ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Χαρακτηρισµός της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίµνης
Παµβώτιδας (Ιωαννίνων),Π.Ε. Ιωαννίνων ως Περιφερειακό Πάρκο, και
καθορισµός χρήσεων γης, όρων και περιορισµών δόµησης.

Έχοντας υπόψη:
…

Αποφασίζουµε
Με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η προστασία της βιοποικιλότητας όπως
επίσης και η αειφορική διαχείριση και αποκατάσταση της υδάτινης, χερσαίας και
ευρύτερης περιοχής της λίµνης Παµβώτιδας προκειµένου να διασφαλιστεί τόσο η
βιολογική, οικολογική, φυτογεωγραφική, αισθητική, επιστηµονική, εκπαιδευτική και
γεωµορφολογική αξία, καθώς και ο ικανοποιητικός βαθµός διατήρησης των
οικολογικών λειτουργιών των ειδών και των οικοτόπων, όσο και η αρµονική
συνύπαρξη του ανθρώπου µε το φυσικό περιβάλλον στο πλαίσιο της βιώσιµης
χρήσης των οικοσυστηµικών υπηρεσιών της προστατευόµενης περιοχής.

Άρθρο 2
Χαρακτηρισµός και οριοθέτηση περιοχής και ζωνών
1. Χαρακτηρίζεται ως Φυσικό Πάρκο µε το διακριτικό χαρακτηρισµό
«Περιφερειακό Πάρκο Λίµνης Παµβώτιδας» η υδάτινη, χερσαία και ευρύτερη
περιοχή της Λίµνης Παµβώτιδας που βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα
Ιωαννίνων και καταλαµβάνει συνολική έκταση 336.634.241,98 τ.µ. εκτός των
περιοχών:
α) των οριοθετηµένων οικισµών µέχρι 2.000 κατοίκων
β) των οικισµών προϋφισταµένων του 1923
γ) των οικισµών µε θεσµοθετηµένα όρια των ∆ήµων Ιωαννιτών, ∆ωδώνης,
Βορείων Τζουµέρκων και Ζίτσας
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δ) κανονιστικών πράξεων καθορισµού χρήσεων γης, όρων και περιορισµών
δόµησης προ του 1989 [όπως εγκεκριµένων Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων
(Γ.Π.Σ.), Ρυµοτοµικών Σχεδίων (Ρ.Σ.)].
Τα όρια των ζωνών και των επιµέρους υποζωνών του Περιφερειακού Πάρκου
απεικονίζονται µε µεγάλη έντονη διακεκοµµένη γραµµή στο πρωτότυπο
διάγραµµα κλίµακας 1:50.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της
∆ιεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε την............. Πράξη. Οι
συντεταγµένες των ορίων του Περιφερειακού Πάρκου, κατά ΕΓΣΑ ΄87
αναφέρονται στο συνηµµένο Παράρτηµα Ι, ενώ αντίτυπα σε φωτοσµίκρυνση
του πρωτότυπου διαγράµµατος δηµοσιεύονται και αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος του παρόντος διατάγµατος.
2. Καθορίζονται οι ακόλουθες ζώνες προστασίας εντός της έκτασης της
περιοχής του Περιφερειακού Πάρκου:

Ι. Ζώνη Α (χερσαία και υδάτινη περιοχή: νήσου Ιωαννίνων, λίµνης Παµβώτιδας,
παραλίµνιων εκτάσεων και εποχικών υγροτόπων). Χαρακτηρίζεται ως
Περιοχή «Προστασίας της Φύσης» και διακρίνεται στις επιµέρους ζώνες:
α) Α1 που περιλαµβάνει την υδάτινη περιοχή της λίµνης Παµβώτιδας. Αποτελεί
επίσης Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) και Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης
(Ε.Ζ.∆.) µε την επωνυµία «Λίµνη Ιωαννίνων (Παµβώτιδα)» και κωδικό
GR2130005.
β) Α2 που αποτελεί σηµαντική για τα προστατευόµενα είδη υγροτοπική περιοχή
καλαµιώνων.
γ) Α3 που περιλαµβάνει τη νήσο Ιωαννίνων.
δ) A4 που αποτελείται από αποκοµµένες από τη λίµνη παραλίµνιες και λιµναίες
περιοχές εξαιτίας της κατασκευής αναχωµάτων και διακρίνεται στις υποζώνες
Α4.1 και Α4.2.
ε) A5 που περιλαµβάνει την παραλίµνια περιοχή καρστικών εδαφών στους
πρόποδες του όρους Μιτσικελλίου µε σηµαντικές πηγές τροφοδοσίας της
λίµνης.
στ) Α6 που αποτελεί παραλίµνια υψηλής παραγωγικότητας αγροτική περιοχή
σύµφωνα µε το π.δ. ΖΟΕ.
ζ) Α7 που περιλαµβάνει τους εποχικούς υγρότοπους – καταβόθρες [Μπάφρας –
Πεδινής - Αµπελιάς – Σερβιανών (Βρέλλη) - Κουτσελιού (Καστρίτσα) –
Μπενίκοβα – ΡοδοτοπίουΙ – ΡοδοτοπίουΙΙ-ΡοδοτοπίουΙΙΙ – Λαψίστας] και
διακρίνεται στις επιµέρους 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: δασών, δασικών και αναδασωτέων
εκτάσεων, υψηλής παραγωγικότητας αγροτική περιοχή σύµφωνα µε το π.δ.
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ΖΟΕ(ΦΕΚ 297 /∆/1989) έτσι όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. ΖΟΕ, πηγών
Κρύας, Τούµπας, Σεντενίκου, τάφρου Λαµψίστας,περιαστικής περιοχής µε
οικιστική ανάπτυξη και αγροτικό τοπίο]. ∆ιακρίνονται οι υποζώνες:
α) B1 που περιλαµβάνει δασικό τοπίο (δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις),
χαρακτηρίζεται ως Περιοχή «Προστατευόµενων Τοπίων» και διακρίνεται στις
επιµέρους υποζώνες Β1.1, Β1.2.
β) Β2 που αποτελείται από υψηλής παραγωγικότητας αγροτική περιοχή
σύµφωνα µε το π.δ. ΖΟΕ και χαρακτηρίζεται ως Περιοχή «Προστατευόµενων
Τοπίων».
γ) B3 που περιλαµβάνει τους φυσικούς σχηµατισµούς των πηγών Κρύας –
Τούµπας – Σεντενίκιου και της τάφρου Λαψίστας. Χαρακτηρίζεται ως Περιοχή
«Προστατευόµενων Φυσικών Σχηµατισµών» και διακρίνεται στις επιµέρους
ζώνες Β3.1, Β3.2, Β3.3, Β3.4.
δ) Β4που χαρακτηρίζεται ως Περιοχή «Προστατευόµενων Τοπίων» λόγω των
αγροτικών περιοχών υψηλής φυσικής αξίας και διακρίνεται στις επιµέρους
υποζώνες Β4.1, Β4.2.
ε) Β5 που περιλαµβάνει την περιαστική περιοχή µε οικιστική ανάπτυξη σε επαφή
µε
τη
λίµνη
Παµβώτιδα
και
χαρακτηρίζεται
ως
Περιοχή
«Οικοανάπτυξης».Αποτελείται από τις υποζώνες: B5.1, Β5.2, Β5.3.

