
 

   ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ 

Μέτρα προτεραιότητας Ε.1 
 
1. Τύπος έργου/υπο-έργου: 
Παρακολούθηση τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας  
(350.000,00€, φορέας υλοποίησης: Φ.Δ.Λ.Π.Ι.) 
 

Περιγραφή: 
Η διατήρηση  του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής, θα επιτευχθεί μέσα 
από την εφαρμογή τεκμηριωμένων μεθόδων αειφορικής διαχείρισης  των 
οικοτόπων και των ειδών πανίδας και χλωρίδας.  

 
2. Τύπος έργου/υπο-έργου: 
Ευαισθητοποίηση του τοπικού, αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο, πληθυσμού 
(180.000,00€, φορέας υλοποίησης: Φ.Δ.Λ.Π.Ι.) 
 
 Περιγραφή: 

Το μέτρο  θα βασιστεί στην παραγωγή και την κατάλληλη χρήση και διανομή 
ποικίλου υλικού ενημέρωσης και ενεργειών προβολής, ενημέρωσης και ανάπτυξης 
του εθελοντισμού. Διαδρομή ερμηνείας περιβάλλοντος στη Νήσο Ιωαννίνων: Η 
διαδρομή ερμηνείας περιβάλλοντος σχεδιάζεται, ώστε μαζί με το Κέντρο 
Πληροφόρησης Λίμνης Παμβώτιδας να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση 
που θα ωθήσει τον επισκέπτη να γνωρίσει από κοντά την προστατευόμενη περιοχή.  

 
 
3. Τύπος έργου/υπο-έργου: 
Φύλαξη–Επόπτευση και συνεργασία/επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς  
(90.000,00€, φορέας υλοποίησης: Φ.Δ.Λ.Π.Ι.) 
 

Περιγραφή: 
Η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων για τη φύλαξη της περιοχής αποτελεί γεγονός που 
καθιστά απαραίτητη τη συχνή επαφή των στελεχών του Φορέα Διαχείρισης με τους 
κατά περίπτωση αρμοδίους φορείς. 

 
 
4. Τύπος έργου/υπο-έργου: 
Μελέτη καταγραφής - αποτίμησης οικοσυστημικών υπηρεσιών 
(35.000,00€, φορέας υλοποίησης: Φ.Δ.Λ.Π.Ι.) 
 
 Περιγραφή: 

Η καταγραφή - αποτίμηση οικοσυστημικών υπηρεσιών λήψης αποφάσεων θα 
συμβάλλει στην ολοκληρωμένη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής Λίμνης 
Παμβώτιδας  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
5. Τύπος έργου/υπο-έργου: 
Δημιουργία Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Αγροτικών Προϊόντων Προστατευόμενων 
Περιοχών Ελλάδα  
(70.000,00€, φορέας υλοποίησης: Φ.Δ.Λ.Π.Ι.) 
 

Περιγραφή: 
Θα προσδώσει αξιοπιστία στα παραγόμενα προϊόντα, δυνατότητες εισόδου σε 
αγορές, οικονομία μεγέθους για κοινές δράσεις των προϊόντων. 

 
 
6. Τύπος έργου/υπο-έργου: 
Σήμανση πυρήνων προστασίας λίμνης  
(100.000,00€, φορέας υλοποίησης: Φ.Δ.Λ.Π.Ι.) 
 

Περιγραφή 
Σήμανση πυρήνων απόλυτης προστασίας της λίμνης Παμβώτιδας για την 
αναπαραγωγή της ιχθυοπανίδας. 

 
 
7. Τύπος έργου/υπο-έργου: 
Μελέτη απομάκρυνση λάσπης (ιλύος πυθμένα λίμνης) 
(φορέας υλοποίησης: Φ.Δ.Λ.Π.Ι.) 
 
 
8. Τύπος έργου/υπο-έργου: 
Τμήση αναχωμάτων 
(φορέας υλοποίησης: Φ.Δ.Λ.Π.Ι.) 
 
 
9. Τύπος έργου/υπο-έργου: 
Αποκατάσταση συστήματος πηγών  - καταβοθρών 
(φορέας υλοποίησης: Φ.Δ.Λ.Π.Ι.) 
 
 
10. Τύπος έργου/υπο-έργου: 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης 
(761.000,00€, φορέας υλοποίησης: Φ.Δ.Λ.Π.Ι.) 

