περιφέρεια Ηπείρου, 2001, κεφ. 3, 
σελ.35).  

Η βλάστηση της περιοχής µελέτης χαρακτηρίζεται από σχετικά µεγάλη ποικιλότητα σε τύπους 
φυσικών οικοτόπων του Παραρτήµατος Ι, της Οδηγίας 92/43/Ε.Ο.Κ. (14 τύποι οικοτόπων και 
µωσαϊκά βλάστησης από δύο ή περισσότερους οικότοπους µε τη µορφή νησίδων), οι οποίοι 
εντάσσονται σε επιµέρους ενότητες και ζώνες βλάστησης.  
Ειδικότερα, τα φυσικά οικοσυστήµατα της περιοχής µπορούν να διακριθούν σε δύο µεγάλες 
ενότητες, ακολουθώντας την ορολογία που χρησιµοποιείται από το ΝΤΑΦΗ (1986): 
α. Τα οικοσυστήµατα "κλίµαξ" ή τελικά ή βιοκλιµατικά καθοριζόµενα (υπόκεινται σε βιοκλιµατικό 
καθορισµό). 
Τα οικοσυστήµατα αυτά περιλαµβάνουν 7 τύπους οικοτόπων του δικτύου Natura 2000: 
Ελληνικά δάση πρίνου (Κωδικός: 934Α), Δάση οστρυάς, ανατολικής γαύρου και µικτά θερµόφιλα 
δάση (Κωδικός: 925Α), Ψευδοµακκί (Κωδικός: 5350), Υψηλούς θαµνώνες µε Juniperus 
oxycedrus (Κωδικός: 5211), Ορεινά- και Ορο- µεσογειακά χέρσα εδάφη µε ακανθώδεις θάµνους 
(Κωδικός:  4090), Ψευδοστέππες µε αγρoστώδη και θερόφυτα (Κωδικός: 6220*), Φρύγανα µε 
Sarcopoterium spinosum (Κωδικός:  5420). 
β. Τα σταθερά ή διαρκή ή εδαφικά εξαρτώµενα οικοσυστήµατα (υπόκεινται σε εδαφικό 
καθορισµό).  

Τα οικοσυστήµατα αυτά περιλαµβάνουν 5 τύπους οικοτόπων του δικτύου Natura 2000 και 
συνολικά 26 φυτοκοινωνίες. Συγκεκριµένα: Ευτροφικές φυσικές λίµνες µε βλάστηση τύπου 
Magnopotamion ή Hydrocharition (Κωδικός: 3150, 12 φυτοκοινωνίες), Ποταµοί της Μεσογείου 
µε περιοδική ροή (Κωδικός: 3290, 3 φυτοκοινωνίες), Επιπλέουσα βλάστηση υδροχαρών φυτών 
(βατραχιώδη) των ποταµών στους πρόποδες βουνών και στις πεδιάδες (Κωδικός: 3260, 2 
φυτοκοινωνίες), Καλαµώνες (Κωδικός: 72AO, 9 φυτοκοινωνίες), Δάση ανατολικής πλατάνου και 
συστάδες µε λευκή ιτιά και λευκή λεύκα (Κωδικοί:  92CO, 92AO 

8.3.2. Ενδιαιτήµατα της περιοχής και αξιολόγησή τους 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της περιοχής µελέτης είναι η αντιπροσωπευτικότητα των 
ενδιαιτηµάτων της, των οποίων η διατήρηση και η καλή κατάσταση εξασφαλίζει άµεσα ή 
έµµεσα την παρουσία των αντίστοιχων ειδών πανίδας. Τα είδη της πανίδας διακρίνονται σε 
στενόοικα, όταν εµφανίζονται σε έναν τύπο ενδιαιτήµατος και σε ευρύοικα όταν εµφανίζονται 
σε πολλούς τύπους. Σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων CORINE, στη περιοχή µελέτης µπορούν 
να αναγνωριστούν οι παρακάτω γενικοί τύποι ενδιαιτηµάτων (Περιφέρεια Ηπείρου, 2001, κεφ. 
3, σελ.35):  

• Παραλίµνια βλάστηση: περιλαµβάνει τα υγρά ενδιαιτήµατα, που βρίσκονται µέσα, κοντά και 
γύρω από τη λίµνη και τα κανάλια της, µε δάση στοές (Salix sp. και Populus sp.) και καλαµώνες 
(Phragmites australis). Φιλοξενεί 18 από τα 53 είδη σπονδυλωτών της περιοχής και ένα πολύ 
µικρό, αποµονωµένο και επίφοβο για τη µελλοντική του επιβίωση πληθυσµό βίδρας (Lutra 
lutra), εξ’ αιτίας του οποίου χαίρει ιδιαίτερης προσοχής και εφαρµογής διαχειριστικών µέτρων 
προστασίας.  
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• Ρηχά νερά (λιµνών και µεγάλων υδατοσυλλογών): περιλαµβάνει ρηχά ευτροφικά νερά της 
λίµνης ή άλλων µεγάλων υδατοσυλλογών και περικλύει 8 συνολικά είδη αµφιβίων (µεταξύ των 
οποίων το Τriturus cristatus) και υδρόβιων ερπετών. Σηµαντικός βιότοπος, του οποίου η 
κατάσταση και η ποιότητα των νερών πρέπει να ελέγχονται σε µόνιµη βάση. 

• Ρέµατα: πρόκειται για τρεχούµενα νερά, περιοδικά ή µόνιµα, µικρής ή µέσης ροής, της 
ορεινής και ηµιορεινής ζώνης, που φιλοξενούν 4 είδη αµφιβίων και υδρόβιων ερπετών. 
Κατέχουν πρωταρχικό ρόλο στη διατήρηση της υδατικής ισορροπίας του οικοσυστήµατος, στη 
διαµόρφωση της φυσιογνωµίας του τοπίου και στη διατήρηση του βιολογικού πλούτου της 
περιοχής. 

• Υδατοσυλλογές (ορεινές, µικρές): περιλαµβάνει τις µικρές, µόνιµες ή περιοδικές, λίµνες των 
βουνών, µεσοτροφικές ή ολιγοτροφικές, που -φτωχές σε βιολογικό πλούτο-είναι δευτερεύουσας 
σηµασίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή. 

• Λιβαδικές εκτάσεις: περιλαµβάνει τα ξερά, βοσκηµένα θαµνολίβαδα στα ορεινά της περιοχής, 
που αποτελούν σηµαντικότατο βιότοπο για 14 είδη ερπετών, µεταξύ των οποίων η οχιά Vipera 
ursini, είδος σπανιότατο. 

• Θαµνώνες: περιλαµβάνει ψηλά µακί, που αποτελούν ταυτόχρονα χώρους βόσκησης, ενώ 
φιλοξενούν 33 από τα 53 είδη της περιοχής, γεγονός που τα καθιστά το πλουσιότερο ενδιαίτηµά 
της. Είναι σηµαντικότατοι για τη διατήρηση της ερπετοπανίδας και ενός µεγάλου µέρους της 
πανίδας των θηλαστικών. 

• Αγροτική - οικιστική ζώνη: περιλαµβάνει αγροτικές εκτάσεις και οικισµούς, που ενδεχοµένως 
περιβάλλονται από αυτές. Η αγρο-οικιστική ζώνη είναι το δεύτερο πιο πλούσιο ενδιαίτηµα για 
την πανίδα των σπονδυλοζώων της περιοχής, αφού περιλαµβάνει 27 είδη. Η οικιστική ζώνη της 
πόλης είναι πολύ φτωχή σε πανίδα, ενώ λιγότερο φτωχή παρουσιάζεται η οικιστική ζώνη των 
χωριών, λόγω των εκτεταµένων κήπων και την εγγύτητα µε την αγροτική ζώνη. 

Το φυτοπλαγκτόν  

Το φυτοπλαγκτόν είναι συνήθως µικροφύκη, τα οποία απλώνονται στα νερά της λίµνης, εκεί 
όπου υπάρχει αρκετή ηλιακή ενέργεια για φωτοσύνθεση. Όταν το φυτοπλαγκτόν βρίσκεται σε 
αφθονία προσδίδει στο νερό ένα πρασινωπό χρώµα. Για τις περισσότερες λίµνες παίζει πολύ 
σηµαντικότερο ρόλο στην παραγωγή της βασικής τροφής από ότι τα µεγάλα φυτά (J.C 
Emberlin, 1996, σελ. 23-24). Το φυτοπλαγκτόν της λίµνης των Ιωαννίνων περιλαµβάνει 7 
κύριες οµάδες (Δ.Ε.Λ.Ι., 1995, σελ. 60): τα διάτοµα, τα κυανοφύκη, τα χλωροφύκη, τα 
κρυπτοφύκη, τα δινοφύκη, τα χρυσοφύκη και τα ευγληνοειδή.  

Ειδικότερα: Από τα διάτοµα επικρατούν τα είδη: Cyclotella meneghianiana, Cyclotella ocellata, 
Melosira granulate. Από τα κυανοφύκη τα είδη: Chroococcus limneticus, Chroococcus 
dispersus, Aphanocapsa elachista, A.sp., Microcystis aeruginosa, M.sp., Aphanothece sp. Από τα 
χλωροφύκη τα είδη: Ankistrodesmus falsatus, Selanastrum gracile, Scenedesmus sp., Pediastrum 
sp. Από τα κρυπτοφύκη το Cryptomonas erosa Από τα δινοφύκη το Ceratium hirundinella και σε 
µικρότερη εµφάνιση τα Gyrodinium και Peridinium. Από τα χρυσοφύκη βρέθηκε το Dinobryon 
divergens. Από τα ευγληνοειδή τα είδη: Euglena viridis, Phacus acuminatus. Τα διάτοµα έχουν 
διαρκή παρουσία µε αντίστοιχη εποχιακή διαφοροποίηση των γενών.  
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Την άνοιξη έχουµε επικράτηση των γενών Nitzschia sp., και Melosira sp. Τα χλωροφύκη 
επικρατούν περιοδικά, όταν παρουσία φωσφόρου η απονιτροποίηση εµποδίζει τη φωτοσύνθεση, 
η διαδοχή άνοιξη-καλοκαίρι καθορίζεται από χαρακτηριστικά γένη. Τα κυανοφύκη επικρατούν 
κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι, µε χαρακτηριστικό είδος την Composphaeria aromca, αλλά 
ο τύπος του νερού περιγράφεται από τη σηµαντική ποσοτικά εµφάνιση του είδους 
Aphanizomenon flos-aquae, που έχει την ιδιότητα να δεσµεύει ατµοσφαιρικό άζωτο, σε 
αντικατάσταση των Μicrocystis aeruginosa και Anabaena sp.  

Από την περιοδική επικράτηση των κυανοφκών την άνοιξη και το καλοκαίρι µπορούν να 
προκληθούν διάφορα προβλήµατα, όπως: 

Δηλητηρίαση του ιχθυοπληθυσµού λόγω της τοξικότητας των προϊόντων του µεταβολισµού 
τους που εκκρίνονται ή συσσωρεύονται στα κύτταρa 
1. Δηλητηριάσεις των κατοικίδιων ζώων που ποτίστηκαν µε νερό πλούσιο σε Μicrocystis 

2. Η διαφοροποίηση της γευστικής αξίας των ψαριών, λόγω της γεωσµίνης που παράγουν.       
Η ουσία αυτή προσδίδει στο ψάρι µια έντονη γεύση λάσπης 

3.  Το κυριότερο όµως φαινόµενο που παρατηρείται µετά από µια άνθιση κυανοφυκών είναι το 
γεγονός ότι η οργανική ύλη που παράγεται κατά την αποσύνθεσή της ευνοεί την ανάπτυξη 
βακτηριδίων και επιφέρει συχνά δέσµευση του συνολικού διαλυµένου οξυγόνου.  

Το ζωοπλαγκτόν 

Το ζωοπλαγκτόν αποτελείται από πλαγκτονικά ασπόνδυλα. Στη λίµνη Παµβώτιδα έχουν βρεθεί 
συνολικά 51. Από αυτά 2 είναι πλαγκτονικά µόνο ως προνύµφες (το µαλάκιο Dreissena 
polymorpha και το έντοµο Chaoborus), 18 είναι παραλιακά, βενθικά ή τρωγλόφιλα (δηλαδή 
απαντώνται περιστασιακά µόνο στο πλαγκτόν) και 31 είναι τα πραγµατικά πλαγκτονικά 
ασπόνδυλα της λίµνης. Από αυτά, 17 είναι τροχόζωα, 9 κλαδόκερα και 5 κωπήποδα (Δ.Ε.Λ.Ι., 
1995, σελ. 62). Όσον αφορά τις τροφικές τους συνήθειες, όλα σχεδόν τα είδη είναι 
διηθηµατοφάγα, που εκµεταλλεύονται το πλούσιο σε φύκη, βακτήρια και θρύµµατα περιβάλλον 
της λίµνης.  

Επιπρόσθετα από τη λίµνη λείπουν ή υπάρχουν σε πολύ µικρούς αριθµούς ορισµένα αρπακτικά 
πλαγκτονικά ασπόνδυλα, τα οποία υποβαθµίζουν την εικόνα της πλαγκτονικής κοινωνίας. Τους 
χειµερινούς και τους ανοιξιάτικους µήνες κυριαρχούν τα κωπήποδα και τους καλοκαιρινούς τα 
τροχόζωα, ενώ αρκετά σηµαντική είναι και η παρουσία των κλαδόκερων. Με βάση τη σύνθεση 
των ειδών, τις εποχιακές τους διακυµάνσεις και την αφθονία τους, η λίµνη Παµβώτιδα 
κατατάσσεται ως εύτροφη. Τα πλαγκτονικά ασπόνδυλα καλύπτουν τις τροφικές απαιτήσεις των 
ζωοπλαγκτονοφάγων ψαριών, αφού η παρουσία των τροχοζώων και των κλαδόκερων τους 
µήνες µετά την αναπαραγωγή και η υψηλή συµµετοχή των κωπήποδων σε όλη τη διάρκεια του 
έτους στηρίζουν τροφικά τα ψάρια (Δ.Ε.Λ.Ι., 1995, σελ. 63).  

Η βενθική πανίδα  

Οι βενθικοί οργανισµοί µιας λίµνης παίζουν ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην ισορροπία του 
οικοσυστήµατος. Καταναλώνουν οργανικά υπολείµµατα του φυτυπλαγκτού και του 
ζωοπλαγκτού που φθάνουν στο βυθό, συµβάλλουν στην οξυγόνωση του ιζήµατος και έχουν 
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µεγάλη αξία ως διαθέσιµη τροφή για τα ψάρια (Περιφέρεια Ηπείρου, 2001, κεφ. 3, σελ 234). Τη 
βενθική πανίδα της λίµνης Παµβώτιδας συνθέτουν είδη εύτροφων λιµνων. Οι επικρατούσες 
οµάδες στη βαθιά ζώνη της λίµνης είναι οι Ολιγόχαιτοι, οι προνύµφες των Chironomidae και οι 
Νηµατώδεις. Ο πληθυσµός µε τη µεγαλύτερη αφθονία είναι του Potamothrix hamnoniens και 
ακολουθεί ο πληθυσµός του Tubifex tubifex και των Chironomus sp.( Δ.Ε.Λ.Ι., 1995, σελ. 67) 

8.4. Η χλωρίδα και η βλάστηση της λίµνης  

Η βλάστηση της λίµνης των Ιωαννίνων αποτελείται κατά µεγάλο ποσοστό από ελόβια και κατά 
µικρότερο από υδρόβια είδη (Περιφέρεια Ηπείρου, 2001, κεφ. 3, σελ. 35). Στα ελόβια είδη 
εντάσσονται φυτοκοινωνίες υδρόβιων µακρόφυτων που αναπτύσσονται µέσα στο νερό και 
έχουν αναδυόµενα βλαστικά µέρη στον αέρα. Πρόκειται για µονάδες βλάστησης που 
αναπτύσσονται στην ανώτερη υποπαράκτια ζώνη και καταλαµβάνουν την περιφέρεια της 
λίµνης, στις περισσότερες περιπτώσεις από την όχθη, µέχρι βάθος 1m. Στα υδρόβια είδη 
εντάσσονται οι φυτοκοινωνίες των υδρόβιων µακρόφυτων που έχουν επιπλέοντα φύλλα στο 
νερό και είναι πλήρως βυθισµένα. 

8.5. Η πανίδα της λίµνης 

 Ο αριθµός των ειδών πανίδας σε µια περιοχή αποτελεί στοιχείο εκτίµησης του βιολογικού της 
πλούτου. Στη λίµνη Παµβώτιδα φιλοξενείται ένας σηµαντικός αριθµός σπονδυλωτών, ο οποίος 
ανέρχεται στο 30% των σπονδυλοζώων της Ελλάδας. Χαρακτηριστικό είναι ότι 
αντιπροσωπεύονται όλες οι βασικές ταξινοµικές µονάδες των σπονδυλωτών, δείγµα υγείας και 
ποικιλότητας του οικοσυστήµατος (Περιφέρεια Ηπείρου, 2001, κεφ. 3, σελ. 83).  

Αµφίβια  

Στην περιοχή µελέτης υπάρχουν 9 από τα 17 είδη αµφιβίων της Ελλάδας. Η λίµνη µπορεί να 
θεωρηθεί από τους πιο σηµαντικούς βιότοπους αµφιβίων, γιατί φιλοξενεί το 53% του συνόλου 
των αµφιβίων και 5 από τις 6 οικογένειες αµφιβίων της χώρας µας (Περιφέρεια Ηπείρου, 2001, 
κεφ. 3, σελ. 83).  

Τα δύο είδη του γένους Rana (Rana balcanica, Rana epeirotica) που προτιµούν τα λιµναία 
οικοσυστήµατα, φαίνεται πως υπάρχουν σε µεγάλους αριθµούς, όπου υπάρχουν διαθέσιµες 
εκτάσεις µε ρηχά νερά. Άλλα είδη, όπως η Bombina variegata παρουσιάζει µικρές συναθροίσεις 
(αποικίες) σε περιορισµένου µεγέθους µόνιµες ή παροδικές υδατοσυλλογές κυρίως στις 
ηµιορεινές περιοχές. Τα είδη Bufo viridis, Triturus cristatus εµφανίζονται συνήθως µεµονωµένα 
ή σε µικρές συναθροίσεις ενώ είδη όπως τα Hyla arborea, Bufo bufo, Rana graeca εµφανίζονται 
µεµονωµένα και κατά συνέπεια συγκροτούν µικρού µεγέθους πληθυσµούς στην περιοχή. 
Από τα είδη που έχουν καταγραφεί το ένα περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43 
(Bombina variegata) και τα τρία (3) στο Παράρτηµα ΙV (Bombina variegata, Bufo viridis, Rana 
graeca) ενώ ένα [Rana balcanica (ridibunda)] περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα V  
Το είδος του οποίου η ύπαρξη πιθανολογείται είναι ο Triturus cristatus και  περιλαµβάνεται στα 
Παραρτήµατα ΙΙ και IV. 
Επιλεγµένα είδη 
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Α. Καταγεγραµµένα είδη 
§ Bombina variegata (Κιτρινοµποµπίνα) (Οδηγία 92/43, Παρ. ΙΙ) 
§ Bufo viridis (Πρασινόφρυνος)  (Οδηγία 92/43, Παρ. ΙV) 
§ Rana graeca  (Γραικοβάτραχος) (Οδηγία 92/43, Παρ. IVΙ) 
§ Rana balcanica (ridibunda) (Βαλκανικός νεροβάτραχος) (Ενδηµικό είδος της 
Ελλάδας) 
§ Rana epeirotica (Ηπειρωτικός νεροβάτραχος) (Ενδηµικό είδος της Ελλάδας µε µεγάλο 
πληθυσµό στην Παµβώτιδα). 

Β. Πιθανά είδη 
§ Triturus cristatus (Λοφιοφόρος τρίτωνας) (Οδηγία 92/43, Παρ. Ι, IV) 

Η ερπετοπανίδα της περιοχής είναι επίσης πλούσια, ανερχόµενη σε 24 είδη, από τα 55 είδη 
χερσαίων ερπετών της χώρας µας. Συνολικά περιλαµβάνει 8 οικογένειες ερπετών από τις 15 που 
απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο (Περιφέρεια Ηπείρου, 2001, κεφ. 3, σελ. 84).  

Από τα επιλεγµένα είδη - στόχους η Emys orbicularis συναντάται σε ρηχά νερά και βαλτώδεις 
περιοχές της λίµνης και των περιµετρικά αυτής περιοχών χωρίς να είναι επακριβώς όµως  
γνωστή η κατανοµή της στην περιοχή µελέτης. 
Η Testudo hermani  συναντάται σε όλη την πεδινή και ηµιορεινή περιοχή ενώ η Testudo 
marginata, µάλλον σε περιορισµένους αριθµούς  στην ηµιορεινή ζώνη. Τα Elaphe situla και 
Elaphe quatuorlineata συναντώνται στην πεδινή και ηµιορεινή ζώνη ενώ η Vipera ursinii 
συναντάται στα ορεινά. 
Στην ευρύτερη περιοχή της λίµνης Παµβώτιδας έχουν καταγραφεί είκοσι (21) είδη ερπετών ενώ 
θεωρείται πολύ πιθανή η ύπαρξη άλλων τριών (3). 
Από τα είδη που έχουν καταγραφεί  πέντε (5) περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 
92/43 (Emys orbicularis, Testudo hermani, Testudo marginata, Elaphe situla, Elaphe 
quatuorlineata)  ενώ δεκατρία (13) περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα V. 
Από τα είδη των οποίων η ύπαρξη πιθανολογείται ένα (1) (Vipera ursinii) περιλαµβάνεται στο 
Παράρτηµα ΙΙ ενώ και τα τρία (3) περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα IV. 
Επιλεγµένα είδη 

Α. Καταγεγραµµένα 

§ Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα) (Οδηγία 92/43, Παρ. ΙΙ) 
§ Testudo hermani  (Μεσογειακή χελώνα) (Οδηγία 92/43, Παρ. ΙΙ) 
§ Testudo marginata  (Κρασπεδωτή χελώνα)(Οδηγία 92/43, Παρ. ΙΙ).  (Ενδηµικό   είδος 

της Ελλάδας και της Σαρδηνίας όπου η περιοχή µελέτης βρίσκεται στο βορειοδυτικό 
όριο εξάπλωσης του είδους στη χώρα µας). 

§ Elaphe situla (Σπιτόφιδο) (Οδηγία 92/43, Παρ. ΙΙ) 
§ Elaphe quatuorlineata (Λαφίτης) (Οδηγία 92/43, Παρ. ΙΙ) 

Β. Πιθανά είδη 

§ Vipera ursinii (Οχιά των λιβαδιών) (Οδηγία 92/43, Παρ. ΙΙ) 
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Τα ερπετά της λίµνης ΕΡΠΕΤΑ ΦΙΔΙΑ ΣΑΥΡΕΣ ΧΕΛΩΝΕΣ Malpollon Typhlops vermicularis 
Algyroides Emys orbicularis monspessulanus nigronpuncatus (υδρόβια) Coluber caspius 
Telescopus falax Anguis fragilis Testudo graeca (χερσαία) Coluber najadum Elaphe 
quatuorlineata Hemidactylys Testudo marginata turcicus (χερσαία) Coluber laurenti Elaphe 
situla Lacerta trilineara Vipera Elaphe longissima Ophisaurus ammodytes apodus Vipera ursini 
Natrix natrix (νερόφιδο) Podarcis erhardii Natrix maura (νερόφιδο) Podarcis taurica Podarcis 
muralis Πηγή: Δ.Ε.Λ.Ι 

 

Η ορνιθοπανίδα της λίµνης ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ Αλκυόνα Κορµοράνος Μπεκατσίνι Κάργια 
Γιγαντόγλαρος Λευκοτσικνιάς Μπεκάτσα Σταχτοκουρούνα Ασηµόγλαρος Σταχτοτσικνιάς 
Τρυγόνι Βουτηχτάρι Φαλαρίδα Πορφυροτσικνιάς Δεκαοχτούρα Χαλκότα Νεροπουλάδα 
Κρυπτοτσικνιάς Κουκουβάγια Πελαργός Αγριόκυκνος Πρασινοκεφαλόπαπια Καρακάξα 
Λασπότρυγας Πηγή: Δ.Ε.Λ.Ι. 

Ιχθείς  

Όσον αφορά την ιχθυοπανίδα της περιοχής, η λίµνη παραδοσιακά διέθετε 3 είδη, κυρίως 
σαρκοφάγα. Από το 1920 και µετά έγιναν εµπλουτισµοί µε είδη, τα περισσότερα από τα οποία 
ήταν παµφάγα. Τα τελευταία χρόνια, 1986-1994, έγινε εµπλουτισµός στη λίµνη µε είδη τα οποία 
ήταν φυτοφάγα και πλαγκτονοφάγα (Δ.Ε.Λ.Ι., 1995, σελ. 69). 