ΙΙΙ. Ζώνη Γ (χερσαία έκταση εντός περιοχών Ζ.Ε.Π και εκτός ζωνών Α και Β).
Χαρακτηρίζεται επίσης ως Περιοχή «Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών»
σύµφωνα µε το ν.3937/2011. ∆ιακρίνεται στις υποζώνες: Γ1, Γ2, Γ3, Γ4.
Περιλαµβάνει περιοχές του Ευρωπαϊκού οικολογικού ∆ικτύου Natura 2000 οι
οποίες εντάχθηκαν στον εθνικό κατάλογο (άρθρο 9, παρ. 6 ν. 3937/2011) ως
περιοχές προστασίας των οικοτόπων και των ειδών, έτσι όπως αυτά
αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του
παρόντος διατάγµατος. Ειδικότερα οι περιοχές χαρακτηρίζονται ως:
α) Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) µε την επωνυµία «Ευρύτερη περιοχή
πόλης Ιωαννίνων» και κωδικό GR2130012.
β) Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) µε την επωνυµία «Κεντρικό Ζαγόρι και
Ανατολικό Τµήµα όρους Μιτσικέλλι» και κωδικό GR2130011.
γ) Μικρό µέρος της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) µε την επωνυµία
«Ευρύτερη περιοχή Αθαµανικών Όρεων» και κωδικό GR2130013.
δ) Τµήµα της Ειδικής Ζώνης ∆ιατήρησης (Ε.Ζ.∆.) µε την επωνυµία «Όρος
Μιτσικέλι» και κωδικό GR 2130008.
ε) Το δηµόσιο δάσος Ιωαννίνων, το οποίο κηρύχθηκε ως «Αισθητικό ∆άσος» µε
το υπ’ αρ. 837/76 π.δ. (Α’ 306) αλλά και σύµφωνα µε το ν. 3937/2011 (άρθρο
5, παρ. 5).
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IV. Ζώνη ∆ (χερσαία έκταση που περιβάλλει και είναι εκτός της ζώνης Γ).
Χαρακτηρίζεται ως «Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας» σύµφωνα µε το άρθρο
5, παρ. 3.2 β) του νόµου 3937/2011 και αποτελείται από την περιφερειακή
περιοχή που δεν συµπεριλαµβάνεται στις υπόλοιπες προαναφερθείσες
ζώνες. ∆ιακρίνεται στις επιµέρους υποζώνες∆1, ∆2, ∆3, ∆4.

Άρθρο 3
Χρήσεις, δραστηριότητες, µέτρα, όροι και περιορισµοί προστασίας και
διαχείρισης
Ι. Ζώνη Α
α) Επιτρέπεται η επιστηµονική έρευνα που σχετίζεται µε την παρακολούθηση,
προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση των ειδών ή / και οικοτόπων, καθώς
και των στοιχείων πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής.
β) Επιτρέπεται η επίσκεψη µε σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την
παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή.
γ) Επιτρέπεται η εκτέλεση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπληµµυρικών
έργων διευθέτησης της ροής υδάτων που στοχεύουν στην προστασία και
διατήρηση των λειτουργιών του εδάφους και την ελαχιστοποίηση της απώλειας
της βιοποικιλότητας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και µετά από σύµφωνη
γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
καθώς και του Φορέα ∆ιαχείρισης.
δ) Επιτρέπεται η χρήση, η συντήρηση και ο εκσυγχρονισµός των νοµίµως
υφιστάµενων έργων και δραστηριοτήτων όπως επίσης και η ανακατασκευή των
παλιών ξύλινων προβλητών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µετά από
αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης.
ε) Τα λοιπά έργα και δραστηριότητες εξειδικεύονται βάσει των διατάξεων του σχεδίου
διαχείρισης του Περιφερειακού Πάρκου, και µέχρι την εκπόνησή του µε τη
σύµφωνη γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης και των λοιπών αρµοδίων υπηρεσιών,
όπως ορίζεται από τη νοµοθεσία.

Ι.1. Ζώνη Α1
Εκτός από τα ισχύοντα στην παράγραφο Ι του παρόντος άρθρου, επιτρέπονται:
α) Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση δράσεων που θα προβλέπονται στο εγκεκριµένο
πρόγραµµα δράσης για την αλιεία σύµφωνα και µε τις διατάξεις της παραγράφου 3
του άρθρου 2 της υπ. αρ. 8353/276/Ε103/2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄415), όπως ισχύουν.
β) ∆ραστηριότητες στην υδάτινη έκταση της λίµνης (κίνηση σκαφών συγκοινωνίας,
υδροπλάνων, αθλητισµού και αναψυχής), όπως και διεξαγωγή αγωνιστικών
εκδηλώσεων τοπικού, εθνικού ή διεθνούς επιπέδου, που έχουν αιτιολογηµένη γνώµη
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από τη ∆ιεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και σύµφωνη γνώµη από
το Φορέα ∆ιαχείρισης, καθώς και σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους του σχεδίου
διαχείρισης.
γ) Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης της λίµνης όπως: αποµάκρυνση φερτών
υλικών, διαχείριση καλαµιώνων, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα, µετά
από τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και του Φορέα ∆ιαχείρισης.
δ) Η απελευθέρωση γόνου ειδών αυτοχθόνων ιχθύων µε στόχο τον εµπλουτισµό
ιχθυοαποθεµάτων του υδρολογικού συστήµατος της περιοχής σύµφωνα µε το σχέδιο
διαχείρισης.
ε) Η κολύµβηση, εφόσον δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις µετά από τις
απαιτούµενες από την εθνική νοµοθεσία αδειοδοτήσεις.
στ) Η χρήση των νερών του επιφανειακού υδρολογικού συστήµατος για ύδρευσηάρδευση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και µε την προϋπόθεση της
διασφάλισης των οικολογικών απαιτήσεων (ποιοτικών και ποσοτικών) του λιµναίου
οικοσυστήµατος κατόπιν εκπόνησης εξειδικευµένης υδρολογικής µελέτης και
αιτιολογηµένης γνωµοδότησης του Φορέα ∆ιαχείρισης.

Ι.2. Ζώνη Α2
Εκτός από τα ισχύοντα στην παράγραφο Ι του παρόντος άρθρου, επιτρέπονται:
α) Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης της λίµνης όπως: αποµάκρυνση φερτών
υλικών, διαχείριση καλαµιώνων, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα, µετά
από περιβαλλοντική αδειοδότηση και τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας
Υδάτων της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης καθώς και του Φορέα ∆ιαχείρισης.

Ι.3. Ζώνη Α3
α) Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτµηση γηπέδων, εκτός των γηπέδων έργων και
δραστηριοτήτων διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων, καθώς και η δόµηση
µόνιµων εγκαταστάσεων.
β) Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφεροµένων στην παράγραφο Ι του παρόντος
άρθρου:
1. Οι εγκαταστάσεις - απαραίτητες υποδοµές για την εξυπηρέτηση του αθλητισµού,
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της
αναψυχής, όπως: βελτίωση µονοπατιών, πεζόδροµοι, ποδηλατόδροµοι,
στέγαστρα - παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση - βελτίωσή τους για την
οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείµενης
νοµοθεσίας, µετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση όπως ισχύει και µετά από
αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης.
2. Η µελισσοκοµία.
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3. Η βόσκηση ως µέσο διαχείρισης των ενδιαιτηµάτων, κατόπιν εκπόνησης και
έγκρισης διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4351/2015 (Α΄ 164). Μέχρι την έγκριση του διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, η
χρήση ασκείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µετά από αιτιολογηµένη
γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης.
4. Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης της λίµνης όπως: αποµάκρυνση φερτών
υλικών, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα, µετά από περιβαλλοντική
αδειοδότηση και τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και του Φορέα ∆ιαχείρισης.
5. Η γεωργική δραστηριότητα και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις µε διατήρηση και ενίσχυση υφισταµένων φυτοφρακτών
στα όρια των αγροτεµαχίων, χωρίς τη χρήση φυτοφαρµάκων ή χηµικών
λιπασµάτων.
6. Η άσκηση δασοπονίας (διαχείριση-προστασία-αναβάθµιση και αποκατάσταση)
στις εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ' αριθµ. 8353/276/Ε103/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ
Β΄415). Tα ειδικά δασοτεχνικά έργα του άρ. 16 ν. 998/1979, σύµφωνα µε το
σχέδιο διαχείρισης και έως την έγκριση του σχεδίου διαχείρισης σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
7. Η χρήση της όχθης και παρόχθιας ζώνης για αναψυχή σύµφωνα µε τις διατάξεις

του σχεδίου διαχείρισης και µέχρι την εκπόνηση του σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.

