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ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕ∆ΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΤΟΤΕ και ΤΩΡΑ .                                                                                                                                                              . 
Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’50, το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, υδρολογικά, παρέµενε 
αναλλοίωτο επί αιώνες ένα οργανωµένο οικοσύστηµα-υγροβιότοπος, µέρος του οποίου 
κατακλύζονταν από νερά, µόνιµα ή περιοδικά και το οποίο αποτελούνταν από: 
 

  ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙ∆Α (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) Έκταση  
(στρέµµατα) 

Α. 1. Η λίµνη των Ιωαννίνων, µε υψόµετρο υπερχειλιστή +469,54, µε 
λεκάνη απορροής, σήµερα, περί τα 220 τ.χ. υπήρχε από πάντα Το 
µέσο ύψος βροχής είναι της τάξης των 1.200 χιλιοστών. Η ποσότητα 
του όµβριου νερού που τροφοδοτεί την λίµνη είναι σηµαντικό.  

23.000 

ΈΛΗ, ΗΜΙΜΟΝΙΜΕΣ, ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕ∆ΙΟΥ 

  
Θέση - Περιγραφή Έκταση 

(στρέµµατα) 
1. Η λίµνη της Λαψίστας (εκτεταµένο και αβαθές τέλµα), έκτασης περί 

τα 15.000 στρέµµατα, µε περιοδική (κυρίως χειµερινή) κατάκλυση. 
Την θερινή περίοδό, µικρό της µέρος παρέµενε έλος. 

15.000 

2. Παρόχθιες εκτάσεις λίµνης Παµβώτιδας, (περιοχή Αµφιθέας – 
Περάµατος). Την θερινή περίοδο συνήθως ήταν έλος 

1.000 

3 Παρόχθιες εκτάσεις λίµνης Παµβώτιδας, (περιοχή Κατσικάς – 
Ανατολής). Την θερινή περίοδο συνήθως ήταν έλος 

2.500 

4 Ηµιµόνιµο έλος Κουτσελιού, αποστραγγιζόµενο βραδύτατα µέσω 
καταβοθρών 

2.500 

5 Περιοχή Λαγκάτσας. 3.500 

Β. 

6 Άλλες περιοδικώς κατακλυζόµενες εκτάσεις 12.500 

Σύνολο µονίµως ή περιοδικά κατακλυζόµενης έκτασης, 37.000 

ΠΗΓΕΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕ∆ΙΟΥ 

Στις νότιες κλιτείες του όρους Μιτσικελίου εµφανίζεται µια σειρά καρστικών πηγών επαφής, 
τροφοδοτούµενες  εκ του υπερκειµένου ασβεστολιθικού όγκου του όρους Μιτσικελίου. Στην 
υπόλοιπη περιοχή δεν εµφανίζονται άξιες ιδιαίτερης µνείας πηγαίες εµφανίσεις. Αξίζει να 
αναφέρουµε ότι ανάλογα µε τη στάθµη της λίµνης των Ιωαννίνων έχουµε διοχέτευση νερών προς 
τον υδροφόρο ορίζοντα του Μιτσικελίου ή και αντίστροφα. ∆ηλαδή οι φυσικού υδάτινοι πόροι του 
Μιτσικελιού λειτουργούν πότε σαν καταβόθρες και πότε σαν πηγές, οι οποίες καλούνται 
ΕΣΤΕΒΕΛΕΣ (φαινόµενα του ΕΣΤΕΒΕΛΙΣΜΟΥ). Αναφέρεται ότι τον χειµώνα, που ανέβαινε η 
στάθµη της λίµνης, το νερό έµπαινε-διείσδυε στο Μιτσικέλι, φιλτράρονταν και έβγαινε καθαρό 
την άνοιξη και το καλοκαίρι, που υποχωρούσε η στάθµη της. Έτσι τα ριζά του Μιτσικελίου 
τροφοδοτούσαν σε συνεχή βάση τη λίµνη των Ιωαννίνων µε καθαρό νερό. Οι κυριώτερες πηγές 
από Βορρά προς Νότο είναι οι ακόλουθες:  
 

1. 

Πηγές Τούµπας 
Πηγάζουν  στις υπώρειες του όρους Μιτσικελίου, είναι σηµαντικής παροχής 600 έως 900 
λίτρα ανά δευτερόλεπτο και  παρουσιάζουν την µικρότερη σχετικά διακύµανση παροχής. 
Εµφανίζονται σε υψόµετρο +465,50. Πριν από την κατασκευή της σήραγγας της 
Λαψίστας, οι πηγές τροφοδοτούσαν το έλος της Λαψίστας.. 

2. 

Πηγές Κρύας: 
Πηγάζουν κι αυτές, στις υπώρειες του όρους Μιτσικελίου σε υψόµετρο +473,00 µε 
παροχή της τάξης των 200 – 600 λίτρων το δευτερόλεπτο. Από τις πηγές αυτές υδρεύεται 
ή πόλη των Ιωαννίνων. Οι πηγές αυτές αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγµα καρστικών 
εµφανίσεων, µε σηµαντική διακύµανση της παροχής, ανάλογα µε τον ρυθµό των 
βροχοπτώσεων.  
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3. 

Πηγές Σαντινίκου 
Πηγές περιορισµένης σηµασίας, οι οποίες πηγάζουν σε υψόµετρο +472,00. Εµφανίζουν 
µεγάλη ετήσια διακύµανση, µε µέση παροχή 100 λίτρα ανά δευτερόλεπτο, εκβάλουν 
στην Λίµνη, και αρχικά συνέβαλαν στην δηµιουργία του έλους του Περάµατος.  

4. 
Πηγές Ντραµπάτοβας 
Βρίσκονται στην επιφάνεια της στάθµης της λίµνης, Λειτουργούσε (πλην άλλων 
µικρότερων) ως ΕΣΤΕΒΕΛΑ. 

5. 
Πηγή Αµφιθέας 
Βρίσκεται σε υψόµετρο περί τα +472 µ. µε σχετικά περιορισµένη παροχή της τάξης των 
100 λίτρων ανά δευτερόλεπτο. 

ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ 

Καταβόθρα είναι µια βαθιά σχισµατιά-χωνεύτρα που ρουφάει τα νερά. 
Καταβόθρα υπήρχε στην περιοχή της Καστρίτσας, οι χωνεύτρες της Μπινίκοβας Ι και ΙΙ, όπως 
ονοµαζόταν, όπου λειτουργούσε µύλος. Καταβόθρες τροφοδοτούν τους µύλους της Κληµατιάς, 
άλλες υπήρχαν κοντά στο χωριό Λυγγιάδες, κοντά στον περίβολο του Μοναστηριού των Άγιων 
Ανάργυρων στο Στρούνι (απέναντι από το Νησί). 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΕΡΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  