Η παρουσία και τα πληθυσµιακά µεγέθη των πέντε από τα έξι είδη που µε βεβαιότητα δεν 
αναπαράγονται στη λίµνη [Φυτοφάγος κυπρίνος (Ctenopharygodon idella), Μαρµαροκυπρίνος 
(Aristichthys nobilis), Ασηµοκυπρίνος (Hypophthalmichthys molitrix), Κέφαλος (Mugil 
cephalus)  και Βελάνιτσα (Chelon labrosus)] εξαρτώνται αποκλειστικά από τους εµπλουτισµούς 
και τα τρία πρώτα αλιεύονται συχνά σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των αλιέων. Η παρουσία του 
έκτου από αυτά τα είδη, του χελιού (Anguilla anguilla), πιθανά οφείλεται σε φυσικό 
εµπλουτισµό από τις λεκάνες απορροής γειτονικών ποταµών (Καλαµάς, Άραχθος, Λούρος). 
Ωστόσο, τα άτοµα του είδους αυτού, που ενδεχοµένως φτάνουν στη λίµνη µε φυσικό τρόπο, 
είναι πολύ λίγα σε σχέση µε εκείνα που απελευθερώνονται από τεχνητούς εµπλουτισµούς. Κατά 
συνέπεια η πλειονότητα των ατόµων του πληθυσµού του χελιού της λίµνης και οι αλιευόµενες 
ποσότητες αυτού, πρέπει να θεωρηθεί πως προέρχονται κατά κύριο λόγο από άτοµα που 
απελευθερώθηκαν µε τεχνητό εµπλουτισµό. 
Ο Κυπρίνος (Cyprinus carpio) αναπαράγεται στη λίµνη αλλά - σύµφωνα µε τους αλιείς- η 
συνεισφορά των ψαριών που αναπαράγονται υπό φυσικές συνθήκες στο συνολικό 
ιχθυοπληθυσµό είναι περιορισµένη. Γι αυτό και ο πληθυσµός του κυπρίνου στηρίζεται κατά ένα 
µεγάλο µέρος σε συνεχείς εµπλουτισµούς µε ιχθύδια από αναπαραγωγή σε τεχνητές συνθήκες. 
Ο κυπρίνος εισήχθη στη λίµνη τη δεκαετία του 20.   
Από τα πέντε επιλεγµένα είδη {Ντάσκα (Pseudophoxinus stymphalicus), Μαρίτσι (Barbus 
albanicus), Τσίµα (Phoxinellus epiroticus), Λουρογωβιός (Economidichthys pygmaeus) και 
Λουροβελονίτσα (Cobitis hellenica)} µόνο το Μαρίτσι και η Τσίµα  έχουν εµπορική αξία και 
αλιεύονταν συστηµατικά κατά το παρελθόν. Σήµερα αλιεύεται µόνο το Μαρίτσι ενώ ο 
πληθυσµός της Τσίµας έχει υποστεί κατάρρευση. Όσον αφορά το τελευταίο, αυτό έχει 
αποδειχθεί από τη  µελέτη που έλαβε χώρα από επιστηµονική οµάδα του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων (Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών) και του ΤΕΙ Ηπείρου (Τµήµα 
Ιχθυοκοµίας- Αλιείας) κατά το έτος 2003. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το είδος Phoxinellus 
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epiroticus  συναντάται µόνο στη λίµνη Παµβώτιδα και η ενδεχόµενη εξαφάνισή θα στερήσει τη 
παγκόσµια πανίδα από ένα είδος. 
Επίσης το είδος Barbus albanicus (συνώνυµο του Mesinobarbus albanicus) περιγράφηκε για 
πρώτη φορά και αναφέρεται στη  παγκόσµια βιβλιογραφία από τον Steindachner το 1895 στη 
λίµνη Παµβώτιδα. 
Επιπλέον όσον αφορά στο Μαρίτσι, δεν έχει λάβει χώρα κάποιο πρόγραµµα καταγραφής των 
πληθυσµιακών χαρακτηριστικών του και ούτε οι ετήσιες αλιευόµενες ποσότητες είναι 
καταγεγραµµένες. Οι πληθυσµοί του όπως και των υπόλοιπων γηγενών ειδών µειώνονται 
διαρκώς και θεωρείται ότι βρίσκεται υπό τον κίνδυνο εξαφάνισης. Παροµοίως δεν υπάρχουν 
στοιχεία για τους πληθυσµούς  της  Ντάσκας, του Λουρογωβιού και της Λουροβελονίτσας, τα 
οποία δεν έχουν αλιευτική εµπορική αξία. Ενδέχεται µάλιστα η Λουροβελονίτσα να µην υπάρχει 
σήµερα  στη λίµνη (Λεονάρδος Ι., προς, επικ.). 
Το Γλίνι (Τinca tinca ) αλιεύεται σε µικρές ποσότητες - σύµφωνα µε τους ψαράδες- και κατά 
συνέπεια ο πληθυσµός τους θεωρείται µικρός. Το γλίνι εισήχθει στη λίµνη Παµβώτιδα στη 
δεκαετία του 20. 
Το Γλανίδι (Silurus aristotelis) θεωρείται επίσης ότι βρίσκεται σε πολύ χαµηλούς αριθµούς. Ο 
πληθυσµός του προέρχεται από αυτόν της λίµνης Τριχωνίδας από όπου µεταφέρθηκε τη 
δεκαετία του 50. 
Η πεταλούδα (Carassius gibelio) - του οποίου η σχετικά πρόσφατη εισαγωγή στη λίµνη είναι 
αινιγµατική - θεωρείται πως παρουσιάζει µία αυξανόµενη πληθυσµιακή τάση. 
Η Δροµίτσα (Rutilus ylikiensis) πιθανά συγκροτεί έναν αξιόλογο πληθυσµό αφού αλιεύεται 
συχνά σε επαρκείς ποσότητες - σύµφωνα µε τους ψαράδες. Ο πληθυσµός της δροµίτσας 
προέρχεται από αυτόν της λίµνης Τριχωνίδας από όπου µεταφέρθηκε τη δεκαετία του 50. 
Όσον αφορά το Κουνουπόψαρο (Gambusia affinis), δεν υπάρχουν µελέτες που να αφορούν τον 
πληθυσµό του, ούτε και µπορεί να εξάγει κανείς πληροφορίες από τους αλιείς µια και δεν είναι 
ψάρι αλιευτικού ενδιαφέροντος. Το είδος αυτό εισήχθη στη λίµνη Παµβώτιδα όπως και σε όλη 
της Ευρώπη από τη Β. Αµερική τη δεκαετία του 20 στη προσπάθεια καταπολέµησης των 
κουνουπιών και της ελονοσίας. 
Τέλος, σχετικά µε τα είδη Τυλινάρι (Leuciscus cephalus), Γουλιανός (Silurus glanis) και 
Χρυσόψαρο (Carassius auratus) δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να οδηγήσουν σε υποθέσεις 
σχετικά µε τους πληθυσµούς τους. Σήµερα θεωρείται αµφίβολη η παρουσία του Silurus glanis   
στη λίµνη. 
Από τα 20 είδη ψαριών της λίµνης τρία περιλαµβάνονται στην Οδηγία 92/43, 4 προστατεύονται 
από το Π.Δ. 67/81 και 4 περιλαµβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο των απειλούµενων 
σπονδυλοζώων της Ελλάδας. Επιπλέον 7 είναι ενδηµικά είτε της Ελλάδας είτε της Νότιας 
Βαλκανικής εκ των οποίων το ένα (Τσίµα) είναι ενδηµικό της λίµνης των Ιωαννίνων. Παρακάτω 
αναφέρονται τα είδη που επιλέχθηκαν ως κύρια  είδη/ στόχοι ειδικών µέτρων διαχείρισης. 
Επιλεγµένα είδη 

§ Pseudophoxinus stymphalicus (Ντάσκα): Π.Δ. 67/81, Κόκκινο Βιβλίο: V (Τρωτό) / E 
(Κινδυνεύων), Ενδηµικό της Νότιας Βαλκανικής. 

§ Barbus albanicus (Μαρίτσι): Οδηγία 92/43, Παρ. V, Π.Δ. 67/81, Ενδηµικό της 
Ελλάδας. 

§ Phoxinellus epiroticus (Τσίµα): Οδηγία 92/43, Παρ. ΙΙ, IV, Κόκκινο Βιβλίο: V 
(Τρωτό) / E (Κινδυνεύων), Ενδηµικό της λίµνης Παµβώτιδας. 

§ Economidichthys pygmaeus (Λουρογωβιός): Π.Δ. 67/81, Κόκκινο Βιβλίο: V (Τρωτό) / 
E (Κινδυνεύων), Ενδηµικό της Ελλάδας µε περιορισµένη κατανοµή. 
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§ Cobitis hellenica (Λουροβελονίτσα): Ενδηµικό της Ελλάδας µε περιορισµένη κατανοµή. 
Ασπόνδυλα 
Δεν είναι γνωστή η υφιστάµενη κατάσταση για το σύνολο της πανίδας των ασπονδύλων στο 
λεκανοπέδιο. Στοιχεία υπάρχουν κυρίως για την οµάδα των Ορθοπτέρων και για το ενδηµικό 
είδος Chorthippus lacustris, είδος - δείκτη της λίµνης. Το έτος 2004 καταγράφηκαν 14 είδη 
Ορθοπτέρων στις παραλίµνιες εκτάσεις της λίµνης ανεβάζοντας το συνολικό αριθµό ειδών 
Ορθοπτέρων της λίµνης στα 21 είδη (Μάνη, 2004). 
Το είδος Chorthippus lacustris (La Greca and Messina, 1975) είναι ένα ενδηµικό ορθόπτερο 
(Orthoptera, Acrididae) της λίµνης των Ιωαννίνων. Η κατανοµή του στον κόσµο περιορίζεται 
στα υγρά λιβάδια περιφερειακά της λίµνης των Ιωαννίνων και στην περιοχή της λιµνοπούλας 
Παραµυθιάς (Dr. F. Willemse, προσ. επικ. 2000). Το Chorthippus lacustris είναι είδος - δείκτης 
της υγρολιβαδικής ζώνης. 
Το ενδιαίτηµά του είναι υγρά λιβάδια µε ψηλά χόρτα από τα οποία και τρέφεται, ιδιαίτερα του 
γένους Agrostis stolonifera (Μάνη, 2004). Το είδος είναι αποκλειστικά υγρόφιλο, και η ύπαρξή 
του εξαρτάται από την παροδική πληµµύρα των υγρών λιβαδιών και την απόσυρση του νερού 
κατά τους θερινούς µήνες, περίοδος κατά την οποία αναπαράγεται και εµφανίζει τη µέγιστη 
δραστηριότητα. 
Έως το 1987 το είδος εξαπλώνονταν σε µια µεγάλη έκταση στη δυτική όχθη της λίµνης στην 
περιοχή Περάµατος και Αµφιθέας (Willemse και von Helversen, προσ. επικ.), όπου υπήρχαν 
εκτεταµένα υγρολίβαδα. Η κατανοµή του είδους το έτος 2000 είχε µειωθεί δραµατικά. Ο 
βιότοπός του έχει καταστραφεί οριστικά, καθώς έχουν µπαζωθεί τα υγρά λιβάδια κι έχουν 
χτιστεί οικοδοµήµατα και κτηνοτροφικές µονάδες. Έτσι, στην περιοχή της Αµφιθέας, το 
Ορθόπτερο αυτό περιορίζεται σε µία υγρολιβαδική έκταση µόλις 20 στρεµµάτων (εντός ζώνης 
Α1). Το έτος 2004 το είδος βρέθηκε στην άνω περιοχή της Αµφιθέας και στο υγρό λιβάδι που 
γειτνιάζει µε το ψυχαγωγικό πολυπάρκο στο Δήµο Ιωαννιτών (περιφερειακή ζώνη). Η παρουσία 
του είδους στην περιοχή αυτή αποδεικνύει την υγρολιβαδική κατάσταση της περιοχής και τη 
δυνατότητα ανάκαµψης του είδους - δείκτη µε σωστές διαχειριστικές πρακτικές. 
Στην ευρύτερη περιοχή της λίµνης Παµβώτιδας έχουν καταγραφεί σαράντα τέσσερα (44) είδη 
χερσαίων ασπονδύλων  ενώ θεωρείται βέβαιη η ύπαρξη πολλών ακόµα. Μέχρι στιγµής έχει 
διαπιστωθεί η παρουσία δεκατεσσάρων (14) ειδών της τάξης των Lepidoptera, επτά (7) ειδών 
της τάξης των Koleoptera, δύο (2) ειδών της τάξης των Isopoda και εικοσιένα (21) ειδών της 
τάξης των Orthoptera (Μάνη, 2004). 
Από τα καταγεγραµµένα έντοµα στην περιοχή µελέτης το ένα (1) (Euphydryas aurinia) 
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43 ενώ δύο (2) στο Παράρτηµα IV (Papilio 
alexanor, Parnassius mnemosyne). Τέλος το Ορθόπτερο Chorthippus lacustris, αποτελεί είδος 
ενδηµικό της λίµνης Παµβώτιδας και της λιµνοπούλας Παραµυθιάς στη Θεσπρωτία Επιπλέον 
στην Παµβώτιδα υπάρχει το δεκάποδο: Καραβίδα (Astacus epiroticus) (Κλάση: Crustacea, τάξη 
Decapoda). Πρέπει να αναφερθεί πως απουσιάζουν καταγραφές του πληθυσµού του είδους 
αυτού ενώ θεωρείται πως ο πληθυσµός του έχει µειωθεί δραµατικά. 
Επιλεγµένα είδη 

§ Euphydryas aurinia (Οδηγία 92/43, Παρ. ΙΙ) 
§ Papilio alexanor (Οδηγία 92/43, Παρ. ΙV) 
§ Parnassius mnemosyne (Οδηγία 92/43, Παρ. ΙV) 
§ Chorthippus lacustris (Ενδηµικό είδος της λίµνης Παµβώτιδας) 
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Μεγάλοι υδρόβιοι ασπόνδυλοι οργανισµοί 

 Πληθυσµοί της καραβίδας στη λίµνη Παµβώτιδα 
Στη λίµνη Παµβώτιδα όπως και στην ευρύτερη περιοχή (Καλαµάς, λίµνη πηγών Αώου, κ.ά)   
υπάρχουν σηµαντικοί πληθυσµοί της καραβίδας των εσωτερικών υδάτων (Astacus sp.). Η 
καραβίδα θεωρείται ένας σηµαντικός βενθόβιος ασπόνδυλος οργανισµός. Παρουσιάζει 
σηµαντική εµπορική αξία. Οι πληθυσµοί της καραβίδας της λίµνης βρίσκονται κάτω από 
σηµαντική αλιευτική πίεση, καθώς αποτελούν ένα σχετικά δηµοφιλές έδεσµα για τους 
κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής. 
Τα τελευταία χρόνια εξ αιτίας της υποβάθµισης του οικοσυστήµατος, της µείωσης της υδρόβιας 
βλάστησης, της συσσώρευσης λεπτόκοκκου ιζήµατος και της παρουσίας ρυπαντών, ο 
πληθυσµός της λίµνης έχει µειωθεί σηµαντικά. Αυτό έχει οδηγήσει τοπικούς φορείς 
(Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση) µεµονωµένους αλιείς καθώς και τον αλιευτικό συνεταιρισµό να 
πραγµατοποιούν εµπλουτισµούς του πληθυσµού µε άτοµα που προέρχονται από τις πηγές του 
ποταµού Αώου. 
Εµφάνιση πανώλης της καραβίδας 

Πρόσφατα όπως και πριν από αρκετά χρόνια εµφανίστηκε στο πληθυσµό της καραβίδας του 
ποταµού Καλαµά πανώλη (Aphanomyces astaci). Πρόκειται για µυκητιακό νόσηµα  το οποίο 
µεταδίδεται ταχύτατα και είναι υπεύθυνο για µαζικούς θανάτους. 
Ουσιαστικά ο έλεγχος της διάδοσης της νόσου µετά την εµφάνισή της σε µια υδάτινη µάζα είναι 
µάλλον αδύνατος. Στη διάδοση της νόσου µπορεί να συντελέσει η κυκλοφορία των νερών όπως 
επίσης και η χρήση αλιευτικών εργαλείων. 
Για να αποφευχθεί η εµφάνιση της νόσου στη λίµνη Παµβώτιδα και η µετάδοσή της σε άλλους 
πληθυσµούς υδρόβιων οργανισµών θα πρέπει να µην γίνεται εισαγωγή πληθυσµών της 
καραβίδας από περιοχές στις οποίες έχει καταγραφεί η νόσος. Επίσης συνιστάται να 
λαµβάνονται µέτρα από τους αλιείς και να µην χρησιµοποιούνται στη λίµνη αλιευτικά εργαλεία 
που πρόσφατα χρησιµοποιήθηκαν σε περιοχές που καταγράφηκε η νόσος. Συνιστάται τα 
εργαλεία να παραµένουν σε στεγνό για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 24 ωρών καθώς τα 
ωοσπόρια δεν είναι ανθεκτικά. Επίσης ο Aphanomyces astaci δεν επιβιώνει σε τιµές 
θερµοκρασίας χαµηλότερες των - 5°C για περισσότερο των 24 ωρών. 
Εµπλουτισµοί της λίµνης µε καραβίδες 

Εκτός του κινδύνου µετάδοσης της νόσου της πανώλης των καραβίδων θα πρέπει να 
αποφεύγονται οι εµπλουτισµοί της λίµνης µε καραβίδες εξ αιτίας του γεγονότος ότι αυτές ως 
υδρόβιοι βενθόβιοι οργανισµοί συναντιόνται κυρίως κοντά στην υδρόβια βλάστηση. Εκεί 
συνήθως µε τις ισχυρές δαγκάνες τους ξεριζώνουν τους βλαστούς των νεαρών υδρόβιων 
µακρόφυτων ή σκάβουν κοντά στις ρίζες αναζητώντας βενθικούς ασπόνδυλους οργανισµούς 
που αποτελούν τη τροφή τους ή τρέφονται µε τους νεαρούς βυθισµένους βλαστούς. Η 
συµπεριφορά αυτή θεωρείται επιβλαβής για την υδρόβια βλάστηση. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
ότι στη λίµνη Παµβώτιδα η υδρόβια βλάστηση υπολείπεται σηµαντικά. 
Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να αποφεύγονται οι εµπλουτισµοί µε καραβίδες 
τουλάχιστον µέχρι να επανακάµψουν οι πληθυσµοί των υδρόβιων µακρόφυτων και εφόσον. Σε 
κάθε περίπτωση όπως και για κάθε υδρόβιο οργανισµό ο οποίος µεταφέρεται από µια 
υδατοσυλλογή σε κάποια άλλη θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει περίπτωση 
µετάδοσης παθογόνου νοσήµατος. 
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   Οι γαρίδες της λίµνης Παµβώτιδας 
Οι γαρίδες ανήκουν στην Υποτάξη των Μάκρουρων Κολυµβητικών, η οποία εντάσσεται στην 
Τάξη των Δεκαπόδων, του Υπoφύλου των Crustacea. Τα Δεκάποδα αντιπροσωπεύονται από 
10.000 αρτίγονα είδη, τα οποία χαρακτηρίζονται από ποικιλία µορφών και απαντώνται σε 
χαρακτηριστικά ενδιαιτήµατα της θάλασσας, των εσωτερικών υδάτων των λιµνών και ποταµών 
ακόµη και της χέρσου. 
Συγκεκριµένα, οι γαρίδες των εσωτερικών νερών, επιφανειακών ρεόντων υδάτων (ποτάµια) και 
επιφανειακών λιµναζόντων υδάτων (λίµνες) της Ελλάδας αντιπροσωπεύονται από δύο γένη, το 
γένος  Atyaephyra  και το γένος Palaemonetes, των οποίων η συστηµατική κατάταξη 
παρουσιάζεται παρακάτω σύµφωνα µε τον Holthuis (1993): 
Φύλο: ARTHROPODA 
Υποφύλο: CRUSTACEA 
Κλάση: MALACOSTRACA 
Τάξη: Decapoda 
Υποτάξη: Macrura Natantia 
Ανθυποτάξη: Caridea 
Υπεροικογένεια: ATYOIDEA 
Οικογένεια: Atyidae De Haan, 1849 
Υποοικογένεια: Paratyinae Holthuis, 1986 
Γένος: Atyaephyra De Brito Capello, 1867 
Υπεροικογένεια: PALAEMONOIDEA 
Οικογένεια: Palaemonidae Rafinesque, 1815 
Υποοικογένεια: Palaemoninae Rafinesque, 1815 
Γένος: Palaemonetes Heller, 1869 
Το γένος Atyaephyra είναι ένα µονοτυπικό γένος, που αντιπροσωπεύεται από το είδος 
Atyaephyra desmarestii (Millet, 1831) απαντάται σχεδόν σε όλα τα συστήµατα των εσωτερικών 
υδάτων της Ελλάδας µε εξαίρεση τη Μεγάλη και Μικρή Πρέσπα, τις λίµνες Καστοριά, Ζάζαρη 
και Βεγορίτιδα και το ανατολικό τµήµα της Θράκης, µετά τον Π. Νέστο. Το γένος 
Palaemonetes, στον Ελλαδικό χώρο, αντιπροσωπεύεται από το είδος Palaemonetes antennarius 
(H. Milne-Edwards, 1837) s.l., το οποίο απαντάται στα εσωτερικά ύδατα και εκβολικά 
συστήµατα της δυτικής Ελλάδας (Ήπειρος, Δ. Στερεά Ελλάδα και Δ. Πελοπόννησο), την Κρήτη 
και τη Ρόδο. Οι πληθυσµοί του είδους Palaemonetes antennarius s.l., από την Κρήτη και Ρόδο, 
σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη, διαχωρίζονται από τους πληθυσµούς του είδους από την 
υπόλοιπη Ελλάδα και θεωρούνται ενδηµικοί για τα δύο νησιά, αντίστοιχα. 
Ειδικότερα, στη Λ. Παµβώτιδα, απαντώνται και τα δύο είδη, το είδος Atyaephyra desmarestii 
και το είδος Palaemonetes antennarius. Πρόκειται για ασπόνδυλους οργανισµούς, οι οποίοι 
ζουν παρά τον πυθµένα (παραβενθικοί οργανισµοί). Απαντώνται συνήθως σε θέσεις µε πλούσια 
υδρόβια µακροφυτική βλάστηση των γενών Potamogeton, Myriophyllum και Nuphar, όπου 
βρίσκουν καταφύγιο και τροφή. Το είδος Atyaephyra desmarestii προτιµά τα καθαρά, ρέοντα 
και οξυγονωµένα ύδατα, ενώ το είδος Palaemonetes antennarius απαντάται κυρίως σε 
λιµνάζοντα, ήσυχα νερά. Οι γαρίδες και των δύο ειδών είναι θρυµµατοφάγοι οργανισµοί και 
τρέφονται µε φυτοπλαγκτό, µερίδια βλάστησης και οργανικά θρύµµατα που βρίσκουν στο 
ενδιαίτηµα που ζουν. 
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Οι γαρίδες αυτές είναι είδη µε µεγάλη οικολογική σηµασία, γιατί θεωρούνται σηµαντικά 
στοιχεία του τροφικού πλέγµατος της λίµνης, µιας και αποτελούν θήραµα για σαρκοφάγα ψάρια 
του οικοσυστήµατος, όπως για τα χέλια (Anguilla anguilla) και τα γλανίδια (Silurus glanis, 
Silurus aristotelis), συµβάλλοντας έτσι στη ροή ενέργειας στο εν λόγω σύστηµα. 

 
 
Βένθος 
Τα βενθικά είδη της λίµνης Παµβώτιδας είναι χαρακτηριστικά των εύτροφων λιµνών. Βασικές 
οµάδες βενθικών οργανισµών στη λίµνη είναι οι Ολιγόχαιτοι, οι προνύµφες των Chironomidae 
και οι Νηµατώδεις. 
 