Ι.4. Ζώνη Α4
α) Στη ζώνη Α41:
Εκτός από τα αναφερόµενα στην παράγραφο Ι, επιτρέπονται:
1. Οι εγκαταστάσεις - απαραίτητες υποδοµές για τη διεξαγωγή αγωνιστικών
εκδηλώσεων τοπικού, εθνικού ή διεθνούς επιπέδου και άλλων δραστηριοτήτων
(κίνηση σκαφών συγκοινωνίας, αθλητισµού και αναψυχής) στην υδάτινη έκταση της
λίµνης, που έχουν έγκριση από τη ∆ιεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης, την αιτιολογηµένη γνωµοδότηση από το Φορέα ∆ιαχείρισης και σύµφωνα
µε τους ειδικότερους όρους του σχεδίου διαχείρισης.
2.Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης της λίµνης όπως: αποµάκρυνση φερτών
υλικών, διαχείριση καλαµιώνων, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και µετά από τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας
Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης καθώς και του Φορέα
∆ιαχείρισης.
3.Οι εγκαταστάσεις - απαραίτητες υποδοµές για την εξυπηρέτηση του αθλητισµού, της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής, όπως:
βελτίωση µονοπατιών, πεζόδροµοι, ποδηλατόδροµοι, στέγαστρα - παρατηρητήρια,
πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και
η συντήρηση - βελτίωσή τους για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των
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προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας και µε τηναιτιολογηµένη
γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης.
4.Η γεωργική δραστηριότητα και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις µε διατήρηση και ενίσχυση υφισταµένων φυτοφρακτών στα
όρια των αγροτεµαχίων, χωρίς τη χρήση φυτοφαρµάκων ή χηµικών λιπασµάτων
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

β) Στη ζώνη Α42:
1. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτµηση γηπέδων και η δόµηση µόνιµων
εγκαταστάσεων.
2.Επιτρέπονται,επιπλέον των αναφεροµένων στην παράγραφο Ι:
i.Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης της λίµνης όπως: αποµάκρυνση φερτών
υλικών, διαχείριση καλαµιώνων, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και µετά από τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας
Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης καθώς και του Φορέα
∆ιαχείρισης.
ii. Οι εγκαταστάσεις - απαραίτητες υποδοµές για την εξυπηρέτηση του αθλητισµού,
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής,
όπως: υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις της οµάδας Ζ της υποπερίπτωσης αα της
περίπτωσης β, παρ. 1 του άρθρου 56Α του ν.2725/1999, βελτίωση µονοπατιών,
πεζόδροµοι,
ποδηλατόδροµοι,
στέγαστρα
παρατηρητήρια,
πινακίδες
πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η
συντήρηση - βελτίωσή τους για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των
προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας και µε τηναιτιολογηµένη
γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης.
iii.
Η γεωργική δραστηριότητα και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µε διατήρηση και ενίσχυση υφισταµένων
φυτοφρακτών στα όρια των αγροτεµαχίων, χωρίς τη χρήση φυτοφαρµάκων ή
χηµικών λιπασµάτων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
iv.
Η δηµιουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου (ΠΕ.Π.) µε σκοπό την αποκατάσταση
και επανασύνδεση των υγροτοπικών ενδιαιτηµάτων προστατευόµενων ειδών της
λίµνης, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο σχετικό σχέδιο διαχείρισης και τις διατάξεις για
την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Ειδικότερα τα συνοδά έργα εξυπηρέτησης του
ΠE.Π., συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτροπαραγωγής, θα γίνονται µε χρήση
φωτοβολταϊκών στοιχείων πάνω σε υφιστάµενες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Ι.5 Ζώνη Α5
α) Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτµηση γηπέδων και η δόµηση µόνιµων
εγκαταστάσεων.
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β) Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφεροµένων στην παράγραφο Ι:
1. Η δόµηση για την επέκταση υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων δηµοσίων
κτιρίων ή κτιρίων κοινωφελών σκοπών και των νοµίµως υφισταµένων έργων για
λόγους βιωσιµότητας τους.
2. Οι υποδοµές για την εξυπηρέτηση της εστίασης και αναψυχής µικρής κλίµακας,
µετά από τη σύµφωνη γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης.
3. Οι εγκαταστάσεις - απαραίτητες υποδοµές για την εξυπηρέτηση του αθλητισµού,
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής,
όπως: βελτίωση µονοπατιών, πεζόδροµοι, ποδηλατόδροµοι, στέγαστρα παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση - βελτίωσή τους για την οργάνωση και
εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, µετά
από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης.
γ) Η µελισσοκοµία.
δ) Η βόσκηση ως µέσο διαχείρισης των ενδιαιτηµάτων, κατόπιν εκπόνησης και
έγκρισης διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4351/2015 (Α΄ 164). Μέχρι την έγκριση του διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, η
χρήση ασκείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µετά από αιτιολογηµένη
γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης.
ε) Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης της λίµνης όπως: αποµάκρυνση φερτών
υλικών, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα, µετά από περιβαλλοντική
αδειοδότηση και τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και του Φορέα ∆ιαχείρισης.
στ) Η γεωργική δραστηριότητα και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις µε διατήρηση και ενίσχυση υφισταµένων φυτοφρακτών στα
όρια των αγροτεµαχίων, χωρίς τη χρήση φυτοφαρµάκων ή χηµικών λιπασµάτων.
η) Η άσκηση δασοπονίας (διαχείριση-προστασία-αναβάθµιση και αποκατάσταση)
στις εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ' αριθµ. 8353/276/Ε103/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 415).
Tα ειδικά δασοτεχνικά έργα του άρ. 16 ν. 998/1979, σύµφωνα µε το σχέδιο
διαχείρισης και έως την έγκριση του σχεδίου διαχείρισης σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
θ) Η χρήση της όχθης και παρόχθιας ζώνης για αναψυχή σύµφωνα µε τις διατάξεις
του σχεδίου διαχείρισης και µέχρι την εκπόνηση του σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.