Λίµνη - Έλος Λαψίστας 
Η λίµνη της Λαψίστας κάλυπτε τη λεκάνη, όπου δεσπόζει το χωριό Λαψίστα, στο οποίο οφείλει και το 
όνοµά της. Η στάθµη της ήταν σε χαµηλότερο υψόµετρο από τη στάθµη της λίµνης των Ιωαννίνων. Η 
επιφάνειά της αυξοµειώνονταν µε την εναλλαγή των εποχών. Κατά την περίοδο του χειµώνα µε τις 
έντονες βροχοπτώσεις ανέβαινε η στάθµη της λίµνης των Ιωαννίνων και τα νερά της ξεχείλιζαν από την 
πλευρά του Περάµατος, όπου είναι και το χαµηλότερο σηµείο της. Οι συνεχείς ποσότητες νερού που 
δεχόταν τον χειµώνα η λεκάνη της Λαψίστας είχαν ως συνέπεια την άνοδο της στάθµης της λίµνης της σε 
υψηλότερες περιοχές προς Νεοχώρι-Ασφάκα-Πετσάλι. Η λίµνη της Λαψίστας ήταν µικρότερη σε έκταση 
και είχε µικρότερο βάθος από τη λίµνη των Ιωαννίνων. Όταν τον χειµώνα η χωρητικότητα της λεκάνης 
της λίµνης  Λαψίστας έφτανε σε οριακό σηµείο, τα πλεονάζοντα νερά της έβρισκαν διέξοδο στις 
καταβόθρες των Μύλων Μπριάτουκας και στις ψηλότερες καταβόθρες του Ραϊδιού. Από εκεί οδηγούνταν 
υπόγεια στους µύλους της Βελτσίστας (δηλαδή της Κληµατιάς) και στη συνέχεια στον ποταµό Καλαµά. 
Την άνοιξη και µέχρι το καλοκαίρι υποχωρούσε διαδοχικά η στάθµη των νερών της λίµνης Λαψίστας και 
περιορίζονταν η επιφάνειά της, δηµιουργώντας εύφορο έδαφος κατάλληλο για σηµαντικά αποδοτικές 
µονοκαλλιέργειες. Για τον έλεγχο της στάθµης των νερών και την καλλίτερη κατανοµή τους την περίοδο 
άνοιξης-καλοκαιριού στις αποκαλυπτόµενες εκτάσεις της Λαψίστας είχε δηµιουργηθεί ένα σύστηµα 
λειτουργίας ιδιοκτησίας Ντούµα-Αθανασιάδη. Τα νερά από τις πηγές Τούµπας διέσχιζαν µέσω ενός 
αυλακιού, που αποκαλείται «παλιαύλακο», την κτηµατική περιοχή της Λαψίστας (σε απόσταση περίπου 
100 µέτρων από τη Λαψίστα) µέχρι να καταλήξουν στα χωνέµατα των Μύλων Ροδοτοπίου-Λαψίστας. 
Λίµνη - Έλος Λαγκάτσας 
Στην περιοχή Λαγκάτσας, κατά την περίοδο του χειµώνα σχηµατίζεται ένα έλος-λίµνη 3.500 στρεµµάτων. 
Περιοδικά από την άνοιξη και µέχρι το καλοκαίρι αποκαλυπτόταν το µεγαλύτερο µέρος της επιφανείας 
της, την διέσχιζε δε, σε όλο το µήκος της µια τάφρος, η οποία έφερνε και το όνοµά της. Η εν λόγω τάφρος 
διέσχιζε τα κάτω Μάρµαρα (όπου και η γέφυρα των Κάτω Μαρµάρων), συνέχιζε στην περιοχή Σταυράκι 
(όπου και η γέφυρα Σταυρακίου), περνούσε από το κτήµα Γκανή (όπου το σηµερινό Carfur) και έστριβε 
µέχρι να φτάσει έξω από τα όρια και στο ύψος του κτιριακού συγκροτήµατος των ΤΕΙ, για να σταµατήσει 
στην κτηµατική περιοχή Ανατολής (µετά τη θέση όπου βρίσκεται το σηµερινό ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ 
ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ). Στην περιοχή της Λαγκάτσας ήταν το βοϊδολίβαδο Σταυρακίου (όπου η 
σηµερινή Λαχαναγορά και το γήπεδο Σταυρακίου), το βοϊδολίβαδο Νεοχωρόπουλου, καθώς και εκείνο 
της Ανατολής 
Έλος Κουτσελιού 
Έκτασης περίπου 2.500 στρεµµάτων, σχηµατιζόταν τον χειµώνα από τα νερά των βροχών στην περιοχή 
µεταξύ του χωριού Πλάτανος και της πίσω πλευράς του βράχου της Καστρίτσας και ονοµαζόταν από τους 
ντόπιους ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑ. Αποστράγγιζε κυρίως από τις καταβόθρες της Μπινίκοβας. 
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Απεικόνιση πηγών – καταβοθρών – και επί µέρους κατακλυζόµενων περιοχών 

 
Με τους βαλκανικούς πολέµους του 1912-13 απελευθερώθηκαν από τους Τούρκους Ήπειρος-

Μακεδονία και Θράκη και προσαρτήθηκαν στην Ελλάδα. Μετά τη µικρασιατική καταστροφή του 
1922 και την ανταλλαγή πληθυσµών µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ξεριζώθηκαν βίαια ενάµιση 
εκατοµµύριο άνθρωποι από τις µικρασιατικές εστίες τους, για να διασπαρθούν σαν πρόσφυγες το 
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1922-1924 σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η ελληνική διοίκηση βρέθηκε µπροστά στο δίληµµα 
λήψεως οριστικών αποφάσεων για την αποκατάσταση των γηγενών αγροτικών πληθυσµών, που ήταν 
στην πλειοψηφία τους δουλοπάροικοι-κολλήγοι στους τσιφλικάδες µπέηδες και αγάδες των πόλεων, 
καθώς και για την απρόσκοπτη ενσωµάτωση του προσφυγικού στοιχείου.  

Έτσι µε τις διανοµές του Υπουργείου Γεωργίας 1924, 1927, 1929 δόθηκε στρεµµατικός κλήρος 
στα ενήλικα άτοµα κάθε οικογένειας των ντόπιων καλλιεργητών του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και 
στις περιοχές, όπου επί τουρκοκρατίας ήταν εγκατεστηµένοι. Για τον λόγο αυτό οι οικισµοί τους 
χαρακτηρίστηκαν ως προ του 1923 υφιστάµενοι.  

Ταυτόχρονα στις περισσευούµενες εκτάσεις των τσιφλικιών εγκαταστάθηκαν οι χαρακτηρισµένοι 
ως αγρότες µικρασιάτες πρόσφυγες και πήραν κλήρο στις νεοσυσταθείσες κοινότητες Ανατολής, 
Μπάφρας, Νεοκαισάρειας, καθώς επίσης και στον παραλίµνιο συνοικισµό Μάτσικα. Σε κάθε 
κοινότητα του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων λήφθηκε πρόνοια να υπάρχουν διαθέσιµες εκτάσεις για 
µελλοντικές διανοµές σε νέους κληρούχους, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν άλλες συνεταιρικές ή 
βοϊδολίβαδα (εκτάσεις για βοσκή) και άλλες ως δασικές εκτάσεις. 

Το ελληνικό κράτος στα πλαίσια της καλλίτερης αξιοποίησης των περιοχών, σύµφωνα µε τις 
κρατούσες αντιλήψεις εκείνης της εποχής, µελέτησε και άρχισε να εφαρµόζει βάσει προγράµµατος τη 
συστηµατική αποξήρανσή τους, για να εξασφαλιστούν καλλίτερες γεωργικές αποδόσεις, καθώς και 
για να εξαφανιστούν οι µόνιµες εστίες των κουνουπιών, που αναπτύσσονταν σε αρκετά έλη και 
προκαλούσαν ελονοσία (µαλάρια). 

ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΕΚΑΝΟΠΕ∆ΙΟΥ 

1 Την χρονική περίοδο 1949-50 αποξηράνθηκε το έλος Κουτσελιού, εκτάσεως 2.500 στρεµµάτων, µε την 
κατασκευή µιας τάφρου 8 χλµ. περίπου (Τάφρος Καστρίτσας, Τάφρος Κατσικάς), που µαζεύει τα νερά 
της περιοχής και τα οδηγεί στη λίµνη των Ιωαννίνων, κοντά στην παλιά καταβόθρα της Μπινίκοβας (ή 
στον µύλο του Βέηπ). Αυτό το έλος σχηµατιζόταν τον χειµώνα από τα νερά των βροχών στην περιοχή 
µεταξύ του χωριού Πλάτανος και της πίσω πλευράς του βράχου της Καστρίτσας.  

2 Επί κυβερνήσεως Ιωάννου Μεταξά το 1938-39 µπήκε σε εφαρµογή από την αγγλική κατασκευάστρια 
εταιρεία BOOT η διάνοιξη της τεχνητής σήραγγας κοντά στις χωνεύτρες Ραϊδιού µεταξύ Ροδοτοπίου-
Νεοχωρίου για την αποµάκρυνση των νερών της Λαψίστας και τη διοχέτευσή τους στον ποταµό 
Καλαµά. Τα οριστικά σχέδια για την αποξήρανση της λίµνης Λαψίστας είχαν συνταχθεί το 1932 από 
τον M. Mac Donald και προβλέπονταν η έξοδος της σήραγγας στο χωριό Κληµατιά. Μεσολάβησε ο Β΄ 
Παγκόσµιος πόλεµος και η σήραγγα έµεινε ηµιτελής. Αρχές της δεκαετίας του ’50 επανήλθε στο 
προσκήνιο η υλοποίηση της αποστράγγισης της λίµνης Λαψίστας. Έτσι την περίοδο 1954-58 
ολοκληρώνεται η διάνοιξη της αποστραγγιστικής σήραγγας, µήκους 4.100 µ. παροχετευτικής 
ικανότητας 40 κυβικών µέτρων ανά δευτερόλεπτο. Παράλληλα κατασκευάζεται η κεντρική 
συλλεκτήρια τάφρος της Λαψίστας, µήκους 17 χλµ., για την αποστράγγιση ολόκληρης της περιοχής και 
τη ρύθµιση των εκροών της λίµνης Παµβώτιδας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε επίσηµα 
έγγραφα. Στη συνέχεια κατασκευάζονται τα δευτερεύοντα (παράπλευρα) αποστραγγιστικά αυλάκια. Η 
κεντρική συλλεκτήρια τάφρος Λαψίστας ξεκινάει από τη χαµηλότερη στάθµη της λίµνης των 
Ιωαννίνων-που είναι στο Πέραµα-και καταλήγει στο στόµιο της τεχνητής σήραγγας κοντά στις 
χωνεύτρες Ραϊδιού, αφού περάσει όλη την περιοχή του Περάµατος και αφού µέσω Λυκοστόµου 
διασχίσει περίπου στο µέσον την περιοχή της λίµνης Λαψίστας. 

3. Στις αρχές Μαρτίου 1958 ξεκινούν οι εργασίες για την αποξήρανση της περιοχής Λαγκάτσας, όπου 
κατά την περίοδο του χειµώνα σχηµατίζεται ένα τέλµα-λίµνη έκτασης 3.500 στρεµµάτων. Περιοδικά 
από την άνοιξη και µέχρι το καλοκαίρι αποκαλυπτόταν το µεγαλύτερο µέρος της επιφανείας της και 
τότε τη διέσχιζε σε όλο το µήκος της µια τάφρος, η οποία έφερνε και το όνοµά της. Η εν λόγω τάφρος 
διέσχιζε τα κάτω Μάρµαρα (όπου και η γέφυρα των Κάτω Μαρµάρων), συνέχιζε στην περιοχή 
Σταυρακίου (όπου και η γέφυρα Σταυρακίου), περνούσε από το κτήµα Γκανή (όπου το σηµερινό 
συγκρότηµα Carfur) και έστριβε µέχρι να φτάσει έξω από τα όρια και στο ύψος του κτιριακού 
συγκροτήµατος των ΤΕΙ, για να σταµατήσει στην κτηµατική περιοχή Ανατολής (µετά τη θέση όπου 
βρίσκεται το σηµερινό ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ). Στην περιοχή της Λαγκάτσας 
ήταν το βοϊδολίβαδο Σταυρακίου (όπου η σηµερινή Λαχαναγορά και το γήπεδο Σταυρακίου), το 
βοϊδολίβαδο Νεοχωρόπουλου, καθώς και εκείνο της Ανατολής.  

Το 1958-59 κατασκευάστηκε τεχνητή σήραγγα, µήκους 1050 µέτρων, παροχετευτικής ικανότητας 17 
κυβικών µέτρων ανά δευτερόλεπτο, παραβολικής διατοµής 3,90χ3,50µ. στον βράχο της Ανατολής, µε 
συνέπεια να δοθεί διέξοδος στα λιµνάζοντα νερά της Λαγκάτσας προς τη λίµνη των Ιωαννίνων. Αµέσως 
µετά την αποξήρανση της περιοχής βελτιώθηκαν το 1960-61 οι µαιανδρισµοί και η διατοµή της εν λόγω 
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συλλεκτήριας τάφρου, για να είναι πιο οµαλή η ροή των  επιφανειακών νερών (νερά βροχών), που µέχρι 
σήµερα παραλαµβάνει και τα οδηγεί στη λίµνη. Την ίδια περίοδο και από την αντίθετη κατεύθυνση 
οδηγήθηκαν τα νερά του χειµάρρου Αµπελιάς-Πεδινής στην τάφρο της Λαγκάτσας και έτσι εξασφαλίστηκε 
η οµαλή απορροή τους στη λίµνη των Ιωαννίνων. 

4. Τη δεκαετία του ’60 ξεκινούν και ολοκληρώνονται από την τεχνική εταιρεία Ε∆ΟΚ-ΕΤΕΡ τα 
εγγειοβελτιωτικά έργα του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, που αποσκοπούν στην άρδευση και συστηµατική 
καλλιέργεια των εκτάσεων µε άντληση νερού από τη λίµνη των Ιωαννίνων. Όλες οι µελέτες , βάσει των 
οποίων εκτελούνται τα έργα, αντιµετωπίζουν τη λίµνη σαν µια µεγάλη στέρνα-δεξαµενή αποθήκευσης 
νερού, που δέχεται αποκλειστικά και µόνο τα νερά των βροχοπτώσεων από τους χειµάρρους που 
καταλήγουν σ’ αυτήν. Ταυτόχρονα γίνεται διευθέτηση των χειµάρρων, ώστε εκτός από τα νερά των 
βροχών να συγκεντρώνουν και να µεταφέρουν τα νερά των χωραφιών, για να λειτουργούν και ως 
χείµαρροι και ως αποχετευτικοί-αποστραγγιστικοί τάφροι. 

