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                               ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 

 

Χαρακτηρισµός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίµνης Παµβώτιδας 

(Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισµός χρήσεων γης όρων και 

περιορισµών δόµησης. 

                                                   

            Έχοντας υπόψη: 

 

1.  Το ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/86) “Για την προστασία του Περιβάλλοντος” όπως αυτός 

τροποποιήθηκε µε το ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/02) ”Εναρµόνιση του ν. 1650/1986 µε τις 

Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., ∆ιαδικασία Οριοθέτησης και Ρυθµίσεις Θεµάτων  για  

Υδατορέµατα και άλλες ∆ιατάξεις”,  το ν.3937/2011       «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α/2011), και το ν.4014/2011 «Περ/κή αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων ….»(ΦΕΚ 209/Α/11). 

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17  του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασµός και 

αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 207/A/07.10.1999) όπως συµπληρώθηκε µε 

το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27.08.2002). 

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του Π.∆/γµατος. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005). 

 

4. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 

5. Το υπ.αρ. 837/76 Π.∆/γµα (ΦΕΚ 306/Α/16.11.1976) κυρήξεως του δηµόσιου δάσους 

Ιωαννίνων ως αισθητικού. 

 

6. Το από 23.01.1985 (ΦΕΚ 36/δ/1985) Π.∆/γµα «Καθορισµός χώρου εγκαταστάσεων Παν/µίου 

στην εκτός εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου περιοχή «∆ουρούτη» Ιωαννίνων και 

καθορισµός των όρων και περιορισµών δόµησης αυτού». 

 

7. Το από 5.5.1989 ( ΦΕΚ 297/∆/17.5.1989)Π.∆/γµα «Καθορισµού Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, 

κατωτάτου ορίου κατάτµησης και λοιπων όρων και περιορισµών δόµησης στην εκτός 

εγκεκριµένου σχεδίου  και εκτός ορίων οικισµών προϋφισταµένων του έτους 1923 περιοχή 

του δήµου Ιωαννίνων και των κοινοτήτων Ανατολής, Κατσικά, Περάµατος, Κρύας, 

Κρανούλας, Ελεούσας, Μεγάλου Γαρδικίου, Ροδοτοπίου, Ζωοδόχου, Βουνοπλαγιάς, 
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Μαρµάρων, Σταυρακίου, Νεοχωρόπουλου, Πεδινής, Μπάφρας, Κουτσελιού, Νεοκαισάρειας, 

Καστρίτσας, Λογγάδων, Αµφιθέας και Αγίου Ιωάννη (Ν. Ιωαννίνων)¨», όπως αυτό ισχύει. 

 

8.  Τις υπ’ αρ. 2876/2009 και 2877/2009 Αποφάσεις Πρωθυπουργού για «Αλλαγή τίτλου 

Υπουργείων» και «Καθορισµό σειράς τάξης Υπουργείων» αντίστοιχα (Β’ 2234), όπως 

τροποποιήθηκαν µε το υπ. αρ. 65/2011 Π.∆. «∆ιάσπαση των υπουργείων Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, συγχώνευση των 

Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, 

Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

...»(Α΄147) και όπως αυτές ισχύουν. 

 

9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 22943 (ΦΕΚ 649/∆/5.6.03) «Χαρακτηρισµού χερσαίας και 

λιµναίας περιοχής λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων ως περιοχή οικοανάπτυξης, καθορισµός 

περιφερειακής ζώνης προστασίας αυτής, χρήσεων, όρων και περιορισµών δόµησης» την 

οποία αντικαθιστά το παρόν, λόγω ακύρωσής της µε την υπ. αρ.  3595/2007  Απόφαση  του Ε 

Τµήµατος Συµβουλίου της Επικρατείας. 

 

10. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 8353/276/Ε103/2012  (ΦΕΚ 415/Β/23.2.2012) 

τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ. αρ. 37338/1807/2010 Κ.Υ.Α.  «Καθορισµός µέτρων 

και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγιας ορνιθοπανίδας  και των 

οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων της ,..»(Β΄1495), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις …οδηγίας 

79/409/ΕΟΚ, …όπως κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 2009/147/ΕΚ. 

 

11. Τις Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 648/Β/25.11.68), 4425/212/75/4.3.77 (ΦΕΚ 266/Β/21.3.77) 

και (ΦΕΚ 660/Β/1981) µε τις οποίες η περιοχή του Νησιού Ιωαννίνων και η Λίµνη 

Παµβώτιδα –η περιµετρική αυτής περιοχή αντίστοιχα, χαρακτηρίσθηκαν ως τοπία Ιδιαίτερου 

Φυσικού Κάλλους (που νυν διέπονται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 5 του 

ν.3937/2011). 

 

12. Την εγκεκριµένη µε την υπ.αρ. οικ. 50665/4043/12.09.2001 Απόφαση του Γενικού ∆/ντή 

Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩ∆Ε,  «Ειδική   Περιβαλλοντική   Μελέτη  Ανάπλασης Ανάδειξης και 

προστασίας της Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων και της περιµετρικής αυτής περιοχής», καθώς 

και τα σχέδια ∆ράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας που απαντώνται στις  

Ζ.Ε.Π. µε κωδικό  GR 2130012 και κωδικό GR 2130011, που πληρούν στο σύνολό τους τις 

κατ΄ελάχιστο προδιαγραφές της παρ.4β του άρθρου 21 του ν. 3937/2011 και αποτελούν την 

απαιτούµενη ειδική έκθεση για την έκδοση του παρόντος(παρ. β, άρθρο 6 ν. 3937/2011) .        
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13. Την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1451/Β/6.10.2003) «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου». 

 

14. Τις Υπουργικές Αποφάσεις 10579/2004 (ΦΕΚ504/Β/5.3.2004)                                                       

«Κανονισµός Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα ∆ιαχείρισης της Λίµνης 

Παµβώτιδας Ιωαννίνων» και 23487/2011 (ΦΕΚ 194/ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ/16.06.2011) που αφορά την τροποποίηση της 40497/01−10−2009 

απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Συγκρότηση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίουτου Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων» (ΥΟ∆∆ 

437/2009), όπως ισχύει.             

 

15. Την υπ. αρ.Φ 900/248818/Σ. 153/19.08.2011 γνωµοδότηση του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. 

 

16. Την υπ. αρ. ∆.Β.Χ.Π Φ/Α.4/οικ. 1599/170/14.02.2011 γνωµοδότηση του Υπ. Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας .  

 

17. Τις υπ. αρ.,                 γνωµοδοτήσεις του Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής.  

 

18. Τις  υπ. αρ. ∆.Χ.Π.Π. 74753/15.04.2011, ∆.Υ.Ε.Υ. 95026/7.9.2010 και ∆.Σ.Ε.Ε.Α.Ε.Π. 

6324/21.1.2011 γνωµοδοτήσεις του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.  

 

19. Τις  υπ .  αρ .  Ε .Π .Σ .Β .Ε .2817πε /14.1.2011,  8
Η

 Ε .Β .Α .  5347/13.8.2010, ΙΒ  

Ε .Π .Κ .Α .Ι  176/1.2.11 και  ∆ .Τ .Π .Σ . /Τ .Τ .Π .2054/4.2.2011 γνωµοδοτήσεις   του  

Υπ .  Πολιτισµού  και  Τουρισµού .  

 

20. Τις  υπ. αρ. ∆3/∆/25970/6443/19.08.2011 και                  γνωµοδοτήσεις της Υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

 

21. Τις υπ. αρ. ∆.Σ.Ε.∆. 531/23.02.2011, ∆.∆.Ν.Ι.316/18.2.2011, ∆.Ι. 86129/6555/16.2.2011, 

∆.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Η  6744/5809/9.2.2011, ∆.Υ,Η 1868ΠΕ/7.2.2011 γνωµοδοτήσεις της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου –∆υτ. Μακεδονίας. 

 

22. Την υπ. αρ.                    γνωµοδότηση του Γενικού Γραµµατέα της  Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Ηπείρου –∆υτ. Μακεδονίας. 

 

23. Την υπ. αρ.          γνωµοδότηση της Επιτροπής Φύση 2000. 
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24. Τις υπ. Αρ. ∆.ΑΝ 83/Φ5.2/29.01.2011 γνωµοδοτήσεις της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων –Περιφέρειας Ιωαννίνων. 

 

25. Τις  υπ .  αρ .  3/9/7.2.2011, 17/75/17.10.2011 και  γνωµοδοτήσεις του Περιφερειακού 

Συµβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

26. Την υπ. αρ.    121/9.2.2011 γνωµοδότηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆. Ιωαννιτών. 

 

27. Την υπ. αρ.    47/7.2.2011  γνωµοδότηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆. ∆ωδώνης. 

 

28. Την υπ. αρ.   51/31.1.2011 γνωµοδότηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆. Ζίτσας. 

 

29. Την υπ. αρ. 114/4.3.2011 γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου – 

Αώου και Πίνδου. 

 

30. Τις υπ. αρ. 121/9.2.2011 και          γνωµοδοτήσεις του Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης 

Παµβώτιδας Ιωαννίνων. 

 
31. Την υπ. αρ. 11/78/11.3.2011 γνωµοδότηση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας. 

 

32. Την υπ. αρ 212/31.1.2011 γνωµοδότηση του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος 

Ιωαννίνων. 

 
33. Την υπ. αρ. 239/19.1.2011 γνωµοδότηση του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος/Τµήµατος 

Ηπείρου. 

 
34. Την υπ. αρ.                           γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

 

35. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 
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                                                       Αποφασίζει                                           . 

                                                        Άρθρο 1 

                                                         Σκοπός 

  Σκοπός του παρόντος διατάγµατος, είναι η προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και 

διαχείριση της βιοποικιλότητας, της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονοµιάς και 

πολύτιµου εθνικού φυσικού πόρου, στην: υδάτινη, χερσαία και ευρύτερη περιοχή της  Λίµνης 

Παµβώτιδας (Ιωαννίνων), νοµού Ιωαννίνων, που υπέκειται σε ενεργό διαχείριση ώστε να 

διασφαλίζονται οι φυσικές διεργασίες, η βιώσιµη χρήση των φυσικών πόρων, η λειτουργία και η 

εξέλιξη των οικοσυστηµάτων και ειδών καθώς και η ποικιλοµορφία, η ιδιαιτερότητα και η 

µοναδικότητά τους, σε αρµονική ισορροπία µε το ανθρώπινο δυναµικό. 

     Σε συµµόρφωση µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, επιδιώκεται η λήψη αναγκαίων και 

ενδεδειγµένων µέτρων, ώστε να επιτυγχάνεται η αρµονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης στο 

πλαίσιο της αειφορικής ανάπτυξης και να διασφαλίζεται η διατήρηση, ή η αποκατάσταση-

επαναδηµιουργία σε ικανοποιητικό βαθµό διατήρησης των τύπων οικοτόπων, των ειδών και 

ενδιατηµάτων τους  που αναφέρονται στην παρ. Α του παραρτήµατος ΙΙ, που αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος του παρόντος.  

 

                                                                      Άρθρο 2       

                                     Χαρακτηρισµός και οριοθέτηση περιοχής και ζωνών            

                                                               

 1.   Χαρακτηρίζεται ως περιοχή Περιφερειακού Πάρκου, η υδάτινη, χερσαία και ευρύτερη 

περιοχή της Λίµνης Παµβώτιδας ( Ιωαννίνων), νοµού Ιωαννίνων, που βρίσκεται εκτός 

εγκεκριµένων ορίων Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) προ του 1986, Ρυµοτοµικών 

Σχεδίων (Ρ.Σ) συµπεριλαµβανοµένων και των τοπικών (όπως το 6
ο
 του σκεπτικού του παρόντος), 

των ορίων των οικισµών προ του 1923, των οριοθετηµένων οικισµών κάτω των 2.000 κατοίκων, 

και γενικότερα εκτός των οικισµών µε θεσµοθετηµένα όρια των ∆ήµων Ιωαννιτών, ∆ωδώνης και 

Ζίτσας,  όπως τα όριά της φαίνονται µε µεγάλη έντονη διακεκοµµένη γραµµή στα    (   ) 

πρωτότυπα διαγράµµατα σε κλίµακα 1:25.000 που Θεωρήθηκαν από τον Προϊστάµενο της 

∆ιεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών µε την.............2012 Πράξη του και που αντίτυπά τους σε 

φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύονται µε το παρόν διάταγµα. 
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2. Εντός της έκτασης  της  περιοχής  του  «Περιφερειακού Πάρκου»: 

 

α. ∆ιακρίνονται, περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ∆ικτύου Φύση (Natura) 2000, οι οποίες 

εντάχθηκαν στον εθνικό µας κατάλογο ( άρθρο 9, παρ. 6 ν. 3937/2011), στην γενική κατηγορία 

χαρακτηρισµού οικοτόπων και ειδών, και έλαβαν ειδικότερα τον χαρακτηρισµό ως: 

1. Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την  άγρια ορνιθοπανίδα, µε την επωνυµία 

«Ευρύτερη περιοχή πόλης Ιωαννίνων» και κωδικό  GR 2130012,   

2. Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την  άγρια ορνιθοπανίδα και Ειδική Ζώνη 

∆ιατήρησης (Ε.Ζ.∆.), µε την επωνυµία «Λίµνη Ιωαννίνων (Παµβώτιδα)»  και κωδικό GR 

2130005, 

3. Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης (Ε.Ζ.∆.)  (όπου το µεγαλύτερο µέρος της εµπίπτει στην 

χαρακτηρισµένη µε το παρόν περιοχή Περιφερειακού Πάρκου ) µε την επωνυµία «Όρος 

Μιτσικέλλι» και κωδικό  GR 2130008, 

4. Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την  άγρια ορνιθοπανίδα (όπου µικρό µέρος της 

εµπίπτει στην χαρακτηρισµένη µε το παρόν περιοχή Περιφερειακού Πάρκου ) µε την 

επωνυµία «Κεντρικό Ζαγόρι και Ανατολικό Τµήµα Όρους Μιτσικέλλι» και κωδικό GR 

2130011,  

5. Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την  άγρια ορνιθοπανίδα (όπου µικρό µέρος της 

εµπίπτει στην χαρακτηρισµένη µε το παρόν περιοχή Περιφερειακού Πάρκου ) µε την 

επωνυµία «Ευρύτερη περιοχή Αθαµανικών Όρεων» και κωδικό GR 2130013. 