 

Η ορνιθοπανίδα της λίµνης Παµβώτιδας και της ευρύτερης περιοχής της, παραµένει πάντως σε 
µεγάλο βαθµό άγνωστη, αφού µόνο ελάχιστες και περιστασιακές καταγραφές έχουν 
πραγµατοποιηθεί µόλις τα τελευταία χρόνια, γεγονός που οδήγησε πολύ πρόσφατα στην ένταξή 
της στις Σηµαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ευρώπης (ΙΒΑ no. 070). Παράλληλα, δε έχουν 
συλλεχθεί ιστορικά στοιχεία για την αξιολόγηση του παλαιότερου ορνιθολογικού της πλούτου 
για την πληρέστερη κατανόηση της δυναµικής της περιοχής. Παρόλα αυτά η λιµναία έκταση 
πληρεί σήµερα τα διεθνή κριτήρια Α1, Β1i, C1 και C3 για δύο είδη, τον Κορµοράνο 
(Phalacrocorax carbo) που ξεχειµωνιάζει εδώ σε µεγάλους πληθυσµούς και το παγκοσµίως 
απειλούµενο µε εξαφάνιση Κιρκινέζι (Falco naumaniι) για το οποίο µάλιστα και η περιοχή της 
πόλης των Ιωαννίνων µε τις γύρω εκτάσεις της (εντός της περιφερειακής ζώνης της λίµνης) 
συνεχίζει να αποτελεί µία ακόµη Σηµαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ευρώπης (ΙΒΑ no. 071,) 
πληρώντας τα κριτήρια Α1, Β2, C1 και C6. 
Πιστεύεται πάντως, ότι η συστηµατική έρευνα θα αναδείξει την περιοχή ως µία από τις 
σηµαντικότερες λιµναίες περιοχές για την διατήρηση του φυσικού πλούτου της χώρας µας και 
της Ευρώπης. Νέα δεδοµένα αποδεικνύουν ότι, µόλις ελάχιστα έτη µετά την έκδοση της Ε.Π.Μ. 
(2001), η ορνιθολογική της αξία είχε ιδιαίτερα υποεκτιµηθεί λόγω έλλειψης στοιχείων. Έτσι 
σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα, (τα οποία συνεχίζουν παρόλα αυτά να προέρχονται από 
αποσπασµατική συλλογή πληροφοριών και παρατηρήσεων),τόσο ο συνολικός αριθµός των 
ειδών, όσο και η πληθυσµιακή τους κατάσταση και το µέγεθος τους είχε ιδιαίτερα υποεκτιµηθεί. 
Έτσι τα κυριότερα αποτελέσµατα είναι1: 
§ Ο συνολικός αριθµός ειδών πουλιών ανέρχεται σήµερα στα 169 (έναντι 135), δηλαδή 
παρουσιάζονται εδώ  περίπου 25% περισσότερα είδη. 
§ Περίπου το 1/3 των νέων ειδών είναι πολύ σηµαντικά για διατήρηση αφού ανήκουν 
στο Παράρτηµα Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 που προβλέπει «να ληφθούν άµεσα µέτρα 
στον βιότοπό τους για την διατήρησή τους». 
§ Για 35 είδη το πληθυσµιακό καθεστώς είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό που είχε 
αρχικά εκτιµηθεί στην ΕΠΜ. 
§ Τα µισά περίπου προστατευόµενα είδη  (25 από τα 48), χρησιµοποιούν περιοχές εκτός 
της ζώνης Α1 για βασικές βιολογικές τους ανάγκες που δεν καλύπτονται νοµοθετικά. 
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Σηµαντικές περιοχές 
Η σηµαντικότερη περιοχή της λίµνης είναι οι καλαµώνες γύρω από τις όχθες της, και αυτοί του 
νησιού καθώς και η ζώνη µετάβασης έως την ακτή, τόσο για το φώλιασµα και την απόκρυψη 
των εξειδικευµένων ειδών των καλαµώνων το καλοκαίρι, όσο και κατά την διάρκεια της 
µετανάστευσης, ενώ η µεταβατική ζώνη αποτελεί τον κυριότερο χώρο διατροφής των 
περισσότερων ειδών. Η υδάτινη επιφάνεια της λίµνης είναι λιγότερο σηµαντική για την 
διατροφή αλλά λειτουργεί ως σηµαντικός χώρος ξεκούρασης κυρίως κάποιων ειδών παπιών 
(Anatidae) τον χειµώνα καθώς και των εκατοντάδων γλάρων. 
Εξέχουσα σηµασία για την διατροφή κάποιων ειδών έχουν τα υγρά λιβάδια της Αµφιθέας, του 
Περάµατος και της Κατσικάς που έχουν περιοριστεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, ενώ οι 
αγροτικές εκτάσεις κυρίως στα νότια της περιοχής αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
υγροτοπικής περιοχής όπου απαντούν ακόµη αρκετά είδη πουλιών που µειώνονται σταθερά 
στην υπόλοιπη Ευρώπη. 
Άµεσα συνδεδεµένη µε την ορνιθοπανίδα της λίµνης είναι η περιοχή της πρώην λίµνης 
Λαψίστας, η οποία, από τα ελάχιστα στοιχεία που υπάρχουν, φαίνεται να αποτελεί ως και 
σήµερα σηµαντικότατη περιοχή για την διατήρηση των απειλούµενων ειδών πουλιών. Το ίδιο 
συµβαίνει και για τους γύρω από τον υγρότοπο λόφους (π.χ. Καστρίτσα) και τις ηµιορεινές και 
ορεινές εκτάσεις (Μιτσικέλι), που αποτελούν σηµαντικές περιοχές για τα αρπακτικά, ενώ 
άγνωστη είναι ακόµη η ορνιθολογική σηµασία πολλών µικρών εποχιακών υγροτοπικών 
εκτάσεων του λεκανοπεδίου (π.χ. υγρότοποι κοντά στο µουσείο Βρέλλη). 
Τέλος σηµαντικότατες είναι οι χορτολιβαδικές εκτάσεις (κυρίως τα κοφτολίβαδα) ιδιαίτερα σε 
µία ζώνη λίγων χιλιοµέτρων γύρω από την πόλη των Ιωαννίνων καθώς και σε µεγάλο βαθµό το 
µωσαϊκό του αγροτικού τοπίου στο νότιο τµήµα της λίµνης, που υποστηρίζει τροφικά µερικά 
από τα πλέον απειλούµενα είδη της ευρύτερης περιοχής. 
Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της ορνιθοπανίδας της περιοχής αναδεικνύονται µέσω της 
κατηγοριοποίησης των ειδών σε «είδη κλειδιά» ανάλογα το καθεστώς διατήρησής τους 
(πληθυσµιακές τάσεις) σε παγκόσµιο, πανευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο καθώς και βάση της 
εφαρµογής της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 που προβλέπει «την λήψη ειδικών µέτρων 
διατήρησης των ειδών που ανήκουν στο Παράρτηµα Ι, καθώς και των βιοτόπων τους µε στόχο 
την εξασφάλιση της επιβίωσης και της αναπαραγωγής τους». Στην ανάλυση δεν λαµβάνονται 
υπόψη τα µεταναστευτικά ή ξεχειµωνιάζοντα είδη λόγω έλλειψης αρκετών υποστηρικτικών 
πληθυσµιακών στοιχείων. Η κατηγοριοποίηση λαµβάνει υπόψη επίσης την αµεσότητα της 
σχέσης του είδους µε τον αντίστοιχο οικότοπο στην περιοχή καθώς και την προτεραιότητα 
διατήρησής του βάση της Κοινοτικής Οδηγίας για την προστασία και διατήρηση των οικοτόπων 
92/43. Έτσι έχουµε τις εξής κατηγορίες για τα φωλιάζοντα είδη (που θεωρούνται και τα 
σηµαντικότερα): 
§ Κατηγορία Α: Είδος άµεσης προτεραιότητας διατήρησης (φωλιάζει στην περιοχή και 
απειλείται µε εξαφάνιση σε παγκόσµιο, πανευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο SPEC 1 ή/& ETS E ή/&  
RDB E1,E2). 
§ Κατηγορία Β: Είδος προτεραιότητας διατήρησης (φωλιάζει στην περιοχή και µειώνεται 
ραγδαία σε πανευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο SPEC 2 ή/& ETS V, RDB V). 
§ Κατηγορία Γ: Είδος σηµαντικό για διατήρηση (φωλιάζει στην περιοχή και µειώνεται 
σε πανευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο SPEC 3, ή/& ETS-RDB υπόλοιπες κατηγορίες). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
Σηµαντικό σε επίπεδο 

Είδος οικοτόπου Κωδικός Είδος πτηνού2 Κατάσταση 

Διεθνές    Ευρώπης   Εθνικό 

Α Α3 Β 

Ε
νδ
ια
ιτ
ήµ
ατ
α 
λι

µν
αί
ας

  π
ερ
ιο
χή
ς 

 

 

 

72ΑΟ 

 

 

 

3260 

 

 

 

3150 

Βαλτόπαπια 
Παγκοσµίως απειλούµενο. Παρόν όλο το χρόνο, 
10-20 ζευγάρια φωλιάζουν, πιθανά η περιοχή 
φιλοξενεί έναν από τους µεγαλύτερους 
πληθυσµούς της χώρας. 

Κεφαλούδι 

Παγκοσµίως απειλούµενο. Παρατήρηση ενός 
ατόµου αργά την άνοιξη του 2001, άγνωστο 
καθεστώς παρουσίας, δεν φωλιάζει πουθενά 
αλλού στα Βαλκάνια, παλαιότερα φώλιαζε στην 
Αλβανία (;). 

(Α) (Α) (Α) 

Ήταυρος 

Πανευρωπαϊκά απειλούµενο. Από παρατήρηση 
τον Μάιο 2004, παλαιότερες παρατηρήσεις και 
αναφορές κατοίκων, πιθανά αναπαράγεται. Ίσως 
η δεύτερη σηµαντικότερη περιοχή της χώρας 
µετά τον Αµβρακικό για το φώλιασµα του. 

- Α3 Α 

Λαγγόνα 

Πανευρωπαϊκά απειλούµενο. Παρατήρηση 
ζευγαριού αργά την άνοιξη 1998, υποδεικνύει 

φώλιασµα, που δεν επιβεβαιώθηκε. 
Ξεχειµωνιάζει, στην µετανάστευση πάνω από 30 

άτοµα, πιθανά φώλιαζε µέχρι πρόσφατα. 

- Α3 Α 

                                                
2 Σε παρένθεση αναφέρονται τα είδη για τα οποία δεν υπάρχει σαφές καθεστώς παρουσίας. Με υπογράμμιση 

γράμματα σημειώνονται τα «είδη κλειδιά» 

3 ΆΆμεσης προτεραιότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή επιτροπή ORNIS. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
Σηµαντικό σε επίπεδο 

Είδος οικοτόπου Κωδικός Είδος πτηνού2 Κατάσταση Διεθνές    Ευρώπης   Εθνικό 

 

 

 

Μ
αυ
ρο
πε
λα
ργ
ός

 
Σπάνιος στην Ευρώπη, απειλείται στην Ελλάδα 
µε εξαφάνιση λόγω µικρού πληθυσµού. 
Τουλάχιστον 1 (2;) ζευγάρι στην ευρύτερη 
περιοχή (Μιτσικέλι-Λαψίστα)  τρέφεται στην 
λίµνη. Παρόν στην µετανάστευση. 

- Γ Α 

 

Πελαργός 

 

Τρωτό στην Ευρώπη. Δραµατική µείωση τις δύο 
τελευταίες δεκαετίες κυρίως στην πόλη των 
Ιωαννίνων.  Από τα 25 ζευγάρια στην ευρύτερη 
περιοχή του λεκανοπεδίου το 1997, µόνο τα 17 
επιβιώνουν το 2004. - Β - 

Σταχτόχηνα 
Απειλούµενο µε εξαφάνιση από την Ελλάδα. 
Φωλιάζει πλέον µόνο σε 1-2 περιοχές. 
Αναφέρεται ένα ζευγάρι να φωλιάζει τον Μάιο 
του 2004. 

- - B 

Κ
αλ
αµ
οκ
αν
άς

 

Τρωτό σε Εθνικό επίπεδο. Αναφέρεται ότι 
φώλιαζε ένα τουλάχιστον ζευγάρι το 1985-6 και 
το 2001. 

- - Γ 

Μ
ου
στ
ακ
ο-
πο
τα

µί
δα

 

Σπάνιο στην Ελλάδα, λιγότερα από 100 ζευγάρια, 
φωλιάζει σε ελάχιστους (2-3) υγρότοπους. 
Αναφέρεται από ξένους ορνιθολόγους και 
παρατηρήθηκε σε κατάλληλο βιότοπο το 2004 να 
τραγουδάει. 

- - (Γ) 

Αλκυόνη Φωλιάζει, αναφέρεται ως ασυνήθιστο, άγνωστο 
πληθυσµιακό µέγεθος. - Γ - 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
Σηµαντικό σε επίπεδο 

Είδος οικοτόπου Κωδικός Είδος πτηνού2 Κατάσταση Διεθνές    Ευρώπης   Εθνικό 

Π
αρ
αλ
ίµ
νι
α 
κα
ι π
αρ
απ
οτ
άµ
ια

 
υδ
ρο
χα
ρή

 δ
άσ
η 

3290, 

 

92CO, 

 

92AO 

Τσίφτης 

Απειλείται άµεσα µε εξαφάνιση στην Ελλάδα 
(λιγότερα από 30 ζευγάρια σε όλη τη χώρα). 
Πτωµατοφάγο είδος που φωλιάζει σε πεδινές 
συστάδες, συχνά υδροχαρείς. Ένα ζευγάρι έχει 
παρατηρηθεί µε τα νεαρά του έτους κοντά σε 
σκουπιδότοπο το 2001. Φωλιάζει στην περιοχή 
του λεκανοπεδίου. 

- Β Α 

Ψ
ευ
δο
στ
έπ
ες

 

6220* 

 

5420 

Κιρκινέζι 

Απειλείται παγκοσµίως µε εξαφάνιση. Φωλιάζει 
στην πόλη των Ιωαννίνων µε 50+ ζευγάρια σε 
δύο πυρήνες στο κέντρο της πόλης. Τρέφεται σε 
ακτίνα 3 χιλ. από αυτή, ενώ πριν την 
µετανάστευση συγκεντρώνονται µεγάλοι 
πληθυσµοί (3800+) που τρέφονται µε έντοµα στις 
ηµιορεινές περιοχές πιθανά και σε 
αποµακρυσµένες περιοχές 

Α Α3 Β 

Χαλκοκουρούνα Αναφέρεται πριν µια δεκαετία πιθανά να 
φωλιάζει. Άγνωστο καθεστώς παρουσίας. - (Γ) (Β) 

Χαµοκελάδα Αναφέρεται ως ασυνήθιστο είδος που φωλιάζει 
στο Μιτσικέλι, άγνωστο πληθυσµιακό µέγεθος. - Β - 

Π
ερ
ιφ
ερ
ει
ακ
οί

 η
µι
ορ
ει
νο
ί 

οι
κό
το
πο
ι λ
εκ
αν
οπ
εδ
ίο
υ 

Ιω
αν
νί
νω
ν 934Α 

 

925Α 

Ασπροπάρης 

Απειλούµενο άµεσα µε εξαφάνιση από την 
Ευρώπη και την Ελλάδα. Πτωµατοφάγο είδος, µε 
λιγότερα από 100 ζευγάρια σε όλη την χώρα, 
φωλιάζει περιφερειακά της ευρύτερης περιοχής 
µε µέγιστη παρατήρηση τουλάχιστον 4 
αναπαραγωγικών ζευγαριών (2002) σε 
σκουπιδότοπο. Μειώνεται ραγδαία παντού. 

- Α Β 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
Σηµαντικό σε επίπεδο 

Είδος οικοτόπου Κωδικός Είδος πτηνού2 Κατάσταση Διεθνές    Ευρώπης   Εθνικό 

 

5350 

 

5211 

Φιδαετός 
Σπάνιο είδος αρπακτικού της Ευρώπης, σχετικά 
κοινό όµως στην χώρα µας, χωρίς άµεση 
προτεραιότητα διατήρησης λόγω σταθερών 
πληθυσµών. 

- Γ - 

Μπούφος 
Σπάνιο είδος αρπακτικού της Ευρώπης, σχετικά 
κοινό όµως στην χώρα µας, χωρίς άµεση 
προτεραιότητα διατήρησης λόγω σταθερών 
πληθυσµών. 

- Β - 

Γιδοβυζάχτρα 
Νυχτόβιο είδος που µειώνεται στην Ευρώπη, 
άγνωστο πληθυσµιακό µέγεθος, πιθανά όπως 
αναφέρεται να είναι συχνό. 

- Γ - 

Αετοµάχος 
Είδος που µειώνεται στην Ευρώπη, φωλιάζει στις 
αγροτικές περιοχές σε φυτοφράχτες, άγνωστο 
πληθυσµιακό µέγεθος. 

- Γ - 

Γα
ϊδ
ου
ρο
κε
φα
λά
ς 

Είδος που µειώνεται στην Ευρώπη, κινδυνεύει µε 
εξαφάνιση στην Ελλάδα.  Φωλιάζει σε αγροτικές 
περιοχές σε φυτοφράχτες, άγνωστο πληθυσµιακό 
µέγεθος. 

- Γ Γ 

Ο
ρε
ιν
ά 

µε
σο
γε
ια
κά

 χ
έρ
σα

 
εδ
άφ
η 

4090 

Χρυσαετός 
Ένα ζευγάρι τουλάχιστον φώλιαζε µέχρι τις αρχές 
της δεκαετίας στο Μιτσικέλι, άγνωστο εάν 
συνεχίζει να φωλιάζει σήµερα µε επιτυχία. 

- Γ Γ 

Δε
νδ
ρο
στ
αρ
ήθ
ρ

α Κινδυνεύει στην Ευρώπη, φωλιάζει στο 
Μιτσικέλι και αναφέρεται ως ασυνήθιστο, 
άγνωστο πληθυσµιακό µέγεθος. 

- Β - 

 
Όπως προκύπτει από την παραπάνω αξιολόγηση και επιλέγοντας τουλάχιστον ένα είδος για 
κάθε τύπο οικοτόπου, τα 10 «είδη κλειδιά» που αποτελούν τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά 
αναπαραγόµενα είδη της ορνιθοπανίδας της λίµνης και των παρακείµενων της εκτάσεων, βάσει 
του παγκόσµιου, πανευρωπαϊκού και πανελλήνιου πληθυσµιακού τους καθεστώτος και για τα 



105 

  

οποία χρειάζεται να ληφθούν άµεσα µέτρα τα επόµενα 5 έτη για την διατήρησή τους από τον 
Φορέα Διαχείρισης της λίµνης Παµβώτιδας αναδεικνύονται τα παρακάτω: 
Δύο ή  3 είδη που είναι παγκοσµίως απειλούµενα (Βαλτόπαπια, Κιρκινέζι ίσως & το 
Κεφαλούδι), τρία είδη µε προτεραιότητα για διατήρηση στην Ευρώπη  (Ήταυρος, Λαγγόνα και 
Ασπροπάρης), δύο (ή 3;) που απειλούνται µε εξαφάνιση από την Ελλάδα (Μαυροπελαργός, 
Τσίφτης ίσως & η Σταχτόχηνα), δύο που επιλέχθηκαν ως «εκπρόσωποι» των ενδιαιτηµάτων 
τους, ο  Γαϊδουροκεφαλάς για τις αγροτικές περιοχές και ο Χρυσαετός για το ορεινά λιβάδια και 
τέλος ο Πελαργός λόγω της αποδεδειγµένης δραµατικής µείωσης του πληθυσµού του σε τοπικό 
επίπεδο. 

 

 

8.6.ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 

Τροφική αλυσίδα της λίµνης 

Η τροφική αλυσίδα της λίµνης αποτελεί την κύρια οδό, δια µέσου της οποίας κυκλοφορούν η 
ύλη και η ενέργεια στο οικοσύστηµα. Δηλαδή, προκαλεί ποσοτική και ποιοτική µετατροπή της 
ύλης και τις ενέργειας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την καλή κατάσταση και λειτουργία του 
οικοσυστήµατος. 

• Στο πρώτο τροφικό επίπεδο ανήκουν οι παραγωγοί (αυτότροφοι οργανισµοί). Στη λίµνη, το 
πρώτο τροφικό επίπεδο αποτελείται από τη βενθική χλωρίδα, το φυτοπλαγκτόν, τα ελόβια και τα 
υδρόβια φυτά. 

• Στο δεύτερο τροφικό επίπεδο ανήκουν οι καταναλωτές. Οι καταναλωτές 1ης τάξης είναι οι 
φυτοφάγοι οργανισµοί, δηλαδή το διηθηµατοφάγο ζωοπλαγκτόν και τα φυτοφάγα και 
φυτοπλαγκτονοφάγα ψάρια (ασηµοκυπρίνος, χορτορτοφάγος κυπρίνος). 

Οι καταναλωτές 2ης τάξης είναι τα πλαγκτονικά αρπακτικά ασπόνδυλα, οι ζωοπλαγκτονικοί 
οργανισµοί (γόνος κυπρινοειδών), τα ψάρια και ορισµένοι παµφάγοι οργανισµοί (το χέλι, οι 
νεροχελώνες, τα αµφίβια). Τέλος στους καταναλωτές 3ης τάξης ανήκουν οι βίδρες και τα 
αρπακτικά πτηνά. 

• Στο τρίτο τροφικό επίπεδο ανήκουν οι αποικοδοµητές, δηλαδή τα βακτήρια και οι µύκητες που 
βρίσκονται στη λίµνη. Το γεγονός ότι η λίµνη είναι εύτροφη έχει προκαλέσει προβλήµατα στην 
τροφική της αλυσίδα. 

Στο πρώτο τροφικό επίπεδο παρατηρείται µεγάλη αύξηση της παραγωγής, ενώ στα υπόλοιπα 
επίπεδα υπάρχει έλλειψη. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µην αξιοποιείται πλήρως η παραγωγή. 
Επιπλέον, η παραπάνω έλλειψη συµβάλλει έµµεσα στην αύξηση των βιοαποικοδοµητών που 
βρίσκονται στην κορυφή της πυραµίδας (Δ.Ε.Λ.Ι., 1995, σελ. 75).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 

Η λίµνη για τη πόλη των Ιωαννίνων υπήρξε πάντα το κέντρο ζωής των κατοίκων της και το 
σήµα κατατεθέν της πόλης. Ο ρόλος της ήταν πάντα πολυσύνθετος και οι χρήσεις της ποικίλες. 
Η σηµερινή κατάσταση, µε βάση τις προτεραιότητες στη χρήση, αλλά και τη νοµική 
κατοχύρωση των χρηστών, διαµορφώνεται ως εξής:  

9.1. Κατανοµή των ποσοτήτων νερού για διάφορες χρήσεις 
Η πρακτική που ακολουθείται σήµερα σχετικά µε τη διαχείριση της ποσότητας των υδάτων 
στηρίζεται στη λογική της διαχείρισης της κατανοµής στις δύο βασικές χρήσεις, ύδρευση - 
άρδευση, για τις οποίες όµως είναι υπεύθυνος διαφορετικός φορέας.  Αυτό καθιστά επισφαλή 
την ποσότητα του νερού εντός της λίµνης αφού τα ελλείµµατα που προκύπτουν καλύπτονται 
έµµεσα ή άµεσα από το νερό της λίµνης.  
Πιο αναλυτικά αυτά φαίνονται από το υφιστάµενο υδρευτικό και αρδευτικό δίκτυο: 
 
9.1.1. Δίκτυο Ύδρευσης   

Τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης ανήκουν στην περιοχή ευθύνης της Δηµοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.), που συστάθηκε µε το Ν. 1069/80. Η 
Δ.Ε.Υ.Α.Ι. εξυπηρετεί τις ανάγκες του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Ιωαννίνων καθώς και 
µέρος των αναγκών των Δ.Δ. Ανατολής, Περάµατος και Κρύας.  
Ο συνολικά εξυπηρετούµενος πληθυσµός του δικτύου ύδρευσης Ιωαννίνων εκτιµάται σε 
περίπου 90.000 ισοδύναµους κατοίκους, λαµβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες χρήσεις νερού και 
τον επίσηµα απογεγραµµένο µόνιµο πληθυσµό της πόλης, καθώς και τις στρατιωτικές µονάδες, 
τους ειδικούς καταναλωτές, τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και τους ετεροδηµότες που κατοικούν 
στην πόλη (ΕΠΜ,2001). 
Η ύδρευση της πόλης εξασφαλίζεται από την πηγή της Κρύας που βρίσκεται σε απόσταση 8 
χλµ. από την πόλη και από 5 γεωτρήσεις στην ίδια περιοχή. Τα νερά του Β.Δ. τµήµατος του 
όρους Μιτσικέλι, δηµιουργούν τον κύριο υδροφόρο ορίζοντα του Λεκανοπεδίου, ο οποίος όταν 
είναι πλήρης, υπερχειλίζει µέσω των πηγών Κρύας και Τούµπας. 
Για την υπόλοιπη περιοχή, ευθύνη για την ύδρευση έχει ο Σύνδεσµος Ύδρευσης Κοινοτήτων 
Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (Σ.Υ.Κ.Λ.Ι.). Οι περιοχές που βρίσκονται στην αρµοδιότητά του είναι  
ο Δήµος Μπιζανίου (Δ.Δ. Αµπελείας, Ασβεστοχωρίου, Κόντσικα, Κοσµηρών, Μπιζανίου, 
Κωλονιατίου, Πεδινής), ο Δήµος Αγ. Δηµητρίου (Δ.Δ. Αβγού, Επισκοπικού, Σερβιανών, 
Μολεβαδίας), ο Δήµος Ζίτσας (Δ.Δ. Δαφνοφύτου, Ζίτσας, Σακελαρικού, Καρίτσας, 
Πρωτόπαππα), ο Δήµος Ανατολής (Δ.Δ. Ανατολής, Μπάφρας, Νεοκαισάρειας), η Κοινότητα 
Νήσου Ιωαννίνων, ο Δήµος Πασσαρώνος (Δ.Δ. Αγ. Ιωάννη, Αναργύρων, Άνω Λαψίστας, 
Βαγενιτίου, Γραµµένου, Ζωοδόχου, Κάτω Λαψίστας, Λύγγου, Λοφίσκου, Μεγάλου Γαρδικίου, 
Νεοχωρίου, Περάτης, Πετραλώνων, Πολυλόφου, Ροδοτοπίου), ο Δήµος Εκάλης (Δ.Δ. Ασφάκας, 
Βατατάδων, Βλαχάτανου, Γαβρισίων, Καρυών, Λιγοψάς, Πετσαλίου), ο Δήµος Περάµατος 
(Δ.Δ. Αµφιθέας, Κρανούλας, Κρύας (Λυκοτριχίου), Περιβλέπτου) και ο Δήµος Παµβώτιδος 
(Δ.Δ. Κατσικά, Κουτσελιού, Χαροκοπίου). 
Τα υπόλοιπα Δ.Δ. υδρεύονται από τις πηγές της Κρύας και τις πηγές της Τούµπας.  
Από την ηµέρα της σύστασης της Δηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων 
µέχρι και σήµερα, αναπτύχθηκε ένα πλούσιο κατασκευαστικό έργο µε στόχο τη συνεχή και 
αδιάκοπη υδροδότηση µε καθαρό νερό των κατοίκων της πόλης. Ενδεικτικά, αναφέρονται η 
αντικατάσταση µέρους του δικτύου ύδρευσης και η βελτίωση των συστηµάτων ύδρευσης. 
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Παρόλα αυτά υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα υδροδότησης, τα οποία αφορούν καταρχήν τις 
διατοµές των αγωγών, οι οποίες είναι µικρές, και κατά δεύτερον η παλαιότητα του δικτύου, το 
οποίο έχει υποστεί φθορές και απαιτείται η αντικατάστασή του (µείωση απωλειών).  
 