5. Αποστραγγίζονται οι ελώδεις εκτάσεις Ανατολής-Κατσικάς, που βρίσκονται στη νότια όχθη της λίµνης, 
2.500 στρεµµάτων περίπου. Πριν από το 1969 ολοκληρώνονται τα αρδευτικά έργα της Α΄ Ζώνης του 
λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, όπως έχει χαρακτηριστεί η νότια-νοτιοανατολική πλευρά των εκτάσεων γύρω 
από τη λίµνη (κτηµατικές περιοχές Μπάφρας-Νεοκαισάρειας-Ανατολής-Κατσικάς-Λογγάδων-
Βασιλικής-Καστρίτσας-Πλατανιάς). Στις εν λόγω εκτάσεις η άρδευση είναι επιφανειακή µέσω τεχνητών 
καναλιών. Τα αρδευτικά έργα της Β΄ Ζώνης του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων περιλαµβάνουν τη βόρεια-
βορειοδυτική πλευρά των εκτάσεων στον χώρο, που καταλάµβανε ο υγροβιότοπος λίµνη της Λαψίστας. 
Εδώ, στις κτηµατικές περιοχές Ελεούσας-Κρύας-Λαψίστας-Ροδοτοπίου, όπου τα εδάφη είναι οργανικά 
και διαπερατά, η άρδευση γίνεται µε καταιονισµό, στην κτηµατική δε περιοχή Πετσάλης, όπου τα εδάφη 
είναι ανόργανα, η άρδευση είναι επιφανειακή και γίνεται µέσω τεχνητών καναλιών. Με τον αναδασµό 
που ακολουθεί, γίνεται η συστηµατοποίηση και ο ορθογωνισµός των εκτάσεων, προκειµένου να δοθούν 
κατά το δυνατόν ενιαίοι κλήροι, ικανοί να διασφαλίσουν την αύξηση της γεωργικής παραγωγής και του 
εισοδήµατος των δικαιούχων αγροτών. 

6. Το 1972 ολοκληρώνεται το «ανάχωµα της Αµφιθέας», χωµατόδροµος στη βόρεια πλευρά της λίµνης, 
που αποκόπτει το έλος Περάµατος-Στρουνίου, συνολικής εκτάσεως 800 στρεµµάτων. Ξεκινάει από το 
Πέραµα και καταλήγει στην έξοδο της Αµφιθέας (Στρούνι), µε αποτέλεσµα να αποκλείει την άµεση 
επικοινωνία της λίµνης µε τις πηγές του σπηλαίου του Μιτσικελιού στη θέση Μπλιτς-Κιόσκι στην 
Αµφιθέα καθώς και από εκείνη του Σεντενίκου (στη διακλάδωση προς το στρατόπεδο Περάµατος 

7. Την δεκαετία του 1960, αποστραγγίζονται οι ελώδεις εκτάσεις Ανατολής-Κατσικάς, που βρίσκονται στη 
νότια όχθη της λίµνης, 2.500 στρεµµάτων περίπου 

 
Πορεία της τάφρου της Λαψίστας – Σηµαντικές Βιοµηχανίες που χρησιµοποιούν την τάφρο 

σαν αποδέκτη των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων τους. 

 
 

. 
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Γενική διάταξη χειµάρρων – τάφρων – αναχωµάτων.  

 
  
 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

1. Η αντιπληµµυρική προστασία της περιοχής, σε πρώτο στάδιο,  επιτεύχθηκε µε την κατασκευή των 
προαναφερθέντων βασικών έργων  (σήραγγα Λαψίστας, Λαγκάτσας κλπ.), βελτιώθηκε δε µε την 
διευθέτηση των διαρρεόντων την περιοχή χειµάρρων, οι οποίοι εντάχθηκαν εις το αποχετευτικό 
δίκτυο, ως πρωτεύουσες τάφροι, όπου αυτό ήταν υψοµετρικά δυνατόν. 

∆ια του κεντρικού ρυθµιστή εκροών της λίµνης Παµβώτιδας, που βρίσκεται στο ∆∆ του Περάµατος, 
επιτυγχάνεται η διατήρηση της στάθµης της λίµνης στο επιθυµητό υψόµετρο των +469,54 µ. και η 
ρύθµιση των πληµµυρικών εκροών προς την σήραγγα της Λαψίστας, µέσω της οµώνυµης τάφρου.. 

Σην λίµνη Παµβώτιδα συρρέουν οι απορροές ολικής λεκάνης 222,8 τ.χ. περιλαµβανοµένης και της 
επιφάνειας της λίµνης.  

2. ∆εδοµένου ότι η παροχετευτικότητα της σήραγγας Λαψίστας είναι περιορισµένη, ενίοτε µη 
επαρκούσα για την κανονική, άνευ πληµµυρισµού αποχέτευση της ίδιας λεκάνης, οι υπό κανονικές 
συνθήκες εκροές της Παµβώτιδας προς την σήραγγα Λαψίστας καθορίστηκαν σε 40 κ.µ /δλ. Έτσι ο 
συρρέων εις την Παµβώτιδα όγκος ύδατος θα υφίσταται ανάσχεση εις την λίµνη, της οποίας η 
στάθµη θα ανέρχεται ψηλότερα της καθορισθείσης στάθµης  υπερχείλισης +469,54 και µέχρι µιας 
ανεκτής ανώτατης στάθµης ανασχέσεως, 0,50 µ. ψηλότερα για χρονικό διάστηµα 6,5 ηµερών. 

Η ανύψωση της στάθµης της λίµνης µέχρι  της ανώτατης ανεκτής στάθµης αντιµετωπίζει  επιτυχώς 
συρροές  υπό συχνότητα µία ανά δεκαετία. Εις περιπτώσεις πλέον επικινδύνων συρροών θα πρέπει 
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αναγκαστικά να αποφορτίζονται προς Λαψίστα µεγαλύτερες ποσότητες ύδατος (µέχρι 80 κ.µ./δλ) 
έστω και εάν οι εκεί επικρατούσες συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, καθόσον µε υπέρβαση της ανεκτής 
ανώτατης στάθµης, θα κατακλύζονταν οι παραλίµνιοι οδοί της πόλης. 

3. ∆ια της σήραγγας Λαψίστας παροχετεύονται προς τον Καλαµά οι συρροές της ιδίας υδρολογικής 
λεκάνης (Λαψίστας), επιφανείας απορροής 174,1  τ.χ. καθώς επίσης και εκείνες της λεκάνης της 
λίµνης Παµβώτιδας ολικής επιφανείας 222,8 τ.χ. Έτσι η σήραγγα της Λαψίστας εξυπηρετεί ολική 
οµβροδόχο λεκάνη επιφάνειας 396,9 τ.χ . 

Η παροχετευτική  ικανότητα της σήραγγας 40 κ.µ /δλ είναι µε τα σηµερινά κριτήρια της πλήρους 
γεωργικής αξιοποίησης της περιοχής µάλλον περιορισµένη. Για πληµµύρες συχνότητας 1 :13 
προκαλείται πληµµυρισµός 6.800 στρεµµάτων επί 4,5 περίπου ηµέρας. 