 

β. Καθορίζονται και χαρακτηρίζονται οι ακόλουθες  ζώνες προστασίας, όπου οι πολυγωνικές 

γραµµές αυτών περιγράφονται µε συντεταγµένες στο σύστηµα ΕΓΣΑ ΄87, οι οποίες 

αναγράφονται στο παράρτηµα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος:      

Ι. Ζώνη Α (χερσαία και υδάτινη περιοχή κυρίως εντός περιοχών Ζ.Ε.Π.: Νήσου Ιωαννίνων, 

λίµνης Παµβώτιδας, παραλίµνιων εκτάσεων και εποχικών υγροτόπων).  Περιοχή «Προστασίας 

της Φύσης». Ως  ζώνη  Α  ορίζεται  η  περιοχή  που  περιλαµβάνεται  µεταξύ πολυγωνικών 

γραµµών Α. ∆ιακρίνεται σε: Α1, Α2, Α3, A4, A5 & Α6. Ειδικότερα: 1. Η Ζώνη Α1 

περιλαµβάνει την υδάτινη περιοχή της λίµνης Παµβώτιδας, 2. Η Ζώνη Α2 περιλαµβάνει  

υγροτοπική περιοχή καλαµιώνων, σηµαντική για τα προστατευόµενα είδη της λ. Παµβώτιδας,  

3.Η Ζώνη Α3 περιλαµβάνει τη νήσο Ιωαννίνων,  4. Η Ζώνη Α4  περιλαµβάνει παραλίµνιες και 

λιµναίες περιοχές που αποκόπηκαν από τη λίµνη λόγω κατασκευής αναχωµάτων. Αποτελείται 

από τις υποζώνες: Α4.1 και Α4.2, 5. Η Ζώνη Α5  περιλαµβάνει την περιοχή καρστικών εδαφών 

µε σηµαντικές πηγές τροφοδοσίας της λίµνης στους πρόποδες του Μιτσικελλίου , 6. Η Ζώνη Α6 
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περιλαµβάνει παραλίµνια αγροτική περιοχή µε γη υψηλής παραγωγικότητας, 7. Η Ζώνη Α7 

περιλαµβάνει περιλαµβάνει την περιοχή εποχικών υγροτόπων- καταβοθρών [ Μπάφρας-Πεδινής- 

Αµπελιάς- Σερβιανών(Βρέλλη)-Κουτσελιού(Kαστρίτσας)-Μπενίκοβα-ΡοδοτοπίουΙ-

ΡοδοτοπίουΙΙ-ΡοδοτοπίουΙΙΙ-Λαψίστας]. Αποτελείται από τις υποζώνες: Α7.1, Α7.2, Α7.3, Α7.4, 

Α7.5, Α7.6, Α7.7, Α7.8, Α7.9, Α7.10.     

ΙI. Ζώνη  B  {χερσαία και υδάτινη περιοχή κυρίως εντός περιοχών Ζ.Ε.Π : δασών, δασικών και 

αναδασωτέων εκτάσεων,  αγροτικού τοπίου µε γη υψηλής παραγωγικότητας, πηγών Κρύας, 

Τούµπας, Σεντενίκου, τάφρου Λαµψίστας, αρχαιολογικών χώρων και σπηλαίων, αισθητικού 

δάσους Ιωαννίνων,  αγροτικού τοπίου }. Περιοχή «Προστατευόµενων Φυσικών 

Σχηµατισµών» , «Προστατευόµενων Τοπίων» και «Οικοανάπτυξης». Ως  ζώνη  B  ορίζεται  η  

περιοχή  που  περιλαµβάνεται  µεταξύ  πολυγωνικών γραµµών . ∆ιακρίνεται σε: B1, Β2, B3, Β4, 

Β5 και Β6. Ειδικότερα: 1. Η Ζώνη Β1 περιλαµβάνει δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις 

Αποτελείται από τις υποζώνες :B1.1, B1.2, B1.3, Β1.4.  2. Η Ζώνη Β2 περιλαµβάνει αγροτικό 

τοπίο που αποτελεί γη υψηλής παραγωγικότητας. Αποτελείται από τις υποζώνες :Β2.1, Β2.2, 

Β2.3, Β2.4, Β2.5.  3. Η Ζώνη Β3 περιλαµβάνει τις  πηγές Κρύας–Τούµπας-Σεντενίκου και τάφρο 

Λαψίστας . Αποτελείται από τις υποζώνες : B3.1, Β3.2, Β3.3, Β3.4., 4. Η Ζώνη Β4 περιλαµβάνει  

τους κυρηγµένους αρχαιολογικούς χώρους και τα σπήλαια που αναφέρονται στη παρ. Β. του 

παραρτήµατος ΙΙ του παρόντος. Αποτελείται από τις υποζώνες: B4.1, Β4.2, Β4.3, Β4.4                          

5. Η Ζώνη Β5 περιλαµβάνει το αισθητικό δάσος Ιωαννίνων , 6.  Η Ζώνη Β6 περιλαµβάνει 

αγροτικό τοπίο. Αποτελείται από τις υποζώνες: B6.1, Β6.2, Β6.3.  και  7.  Η Ζώνη Β7 

περιλαµβάνει περιοχή πλησίον αστικού ιστού πόλης µε οικιστική ανάπτυξη. Αποτελείται από τις 

υποζώνες: B7.1, Β7.2 και Β7.3..            

ΙΙΙ. Ζώνη Γ (χερσαία έκταση, κυρίως εντός περιοχών Ζ.Ε.Π, εκτός ζωνών Α και Β). Περιοχή 

«προστασίας οικοτόπων και ειδών».  Ως  ζώνη  Γ  ορίζεται  η  περιοχή  που  περιλαµβάνεται  

µεταξύ  πολυγωνικών γραµµών. Αποτελείται από τις υποζώνες : Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6. 

IV. Ζώνη ∆ (χερσαία έκταση που περιβάλλει την περιοχή προστασίας  οικοτόπων  και  

ειδών) .  Περιοχή «Περιφερειακού Πάρκου». Ως  ζώνη ∆  ορίζεται  η  περιοχή  που  

περιλαµβάνεται  µεταξύ  πολυγωνικών γραµµών. Αποτελείται από τις υποζώνες : ∆1, ∆2, ∆3, ∆4. 
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                                                           Άρθρο 3 

 Επιτρεπόµενες χρήσεις, έργα και δραστηριότητες εντός περιοχής «Περιφερειακού 

Πάρκου». 

Ι. Ζώνη Α (Χερσαία και υδάτινη περιοχή κυρίως εντός περιοχών Ζ.Ε.Π.: Νήσου Ιωαννίνων, 

λίµνης Παµβώτιδας, παραλίµνιων εκτάσεων και εποχικών υγροτόπων). Περιοχή «Προστασίας 

της Φύσης». Επιτρέπονται: 

α. Η επιστηµονική έρευνα που σχετίζεται µε την παρακολούθηση, προστασία, αποκατάσταση και 

διαχείριση των οικοτόπων , ειδών /ενδιαιτηµάτων τους,  καθώς και των στοιχείων  πολιτιστικής 

κληρονοµιάς της περιοχής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα του άρθρου 17 του ν. 3937/2011, όπως 

αυτός ισχύει.  

β. Η επίσκεψη µε σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης. 

γ. Τα αντιπληµµυρικά  έργα και έργα διευθέτησης της ροής υδάτων, µετά από  σύµφωνη γνώµη της 

αρµόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντωµένης ∆ιοίκησης, και περιβαλλοντική 

αδειοδότηση, τουλάχιστον σύµφωνα µε τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 

άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) όπως αυτός ισχύει.  

δ. Η χρήση, συντήρηση, και επισκευή των υφιστάµενων έργων και δικτύων υποδοµής, µετά από 

περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουλάχιστον σύµφωνα µε τη διαδικασία περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) όπως αυτός ισχύει και τη 

σύµφωνη γνώµη του οικείου Φορέα ∆ιαχείρισης. Ειδικότερα για τη χρήση, συντήρηση και 

βελτίωση των υφιστάµενων: ολοκληρωµένων  εγκαταστάσεων  ανέλκυσης ,  καθέλκυσης  

και  συντήρησης  σκαφών ,  απαιτείται   επιπλέον των προαναφεροµένων η διαχείριση των 

υγρών αποβλήτων αυτών θα είναι σύµφωνη µε τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΝ858-1 

και ΕΝ858-1. 

   

Ι.1. Ζώνη Α1 (υδάτινη περιοχή της λίµνης Παµβώτιδας). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». 

Επιτρέπονται ,  επιπλέον  των  αναφεροµένων  στην  παράγραφο  Ι  του  παρόντος:  

1. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη διατήρηση και ενίσχυση 

ιχθυοαποθεµάτων καθώς και διατήρησης της αλιευτικής δραστηριότητας, που θα προβλέπονται 

στο εγκεκριµένο  πρόγραµµα δράσης  για την ΄΄αλιεία΄΄, µετά από σύµφωνη γνώµη της ∆/νσης 

Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικήων Υδάτων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

2. Τα υφιστάµενα έργα και δραστηριότητες στην υδάτινη έκταση της λίµνης όπως: αλιεία, 

κίνηση σκαφών,υδροπλάνων, αθλητισµός - αναγκαίες υποδοµές αυτών για διεξαγωγή 
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αγωνιστικών εκδηλώσεων τοπικού, εθνικού ή διεθνούς επιπέδου, εφόσον δεν επιβαρύνουν το 

οικοσύστηµα (όπως τα τζετ σκι), κατόπιν  σύµφωνης γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας Υδάτων 

της οικείας Αποκεντωµένης ∆ιοίκησης  και του οικείου Φορέα ∆ιαχείρισης. 

3. Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης της λίµνης όπως: αποµάκρυνση φερτών 

υλικών, εκβάθυνση, και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων, µετά από περιβαλλοντική 

αδειοδότηση, σύµφωνα µε τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 

4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) όπως αυτός ισχύει και τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας 

Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντωµένης ∆ιοίκησης  και του οικείου Φορέα ∆ιαχείρισης. 

 

Ι.2. Ζώνη Α2 (περιοχή υγροτοπική µε καλαµιώνες ). Περιοχή     «Προστασίας της Φύσης».  

  Επιτρέπονται ,  µόνο  οι  υποπαράγραφοι  α  και  β  της  παραγράφου  Ι του  

παρόντος ,  κατόπιν  σχετικής  άδειας  του  οικείου  Φ .∆ .  

Ι.3. Ζώνη Α3 (περιοχή νήσου Ιωαννίνων). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». 

Επιτρέπονται ,  επιπλέον  των  αναφεροµένων  στην  παράγραφο  Ι  του  παρόντος:   

1.  Οι εγκαταστάσεις - απαραίτητες υποδοµές για την εξυπηρέτηση της επίσκεψης µε σκοπό 

την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή, όπως: βελτίωση 

µονοπατιών, στέγαστρα - παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, υποδοµές εστίασης σε συγκεκριµένα σηµεία, καθώς και η 

συντήρηση - βελτίωσή τους, για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, 

βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, µετά από σύµφωνη γνώµη του οικείου Φορέα ∆ιαχείρισης της 

περιοχής και  περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύµφωνα µε τη διαδικασία περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) όπως αυτός ισχύει.  

2. Η µελισσοκοµία, καθώς και η βόσκηση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα της παρ. 3 του 

άρθρου 9 του ν.3937/2011  «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

60/Α/2011), σύµφωνα µε τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης τουλάχιστον του άρθρου 

8 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) όπως αυτός ισχύει. 

3. Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης αποστραγγιστικών τάφρων: αποµάκρυνση 

φερτών υλικών, εκβάθυνση, και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων , σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

της υποπαραγράφου Ι.1.3 του παρόντος 

4. Η γεωργική δραστηριότητα χωρίς χρήση φυτοφαρµάκων ή χηµικών λιπασµάτων, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.3937/2011 «∆ιατήρηση της 

βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α/2011).  
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5.  Οι ενέργειες – δράσεις - προγράµµατα προστασίας, αναβάθµισης και αποκατάστασης 

δασών, δασικών εκτάσεων.  