9.1.2. Δίκτυο Άρδευσης 

Το νερό της λίµνης χρησιµοποιείται για την κάλυψη µέρους αναγκών της γεωργίας στο 
λεκανοπέδιο. Η άρδευση, παρά το γεγονός ότι αποτελεί µια εποχιακή ανάγκη έχει το 
µεγαλύτερο µερίδιο των χρησιµοποιηθέντων ποσοτήτων νερού της λίµνης. Ο Γεωργικός 
Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων, θεσµοθετηµένος φορέας του Υπουργείου Γεωργίας, έχει την 
ευθύνη για την εξασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων νερού ετησίως, για τις ανάγκες της 
γεωργίας, καθώς και των απαραίτητων έργων υποδοµής. Την περίοδο 1988-1992 οι 
βροχοπτώσεις στην περιοχή ήταν µειωµένες κατά 30% ετησίως, µε αποτέλεσµα να γίνεται 
υπέρµετρη άντληση νερού από τη λίµνη. Συγκεκριµένα το 1988 η αντληθείσα ποσότητα νερού 
έφθασε τα 22*106 m3, ποσότητα, η οποία αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού όγκου των νερών 
της λίµνης. Επακόλουθο της κατάστασης αυτής ήταν να έρθουν σε σύγκρουση οι αγρότες µε τον 
Γ.Ο.Ε.Β και να θεσπιστεί ανώτατο όριο άντλησης νερού από τη λίµνη (Δ.Ε.Λ.Ι., 1995, σελ. 80). 
Το νερό από τη λίµνη οδηγείται στις καλλιέργειες µέσω αντλιοστασίων, µε υψηλό κόστος 
άντλησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων, ενώ το αρδευτικό δίκτυο παρουσιάζει 
προβλήµατα συντήρησης, µε αποτέλεσµα να έχουµε µεγάλες απώλειες κατά τη µεταφορά του 
νερού. Τα τελευταία χρόνια η άντληση νερού έχει µειωθεί λόγω των αυξηµένων βροχοπτώσεων 
και της µείωσης των καλλιεργούµενων εκτάσεων.  

 9.2. Αλιεία 

Η αλιεία στη λίµνη των Ιωαννίνων αποτελεί παραδοσιακά, για τους κατοίκους του νησιού, 
βασική δραστηριότητα. Η λίµνη φηµίζεται για τα είδη ψαριών που αλιεύονται σ’ αυτήν, όπως το 
µαρίτσι, ο κυπρίνος, η τσίµα, το χέλι και η καραβίδα και κατέχει την πρώτη θέση σε αλιευτική 
παραγωγή σε σύγκριση µε τις άλλες λίµνες της χώρας (Δ.Ε.Λ.Ι., 1995, σελ. 88).  

 

 

 

 

 

Εικ 11.1 Κυπρίνος.                                                                                 Εικ 11.2 Χέλια. 

 

Το ψάρεµα στη λίµνη γίνεται κυρίως από τους κατοίκους του νησιού. Ο αριθµός των 
απασχολούµενων µε την αλιεία ανέρχεται περίπου σε 80, οι οποίοι είναι οργανωµένοι στο 
Συνεταιρισµό Αλιέων Νήσου. Η αλιεία γίνεται µε τις παραδοσιακές βενζινοκίνητες βάρκες, τα 
γνωστά καΐκια. Ως αλιευτικά εργαλεία χρησιµοποιούνται δίχτυα, γρύποι, βόλκα. Ανάλογα µε το 
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είδος που αλιεύεται τα δίχτυα έχουν άνοιγµα από 7-8 mm έως 50-60 mm περίπου. Συχνά 
παρατηρούνται παραβιάσεις όσον αφορά το επιτρεπτό άνοιγµα των διχτυών, τον αριθµό των 
εργαλείων και τον τρόπο αλίευσης. Η λίµνη παραχωρείται από τον Γ.Ο.Ε.Β στους αλιείες έναντι 
ενός συµβολικού ενοικίου, περίπου 1000 €, το χρόνο. Το ενοίκιο ορίζεται στο 10% της αξίας 
των αλιευµάτων, το οποία πρέπει να δηλώνονται στον Γ.Ο.Ε.Β. Οι παρεµβάσεις στη λίµνη, η 
εντατική αλιεία και ο ανταγωνισµός ορισµένων ειδών είχε ως αποτέλεσµα τη δραµατική µείωση 
της παραγωγής κατά τη δεκαετία του ’80. Από το 1985 και µετά η Δ.Ε.Λ.Ι. άρχισε να διενεργεί 
ετήσιους εµπλουτισµούς της λίµνης µε γόνο. Αποτέλεσµα των εµπλουτισµών αυτών ήταν η 
συνεχής βελτίωση της παραγωγής τα τελευταία χρόνια, µε όλα τα θετικά αποτελέσµατα τόσο 
για τους αλιείς, όσο και      για τη λίµνη.  

Στοιχεία αλιευτικής παραγωγής 
 
Η µέση ετήσια παραγωγή του κυπρίνου την δεκαετία 1967-1978 ήταν 13.8 τόννοι, του γληνιού 
38.2τ., της µαρίτσας 1.1τ., της τσίµας 9.4τ., του χελιού 0.1τ. και της δροµίτσας 129.4τ. Η 
δροµίτσα (Rutilus rubilio), όπως φαίνεται, κυριαρχεί ποσοτικά στην ετήσια αλιευτική παραγωγή 
της λίµνης (ποσοστό 98% το 1977). 

9.3. Αναψυχή- Τουρισµός  

Η λίµνη είναι συνυφασµένη µε την ιστορία και τη ζωή της πόλης των Ιωαννίνων. Μεγάλος 
αριθµός τουριστών, αλλά και κατοίκων της πόλης θεωρούν τη λίµνη ως µόνιµο καταφύγιο από 
το σύγχρονο τρόπο ζωής. Για την πόλη, η λίµνη αποτελεί ένα τεράστιο φυσικό πάρκο, το οποίο 
φέρνει τον επισκέπτη σε επαφή µε το υγρό στοιχείο και µε δεκάδες είδη πανίδας και χλωρίδας 
και µάλιστα σε συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος. 

Παρ’ όλη τη σηµασία της λίµνης για την πόλη και την αισθητική της, τον τουρισµό και την 
αναψυχή, τα έργα που γίνονται δεν ακολουθούν ένα µακροχρόνιο σχέδιο µε στόχους. Συνήθως 
περιορίζονται στη διαµόρφωση της παραλίας που άπτεται της πόλης και στοχεύουν στην 
επέκτασή της. Τάση επέκτασης έχουν και οι κοινότητες που βρίσκονται περιµετρικά, µε 
αποτέλεσµα να πραγµατοποιούν διάφορες επιχωµατώσεις στη λίµνη. Η όλη αντίληψη αναψυχής 
και τουρισµού οδηγεί στη µονόπλευρη αξιοποίηση της λίµνης. Η παραλία γύρω από την πόλη 
δέχεται διαφόρων ειδών πιέσεις µε αποτέλεσµα να αλλοιώνεται η φυσική της εικόνα. Γίνεται 
φανερό, ότι δεν επιδιώκεται η αξιοποίηση των φυσικών χαρακτηριστικών του χώρου, αλλά η 
πλήρης αναµόρφωσή του.  

9.4. Ναυταθλητισµός  

Στη λίµνη λειτουργεί ναυταθλητικό κέντρο, µε έδρα την περιοχή της Λίµνοπούλας. Η 
δραστηριότητα του Ναυτικού Οµίλου Ιωαννίνων (Ν.Ο.Ι.) άρχισε το 1956 και σήµερα 
περιλαµβάνει ένα σύνολο οργανωµένων εγκαταστάσεων, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών 
των αθλητών. Στη λίµνη γίνονται αγώνες κωπηλασίας και σκι, τόσο εθνικοί, όσο και 
βαλκανικοί, ευρωπαϊκοί,αλλά και παγκόσµιοι. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της λίµνης 
(παρουσιάζει ελαφρύ κυµατισµό, ενώ παγώνει σπάνια), έχει αναδειχθεί σε σηµαντικό 
προπονητικό κέντρο διεθνών οµάδων. Κατά το παρελθόν έχουν γίνει µελέτες για την κατασκευή 
καναλιού στην περιοχή της Αµφιθέας, µε στόχο την αποµάκρυνση των αθλητικών 
δραστηριοτήτων από την ανοιχτή λίµνη. Η λύση αυτή παρ’ όλο που θα αναβάθµιζε την όλη 
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αθλητική δραστηριότητα και θα οδηγούσε σε αποσυµφόρηση της λίµνης, πρακτικά είναι 
ανέφικτη για τεχνικούς και οικονοµικούς λόγους (Δ.Ε.Λ.Ι., 1995, σελ. 97).  

9.5. Βόσκηση 

 Ο παραλίµνιος χώρος χρησιµοποιείται από τους κτηνοτρόφους της περιοχής για τη βόσκηση 
των ζώων τους. Η δραστηριότητα αυτή δε γίνεται µε ιδιαίτερη ένταση. Ο αριθµός των ζώων 
είναι περιορισµένος, γύρω στις 100 αγελάδες και µερικές εκατοντάδες πρόβατα. Λόγω της 
πυκνότητας του καλαµώνα τα ζώα δεν µπορούν να εισχωρήσουν σε αυτόν και αξιοποιούν µόνο 
τα περιφερειακά σηµεία του. Τα ζώα χρησιµοποιώντας τον καλαµώνα για τη διατροφή τους, 
περιορίζουν την ανάπτυξή του και αξιοποιούν τη φυτική παραγωγή, χωρίς να προκαλούν 
προβλήµατα στους άλλους οργανισµούς του οικοσυστήµατος (Δ.Ε.Λ.Ι., 1995, σελ. 98).  

9.6. Χρήσεις γης- Καταπατήσεις  

Η συνεχής πίεση προς το οικοσύστηµα µε σκοπό της αξιοποίηση της γης τόσο από ιδιώτες, όσο 
και από τις γύρω Κοινότητες και το Δήµο Ιωαννιτών παραµένει ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα. Τα 
προγράµµατα αξιοποίησης του παραλίµνιου χώρου έχουν σα στόχο τη µείωση της έκτασης της 
λίµνης, ώστε να αποδοθεί η γη στη γεωργία, τη βοσκή, την οικοπεδοποίηση, καθώς και τη 
δηµιουργία χώρων αναψυχής. Η δηµιουργία δρόµου που ενώνει τη Ντραµπάτοβα µε το Πέραµα 
απέκοψε µεγάλο µέρος της λίµνης και η περιοχή αποδόθηκε σε γεωργικές χρήσεις. Στην περιοχή 
του Περάµατος µπαζώθηκε µεγάλο µέρος της λίµνης και στις εκτάσεις αυτές δηµιουργήθηκαν 
γήπεδα και άλλοι κοινωφελείς χώροι. Το παράδειγµα αυτό ακολουθούν οι ιδιώτες της περιοχής, 
µπαζώνοντας και περιφράζοντας τη γη. Στην περιοχή γίνεται φανερό ότι αλλάζει η χρήση της 
γης και κατά µήκος του δρόµου δηµιουργούνται οικόπεδα που στεγάζουν διαφόρων ειδών 
δραστηριότητες. Η µεγαλύτερη πίεση ασκείται από το Δήµο Ιωαννίνων, όπου πλέον η παραλία 
έχει αλλάξει πλήρως µορφή. Όπως έχει διαµορφωθεί σήµερα η κατάσταση, απαιτείται 
προστασία στα τελευταία σηµεία φυσικής παραλίας που έχουν αποµείνει στις περιοχές της 
Λιµνοπούλας, του Μάτσικα και του Λασπότοπου (Δ.Ε.Λ.Ι., 1995, σελ. 99).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 

10.1.  Εισροή ρύπων στη λίµνη  

Τα τελευταία 30-40 χρόνια η εισροή ρύπων στη λίµνη έχει αυξηθεί αισθητά. Αυτό συµβαίνει 
γιατί η λίµνη είναι ο άµεσος και ο έµµεσος αποδέκτης των ρύπων που προέρχονται από τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες. Άµεσα δέχεται τους ρύπους που διοχετεύονται στο δίκτυο οµβρίων 
υδάτων, καθώς και απόβλητα ορισµένων δραστηριοτήτων που διοχετεύονται παράνοµα ή 
υπερχειλίζουν στους αποστραγγιστικούς αύλακες και τις τάφρους. Με τα νερά του 
αποχετευτικού δικτύου εισέρχονται στη λίµνη αστικά λύµατα και σηµαντικό µέρος των 
αποβλήτων από αστικές βιοτεχνικές δραστηριότητες. Με την εκτίµηση ότι ένα ποσοστό 10% 
των αστικών λυµάτων διοχετεύονται παράνοµα στο δίκτυο οµβρίων της πόλης, στη λίµνη 
φθάνουν 250.000 m³ το χρόνο. Επίσης, οι ρύποι από τους αποστραγγιστικούς αύλακες ή την 
υπερχείλιση των βόθρων σε αυτούς, προέρχονται από τα απόβλητα ενός σηµαντικού αριθµού 
χοιροστασίων και ενός τυροκοµείου. Ο όγκος αυτών των αποβλήτων υπολογίζεται σε 7.700 m³ 
και 200 m³ το χρόνο αντίστοιχα (Τ.Ε.Ε, 1986, σελ. 181). 

Το 1992, τον Οκτώβριο, ξεκίνησε η λειτουργία του βιολογικού καθαρισµού, η οποία έχει 
συµβάλλει αρκετά στη µείωση των ρύπων. Επίσης το 1994 έκλεισαν τα σφαγεία που 
βρίσκονταν δίπλα στη λίµνη, µε αποτέλεσµα να ελαττωθούν σηµαντικά οι ρύποι που κατέληγαν 
σε αυτή. Ο όγκος από τα ρυπαντικά φορτία των ρύπων των διαφόρων αστικοβιοτεχνικών 
δραστηριοτήτων δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί. Έµµεσα τα ρυπαντικά φορτία εισρέουν στη 
λίµνη µέσω των επιφανειακών και υπογείων νερών. Τα ρυπαντικά φορτία που δέχεται έµµεσα η 
λίµνη, µεταφέρονται από τα νερά της επιφανειακής και υπόγειας απορροής, που αποτελεί το 70-
75% της συνολικής απορροής της λεκάνης. Το µεγαλύτερο µέρος των ρυπαντικών φορτίων, που 
µεταφέρονται στη λίµνη µε αυτό τον τρόπο, προέρχεται από την επιφανειακή έκπλυση του 
εδάφους από τα απορρέοντα νερά των βροχών (Τ.Ε.Ε, 1986, σελ. 184).  

Η παραγωγή ρύπων και η ρύπανση του περιβάλλοντος (ΤΕΕ Ηπείρου, 1986) είναι συνδεδεµένη 
αιτιακά µε τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Κατά κατηγορίες, οι δραστηριότητες που παράγουν 
ρύπους αφορούν: 
Α) Εκµετάλλευση φυσικών πόρων: Η ρύπανση της περιοχής που προέρχεται από 
δραστηριότητες αυτής της κατηγορίας, εντοπίζεται κυρίως στα λατοµεία. Τα προβλήµατα σε 
αυτές τις περιοχές αφορούν κυρίως την σηµαντική αλλοίωση της αισθητικής του τοπίου. 
Β) Παραγωγική διαδικασία µεταποίησης: Δραστηριότητες που αφορούν τον µεταποιητικό 
τοµέα, υπάρχουν διάσπαρτες σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, είτε ως βιοτεχνίες (ξυλουργεία, 
τυροκοµεία, µονάδες παραγωγής ζωοτροφών, µονάδες κοπής και κατεργασίας µαρµάρων) είτε 
ως βιοµηχανίες (µεταλλοβιοµηχανίες, ΔΩΔΩΝΗ, ΠΙΝΔΟΣ κλπ). 
Γ) Διάφορες δραστηριότητες: Μία σειρά από δραστηριότητες όπως χρήση λιπασµάτων και 
φυτοφαρµάκων στια καλλιέργειες, εκροές από συνεργεία, πλυντήρια και λιπαντήρια 
αυτοκινήτων, είναι υπεύθυνες για ένα σηµαντικό µέρος της ρύπανσης στο λεκανοπέδιο. 
Δ) Τέλος, σηµαντική πηγή ρύπανσης αποτελούν τα αστικά λύµατα περιοχών που δεν έχουν 
συνδεθεί µε το αποχετευτικό δίκτυο (κυρίως παραλίµνιες περιοχές) και συνεπώς δεν υφίστανται 
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επεξεργασία στη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισµού Ιωαννίνων, καθώς και τα απορρίµµατα της 
περιοχής (υπάρχει ένας ηµιελεγχόµενος χώρος στο Δήµο Μπιζανίου). 

 

10.2. Ρύπανση µε βαρέα µέταλλα  

Από µετρήσεις που έχουν γίνει από διάφορους ερευνητές φαίνεται να υπάρχει µια µικρή 
συγκέντρωση µετάλλων στη λίµνη, η οποία οφείλεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Τα 
µέταλλα: Fe, Cu και Zn παρουσιάζουν βιοσυσσώρευση, αλλά µέσα στα φυσιολογικά όρια, 
δηλαδή οι συγκεντρώσεις τους είναι µεγαλύτερες στους οργανισµούς της λίµνης, παρά στο 
νερό, χωρίς να υπερβαίνουν τις επιτρεπτές τιµές. Το πρόβληµα παρουσιάζεται στις 
συγκεντρώσεις του Pb στο νερό, γιατί είναι 10 φορές µεγαλύτερο του επιτρεπτού. Οι 
συγκεντρώσεις του σε κάποια είδη ψαριών εµφανίζει εποχιακές διακυµάνσεις, που κυµαίνονται 
από 1 έως 3 φορές πάνω από τα επιτρεπόµενα όρια (Δ.Ε.Λ.Ι., 1995, σελ.79). Το ευχάριστο είναι 
ότι κανένα µέταλλο δεν έχει περάσει σε τοξικές συγκεντρώσεις στο τροφικό επίπεδο IV, σε αυτό 
δηλαδή που ανήκει ο άνθρωπος.  

 
Πιο αναλυτικά οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες (ΤΕΕ Ηπείρου, 1986) που αποτελούν και τις 
πιθανές πηγές ρύπων είναι οι ακόλουθες: 
1. Μαρµαροβιοµηχανία                                      

2. Ιχθυοτροφεία                                                   

3. Κεραµουργεία                                                 

4. Λατοµεία                                                         

5. Μεταλλοβιοµηχανία                                        

6. Βιοτ.-Βιοµηχ. Πλαστικών                               

7. Βιοτ.-Βιοµηχ. Τροφίµων                                 

8. Πλυντήρια αυτοκινήτων                                  

9. Φαρµακοβιοµηχανίες                                        

10. Χοιροστάσια                                                      

11. Συγκρότηµα Παραγωγής Ασφαλτοµίγµατος     

12. Πτηνοτροφεία 

13. Αστικά λύµατα 

14. Οικιακά απορρίµατα-Σκουπιδότοποι-Χαβούζες 

15. Λιπάσµατα 
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16. Φυτοφάρµακα 

 

10.3. Προβλήµατα και αρνητικές επιπτώσεις στο βιοτικό περιβάλλον 
 
Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που εντοπίζονται στην περιοχή µελέτης είναι : 
• Ο περιορισµός των παροδικά πληµµυρισµένων εκτάσεων και των επιφανειών µε ρηχά 
νερά, η συρρίκνωση της παρόχθιας βλάστησης, ο περιορισµός της περιβαλλοντικής 
ετερογένειας εξαιτίας της επέκτασης των καλαµώνων έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα υδρόβια 
και παρυδάτια είδη ορνιθοπανίδας, µειώνοντας τους τόπους φωλιάσµατος, τροφοληψίας, 
αναπαραγωγής, αλλά και στάθµευσης των µεταναστευτικών ειδών. 

Η εισαγωγή του χορτοφάγου κυπρίνου αποτελεί τροφικό ανταγωνιστή για  σηµαντικά είδη όπως 
η βαλτόπαπια. 
• Η σταδιακή εγκατάλειψη της εκτατικής κτηνοτροφίας, η λαθροθηρία και η χρήση 
δηλητηριασµένων δολωµάτων αποτελούν τα κύρια προβλήµατα που επηρρεάζουν τα 
αρπακτικά. 

• Η εντατικοποίηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας υποβαθµίζουν τα ενδιαιτήµατα των 
στρουθιοµόρφων ειδών µε άµµεση επίπτωση στους πληθυσµούς τους. 

• Η διακοπή της επικοινωνίας της λίµνης µε την Λαψίστα και τις καταβόθρες που 
οδηγούσαν στον Καλαµά και το Λούρο ελαχιστοποίησαν την δυνατότητα φυσικού 
εµπλουτισµού της λίµνης σε ψάρια. 

• Οι τόποι φυσικής αναπαραγωγής των ψαριών περιορίζονται στις ελάχιστες αβαθείς 
παραλίµνιες εκτάσεις που όµως και αυτές ελαττώνονται δραµατικά µε την πτώση της στάθµης 
του νερού, κατά την περίοδο αρδεύσεων, που αποτελεί και περίοδο αναπαραγωγής. 

• Η επέκταση των εκτάσεων µε καλάµια και ψαθιά δεν προσφέρουν ευνοϊκό και 
κατάλληλο περιβάλλον για τη εναπόθεση, τη γονιµοποίηση και εκκόλαψη των αυγών του 
κυπρίνου, αντίθετα η  δροµίτσα  διαθέτει ένα πλατύ φάσµα στις προτιµήσεις υποστρωµάτων για 
εναπόθεση των αυγών της σε σχέση µε τα άλλα είδη και παρουσιάζει έντονη αύξηση. 

• Είναι πολύ πιθανό ο περιορισµός των υφυδατικών κοινωνιών  να οφείλεται µερικώς 
τουλάχιστον και στην παρουσία του φυτοφάγου κυπρίνου Ctenopharyngodon idella η εισαγωγή 
του οποίου έγινε µε σκοπό τον έλεγχο της βυθισµένης βλάστησης.  