4.  Το έλος Περάµατος-Στρουνίου, συνολικής εκτάσεως 800 στρεµµάτων, αποκόπτεται από την λίµνη 
Παµβώτιδα µε την κατασκευή, το 1972. του αναχώµατος της Αµφιθέας, µήκους περί τα 1.000 µέτρα. 
Όµως ποτέ η περιοχή αυτή δεν αποξηράνθηκε τελείως λόγω των πηγών Σεντενίκου (στη διακλάδωση 
προς το στρατόπεδο Περάµατος) και της Αµφιθέας. Το ανάχωµα Αµφιθέας απέκοψε την εισροή των 
πηγαίων νερών Μιτσικελίου στην υδάτινη επιφάνεια. Ένα µέρος των νερών διοχετεύεται στην 
Παµβώτιδα µε άντληση, η θέση όµως της εισροής κοντά στο θυρόφραγµα εξόδου Περάµατος θέτει 
εν αµφιβόλω το όφελος σε σχέση µε το κόστος άντλησης. Το πλεονάζων νερό οδηγείται στην τάφρο 
της Λαψίστας, µέσω υπόγειου αγωγού, κάτω από το ∆∆ περάµατος. 

 
5. Η σήραγγα της Λαγκάτσας, της οποίας η παροχετευτικότητα είναι 17 κ.µ /δλ δεν µπορεί εν γένει να 

εξυπηρετήσει πλήρως την παροχέτευση της οµώνυµης λεκάνης, χωρίς πληµµυρισµό της ανάντη 
περιοχής. Έτσι µε ηµερήσιο ύψος βροχής συχνότατος 1 :2 έχουµε πληµµυρισµό 1.080 στρεµµάτων. 
∆ια δε ύψος βροχής εντός διηµέρου συχνότητας 1:13 έχουµε πληµµυρισµό 2.400 στρεµµάτων. 

Μικρό τµήµα της περιοχής της Λαγκάτσας, αποστραγγίζεται εξυπηρετούµενο από την τάφρο της 
Μπάφρας δια των οµωνύµων καταβοθρών.   

6. Στην περιοχή της  Ανατολής χαµηλή έκταση 4.700 στρέµµατα προστατεύεται από τις διακυµάνσεις 
της στάθµης της λίµνης δια του παραλιµνίου αναχώµατος Ανατολής, η δε αποστράγγιση και 
παροχέτευση αυτής πραγµατοποιείται µε άντληση από το αντλιοστάσιο Κατσικάς.  

7. Το ρέµα Σερβιανών (τάφρος Τ7) παροχετεύεται  µέσω της χαµηλής περιοχής της Ανατολής απ' 
ευθείας στην λίµνη.. 

8. Η περιοχή Πόρου αποχετεύεται και αποστραγγίζεται δια φυσικής ροής προς Παµβώτιδα. 
9. Κατάλληλο σύστηµα περιµετρικών  τάφρων απάγει απευθείας προς Παµβώτιδα τις συρροές εκ των 

υψοµετρικώς υψηλότερων  εκτάσεων 
10. Για τα ρέµατα, που έχουν ορεινή λεκάνη απορροής και που εµφανίζουν σηµαντικές πληµµυρικές 

παροχές, ζητήθηκε µια ικανοποιητική ασφάλεια. Έτσι η παροχή των χειµάρρων υπολογίστηκε, για 
συχνότητα µια ανά δεκαετία. Για τον  υπολογισµό των τάφρων αποχετεύσεως όµβριων υδάτων των 
πεδινών περιοχών δεν κρίθηκε απαραίτητο να επιζητηθεί υψηλή ασφάλεια 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε εξαιρετικές βροχοπτώσεις προβλέπονταν να πληµµυρίζουν 6.800 
στρέµµατα στη Λαψίστα και 2.400 στρέµµατα στη Λαγκάτσα. «Εφόσον κατά γενικό κανόνα η 
κατάκλυσις θα λαµβάνει χώραν κυρίως κατά τας εποχάς των µεγάλων βροχοπτώσεων του Φθινοπώρου 
και Χειµώνος οπότε τα καλλιεργούµενα φυτά δεν θα ευρίσκονται εις την ενεργόν ανάπτυξίν των ουδεµία 
ζηµιά θα είναι δυνατόν να παρουσιασθή. ∆ιά κάθε ασφάλειαν, εις τας περιοδικώς κατακλυζοµένας 
εκτάσεις, θα αποφευχθή η καλλιέργεια µονίµων φυτειών» (Μελέτη 1966). 
Σήµερα σε κάποιο βαθµό οι υπόψη περιοχές οικοδοµήθηκαν .. η Εγνατία Οδός διέρχεται από αυτές. 
 
ΟΦΕΛΗ:  

1. Σηµαντική αντιπληµµυρική προστασία. 
2. Απόδοση σηµαντικών εκτάσεων προς καλλιέργεια, περί τις 60.000 στρέµµατα. Σήµερα 

καλλιεργούνται περί τις 15.000 στρέµµατα. 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 

1. Από την κατασκευή των αναχωµάτων περιορίστηκε (σε κάποιο βαθµό) η επιφάνεια της λίµνης 
Παµβώτιδας, καθώς επίσης µετατράπηκε σε µια µεγάλη κλειστή λεκάνη-οµβροδεξαµενή, η 
οποία ουσιαστικά δέχεται µόνο τα νερά των βροχοπτώσεων και των χειµάρρων-τάφρων. Σε 
κάποιο βαθµό αποµονώθηκε από τον περιβάλλοντα φυσικό της χώρο, καθώς αποκλείστηκε  η 
επικοινωνία της µε την υπόγεια λεκάνη των φυσικών πηγών στα ριζά του Μιτσικελίου Οι εν 
λόγω πηγές, κάποιες µε αµφίδροµη λειτουργία, συντελούσαν στον αυτοκαθαρισµό της. 

2. Πριν την κατασκευή των αποστραγγιστικών τάφρων, τα οργανικά φορτία αφοµοιώνονταν στις 
λεκάνες κατάκλισης µέσω φυσικών διεργασιών, εµπλουτίζοντας τα εδάφη. Σήµερα αυτά 
απορρέουν είτε στην λίµνη, είτε στην τάφρο της Λαψίστας.  

3. Είναι αµφίβολο, αν η στερεοπαροχή των αποστραγγιστικών τάφρων, κατακρατείται στο 
σύνολό της, στα ανασχετικά φράγµατα των τάφρων. ∆ιαρροή προς την λίµνη µέρους αυτών 
των στερεών, θα έχει ως αποτέλεσµα την ανύψωση του πυθµένα αυτής.  

4. Οι αγροτικές δραστηριότητες, συνεπάγονται χρήση λιπασµάτων (αζωτούχα, φωσφορούχα), τα 
οποία σε κάποιο βαθµό, καταλήγουν µε την έκπλυσή τους, µέσω των αποστραγγιστικών 
τάφρων στη λίµνη των Ιωαννίνων και στην τάφρο της Λαψίστας (κατά συνέπεια στον ποταµό 
Καλαµά. 