6. Η άσκηση της δασοπονίας, µετά από εκπόνηση ∆ασοπονικών Μελετών και  εκθέσεων ή 

πινάκων υλοτοµίας και έγκρισής τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

7. Τα ειδικά δασοτεχνικά έργα του άρθρου 16 του ν. 998/79, όπως αυτός ισχύει. Έως την 

έγκριση του προγράµµατος δράσης για την ΄΄ορθολογική διαχείριση των δασών, δασικών και 

αναδασωτέων εκτάσεων της περιοχής΄΄, για τα ειδικά δασοτεχνικά έργα (όπως: δασικοί δρόµοι, 

κατασκευή υδατοδεξαµενών, υδραγωγών και δασοτεχνική διευθέτηση χειµάρρων) απαιτείται 

µεταξύ άλλων περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουλάχιστον σύµφωνα µε τη διαδικασία 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) όπως 

αυτός ισχύει.  

 

Ι .4 Ζώνη Α4 (παραλίµνιες και λιµναίες περιοχές που αποκόπηκαν από τη λίµνη λόγω κατασκευής 

αναχωµάτων). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Επιτρέπονται ,  επιπλέον  των  

αναφεροµένων  στην  παράγραφο  Ι  :  

1. Οι εγκαταστάσεις - απαραίτητες υποδοµές για την εξυπηρέτηση της επίσκεψης µε σκοπό την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή, όπως: βελτίωση 

µονοπατιών, στέγαστρα - παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, υποδοµές εστίασης σε συγκεκριµένα σηµεία, καθώς και η 

συντήρηση - βελτίωσή τους, για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα της υποπαραγράφου Ι.3.1 του παρόντος. 

2. Ειδικά  στην  υποζώνη  Α4.2, η  δηµιουργία  Περιβαλλοντικού  Υγροτοπικού  

Πάρκου  (Π .Υ .Π .)  στην  υποζώνη  Α4.2, κυρίως  για  την  αποκατάσταση  και  

επανασύνδεση  των  υγροτοπικών  εκτάσεων  και  ενδιαιτηµάτων  προστατευόµενων  

–απειλούµενων  ειδών  της  λίµνης  Παµβώτιδας ,  σύµφωνα  µε  το  εγκεκριµένο  

σχετικό  πρόγραµµα  δράσης  και  περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουλάχιστον σύµφωνα µε τη 

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 

209/Α/21.9.2011) όπως αυτός ισχύει. .  Ειδικότερα  τα  συνοδά  έργα  εξυπηρέτησης  του  

Π .Υ .Π .  ,  όπως  η  ηλεκτροπαραγωγή ,  θα  γίνεται  µε  χρήση  φωτοβολταϊκών  

στοιχείων  πάνω  σε  υφιστάµενες  κτιριακές  εγκαταστάσεις .  

 

 



 

11 

Ι .5 Ζώνη Α5 (περιλαµβάνει την περιοχή καρστικών εδαφών µε σηµαντικές πηγές τροφοδοσίας 

της λίµνης στους πρόποδες του Μιτσικελλίου). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». 

Επιτρέπονται ,  τα  αναφερόµενα  στην  παράγραφο  Ι,καθώς  και  στις  

υποπαραγράφους  Ι .3.1,  Ι .3.2,  Ι .3.3.  και  Ι .3 .4.  του  παρόντος:  

 

Ι .6 Ζώνη Α6 (παραλίµνια αγροτική περιοχή µε γη υψηλής παραγωγικότητας) Επιτρέπονται ,  

τα  αναφερόµενα  της  παραγράφου  Ι .5 του  παρόντος .  

 

Ι .7 Ζώνη Α7 (περιοχή εποχικών υγροτόπων- καταβοθρών: Μπάφρας-Πεδινής- Αµπελιάς- 

Σερβιανών (Βρέλλη)-Κουτσελιού(Καστρίτσας)-Μπενίκοβα-ΡοδοτοπίουΙ-Ροδοτοπίου ΙΙ-

Ροδοτοπίου ΙΙΙ- Λαψίστας). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Επιτρέπονται ,  επιπλέον  

των  αναφεροµένων  στην  παράγραφο  Ι  του  παρόντος:  

1. Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης των εποχικών υγροτόπων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

της υποπαραγράφου Ι.1.3 του παρόντος. 

2. Η γεωργική δραστηριότητα χωρίς χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων κατά τη χρονική 

περίοδο που δεν κατακλύζεται η περιοχή µε νερά σύµφωνα µε τα οριζόµενα της υποπαραγράφου 

Ι.3.4 . 

3. Η βόσκηση χωρίς σταυλικές και λοιπές κτηνοτροφικές υποδοµές κατά τη χρονική περίοδο που 

δεν κατακλύζεται η περιοχή µε νερά σύµφωνα µε τα οριζόµενα της υποπαραγράφου Ι.3.2. 

 

ΙΙ.1. Ζώνη  Β1  (∆άση, ∆ασικές και αναδασωτέες εκτάσεις)- Περιοχή «Προστατευόµενων 

Φυσικών Σχηµατισµών» και «Προστατευόµενου Τοπίου».  

      α. Για  τα  χαρακτηρισµένα  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  14 του  ν .  998/79  όπως  

ισχύει  δάση ,  δασικές  ή  αναδασωτέες  εκτάσεις ,  επιτρέπονται  τα  αναφερόµενα  

στην  παράγραφο  Ι .3 του  παρόντος .    

      β. Για τις εκτάσεις που δεν χαρακτηρίστηκαν σύµφωνα  µε  το  άρθρο  14 του  ν .  

998/79  όπως  αυτός  ισχύει  δάση ,  δασικές  ή  αναδασωτέες  εκτάσεις  και  µέχρι  

την  κύρωση  των  δασικών  χαρτών  στο  πλαίσιο  του  Εθνικού  Κτηµατολογίου ,  

επιτρέπονται  επιπλέον  των  αναφεροµένων  της  παρ .  ΙΙ .6.  του  παρόντος:  

1.  Τα δηµόσια κτίρια ή κτίρια κοινωφελών σκοπών, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα κτίρια 

εκπαίδευσης και πολιτιστικών εκδηλώσεων,  µετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση σύµφωνα 

µε τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 

209/Α/21.9.2011) όπως αυτός ισχύει. 
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ΙΙ. 2 Ζώνη Β2 (γη υψηλής παραγωγικότητας)- Περιοχή «Προστατευόµενου Τοπίου». 

Επιτρέπονται ,  επιπλέον  των  αναφεροµένων  στην  παρ .Ι  του  παρόντος:  

1.   Η γεωργική δραστηριότητα στις καλλιεργούµενες εκτάσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

της υποπαραγράφου Ι.3.4 του παρόντος.  

2.  Τα θερµοκήπια.  

3. Οι γεωργικές αποθήκες. 

4.  Η µελισσοκοµία, καθώς και η βόσκηση, χωρίς σταυλικές εγκαταστάσεις και λοιπές 

υποδοµές, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα της υποπαρ. Ι.3.2 του παρόντος . 

5.  Ο εκσυγχρονισµός, επέκταση και δηµιουργία νέων έργων οδοποιίας, κατηγορίας Β, της 

προβλεπόµενης από το άρθρο 1 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) κανονιστικής πράξης , 

µετά από γνωµοδότηση της αρµόδιας υπηρεσίας (∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης) της  οικείας 

Περιφέρειας και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα της υποπαραγράφου Ι.δ του παρόντος 

6.  Ο εκσυγχρονισµός, επέκταση και δηµιουργία νέων υδραυλικών έργων, κατηγορίας Β, 

της προβλεπόµενης από το άρθρο 1 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) κανονιστικής 

πράξης , µετά από γνωµοδότηση της αρµόδιας υπηρεσίας (∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης) της 

οικείας Περιφέρειας και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα της υποπαραγράφου Ι.δ του παρόντος.  

 7. Οι βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις συλλογής, καθαρισµού και διανοµής νερού 

µέσης όχλησης της ΚΥΑ 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087/Β/5.8.2003) όπως αυτή ισχύει, µετά από 

γνωµοδότηση της αρµόδιας υπηρεσίας (∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης) της οικείας Περιφέρειας 

και περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύµφωνα µε τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 

άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011)όπως αυτός ισχύει, εκτός αν ορισθεί 

διαφορετικά , στο εγκεκριµένο πρόγραµµα δράσης για την ΄΄ορθολογική διαχείριση των των 

επιφανειακών και υπογείων υδάτων της περιοχής΄΄ .  

 8. Η συντήρηση, βελτίωση και επέκταση έως και υποκατηγορίας 2 της πρώτης κατηγορίας (Α2
 

και Β κατηγορίας) της προβλεπόµενης από το άρθρο 1 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) 

κανονιστικής πράξης, των υφιστάµενων συστηµάτων περιβαλλοντικών υποδοµών, µετά από από 

γνωµοδότηση της αρµόδιας υπηρεσίας (∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης) της οικείας Περιφέρειας 

και περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουλάχιστον σύµφωνα µε τη διαδικασία περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011)όπως αυτός ισχύει. 

Ειδικότερα, η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων της ∆.Ε.Υ.Α.Ι.,  εκτός από την επέκτασή 

της, µπορεί  να µετετραπεί σε εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ενέργειας, µε 
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τις απαιτούµενες συνοδευτικές εγκαταστάσεις και υποδοµές παραγωγής και µεταφοράς 

ενέργειας. 

 9. Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης των στραγγιστικών τάφρων και λοιπών 

εγγειοβελτιωτικών έργων, µετά από γνωµοδότηση της αρµόδιας υπηρεσίας (∆/νση Αγροτικής 

Ανάπτυξης) της οικείας Περιφέρειας και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην  υποπαράγραφο 

Ι.1.3  του παρόντος.  

 

ΙΙ.3 Ζώνη Β3  (πηγές Κρύας-Τούµπας-Σεντενίκου και τάφρο Λαµψίστας)- Περιοχή 

«Προστατευόµενων Φυσικών Σχηµατισµών».  

       α.   Στις  υποζώνες  Β3.1,  Β3.2 και Β3.4, επιτρέπονται: 

1. Η συντήρηση, εκσυγχρονισµός και βελτίωση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων 

υδροληψίας (γεωτρήσεων, δεξαµενών, ατλιοστασίων) και η ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση 

των απαιτούµενων συνοδευτικών έργων – δραστηριοτήτων υποδοµής της (π.χ. αγωγοί διανοµής 

νερού, κτλ)., µετά από  σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας 

Αποκεντωµένης ∆ιοίκησης  και περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουλάχιστον σύµφωνα µε τη 

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 

209/Α/21.9.2011)όπως αυτός ισχύει. 

2. Τα έργα και δραστηριότητες προστασίας, συντήρησης και  εκσυγχρονισµού γηπέδου 

υδροληψιών, αποστραγγιστικών καναλιών, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα της υποπαραγράφου 

ΙΙ.3.α.1. του παρόντος.  

β.στην υποζώνη Β3.3 επιτρέπονται ,  επιπλέον  των  αναφεροµένων  στην  παρ .Ι του  

παρόντος:   : 

1. Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης της τάφρου Λαψίστας: αποµάκρυνση φερτών υλικών 

και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην  υποπαράγραφο Ι.1.3 

του παρόντος. 

2. Έργα διευθέτησης οµβρίων υδάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα της υποπαραγράφου Ι.δ του 

παρόντος.  

3. Η γεωργία  χωρίς χρήση φυτοφαρµάκων ή χηµικών λιπασµάτων και ο εκσυγχρονισµός της, 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην  υποπαράγραφο Ι.3.4. του παρόντος. 

4. Η µελισσοκοµία, καθώς και η βόσκηση, χωρίς σταυλικές εγκαταστάσεις και λοιπές υποδοµές, 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα της υποπαρ. Ι.3.2 του παρόντος 
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ΙΙ.4. Ζώνη Β4 (τοπίο αρχαιολογικών χώρων και σπηλαίων). Περιοχή «Προστατευόµενων 

Φυσικών Σχηµατισµών» και «Προστατευόµενου Τοπίου». Στη Ζώνη Β4 επιτρέπονται: 

1. Η επιστηµονική έρευνα που σχετίζεται µε την παρακολούθηση, προστασία και διαχείριση του 

προστατευταίου φυσικού σχηµατισµού, της πολιτιστικής κληρονοµιάς, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της κείµενης νοµοθεσίας  [όπως: Υ.Α. 34593/1108/23.6.83 «Προστασία σπηλαίων» και ν. 

3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» 

(ΦΕΚ 153/Α/28.06.2002) όπως αυτός ισχύει]. 

2. Η επίσκεψη µε σκοπό την περιβαλλοντική και πολιτιστική εκπαίδευση, την παρατήρηση, την 

αναψυχή, και την  εγκατάσταση της απαραίτητης υποδοµής, όπως: βελτίωση µονοπατιών, 

στέγαστρα - παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης, , καθώς και η συντήρηση - βελτίωση της, για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των 

προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην  

υποπαράγραφο Ι.3.1 του παρόντος. 

3. Η συντήρηση, βελτίωση και επέκταση των υφιστάµενων έργων και δικτύων υποδοµής, 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην  υποπαράγραφο Ι.δ του παρόντος. 