• Είναι γνωστό επίσης πως πολλά είδη ψαριών και ορνιθοπανίδας εξαρτώνται από την 
υδρόβια βλάστηση, ο έλεγχος εποµένως της ανάπτυξης της βλάστησης, σαν  αποτέλεσµα  
εισαγωγής µπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσµατα. 

• Συνέπεια της αύξησης του φωσφόρου και του αζώτου στα υδάτινα οικοσυστήµατα είναι η 
αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής, και κατά συνέπεια η ανάπτυξη του ευτροφισµού. Το 
φαινόµενο του ευτροφισµού µπορεί να ειδωθεί σαν ανταπόκριση του υδάτινου συστήµατος σε 
συνθήκες πίεσης. Σαν αποτέλεσµα επιταχύνεται ο ρυθµός ανάπτυξης στα διάφορα τροφικά 
επίπεδα και κυρίως στους πρωτογενείς παραγωγούς. 
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• Ένα από τα πιο ανεπιθύµητα αποτελέσµατα του ευτροφισµού είναι η αλλαγή της 
σύνθεσης των φυκών και των ψαριών. Έτσι τα διάτοµα και τα χλωροφύκη αντικαθίστανται από 
τα κυανοφύκη, τα πλαγκτονικά καρκινοειδή από τα τροχόζωα, τα µακρόφυτα από τα 
πλαγκτονικά φύκη και οι προνύµφες των χειρονόµων από τους ολιγόχαιτους. 

• Τα παρασιτοκτόνα είναι κύριοι παράγοντες περιβαλλοντικής διαταραχής, εξαιτίας της 
άµεσης τοξικής επίδρασής τους στους οργανισµούς και της βιοσυσσώρευσής τους στα τροφικά 
πλέγµατα.   

• Τα φυτοφάρµακα απελευθερώνουν διάφορες ουσίες από το έδαφος τις οποίες µεταφέρουν 
στον υδάτινο όγκο και δηµιουργούν συνθήκες ευτροφισµού. Η εισροή τους στο νερό 
συνεπάγεται υποχώρηση των λειβαδιών µε µακρόφυτα και επακόλουθη µείωση των ειδών της 
πανίδας που εξαρτώνται από αυτά. 

• Τα εντοµοκτόνα που αποστραγγίζονται στη λίµνη οδηγούν στο θάνατο ζωοπλαγκτονικά 
είδη όπως τα κλαδοκεραιωτά και τα κωπήποδα και αλλάζουν την σύνθεση του ζωοπλαγκτού. Η 
εξαφάνιση όµως ενός ζωοπλαγκτονικού είδους όπως τα κλαδοκεραιωτά µπορεί να έχει σαν 
αποτέλεσµα την υπεραύξηση των φυτοπλαγκτονικών ειδών µε τα οποία τρεφότανε. Τα 
εντοµοκτόνα εποµένως µειώνουν τις βιοκοινωνίες σε µερικά κυρίαρχα είδη που είναι τα πιο 
κοινά στα ευτροφικά οικοσυστήµατα. Η δοµή των τροφικών πλεγµάτων απλοποιείται και τα 
σαπροφάγα είδη που τρέφονται µε οργανικά υπολείµµατα αντικαθιστούν τα φυτοφάγα είδη και 
τους θηρευτές τους.  

10.4. Συνέπειες της ρύπανσης 

 Οι επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη λίµνη, τα τελευταία χρόνια γίνονται όλο 
και πιο σοβαρές. Έχουµε αύξηση των εισερχόµενων φερτών υλικών και µεγάλων ποσοτήτων 
ρυπαντικών φορτίων, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των εισερχόµενων ποσοτήτων 
καθαρού νερού και την αύξηση του χρόνου ανανέωσής του. Οι οικολογικές επιπτώσεις στο 
οικοσύστηµα, που οφείλονται στις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι: 

• Ο περιορισµός της έκτασης και του βάθους της.  
• Ο ευτροφισµός και η µόλυνση των νερών της.  
• Η έντονη διαταραχή και η υποβάθµιση του οικοσυστήµατος. 

 
10.5. Συµπεράσµατα – Προτάσεις 

 
Τα µέτρα που προτείνονται, ενδεικτικά, είναι:  
ü Η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου όλων των οικισµών και κοινοτήτων που 
ανήκουν στην ευρύτερη πόλη των Ιωαννίνων  

ü Η επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων των Ιωαννίνων µε µονάδες 
νιτροποίησης, απονιτροποίησης καθώς και αποφωσφό-ρωσης. 

ü Η προεπεξεργασία των αποβλήτων πριν από τη διάθεση τους, στο βέλτιστο βαθµό,  
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ü Η τοποθέτηση µηχανισµών κατακράτησης και αποµάκρυνσης των επιπλέοντων 
αντικειµένων (δίχτυα κ.α.). 

ü Ο συνεχής έλεγχος για τον εντοπισµό των παράνοµων συνδέσεων των βόθρων µε το 
αποχετευτικό δίκτυο των όµβριων της πόλης, καθώς και των συνθηκών διάθεσης των υγρών 
αποβλήτων όλων των δραστηριοτήτων.  

ü Η σταδιακή αποµάκρυνση των χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών µονάδων από την 
παραλίµνια περιοχή, και από τους χώρους που είναι κοντά σε οικισµούς και την εγκατάστασή 
τους σε ΒΙΠΕ για γεωκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Πιθανή συνεπεξεργασία αποβλήτων µέχρι 
την αποµάκρυνση των εγκαταστάσεων.    

ü Ο περιορισµός στη χρήση των αζωτούχων και φωσφορούχων λιπασµάτων καθώς και 
των φυτοφαρµάκων, στις διάφορες καλλιέργειες του λεκανοπεδίου, και ο καθορισµός των 
προτεινόµενων δόσεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των φυτών, τις συσσωρευµένες στο έδαφος 
ποσότητες των τροφικών στοιχείων, καθώς και µε τις δυνατότητες εξαγωγής των στοιχείων 
αυτών στους επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες.  

ü Η κατασκευή έργων προστασίας από τις προσχώσεις και επιδώσεις µε την κατασκευή 
λεκανών καθίζησης πριν την είσοδο των επιφανειακών υδάτων. 

ü Η δηµιουργία και διαχείριση µιας ζώνης χλωρίδας αµέσως µετά τις λεκάνες καθίζησης 
αλλά πριν την εισροή των νερών στην λίµνη, έτσι ώστε να µειωθεί η ποσότητα των θρεπτικών 
που εισέρχονται σε αυτή.  

ü Η διευθέτηση της ροής των πηγαίων υδάτων στην λίµνη και ο έλεγχος τυχόν παράνοµων 
συνδέσεων. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται η ανανέωση του νερού της λίµνης σε συντοµότερο 
χρονικό διάστηµα από το παρόν. Η άρδευση µπορεί να γίνεται από τα νερά της λίµνης  

ü Η αλλαγή του συστήµατος άρδευσης από υδροσπορά σε τεχνητή βροχή (αναµενόµενη 
µείωση ζήτησης νερού κατά 1/3 της υφιστάµενης) και την κατασκευή λιµνοδεξαµενών για 
αρδευτικούς σκοπούς.  

ü Η χρησιµοποίηση Παρασκευασµάτων Αποδέσµευσης Οξυγόνου (Oxygen Releasing 
Compounds ORC), για τον εµπλουτισµό της λίµνης µε οξυγόνο ιδίως για την καλοκαιρινή 
περίοδο όπου το επίπεδο του διαλυµένου οξυγόνου βρίσκεται στο ελάχιστο.  

ü Η διαχείριση του καλαµώνα της λίµνης. Ειδικότερα η συνεχή χρήση του ειδικού 
πλοιαρίου για την αφαίρεση καλαµιών και την οξυγόνωση του βυθού.   
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                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Μεθοδολογία 
Για τη διερεύνηση του προβλήµατος αξιολογήθηκαν τα δεδοµένα και τα συµπεράσµατα των 
µελετών που έχουν εκπονηθεί τα τελευταία έτη για τη διαχείριση του οικοσυστήµατος της 
λίµνης Παµβώτιδας, αλλά και των σχεδίων για την ανάπτυξη και τη χωρική αναδιάρθρωση 
της ευρύτερης περιοχής της. Εν συνεχεία, λαµβάνοντας υπόψη τους αντικειµενικούς 
περιορισµούς και τις δυνατότητες που ανακύπτουν από το κάθε σχέδιο, αλλά και τις 
πραγµατικές δυνατότητες αξιοποίησης του "ολικού" περιβάλλοντος της λίµνης Παµβώτιδας, 
προτάθηκαν δράσεις, οι οποίες θα συµβάλλουν µελλοντικά στην αξιοβίωτη 
ολοκληρωµένηανάπτυξη της περιοχής. Αναλυτικότερα, οι µελέτες αυτές είναι οι κάτωθι: 
α. Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Δήµου Παµβώτιδος 
Εκπονήθηκε το έτος 2006 και αφορά τη ρύθµιση των αναπτυξιακών και των χωροταξικών 
παραµέτρων που επηρεάζουν την εξέλιξη της έδρας του Δήµου Παµβώτιδος(οικισµός 
Κατσικάς) και των οικισµών που συµπίπτουν µε τα όρια του Πρωτοβάθµιου Οργανισµού 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, το περιεχόµενο της µελέτης συνίσταται στα εξής: 
1)Στον προσδιορισµό των βασικών προτεραιοτήτων και των στρατηγικών επιλογών για την 
ολοκληρωµένη ανάπτυξη του  Δήµου µε χρονικό ορίζοντα δεκαπέντε ετών.  
2)Στον προσδιορισµό των κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης του  ήµου, λαµβάνοντας 
υπόψη και εξειδικεύοντας τις βασικές αναφορές του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Ηπείρου. 3)Στον καθορισµό των 
µεγεθών της οικιστικής ανάπτυξης σε όλη την έκταση του  ήµου, βάσει των αρχών της 
"βιώσιµης ανάπτυξης" και των τοπικών αναγκών.  
4)Στον προσδιορισµό των Περιοχών  Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), οι οποίες δεν µπορούν να 
πολεοδοµηθούν. 
5)Στην υπόδειξη των ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων, µε βάση τις ανάγκες των 
παραγωγικών τοµέων και τις σχετικές προγραµµατικές κατευθύνσεις και  
6)στον προσδιορισµό των κατευθύνσεων πολεοδοµικής οργάνωσης των θεσµοθετηµένων και 
των προς πολεοδόµηση οικιστικών υποδοχέων, καθορίζοντας επιπρόσθετα τις περιοχές εντός 
των οικισµών που απαιτούν παρεµβάσεις αναβάθµισης και εξυγίανσης(Τσεκούρας και  
ρακοπούλου, 2006). 
 
β. Σχέδιο Διαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων 
Εκπονήθηκε το 2003 και έχει ως αντικείµενο τη διατύπωση προτάσεων για τη διατήρηση και 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής της λίµνης Παµβώτιδας. Ειδικότερα, οι 
στόχοι της µελέτης αυτής είναι: α)Η προστασία και διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας 
και των υπολοίπων φυσικών αξιών της λίµνης µακροπρόθεσµα. β)Η προώθηση των υγιών 
διαχειριστικών πρακτικών µε σκοπό την αειφορική χρήση της περιοχής. γ)Η προστασία των 
φυσικών διαθεσίµων από συγκρουόµενες χρήσεις γης και 
δραστηριότητες που µπορούν δυνητικά να υποβαθµίσουν τη βιολογική ποικιλότητα της 
περιοχής. δ)Η συνεισφορά στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη. ε)Η παροχή 
πρόσβασης του κοινού κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετούνται οι φυσικές και 
πνευµατικές ανάγκες των επισκεπτών, αλλά και να διατηρούνται οι αξίες της περιοχής για 
την παρούσα, αλλά και για τις µελλοντικές γενεές και στ)η υποστήριξη των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων και των τρόπων ζωής που βρίσκονται σε αρµονία µε τη φύση και 
τηδιατήρηση του κοινωνικού και πολιτιστικού ιστού της τοπικής κοινωνίας(Ιατρού 
κ.α.,2003). 
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γ. Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) "Ανάπλαση-Ανάδειξη-Προστασία της Λίµνης 
Παµβώτιδας Ιωαννίνων και των Περιµετρικών Αυτής Περιοχών" 
 Εκπονήθηκε το 2001 στα πλαίσια του Ν.1650/86 και της ΚΥΑ 69269/5387/1990. Σύµφωνα 
µε τη συγκεκριµένη ΚΥΑ η ΕΠΜ περιλαµβάνει τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την 
τεκµηρίωση της σηµασίας της λίµνης, την ένταξή της σε µια από τις κατηγορίες του άρθρου 
18 του Ν. 1650/86 (Περιοχή Οικοανάπτυξης) και της σκοπιµότητας των προτεινοµένων 
µέτρων προστασίας. 
 
δ. Αναγνώριση και Περιγραφή των Τύπων Οικοτόπων σε Περιοχές Ενδιαφέροντος για τη 
Διατήρηση της Φύσης (Χαρτογράφηση Τύπων Οικοτόπων) 
Υλοποιήθηκε από το Υ.ΠΕ.Χ4. Ε. σε δύο φάσεις. Ολοκληρώθηκε το 2000 και περιλαµβάνει 
ποιοτικές και µετρητικές πληροφορίες για όλες τις περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού 
ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Μεταξύ αυτών, περιλαµβάνεται και η λίµνη Παµβώτιδα 
Ιωαννίνων, καθώς αυτή και η λεκάνη απορροής της αποτελούν περιοχές που έχουν ενταχθεί 
στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό  ίκτυο "Natura 2000"(Γεωργιάδης, 2000). 
 
ε. Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης Ιωαννίνων και Περιαστικής Περιοχής 
Εκπονήθηκε το 2006 και έχει ως βασικό του στόχο την αξιοποίηση των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων της πόλης των Ιωαννίνων αλλά και της περιαστικής 
περιοχής, µε σκοπό τη διεύρυνση του ρόλου της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τη βελτίωση 
της δηµοκρατικής λειτουργίας, της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας ζωής των 
πολιτών.
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11.1. Φυσικό και αναπτυξιακό δυναµικό της περιοχής µελέτης 
Η περιοχή του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων αποτελεί λόγω της γεωγραφικής της θέσης, του 
ιδιαίτερου φυσικού της τοπίου και της ιστορικής και οικονοµικής της αξίας το σηµαντικότερο 
τόπο στην Περιφέρεια της Ηπείρου. 

Οι αναπτυξιακές προοπτικές και το δυναµικό της περιοχής προσδιορίζεται από τέσσερις κύριες 
παραµέτρους, τα φυσικά διαθέσιµα, τους ανθρώπινους πόρους, τις ενδογενείς τάσεις των 
οικονοµικών δραστηριοτήτων και τις εξωγενής επιρροές τους. Οι κύριες αυτές παράµετροι 
πρέπει να εκτιµηθούν σε διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες, µακροπρόθεσµα και 
βραχυπρόθεσµα. 
Όσον αφορά τα φυσικά διαθέσιµα φαίνεται ότι µπορούν να στηρίξουν σε σηµαντικό βαθµό την 
ανάπτυξη του πρωτογενή και του δευτερογενή τοµέα. Η επεξεργασία και διάθεση των 
προϊόντων του πρωτογενή τοµέα αποτελεί την σηµαντικότερη δυνατότητα της περιοχής. Αυτό 
υποστηρίζεται και από τα µεγάλα συγκοινωνιακά έργα που γίνονται στην περιοχή αλλά και 
στην ευρύτερη περιφέρεια της Ηπείρου (Εγνατία οδός, λιµάνι Ηγουµενίτσας) που θα 
διευκολύνουν την διάθεση των προϊόντων στη χώρα αλλά και στο εξωτερικό. 
Επίσης οι δυνατότητες για τουριστική ανάπτυξη, παρά την αξιόλογη τουριστική κίνηση, δεν 
έχουν αξιοποιηθεί σωστά. Μέχρι σήµερα το τουριστικό προϊόν χρησιµοποιεί τα Γιάννενα ως 
πέρασµα για άλλες κατευθύνσεις. Οι τουρίστες που µένουν στην πόλη, διοχετεύονται στα 
κλασικά σηµεία ανάδειξης που είναι η παραλίµνια περιοχή, το Νησί, το σπήλαιο Περάµατος 
και το Κάστρο Ιωαννίνων. 
Τα φυσικά και πολιτισµικά διαθέσιµα της περιοχής είναι ένα επιπλέον στοιχείο που µπορούν 
να στηρίξουν την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας.  
Παράλληλα οι οικονοµικές δραστηριότητες της περιοχής και η εξέλιξή τους σε ένα διαρκώς 
εντεινόµενο ανταγωνιστικό περιβάλλον πιθανόν να παρουσιάσουν και διαρθρωτικά 
προβλήµατα. Το σύγχρονο πλαίσιο ανάπτυξης ευνοεί την µετεξέλιξη από παραδοσιακά 
πρότυπα µαζικής παραγωγής σε προϊόντα µονοπωλιακού ανταγωνισµού µε ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά. 

Η δυνατότητα της κατάλληλης υιοθέτησης ενός πλαισίου βιώσιµης ανάπτυξης στην περιοχή 
προβάλει ελκυστικότατη. Αυτό προϋποθέτει : 

• την ανάπτυξη των παραλίµνιων οικισµών µέσα από πλαίσιο κατάλληλων χωροταξικών, 
πολεοδοµικών και ρυθµιστικών ρυθµίσεων 

• την ανάδειξη στο σύνολό του παραλίµνιου χώρου 

• την επίλυση χρόνιων προβληµάτων που σχετίζονται µε την διάθεση των λυµάτων και 
απορριµµάτων της περιοχής 

• την αποκατάσταση τµηµάτων του υγροτόπου που έχουν υποστεί αλλοιώσεις  

• την επίλυση της χωροταξικής κατανοµής των ρυπαινουσών δράσεων (χοιροτροφεία, 
πτηνοτροφεία κλπ) 

• την αποκατάσταση της υδρολογικής ισορροπίας της λίµνης 

• την ενηµέρωση όχι µόνο των πολιτών που χρησιµοποιούν την περιοχή για αναψυχή 
αλλά και των παραγωγικών τάξεων που σχετίζονται µε τη χρήση της λίµνης (γεωργοί, 
ψαράδες, αθλητές κλπ) 
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Κατάσταση και προβλήµατα διαχείρισης περιβάλλοντος 
Στην περιοχή µελέτης, οι αιτίες που δηµιουργούν προβλήµατα στη διαχείριση του 
περιβάλλοντος συνοψίζονται στην έλλειψη νοµοθετικού πλαισίου, στην απουσία 
εξειδικευµένης γνώσης σε θέµατα επιστήµης και τεχνολογιών, σε µη επαρκή συντονισµό  και 
σε έλλειψη διακριτού ρόλου και ευθύνης των φορέων, σε µη εφαρµογή του Ν. 1650/86, σε 
ανεπαρκή ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας. 

Προβλήµατα και αρνητικές επιπτώσεις στο βιοτικό περιβάλλον 
Τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα, που εντοπίζονται στην περιοχή µελέτης, 
αφορούν στον περιορισµό των παροδικά πληµµυρισµένων εκτάσεων και των επιφανειών µε 
ρηχά νερά, στη συρρίκνωση της παρόχθιας βλάστησης, στη σταδιακή εγκατάλειψη της 
εκτατικής κτηνοτροφίας, στη λαθροθηρία και τη χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων,  στην 
εντατικοποίηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, στον περιορισµό των τόπων φυσικής 
αναπαραγωγής των ψαριών, στην ανάπτυξη του ευτροφισµού στη λίµνη, κλπ. 
 

11.2. Εντοπισµός κρίσιµων φυσικό – βιολογικών παραµέτρων 
Η κρίσιµη περιβαλλοντική παράµετρος στην περιοχή µελέτης είναι το νερό, που µε την 
ποσότητα και την ποιότητά του ρυθµίζει τη δοµή και τη λειτουργία της λίµνης των Ιωαννίνων. 
Η ποσότητα του νερού, που καταλήγει στη λίµνη, είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, όπως 
οι κλιµατικές συνθήκες, οι συνθήκες απορροής και διάβρωσης, οι ποικίλες ανθρώπινες 
δραστηριότητες, τα κατά καιρούς εκτελούµενα έργα, κλπ. Η ποιότητα του νερού συνδέεται, 
όπως είναι αναµενόµενο, µε το βαθµό ρύπανσης και τις πηγές αυτής -σηµειακές ή διάχυτες- 
που δέχεται στην πορεία του µέχρι τη λίµνη. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού, που 
εντοπίζονται στην ποιότητα των κύριων επιφανειακών ρευµάτων της λίµνης, δεν υπόκεινται σε 
τακτική παρακολούθηση. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί µία ολοκληρωµένη µελέτη, που έγινε 
στη λίµνη, (Lake Pamvotis Project, 1999), στην οποία αναφέρονται όλα τα χαρακτηριστικά 
αυτής, βιοτικά και αβιοτικά. 
 
Βλάστηση 
 
Η βλάστηση της περιοχής µελέτης χαρακτηρίζεται από σχετικά µεγάλη ποικιλότητα σε τύπους 
φυσικών οικοτόπων του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 92/43/Ε.Ο.Κ. (14 τύποι οικοτόπων του 
δικτύου Natura 2000 και µωσαϊκά βλάστησης από δύο ή περισσότερους οικότοπους µε τη 
µορφή νησίδων), οι οποίοι εντάσσονται σε επί µέρους ενότητες και ζώνες βλάστησης. 
Από τους τύπους βλάστησης της περιοχής, η παραλίµνια βλάστηση αποτελεί εξαιρετικά 
σηµαντικό βιότοπο για τη διατήρηση των πληθυσµών της κιτρινοµποµπίνας, του λοφιοφόρου 
τρίτωνα, της βαλτοχελώνας και του σπιτόφιδου, ενώ επιπλέον αποτελεί και το µοναδικό 
ενδιαίτηµα για έναν πολύ µικρό και αποµονωµένο πληθυσµό βίδρας. Κατά συνέπεια, χαίρει 
ιδιαίτερης προσοχής και εφαρµογής διαχειριστικών µέτρων προστασίας. 
Τα ενδιαιτήµατα των ρηχών νερών θεωρούνται επίσης ως σηµαντικός τύπος βιοτόπου, των 
οποίων η κατάσταση και η ποιότητα των νερών πρέπει να υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους. 
Οι λιβαδικές εκτάσεις αποτελούν µε τη σειρά τους βιότοπο µεγάλης σηµασίας για τα ερπετά και 
ειδικότερα την οχιά, είδος σπανιότατο, που επιβιώνει αποκλειστικά σε αυτόν τον τύπο 
ενδιαιτήµατος. 
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Οι θαµνώνες συνιστούν το πιο πλούσιο ενδιαίτηµα µέσα στα όρια της περιοχής µελέτης, και 
είναι σηµαντικότατοι για τη διατήρηση της ερπετοπανίδας και ενός µεγάλου µέρους της 
πανίδας των θηλαστικών. 
Το αµέσως πλουσιότερο ενδιαίτηµα για την πανίδα των σπονδυλοζώων της περιοχής είναι η 
αγρο-οικιστική ζώνη. Πρέπει να τονιστεί πως ο πλούτος του ενδιαιτήµατος αυτού 
επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στην ποικιλόµορφη ζώνη του αγροτικού µωσαϊκού, η 
οποία αποτελεί σηµαντική δεξαµενή βιοποικιλότητας για τα ερπετά και τα θηλαστικά.  
Πανίδα 
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα αµφίβια, η περιοχή µπορεί να θεωρηθεί από τους πιο 
σηµαντικούς βιοτόπους στη χώρα, αφού φιλοξενεί το 53% των αµφιβίων της Ελλάδας. Έτσι, 
από τα 17 είδη αµφιβίων της Ελλάδας, τα 9 απαντούν στην περιοχή µελέτης, ενώ από τις 6 
οικογένειες αµφιβίων, οι 5 εκπροσωπούνται στην περιοχή. Η λίµνη, µάλιστα, των Ιωαννίνων 
αποτελεί έναν από τους κύριους βιότοπους του είδους Rana epirotica, που παρουσιάζει πολύ 
περιορισµένη κατανοµή και αυτήν µόνο στη Δυτική Ελλάδα. 
Σε ό,τι αφορά στα ερπετά, η ερπετοπανίδα της περιοχής µελέτης είναι εξαιρετικά πλούσια, 
ανερχόµενη σε 24 είδη από τα 55 είδη χερσαίων ερπετών της χώρας (ποσοστό 44%). Συνολικά, 
η περιοχή µελέτης περιλαµβάνει 8 οικογένειες ερπετών, από τις 15 που απαντώνται στον 
Ελλαδικό χώρο, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό και µάλιστα σε αυτό το επίπεδο της ταξινοµικής 
βιοποικιλότητας. 
Συνολικά, αντιπροσωπεύονται στην περιοχή 12 οικογένειες θηλαστικών, ενώ καταγράφηκαν 
20 είδη, από τα 115 είδη θηλαστικών της Ελλάδας (ποσοστό 17%). 
Σε γενικές γραµµές, συµπεραίνεται η σηµασία της περιοχής µελέτης για την προστασία 
πρώτα των Ερπετών, έπειτα των Αµφιβίων και τέλος των Θηλαστικών. Σε ό,τι αφορά δε 
στον ενδηµισµό, τα Θηλαστικά και τα Ερπετά παρουσιάζουν παρόµοια ποσοστά, ενώ δεν 
υπάρχει ενδηµικό είδος ή υποείδος Αµφιβίου στην περιοχή. 
Ο υγρότοπος της λίµνης των Ιωαννίνων διαθέτει µια αρκετά αξιόλογη ορνιθοπανίδα, η 
σύνθεση της οποίας δικαιολογεί την ένταξή του στο δίκτυο των Περιοχών Ειδικής 
Προστασίας, βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409. Παρά το γεγονός ότι κανένα από τα είδη 
που καταγράφηκαν στην περιοχή δεν παρουσιάζει πληθυσµούς σηµαντικούς σε διεθνές 
επίπεδο, ο πλούτος της ορνιθοπανίδας και η παρουσία µεγάλου αριθµού προστατευόµενων 
ειδών αυτής προσδίδουν ιδιαίτερη ορνιθολογική αξία στην περιοχή.  
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11.3.Αξιολόγηση εξελίξεων για το φυσικό περιβάλλον 

Χρήση  / 
Παράµετρος 

Εντοπισµός απειλής 
Τόπος / Μορφή 

Τύπος οικοτόπου/ 
είδους που επηρεάζεται 

Γεωργικές 
καλλιέργειες 

Παραλίµνια ζώνη, πεδινές 
εκτάσεις λεκανοπεδίου.  
Ρύπανση από λιπάσµατα - 
φυτοφάρµακα 

Λιµναίες υδρόβιες διαπλάσεις, 
ρηχά νερά, καλαµιώνες, 
πληµµυρισµένες εκτάσεις, 
αφθονία και σύνθεση 
φυτοπλαγκτού. 
 Η ανάπτυξη ευτροφικών 
συνθηκών  επηρεάζει όλα τα 
υδρόβια είδη της πανίδας. Τα 
φυτοφάρµακα εκτός από την 
βιοσυσσώρευση τοξικών 
ουσιών στο νερό επηρεάζουν 
και τα χερσαία είδη (άµεσα ή 
έµµεσα) όπως για παράδειγµα 
το κιρκινέζι και τους 
αετοµάχους. 