Ι.6. Ζώνη Α6
α) Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτµηση γηπέδων και η δόµηση µόνιµων
εγκαταστάσεων.
β) Εκτός από τα αναφερόµενα στην παράγραφο Ι του παρόντος, επιτρέπονται:
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1. Οι εγκαταστάσεις - απαραίτητες υποδοµές για την εξυπηρέτηση του αθλητισµού,
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της
αναψυχής, όπως: βελτίωση µονοπατιών, πεζόδροµοι, ποδηλατόδροµοι,
στέγαστρα - παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση - βελτίωσή τους για την
οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείµενης
νοµοθεσίας, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης.
2. Η µελισσοκοµία.
3. Η βόσκηση ως µέσο διαχείρισης των ενδιαιτηµάτων, κατόπιν εκπόνησης και
έγκρισης διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4351/2015 (Α΄ 164). Μέχρι την έγκριση του διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, η
χρήση ασκείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µετά από αιτιολογηµένη
γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης.
4. Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης της λίµνης όπως: αποµάκρυνση φερτών
υλικών, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα, µετά από τη σύµφωνη
γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
και του Φορέα ∆ιαχείρισης.
5. Οι γεωργικές αποθήκες µεγέθους έως 50 τ.µ. και έπειτα από τη σύµφωνη γνώµη
της αρµόδιας υπηρεσίας και του Φορέα ∆ιαχείρισης.
6. Θερµοκήπια χαµηλής κάλυψης µετά από γνωµοδότηση της αρµόδιας υπηρεσίας
της οικείας Περιφέρειας.

Ι.7. Ζώνη Α7
α) Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτµηση γηπέδων και η δόµηση µόνιµων
εγκαταστάσεων, εκτός των γηπέδων έργων και δραστηριοτήτων διαχείρισης υδάτων
και υγρών αποβλήτων.
β) Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερόµενων στην παράγραφο Ι του
παρόντος:
1. Η γεωργική δραστηριότητα και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις µε διατήρηση και ενίσχυση υφισταµένων φυτοφρακτών
στα όρια των αγροτεµαχίων, χωρίς τη χρήση φυτοφαρµάκων ή χηµικών
λιπασµάτων κατά τη χρονική περίοδο που δεν κατακλύζεται η περιοχή από νερά.
2. Η βόσκηση χωρίς σταβλικές και λοιπές κτηνοτροφικές υποδοµές σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις κατά τη χρονική περίοδο που δεν κατακλύζεται η περιοχή από
νερά.

ΙΙ.1. Ζώνη Β1
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Α) Στα χαρακτηρισµένα δάση και δασικές εκτάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν.
998/79 όπως ισχύει:
α) Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτµηση γηπέδων και η δόµηση µόνιµων
εγκαταστάσεων.
β) Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφεροµένων στην παράγραφο Ι του παρόντος
άρθρου:
1. Οι εγκαταστάσεις - απαραίτητες υποδοµές για την εξυπηρέτηση του αθλητισµού,
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής,
όπως: βελτίωση µονοπατιών, πεζόδροµοι, ποδηλατόδροµοι, στέγαστρα παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση - βελτίωσή τους για την οργάνωση και
εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων βάσει της κείµενης νοµοθεσίας µετά
από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης.
2. Η µελισσοκοµία.
3. Η βόσκηση ως µέσο διαχείρισης των ενδιαιτηµάτων, κατόπιν εκπόνησης και
έγκρισης διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4351/2015 (Α΄ 164). Μέχρι την έγκριση του διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, η
χρήση ασκείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µετά από αιτιολογηµένη
γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης.
4. Η γεωργική δραστηριότητα και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις µε διατήρηση και ενίσχυση υφισταµένων φυτοφρακτών στα
όρια των αγροτεµαχίων, χωρίς τη χρήση φυτοφαρµάκων ή χηµικών λιπασµάτων.
5. Η άσκηση δασοπονίας (διαχείριση-προστασία-αναβάθµιση και αποκατάσταση)
στις εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ' αριθµ. 8353/276/Ε103/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 415).
Tα ειδικά δασοτεχνικά έργα του άρ. 16 ν. 998/1979, σύµφωνα µε το σχέδιο
διαχείρισης και έως την έγκριση του σχεδίου διαχείρισης σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
6. Η θήρα, εφόσον αυτή προβλέπεται στο εγκεκριµένο σχέδιο διαχείρισης του
Περιφερειακού Πάρκου έπειτα από διαβουλεύσεις µε τις αρµόδιες αρχές και τη
σύµφωνη γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης βάσει της παρ. ιε του άρθρου 4 του ν.
4519/2018.
7. Οι επεµβάσεις εντός αισθητικών δασών και δασικών εκτάσεων που καθορίζονται
από τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας µε τους όρους και περιορισµούς
που προβλέπονται σε αυτές.

Β) Στις κηρυγµένες αναδασωτέες εκτάσεις σύµφωνα µε τα άρθρα 38 και 41 του ν.
998/79 όπως ισχύουν:
α) Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτµηση γηπέδων και η δόµηση µόνιµων
εγκαταστάσεων.
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β) Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφεροµένων στην παράγραφο Ι του παρόντος
άρθρου:
1. Οι εγκαταστάσεις - απαραίτητες υποδοµές για την εξυπηρέτηση του αθλητισµού,
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της
αναψυχής, όπως: βελτίωση µονοπατιών, πεζόδροµοι, ποδηλατόδροµοι,
στέγαστρα - παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση - βελτίωσή τους για την
οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείµενης
νοµοθεσίας, µετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση και µετά από αιτιολογηµένη
γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης.
2. Η άσκηση δασοπονίας (διαχείριση-προστασία-αναβάθµιση και αποκατάσταση)
στις εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ' αριθµ. 8353/276/Ε103/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’
415). Tα ειδικά δασοτεχνικά έργα του άρ. 16 ν. 998/1979, σύµφωνα µε το σχέδιο
διαχείρισης και έως την έγκριση του σχεδίου διαχείρισης σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
3. Οι επεµβάσεις εντός αναδασωτέων εκτάσεων που καθορίζονται από τις σχετικές
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας, µε τους όρους και περιορισµούς που
προβλέπονται από αυτές.

Γ) Στις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 998/79
επιτρέπονται, επιπλέον των αναφεροµένων στην παράγραφο Ι του παρόντος
άρθρου:
α. Η γεωργική δραστηριότητα στις καλλιεργούµενες εκτάσεις και τα απαραίτητα έργα
εξυπηρέτησης της µε διατήρηση και ενίσχυση υφιστάµενων φυτοφρακτών στα
όρια των αγροτεµαχίων χωρίς χρήση φυτοφαρµάκων ή χηµικών λιπασµάτων
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
β. Οι γεωργικές αποθήκες µε συνολική επιφάνεια 100 τ.µ. και µέγιστο ύψος 4,5 µ. ,
έπειτα από τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας υπηρεσίας και του Φορέα
∆ιαχείρισης.
γ. Η µελισσοκοµία, καθώς και η βόσκηση ως µέσο διαχείρισης των ενδιαιτηµάτων,
κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 4351/2015 (Α΄ 164). Μέχρι την έγκριση του διαχειριστικού
σχεδίου βόσκησης, η χρήση ασκείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µετά από
αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης.
δ. Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης των στραγγιστικών τάφρων και λοιπών
εγγειοβελτιωτικών έργων, µετά από γνωµοδότηση της αρµόδιας υπηρεσίας
(∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Ενότητας Ιωαννίνων) της οικείας
Περιφέρειας έπειτα από τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της
οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης καθώς και του Φορέα ∆ιαχείρισης.
ε. Η θήρα, εφόσον αυτή προβλέπεται στο εγκεκριµένο σχέδιο διαχείρισης του
Περιφερειακού Πάρκου έπειτα από διαβουλεύσεις µε τις αρµόδιες αρχές και τη
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σύµφωνη γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης βάσει της παρ. ιε του άρθρου 4 του ν.
4519/2018.
στ. i. Τα µη κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα του αγροτουρισµού και τα απαραίτητα
έργα εξυπηρέτησής τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αρ.
8353/276/Ε103/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 415), όπως ισχύει, ii. για τους λοιπούς όρους
και περιορισµούς δόµησης των επιτρεπόµενων σε αυτή τη ζώνη χρήσεων (εκτός
των κτιρίων δηµόσιων ή κοινωφελών σκοπών) εφαρµόζονται κατά χρήση οι
διατάξεις του από 24.05.1985 (∆’ 270)π.δ/τος, καθώς και του από 6.10.1978 (∆’
538)π.δ/τος όπως ισχύουν. Kατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4067/2012
(ΦΕΚ79/Α/9.04.2012) όπως ισχύουν.
η. Κτίρια για χρήση κατοικίας µε µέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων τα120 τ.µ.
θ. Τα δηµόσια κτίρια ή οι κοινωφελείς εγκαταστάσεις, όπως πάρκα κεραιών, κέντρα
εκποµπής – αναµεταδότες τηλεόρασης ή ραδιοφώνου, ραντάρ, στα οποία
συµπεριλαµβάνονται και τα κτίρια εκπαίδευσης και πολιτιστικών εκδηλώσεων,
καθώς και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών.
ι. Η ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθµούς της κατηγορίας Β και της
υποκατηγορίας Α2 της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21) όπως τροποποιήθηκε και
κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α 37674/2016 (ΦΕΚ Β 2471), καθώς και τα
απαιτούµενα έργα υποδοµής για την εξυπηρέτηση τους στην παραγωγή και
µεταφορά ενέργειας, µετά από γνωµοδότηση της αρµόδιας υπηρεσίας (∆/νση
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) της
οικείας Περιφέρειας,