4. Τα δηµόσια κτίρια ή κτίρια κοινωφελών σκοπών, για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων 

υπουργείου πολιτισµού και τουρισµού, καθώς και τα απαιτούµενα έργα και δίκτυα υποδοµής για 

την εξυπηρέτησή τους, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα της υποπαραγράφου ΙΙ.1.β.1 του παρόντος.  

 

ΙΙ.5. Ζώνη Β5 (Αισθητικό ∆άσος Ιωαννίνων). Περιοχή «Προστατευόµενου Τοπίου». 

Επιτρέπονται τα αναφερόµενα της υποπαραγράφου ΙΙ.1. α του παρόντος, και ειδικότερα οι 

επεµβάσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις περί αισθητικών δασών. 

 

ΙΙ. 6 Ζώνη Β6 (Αγροτικό τοπίο)- Περιοχή «Προστατευόµενου Τοπίου». Επιτρέπονται ,  

επιπλέον  των  αναφεροµένων  στην  παρ .Ι  του  παρόντος ,  καθώς  και  των  υποπαρ .  

ΙΙ .2.1,  ΙΙ .2.3,  ΙΙ .2 .5,  ΙΙ .2.6,  ΙΙ .2 .7. ,ΙΙ .2.9.:  

1.  Η κατοικία. 

2.  Η µελισσοκοµία, καθώς και η βόσκηση, µε σταυλικές εγκαταστάσεις και λοιπές 

κτηνοτροφικές υποδοµές (όπως ποτίστρες ζώων),  εξαιρουµένων των χοιροστασίων και 

πτηνοτροφείων, µε τα σταβλισµένα ζώα να έχουν συνολική δυναµικότητα Β κατηγορίας της 

προβλεπόµενης από το άρθρο 1 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) κανονιστικής πράξης  

και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα της υποπαρ. Ι.3.2 του παρόντος.  
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3. Η ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθµούς και οι εγκαταστάσεις παραγωγής 

βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, έως και 2
ης

 υποκατηγορίας της πρώτης 

κατηγορίας (Α2 και Β κατηγορίας) της προβλεπόµενης από το άρθρο 1 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 

209/Α/21.9.2011) κανονιστικής πράξης, καθώς και τα απαιτούµενα έργα υποδοµής για την 

εξυπηρέτησή τους στην παραγωγή και µεταφορά ενέργειας, µετά από γνωµοδότηση της 

αρµόδιας υπηρεσίας (∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης)  της οικείας Περιφέρειας και 

περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύµφωνα µε τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 

άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011)όπως αυτός ισχύει.  

4. Οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις εµφιάλωσης νερού, µε συνολική παροχή των γεωτρήσεων 

εξυπηρέτησής τους, Β κατηγορίας της προβλεπόµενης από το άρθρο 1 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 

209/Α/21.9.2011) κανονιστικής πράξης, σύµφωνα µε σύµφωνα µε τη διαδικασία 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) όπως 

αυτός ισχύει και τη και τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας 

Αποκεντωµένης ∆ιοίκησης , εκτός αν ορισθεί διαφορετικά , στο εγκεκριµένο πρόγραµµα 

δράσης για την ΄΄ορθολογική διαχείριση των των επιφανειακών και υπογείων υδάτων της 

περιοχής΄΄. 

5. Τα λοιπά απαιτούµενα έργα και δίκτυα υποδοµής για την εξυπηρέτηση των επιτρεποµένων 

έργων και δραστηριοτήτων εντός της ζώνης, µετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση, 

τουλάχιστον σύµφωνα µε τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 

4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) όπως αυτός ισχύει. 

6.  Η θήρα, εφόσον αυτή προβλέπεται στο εγκεκριµένο πρόγραµµα δράσης για την 

΄΄προστασία και διατήρηση των προστατευόµενων τύπων οικοτόπων, και ειδών /ενδιαιτηµάτων 

τους που απαντώνται στην περιοχή΄΄. Έως την έγκριση του προαναφερθέντος προγράµµατος 

δράσης, να ασκείται  µετά από αιτιολογηµένη επιστηµονική θετική εισήγηση του οικείου Φορέα 

∆ιαχείρισης και την προβλεπόµενη από την εθνική νοµοθεσία κανονιστική πράξη της αρµόδιας 

δασικής υπηρεσίας. 

7. Τα µη κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα για την εξυπηρέτηση του αγροτουρισµού. 

 

ΙΙ. 7 Ζώνη Β7 (περιοχή πλησίον αστικού ιστού πόλης µε οικιστική ανάπτυξη)- Περιοχή 

«Οικοανάπτυξης». Επιτρέπονται ,  επιπλέον  των  αναφεροµένων  στην  παρ .Ι  του  

παρόντος:  

α. Στην υποζώνη Β.7.1. η δηµιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου, µε ήπια δόµηση και 

ικανοποιητική κοινόχρητη έκταση, καθώς  και η διατήρηση αδόµητης παραλίµνιας ζώνης 200 

µέτρων (από την όχθη  της λίµνης, όπως αυτή έχει καθορισθεί σύµφωνα µε της διατάξεις του 

ν.2971/2001) µε αποκατάσταση των ιδιοκτητών, µετά από ειδική µελέτη η οποία θα καθορίζει 

µεταξύ άλλων τους κοινόχρηστους και δοµήσιµους χώρους .  

 

β. Στις υποζώνες Β.7.2.& Β.7.3: 
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1. Η κατοικία 

2. Οι τουριστικές επιχειρήσεις, µη κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων (τουριστικές 

επιπλωµένες επαύλεις ή κατοικίες, ενοικιαζόµενα δωµάτια έως 10 δωµατίων, ενοικιαζόµενα 

επιπλωµένα διαµερίσµατα), καθώς και τα τουριστικά γραφεία, τουριστικά καταστηµάτα, και 

γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών µετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση, 

σύµφωνα µε τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 

209/Α/21.9.2011) όπως αυτός ισχύει. 

3. Τα γήπεδα και οι αθλητικές εγκαταστάσεις, µόνο Β κατηγορίας της προβλεπόµενης από το 

άρθρο 1 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) κανονιστικής πράξης, σύµφωνα µε τη 

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 

209/Α/21.9.2011) όπως αυτός ισχύει. 

4. Τα δηµόσια κτίρια ή κτίρια κοινωφελών σκοπών, καθώς και τα λοιπά έργα και δραστηριότητες 

(όπως ποδηλατόδροµοι, παιδικές χαρές, χώροι πρασσίνου, εστίασης, αναψυχής και λοιπά) που 

δεν υπάγονται στις περιβαλλοντικές κατηγορίες Α και Β της προβλεπόµενης από το άρθρο 1 του 

ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) κανονιστικής πράξης, µετά από περιβαλλοντική 

αδειοδότηση σύµφωνα µε τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 

4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) όπως αυτός ισχύει. 

5. Η ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά τοποθετηµένα στις στέγες των κτιριακών 

εγκαταστάσεων, µόνο Β κατηγορίας της προβλεπόµενης από το άρθρο 1 του ν. 4014/2011 

(ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) κανονιστικής πράξης, σύµφωνα µε τη διαδικασία περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) όπως αυτός ισχύει. 

6. Τα λοιπά απαιτούµενα έργα και δίκτυα υποδοµής για την εξυπηρέτηση των επιτρεποµένων 

έργων και δραστηριοτήτων εντός της ζώνης, µετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση, 

τουλάχιστον σύµφωνα µε τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 

4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) όπως αυτός ισχύει. 

  

IΙΙ. Ζώνη Γ (χερσαία έκταση κυρίως εντός περιοχών Ζ.Ε.Π , εκτός ζωνών Α και Β). Περιοχή  

«Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών».  

 Επιτρέπονται  µε  την  προϋπόθεση  ότι  για το τµήµα που εµπίπτει σε Ζ.Ο.Ε., ισχύουν οι 

σχετικές διατάξεις του από 5.5.1989 (ΦΕΚ 297/∆/17.5.1989) Π.∆/τος όπως αυτό ισχύει: 

 όλες οι χρήσεις γης, έργα και δραστηριότητες πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα, 

καθώς και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών εφόσον: 
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α. Τα νέα έργα και δραστηριότητες (εκτός των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων), 

είναι έως και υποκατηγορίας 2 της πρώτης κατηγορίας (Α2 και Β κατηγορίας ) της 

προβλεπόµενης από το άρθρο 1 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) κανονιστικής πράξης 

για εντός περιοχών Natura 2000.  

β.    Οι βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις είναι έως και µεσαίας όχλησης (χαµηλής και 

µεσαίας) της ΚΥΑ 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087/Β/5.8.2003) όπως αυτή ισχύει , είναι έως 

και υποκατηγορίας 2 της πρώτης κατηγορίας (Α2 και Β κατηγορίας ) της προβλεπόµενης 

από το άρθρο 1 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) κανονιστικής πράξης και δεν 

εµπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 96/61/ΕΚ σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη 

και έλεγχο της ρύπανσης, εκτός από :  
           1) Σφαγεία µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής σφαγίων άνω των 50 τόνων  

2) Επεξεργασία και µεταποίηση για την παραγωγή προϊόντων διατροφής από: 
- ζωική πρώτη ύλη (εκτός του γάλακτος) µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής τελικών 
προϊόντων άνω των 75 τόνων, 
- φυτική πρώτη ύλη, ηµερήσιας δυναµικότητας παραγωγής τελικών προϊόντων άνω των 
300 τόνων (µέση τριµηνιαία τιµή)  
3) Επεξεργασία και µεταποίηση του γάλακτος, όταν η ποσότητα του λαµβανοµένου 
γάλακτος υπερβαίνει τους 200 τόνων ηµερησίως (µέση ετήσια τιµή). 

           4)Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ή την αξιοποίηση σφαγίων και ζωικών απορριµµάτων 
µε ηµερήσια δυναµικότητα επεξεργασίας ανώτερη των δέκα τόνων. 

 

γ Τα νέα έργα και δραστηριότητες δεν υπάγονται στις περιβαλλοντικές κατηγορίες Α και Β της 

προβλεπόµενης από το άρθρο 1 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) κανονιστικής πράξης.  

 

ΙV Ζώνη ∆ (χερσαία έκταση εκτός περιοχής προστασίας  οικοτόπων  και  ειδών  ) 

Περιοχή Περιφερειακού Πάρκου.  

Επιτρέπονται  µε  την  προϋπόθεση  ότι  για το τµήµα που εµπίπτει σε Ζ.Ο.Ε., ισχύουν οι 

σχετικές διατάξεις του από 5.5.1989 (ΦΕΚ 297/∆/17.5.1989) Π.∆/τος όπως αυτό ισχύει:: 

 όλες οι χρήσεις γης, έργα και δραστηριότητες πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα, 

και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών, εφόσον: 

α. Τα νέα έργα και δραστηριότητες (εκτός των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων) 

είναι έως και υποκατηγορίας 2 της πρώτης κατηγορίας (2
ης

 υποκατηγορίας και Β κατηγορίας ) 

της προβλεπόµενης από το άρθρο 1 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) κανονιστικής 

πράξης.  

β. Οι βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις είναι έως και µεσαίας όχλησης (χαµηλής και 

µεσαίας) της ΚΥΑ 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087/Β/5.8.2003) όπως αυτή ισχύει , καθώς και έως  

υποκατηγορίας 2 της πρώτης κατηγορίας (Α2 και Β κατηγορίας ) της προβλεπόµενης από το 

άρθρο 1 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) κανονιστικής πράξης. 

γ. Τα νέα έργα και δραστηριότητες  δεν υπάγονται στις περιβαλλοντικές κατηγορίες Α και Β της 

προβλεπόµενης από το άρθρο 1 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) κανονιστικής πράξης.  
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                                     Ά  ρ  θ  ρ  ο  4 

                 ∆ιοίκηση  και-∆ιαχείριση  Περιοχής   

  Η διοίκηση και διαχείριση του Περιφερειακού Πάρκου, όπως οι περιοχές αυτού 

οριοθετούνται σύµφωνα µε το άρθρο 2 του παρόντος, είναι στις αρµοδιότητες σύµφωνα µε την 

παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2742/99, όπως αυτός ισχύει, του Φορέα ∆ιαχείρισης της Λ. 

Παµβώτιδας (που αναφέρεται στο παρόν ως οικείος Φορέας ∆ιαχείρισης της περιοχής), όπως 

επίσης η σύνταξη, η παρακολούθηση της εφαρµογής και η αξιολόγηση των πενταετή 

σχεδίων διαχείρισης και των προγραµµάτων δράσης που τα συνοδεύουν,  που αναφέρονται 

στο άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/1986, όπως αυτός ισχύει. 

                                   

                                      Ά  ρ  θ  ρ  ο  5 

                                   Γενικές  διατάξεις  

Ι .  Εντός της περιοχής του «Περιφερειακού Πάρκου»: 

1. Επιτρέπονται τα έργα εθνικής σηµασίας, όπως αυτά καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της κείµενης νοµοθεσίας µε Απόφαση του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, µετά από σύµφωνη γνώµη των εκάστοτε καθ΄ ύλην αρµοδίων Υπουργών.   

2.  Επιτρέπονται τα έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άµυνας, όπως 

αυτά καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. 