5. Πλείστες πτηνο-κτηνοτροφικές δραστηριότητες, αναπτύχθηκαν γύρω από την λίµνη (το 70% 
της Ελληνικής παραγωγής πουλερικών). Είναι αµφίβολη η σωστή λειτουργία των υπόψη 
µονάδων και η τήρηση των προδιαγραφών. Επίσης είναι µη επαρκής ο έλεγχος για την σωστή 
λειτουργία τους. Είναι πολύ πιθανόν, η παροχέτευση ανεπεξέργαστων λυµάτων στις 
αποστραγγιστικές τάφρους, συνεπώς είτε στην λίµνη, είτε στον ποταµό Καλαµά, να αποτελεί 
συχνό φαινόµενο. 

6. Υπάρχει συσσώρευση Βιοµηχανιών – Βιοτεχνιών (Μεταλλοβιοµηχανίες, τυροκοµεία, 
συνεργεία και πλυντήρια αυτοκινήτων, παραγωγή ζωοτροφών, ΒΙΠΕ κ.λ.π.)    

7. Με την υπέρµετρη συγκέντρωση πληθυσµού στην πόλη και στους οικισµούς γύρω από το 
λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων και λόγω της απουσίας αποχετευτικού δικτύου µε σύστηµα 
βιολογικού καθαρισµού των λυµάτων µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80, όλα τα απόβλητα 
κατέληγαν στη λίµνη, µέσω παράνοµων συνδέσεων µε το δίκτυο οµβρίων. Ως συνέπεια 
υπήρξε η συγκέντρωση µεγάλων ποσοτήτων οργανικών ουσιών, καθώς και η µικροβιακή 
ρύπανση της λίµνης, που οδήγησε στον ευτροφισµό της. Άµεση συνέπεια συνεπώς είναι και η 
σχετική επιβάρυνση του ανώτερου τµήµατος του ποταµού Καλαµά. 

8. ∆εν έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση όλων των οικισµών µε το σύστηµα βιολογικού καθαρισµού. 
Είναι άγνωστος ο τρόπος και ο τόπος διάθεσης των λυµάτων, αυτών των οικισµών. 

9. Σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης, είναι συχνό το φαινόµενο υπερχείλισης του 
αποχετευτικού δικτύου. Πιθανή αιτία είναι η σύνδεση του δικτύου οµβρίων των οικοδοµών µε 
το αποχετευτικό. Προφανής λόγος είναι ο καθαρισµός των σωληνώσεων της αποχέτευσης.  

10. Υπάρχουν αναφορές για ανεξέλεγκτη απόρριψη αστικών λυµάτων που µεταφέρονται από 
βυτιοφόρα οχήµατα στην λίµνη ή στην τάφρο ή στον Καλαµά. 

11. Η µεγαλύτερη ρύπανση της λίµνης Παµβώτιδας σε Άζωτο και Φώσφορο φαίνεται να είναι οι 
χοιροτροφικές και πτηνοτροφικές µονάδες. 
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Προτεινόµενα µέτρα από τα σχέδια διαχείρισης (Για την αναβάθµιση του Περιβάλλοντος) 

 

Κωδικός µέτρου : WD05S340 

Κατηγορία : Λοιπά µέτρα 
Ονοµασία µέτρου : Αποκατάσταση επικοινωνίας πηγών Σαντινίκου και Αµφιθέας µε την Παµβώτιδα. 
Περιγραφή : Αποκατάσταση επικοινωνίας πηγών Σαντινίκου και Αµφιθέας µε την λίµνη Παµβώτιδα 

που σήµερα φράσσεται µε αργιλικό ανάχωµα. 
 

Κωδικός µέτρου : WD05S310 

Κατηγορία : Έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης 
Ονοµασία µέτρου : Εφαρµογή ειδικού προγράµµατος ελέγχου παρουσίας δραστικών ουσιών οι οποίες 

περιλαµβάνονται σε φυτοφάρµακα και έχουν απαγορευτεί.. 
Περιγραφή : Προτείνεται η Εφαρµογή ειδικού προγράµµατος ελέγχου παρουσίας δραστικών ουσιών η 

χρήση των οποίων δεν επιτρέπεται σε φυτοπροσταστευπκά προϊόντα. Οι ουσίες οι οποίες 
δύναται να παρακολουθούνται στο πρόγραµµα ελέγχου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, 
(βλ. υπόµνηµα στο τέλος του παρόντος Πίνακα) 
Οι παραπάνω δραστικές ουσίες θα αποτελέσουν αντικείµενο παρακολούθησης του 
προτεινόµενου ειδικού προγράµµατος εφόσον αυτές δεν καλύπτονται από το εθνικό πρόγραµµα 
παρακολούθησης. Οι δειγµατοληψίες προτείνεται να διενεργούνται σε 5 σηµεία (1 ανά ΥΣ) µε 
συχνότητα 2 φορές / έτος και συγκεκριµένα τους µήνες Απρίλιο και Ιούλιο. Η συνολική 
διάρκεια του προγράµµατος θα είναι 3 χρόνια. Η παρακολούθηση προτείνεται να λάβει χώρα 
στις εκβολές των ποταµών Καλαµά, Λούρου και Αράχθου, στη Λίµνη Παµβώτιδα και στον 
βόρειο Αµβρακικό.. 

 

Κωδικός µέτρου : WD05S230 

Κατηγορία : Έργα δοµικών κατασκευών 
Ονοµασία µέτρου : Ολοκληρωµένη διαχείριση λυµάτων ∆ήµου Ιωαννιτών για την προστασία της 

λίµνης Παµβώτιδας. 
Περιγραφή : Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων, κρίνεται 

σκόπιµο να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη δροµολόγηση του έργου επέκτασης της ΕΕΛ 
Ιωαννίνων και των δικτύων αποχέτευσης για την κάλυψη των αναγκών 4 οικισµών Γ 
προτεραιότητας (Κατσίκας, Πέραµα, Ελεούσα, Ανατολή) και των παραλιµνίων οικισµών του 
∆ήµου Ιωαννιτών. Πρόκειται για ένα ενταγµένο έργο στο ΕΠΠΕΡΑΑ (κωδικός MIS 340208) 
και ώριµο από άποψη τεχνικών και περιβαλλοντικών µελετών, έτοιµο προς δηµοπράτηση και 
περιλαµβάνει τα κάτωθι υποέργα:  
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ιστορικό 

Κέντρο-Λούτσα-Μακρυγιάννη-Αµπελόκηποι-Ανεξαρτησίας-Τσακάλωφ)συνολικού 
µήκους περίπου 6χλµ  

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ στις περιοχές ή σε 
τµήµατα των περιοχών του ∆ήµου Ιωαννιτών (πχ Καρδαµίτσια, Εξοχή, Τσιφλικόπουλο, 
∆ροσιά-Πεντέλη, κλπ) συνολικού µήκους 97 περίπου km.  

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ που αφορά την κατασκευή των έργων των άνω µελετών.  

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ κατά 100.000 ΜΙΠ  

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ για την παρακολούθηση της κατασκευής και 
δοκιµαστικής λειτουργίας  

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ που αφορά τα γήπεδα για την κατασκευή οικίσκων εξυπηρέτησης 
Α/Σ.. 