ΙΙ.2 Ζώνη Β2
Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφεροµένων στην παράγραφο Ι του παρόντος
άρθρου:

α)

Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης αποστραγγιστικών τάφρων:
αποµάκρυνση φερτών υλικών, εκβάθυνση, και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα της υποπαραγράφου Ι.1.γ. του παρόντος

β) Τα έργα και οι δραστηριότητες καθώς και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης
αυτών που επιτρέπονται εντός γης υψηλής παραγωγικότητας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας µε τους όρους και τους περιορισµούς δόµησης
που προβλέπονται σε αυτές µετά από γνωµοδότηση της αρµόδιας υπηρεσίας
(∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων) της οικείας Περιφέρειας.

ΙΙ.3 Ζώνη Β3 που διακρίνεται στις υποζώνες:
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1. Β3.1, Β3.2 και Β3.4:
α) Επιτρέπεται η δόµηση µόνο για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των
αντλιοστασίων και λοιπών υποδοµών διαχείρισης νερού.
β) Επιτρέπεται η επιστηµονική έρευνα που σχετίζεται µε την παρακολούθηση,
προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση των ειδών ή / και οικοτόπων, καθώς
και των στοιχείων πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής.
γ) Επιτρέπεται η επίσκεψη µε σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την
παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή.
δ) Επιτρέπεται η εκτέλεση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπληµµυρικών
έργων διευθέτησης της ροής υδάτων που στοχεύουν στην προστασία και
διατήρηση των λειτουργιών του εδάφους και την ελαχιστοποίηση της απώλειας
της βιοποικιλότητας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και µετά από σύµφωνη
γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
καθώς και του Φορέα ∆ιαχείρισης.
ε)

Επιτρέπεται η χρήση, η συντήρηση και ο εκσυγχρονισµός των νοµίµως
υφιστάµενων έργων και δραστηριοτήτων όπως επίσης και η ανακατασκευή των
παλιών ξύλινων προβλητών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µετά από
αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης.

στ) Επιτρέπονται οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης αποστραγγιστικών τάφρων:
αποµάκρυνση φερτών υλικών, εκβάθυνση, και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων
και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο παρόν.
ζ) Επιτρέπεται η συντήρηση, εκσυγχρονισµός και βελτίωση των υφιστάµενων
εγκαταστάσεων διαχείρισης υδάτων (γεωτρήσεων, δεξαµενών, ατλιοστασίων) και
η ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση των απαιτούµενων συνοδευτικών έργων και
δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης αυτών (όπως αγωγών µεταφοράς νερού), µετά
από γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης .
2. Β3.3:
α) Επιτρέπεται η επιστηµονική έρευνα που σχετίζεται µε την παρακολούθηση,
προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση των ειδών ή / και οικοτόπων, καθώς
και των στοιχείων πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής.
β) Επιτρέπεται η επίσκεψη µε σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την
παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή.
γ) Επιτρέπεται η εκτέλεση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπληµµυρικών
έργων διευθέτησης της ροής υδάτων που στοχεύουν στην προστασία και
διατήρηση των λειτουργιών του εδάφους και την ελαχιστοποίηση της απώλειας
της βιοποικιλότητας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και µετά από σύµφωνη
γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
καθώς και του Φορέα ∆ιαχείρισης.
δ) Επιτρέπεται η χρήση ,συντήρηση και ο εκσυγχρονισµός των νοµίµως
υφιστάµενων έργων και δραστηριοτήτων, όπως επίσης και η ανακατασκευή των
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παλιών ξύλινων προβλητών µετά από την αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του
Φορέα ∆ιαχείρισης.
ε) Επιτρέπεται η µελισσοκοµία και η βόσκηση ως µέσο διαχείρισης των
ενδιαιτηµάτων, κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης διαχειριστικού σχεδίου
βόσκησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4351/2015 (Α΄ 164). Μέχρι την
έγκριση του διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, η χρήση ασκείται σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης.
στ) Επιτρέπεται η γεωργική δραστηριότητα στις καλλιεργούµενες εκτάσεις και τα
απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης της µε διατήρηση και ενίσχυση υφιστάµενων
φυτοφρακτών στα όρια των αγροτεµαχίων χωρίς χρήση φυτοφαρµάκων ή
χηµικών λιπασµάτων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ζ) Επιτρέπονται οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης της τάφρου Λαψίστας:
αποµάκρυνση φερτών υλικών και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα,µετά από γνώµη της
αρµόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και του οικείου
Φορέα ∆ιαχείρισης, καθώς και η διάθεση επεξεργασµένων υγρών λυµάτων
τριτοβάθµιας επεξεργασίας.
η) Τα λοιπά έργα και δραστηριότητες εξειδικεύονται βάσει των διατάξεων του σχεδίου
διαχείρισης του Περιφερειακού Πάρκου.