3. Επιτρέπεται η παρέκκλιση από τα οριζόµενα του άρθρου 3 του παρόντος, σε περιπτώσεις 

ανωτέρας βίας, ιδίως πυρόσβεσης, πληµµύρων, παροχής βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα, 

όπου τίθεται θέµα δηµόσιας υγείας, µε την προϋπόθεση ότι, µετά την παρέλευση του κινδύνου, ο 

αρµόδιος φορέας επέµβασης, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης του 

οικοσυστήµατος.  

4. Για την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του αεροδροµίου και την ασφαλή πτήση των 

αεροσκαφών σε εφαρµογή των κανονισµών –διατάξεων του ∆ιεθνού Οργανισµού Πολιτικής 

Αεροπορίας (ICAO 14) (ΦΕΚ 1816/Β/11.09.07 και ΦΕΚ 177/Β/19.02.02), της κοινοτικής  

και εθνικής νοµοθεσίας όπως αυτή ισχύει, η Υ.Π.Α πρέπει να εκφράσει σύµφωνη γνώµη για 

την ίδρυση-λειτουργία- χρήση: α. των έργων και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον 

Κανονισµό ICAO, ως επικίνδυνα για την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του αεροδροµίου και την 

ασφαλή πτήση των αεροσκαφών, β. κτιριακών εγκαταστάσεων /κατασκευών που πιθανόν να 

αποτελούν εµπόδια, λόγω της     θέσης ή του ύψους τους για τις αεροπορικές εγκαταστάσεις του 
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αεροδροµίου (όπως τα ραδιοβοηθήµατα), σύµφωνα µε την υπ. αρ. 

ΥΠΑ/∆3/∆/3271/781/27.01.2009 Υπουργική Απόφαση ΥΠΜΕ, όπως αυτή ισχύει και  γ. 

εξωτερικών φώτων µακράς έντασης-εµβέλειας, καθώς και η εκποµπή δεσµών ακτίνων laser που 

µπορούν να προκαλέσουν σύγχυνση στα πληρώµατα των προσειούµενων αεροσκαφών. 

5. Επιτρέπεται η συντήρηση, επισκευή και αναστύλωση ιστορικών, θρησκευτικών και 

πολιτιστικών µνηµείων και χώρων και οι αρχαιολογικές ανασκαφές – έρευνες, καθώς και τα 

απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών, σύµφωνα µε το νόµο 3028/2002 «Για την προστασία των 

Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28.06.2002) όπως αυτός 

ισχύει, εφόσον εκδοθεί η απαραίτητη άδεια, από τους κατά περίπτωση αρµόδιους για το φυσικό 

αντικείµενο φορείς και Υπηρεσίες. 

6. Επιτρέπονται οι ψεκασµοί µόνον για την καταπολέµηση των κουνουπιών, µε φιλικές προς το 

περιβάλλον µεθόδους, µετά από γνωµοδότηση του οικείου Φορέα ∆ιαχείρισης. 

7. Για εγκαταστάσεις που έχουν ή πρόκειται  να έχουν επικίνδυνες ουσίες, ασχέτως µεγέθους 

τους, οφείλουν οι φορείς τους να υποβάλουν µελέτη ασφαλείας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στην Κ.Υ.Α. 12044 / 2007 όπως αυτή ισχύει. Απαγορεύεται η εγκατάσταση ιδιαιτέρως οχλουσών 

και επικίνδυνων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων που εµπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 

96/82/ΕΚ (L 10).  

8. Τα κύρια και µη κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα και γενικότερα οι τουριστικές επιχειρήσεις, 

όπου αυτές προβλέπονται, να είναι σύµφωνες µεταξύ άλλων  µε τις διατάξεις της κανονιστικής 

πράξης έγκρισης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισµό, όπως αυτή ισχύει. 

Ειδικότερα, τα  κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα, όπου αυτά προβλέπονται, να είναι τουλάχιστον 

τριών (3)αστέρων***, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά, στο εγκεκριµένο σχετικό πρόγραµµα 

δράσης. 

9.   Για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων όπου αυτές προβλέπονται απαιτείται έγκριση 

της αρµόδιας Επιτροπής Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε).  

10.  Όλα τα έργα και δραστηριότητες που δεν είναι ή δεν µπορούν όπως λόγω αυξηµένου 

ρυπαντικού φορτίου των λυµάτων τους, να συνδεθούν µε το αποχετευτικό δίκτυο της ∆ηµοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ιωαννίνων (∆.Ε.Υ.Α.Ι.), οφείλουν να διαθέτουν επαρκές 

σύστηµα επεξεργασίας και διάθεσης των λυµάτων τους ( υγρών –στερεών), το οποίο: να µην 

δηµιουργεί άµεσο ή έµµεσο κίνδυνο υποβάθµισης των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων και 
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εδαφών, καθώς και να συντηρείται, παρακολουθείται συστηµατικά κατά τα οριζόµενα της 

κείµενης νοµοθεσίας . 

11.  Τα έργα και δραστηριότητες των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας τα οποία απαγορεύονται 

στις ζώνες Α & Β  εκτός αν ορίζεται διαφορετικά  στο παρόν,  να είναι σύµφωνα µεταξύ άλλων 

µε τις διατάξεις της κανονιστικής πράξης έγκρισης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), όπως αυτή ισχύει (ν. 3851/2010) και του εγκεκριµένου 

προγράµµατος δράσης για τις ΄΄Α.Π.Ε.΄΄  

12. Για όλα τα επιτρεπόµενα από το παρόν, έργα και δραστηριότητες, ακολουθείται µεταξύ 

άλλων εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, η διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης εφόσον 

απαιτείται και όπου προβλέπεται στο παρόν, µετά από υποχρεωτική περιβαλλοντική επιθεώρηση 

για όσα εµπίπτουν σε περιοχές χαρακτηρισµένες ως Ζ.Ε.Π. / Ε.Ζ.∆ (σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της παρ 7 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011) και γνωµοδότηση του οικείου Φορέα ∆ιαχείρισης, 

εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν.  

13.  Ο καθορισµός χώρων ανέγερσης κτιρίων δηµόσιων ή κοινοφελών σκοπών, καθώς και οι όροι 

και περιορισµοί αυτών εγκρίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1337/1983, 

όπως αντικαταστήθηκε µε το άρθρο 8 (παρ. 13) του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/85) όπως αυτός 

ισχύει. 

14.  Τα έργα και δραστηριότητες του δευτερογενή τοµέα όπου αυτά προβλέπονται, να είναι 

σύµφωνα µεταξύ άλλων µε τις διατάξεις της κανονιστικής πράξης έγκρισης του Ειδικού 

Χωροταξικού Πλαισίου για τη βιοµηχανία, όπως αυτή ισχύει.  

15.  Επιβάλλεται η αποµάκρυνση των παράνοµων (χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση) 

βιοτεχνιών και βιοµηχανιών  υψηλής όχλησης εντός τριών (3) ετών, από τη δηµοσίευση του 

παρόντος, εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν και επιβάλλεται η αποκατάσταση 

του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και τις υποδείξεις του 

οικείου Φορέα ∆ιαχείρισης. 

16. Τα υφιστάµενα έργα και δραστηριότητες, εφόσον διαπιστωθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες 

και φορείς ότι έρχονται σε αντίθεση µε τους σκοπούς προστασίας της περιοχής και δηµιουργούν 

προβλήµατα υποβάθµισης ή και όχλησης του συνόλου ή στοιχείων των προστατευοµένων 

οικοτόπων, ειδών και ενδιαιτηµάτων τους, και γενικότερα της βιοποικιλότητας, της φύσης και 

του τοπίου, οι αρµόδιες υπηρεσίες, είτε µε δική τους πρωτοβουλία είτε µετά από πρόταση του 

οικείου Φορέα ∆ιαχείρισης, µπορούν να επιβάλλουν πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους και 
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προϋποθέσεις. Σε περίπτωση αδυναµίας προσαρµογής ή µή συµµόρφωσης των έργων και 

δραστηριοτήτων στα ανωτέρω, επιβάλλεται η αναστολή λειτουργίας τους και οι επιβολή των 

προβλεπόµενων διοικητικών ή και ποινικών κυρώσεων της κείµενης νοµοθεσίας. 

17. Τα υφιστάµενα έργα και δραστηριότητες, εφόσον απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία η 

περιβαλλοντική τους αδειοδότηση ή η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων τους 

εκδόθηκε πριν τη πενταετία από τη δηµοσιοποίηση του παρόντος, υποβάλλονται εντός τεσσάρων 

(4) ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος, νέες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στις 

αρµόδιες υπηρεσίες, για την έκδοση νέων Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της 

λειτουργίας τους. 

18. Επιτρέπεται ο πολεοδοµικός και χωροταξικός σχεδιασµός. Ειδικότερα εντός των ζωνών Β7, 

Γ , ∆ του παρόντος, επιτρέπεται η επέκταση οικισµών και η εφαρµογή εγκεκριµένων ειδικών 

µελετών. Όσον αφορά τις περιοχές ενδιαφέροντος του Υπ. Εθνικής Άµυνας πρέπει να υπάρχει 

σύµφωνη γνώµη αυτού.  

19. Σε περίπτωση που ένα γήπεδο εµπίπτει σε δύο ή περισσότερες Ζώνες προστασίας του 

άρθρου 3 του παρόντος,  µε διαφορετικές ρυθµίσεις ως προς τις χρήσεις και όρους δόµησης, 

πρέπει οι χρήσεις (και γενικότερα  τα έργα και οι δραστηριότητες) εντός του γηπέδου, να είναι 

συµβατές µε τις επιτρεπόµενες που ισχύουν στο τµήµα του γηπέδου που αυτές βρίσκονται, µετά 

από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε) και 

του οικείου Φορέα ∆ιαχείρισης. 

20. Για θέµατα και προβλήµατα που θα προκύψουν κατά την εφαρµογή του παρόντος, θα 

αποφαίνεται ο οικείος Φορέας ∆ιαχείρισης µετά από συνεργασία µε τις καθ΄ ύλη αρµόδιες 

υπηρεσίες.      

ΙΙ. Όροι και Περιορισµοί δόµησης εντός περιοχής Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών και 

Περιφερειακής  Ζώνης: 

α. Η οικοδοµική γραµµή των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιτρεπόµενων 

δραστηριοτήτων ορίζεται:  

1. Στα 20,0µ τουλάχιστον από τις όχθες των ρεµµάτων και χειµάρων, εκτός αν ορισθεί 

διαφορετικά στο εγκεκριµένο πρόγραµµα δράσης για την ΄΄ορθολογική διαχείριση επιφανειακών 

και υπογείων υδάτων της περιοχής΄΄. 
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2. Στα 100,0µ τουλάχιστον από την όχθη της λίµνης, όπως αυτή έχει καθορισθεί σύµφωνα µε της 

διατάξεις του ν.2971/2001 , εκτός αν έχει ορισθεί διαφορετικά στο παρόν. 

β. Για τις περιοχές εντός Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών( Ζώνες Α, Β και Γ), το 

κατώτατο όριο κατάτµησης και αρτιότητας των γηπέδων, ορίζεται σε δέκα (10) στρέµµατα.Κατά 

παρέκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα τα γήπεδα τεσσάρων (4) στρεµµάτων, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα του  ν.3937/2011 όπως αυτός ισχύει.  

γ.Επιπλέον: 

1. Για τη Ζώνη Α, απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτµηση γηπέδων και η δόµηση µόνιµων 

εγκαταστάσεων.  

2. Για τη Ζώνη Β1 :  

      1. Για  τα  χαρακτηρισµένα  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  14 του  ν .  998/79 όπως  

ισχύει  δάση ,  δασικές  ή  αναδασωτέες  εκτάσεις ,  ισχύουν  οι  όροι  και  περιορισµοί  

δόµησης  της  δασικής  εθνικής  νοµοθεσίας  (ν .  998/79).  

      2.  Για τις εκτάσεις που δεν χαρακτηρίζονται σύµφωνα  µε  το  άρθρο  14 του  ν .  

998/79 όπως  ισχύει  δάση ,  δασικές  ή  αναδασωτέες  εκτάσεις  και  µέχρι  την  

κύρωση  των  δασικών  χαρτών  στο  πλαίσιο  του  Εθνικού  Κτηµατολογίου :  

i .   . Η µέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων κτιρίων για χρήσης κατοικίας, ορίζεται σε εκατόν 

είκοσι (120) τ.µ. 

i i .  Για τους λοιπούς όρους και περιορισµούς δόµησης των επιτρεποµένων σε αυτή τη ζώνη 

χρήσεων (εκτός των κτιρίων δηµόσιων ή κοινοφελών σκοπών), εφαρµόζονται κατά χρήση οι 

διατάξεις του από 24.05.1985 (ΦΕΚ 270/∆/1985) Π.∆/τος καθώς και του από 6.10.1978 (ΦΕΚ 

538/∆/1978) Π.∆/τος όπως αυτά ισχύουν. 

3. Για τη Ζώνη Β2 για τους λοιπούς όρους και περιορισµούς δόµησης των επιτρεποµένων σε 

αυτή τη ζώνη χρήσεων (εκτός των κτιρίων δηµόσιων ή κοινοφελών σκοπών), εφαρµόζονται κατά 

χρήση οι διατάξεις του από 24.05.1985 (ΦΕΚ 270/∆/1985) Π.∆/τος, καθώς και του από 

6.10.1978 (ΦΕΚ 538/∆/1978) Π.∆/τος όπως αυτά ισχύουν. 