Οικιστική 
ανάπτυξη 

Ρύπανση από αστικά λύµατα  
Τα λύµατα των 
περισσοτέρων οικισµών 
(πλην της πόλης των 
Ιωαννίνων) απορρίπτονται 
στη λίµνη, επιτείνοντας το 
πρόβληµα του ευτροφισµού 

Λίµνη, υδρόβιες διαπλάσεις, 
καλαµιώνες. Ο ευτροφισµός 
επηρεάζει όλα τα υδρόβια είδη, 
και ιδιαίτερα την απειλούµενη 
Βαλτόπαπια 

Βιοµηχανική – 
Βιοτεχνική 
ανάπτυξη 

Ρύπανση από βιοµηχανικά 
απόβλητα 

Διάχυση τοξικών ουσιών και 
µετάλλων στο νερό της λίµνης 
και βιοσυσσώρευσή  τους στους 
οργανισµούς 

Κτηνοτροφική 
ανάπτυξη 

Ρύπανση από τα 600 περίπου 
πτηνοτροφεία και 
χοιροστάσια 

Διάχυση στη λίµνη ρυπαντικών 
φορτίων πλούσιων σε οργανικά 
υποστρώµατα 

Εκµετάλλευση 
υδατικού 
δυναµικού 

Ποσότητα και ποιότητα 
νερού της λίµνης και των 
ρεµάτων της ευρύτερης 
λεκάνης απορροής. 
 Μη ορθολογική 
εκµετάλλευση των υδάτινων 
πόρων 
Ελλειψη ολοκληρωµένης 
διαχείρισης 

Υδάτινος όγκος, υδρόβιες 
διαπλάσεις. Ιχθυοπανίδα, 
ψαροφάγα είδη πτηνών, βίδρα 



124 

  

Εισροή 
φερτών υλικών  

Οι χείµαρροι που εκβάλλουν 
στον υγρότοπο µεταφέρουν 
ποσότητες φερτών υλικών, 
που επιταχύνουν τις 
συνθήκες πρόσχωσης της 
λίµνης. 
 

Τα φερτά υλικά λόγω της 
ποσότητας οργανικού φορτίου 
που µεταφέρουν  συντελούν στο 
πρόβληµα του ευτροφισµού. 
Επηρεάζουν εποµένως τα 
περισσότερα υδρόβια είδη. 

Χρήση  / 
Παράµετρος 

Εντοπισµός απειλής 
Τόπος / Μορφή 

Τύπος οικοτόπου/ 
είδους που επηρεάζεται 

Ανάπτυξη 
καλαµώνων 

Περιορισµός της έκτασης µε 
ανοικτά νερά της λίµνης, 
εξαφάνιση των εκτάσεων µε 
ρηχά νερά, µείωση της 
περιβαλλοντικής 
ετερογένειας   
 

Η αύξηση των καλαµιώνων 
περιορίζει την ποικιλία των 
ενδιαιτηµάτων και  µειώνει την 
βιοποικιλότητα της λίµνης. 
Επηρεάζονται όλες οι οµάδες 
οργανισµών 

Πυρκαγιές Στους καλαµιώνες κυρίως 
από κτηνοτρόφους 

Η απρογραµµάτιστη καύση των 
καλαµώνων επιτείνει τα 
προβλήµατα ευτροφισµού. 
 Όταν ασκείται την άνοιξη, 
απειλεί την αναπαραγόµενη 
ορνιθοπανίδα της λίµνης 

Εµπλουτισµοί 
µε ξενικά είδη 

Για την αντιµετώπιση της 
υπερβολικής ανάπτυξης της 
υδρόβιας βλάστησης έχει 
εισαχθεί στη λίµνη είδος ή 
είδη χορτοφάγου κυπρίνου 

Δεν έχουν ερευνηθεί οι 
επιπτώσεις στην οικολογική 
ισορροπία του συστήµατος. 
Αναµένονται να επηρρεάζονται 
οι οργανισµοί που τρέφονται µε 
υδρόβια βλάστηση. Ιδιαίτερο 
πρόβληµα θα πρέπει να 
αντιµετωπίζει η βαλτόπαπια 

Αλιεία Περιορισµένης έκτασης και 
έντασης δραστηριότητα. 

Ορισµένα είδη θεωρούνται 
ανταγωνιστικά και πιθανά να 
επιδιώκεται η θανάτωσή τους.   

Κυνήγι Σηµαντική απειλή στην 
παρόχθια ζώνη ή κοντά σε 
αυτήν µέσα και έξω από το 
νερό. 

Επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα 
θηρεύσιµα και µη είδη (κυρίως 
πάπιες). Σηµαντικό πρόβληµα 
για το απειλούµενο είδος 
βαλτόπαπια. 
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Διάνοιξη 
δρόµων 

Στην περιφέρεια της λίµνης 
και στην Ορεινή ζώνη. 
Διακοπή της συνέχειας των 
ενδιαιτηµάτων, αποκοπή της 
δυνατότητας επικοινωνίας 
της λίµνης µε επιφανειακά 
νερά, ενίσχυση της 
δυνατότητας πρόσβασης και 
στα πιο αποµονωµένα σηµεία 
της λίµνης, ενόχληση ειδών 
πανίδας, αύξηση της έντασης 
του κυνηγίου. 

Υδρόβια και παρυδάτια είδη, 
Αρπακτικά. 

Χρήση  / 
Παράµετρος 

Εντοπισµός απειλής 
Τόπος / Μορφή 

Τύπος οικοτόπου/ 
είδους που επηρεάζεται 

Απουσία 
δεντρωδών 
συστάδων και 
δασών 

Περιορισµός της 
ποικιλότητας των 
ενδιαιτηµάτων και συνεπώς 
και των οργανισµών.  
Επιτείνει τις προσχώσεις της 
λίµνης 

Αµεσα αρκετά χερσαία είδη 
πανίδας. Εµµεσα τα υδρόβια. 

 
11.4 Σκοπιµότητα και στόχοι της προστασίας 
Στόχοι της προστασίας 
Τα µέτρα προστασίας, τα οποία πρέπει να ληφθούν θα πρέπει να αποσκοπούν : 

Ø Στην αποκατάσταση της υδρολογικής ισορροπίας της λίµνης 

Ø Στην αποκατάσταση των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών νερών και εδάφους µε αποτροπή 
της ρύπανσης. 

Ø Στην αποτροπή της αλλαγής χρήσης γης σε αποκαλυπτόµενες και παραλίµνιες εκτάσεις. 

Ø Στη λήψη µέτρων για το κυνήγι και των εξοντωτικών µεθόδων αλίευσης. 

Ø Στο σχεδιασµό δασοπονικών επεµβάσεων και την οργάνωση της εκτατικής κτηνοτροφίας 
(βόσκησης) µε γνώµονα τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. 

Ø Στη λήψη ειδικών διαχειριστικών µέτρων για την προστασία των απειλούµενων ειδών χλωρίδας 
- πανίδας που διαβιούν στην περιοχή. 
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Οι στόχοι προστασίας και ανάδειξης για την περιοχή αποσκοπούν : 

Ø Στην ανατροπή των τάσεων ανάπτυξης δραστηριοτήτων ασυµβίβαστων µε τις λειτουργίες του 
υγροτοπικού συστήµατος της λίµνης. 

Ø Στην αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισµό της γεωργίας µε αειφορική χρήση των πόρων. 

Ø Στην ενίσχυση των ήπιων δραστηριοτήτων (οικοτουρισµός, περιβαλλοντική εκπαίδευση κλπ) 

Ø Στην ανάδειξη και προστασία των ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της περιοχής. 

Ø Στην αποθάρρυνση εγκατάστασης ανεπιθύµητων οχλουσών και ρυπογόνων δραστηριοτήτων. 

 
 

11.5. Όροι και περιορισµοί της περιοχής οικοανάπτυξης  
 

Για την περιοχή και όσον αφορά στο προστατευτέο αντικείµενο ισχύει ένα θεσµικό πλαίσιο 
το οποίο συντίθεται από εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία και το οποίο χαρακτηρίζεται 
επαρκές για να µπορέσει να στηρίξει την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξή του.  
 
 
Ι. Για τη Ζώνη Α1 (υδάτινο στοιχείο της λίµνης Παµβώτιδας), επιτρέπεται: 

α) Η επιστηµονική έρευνα και περιβαλλοντική εκπαίδευση καθώς και δραστηριότητες 
λιµναίας αναψυχής σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και την έγκριση του Φορέα 
Διαχείρισης . 
β) Η επαγγελµατική και ερασιτεχνική αλιεία σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
γ) Οι εργασίες εµπλουτισµού και καθαρισµού της λίµνης, καθώς και εργασίες που 
αποσκοπούν στην αναβάθµιση του οικοσυστήµατός της. 
δ) Η χρήση των υδάτινων επιφανειών για αθλητικούς σκοπούς και κυρίως για προπονήσεις 
καθώς και η διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων τοπικού, εθνικού ή διεθνούς επιπέδου 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
ε) Οι εργασίες και δραστηριότητες που αφορούν την ασφαλή και ανεµπόδιστη µεταφορά 
ανθρώπων και αγαθών από και προς το νησί της λίµνης Παµβώτιδας.  
στ) Οι δραστηριότητες που ασκούνται παραδοσιακά στην υδάτινη έκταση της λίµνης, 
εφόσον δεν επιβαρύνουν το οικοσύστηµα, και που έχουν ως στόχο την προστασία και 
ορθολογική διαχείριση του υδάτινου αυτού πόρου.  
ζ) Η απόληψη νερού από τη λίµνη και η διάνοιξη νέων γεωτρήσεων σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις 
η) Με τον Κανονισµό Διοίκησης και Λειτουργίας και το Σχέδιο Διαχείρισης δύνανται να 
εξειδικεύονται µε πρόσθετους όρους και περιορισµούς για λόγους προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος: 

- η άσκηση της επαγγελµατικής και ερασιτεχνικής αλιευτικής δραστηριότητας (σηµείο β) 

- οι εργασίες εµπλουτισµού και καθαρισµού της λίµνης (σηµείο γ) 

- η πρόσβαση του κοινού στους αγώνες, ο αριθµός των επισκεπτών και το χρονικό διάστηµα 
διεξαγωγής των αγώνων (σηµείο δ) 
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- οι περιοχές πρόσβασης, τα πλωτά µέσα που χρησιµοποιούνται και ο τρόπος µεταφοράς 
(σηµείο ε) 

- Η απόληψη νερού και η διάνοιξη νέων γεωτρήσεων (σηµείο ζ) 

ΙΙ. Για τη Ζώνη Α2 (παραλίµνιες εκτάσεις και Νήσος Ιωαννίνων) επιτρέπεται: 

α) Η υλοποίηση έργων και παρεµβάσεων που έχουν ως στόχο την προστασία, διατήρηση και 
αναβάθµιση των οικολογικών χαρακτηριστικών της (χλωρίδα, πανίδα, οικοσυστήµατα), αφού 
τηρηθεί η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κατά την ΚΥΑ 69269/5387/1990 (Β΄ 
678). 
β) Τα έργα και οι εγκαταστάσεις αναψυκτηρίων, αθλητισµού και περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, καθώς και οι εγκαταστάσεις ιχθυογενετικού σταθµού και ιχθυόσκαλας θα 
συνεχίσουν να υφίστανται στην περιοχή αφού τηρηθεί η διαδικασία έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων κατά την ΚΥΑ 69269/5387/1990 (Β΄ 678). Για τους όρους και 
περιορισµούς δόµησης των παραπάνω χρήσεων ισχύει : 
- Το κατώτερο όριο κατάτµησης και αρτιότητας στην περιοχή ορίζεται στα  οκτώ (8) στρ. 

- Η µέγιστη συνολική επιφάνεια των κτιρίων ορίζεται σε εκατό (100) τ.µ. και το µέγιστο 
επιτρεπόµενο ύψος αυτών στα τέσσερα και µισό (4,50)µ. 

- Δεν ισχύουν οι παρεκκλίσεις του από 24.5.1985 (Δ’ 270) Π. Δ/τος. 

- Τα ανεγερθησόµενα κτίρια εντός της παραπάνω ζώνης πρέπει να απέχουν από τη γραµµή 
αιγιαλού της Λίµνης Ιωαννίνων εκατό (100) µ. τουλάχιστον.   

γ) Η άσκηση της παραδοσιακής γεωργίας στις νόµιµα υφιστάµενες γεωργικές εκτάσεις 
καθώς και της κτηνοτροφίας, ιδίως σύµφωνα µε τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας  
δ) Η εγκατάσταση πινακίδων για την οριοσήµανση των προστατευόµενων ζωνών και την 
ενηµέρωση επισκεπτών. 
ε) Η επίσκεψη για περιβαλλοντική εκπαίδευση και αναψυχή, η διοργάνωση οικοτουριστικών 
προγραµµάτων και πολιτιστικών εκδηλώσεων µε σύµφωνη γνώµη του Φορέα Διαχείρισης  
στ) Με τον Κανονισµό Διοίκησης και Λειτουργίας και το Σχέδιο Διαχείρισης δύνανται να 
εξειδικεύονται µε πρόσθετους όρους και περιορισµούς για λόγους προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος τα σηµεία (α) έως και (ε) 
 
IIΙ. Οι Ζώνες Α3α και Α3β (δασική-αναδασωτέα έκταση στην περιοχή βόρεια και 
εκατέρωθεν της Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Τρικάλων ) υπόκεινται στους περιορισµούς του Ν. 
998/1979 «Περί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας». Στις ζώνες Α3α και Α3β 
επιτρέπονται µόνο:  
α) Έργα και εγκαταστάσεις δηµοσίων ή κοινωφελών σκοπών, καθώς και έργα που 
αποσκοπούν στην προστασία, διατήρηση και αναβάθµιση των οικολογικών 
χαρακτηριστικών της περιοχής αφού τηρηθεί η προβλεπόµενη από την ΚΥΑ 
69269/5387/1990 (Β΄ 678) διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.  
β) Το κατώτερο όριο κατάτµησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε δέκα (10) στρ. 
και δεν ισχύουν οι παρεκκλίσεις. 
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IV. Για τη Ζώνη Β1 (περιοχή γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας) επιτρέπονται:  
α) Η κατοικία, τα θερµοκήπια, οι αντλητικές εγκαταστάσεις και οι γεωργικές αποθήκες. Για 
τους όρους και περιορισµούς δόµησης των παραπάνω επιτρεπόµενων χρήσεων ισχύει : 

- Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για χρήση κατοικίας εκατόν είκοσι 
(120) τ.µ. 

- Αριθµός ορόφων των κτιρίων γεωργικών αποθηκών ένας (1) µε µέγιστο επιτρεπόµενο 
ύψος τέσσερα και µισό (4,50) µέτρα και µέγιστη συνολική επιφάνεια εκατό (100) τ.µ. 

- Για την έκδοση οικοδοµικών αδειών απαιτείται σύµφωνη γνώµη της Δ/νσης Γεωργίας 
Νοµαρχίας Ιωαννίνων και γνωµοδότηση του Φορέα Διαχείρισης  

- Το κατώτερο όριο κατάτµησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε οκτώ (8) στρ.. 

- Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα τα γήπεδα, εφόσον έχουν : 

• Ελάχιστον εµβαδό : τέσσερα  (4) στρέµµατα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Π.Δ. και 

• Τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες, όπως ορίζονται µε τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του από 24.5.1985 Π. Δ/τος (Δ΄ 270).   

- Για τους λοιπούς όρους και περιορισµούς δόµησης των παραπάνω χρήσεων 
εφαρµόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24.5.1985 (Δ΄ 270) Π. Δ/τος όπως ισχύουν. 

β) Η άσκηση της παραδοσιακής γεωργίας στις νόµιµα υφιστάµενες γεωργικές εκτάσεις καθώς 
και της κτηνοτροφίας, ιδίως σύµφωνα µε τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας. Με τον 
Κανονισµό Διοίκησης και Λειτουργίας και το Σχέδιο Διαχείρισης δύνανται να εξειδικεύονται 
πρόσθετοι όροι και περιορισµοί για λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 
 
V. Για τη Ζώνη Β2 (περιοχή αγροτικών και ηµιορεινών εκτάσεων) επιτρέπονται:  
α) Έργα και εγκαταστάσεις δηµόσιας και κοινής ωφέλειας, καθώς και έργα που αποσκοπούν 
στην προστασία, διατήρηση και αναβάθµιση των οικολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής 
και στην ορθολογική διαχείριση των υπολειµµάτων της γεωργικής και της κτηνοτροφικής 
δραστηριότητας, αφού τηρηθεί η προβλεπόµενη από την ΚΥΑ 69269/5387/1990 (Β΄ 678) 
διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 
β) Επίσης επιτρέπονται οι χρήσεις : κατοικία, τουριστικές εγκαταστάσεις, εµπορικά 
καταστήµατα (εκτός πολυκαταστηµάτων και υπεραγορών), εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα 
διασκέδασης, αναψυχής και συνάθροισης κοινού και αθλητικές εγκαταστάσεις. Για τους 
όρους και περιορισµούς δόµησης των παραπάνω επιτρεπόµενων χρήσεων ισχύει : 

- Το κατώτερο όριο κατάτµησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε οκτώ (8) στρ.  

- Για τους λοιπούς όρους και περιορισµούς δόµησης των παραπάνω χρήσεων (εκτός των 
κτιρίων δηµοσίων ή κοινωφελών σκοπών) εφαρµόζονται κατά χρήση οι διατάξεις από 
6.10.1978 (Δ΄ 538) και από 24.5.1985 (Δ΄ 270) Π. Δ/των, όπως ισχύουν. 

- Τα ανεγερθησόµενα κτίρια εντός της παραπάνω ζώνης πρέπει να απέχουν από τη γραµµή 
αιγιαλού της Λίµνης Ιωαννίνων εκατό (100) µέτρα. τουλάχιστον.   
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γ) Η άσκηση της παραδοσιακής γεωργίας στις νόµιµα υφιστάµενες γεωργικές εκτάσεις καθώς 
και της κτηνοτροφίας, ιδίως σύµφωνα µε τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας,  
δ) Η λειτουργία των νόµιµα υφιστάµενων βιοτεχνικών και βιοµηχανικών µονάδων χαµηλής 
όχλησης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
ε) Ιδιαίτερα για την περιοχή πηγών Κρύας, στην οποία αφού οριοθετηθεί, επιτρέπεται µόνο 
η δόµηση η αναγκαία για τη λειτουργία των αντλιοστασίων.. 
στ) Με τον Κανονισµό Διοίκησης και Λειτουργίας και το Σχέδιο Διαχείρισης δύνανται να 
εξειδικεύονται µε πρόσθετους όρους και περιορισµούς για λόγους προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος : 

- η άσκηση της παραδοσιακής γεωργίας και της κτηνοτροφίας (σηµείο γ) 

- η λειτουργία των νόµιµα υφιστάµενων βιοτεχνικών και βιοµηχανικών µονάδων χαµηλής 
όχλησης (σηµείο δ) 

- η δόµηση στην περιφερειακή ζώνη των πηγών Κρύας (σηµείο ε) 

 

VI. Για την Περιφερειακή Ζώνη (Π) ισχύει: 
α) Οι χρήσεις γης και όροι και περιορισµοί δόµησης σύµφωνα µε το Π.Δ. της από 17.5.1989 
(Δ΄ 297) και την τροποποίηση αυτού Π.Δ. το από 21.4.1993 (Δ΄ 389). 
β) Για την υπόλοιπη περιοχή οι χρήσεις, οι όροι και περιορισµοί δόµησης του από 24.5.1985 
(Δ΄ 270) Π. Δ. 
γ) Ιδιαίτερα για την περιοχή πηγών Τούµπας, στην οποία αφού οριοθετηθεί, επιτρέπεται 
µόνο η δόµηση η αναγκαία για τη λειτουργία των αντλιοστασίων.  
στ) Με τον Κανονισµό Διοίκησης και Λειτουργίας και το Σχέδιο Διαχείρισης δύνανται να 
εξειδικεύονται µε πρόσθετους όρους και περιορισµούς για λόγους προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος : 

- οι χρήσεις, οι όροι και περιορισµοί δόµησης (σηµείο β) 

- η δόµηση στην περιφερειακή ζώνη των πηγών Τούµπας (σηµείο γ) 

 
Ρυθµίσεις που ισχύουν για την περιοχή από την υφιστάµενη ΖΟΕ 
Η περιοχή που προτείνεται να χαρακτηριστεί ως περιοχή προστασίας της φύσης, σύµφωνα 
µε το Π.Δ. της 17.5.89/Δ/297 «Καθορισµός ζώνης οικιστικού ελέγχου, κατώτατου ορίου 
κατάτµησης και λοιπών όρων και περιορισµών….» καλύπτει περιοχές που µε το παραπάνω 
Π.Δ. χαρακτηρίζονται µε στοιχείο 4 (παραλίµνια περιοχή βιοτόπου), περιοχή µε στοιχείο 1 
(γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας), µε στοιχείο 2δ (παραλίµνια περιοχή Αµφιθέας) µε 
στοιχείο 5δ (παραλίµνια περιοχή δίπλα στο βιότοπο), µε στοιχείο 5ε (περιοχή 
νοτιοανατολικά της Κοινότητας Περάµατος µεταξύ του δρόµου Ιωαννίνων – Τρικάλων και 
της λίµνης) και µε στοιχείο 6 (περιοχή µεταξύ Περάµατος και Ιωαννίνων). 
Το παραπάνω προεδρικό διάταγµα τροποποιήθηκε µε το Π.Δ. της 21.4.1993/Δ/398, 
σύµφωνα µε το οποίο η περιοχή µε στοιχείο 2δ (παραλίµνια περιοχή Αµφιθέας) εντάσσεται 
στην περιοχή µε στοιχείο 2γ, και οι περιοχές µε στοιχεία 4 και 6 εντάσσονται στην περιοχή 
µε στοιχείο 2β. 
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11.6. Μέτρα και στόχοι 

 
§ Παρακολούθηση των βιοτικών και αβιοτικών παραµέτρων της προστατευόµενης 
περιοχής (ορνιθοπανίδα, χλωρίδα, σπάνια είδη, νερό, έδαφος κλπ) αλλά και των 
χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής, που επιδρούν άµεσα ή έµµεσα στις 
παραµέτρους. 