ΙΙ.4 Ζώνη Β4
Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφεροµένων στην παράγραφο Ι του παρόντος
άρθρου:
α) Η γεωργική δραστηριότητα στις καλλιεργούµενες εκτάσεις και τα απαραίτητα έργα
εξυπηρέτησης της µε διατήρηση και ενίσχυση υφιστάµενων φυτοφρακτών στα
όρια των αγροτεµαχίων, χωρίς χρήση φυτοφαρµάκων ή χηµικών λιπασµάτων
σύµφωνα µε τις διατάξεις.
β) Η µελισσοκοµία και η βόσκηση ως µέσο διαχείρισης των ενδιαιτηµάτων, κατόπιν
εκπόνησης και έγκρισης διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4351/2015 (Α΄ 164). Μέχρι την έγκριση του διαχειριστικού
σχεδίου βόσκησης, η χρήση ασκείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µετά από
αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης.
γ) Οι γεωργικές αποθήκες µε συνολική επιφάνεια 100 τ.µ. και µέγιστο ύψος 4,5 µ.
έπειτα από τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας υπηρεσίας και του Φορέα
∆ιαχείρισης.
δ). Τα µη κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα του αγροτουρισµού και τα απαραίτητα
έργα εξυπηρέτησής τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αρ.
8353/276/Ε103/2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 415), όπως ισχύει.
ε) i) η µέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων κτιρίων για χρήση κατοικίας ορίζεται σε
120 τ.µ. και ii) για τους λοιπούς όρους και περιορισµούς δόµησης των
επιτρεπόµενων σε αυτή τη ζώνη χρήσεων (εκτός των κτιρίων δηµοσίων ή
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κοινωφελών σκοπών), εφαρµόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από
24.05.1985 (∆’ 270) π.δ/τος, καθώς και του από 6.10.1978 (∆’ 538) π.δ/τος,
όπως ισχύουν.
στ) Οι εργασίες καθαρισµού κι συντήρησης των στραγγιστικών τάφρων και λοιπών
εγγειοβελτιωτικών έργων, µετά από γνωµοδότηση της αρµόδιας υπηρεσίας
(∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων) της οικείας Περιφέρειας και έπειτα από τη σύµφωνη γνώµη της
αρµόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης καθώς και
του Φορέα ∆ιαχείρισης.
η) Η θήρα, εφόσον προβλέπεται στο εγκεκριµένο σχέδιο δράσης. Έως την έγκρισή
του, σύµφωνα µε τις κείµενες περί θήρας διατάξεις και τη σύµφωνη γνώµη του
Φορέα ∆ιαχείρισης βάσει της παρ. ιε του άρθρου 4 του ν. 4519/2018.

ΙΙ.5 Ζώνη Β5
Εκτός από τα αναφερόµενα στην παράγραφο Ι:
α) Στην υποζώνη Β.5.1.
1. Επιτρέπεται η δηµιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου, µε ήπια δόµηση, ήπιες
εγκαταστάσεις , µετά από ειδική µελέτη η οποία θα εξειδικεύσει και θα καθορίσει
µεταξύ άλλων τις επιτρεπόµενες χρήσεις, τους κοινόχρηστους, δοµήσιµους
χώρους και λοιπούς όρους και περιορισµούς δόµησης, όπου κατ΄ελάχιστον θα
ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου ΙΖ. 1α. του άρθρου 3 του από 5.5.1989
π.δ/γµατος (∆΄297) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το Π∆30.3.93
(ΦΕΚ ∆’ 389).
Aπαγορεύεται η έκδοση νέων οικοδοµικών αδειών για την ανέγερση κτιριακών
εγκαταστάσεων. Κατ΄εξαίρεση µπορούν να εκδοθούν οικοδοµικές άδειες (εφόσον
απαιτούνται) για ίδρυση, λειτουργία και εξυπηρέτηση έργων υποδοµών και κοινής
ωφέλειας, και των έργων και δραστηριοτήτων που έχουν αδειοδοτηθεί
περιβαλλοντικά, εφόσον ο οικείος Φορέα ∆ιαχείρισης βεβαιώσει ότι πληρούν τις
διατάξεις της παρ. 3.2.δ του άρθρου 5 του ν. 3937/2011.
β) Στις υποζώνες Β5.2. και Β.5.3.
Aπαγορεύεται η έκδοση νέων οικοδοµικών αδειών για την ανέγερση κτιριακών
εγκαταστάσεων. Κατ΄εξαίρεση µπορούν να εκδοθούν οικοδοµικές άδειες (εφόσον
απαιτούνται) για ίδρυση, λειτουργία και εξυπηρέτηση έργων υποδοµών και κοινής
ωφέλειας, και των έργων και δραστηριοτήτων που έχουν αδειοδοτηθεί
περιβαλλοντικά, εφόσον ο οικείος Φορέα ∆ιαχείρισης βεβαιώσει ότι πληρούν τις
διατάξεις της παρ. 3.2.δ του άρθρου 5 του ν. 3937/2011.

IΙΙ. Ζώνη Γ
Εκτός από τα αναφερόµενα στην παράγραφο Ι:
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α) Επιτρέπονται, έργα και δραστηριότητες πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή
τοµέα, καθώς και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών εφόσον πρόκειται
για:
1.

έργα και δραστηριότητες (εκτός των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων), έως της κατηγορίας Β και της υποκατηγορίας Α2 της Υ.Α.
1958/2012 (Β’21) όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α
37674/2016 (ΦΕΚ Β 2471). Κατ΄εξαίρεση επιτρέπονται τα έργα υποδοµής και
κοινοφελών σκοπών (οδοποιίας, σταθερής τροχιάς, εναέριων µεταφορών
συνδυασµός µεταφορών και λοιπά συγκοινωνιακά, αντιπληµµυρικά,
εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυµάτων, µεταφοράς
ενέργειας, καυσίµων και χηµικών ουσιών, επίγεια κέντρα δορυφορικής ζεύξης,
πάρκα κεραιών τηλεφωνίας, ραδιοφωνίας, τηλεφωνικά κέντρα εκποµπής –
αναµετάδοσης τηλεόρασης και ραδιοφώνου), οι ιδιωτικές πολεοδοµήσεις και οι
οικοδοµικοί συνεταιρισµοί, έως και υποκατηγορίας 1 της πρώτης κατηγορίας της
Υ.Α. 1958/2012 (Β’21) όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α
37674/2016 (ΦΕΚ Β 2471).

2. έργα και δραστηριότητες των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, που
απέχουν 300 µ. από το όριο της υποζώνης Α4.2, είναι έως και µεσαίας όχλησης
(χαµηλής και µεσαίας) της Κ.Υ.Α. οικ.3137/Φ.15/2012 (Β΄1048) όπως ισχύει,
καθώς και της κατηγορίας Β και της υποκατηγορίας Α2 της Υ.Α. 1958/2012 (Β’21)
όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α 37674/2016 (ΦΕΚ Β
2471), και δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 2008/1/ΕΚ σχετικά µε την
ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης.
∆εν επιτρέπονται :
i. Σφαγεία µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής σφαγίων άνω των 50 τόνων.
ii. 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).
iii. Επεξεργασία και µεταποίηση του γάλακτος, όταν η ποσότητα του λαµβανοµένου
γάλακτος υπερβαίνει τους 200 τόνων ηµερησίως (µέση ετήσια τιµή).
iv. Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ή την αξιοποίηση σφαγίων και ζωικών
απορριµµάτων µε ηµερήσια δυναµικότητα επεξεργασίας ανώτερη των δέκα
τόνων.
Επισηµαίνεται ότι οι µονάδες της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων που δύναται να επεκταθούν στη
ζώνη Γ, πρέπει να πληρούν τις προαναφερόµενες διατάξεις του παρόντος.

