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Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος

Τις θέσεις του για το Π.Δ. κατέθεσε και ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων,
ο οποίος το χαρακτηρίζει «άκρως εχθρικό και καταστροφικό για την Παμβώτιδα».

Αυτό γιατί, σύμφωνα με τον Σύλλογο, δεν προβλέπει την επανασύνδεση της υδάτινης
επιφάνειας της λίμνης με τις κύριες πηγές τροφοδοσίας της που βρίσκονται στον υγρότοπο
Αμφιθέας, δεν προβλέπει επίσης, καμία ρύθμιση σχετικά με την απομάκρυνση των
τεχνητών αναχωμάτων Αμφιθέας και Ανατολής -Κατσικά ώστε να δημιουργηθούν στους
ανενεργούς και αποξηραμένους υδροβιότοπους συνθήκες επανάκαμψης της απολεσθείσης
βιοποικιλότητας, ως απαραίτητης προϋπόθεσής για την ουσιαστική προστασία και
αποκατάσταση του υπό κατάρρευση ευαίσθητου και ευπαθούς οικοσυστήματος της
Παμβώτιδας, νομιμοποιεί την μετατροπή του τεράστιου υγροβιότοπου Ανατολής - Κατσικά
σε χερσαία έκταση με συνέπεια τον αφανισμό των υγρολιβαδικών εκτάσεων, όπου, προ της
κατασκευής του αναχώματος, γινόταν η εναπόθεση του οργανικού φορτίου της λίμνης και ο
φυσικός της αυτοκαθαρισμός καταλήγοντας ότι «οποιαδήποτε άποψη για οικολογική
διαχείριση των βιοτόπων θυσιάστηκε στο βωμό της οικιστικής ανάπτυξης σε βάρος της
Λίμνης και των οικοσυστημάτων, σε βάρος του περιβάλλοντος που αποτελεί στρατηγικό
πλεονέκτημα της ευρύτερης περιοχής».
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Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων κατέθεσε στην διαβούλευση τις
κατωτέρω επισημάνσεις και προτάσεις του.

Ο Σκοπός του Π.Δ.θα πρέπει να έχει ως εξής: «Σκοπός του παρόντος διατάγματος, είναι η
αποκατάσταση του οικοσυστήματος των Λιμνών Παμβώτιδας και Λαψίστας και η
προστασία, διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας, της φύσης και του τοπίου, ως
φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου, 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.»

Η ζώνη Α2 (Τμήμα Καστρίτσας -Λογγάδων) (Άρθρο 3 παράγραφος Ι.2), όπως σωστά έχει
οριστεί στο άρθρο 2 ως «σημαντική για τα προστατευόμενα είδη υγροτοπική περιοχή
καλαμιώνων» θα πρέπει να επεκταθεί και στα τμήματα της λίμνης που περιλαμβάνουν τον
αντίστοιχο τύπο ενδιαιτήματος.

Θα πρέπει για την ζώνη Α4.1. να προστεθεί παράγραφος που θα προβλέπει ρητά και θα
επιτρέπει έργα με αποκλειστικό στόχο την αποκατάσταση του οικοσυστήματος καθώς και
την επανασύνδεση της λίμνης με τις πηγές της.

Οι επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις-απαραίτητες υποδομές στην ζώνη Α4.1 θα πρέπει να
εξυπηρετούν μόνο τις δραστηριότητες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της
επιστημονικής και μη παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής. Η κατασκευή πεζόδρομων
και ποδηλατοδρόμων δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στην συγκεκριμένη ζώνη.

Αναφορικά με την ζώνη Α.7 (Άρθρο 3 παράγραφος Ι.7), ενώ σε αυτήν την ζώνη θεωρητικά
έχουν ενταχθεί οι εποχικοί υγρότοποι, πρακτικά έχει συμπεριληφθεί ένα πολύ μικρό
ποσοστό αυτών των εποχικών υγροτόπων. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλοι οι εποχικοί
υγρότοποι του λεκανοπέδιου.

Αναφορικά με τις ζώνες Β.3.1, Β.3.2, Β.3.4 (Άρθρο 3 παράγραφος ΙΙ.3) θα πρέπει να
προστεθεί παράγραφος η οποία θα προβλέπει και θα επιτρέπει έργα με στόχο την μερική
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αποκατάσταση της λίμνης Λαψίστας.

Ρητή αναφορά στο Π.Δ. για τη μέγιστη στάθμη της Λίμνης Παμβώτιδας η οποία ορίζεται με
το ύψος της στάθμης του υπερχειλιστή 469,54.

Να ορισθεί αυστηρά στα 300 μ. το όριο της αδόμητης ζώνης περιμετρικά της Λίμνης.

Καταλήγοντας ο Σύλλογος τονίζει πως: «το παρόν σχέδιο Π.Δ. δεν ανταποκρίνεται στον
σκοπό τον οποίο καλείται να υπηρετήσει. Αφ΄ ενός δεν τίθενται όροι δεσμευτικοί για την
ουσιαστική προστασία της φύσης και αφ΄ ετέρου δεν ορίζονται συγκεκριμένα μέτρα
αποκατάστασης του διαταραχθέντος οικοσυστήματος. Για την διάσωση και λειτουργία της
Παμβώτιδας ως Λίμνης-οικοσύστημα θα πρέπει να διασφαλισθεί η αποκατάσταση της
ελεύθερης και ανεμπόδιστης επικοινωνίας της με τους υδροβιότοπους της , τις κύριες
πηγές τροφοδοσίας της με καθαρό νερό και τα υγρολίβαδατης. Η Πολιτεία έχει
συνταγματική υποχρέωση να ανακόψει την καταστροφική πορεία της Λίμνης και να
διασφαλίσει την επιβίωσή της εισάγοντας στο Π.Δ. σαφείς ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν
πρωτίστως την αποκατάσταση του διαταραχθέντος οικοσυστήματος της Παμβώτιδας,την
προστασία και διατήρηση αυτού».
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