§ Υλοποίηση και εξειδίκευση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγµατος, των 
διαχειριστικών και άλλων σχεδίων της περιοχής αλλά και του Κανονισµού Διοίκησης και 
Λειτουργίας. 

§ Σύνταξη διαχειριστικού σχεδίου µε πενταετές πλάνο στο οποίο θα περιγράφονται οι 
απαραίτητες ενέργειες, έργα και προγράµµατα που απαιτούνται για τη διαχείριση και 
διατήρηση της περιοχής. 

§ Διατύπωση προγράµµατος δράσης µε βάση τα µέτρα προστασίας των ζωνών που 
θεσµοθετούνται µε το Π.Δ., το οποίο θα λαµβάνει υπόψη τις οικονοµικές δραστηριότητες 
που αναπτύσσονται στην περιοχή και θα προτείνει µέτρα για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων που δηµιουργούνται από τις δραστηριότητες αυτές. 

§ Φύλαξη, επόπτευση – παρακολούθηση των ζωνών της προστατευόµενης περιοχής 
(οργάνωση µηχανισµού ελέγχου, τήρηση των µέτρων και όρων προστασίας – κυρώσεις, 
πρόστιµα, άδειες). 

§ Οργάνωση και εκτέλεση του οικοτουριστικού προγράµµατος καθώς και των 
προγραµµάτων ξενάγησης. 

§ Οργάνωση των προγραµµάτων πληροφόρησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
ενηµέρωσης της τοπικής κοινωνίας και του κοινού, µε στόχο την ευαισθητοποίηση και 
συναίνεσή τους στα µέτρα προστασίας της περιοχής. Οργάνωση επιµορφωτικών 
δραστηριοτήτων, όπως ηµερίδες, σεµινάρια και συνέδρια στην περιοχή. 

§ Εκτέλεση εργασιών – έργων ανάδειξης του προστατευτέου αντικειµένου στο πλαίσιο της 
λειτουργίας της προστατευόµενης περιοχής. 
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11.7. Ο Φορέας Διαχείρισης της Λίµνης Παµβώτιδας 
 
Ο Φορέας  Διαχείρισης (Φ.Δ.) Λίµνης Παµβώτιδας ιδρύθηκε µε βάση το Άρθρο 15 του 
Ν.2742/99 (ΦΕΚ 207 Α΄) "Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις" και τον Ν.3044/99, στη συνέχεια ορίσθηκε το  .Σ µε την Κ.Υ.Α. 135074/5193 
(ΦΕΚ1531/9/12/2002) και συγκροτήθηκε τέλος σε σώµα τον Ιανουάριο του 2003. 
Αποτελεί Ν.Π.Ι. , κοινωφελούς χαρακτήρα και εποπτεύεται από τον Υπουργό ΠΕ.Χ4.  
Σκοπός του Φορέα  Διαχείρισης, σύµφωνα µε τον Νόµο-Πλαίσιο για το περιβάλλον 
1650/86 είναι η διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, των στοιχείων και συνόλων της 
φύσης και του τοπίου που αναφέρονται στο Άρθρο 18 του ιδίου νόµου. 
Ειδικότερα, οι στόχοι του Φορέα  Διαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας συνίστανται στους 
εξής:  

- Προστασία και διαχείριση των βιοτόπων και των προστατευόµενων ειδών χλωρίδαςκαι 
πανίδας της λίµνης Παµβώτιδας. 

- Προστασία και διαχείριση των βιοτόπων των ειδών ενδηµικής χλωρίδας και πανίδαςστην 
ευρύτερη περιοχή ευθύνης του. 

  - Αποκατάσταση του διαταραγµένου υδρολογικού ισοζυγίου της Παµβώτιδας. 
  - Βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των υδάτων της. 
- Προστασία της από τη ρύπανση και τη µόλυνση. 
- Προστασία της από κάθε είδος παρέµβαση που υποβαθµίζει το οικοσύστηµα. 
- Προστασία και διαφύλαξη των αλιευτικών πόρων. 
- Ανάδειξη της λίµνης Παµβώτιδας και της ευρύτερης περιοχής. 
- Περιβαλλοντική ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. 
Πέραν αυτών, ο Φ.  προωθεί δράσεις και στόχους όπως: 
• Η διαφύλαξη των πολιτιστικών και πολιτισµικών στοιχείων που συνδέονται µε το 
οικοσύστηµα της Παµβώτιδας. 
• Ο συνδυασµός των ήπιων µορφών αναψυχής και τουρισµού. 
• Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα, σύµφωνα µε τους κανόνες και κώδικες της 
ολοκληρωµένης γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας. 
• Η προώθηση γεωργικών προϊόντων και ήπιων πρακτικών παραγωγής. 
• Η εφαρµογή των όρων της Κ.Υ.Α. 22943/649/25/6/2003, σύµφωνα µε την οποία η 
ευρύτερη περιοχή της λίµνης χαρακτηρίζεται ως "Περιοχή Οικοανάπτυξης". 
• Η θέσπιση κανονισµού διοίκησης και λειτουργίας της λίµνης Παµβώτιδας(Ιατρού 
κ.α.,2003:23). 
Συγκεκριµένα, οι άξονες προτεραιότητας του Φ.Δ. αναφέρονται σε τρία βασικά επίπεδα 
που είναι: 
  Η οργάνωση και λειτουργία του. 
  Η προστασία της λίµνης Παµβώτιδας. 
  Η ανάπτυξη και ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της λίµνης.



132 

  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



133 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
12.1 Επισκέπτες και φέρουσα ικανότητα 

Εννοιολογικός προσδιορισµός 

Κάθε απόπειρα προσδιορισµού της έννοιας «φέρουσα ικανότητα», έρχεται αντιµέτωπη µε πολλά 
προβλήµατα, αφού πρόκειται για ένα µέγεθος πολυδιάστατο και έως ένα βαθµό ασαφές. Στην 
προσπάθεια εννοιολογικής προσέγγισης, του όρου, παρατίθενται οι ενδεικτικότεροι ορισµοί που 
δόθηκαν κατά καιρούς: 
«Ο µέγιστος αριθµός επισκεπτών που µπορεί να δεχτεί ένας προορισµός, χωρίς να προκαλείται 
υπερβολική υποβάθµιση του περιβάλλοντος και µείωση της απόλαυσης των επισκεπτών» - 
(Hovinen, 1982). 

«Η δυνατότητα ενός προορισµού να απορροφά τουρισµό προτού γίνουν αισθητά τα αρνητικά 
αποτελέσµατα στον φιλοξενούντα πληθυσµό. Η Φέρουσα Ικανότητα καθορίζεται από τον 
αριθµό επισκεπτών που είναι επιθυµητοί παρά από τον αριθµό των επισκεπτών που µπορεί να 
προσελκύσει ο τόπος» – (O’ Reilly, 1986). 

«Το όριο πέρα από το οποίο η προσέλευση των τουριστών θα αρχίσει να φθίνει επειδή ορισµένες 
«χωρητικότητες», όπως τις αντιλαµβάνονται οι τουρίστες, έχουν ξεπεραστεί και έτσι ο 
συγκεκριµένος προορισµός παύει να είναι ελκυστικός» - (O’ Reilly, 1986). 
«Ο µέγιστος αριθµός ανθρώπων που µπορούν να χρησιµοποιήσουν έναν τόπο χωρίς να 
προκαλέσουν απαράδεκτη αλλοίωση στο φυσικό περιβάλλον και απαράδεκτη πτώση στην ποιότητα 
της εµπειρίας που αποκοµίζουν οι επισκέπτες» – (Μathieson – Wall, 1982). 

«Η φέρουσα ικανότητα περιλαµβάνει τρεις διαφορετικές κατηγορίες: τη βιολογική που αφορά 
τους φυσικούς πόρους του τόπου, την κοινωνική που αφορά την εµπειρία των επισκεπτών, και 
εκείνη που αφορά την τοπική κοινωνία» – (Boo, 1992).  
«Η φέρουσα ικανότητα των εθνικών πάρκων ορίζεται ως η φυσική, βιολογική, κοινωνική και 
ψυχολογική ικανότητα του περιβάλλοντος, να δεχτεί και να στηρίξει τουριστικές 
δραστηριότητες χωρίς να υποβαθµίζεται η ποιότητα του περιβάλλοντος ή η ικανοποίηση των 
επισκεπτών» – (Lindsay, 1986). 
Οι A. Mathieson – G. Wall διακρίνουν την οικονοµική διάσταση της φέρουσας ικανότητας που 
ορίζεται ως η ικανότητα απορρόφησης τουριστικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών χωρίς να 
εξοβελίζονται επιθυµητές τοπικές δραστηριότητες. Οι ίδιοι ορίζουν την κοινωνική φέρουσα 
ικανότητα ως το επίπεδο στο οποίο η τοπική κοινωνία αρχίζει να µην ανέχεται την παρουσία 
τουριστών. 

Η έννοια «φέρουσα ικανότητα», δηµιουργήθηκε για να προσεγγίσει και να καθορίσει τα 
ανώτερα όρια τουριστικής ανάπτυξης µιας περιοχής. Από τους παραπάνω ορισµούς, προκύπτει 
ότι στη φέρουσα ικανότητα θα πρέπει να συνυπολογίζονται η διατήρηση και προστασία της 
φύσης, η ευηµερία της τοπικής κοινωνίας και η ικανοποίηση του επισκέπτη. Στόχος της, είναι 
να θέσει εκείνα τα όρια και να δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη ενός 
µοντέλου βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης και την προστασία των κρίσιµων φυσικών 
παραµέτρων.  
Διαπιστώνεται, ότι η φέρουσα ικανότητα, χρησιµοποιείται για να συνδυάσει την προστασία του 
περιβάλλοντος και την ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού, καθώς και να καθορίσει τα ανώτερα 
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επίπεδα ανάπτυξης σε µία περιοχή υποδοχής επισκεπτών. Η συγκεκριµένη απαίτηση δηµιουργεί 
µία σειρά προβληµάτων, αφού για τη φέρουσα ικανότητα είναι δύσκολος τόσο ο 
συνυπολογισµός όλων των παραµέτρων (περιβαλλοντικών – κοινωνικών – οικονοµικών - 
ψυχολογικών), όσο και η εφαρµογή των ορίων που τίθενται. 

 

12.2. Κατηγορίες φέρουσας ικανότητας 

Η προσπάθεια συνυπολογισµού όλων των παραµέτρων του περιβάλλοντος, που έχουν ως σκοπό 
τον αντικειµενικό προσδιορισµό και τον καθορισµό των ανωτέρων επιπέδων ανάπτυξης, 
δηµιούργησαν την ανάγκη για κατηγοριοποίηση της φέρουσας ικανότητας. Ειδικότερα, θα 
µπορούσαµε να αναφέρουµε πως η φέρουσα ικανότητα αν και αποτελεί ένα πολυδιάστατο και 
έως ένα βαθµό δυσνόητο µέγεθος, διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

Περιβαλλοντική ή Οικολογική Φέρουσα Ικανότητα (ΦΙ) 
(Ecological Carrying Capacity) 
 
Αναφέρεται στον αριθµό των τουριστών που µπορεί να φιλοξενήσει µία περιοχή, πριν 
αρχίσουν να προκαλούνται οχλήσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
 
Οικονοµική Φέρουσα Ικανότητα (ΦΙ) 
(Economical Carrying Capacity) 
 
Αναφέρεται στον αριθµό των επισκεπτών που µπορεί να φιλοξενήσει µία περιοχή, χωρίς να 
επηρεάζονται άλλες επιθυµητές (σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο) οικονοµικές δραστηριότητες. 
 
Κοινωνική Φέρουσα Ικανότητα (ΦΙ) 
(Social Carrying Capacity) 
 
Αναφέρεται στην αποφυγή των αρνητικών επιδράσεων στην τοπική κοινωνία και στη διαµάχη 
ανάµεσα στους επισκέπτες και / ή στους κατοίκους. 
 
Ψυχολογική Φέρουσα Ικανότητα (ΦΙ) 
(Psychological Carrying Capacity) 
 
Αναφέρεται στον αριθµό των ατόµων που µπορεί να φιλοξενήσει µία περιοχή χωρίς να 
αρχίζει να επηρεάζεται αρνητικά η εµπειρία του τουρίστα. 
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12.3 Διακρίσεις  τουρισµού 
 
 
Ο τουρισµός διακρίνεται ανάλογα µε τη µορφή του , τα κίνητρά του , καθώς το χώρο  και το 
χρόνο που πραγµατοποιείται . 
Από πλευράς του αριθµού των περιηγητών, ο τουρισµός διακρίνεται σε ατοµικό και µαζικό.  
Ο ατοµικός τουρισµός πραγµατοποιείται από ένα ή περισσότερα άτοµα φιλικά ή συγγενικά 
µεταξύ τους για κάποιο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Ο κύριος χαρακτήρας της διάκρισης 
αυτής είναι περιηγητικός. Οι περιηγητές αυτής της κατηγορίας παραµένουν περισσότερο χρόνο 
σε µέρη που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και δαπανούν περισσότερα χρήµατα λόγω της µεγάλης 
διαµονής τους (Βενετσανοπούλου, 2006).  
Ο µαζικός τουρισµός «είναι το είδος του τουρισµού στο οποίο ο επισκέπτης απολαµβάνει 
παθητικά αυτά που του προσφέρουν οι οργανωµένες διακοπές, µε κύριο αντικείµενο τον ήλιο, τη 
θάλασσα και τις υπηρεσίες των ξενοδοχείων ή άλλων ειδικών εγκαταστάσεων» 
(Αποστολόπουλος και Σδράλη, 2007). Ο µαζικός τουρισµός εκφράζεται από τη διεθνή 
τουριστική «φιλοσοφία» µε τα 4 «S» (sun, sea, sand and service, δηλαδή ήλιος, θάλασσα, 
αµµουδιά και υπηρεσίες), µε κριτήριο επιλογής του τουριστικού προορισµού το κλίµα και το 
χαµηλό κόστος ταξιδιού (Λογοθέτης, 1988).  
Από άποψη φυσικών ορίων µιας χώρας ο τουρισµός διακρίνεται σε εσωτερικό και εξωτερικό.  
Ο εξωτερικός τουρισµός πραγµατοποιείται από άτοµα που διαµένουν µόνιµα σε µια χώρα εκτός 
των φυσικών της ορίων. Στις χώρες που πραγµατοποιείται ο εξωτερικός τουρισµός είτε 
εισέρχονται σε αυτές ξένοι ή εξέρχονται µόνιµοι κάτοικοι από αυτές (Ρούπας, 1997).  
Ο εσωτερικός τουρισµός πραγµατοποιείται απο τον εγχώριο πληθυσµό µιας χώρας. Παρόλο που 
δεν εισφέρει εισαγωγή ξένου συναλλάγµατος, παρουσιάζει σοβαρές οικονοµικές πνευµατικές 
,ψυχολογικές και εκπολιτιστικές συνέπειες για την χώρα. 
Ο ρόλος του είναι µάλλον κοινωνικός, γιατί µε την ανακατανοµή του εισοδήµατος αµβλύνει τις 
ανισότητες µεταξύ των πόλεων και της υπαίθρου και συµβάλλει στη συγκράτηση του 
πληθυσµού στις περιφέρειες (Ηγουµενάκης, κ.ά, 1998).  
Μια τελευταία διάκριση του τουρισµού είναι ο εναλλακτικός τουρισµός ο οποίος αναπτύσσεται 
στην παρακάτω ενότητα. 
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12.4 Εναλλακτικός τουρισµός  

Μια άλλη κατηγορία τουρισµού αποτελεί ο εναλλακτικός τουρισµός. Με τον όρο «εναλλακτικός 
τουρισµός» ορίζεται το σύνολο των ολοκληρωµένων τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες 
διακρίνονται από εξειδίκευση ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιµήσεις των πελατών 
τους, απευθύνονται σε ένα εξειδικευµένο κοινό, στηρίζονται σε οικολογικά ανεκτές και ήπιες 
δραστηριότητες, ενώ αναδεικνύουν χωρίς να καταστρέφουν τα φυσικά κάλλη µιας περιοχής.  
Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού προσφέρουν µεγαλύτερη ποικιλία στις επιλογές του 
επισκέπτη, πολλές φορές δίνοντάς του τη δυνατότητα εναλλαγής παραστάσεων (παραλία ,βουνό, 
θάλασσα-δάσος) και τρόπου αναψυχής, διασκέδασης αλλά και εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό, 
αναπτύσσεται στον επισκέπτη το συναίσθηµα των ολοκληρωµένων διακοπών, ενώ µένει 
ικανοποιηµένος από το τουριστικό προϊόν. Ως αποτέλεσµα, ο επισκέπτης εντείνει τη διάρκεια 
των διακοπών του, ενώ ενισχύεται η πιθανότητα νέας µελλοντικής επίσκεψής του στον τόπο 
αυτό για δεύτερη ή πολλοστή φορά. 
Το περιεχόµενο των εναλλακτικών µορφών τουρισµού καθορίζεται µε βάση τις επαγγελµατικές 
απαιτήσεις, τις ανάγκες µιας συγκεκριµένης ηλικιακής ή κοινωνικής οµάδας και τα 
ενδιαφέροντα µιας κατηγορίας ανθρώπων. Οι σηµαντικότερες µορφές εναλλακτικού τουρισµού 
είναι οι ακόλουθες :  

1.Αγροτουρισµός 

Είναι η τουριστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε χώρο µη αστικό, από τους 
απασχολούµενους κυρίως στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα της παραγωγής και ειδικά σε 
οικογενειακής ή συνεταιριστικής µορφής µικρές τουριστικές µονάδες παραγωγής αγαθών και 
υπηρεσιών. Στηρίζεται στην αξιοποίηση φυσικών, πολιτιστικών και ανθρώπινων πόρων και 
αποβλέπει στην συγκράτηση ή και επιστροφή του τοπικού πληθυσµού, στην ενίσχυση του 
αγροτικού εισοδήµατος και στην άνοδο του βιοτικού και  πολιτιστικού  
επιπέδου.(Αποστολόπουλος κ.α 2000) 
 
2.Οικοτουρισµός  
Σύµφωνα µε τον Ceballos-Lascurain (1996) είναι µια περιβαλλοντικά υπεύθυνη ταξιδιωτική 
δραστηριότητα σε σχετικά άθικτες φυσικές περιοχές , µε στόχο την απόλαυση και την γνωριµία 
των αγαθών. 
 
3.Θαλάσσιος τουρισµός  
Το είδος του τουρισµού αυτού αναφέρεται στις τουριστικές διεξάγονται στο θαλάσσιο χώρο µιας 
χώρας ή διαφορετικών δραστηριότητα του θαλάσσιου τουρισµού είναι η ναύλωση σκαφών 
ταχύπλοων σκαφών, ιστιοφόρων κ.λ.π. (Λύτρας,1989) 
 
4.Ορεινός τουρισµός 

5.Τουρισµός χειµερινών σπορ 

6.Τουρισµός άθλησης  
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Οι τρείς παραπάνω µορφές εναλλακτικού τουρισµού έχουν ως σκοπό τη διατήρηση και την 
προαγωγή της σωµατικής, πνευµατικής και ψυχικής υγείας. Επιπλέον, επιδιώκουν τη δηµιουργία 
κοινωνικής συνείδησης µέσω των οµαδικών αθληµάτων και την δηµιουργία νέων 
επαγγελµάτων. 
7. Τουρισµός περιπέτειας  
Η µορφή αυτή του εναλλακτικού τουρισµού έχει ως πρωταρχικού στόχο την ανάδειξη των 
τοπικών, των πολιτιστικών, των µορφωτικών και των γεωµορφολογικών στοιχείων της περιοχής.  
 
8.Τουρισµός  Υγείας 
 
Η µορφή του τουρισµού αυτού αποτελεί βασική µορφή τουρισµού. Τα άτοµα που συµµετέχουν 
σε αυτή έχουν ως κίνητρο την αποκατάσταση της υγείας τους ή απλά την ανανέωση της φυσικής 
τους κατάστασης (Ηγουµενάκης, Καραβίτης, Λύτρας, 1998). Ο τουρίστας επιδιώκει να 
συνδυάσει την παραµονή του στη χώρα µε την επίσκεψη του σε κέντρα υδροθεραπείας, 
θαλασσοθεραπείας κ.ά., ενώ τα άτοµα αυτά είναι κυρίως εύπορα και επενδύουν 
 
9. Τουρισµός τρίτης ηλικίας  
Αυτή τη µορφή του εναλλακτικού τουρισµού προτιµούν άτοµα µε ειδικές ανάγκες, άτοµα που 
πάσχουν από παθήσεις και άτοµα που παρακολουθούν προγράµµατα υγιεινής.  Οι µορφές αυτές 
θέτουν ως στόχο τη θεραπεία παθήσεων των ασθενών και τη υγιεινή και φυσική διαβίωσή τους. 
 
10. Μορφωτικός τουρισµός  
Αυτό το είδος εναλλακτικού τουρισµού περιλαµβάνει επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, 
µουσεία, συµµετοχή σε σεµινάρια ακόµη και παρακολούθηση παραστάσεων σε αρχαία θέατρα. 
Ως στόχο θέτει την αναβίωση της πολιτισµικής κληρονοµιάς, την προστασία των µνηµείων 
καθώς  και του περιβάλλοντος. 

11.Θρησκευτικός τουρισµός  
Σε αυτό το είδος του τουρισµού συµµετέχουν άτοµα µε ειδικά ενδιαφέροντα και ως σκοπό έχει 
την ανάδειξη ιερών τόπων την ανάδειξη ιερών τόπων και πλούσιου πολιτιστικού υλικού. 
 
 
12.Συνεδρειακός Τουρισµός  

Ως συνεδριακός τουρισµός ορίζεται  ο τουρισµός ο οποίος συνδέεται µε την παρακολούθηση 
συνεδριών , εκθέσεων κλπ. Ο συνεδριακός τουρισµός αντιπροσωπεύει µια σηµαντική αγορά σε 
διεθνές επίπεδο. Η αγορά αυτή αφορά συνήθως επισκέπτες υψηλού εκπαιδευτικού και 
οικονοµικού επιπέδου, οι οποίοι κινούνται σε καταλύµατα υψηλών κατηγοριών, είναι 
διατεθειµένοι να ξοδέψουν αρκετά χρήµατα, αλλά απαιτούν και πολύ υψηλή ποιότητα 
παρεχοµένων υπηρεσιών και προϊόντων  Σηµαντικό ρόλο για την ανάπτυξη του συνεδριακού 
τουρισµού σε έναν τόπο, διαδραµατίζει η διαθεσιµότητα των απαραίτητων υποδοµών και 
υπηρεσιών, όπως αµφιθεάτρων, εκθεσιακών χώρων, καταλυµάτων, υποδοµών για καφέ και 
εστίαση, υπηρεσιών διερµηνείας, κλπ. Επίσης, η εύκολη πρόσβαση στον τόπο πραγµατοποίησης 
ενός συνεδρίου ή έκθεσης είναι κρίσιµος παράγοντας για την προσέλκυση επισκεπτών. Για την 
εξυπηρέτηση αυτών λειτουργούν σήµερα σε ολόκληρη την Ελλάδα αυτοτελή συνεδριακά 
κέντρα και συνεδριακές εγκαταστάσεις συνήθως µέσα από ξενοδοχεία. 
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13. Πολιτιστικός τουρισµός  
Ο πολιτιστικός τουρισµός σχετίζεται µε την επίσκεψη σε έναν τόπο µε στόχο την επαφή µε τα 
πολιτιστικά στοιχεία του τόπου αυτού (αρχαιολογικά, βυζαντινά, κλασικά ή νεότερα µνηµεία, 
ιστορία, τέχνες, λαογραφία, κλπ). Συνήθως δεν εµφανίζεται µόνος του, εκτός των περιπτώσεων 
των εκπαιδευτικών εκδροµών σχολείων, αλλά πραγµατοποιείται συµπληρωµατικά µε κάποιο 
άλλο είδος τουρισµού, προσφέροντας γνώση και ποικιλία στο τουριστικό προϊόν (Ανάπτυξη και 
Προοπτική, 2008) Ο πολιτιστικός τουρισµός αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και 
δηµοφιλέστερα είδη τουρισµού. Από τους περασµένους αιώνες άτοµα ή οµάδες περιηγητών, 
αναζητώντας τη γνώση, την εµπειρία, την προσωπική ανακάλυψη, πραγµατοποιούσαν ταξίδια σε 
τόπους µε αρχαιολογικό, ιστορικό, λαογραφικό ή θρησκευτικό ενδιαφέρον, σε µέρη µε 
διαφορετικό πολιτισµό και εθνολογικές ιδιοµορφίες. Ο πολιτιστικός τουρισµός προσφέρει 
ευκαιρίες για  
πολιτιστική εµπειρία, προσφέρει την περιήγηση στη φυσική, καλλιτεχνική και πνευµατική 
κληρονοµιά µιας περιοχής, καθώς και στη σηµερινή δηµιουργία (Γκρίµπα, 2002)  

 
12.5. Κοινωνικές και  πολιτισµικές επιπτώσεις 
 
Ο τουρισµός δηµιουργεί πολιτιστικές αλλαγές στον τουριστικό προορισµό και αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι οι ντόπιοι – Γιαννιώτες έρχονται σε επαφή µε άλλα ήθη και έθιµα, άλλες 
συνήθειες και έτσι διευρύνονται οι ορίζοντες της πόλης µε αποτέλεσµα να δέχεται τις 
προκλήσεις άλλων εθίµων και συνηθειών. 
 