στ. Για τα επιτρεπόµενα έργα εντός του τµήµατος που δεν εµπίπτει σε διατάξεις
κανονιστικών πράξεων καθορισµού όρων και περιορισµών δόµησης [όπως των
Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.)/ Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής
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Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)/ Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου
(Ζ.Ο.Ε.)], εφαρµόζονται [εκτός από τα δηµόσια κτίρια ή κτίρια κοινοφελών
σκοπών για τα οποία καθορίζεται ο χώρος ανέγερσης και εγκρίνονται όροι και
περιορισµοί αυτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1337/1983,
όπως αντικαταστήθηκε µε το άρθρο 8 (παρ. 13) του ν. 1512/1985 (Α΄4) όπως
ισχύουν], οι όροι και περιορισµοί δόµησης κατά χρήση, των διατάξεων του από
24.05.1985 (∆΄270) π.δ/τος, καθώς και του από 6.10.1978 π.δ/τος ( ∆΄ 538)
όπως ισχύουν.
ζ. Οι επεµβάσεις εντός αισθητικών δασών και δασικών εκτάσεων καθορίζονται από
τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας και µε τους όρους και περιορισµούς
δόµησης που προβλέπονται σε αυτές.
ζ. Τα λοιπά έργα και δραστηριότητες εξειδικεύονται βάσει των διατάξεων του σχεδίου
διαχείρισης του Περιφερειακού Πάρκου, και µέχρι την εκπόνησή του µε τη
σύµφωνη γνώµη του Φορέα και των λοιπών αρµοδίων υπηρεσιών, όπως ορίζεται
από τη νοµοθεσία.

ΙV. Ζώνη ∆
Επιτρέπονται, µε την προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται στις διατάξεις κανονιστικών
πράξεων καθορισµού επιτρεπόµενων χρήσεων γης έργων, δραστηριοτήτων, όρων
και περιορισµών δόµησης [όπως των εγκεκριµένων Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων
(Γ.Π.Σ.)/Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)
/ Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)] που διέπουν την περιοχή, όλες οι χρήσεις γης,
τα έργα και οι δραστηριότητες πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα που
υπάγονται ή όχι στις περιφερειακές κατηγορίες Α και Β της Υ.Α. 1958/2012 (Β’ 21),
όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α 37674/2016 (ΦΕΚ Β 2471)
και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών εφόσον:
α) Τα έργα και οι δραστηριότητες (εκτός των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων) εντάσσονται στην κατηγορία Β και υποκατηγορία Α2 της Υ.Α.
1958/2012 (ΦΕΚ Β’21) όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α
37674/2016 (ΦΕΚ Β 2471).
β) Οι βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις είναι έως και µεσαίας όχλησης
(χαµηλής και µεσαίας) της Κ.Υ.Α. οικ.3137/Φ.15/2012 (Β’1048/2012) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η λειτουργία της υφιστάµενης
ΒΙ.ΠΕ. µε βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.
Επιπλέον για το τµήµα της ζώνης που δεν εµπίπτει σε διατάξεις κανονιστικών
πράξεων καθορισµού όρων και περιορισµών δόµησης [όπως των εγκεκριµένων
Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) / Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) / Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)],
για τους όρους και περιορισµούς δόµησης των επιτρεπόµενων σε αυτή τη ζώνη
χρήσεων, έργων και δραστηριοτήτων (εκτός από τα δηµόσια κτίρια ή κτίρια
κοινωφελών σκοπών), εφαρµόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24.05.1985 (∆’
270) π.δ/τος, καθώς και του από 6.10.1978 π.δ/τος (∆’ 297) όπως ισχύουν.
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Άρθρο 4
∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Περιοχής
1.
Η διοίκηση και διαχείριση του Περιφερειακού Πάρκου, όπως οριοθετείται αυτό
στο άρθρο 2 του παρόντος, ανήκει στο Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας
Ιωαννίνωνσύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 3, εδάφιο ι) του ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α’ 25).
2.
Οι αρµοδιότητες του Φορέα ∆ιαχείρισης εντός των χωρικών ορίων του
Περιφερειακού Πάρκου είναι αυτές που ορίζονται στο άρθρο 4 του ν.4519/2018 ως
εκάστοτε ισχύει.
3.
Η έδρα του Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας είναι τα Ιωάννινα του
Νοµού Ιωαννίνων.
4.
Κάθε αναφορά στο Φορέα ∆ιαχείρισης στο παρόν π.δ., εννοεί το Φορέα
∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5
Γενικές διατάξεις
Ι. Εντός των ζωνών προστασίας του «Περιφερειακού Πάρκου» Λίµνης
Παµβώτιδας (Ιωαννίνων):
1. Επιτρέπονται έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής
Άµυνας, όπως αυτά καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Άµυνας, καθώς και τα έργα εθνικής σηµασίας, όπως αυτά καθορίζονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας.
2. 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
παρέµβασης, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης του
οικοσυστήµατος.
3. Για την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του αεροδροµίου και την ασφαλή πτήση
των αεροσκαφών σε εφαρµογή των κανονισµών –διατάξεων του ∆ιεθνούς
Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO 14) (ΦΕΚ Β΄1816/2007 και ΦΕΚ
Β΄177/2002), της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας όπως ισχύουν, 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 αεροδροµίου (όπως τα ραδιοβοηθήµατα), σύµφωνα µε
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την υπ. αρ. ΥΠΑ/∆3/∆/3271/781/27.01.2009 (ΦΕΚ Β΄191) Υπουργική
Απόφαση ΥΠΜΕ, όπως ισχύει και
γ. εξωτερικών φώτων µακράς έντασης-εµβέλειας, καθώς και η εκποµπή
δεσµών ακτίνων laser που µπορούν να προκαλέσουν σύγχυση στα
πληρώµατα των προσγειούµενων αεροσκαφών.
4. Επιτρέπονται οι εργασίες προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης
αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και ιστορικών τόπων, τα απαραίτητα έργα
και υποδοµές εξυπηρέτησής τους, καθώς και η αρχαιολογική έρευνα πεδίου
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (Α΄ 153) όπως
ισχύουν, και εφόσον εκδοθεί η απαραίτητη άδεια, από τους κατά περίπτωση
αρµόδιους Φορείς και Υπηρεσίες.
5. Επιτρέπονται τα έργα, δραστηριότητες και χρήσεις γης που προβλέπονται
εντός αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων, ιστορικών τόπων και σπηλαίων
σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας(ν. 3028/2002 όπως ισχύει).
Ειδικότερα:
α. εντός θεσµοθετηµένης Ζώνης Α απολύτου προστασίας αρχαιολογικών
χώρων, επιτρέπονται µόνο οι χρήσεις γης, έργα και δραστηριότητες που
καθορίζονται από τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις του Υπ. Πολιτισµού
και Τουρισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 2) και 17
του ν. 3028/2002 όπως ισχύουν.
β. για τα επιτρεπόµενα έργα, δραστηριότητες και χρήσεις εντός Ζωνών
προστασίας του παρόντος (Α, Β, Γ & ∆), που επιπλέον εµπίπτουν σε
κηρυγµένο αρχαιολογικό χώρο (εκτός ζωνών Α απολύτου προστασίας),
απαιτείται µεταξύ άλλων η έγκριση του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού,
µετά από τη γνωµοδότηση του αρµοδίου Συµβουλίου σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 49, 50 και 51 του ν. 3028/2002 όπως ισχύουν.
6. Επιτρέπεται η καταπολέµηση των κουνουπιών και των οργανισµών που
πλήττουν τη γεωργική παραγωγή, µε φιλικές προς το περιβάλλον µεθόδους,.
7. Οι φορείς εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων ανώτερης βαθµίδας οφείλουν να
υποβάλουν µελέτη ασφαλείας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Κ.Υ.Α.
172058/2016 (ΦΕΚ Β΄354).
8. Όλα τα έργα και δραστηριότητες που δεν είναι ή δεν µπορούν 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 εδαφών, καθώς και να συντηρείται, παρακολουθείται
συστηµατικά κατά τα οριζόµενα της κείµενης νοµοθεσίας.
9. Επιτρέπονται τα έργα και οι δραστηριότητες των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας στις ζώνες Γ & ∆, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
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10. Για όλα τα επιτρεπόµενα από το παρόν έργα και δραστηριότητες,
ακολουθείται µεταξύ άλλων εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, η διαδικασία της
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης εφόσον απαιτείται µετά από αιτιολογηµένη
γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης. Επιτρέπονται οι εξορυκτικές και
συναφείς δραστηριότητες, καθώς και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής τους,
µε την επισήµανση η εξόρυξη αδρανών υλικών να γίνεται µόνο εντός των
θεσµοθετηµένων λατοµικών ζωνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής
νοµοθεσίας.
11. Η κτηνοτροφία και γενικότερα οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησής
της, οφείλουν να προσαρµόζονται µεταξύ άλλων στις διατάξεις του ν.
4351/2015 όπως ισχύουν. Ειδικότερα, έως την έκδοση της κανονιστικής
πράξης έγκρισης του σχεδίου διαχείρισης και των προγραµµάτων δράσης
που το συνοδεύουν (άρθρο 7 του παρόντος) απαγορεύεται η ίδρυση νέων ή η
επέκταση υφιστάµενων πτηνοτροφικών µονάδων εντός των ζωνών Α και Β
του Περιφερειακού Πάρκου του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.
12. Επιβάλλεται εντός τριών (3) ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος η
κατεδάφιση και αποµάκρυνση των παράνοµων κτισµάτων και εγκαταστάσεων
που υφίστανται εντός του Περιφερειακού Πάρκου, εκτός αν έχουν υπαχθεί
στις διατάξεις για τη τακτοποίησή τους όπως ισχύουν.
13. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και κατασκευές έργων και δραστηριοτήτων που
δεν αναφέρονται στα επιτρεπόµενα έργα και δραστηριότητες των διατάξεων
του άρθρου 3 του παρόντος (εφόσον δεν κριθεί αναγκαία η αποµάκρυνσή
τους από το εγκεκριµένο σχετικό πρόγραµµα δράσης), µπορούν να αλλάξουν
τη χρήση τους για λόγους προστασίας και διαχείρισης της προστατευόµενης
περιοχής ή για άλλη επιτρεπόµενη από το παρόν διάταγµα χρήση. Επίσης,
δύναται να βελτιωθούν, να εκσυγχρονιστούν και να ανακατασκευαστούν οι
εγκαταστάσεις µε τυχόν αναγκαίες επεκτάσεις, για λόγους αισθητικής,
υγιεινής, ασφάλειας, εξοικονόµησης ενέργειας (όπως τοποθέτηση
φωτοβολταϊκών στις υφιστάµενες κτιριακές εγκαταστάσεις ) και αποθήκευσης
νερού σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας και µετά από
σύµφωνη γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης.
14. 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 τους 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 τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής ή/και
του Φορέα ∆ιαχείρισης.
15. Με την κανονιστική πράξη έγκρισης του σχεδίου διαχείρισης, µπορεί να
εξειδικεύονται και να επιβάλλονται πρόσθετοι όροι και µέτρα για όλα τα
επιτρεπόµενα έργα και δραστηριότητες του άρθρου 3 του παρόντος, για
λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
16. Οι κανονιστικές πράξεις έγκρισης του πολεοδοµικού σχεδιασµού {1ου
επιπέδου [Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος
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Ιωαννίνων(Ρ.Σ.Π.Π.Π.Ι), Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.)/ Σχεδίων
Χωρικής
και
Οικιστικής
Οργάνωσ ης
Ανοικτής
Πόλης
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)/ Ζωνών Οικισ τικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)] και 2ου
επιπέδου [Πολεοδοµικές Μελέτες (Π.Μ.): όπως µελέτες επεκτάσεων πόλεων
ή οικισµών, µελέτες αναθεωρήσεων ρυµοτοµικών σχεδίων, µελέτες Περιοχών
Ειδικά Ρυθµιζόµενης Πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ), µελέτες άλλων
πολεοδοµούµενων περιοχών (όπως παραγωγικών πάρκων) καθώς και
µελέτες Αναπλάσεων ή άλλες ειδικές πολεοδοµικές µελέτες και Πράξεις
Εφαρµογής του πολεοδοµικού σχεδιασµού]}, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει:
α.για εντός των ζωνών Α και Β του παρόντος, περιλαµβάνουν στο
περιεχόµενό τους τα όρια και τις ρυθµίσεις που τις διέπουν από τις
διατάξεις του παρόντος, δυνάµενες να εξειδικεύσουν όρους και
περιορισµούς κατά χρήση και δόµηση, καθώς και να τις τροποποιήσουν
για µεγαλύτερη προστασία της περιοχής µετά από σύµφωνη γνώµη του
οικείου Φορέα ∆ιαχείρισης
β. για εντός των ζωνών Γ και ∆ του παρόντος, περιλαµβάνουν στο
περιεχόµενό τους τις ρυθµίσεις που τις διέπουν από τις διατάξεις του
παρόντος, δυνάµενες να εξειδικεύσουν όρους και περιορισµούς κατά
χρήση και δόµηση, καθώς και να τις τροποποιήσουν σε περιοχές
περιαστικού ελέγχου δόµησης γύρω από πόλεις και οικισµούς, στο µέτρο
που κρίνονται αναγκαίες.
4. 19. Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις - απαραίτητες υποδοµές για τη λειτουργία
υδατοδροµίου βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, µετά από αιτιολογηµένη
γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης.