 

Κωδικός µέτρου : WD05S120 

Κατηγορία : Ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροβιότοπων 
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Ονοµασία µέτρου : Εκπόνηση µελέτης για τη δυνατότητα δηµιουργίας υγροτοπικών εκτάσεων στις 

περιοχές γύρω από τις επιφανειακές πηγές τροφοδοσίας της λίµνης Παµβώτιδας.. 
Περιγραφή : Εξέταση από υδραυλική, περιβαλλοντική και τεχνικοοικονοµική σκοπιά της δυνατότητας 

δηµιουργίας υγροτοπικών εκτάσεων στις περιοχές γύρω από τη λίµνη Παµβώτιδα όπου 
εντοπίζονται επιφανειακές πηγές τροφοδοσίας της λίµνης (π.χ. τάφροι εισροής Καστρίτσας, 
Βασιλικής και Λογγάδων). Ειδικότερα θα πρέπει να διερευνηθεί η καταλληλότητα των 
περιοχών, η έκταση και ο τρόπος παρέµβασης (εκτατική ή γραµµική), τα είδη που θα 
προτιµηθούν για την ανάπτυξη βλάστησης και οι τεχνικοοικονοµικές απαιτήσεις των 
προτεινόµενων επεµβάσεων (π.χ. κόστος απαλλοτριώσεων, εργασιών διαµόρφωσης εδάφους, 
φυτεύσεων κ.λπ.).. 

 

Κωδικός µέτρου : WD05S060 

Κατηγορία : Έλεγχοι εκποµπής ρύπων 
Ονοµασία µέτρου : Κατάρτιση κανόνων προστασίας καταβοθρών.. 
Περιγραφή : Κατάρτιση κανόνων προστασίας υφιστάµενων ενεργών ή ανενεργών καταβοθρών µε 

απαγόρευση ρυπογόνων δραστηριοτήτων και ειδικά της οποιασδήποτε δραστηριότητας άµεσης 
διάθεσης υγρών αποβλήτων στις καταβόθρες. Οι καταβόθρες αποστραγγίζουν κλειστές 
υδρολογικές λεκάνες και πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την προστασία και βελτίωση της 
ποιότητας του νερού που αποστραγγίζουν, όπως:  
1. Κίνητρα στους αγρότες για αντικατάσταση των καλλιεργειών µε βιολογικές,  
2. Κίνητρα για τριτοβάθµια επεξεργασία των υγρών αποβλήτων  
3. Αυστηρούς ελέγχους περί τήρησης των περιβαλλοντικών όρων στις υφιστάµενες µονάδες. 

 

Κωδικός µέτρου : WD05B360 

Κατηγορία : Ειδικά µέτρα για ουσίες προτεραιότητας και άλλες ουσίες 
Ονοµασία µέτρου : Κατάρτιση µητρώου πηγών ρύπανσης (εκποµπές, απορρίψεις και διαρροές)... 
Περιγραφή : Σύµφωνα µε την 1η παράγραφο του Άρθρου 5 «Κατάλογος εκποµπών, απορρίψεων και 

διαρροών» της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103 (ΦΕΚ 1909Β/8.12.2010) «Οι ∆ιευθύνσεις Υδάτων των 
Περιφερειών, µε βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 11 του Π. 
∆. 51/2007, τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 166/2006 και άλλα διαθέσιµα δεδοµένα, καταρτίζουν για 
κάθε περιφέρεια λεκάνης απορροής ποταµού ή µέρος της περιφέρειας αυτής που βρίσκεται µέσα 
στα διοικητικά τους όρια, κατάλογο συµπεριλαµβανοµένων τυχόν χαρτών, των εκποµπών, 
απορρίψεων και διαρροών για όλες τις ουσίες προτεραιότητας και όλους τους ρύπους που 
εκτίθενται στο µέρος Α του παραρτήµατος Ι της παρούσας απόφασης, συµπεριλαµβανοµένων 
των συγκεντρώσεων τους στα ιζήµατα και τους ζώντες οργανισµούς, κατά περίπτωση.»  
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της κατάρτισης του καταλόγου εκποµπών, απορρίψεων και διαρροών 
προτείνεται η δηµιουργία µητρώου πηγών ρύπανσης που να περιλαµβάνει: 
α) την καταγραφή των εγκαταστάσεων, δραστηριοτήτων και χρήσεων που αποτελούν πηγές 

έκλυσης ουσιών προτεραιότητας και ειδικών ρύπων και την κατάρτιση σχετικού µητρώου, 
β) την περιγραφή των αποβλήτων που απορρίπτονται τακτικά από συγκεκριµένες πηγές, 

συνοδευόµενη από χηµική ανάλυση των αποβλήτων αυτών, 
γ) την έκδοση εγκυκλίων και λοιπών ενηµερωτικών δράσεων για το προσωπικό των αρµόδιων 

υπηρεσιών αδειοδότησης και ελέγχου και 
δ) την επικαιροποίηση των σχετικών αδειών σε διάφορες εγκαταστάσεις. 
Το µητρώο θα περιλαµβάνει τον κατάλογο εκποµπών, απορρίψεων και διαρροών για όλες τις 
ουσίες προτεραιότητας και όλους τους ρύπους που εκτίθενται στο Παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 
51354/2641/Ε103/2010 σε συµφωνία µε τις διατάξεις του άρθρου 5 της εν λόγω ΚΥΑ. 
Στο µητρώο αυτό καταχωρούνται οι δυνητικές πηγές ρύπανσης και το ίδιο αποτελεί τη βάση για 
την κατάρτιση σχεδίου δράσης µείωσης των ανωτέρω ουσιών. Στο πλαίσιο αυτού του µέτρου θα 
πρέπει να διερευνηθεί αν οι αυξηµένες συγκεντρώσεις ορισµένων ουσιών οφείλονται σε 
ανθρωπογενή αίτια ή σε φυσικές διεργασίες.  
Επιπλέον το µητρώο θα συνδράµει τις αδειοδοτούσες αρχές να εντοπίσει το σύνολο των 
υπόχρεων εγκαταστάσεων και να προχωρήσει στην τροποποίηση όπου είναι απαραίτητο των 
περιβαλλοντικών αδειών και λοιπών σχετικών απαιτήσεων που απορρέουν από τη νοµοθεσία. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΣΚΕΨΕΙΣ 
Πέραν όλων των παραπάνω θα πρέπει να γίνει 

1. Απόλυτη, πλήρης και άµεση καταγραφή κάθε επαγγελµατικής δραστηριότητας στο ευρύτερο 
λεκανοπέδιο, µε παράλληλο έλεγχο αδειοδοτήσεων και έλεγχο τήρησης των Περιβαλλοντικών 
Όρων στις χορηγειθείσες άδειες. 

2. ∆ηµιουργία Υπηρεσιών συνεχούς δειγµατοληπτικού ελέγχου των δραστηριοτήτων, µε 
συστηµατική παρακολούθηση (monitoring), σε πολλαπλές θέσεις, τόσο της λίµνης, όσο και των 
τάφρων. 

3. Συνεργασία µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας για νυχτερινές περιπολίες, προς 
αποφυγή παράνοµων εκφορτίσεων λυµάτων σε υδάτινους αποδέκτες (λίµνη – τάφροι), καθώς 
και απορριµµάτων οπουδήποτε. 