 
Περιγραφή: 
Σχεδιασμός και εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης 
(ΟΣΠ) παρακολούθησης και καταγραφής των χαρακτηριστικών των υδάτων της 
Λίμνης Παμβώτιδας πραγματοποιώντας μετρήσεις σε επιλεγμένες θέσεις, με τη 
χρήση χημικών/βιολογικών αισθητήρων και ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφοριών και 
Επικοινωνίας). 

 
 
 
 
 



 
 
11. Τύπος έργου/υπο-έργου: 
Δημιουργία ενυδρείου 
(300.000,00€, φορέας υλοποίησης: Φ.Δ.Λ.Π.Ι.) 

 
12. Τύπος έργου/υπο-έργου: 
Κατάργηση του υπάρχοντος κρηπιδώματος 
(φορέας υλοποίησης: Φ.Δ.Λ.Π.Ι.) 
 
 
 
Μέτρα προτεραιότητας Ε.2Α. 
1. Τύπος έργου/υπο-έργου: 
Μέτρα αποκατάστασης του διαταραγμένου οικοσυστήματος της Λίμνης Παμβώτιδας  
(915.000,00€, φορέας υλοποίησης: Φ.Δ.Λ.Π.Ι.)  
 

Περιγραφή: 
Στόχος της δράσης είναι η λήψη μέτρων τόσο για την βελτίωση των 
χαρακτηριστικών της λίμνης Παμβώτιδας αυτής καθεαυτής, όσο και της λεκάνης 
απορροής της ώστε τα μέτρα αυτά να είναι αποτελεσματικά σε βάθος χρόνου.  

 
2. Τύπος έργου/υπο-έργου: 
Καθαρισμός της λίμνης από ρυπαντικά φορτία διαχείριση των καλαμώνων,  πρόληψη/ 
αντιμετώπιση ρύπανσης από πετρελαιοειδή  
(650.000,00€, φορέας υλοποίησης: Φ.Δ.Λ.Π.Ι.) 
 
 

Περιγραφή: 
Εφαρμογή δέσμης μέτρων βελτίωσης ευτροφικών συνθηκών εντός της λίμνης 
Παμβώτιδας και η ετήσια διαχείριση των καλαμώνων. Περιλαμβάνει την προμήθεια 
σκάφους/ πλατφορμας (20m Χ 8m), προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού 
καθαρισμού λίμνης, εξοπλισμού πρόληψης ρύπανσης και απορρύπανσης και ενός 
γερανού με τον ειδικό εξοπλισμό, καθώς και τα λειτουργικά του έξοδα (καύσιμα, 
συντήρηση, προσωπικό) για την περίοδο 2017-2021.  

 
3. Τύπος έργου/υπο-έργου: 
Δημιουργία χώρων με μικρές υδατοσυλλογές 
(600.000,00€, φορέας υλοποίησης: Φ.Δ.Λ.Π.Ι.) 
 
 
4. Τύπος έργου/υπο-έργου: 
Διατήρηση φυτοφρακτών με τη δυνατότητα σήμανσης των προϊόντων τους των 
συνεργαζόμενων ατόμων 
(250.000,00€, φορέας υλοποίησης: Φ.Δ.Λ.Π.Ι.) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
5. Τύπος έργου/υπο-έργου: 
Διατήρηση μεγάλων και ώριμων δέντρων, που αποτελούν καταφύγιο για είδη πανίδας 
(12.000,00€, φορέας υλοποίησης: Φ.Δ.Λ.Π.Ι.) 
 
 
6. Τύπος έργου/υπο-έργου: 
Αποχωματώσεις 
(φορέας υλοποίησης: Φ.Δ.Λ.Π.Ι.) 
 
 
7. Τύπος έργου/υπο-έργου: 
Ανταλλαγή σημαντικών οικολογικά  παραλίμνιων εκτάσεων 
(φορέας υλοποίησης: Φ.Δ.Λ.Π.Ι.) 
 
 
8. Τύπος έργου/υπο-έργου: 
Διαχειριστικές Δράσεις σε υγροτοπικές και υγρολιβαδικές περιοχές για την προστασία 
ενδημικών και σπάνιων είδών  
(φορέας υλοποίησης: Φ.Δ.Λ.Π.Ι.) 
 
 
 
Μέτρα προτεραιότητας Ε.2Β. 
 
1. Τύπος έργου/υπο-έργου: 
Επαναδημιουργία τμήματος της λίμνης Λαψίστας (έπειτα από ειδική μελέτη) 
(φορέας υλοποίησης: Φ.Δ.Λ.Π.Ι.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