ΙΙ. Γενικοί Όροι και Περιορισµοί δόµησης εντός περιοχής Περιφερειακού
Πάρκου Λίµνης Παµβώτιδας (Ιωαννίνων):
1. Για τις περιοχές εντός των ζωνών Α, Β και Γ του παρόντος που
χαρακτηρίστηκαν µε τον ν. 3937/2011 ως Ε.Ζ.∆. / Ζ.Ε.Π., ισχύουν οι διατάξεις
της παρ. 2 (α, β και γ) του άρθρου 9 του ίδιου νόµου, όσον αφορά την
κατάτµηση και αρτιότητά των γηπέδων.
2. 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
615) 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
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις
1. Κάθε διάταξη που έρχεται συνολικά ή εν µέρει σε αντίθεση µε τις διατάξεις του
παρόντος 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. Της ρύθµισης αυτής εξαιρούνται ισχύουσες
αυστηρότερες διατάξεις.
2. Η λειτουργία, εκτέλεση έργων και υλοποίηση δραστηριοτήτων που δεν
αναφέρονται στα άρθρα 3 και 5 του παρόντος απαγορεύονται. Εξαιρούνται
από την ως άνω απαγόρευση τα έργα και οι δραστηριότητες που κατά την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος διατάγµατος:
α. υφίσταντο νοµίµως,
β. πληρούν τις διατάξεις της παρ. 6ατου άρθρου 21 του ν. 3937/2011 όπως
ισχύει, όπου ειδικότερα έχει αρχίσει ή βρίσκεται σε κάποιο στάδιο ή έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης αδειών από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
3. Για τα υφιστάµενα έργα και δραστηριότητες εντός Ζ.Ε.Π. κατά την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 8353/276.Ε103/2012 (ΦΕΚ Β’ 415), όπως ισχύουν.

Άρθρο 7
Κυρώσεις

Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του παρόντος και η βεβαίωση τυχόν
παραβάσεων για την επιβολή κυρώσεων γίνονται βάσει των διατάξεων που
προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως ισχύουν.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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