4. Έλεγχος παράνοµων συνδέσεων βόθρων µε το δίκτυο οµβρίων. 
5. Έλεγχος παράνοµων συνδέσεων δικτύου οµβρίων µε το αποχετευτικό δίκτυο 
6. Ποιοτικός έλεγχος Χηµικής και Μικροβιολογικής σύστασης των επεξεργασµένων αποβλήτων, 

που απάγονται σε υδάτινο αποδέκτη, µεγάλων βιοµηχανιών, µε πλήρη δικαιοδοσία ελέγχου από 
πλευρά της Πολιτείας. 

7. Προώθηση και ολοκλήρωση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος για την λίµνη. 
8. Συστηµατική αλλαγή του τρόπου άρδευσης των αγροτεµαχίων. 
9. Εξασφάλιση πόρων από τον Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας για σύσταση συνεργείου 

καθαρισµού της λίµνης από σκουπίδια, καθώς και στο µέτρο του δυνατού αναρρόφηση του 
πλαγκτόν, σε σηµεία υπέρµετρης συγκέντρωσής του. 

10. Με τον συντονισµό των ενεργειών, όλων των συναρµοδίων υπηρεσιών και φορέων, µπορεί να 
µεγιστοποιηθεί η απόδοση των δράσεων, που πρέπει να αναληφθούν, µε στόχο την διασφάλιση 
των τιµών των παραµέτρων ποιότητας των υδάτων της λίµνης, των τάφρων και εν τέλει του 
ποταµού Καλαµά, εντός των αποδεκτών ορίων. 

11. Ενηµέρωση του κοινού και των παραγωγών, είτε µε διαλέξεις, είτε µε τηλεοπτικά και 
διαδικτυακά αφιερώµατα, για την υφιστάµενη κατάσταση, αλλά και για τα πολλαπλά οφέλη από 
την αειφόρο και χρηστική διαχείριση του Περιβάλλοντος και των Υδάτων. 

12. Πλήρης αρδευτική αξιοποίηση κατά τους θερινούς µήνες, των νερών της τάφρου της Λαψίστας, 
µε δεδοµένη την ύπαρξη αποδεκτών ορίων στην χηµική και µικροβιολογική του σύσταση, ώστε 
να µην επιβαρύνεται το ανώτερο τµήµα του Καλαµά (τουλάχιστον τους θερινούς µήνες). 

13. Επίσπευση για ένταξη στα ΠΕΠ Ηπείρου έργων και δράσεων, σύµφωνα µε τις προτάσεις της 
Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα παρακάτω: 

13.1. Ειδικά προγράµµατα παρακολούθησης ορθής λειτουργίας των ΕΕΛ. 

13.2. Εκπόνηση Ειδικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης προστατευόµενων περιοχών αναψυχής 
εσωτερικών υδάτων. 

13.3. Σχεδιασµός και εφαρµογή συµπληρωµατικών προγραµµάτων Παρακολούθησης ειδικών 
ρύπων 

13.4. Εφαρµογή ειδικών προγραµµάτων ελέγχου παρουσίας δραστικών ουσιών 
συµπεριλαµβανοµένων και ειδικών γεωχηµικών - Υδροχηµικών µελετών για τη διερεύνηση 
υπερβάσεων των πρότυπων ποιότητας περιβάλλοντος (ΡΡΡ). 

13.5. ∆ιερεύνηση/καταγραφή των πηγών απόρριψης ρύπων στο υδάτινο περιβάλλον, κατάρτιση 
µητρώου πηγών ρύπανσης (εκποµπές, απορρίψεις και διαρροές) ανώτατων αποδεκτών 
εκποµπών ρύπων στις λεκάνες απορροής ποταµού και ανάπτυξη εργαλείων για τον 
καθορισµό κανόνων προστασίας των υδατικών συστηµάτων. 

13.6. Ανάπτυξη συστηµάτων ειδοποίησης και διαχείρισης- παρακολούθησης της ρύπανσης από 
ατυχήµατα / φυσικά φαινόµενα συµπεριλαµβανοµένων των δράσεων για την ποιοτική 
παρακολούθηση των απορροών µεταλλείων. συµπεριλαµβανοµένων και των ακτών. 

13.7. Ενίσχυση Επιθεωρήσεων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο εφαρµογής των µέτρων 
και της διαχείρισης των ευαίσθητων υδατικών συστηµάτων. 

13.8. Ανασύσταση, αποκατάσταση, διατήρηση και προστασία περιοχών υγροτόπων. 
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13.9. Ειδικές δράσεις ελέγχου εκποµπής ρύπων και απολήψεων στα υδατικά συστήµατα που 

εµφανίζουν έντονες πιέσεις συµπεριλαµβανοµένης και της εισχώρησης θαλασσίου νερού. Η 
δράση περιλαµβάνει οριοθέτηση υφάλµυρης ζώνης παράκτιων υπογείων υδάτων, 
προσδιορισµό ζωνών προστασίας καταβοθρών, κατάρτιση ισοζυγίων υπογείων υδάτων, 
αποκατάσταση υδροµορφολογικών αλλοιώσεων συµπεριλαµβανοµένων και των ακτών, 
καθορισµό ζωνών απόληψης φερτών και άλλες ειδικές δράσεις σε ΥΣ που βρίσκονται σε 
κακή κατάσταση σύµφωνα µε το οικείο Σχέδιο ∆ιαχείρισης. 

13.10. Ανάπτυξη και εφαρµογή µέτρων διαχείρισης των κινδύνων πληµµυρών 

Η λίµνη Παµβώτιδα οριοθετήθηκε το 2012, στην ισουψή +469,54 χωρίς καµιά εξαίρεση (αριθ. 39750/ 
9247/12-07-2012 Απόφαση της Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής 
Μακεδονίας «Καθορισµός ορίων της όχθης, της παλαιάς όχθης και της παρόχθιας ζώνης στην περιοχή από 
Πέραµα έως Ντραµπάτοβα στη λίµνη Παµβώτιδα του ∆ήµου Ιωαννιτών στο Νοµό Ιωαννίνων») 
Η παρούσα συντάχθηκε, µε αφορµή τα πρόσφατα φαινόµενα ύπαρξης νεκρών ιχθύων, τόσο στην λίµνη 
Παµβώτιδα, όσο και στον ποταµό Καλαµά, φαινόµενα που άµεσα σχετίζονται µε τον ευτροφισµό και την 
ρύπανση των νερών. 

Πληµµυρισµός περιοχής Πεδινής (∆εκέµβριος 2010) 

 
Πηγές: 

1. Μελέτη του Υπουργείου Συντονισµού, «ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 
ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ» Κ.Μ ΖΕΡΗΣ- Σ.Α.∆ΑΛΛΑΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟ! ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑ 1966. 

2. ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ (ΥΠΕΚΑ 2013) 

3. Ειδική Γραµµατεία Υδάτων. 
4. ∆ιαδικτυακές αναρτήσεις και ανακοινώσεις (ΤΕΕ, ιδιωτικές, ΥΠΕΚΑ κ.λ.π.). 
5. Προσωπικές διαπιστώσεις και εργασίες. 
 
 

Ιούλιος 2014  
 

Σεραφείµ Τσιπέλης 
 
 