4. Για τη Ζώνη B3 η δόµηση επιτρέπεται µόνιµο για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών 

αναγκών των αντλιοστασίων και λοιπών υποδοµών διαχείρισης νερού. 

5. Για τη Ζώνη Β4, εφαρµόζονται οι διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας «Περί Προστασίας 

Σπηλαίων» (ν. 5351/1932, ν. 1469/1950,...) και οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1337/1983, 
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όπως αντικαταστήθηκε µε το άρθρο 8 (παρ. 13) του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/85) και όπως αυτός 

ισχύει. 

6.  Για τη Ζώνη  B5  απαγορεύεται η κατάτµηση και δόµηση. 

7. Για τη Ζώνη Β6, :  

i.  Η µέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων κτιρίων για χρήσης κατοικίας ορίζεται σε εκατόν 

είκοσι (120) τ.µ. 

ii. Για τους λοιπούς όρους και περιορισµούς δόµησης των επιτρεποµένων σε αυτή τη ζώνη 

χρήσεων (εκτός των κτιρίων δηµόσιων ή κοινοφελών σκοπών), εφαρµόζονται κατά χρήση οι 

διατάξεις του από 24.05.1985 (ΦΕΚ 270/∆/1985) Π.∆/τος, καθώς και του από 6.10.1978 (ΦΕΚ 

538/∆/1978) Π.∆/τος όπως αυτά ισχύουν. 

8. Για τη Ζώνη Β7, θα καθορισθούν οι λοιποί όροι δόµησης από την εγκεκριµένη 

πολεοδοµική µελέτη οργάνωσης της ζώνης. 

9. Για τις Ζώνες Γ και ∆: 

 ι. Για το τµήµα που εµπίπτει σε Ζ.Ο.Ε., εφαρµόζονται οι όροι και περιορισµοί δόµησης του από 

5.5.1989 ( ΦΕΚ 297/∆/17.5.1989)Π.∆/τος, όπως αυτό ισχύει,.        

 ιι. Για το τµήµα που δεν εµπίπτει σε Ζ.Ο.Ε , για τους λοιπούς όρους και περιορισµούς δόµησης 

των επιτρεποµένων σε αυτή τη ζώνη χρήσεων (εκτός από τα δηµόσια κτίρια ή κτίρια κοινοφελών 

σκοπών), εφαρµόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24.05.1985 (270/∆/1985) Π.∆/τος, 

καθώς και του από 6.10.1978 (ΦΕΚ 538/∆/1978) Π.∆/τος και όπως αυτά ισχύουν. 

10. Για τις εκτός σχεδίου περιοχές των οικισµών που ανήκουν στην οµάδα-τοµέα Β. 

Ζαγορίου (οικισµοί Κρύας, Αµφιθέας, Περάµατος, Περιβλέπτου, Κρανούλας, κτλ), 

εφαρµόζονται οι διατάξεις του από 26.09.1979 (ΦΕΚ 815/∆/1979) Π.∆/τος «περί χαρακτηρισµού 

ως παραδοσιακών των υφισταµένων προ του 1923 οικισµών της ευρύτερης περιοχής Ζαγορίου 

(Ηπείρου) καθορισµός ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης των οικοπέδων αυτών», όπως 

τροποποιήθηκε µε το από 15.6.1995 (ΦΕΚ 423/∆/1995) Π.∆./γµα και σύµφωνα µε τις οριζόµενες 

µε το παρόν διατάξεις για τις Ζώνες που αυτές ανήκουν και το ν.3937/2011 «∆ιατήρηση της 

βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α/2011) και όπως αυτός ισχύει.  
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                                                     Άρθρο  6 

                                            Αρµόδιες Υπηρεσίες 

 Αρµόδιες  υπηρεσίες  για  την  εφαρµογή  του παρόντος διατάγµατος είναι:   

1.  Ο Φορέας ∆ιαχείρισης της Λίµνης Παµβώτιδας. 

2.  Η ∆ιεύθυνση   Περιβαλλοντικού   Σχεδιασµού του   Υπουργείου Περιβάλλοντος   Ενέργειας 

και Κλιµατικής Αλλαγής.  

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

Υπουργείου Περιβάλλοντος   Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, και των συναρµοδίων 

Υπουργείων, καθώς και υπηρεσίες της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης, οικείας περιφέρειας  

και λοιπών φορέων.    

 

                                               Άρθρο  7 

     Αντικείµενο του  ∆ιαχειριστικού Σχεδίου και των Προγραµµάτων ∆ράσης  

     Για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος διατάγµατος, η διαχείριση και διοίκηση της 

περιοχής «Περιφερειακού Πάρκου», πρέπει να συντελείται σύµφωνα µε το άρθρο 18, παρ.5 του 

ν. 1650/86 όπως ισχύει, µε την εφαρµογή του εγκεκριµένου πενταετούς σχεδίου διαχείρισής της 

και των προγραµµάτων δράσης που θα το συνοδεύουν. 

Ειδικότερα:  

ι. Τα αντικείµενα που συγκροτούν το Σχέδιο ∆ιαχείρισης, της περιοχής «Περιφερειακού 

Πάρκου»,  δύναται κατ΄ελάχιστον να είναι: 

1. Η κατάρτιση των στόχων διαχείρισης της περιοχής  

2. Η κατάρτιση των στόχων και των µέτρων διατήρησης και αποκατάστασης των 

προστατευοµένων τύπων οικοτόπων και ειδών που απαντώνται στις Ζ.Ε.Π. για την άγρια 

ορνιθοπανίδα και Ε.Ζ.∆. της περιοχής. 

3. Η ιεράρχηση των στόχων διαχείρισης σε σχέση µε τις τυχόν συγκρούσεις που 

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

αντικειµένων που προστατεύονται.  

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

επιφύλαξη της παρ. 7, άρθρου 19 και παρ. 9 άρθρου 21 του ν. 3937/2011. 

6. Ο αναλυτικός προσδιορισµός των κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων για την υλοποίηση 

έργων, δράσεων και µέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσµατική προστασία, διαχείριση και 

αποκατάσταση των αντικειµένων που προστατεύονται κατά περίπτωση. 

7. Η κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης αποτελεσµάτων της επιστηµονικής παρακολούθησης των 

οικοτόπων και ειδών κατά το άρθρο 17 παρ. γ του ν. 3937 /2011 .  

8. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της εφαρµογής προηγούµενου σχεδίου διαχείρισης. 

9. Ο προσδιορισµός του κόστους της διαχείρισης και οι δυνατότητες κάλυψης αυτού.  

 

ιι. Τα προγράµµατα δράσης που συνοδεύουν το πενταετές σχέδιο ∆ιαχείρισης της περιοχής, 

έχουν ως αντικείµενο την εξειδίκευση των αναγκαίων µέτρων, δράσεων, έργων και 

προγραµµάτων, τις φάσεις, το κόστος, τις  πηγές και τους φορείς χρηµατοδότησής τους, καθώς 

και το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσής τους και τους φορείς εφαρµογής τους.  

Ειδικότερα, µεταξύ των αντικειµένων των προγραµµάτων δράσης της περιοχής του 

«Περιφερειακού Πάρκου», δύναται κατ΄ελάχιστο να είναι: 

1. Η προστασία και διατήρηση των προστατευόµενων τύπων οικοτόπων και 

ειδών/εµδιαιτηµάτων (χλωρίδας, πανίδας- ορνιθοπανίδας-ιχθυοπανίδας) της περιοχής, σε σχέση 

µε τα έργα και δραστηριότητες του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα ( 

προσδιορισµός των δυνατοτήτων ανάπτυξης του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα, 

σε σχέση µε τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής και το καθεστώς προστασίας της) Ειδικότερα, η  

οργάνωση συστήµατος µόνιµης παρακολούθησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και των 

παραµέτρων του (οικοτόπων,ειδών, υδάτινων πόρων, εδάφους κτλ). 

2.  Τα είδη χαρακτηρισµού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια 

ορνιθοπανίδα - χαρτογράφηση κρίσιµων ενδιαιτηµάτων και πυρήνων κατανοµής των ειδών 

χαρακτηρισµού και ζωνών ευαισθησίας.- Προσδιορισµός περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας 

(Υ.Φ.Α.) εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια ορνιθοπανίδα 

3. Η ορθολογική εγκατάσταση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), ώστε να 

διασφαλίζεται η προστασία και διατήρηση των προστατευόµενων ειδών ορνιθοπανίδας της 

περιοχής, καθώς και των ενδιαιτηµάτων της.  

4. Η ορθολογική διαχείριση της ελεύθερης βόσκησης, µε τον καθορισµό της βοσκοϊκανότητας  

κατά είδος, το χρόνο, τη διάρκεια και των χώρων βόσκησης, τον αριθµό και το είδος ζώων και 

κυψελών µελισσών που θα επιτρέπονται εκάστοτε, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και τα σχετικά 
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σχέδια διαχείρισης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ειδικότερα, η ορθολογική 

διαχείριση των καλαµιώνων µέσω της ελεγχόµενης ελεύθερης βόσκησης, µε στόχο την 

προστασία - διατήρηση των προστατευόµενων φυσικών οικοτόπων, ειδών και ενδιαιτηµάτων 

τους. 

5. Η ορθολογική διαχείριση των καλλιεργήσιµων εκτάσεων , ώστε να διασφαλίζεται η 

προστασία και διατήρηση των φυσικών πόρων, εδάφους, προστατευόµενων τύπων οικοτόπων, 

ειδών και ενδιατηµάτων τους, η οποία πρέπει να εναρµονίζεται µεταξύ άλλων µε τα σχέδια 

δράσης της νιτρορύπανσης. Επιπλέον, η δηµιουργία τράπεζας σπόρων παραδοσιακών 

καλλιεργειών, ώστε να διασφαλισθεί η προστασία –διατήρηση των ενδιαιτηµάτων τροφοληψίας 

των προστατευόµενων ειδών ορνιθοπανίδας που απαντώνται στην περιοχή 

6. Η αλιεία ( σχεδιασµός και  υλοποίηση έργων που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση 

των ιχθυοαποθεµάτων και γενικότερα έργα βελτίωσης της αλιευτικής δραστηριότητας σύµφωνα 

µε τον ισχύον Καν.(ΕΚ) αρ.1100/2007 του Συµβουλίου και τα σχετικά σχέδια διαχείρισης ειδών 

όπως του ευρωπαϊκού χελιού Anguilla anguilla). 

7. Η ορθολογική διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής,  η οποία 

πρέπει να εναρµονίζεται µε τα σχέδια διαχείρισης των αντίστοιχων λεκανών απορροής καθώς και 

µε τα σχετικά προγράµµατα µέτρων παρακολούθησης της κατάστασης υδάτων, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα του ν. 3199/2003. Ειδικότερα, χαρτογράφηση, οριοθέτηση και αποκατάσταση των 

εποχικών και µόνιµων µικρών υγροτόπων - καταβόθρων, καθώς και καθαρισµό –συντήρηση  της 

λίµνης Παµβώτιδας, και  των αποστραγγιστικών τάφρων της περιοχής.  

8. Τα υφιστάµενα αναχώµατα (Περάµατος-Αµφιθέας-Ανατολής) της περιοχής.  

9. Η ορθολογική διαχείριση της λίµνης (εξειδίκευση όρων, µέτρων προϋποθέσεων στα 

υφιστάµενα έργα και δραστηριότητες που εκτελούνται στην υδάτινη επιφάνειά της. Λίµνης ), 

ώστε να διασφαλίζεται η προστασία και διατήρηση των προστατευόµενων τύπων οικοτόπων , 

ειδών και ενδιαιτηµάτων τους.  

10. Η ορθολογική διαχείριση δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων της περιοχής, η οποία 

πρέπει να εναρµονίζεται µε τα σχετικά δασικά διαχειριστικά σχέδια, ώστε να διασφαλίζεται η 

προστασία και διατήρηση των προστατευόµενων τύπων οικοτόπων , ειδών και ενδιαιτηµάτων 

τους.  

11. Η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων (υγρών και στερεών) της περιοχής, για την αποφυγή 

της ρύπανσης –υποβάθµισης προστατευοµένων τύπων οικοτόπων , ειδών και ενδιαιτηµάτων 

τους, η οποία πρέπει να εναρµονίζεται µε τα σχετικά διαχειριστικά σχέδια αποβλήτων του νοµού 

Ιωαννίνων.  

12. Η αξιοποίηση  και  ανάδειξη  των ιστορικών,  λαογραφικών και πολιτιστικών στοιχείων της 

περιοχής, καθώς και την οργάνωση- προώθηση οικοτουριστικών προγραµµάτων που θα 
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εναρµονίζονται  µε τα σχετικά προγράµµατα του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού και θα 

αποσκοπούν στην προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη του τοπίου, των 

προστατευόµενων τύπων οικοτόπων και ειδών, καθώς και των λοιπών  ιδιαίτερων στοιχείων της 

περιοχής . 