α) Θετικές επιπτώσεις 
Ο τουρισµός συµβάλλει στη διατήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιά, για το γεγονός ότι τα 
αρχαιολογικά µνηµεία, µοναστήρια, εκκλησίες, µουσεία, παραδοσιακοί οικισµοί κλπ, έχουν 
µεγάλη αξία για έναν τουριστικό προορισµό.Επίσης , βοηθάει στην διατήρηση της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και στη διατήρηση της παραδοσιακής Γιαννιώτικης µουσικής και 
χορού , όπου σιγά – σιγά φεύγουν από τη ζωή του νέου Γιαννιώτη. Έτσι µε τον τουρισµό 
διατηρούνται για να ικανοποιηθούν οι τουριστικές ανάγκες της αγοράς. 
 Ο τουρισµός έχει σαν αποτέλεσµα την εµπορευµατοποίηση της κουλτούρας. Επειδή οι 
τουρίστες έρχονται στον τουριστικό προορισµό και αναζητούν να δούν και να γευθούν τα ήθη , 
έθιµα και την κουλτούρα της πόλης , αυτό έκανε πολλούς να εµπορευθούν την κουλτούρα της 
πόλης αφού αυτό ζητούσε η αγορά . Είναι εύλογο δηλαδή να πούµε ότι πολλά είδη 
κατασκευάζονται µόνο για τουρίστες. 
 
 
β) Αρνητικές επιπτώσεις  
 Αναµφισβήτητα οι επιπτώσεις του τουρισµού είναι σηµαντικές και καθοριστικές τόσο στη 
διαµόρφωση των συνθηκών που επικρατούν, στη τουριστική περιοχή, όσο και για τις συνήθειες 
της τοπικής κοινωνίας. 
 
 Οι βασικές επιπτώσεις του τουρισµού στην κοινωνία και στον πολιτισµό αφορούν τους εξής 
τοµείς : 
 
1. Απασχόληση – Ανεργία  

 
Η τουριστική ανάπτυξη µιας περιοχής δηµιουργεί συνήθως πολλές θέσεις εργασίας. Ο εποχικός 
χαρακτήρας της λειτουργίας του τουρισµού όµως, συχνά επηρεάζει τα χαρακτηριστικά της 



139 

  

απασχόλησης, η οποία είναι σε µεγάλο βαθµό εποχική, ανειδίκευτη και περιστασιακή. Όµως 
πολλές φορές η απασχόληση στον τουρισµό συνδυάζεται µε απασχόληση σε άλλους τοµείς της 
οικονοµίας. Στις τουριστικές περιοχές που λειτουργούν εποχικά, η πολλαπλή απασχόληση µε 
επίκεντρο τ ον τουρισµό αποτελεί σύνηθες φαινόµενο (Τσάρτας, 1989).  
Έτσι, οι νέοι τείνουν στο να υιοθετήσουν νέα πρότυπα καταναλωτικής συµπεριφοράς τα οποία 
τους ωθούν συνήθως να εγκαταλείψουν το γεωργικό τοµέα, την κτηνοτροφία κλπ. και να 
αναζητήσουν τις καλύτερα αµειβόµενες θέσεις εργασίας που παρέχονται από τον τουριστικό 
τοµέα.  
 
2. Το πλαίσιο και τα  αποτελέσµατα της επικοινωνίας των µόνιµων κατοίκων µε τους τουρίστες  
 
Το πλαίσιο στο οποίο πραγµατοποιείται η επικοινωνία αυτή επηρεάζεται από τον τύπο 
ανάπτυξης του τουρισµού τις διαφορές των πολιτισµικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών 
τουριστών και ντόπιων κ.λ.π.  

3. Εµπορική αξιοποίηση δραστηριοτήτων και προϊόντων τοπικού πολιτισµού και παράδοσης  

Η ανάπτυξη των οργανωµένων υποδοµών και υπηρεσιών οδηγεί σε συστηµατική προώθηση των 
εµπορικών χαρακτηριστικών του τοµέα µε στόχο την εξυπηρέτηση του τουρίστα καταναλωτή. 
Μορφές του τοπικού πολιτισµού µετατρέπονται σε τουριστικά προϊόντα και πωλούνται στους 
τουρίστες σαν δείγµα τοπικής πολιτιστικής παράδοσης. Μερικές φορές τα προϊόντα αυτά είναι 
χαµηλής ποιότητας και δεν ανταποκρίνονται στα πραγµατικά χαρακτηριστικά της τοπικής 
παράδοσης. Η πατροπαράδοτη φιλοξενία µετά τη δεκαετία του 90’ έχει εµπορευµατοποιηθεί, η 
οποία χαρακτήριζε αρχικά τους κατοίκους του τόπου. Έτσι οι φιλικές σχέσεις µεταξύ ντόπιου 
και τουρίστα έχουν γίνει µόνο κερδοσκοπικού χαρακτήρα, παράλληλα µε την αύξηση του 
µαζικού τουρισµού (Τσάρτας, 1989).  

4. Μείωση ενδιαφέροντος για τις διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις  

Η µείωση αυτή του ενδιαφέροντος για πολιτιστικές δραστηριότητες και για την πλούσια τοπική 
παράδοση οφείλεται στο γεγονός ότι τα πανηγύρια, οι θρησκευτικές εορτές έχουν χάσει το 
νόηµα τους ιδιαίτερα για τους νέους.  
Ο κόσµος έρχεται σε επαφή µε τον τουρίστα και αλλοιώνονται τα έθιµα µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργούνται τάσεις αλλαγής των συνηθισµένων τρόπων και συνηθειών . Έτσι παρατηρείται  
να εκλείπει το παραδοσιακό στυλ και στη θέση του να εµφανίζεται κάτι πιο µοντέρνο. 

 
12.6. Μέτρα που πρέπει να ληφθούν . 
 
Σε γενικές γραµµές οι επιχειρηµατίες έχουν δραστηριοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό για τη 
διατήρηση των εθίµων της πόλης των Ιωαννίνων για την προσέλκυση τουρισµού. Το 
συνηθισµένο εµπορευµατοποιηµένο οι τουρίστες το βλέπουν και αλλού ενώ αυτό το παλαιό 
παραδοσιακό είναι αυτό που τους παρακινεί το ενδιαφέρον για τον τουρισµό.  
Ακόµα θα έπρεπε να θέσουν σαν στόχο οι πολιτικοί που ασχολούνται µε τον τουρισµό, να 
επιχορηγούνται δάνεια χαµηλού επιτοκίου, αλλά και ευκολία στις χρηµατοδοτήσεις κυρίως από 
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το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για δηµιουργία τουριστικών µονάδων µε χαρακτηριστικό 
τους την Γιαννιώτικη παραδοσιακή δοµή, όπως η πέτρα, ώστε να µην αφήσουµε τα ήθη και τα 
έθιµα µας να εκλείψουν αλλά και να προσελκύσουν περισσότερο τουρισµό, ο οποίος ζητά να δει 
αυτά όλα όσα αναφέρονται στην παράδοση της πόλης. 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η λίµνη των Ιωαννίνων, γνωστή και µε το όνοµα «Παµβώτιδα», βρίσκεται στο 
βορειοδυτικό τµήµα της Ελλάδας και καλύπτει ένα µικρό µέρος του λεκανοπεδίου των 
Ιωαννίνων. Γεωλογικές έρευνες στην περιοχή έδειξαν ότι η ηλικία της λίµνης ξεπερνά το 
1 εκατοµµύριο χρόνια και κατά το παρελθόν κάλυπτε το µεγαλύτερο µέρος του 
λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων (Καγκάλου,1990, σελ. 78). Στη µακραίωνη ιστορία της, ο 
άνθρωπος εµφανίζεται µόνο τις τελευταίες χιλιετίες, πριν 24.000-18.000 χρόνια. Γραπτές 
µαρτυρίες για την πόλη των Ιωαννίνων και τη λίµνη υπάρχουν για πιο πρόσφατες 
χρονολογικές περιόδους (527-528 µ.Χ.), από τον ιστορικό Προκόπιο (Δ.Ε.Λ.Ι. ,1995, 
σελ. 1). Η λίµνη υπήρξε ανέκαθεν πόλος έλξης για την ανθρώπινη κοινωνία, 
προσφέροντάς της τα απαραίτητα για τη διατροφή της και ένα σίγουρο καταφύγιο 
ενάντια στους εχθρούς και τις σκληρές συνθήκες των γύρω ορεινών όγκων. Η αρµονική 
συνύπαρξη πόλης και λίµνης διαταράχθηκε τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανάπτυξης 
τόσο της πόλης των Ιωαννίνων, όσο και της ευρύτερης περιοχής. Μέχρι πριν 50 χρόνια, 
τα Ιωάννινα αποτελούσαν µια µικρή επαρχιακή πόλη, χτισµένη στις όχθες της λίµνης. 
Στα χρόνια που ακολούθησαν η πόλη επεκτάθηκε γρήγορα, συγκέντρωσε µεγάλο µέρος 
του πληθυσµού της περιοχής και έγινε ενιαία µε τις γύρω κοινότητες. Η βιοµηχανική και 
ιδιαίτερα η γεωργική παραγωγή αυξήθηκαν µε γοργούς ρυθµούς, βελτιώνοντας το 
επίπεδο ζωής των κατοίκων της περιοχής. Η οικονοµική και η γενικότερη ανάπτυξη της 
περιοχής είχε ως αποτέλεσµα το αντίστοιχο οικολογικό τίµηµα. Λόγω των βραδύτερων 
ρυθµών ανάπτυξης της βιοµηχανίας, σε σχέση µε άλλες περιοχές, τα οικολογικά 
προβλήµατα δεν παρουσιάζονται µε την ίδια οξύτητα. Αντανακλώνται όµως µε τη 
µεγαλύτερη ένταση στη λίµνη, που αποτελεί τον καθρέφτη της οικολογικής κατάστασης 
για την ευρύτερη περιοχή (Λάµπρου,1998, σελ .32). Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει από 
όλους αντιληπτή η υποβάθµιση της λίµνης, που εκφράστηκε µε την ελάττωση της 
διαύγειας των νερών της, τη χαρακτηριστική οσµή, το θάνατο των ψαριών, τη µείωση 
των αλιευµάτων, την υπέρµετρη αύξηση της υδρόβιας βλάστησης, κ.ά. Η λίµνη σήµερα 
χαρακτηρίζεται ως ευτροφική, µε προβλήµατα ρύπανσης, που προέρχονται από την 
πόλη, αλλά και τις δραστηριότητες στη ευρύτερη περιοχή. 
Στο παρελθόν πραγµατοποιήθηκαν πολλές παρεµβάσεις µε καλές, αρχικά προθέσεις, 
µακροχρόνια όµως είχαν αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστηµα της λίµνης. Έτσι, 
παρεµβάσεις όπως , η αποξήρανση της Λαψίστας, οι παραλιακοί δρόµοι, τα τοιχάκια 
(λειτουργούσαν σαν υδατοφράγµατα, τα οποία έφραζαν κάποιες πηγές και εµπόδιζαν την 
εισροή καθαρού νερού στη λίµνη), τα µπαζώµατα για τη διαµόρφωση χώρων κοινής 
ωφέλειας (γήπεδα, πλατείες) συνέβαλαν µακροχρόνια στην αλλαγή της φυσικής 
παραλίας, τη µείωση της έκτασης της λίµνης και του συνολικού όγκου του νερού της και 
τον περιορισµό της δυνατότητας καθαρισµού της. Κυρίως όµως άλλαξαν την αντίληψη 
και την εικόνα της κοινωνίας απέναντι στη λίµνη. Η παρούσα µελέτη περιλαµβάνει µια 
λεπτοµερή περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης της λίµνης των Ιωαννίνων.  
Περιγράφονται τα στάδια της βιολογικής της εξέλιξης και τα φυσικά της 
χαρακτηριστικά. Ακολουθεί ένα κεφάλαιο για τη λίµνη Λαψίστα, την αποξήρανσή της, 
καθώς και τις επιπτώσεις της αποξήρανσης στο οικοσύστηµα της λίµνης Παµβώτιδας, 
και περιγραφή του λιµναίου οικοσυστήµατος, όπως αυτό είναι σήµερα. Στη συνέχεια 
αναφέρονται οι υφιστάµενες χρήσεις της λίµνης, οι τρόποι µε τους οποίους ρυπαίνεται 
και οι επιπτώσεις της ρύπανσης στο οικοσύστηµα. (Ένα από τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει η λίµνη των Ιωαννίνων, είναι η µείωση της στάθµης των νερών της αλλά κ 
το έντονο πρόβληµα του ευτροφισµού).  
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Συνεχίζοντας, αξίζει να ειπωθεί ότι η περιοχή µελέτης αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγµα περιοχής, η οποία µπορεί να φιλοξενήσει τις εναλλακτικές µορφές 
τουρισµού και ειδικότερα τον οικοτουρισµό, καθώς και τον περιπατητικό, τον 
εκπαιδευτικό και τον θρησκευτικό τουρισµό. Οι κυριότερες προτάσεις σε ό,τι αφορά την 
ανάπτυξη των παραπάνω µορφών τουρισµού στην περιοχή µελέτης είναι οι ακόλουθες: 
• Προώθηση των πολιτικών ελέγχου της τοπικής τουριστικής ανάπτυξης µε ιδιαίτερη 
σηµασία στην προστασία του περιβάλλοντος, του πολιτισµού, της ιστορίας και της 
τοπικής παράδοσης. Απώτερος σκοπός θα πρέπει να είναι η ενταγµένη λειτουργικά 
ανάπτυξη στην τοπική παραγωγική δοµή. 
• Προσπάθεια λειτουργικής διασύνδεσης των εναλλακτικών µορφών µεταξύ τους,ούτως 
ώστε να αποτελέσουν ένα συγκροτηµένο τουριστικό προϊόν µε αυτοτελή 
χαρακτηριστικά. Στο σηµείο αυτό διευκρινίζεται ότι επιδιώκεται να ξεπεραστεί η 
επικρατούσα αντίληψη ότι "κάθε εναλλακτικό στοιχείο είναι και απαραίτητα κατάλληλο 
για την ανάπτυξη µιας περιοχής". 
• Συστηµατική προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των πλεονεκτηµάτων της 
περιοχής, µέσω των διαφόρων προγραµµάτων Marketing, ως βασικού τουριστικού 
προορισµού µε ειδικούς και εναλλακτικούς πόρους υποδοµών και υπηρεσιών. 
 
Δίνονται κάποιες πληροφορίες για το νεοσυσταθέντα Φορέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος 
για τη διαχείριση της λίµνης. Ωστόσο, η περίοδος δραστηριοποίησης του Φορέα είναι 
πολύ σύντοµη, γι’ αυτό και οι πληροφορίες για αυτόν δεν είναι επαρκείς. 
Ο Φορέας  Διαχείρισης της Λίµνης Παµβώτιδας έχει ως βασικό του σκοπό τη διαφύλαξη 
της φυσικού οικοσυστήµατος, καθώς και την αποκατάσταση και τη διατήρηση της 
οικολογικής ισορροπίας της Παµβώτιδας µε την παράλληλη ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων που εναρµονίζονται µε το φυσικό περιβάλλον. 
Έτσι λοιπόν Ο Φορέας  Διαχείρισης της Λίµνης Παµβώτιδας αποτελεί ίσως το µοναδικό 
θεσµοθετηµένο όργανο, το οποίο µπορεί δυνάµει να συµβάλλει στην 
αξιοβίωτηολοκληρωµένη ανάπτυξη του  Δήµου Παµβώτιδος και του λεκανοπέδιου 
Ιωαννίνων κατ’επέκταση. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη και επιτακτική η 
στήριξη του Φορέα Διαχείρισης, τόσο από το κοινό, όσο και από τους τοπικούς 
αναπτυξιακούς φορείς και αρχές, οι οποίες εµπλέκονται σε θέµατα σχετικά µε την 
προστασία της λίµνης Παµβώτιδας και την ανάπτυξη του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. 
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Γενικά συµπεράσµατα 
 Η λίµνη Παµβώτιδα είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της πόλης των Ιωαννίνων, καθώς 
επίσης και της ζωής των κατοίκων της. Οι ιστορίες και οι θρύλοι που σχετίζονται µε τη 
λίµνη, καταδεικνύουν την έντονη σχέση µεταξύ αυτής και των Ιωαννιτών. Ο ανθρώπινος 
παράγοντας επηρέασε αρνητικά τη λίµνη. Μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισε να δίνεται η 
δέουσα προσοχή στα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν, και να γίνονται προσπάθειες για 
την αντιµετώπισή τους. Η άγνοια των κατοίκων των Ιωαννίνων, για τις δυσµενείς 
επιπτώσεις που θα ακολουθούσαν, καθώς επίσης και η απληστία τους για περισσότερη 
καλλιεργήσιµη γη οδήγησαν στην αποξήρανση της λίµνης Λαψίστας. Οι συνέπειες από 
την οικολογική αυτή καταστροφή είναι φανερές ακόµα και σήµερα. Η χλωρίδα και η 
πανίδα του οικοσυστήµατος επηρεάστηκαν σηµαντικά και υποβαθµίστηκε η ποιότητα 
των νερών της λίµνης, γιατί έκλεισαν ορισµένες υπόγειες σήραγγες, µε αποτέλεσµα να 
µην ανανεώνονται τα νερά της. Οι κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη 
περιοχή των Ιωαννίνων, επηρεάζονται σηµαντικά από τη λίµνη και χαρακτηρίζονται από 
έντονες βροχοπτώσεις, οµίχλη και υγρασία, καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια του έτους. Η 
λίµνη, χαρακτηρίζεται από έντονο ευτροφισµό, τον οποίο επιβεβαιώνουν και οι 
δειγµατοληψίες που έγιναν την περίοδο 1994-95. Είναι απορίας άξιο, το γεγονός ότι δεν 
πραγµατοποιήθηκαν πιο πρόσφατες δειγµατοληψίες, οι οποίες θα έδιναν µε σαφήνεια την 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται η λίµνη την παρούσα χρονική περίοδο. Ο έντονος 
ευτροφισµός που παρουσιάζεται στη λίµνη, έχει ως αποτέλεσµα να απαντώνται και οι 
τρεις κατηγορίες οργανισµών που είναι απαραίτητες σε ένα οικοσύστηµα, σε αναλογίες 
που αποκλίνουν από τα φυσιολογικά επίπεδα. Ο ρόλος της λίµνης, ήταν ανέκαθεν 
σηµαντικός για τους κατοίκους της περιοχής, γι’ αυτό και οι χρήσεις της είναι ποικίλες 
και περιλαµβάνουν την αλιεία, την άρδευση, το ναυταθλητισµό, την αναψυχή, τον 
τουρισµό και τη βόσκηση σε περιορισµένη έκταση. Κάποιες από τις προαναφερθέντες 
δραστηριότητες είναι συγκεντρωµένες σε συγκεκριµένες περιοχές της λίµνης και όχι 
διεσπαρµένες σε όλη την έκτασή της, επιβαρύνοντάς αρκετά τις εν λόγω περιοχές. 
 Επιπρόσθετα, η λίµνη καταπατείται τόσο από τους τοπικούς φορείς, όσο και από ιδιώτες 
που δραστηριοποιούνται περιµετρικά της, µε αποτέλεσµα, να προκαλούνται αλλοιώσεις 
στη φυσιογνωµία της µε την πάροδο του χρόνου. Ο ανθρώπινος παράγοντας ευθύνεται 
επίσης, για την αύξηση των ρύπων που εισέρχονται στη λίµνη και αυξάνουν περαιτέρω 
το φαινόµενο του ευτροφισµού. Η µείωση της στάθµης και του όγκου των νερών της 
λίµνης καθώς και η µη ανανέωση των νερών της, καθιστούν απαραίτητο τον 
εµπλουτισµό της µε νερό. Ωστόσο δεν έχει πραγµατοποιηθεί ακόµα καµία ενέργεια για 
την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού. Εν κατακλείδι πρέπει να τονίσουµε, ότι η 
κατάσταση της λίµνης είναι πολύ επιβαρηµένη και είναι καιρός να ληφθούν δραστικά 
µέτρα για την αποκατάστασή της.  
 
 
Προτάσεις  
Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που προκύπτουν από τη βιβλιογραφική έρευνα, 
προκύπτουν ορισµένες προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης της λίµνης.  
Αρχικά κρίνεται απαραίτητο:  
-Να σταµατήσει ο περιορισµός του φυσικού αιγιαλού της λίµνης και να γίνουν έργα για 
την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία των στοιχείων του. Να γίνει 
συλλογή των απορριµµάτων που επιπλέουν στη λίµνη, αφ’ ενός, γιατί είναι δυσάρεστο 
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θέαµα και αφ’ ετέρου, γιατί κατευθύνονται στον πυθµένα της λίµνης, µε αποτέλεσµα την 
αύξηση της ιλύος.  
-Να γίνεται συνεχής και εντατικός έλεγχος για τον εντοπισµό των παράνοµων συνδέσεων 
που ρίχνουν απόβλητα στη λίµνη και οι παραβάτες να διώκονται νοµικά. Να υλοποιηθεί 
κάποιο πρόγραµµα εµπλουτισµού της λίµνης µε νερό, αφ’ ενός, για αντιµετωπιστεί η 
µείωση της στάθµης των νερών της και αφ’ ετέρου για βελτιωθεί η ποιότητά τους. 
- Να συνεχιστούν οι εµπλουτισµοί της λίµνης µε γόνους ψαριών, για να ενισχυθεί η 
τροφική αλυσίδα. 
 Όσον αφορά τις χρήσεις τις λίµνης πρέπει: 
 -Να γίνει αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισµός των γεωργικών και κτηνοτροφικών 
µονάδων, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην υποβαθµίζουν το περιβάλλον της λίµνη.  
-Να γίνει περιορισµός στη χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, γιατί τα νερά της 
βροχής µεταφέρουν τις ρυπαντικές αυτές ουσίες στη λίµνη.  
-Να γίνεται εξοικονόµηση στην ποσότητα του νερού που αντλείται από τη λίµνη για την 
εξυπηρέτηση των καλλιεργειών που βρίσκονται περιµετρικά της. 
 -Οι τουριστικές και αθλητικές δραστηριότητες να µην αναπτύσσονται σε µία µόνο 
περιοχή της λίµνης, αλλά να διασπείρονται περιµετρικά της, και 
 -Όλες οι χρήσεις της λίµνης, θα πρέπει να γίνονται µε την εφαρµογή µέσων, φιλικών 
προς το περιβάλλον. Τέλος, πολύ σηµαντική κρίνεται  
-η ενηµέρωση των κατοίκων του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, σχετικά µε τη λίµνη, η οποία 
είναι ελλιπής. Γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητο:  
-Να δηµιουργηθεί ένα κέντρο για την ενηµέρωση των πολιτών, σχετικά µε τη λίµνη, το 
οικοσύστηµά της και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει, και  
-Να οργανωθούν ειδικά σεµινάρια, για την ενηµέρωση των ανθρώπων, των οποίων οι 
δραστηριότητες επηρεάζουν άµεσα τη λίµνη (αλιείς, γεωργοί, κ.τ.λ), έτσι ώστε να 
υιοθετήσουν µεθόδους που δεν θα επιβαρύνουν τη λίµνη περαιτέρω. 
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