
ΘΕΜΑ: «Εργασίες στη Λίμνη Παμβώτιδα στην περιοχή Αμφιθέας».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, συνεδρίασε 
στις 16/01/2013 με θέμα τις εργασίες που εκτελούνται στην υγροτοπική περιοχή Αμφιθέας 
κατάντι του αναχώματος. Στον Φορέα Διαχείρισης ωστόσο δεν αποστάλθηκε καμία μελέτη ή 
σχέδιο προς ενημέρωση για την ανωτέρω ενέργεια, ενώ παράλληλα δεν έχουν γίνει γνωστοί 
οι λόγοι της παρουσίας του μηχανήματος του Δήμου Ιωαννιτών. 

Ο  Φορέας  Διαχείρισης  της  λίμνης  Παμβώτιδας,  θεωρεί  πως  τέτοιες  ενέργειες 
καταστρατηγούν την αρχή της συλλογικότητας στη λήψη των αποφάσεων, μια αρχή που ο 
φορέας  καθ΄όλα  τα  έτη  λειτουργίας  του  προσπάθησε  να  διασφαλίσει  και  επιδίωξε  να 
προωθήσει  μέσω  της  πολυπρόσωπης  εκπροσώπησης  των  φορέων  της  περιοχής  στο 
Διοικητικό του Συμβούλιο. Σημειωτέον δε, ότι ο Φορέας δεν είναι ενήμερος για την ύπαρξη 
κάποιου συγκεκριμένου σχεδίου δράσης για τη διαχείριση ευαίσθητων ενδιαιτημάτων, όπως 
αυτή των καλαμιώνων, σε μια περίοδο ευαίσθητη για την πανίδα (ορνιθοπανίδα), όπως και 
την μικροπανίδα (ασπόνδυλα) της περιοχής.

Επισημαίνει  ότι ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας είναι  υπεύθυνος για την 
διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 1 του νόμου 
3937/11.

Επιπροσθέτως, σας γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 3 
του νόμου 3937/11 στην αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης,  μεταξύ άλλων υπάγεται  η 
παροχή αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων πριν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 
των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης του ή των οποίων οι 
επιπτώσεις επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, τις περιοχές αυτές.

Άλλωστε, η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Μ.Π.) η οποία κυρώθηκε από το πρώην 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και νυν Υ.ΠΕ.Κ.Α. συνεχίζει να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματα της 
και  να  ισχύει  μέχρι  την  οριστική  έκδοση  του  Προεδρικού  Διατάγματος  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 5 εδ. γ) του ν. 3937/11  «Έως την έκδοση των προεδρικών 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 
ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Κεντρική Πλατεία Κατσικάς
(Πρώην Δημαρχείο)
Τ. Κ.: 45 500 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 21834
Fax.: 26510 31867
e-mail: malpi@otenet.gr
website: www.lakepamvotis.gr

Ιωάννινα, 16.01.2013

Αριθ. Πρωτ. : 15

ΠΡΟΣ: Δήμο Ιωαννιτών

Υπ’ όψιν Αντιδημάρχου κ. Κατρετζίδη
Διευθ/νση Τεχνικών υπηρεσιών 
Προγραμματισμού

mailto:malpi@otenet.gr
http://www.lakepamvotis.gr/


διαταγμάτων  του  προηγουμένου  εδαφίου  το  περιεχόμενο  των  εγκεκριμένων  ειδικών 
περιβαλλοντικών  μελετών  λαμβάνεται  υποχρεωτικά  υπόψη  για  τη  χωροθέτηση 
οποιουδήποτε έργου ή δραστηριότητας μέσα στην περιοχή προστασίας.»

Καθίσταται ως εκ τούτου σαφές πως για οποιαδήποτε εργασία θα πρέπει να τηρείται η 
διαδικασία  περιβαλλοντικής  αδειοδότησης,  δημιουργώντας  με  τον  τρόπο  αυτό  σχέσεις 
αγαστής συνεργασίας με το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας για την επίτευξη των 
κοινών  μας  στόχων,  ήτοι  την  προστασία  και  ορθή  διαχείρισης  του  οικοσυστήματος  της 
λίμνης Παμβώτιδας.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Φορέα  Διαχείρισης  εκτιμά  θετικά  τη  διακοπή  των 
εργασιών στην περιοχή και ερωτά το Δήμο Ιωαννιτών να διευκρινίσει, το είδος των εργασιών 
που επιθυμεί να γίνουν καθώς και το σκοπό που θα εξυπηρετήσουν.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης 
Λίμνης Παμβώτιδας

Πέτρος Τσουμάνης