13. Η επίδραση των εξαιρουµένων από τις απαγορεύσεις του άρθρου 3 του παρόντος χρήσεων 

γης, έργων και δραστηριοτήτων  στην περιοχή (παρ. 2ι του άρθρου 8 ). Επιπλέον, µελέτη και 

προτάσεις για τα υφιστάµενα έργα, δραστηριότητες και χρήσεις γης που εγκυµονούν κίνδυνο για 

την ασφάλεια των πτήσεων  σε ακτίνα 3.200µ., 8.000µ. και 13.000µ. από το σηµείο αναφοράς 

του αεροδροµίου Ιωαννίνων, σύµφωνα µε τη διεθνή [∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής 

Αεροπορίας (ICAO)], κοινοτική και εθνική νοµοθεσία που αφορά τη διαχείριση της αναέριας 

κυκλοφορίας , υπηρεσίες αεροναυτιλίας, την ασφαλή πτήση των αεροσκαφών πολιτικής 

αεροπορίας-µείωση απειλών προσκρούσεων πτηνών και ζώων σε αεροσκάφη, η οποία πρέπει να 

ληφθεί υπόψη σ΄ όλα τα προγράµµατα δράσης. 

14. Η κατάρτιση Σχεδίου ΚΥΑ έγκρισης πενταετούς σχεδίου διαχείρισης της περιοχής του 

«Περιφερειακού Πάρκου», καθώς και της περιφερειακής Ζώνης, της υδάτινης , χερσαίας και 

ευρύτερης περιοχής της Λ. Παµβώτιδας,  και των προγραµµάτων δράσεων που το συνοδεύουν.  

 

                                                     Άρθρο  8          

                                           Μεταβατικές διατάξεις       

  1.     Κάθε διάταξη που έρχεται συνολικά ή εν µέρει σε αντίθεση  µε τις διατάξεις του παρόντος 

∆ιατάγµατος ή που ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτό, καταργείται αντιστοίχως 

συνολικά ή κατά το µέρος εκείνο στο οποίο έχει επέλθει µεταβολή σύµφωνα µε το παρόν. 

2. Η λειτουργία, εκτέλεση έργων και υλοποίηση δραστηριοτήτων που δεν αναφέρονται στο 

άρθρο 3 του παρόντος απαγορεύονται. Εξαιρούνται από την ως άνω απαγόρευση:.:                         

ι. Τα έργα και οι δραστηριότητες που κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος   

διατάγµατος: 

 α. υφίσταντο και λειτουργούσαν νοµίµως µε περιβαλλοντική αδειοδότηση( εφόσον απαιτείται 

από τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας) ή σχετική άδεια λειτουργίας,  

 β. είχαν άδεια εγκατάστασης ή και λειτουργίας 

γ. πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 26 (παρ. 1α,1β,1γ,1δ, και 1ε) του ν. 2831/2000 όπως ισχύει,  

δ. είχαν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί, 
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ε. είχαν ενταχθεί σε προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται άµεσα ή έµµεσα από το Ελληνικό 

∆ηµόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση,  

εφόσον από το εγκεκριµένο πρόγραµµα δράσης για την ΄΄ επίδραση των εξαιρουµένων από τις 

απαγορεύσεις του άρθρου 3 του παρόντος χρήσεων γης, έργων και δραστηριοτήτων που 

υφίστανται στην περιοχή΄΄, προκύψει ότι τα ανωτέρω έργα, δραστηριότητες και χρήσεις γης δεν 

έρχονται σε αντίθεση µε τους σκοπούς προστασίας της περιοχής. Σε αντίθετη περίπτωση 

επιβάλλεται η αποµάκρυνση αυτών, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας. 

     Έως την εκπόνηση και έγκριση του προαναφερθέντος προγράµµατος δράσης, τα ανωτέρω 

έργα και δραστηριότητες, εντός δύο(2) ετών από την υπογραφή του παρόντος διατάγµατος, θα 

επανεξετασθούν από ειδική επιτροπή, που συγκροτείται για το σκοπό αυτό µε απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτ. Μακεδονίας και στην οποία 

συµµετέχει εκπρόσωπος του οικείου Φορέα ∆ιαχείρισης και εκπρόσωπος της Υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Η εισήγηση της ειδικής επιτροπής για τη διατήρηση ή µη των 

προαναφερθέντων έργων και δραστηριοτήτων, εγκρίνεται µε την κανονιστική πράξη που 

προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3937/2011 όπως αυτός ισχύει. 

 

ιι.Τα νοµίµως υφιστάµενα κτίσµατα και κατασκευές εφόσον δεν κριθεί αναγκαία η αποµάκρυνσή 

τους από το προαναφερθέν εγκεκριµένο πρόγραµµα δράσης, µπορούν να αλλάξουν τη χρήση 

τους µόνο για λόγους προστασίας και διαχείρισης της προστατευόµενης περιοχής ή για άλλη 

επιτρεπόµενη από το παρόν διάταγµα χρήση, να βελτιωθούν, εκσυγχρονισθούν για λόγους 

υγιεινής, ασφάλειας, εξοικονόµησης ενέργειας και αποθήκευσης νερού και σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις και µετά από σύµφωνη γνώµη του οικείου Φορέα ∆ιαχείρισης και 

περιβαλλοντική αδειοδότηση σύµφωνα µε τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 

άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) όπως αυτός ισχύει.       

                  

                                                    Άρθρο9                                                                               

Κυρώσεις 

Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος υπόκεινται στις κυρώσεις που 

προβλέπονται από τα άρθρα 6, 28, 29 και 30 του ν. 1650/86, όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε 

µε το άρθρο 4 του ν. 3010/2002, καθώς  και  από  τις  ειδικές  και γενικές ( ν. 1577/1985, όπως 

ισχύει) διατάξεις  της εθνικής νοµοθεσίας.     
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                                                     Άρθρο  10 

                                                Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος αρχίζει από την δηµοσίευσή του στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

                                                     Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

                                      ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

                                                 ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

 

                                                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                             ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

                                            ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

 

                                                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  

                                                Μ .  ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ  

 

                                         Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ  

                                            Γ .  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

 

                                            Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

                             ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

                                            Π .  ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ  

 

                                      Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ        

                             ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

                                                Κ. ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ    

 

                                      Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ        

                             ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

                                                 Μ. ΒΟΡΙ∆ΗΣ 
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                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

      Οι συντεταγµένες των ορίων των ζωνών προστασίας του παρόντος σχεδίου Π.∆/γµατος 
προδιορίζονται από τον χάρτη παρουσίασης αυτού, ο οποίος είναι σε προβολικό σύστηµα  
Ε.Γ.Σ.Α. ΄87.  

Μετά την αξιολόγηση των τεκµηριωµένων προτάσεων –παρατηρήσεων, θα αναγραφούν στο 

παράρτηµα αυτό οι συντεταγµένες των ακριβή –οριστικών ορίων των ζωνών προστασίας 
του τελικού σχεδίου Π.∆/γµατος που θα διαµορφωθεί. 

  

                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Α. Σύµφωνα µε τα Τυποποιηµένα ∆ελτία ∆εδοµένων για τους Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας 

(Τ.Κ.Σ.) του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ∆ικτύου Φύση (Natura )2000 που έχουν χαρακτηρισθεί 

ως Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης (Ε.Ζ.∆.) µε το ν.3937/2011 , το κόκκινο βιβλίο των απειλούµενων 

ζώων της χώρας και ειδικότερα από την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ.) Ανάπλασης 

Ανάδειξης και προστασίας της Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων και της περιµετρικής αυτής 

περιοχή, εντός  της περιοχής του «Περιφερειακού Πάρκου»: 

 

1. Oι τύποι οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος ( η διατήρηση των οποίων απαιτεί το 

χαρακτηρισµό περιοχών ως ειδικών ζωνών διατήρησης), που αναγράφονται στο 

παράρτηµα Ι της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ,  

 

ι. προτεραιότητας 

 

ιι όχι προτεραιότητας: 

• Ευτροφικές φυσικές λίµνες µε βλάστηση τύπου Magnopotamion ή 

Hydrocharition µε κωδικό  

• Καλαµώνες και επιπλέουσα βλάστηση υδροχαρών φυτών (βατραχιώδη) µε 

κωδικό 72ΑΟ +3260. 

• Καλαµώνες και ποταµοί της µεσογείου µε περιοδική ροή µε κωδικό 72ΑΟ 

+3290 

• Ορεινά και οροµεσογειακά χέρσα εδάφη µε ακανθώδεις θάµνους (endemic 

oro-Mediterranean heaths with gorse) µε κωδικό 4090  

• Θαµνώνες µε Juniperus oxycedrus (σκληρόφυλλοι θαµνώνες) και δενδροειδή 

Μatorral µε Juniperus spp (Juniperus oxycedrus arborescent matorral) µε 

κωδικό  5211(5210)  

• Φρύγανα Sarcopoterium spinosum µε κωδικό 5420. 
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• Ψευδοστέπες µε αγροστώδη και µονοετή φυτά από Thero-brachypodietea µε 

κωδικό 6220. 

• ∆άσος χαλεπίου πεύκης µε κωδικό 9540  

• ∆άση ανατολικής Πλατάνου (Platanion orientalis) µε κωδικό 92CΟ. 

• ∆άση στοές µε Salix alba & Populus alba µε κωδικό 92AΟ  

• Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξυάς Cephalantheo-Fagion µε κωδικό 

9150. 

• Ελληνικά δάση οξυάς µε Abies borisii –regis µε κωδικό 9270. 

• µε κωδικό 9170.  

• µε κωδικό 9280.  

      

2. Tα  είδη πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος ( η διατήρηση των οποίων απαιτεί το 

χαρακτηρισµό περιοχών ως ειδικών ζωνών διατήρησης), που αναγράφονται στα 

παραρτήµατα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ : 

 

I. Σπονδυλωτά 

α. Αµφίβια 

• Λοµφιοφόρος τρίτωνας (Triturus cristatus), παράρτηµα ΙΙ & ΙV. 

• Κιτρινοµποµπίνα (Bombina variegate),  παράρτηµα ΙΙ & ΙV αναγράφεται και 

στο κόκκινο βιβλίο των απειλούµενων αµφίβιων στην Ελλάδα. 

• Πρασινόφρυνος (Pseudepidalea viridis), παράρτηµα  ΙV, αναγράφεται και στο 

κόκκινο βιβλίο των απειλούµενων αµφίβιων στην Ελλάδα. 

• Βαλκανικός νεροβάτραχος (Rana Balcanica ridibunda), παράρτηµα V. 

• Γραικοβάτραχος (Rana graeca), παράρτηµα IV, αναγράφεται και στο κόκκινο 

βιβλίο των απειλούµενων αµφίβιων στην Ελλάδα. 

• ∆ενδροβάτραχος (Hyla arborea), παράρτηµα IV αναγράφεται και στο 

κόκκινο βιβλίο των απειλούµενων αµφίβιων στην Ελλάδα. 

β. Ερπετά 

• Βαλτοχελώνα (Emys orbicularis), παράρτηµα ΙΙ & ΙV. 

• Γραικοχελώνα (Testudo graeca ), παράρτηµα ΙΙ & ΙV. 

• Κρασπεδοχελώνα (Testudo hermanni ), παράρτηµα ΙΙ & ΙV. 

• Τυφλίτης (Ophisaurus apodus), παράρτηµα  ΙV. 

• Τρανόσαυρα (Lacerta trilineata), παράρτηµα  ΙV. 

• Τοιχόσαυρα (Podarcis muralis), παράρτηµα  ΙV. 
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• Βαλκανόσαυρα (Podarcis taurica), παράρτηµα  ΙV. 

• Σιλιβούτι (Podarcis erchardii), παράρτηµα  ΙV. 

• Σαύρα της Πίνδου (Αlgyroides nigropunctatus), παράρτηµα  ΙV. 

• Ζαµενής (Coluber caspius), παράρτηµα  ΙV. 

• Coluber gemonensis, παράρτηµα  ΙV. 

• Malpolon monspessulanus 

• Σαϊτα (Coluber najadum), παράρτηµα  ΙV. 

• Λαφίτης Ασκληπιού (Elaphe longissima), παράρτηµα  ΙV. 

• Σπιτόφιδο (Elaphe situla), παράρτηµα ΙΙ & ΙV. 

• Λαφίτης  (Elaphe quatuortineata), παράρτηµα  ΙV. 

• Λιµνόφιδο (Natrix tesselata), παράρτηµα  ΙV. 

• Natrix natrix, 

• Typhlops vermicularis, 

• Αγιόφιδο (Telescopus falax), παράρτηµα  ΙV. 

• Οχιά (Vipera ammodytes), παράρτηµα  ΙV. 

• Οχιά των λιβαδιών (Vipera ursinii), παράρτηµα ΙΙ & ΙV. 

 

γ. Θηλαστικά 

• Κηποµυγαλίδα (Crocidura suaveolens) αναγράφεται και στο κόκκινο βιβλίο 

των απειλούµενων θηλαστικών στην Ελλάδα,  

• Πετροκούναβο (Martes foina) αναγράφεται και στο κόκκινο βιβλίο των 

απειλούµενων θηλαστικών στην Ελλάδα, 

• Νυφίτσα (Mustela nivalis) αναγράφεται και στο κόκκινο βιβλίο των 

απειλούµενων θηλαστικών στην Ελλάδα, 

• Βαλτοµυγαλίδα (Neomys anomalus) αναγράφεται και στο κόκκινο βιβλίο 

των απειλούµενων θηλαστικών στην Ελλάδα,  

• Ωτονυχτερίδα (Plecotus auritus) αναγράφεται και στο κόκκινο βιβλίο των 

απειλούµενων θηλαστικών στην Ελλάδα, 

• Καστανή αρκούδα (Ursus arctos), παράρτηµα  ΙI, το οποίο είναι είδος 

προτεραιότητας αναγράφεται και στο κόκκινο βιβλίο των απειλούµενων 

θηλαστικών στην Ελλάδα. 

• Τρανορινόλοφος (Rhinolophus ferrumequinum), παράρτηµα ΙΙ & ΙV. 
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• Λύκος (Canis lupus), παράρτηµα ΙΙ, ΙV & ΙV το οποίο είναι είδος 

προτεραιότητας αναγράφεται και στο κόκκινο βιβλίο των απειλούµενων 

θηλαστικών στην Ελλάδα. 

• Βίδρα (lutra lutra), παράρτηµα ΙΙ & ΙV αναγράφεται και στο κόκκινο βιβλίο 

των απειλούµενων θηλαστικών στην Ελλάδα. 

δ. Ιχθύς  

• Phoxinellus spp., παράρτηµα ΙΙ. 

• Barbus capito 

• Cobitis hellenica (Λουροβελονίτσα) αναγράφεται στο κόκκινο βιβλίο των 

απειλούµενων ψαριών στην Ελλάδα. 

• Pelasgus epiroticus (Ηπειρωτική τσίµα) ενδηµικό της λίµνης Παµβώτιδας, 

αναγράφεται στο κόκκινο βιβλίο των απειλούµενων ψαριών στην Ελλάδα. 

 

IΙ. Ασπόνδυλα 

• Euphydryas aurinia, παράρτηµα ΙΙ. 

• Agabus bipustulatus, παράρτηµα IV 

• Anthocharis damone, παράρτηµα IV  

• Heodes alciphron, παράρτηµα IV  

• Papilio alexanor, παράρτηµα ΙV. 

• Parnassius mnemosyne, παράρτηµα ΙV. 

• Pieris ergane, παράρτηµα IV 

• Chorthipus lacustris ενδηµικό ορθόπτερο της λίµνης, αναγράφεται στο κόκκινο 

βιβλίο των απειλούµενων ορθόπτερων στην Ελλάδα. 

 

3. Tα  είδη ορνιθοπανίδας, που αναγράφονται στα παραρτήµατα της οδηγίας  

2009/147/ΕΚ για τα πουλιά η οποία κωδικοποίησε την οδηγία 79/409/ΕΟΚ: 

1. Ψαλίδα, παράρτηµα ΙΙ & ΙΙΙ. 

2. Κιρκίρι, παράρτηµα ΙΙ & ΙΙΙ. 

3. Γκισάρι (Κυνηγόπαπια), παράρτηµα ΙΙ & ΙΙΙ. 

4. Βαλτόκιρκος, παράρτηµα Ι. 

5. Κορµοράνος (phalacrocorax carbo), παράρτηµα Ι, ο οποίος αποτελεί είδος 

χαρακτηρισµού της  ΖΕΠ της άγριας ορνιθοπανίδας µε την επωνυµία  «Λίµνη 

Ιωαννίνων» µε κωδικό GR 2130005. 

6. Πετρογερακίνα, παράρτηµα ΙΙ. 

7. Νεροκοτσέλα, παράρτηµα ΙΙ. 
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8. Ψευτοµαχητής, παράρτηµα Ι και ΙΙ. 

9. Μπεκατσίνι, παράρτηµα Ι και ΙΙ. 

10. Πρασινοσκέλης, παράρτηµα ΙΙ. 

11. Τρυγόνι, παράρτηµα ΙΙ. 

12. Γιδοβυζάχτρα, παράρτηµα Ι. 

13. Βαλκανοτσικλητάρα, παράρτηµα Ι. 

14. Σταρήθρα, παράρτηµα ΙΙ. 

15. Χαµοκελάδα, παράρτηµα Ι. 

16. Γαϊδουροκεφαλάς, παράρτηµα Ι. 

17. Ficedula semitorquate ο οποίος αποτελεί είδος χαρακτηρισµού της  ΖΕΠ της άγριας 

ορνιθοπανίδας µε την επωνυµία  «Ευρύτερη περιοχή Αθαµανικών Όρεων» µε κωδικό 

GR 2130013. 

Επιστηµονική 

ονοµασία  

Ελληνική Ονοµασία2  Οδηγία για τα Πουλιά  

Alectoris graeca Πετροπέρδικα                I 

Anser albifrons Ασπροµέτωπη Χήνα I*; II/2; III/2** 

Cygnus cygnus Αγριόκυκνος                  I 

Aythya nyroca 

(Ευρωπαϊκη) 

Βαλτόπαπια                   I 

Oxyura leucocephala 

(Ευρωπαϊκό) 

Κεφαλούδι                    I 

Phoenicopterus roseus 

(Ευρωπαϊκό) 

Φοινικόπτερο                 I 

Ciconia nigra Μαύρος Πελαργός               I 

Ciconia ciconia Λευκός Πελαργός               I 

Plegadis falcinellus 

(Ευρασιατική) 

Χαλκόκοτα                    I 

Botaurus stellaris 

(Ευρασιατικός) 

Ήταυρος                     I 

Ixobrychus minutus 

(Ευρωπαϊκός) 

Μικροτσικνιάς               I 

Nycticorax nycticorax 

(Κοινός) 

Νυχτοκόρακας               I 

Ardeola ralloides 

(Ξανθός) 

Κρυπτοτσικνιάς               I 

Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς             I 

Casmerodius albus Αργυροτσικνιάς             I 

Egretta garzetta 

(Κοινός) 

Λευκοτσικνιάς                I 

Pelecanus crispus Αργυροπελεκάνος             I 

Phalacrocorax 

pygmeus Λαγγόνα                    I 

Falco naumanni (Ευρωπαϊκό) Κιρκινέζι                   I 

Falco vespertinus 

(Ευρωπαϊκό) 

Μαυροκιρκίνεζο              I 

Falco columbarius Νανογέρακο                   I 

Falco peregrinus Πετρίτης              I 
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Pandion haliaetus Ψαραετός                     I 

Pernis apivorus 

(Ευρωπαϊκός) 

Σφηκιάρης                    I 

Milvus migrans Τσίφτης                      I 

Neophron percnopterus Ασπροπάρης                   I 

Gyps fulvus Όρνιο                        I 

Circaetus gallicus Φιδαετός                     I 

Circus aeruginosus Καλαµόκιρκος                I 

Circus cyaneus Χειµωνόκιρκος                 I 

Circus pygargus Λιβαδόκιρκος                 I 

Accipiter brevipes (Κοινό) Σαΐνι  I 

Buteo rufinus Αετογερακίνα                 I 

Aquila pomarina Κραυγαετός                   I 

Aquila chrysaetos Χρυσαετός                    I 

Hieraaetus pennatus Γερακαετός                   I 

Grus grus (Ευρωπαϊκός) Γερανός                     I 

Himantopus 

himantopus Καλαµοκανάς                  I 

Tringa glareola Λασπότρυγγας                 I 

Philomachus pugnax Μαχητής                I; II/2 

Sterna nilotica Γελογλάρονο                 I 

Sterna caspia Καρατζάς                     I 

Sterna sandvicensis Χειµωνογλάρονο              I 

Chlidonias hybrida Μουστακογλάρονο            I 

Chlidonias niger Μαυρογλάρονο                I 

Bubo bubo (Κοινός) Μπούφος                   I 

Caprimulgus europaeus (Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι                   I 

Coracias garrulus 

(Ευρωπαϊκή) 

Χαλκοκουρούνα              I 

Alcedo atthis (Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη                    I 

Dendrocopos syriacus 

Βαλκανικός 

∆ρυοκολάπτης            I 

Lanius collurio Αετοµάχος                   I 

Lanius minor Σταχτοκεφαλάς              I 

Lullula arborea ∆εντροσταρήθρα              I 

Acrocephalus 

melanopogon Ψαθοποταµίδα             I 

Ficedula albicollis Κρικοµυγοχάφτης            I 

Ficedula parva Νανοµυγοχάφτης             I 

Anthus campestris Ωχροκελάδα                  I 

Emberiza hortulana Βλαχοτσίχλονο                      I 

 

Ειδικότερα από τα προαναφερόµενα είδη: 1 Στο κόκκινο βιβλίο των απειλούµενων πουλιών 

στην Ελλάδα αναγράφονται: η Λαγγόνα, ο Πορφυροτσικνιάς, ο Λευκοτσικνιάς,.η Χαλκόκοτα, ο 

Πελαργός, ο Κύκνος, η Βαλτόπαπια, το Όρνιο, ο Ασπροπάρης, ο Φιδαετός, ο Καλαµόκιρκος, ο 

Λιβαδόκιρκος, η Αετογερακίνα, ο Χρυσαετός, ο Σταυραετός, το Κιρκινέζι, ο Κορµοράνος , ο 

Πετρίτης, ο Καλαµοκανάς, ο Λασπότρυγγας, το Μαυρογλάρονο, το Γιδοβύζι, και η Αλκυόνη. 

2. Τα είδη χαρακτηρισµού των ΖΕΠ είναι: 



 

36 

α. για τη ΖΕΠ µε κωδικό GR 2130005: το Κιρκινέζι(Falco naumanni) & ο Κορµοράνος 

(Phalacrocorax carbo) 

β. για τη ΖΕΠ µε κωδικό GR 2130011:ο Φιδαετός (Circatus gallicus) & ο Ασπροπάρης 

(Neophron percnopterus). 

γ. για τη ΖΕΠ µε κωδικό GR 2130012 : το Κιρκινέζι (Falco naumanni ) 

δ. για τη ΖΕΠ µε κωδικό GR 2130013:ο Χρυσαετός( Aquila chrysaetos), ο Φιδαετός( Circatus 

gallicus), Ο Πετρίτης (Falco peregrines), Ficedula semitorquate & το Όρνιο (Gyps julvus). 

 

Β. Κυρηγµένοι Αρχαιολογικοί Χώροι, Σπήλαια και Μνηµεία εντός Περιοχής 

«Περιφερειακού Πάρκου». 

Ι. Κυρηγµένοι Αρχαιολογικοί Χώροι εποπτευόµενοι από την  ΙΒ. ΕΦΟΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

1. Κυρηγµένος αρχ/κός χώρος Καστρίτσας (∆ήµος Παµβώτιδας), µε θεσµοθετηµένη Ζώνη Α 

Απόλυτης προστασίας (ΦΕΚ 35/Β/2.2.1962), (ΦΕΚ 145/Β/13.2.2002) & (ΦΕΚ 

115/Β/28.03.2007). 

2. Κυρηγµένος αρχ/κός χώρος Μεγ. Γαρδικίου (∆.∆. Μεγ. Γαρδικίου- ∆ήµος Πασσαρώνας) 

(ΦΕΚ 114/Β/28.3.2007). 

3. Κυρηγµένος αρχ/κός χώρος Ροδοτοπίου (Ναός Αρείου ∆ιός) (∆ήµος Πασσαρώνας) (ΦΕΚ 

35/Β/2.2.1962). 

ΙΙ. Σπήλαια εποπτευόµενα από την ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ –

ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ Β. ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

1. ∆ύο σπήλαια που κατοικήθηκαν την Παλαιολιθική και Νεολιθική Εποχή εντός του 

Κυρηγµένου αρχ/κού χώρου Καστρίτσας (∆ήµος Παµβώτιδας), (ΦΕΚ 35/Β/2.2.1962), 

(ΦΕΚ 145/Β/13.2.2002) & (ΦΕΚ 115/Β/28.03.2007). 

2. Τα σπήλαια  στο λόφο Γκορίτσα : Περάµατος, Αµπαρότρυπα και Αγγελότρυπα. 

ΙΙΙ.  Μνηµεία εποπτευόµενα από την 8
η
 ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

1. Μονές νήσου Παµβώτιδας:Φιλανθρωπηνών, Ντίλιου, Ελεούσας, Παντελεήµονος, 

Προδρόµου, Προφήτη Ηλία και ναός Κοίµησης Θεοτόκου. 

2. Ναός Αγ. ∆ηµητρίου, Ταξιαρχών, Αγ. Αποστόλων, στο ∆.∆. Κατσικάς. 

3. Ναός Αγ. Αναργύρων, στην Αµφιθέα. 

4. Ναό; Αγ. Νικολάου Λεπενούς (ερείπια) , στο Πέραµα. 

5. Ναός Αγ. Παρασκευής, στην Κρανούλα. 

6. Ναοί Αγ. Τριάδος Εικονισµάτων, στο Μεγ. Γαρδίκι. 

7. Ναός Φανερωµένης, στη Βουνοπλαγιά. 

8. Ναός Αγ. Παρασκευής, στη Ζωοδόχο. 
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9. Μονή Ζωοδόχου Πηγής, στη Ζωοδόχο 

10. Νεκροταφείο µεσαιωνικών χρόνων. 

11. Ναός Αγ. Μαρίνας, στην Πεδινή. 

12. Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου, στην Πεδινή. 

13. Μονή Αγ. Γεωργίου ∆ουρούτη, στην Πεδινή. 

14. Ναός Αγ. Παρασκευής, στην Καστρίτσα. 

15. Μονή Προδρόµου, στην Καστρίτσα. 

                Μονή Ντουραχάνη , στους Λογγάδες. 


