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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ
1.1.

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

1.1.1.

Γενικά Στοιχεία

Η πλήρης επωνυμία του υποψήφιου Φορέα
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Ο διακριτικός τίτλος
ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.
Η νομική μορφή
Η Εταιρεία διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων», κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στα άρθρα 252, 253, 265, 268
και όπως αυτός κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει, αλλά και κάθε άλλο άρθρο του
ανωτέρω Νόμου που με οποιοδήποτε τρόπο άπτεται της λειτουργίας της Αναπτυξιακής
Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ, όπως επίσης και από τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης», κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στα άρθρα 194, 195, 197, 198 και όπως
αυτός κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.
Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της εταιρείας και η θητεία του είναι τετραετής.
Το έτος σύστασης: 1980
Ο τόπος εγκατάστασης και τα γενικά στοιχεία του υποψήφιου Φορέα
o

Περιφέρεια Ηπείρου

o

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

o

Δήμος Ιωαννιτών

o

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Πύρρου και Μ. Αγγέλου 1 (Διοικητήριο) - Ιωάννινα
Ταχ. Κώδικας : 45332

o

Αριθμός τηλεφώνου : 26510 36686 – 83087

o

Αριθμός FAX: 26510 33419

o

Ε-mail : epirus@epirussa.gr website: www.epirussa.gr

o

Α.Φ.Μ. :094090977

o

Δ.Ο.Υ : Ιωαννίνων

Η Εταιρεία διαθέτει γραφείο και στην Ηγουμενίτσα, στο ισόγειο του κτιρίου της
Περιφέρειας Θεσπρωτίας
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
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o

Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας

o

Δήμος Ηγουμενίτσας

o

Ταχ. Δ/νση: Παν. Τσαλδάρη 18 - Ηγουμενίτσα
Ταχ. Κώδικας : 46100

Οργανόγραμμα φορέα
Παρακάτω παρατίθεται το οργανόγραμμα της εταιρείας, σύμφωνα και με το Σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ακολουθεί. Το σχετικό πιστοποιητικό ISO παρατίθεται στο
Παράρτημα Ι του παρόντος σχεδίου.
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ»
Γενική Συνέλευση
Διοικητικό Συμβούλιο
Ομάδα
Προγραμματισμού

Διευθυντής
Τεχνικός Ασφαλείας

Γραμματεία

Υ.Δ.Π.
Υ.Σ.Δ.ΕΠ.

Αναπληρωτής Διευθυντής

Νομικός Σύμβουλος

Έργα Προγράμματα
ΕΔΠ LEADER

Ανάπτυξη Υπαίθρου
Τουρισμός –
Πολιτισμός –
Περιβάλλον

Μελέτες

Τεχνικές μελέτες – Επίβλεψη
τεχνικών έργων

Λοιπές μελέτες

Επιχειρηματικότητα &
Απασχόληση

Διοικητικό Οικονομικό
Διοικητική - Οικονομική
Διαχείριση
Διαχείριση Ανθρώπινου
Δυναμικού
Μηχανοργάνωση

Στήριξη ΟΤΑ
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Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, η οποία εκλέγει
το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι 9μελές και η θητεία του είναι τέσσερα χρόνια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά εν
γένει στη διοίκηση της Εταιρείας ή στη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και στην εν
γένει επιδίωξη των σκοπών αυτής, αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και
συναλλαγές της και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στο σκοπό αυτής, με εξαίρεση μόνο τα
θέματα εκείνα τα οποία κατά τη διάταξη του Νόμου ή του καταστατικού αυτού, υπάγονται
στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την
ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού, συνολικά ή μερικά ή για ειδικά οριζόμενες πράξεις
(πλην των θεμάτων που κατά το Νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια του Συμβουλίου) στον
εκάστοτε Διευθυντή της Εταιρείας ή Διευθύνοντα Σύμβουλο αν υπάρχει τέτοιος ή και στους
δύο ή έκτακτα και για συγκεκριμένα θέματα σε έναν ή περισσότερους από τους
Συμβούλους συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου ή σε πρόσωπα ξένα του Συμβουλίου
(υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη).
Τον τίτλο, την αρμοδιότητα και την εξουσία των προσώπων αυτών καθορίζει κάθε φορά το
Διοικητικό Συμβούλιο, με την παραπάνω απόφασή του για τον ορισμό αυτών.

1.1.2.

Εταιρικό σχήμα

Οι φορείς που μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Ποσοστό
συμμετοχής

Κατηγορία βάσει των
συμφερόντων που
αντιπροσωπεύουν
(δημόσιος/Ιδιωτικός)

Α/Α

Φορέας

Αριθμός
Μετοχών

1

Περιφέρεια Ηπείρου

106.144

95,683%

Δημόσιος

2

Δήμος Ιωαννιτών

1.917

1,728%

Δημόσιος

3

Δήμος Ζαγορίου

176

0,159%

Δημόσιος

4

Δήμος Κόνιτσας

280

0,252%

Δημόσιος

5

Δήμος Πωγωνίου

161

0,145%

Δημόσιος

6

Δήμος Βορείων Τζουμέρκων

169

0,152%

Δημόσιος

7

Δήμος Μετσόβου

207

0,187%

Δημόσιος

8

Δήμος Δωδώνης

395

0,356%

Δημόσιος

9

Δήμος Ζίτσας

253

0,228%

Δημόσιος

10

Δήμος Ηγουμενίτσας

57

0,051%

Δημόσιος

11

Δήμος Αρταίων

30

0,027%

Δημόσιος
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12

Π.Ε.Δ. Ηπείρου

366

0,330%

Δημόσιος

13

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

201

0,181%

Ιδιωτικός

14

Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

472

0,425%

Ιδιωτικός

15

Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ

73

0,066%

Ιδιωτικός

22

0,020%

Ιδιωτικός

10

0,009%

Ιδιωτικός

110.933,00

95,683%

16

17

Γενικός Αγροτικός
Συνεταιρισμός ΙωαννίνωνΈνωση Αγροτών (πρώην
Ένωση Αγροτικών Συν/σμών
Ιωαννίνων)
Ένωση Αγροτικών Συν/μών
Θεσπρωτίας
ΣΥΝΟΛΑ

1.1.3.

Τεκμηρίωση της αντιπροσωπευτικότητας των φορέων που συμμετέχουν στο
εταιρικό σχήμα

Οι φορείς που μετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρείας στην πλειοψηφία τους και σε ποσοστό
περίπου 99,30% είναι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της Περιφέρειας Ηπείρου με κύριο μέτοχο την
Περιφέρεια Ηπείρου. Συμμετέχουν επίσης τα δύο (2) Επιμελητήρια Ιωαννίνων και
Θεσπρωτίας με ποσοστό 0,61%, δύο (2) αγροτικοί συνεταιρισμοί με ποσοστό 0,03% και μία
τράπεζα με ποσοστό 0,06%.

1.1.4.

Χρηματοοικονομική επάρκεια του Φορέα

Από τα στοιχεία ισολογισμού της Εταιρείας την 31-12-2015 προκύπτουν τα εξής:
Δείκτης Ρευστότητας (31-12-2015): (κυκλοφορούν ενεργητικό + μεταβατικού λογαριασμοί
ενεργητικού) / (βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις + μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (31-12-2015): 880.390,61 / 437,814,07 =2,011
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (31-12-2015): 478.447,96 €

1.2.

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Γενικά στοιχεία
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., με την υπ’αριθμ. 397/24-06-2016 απόφασή του,
(ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ) πρότεινε τη σύσταση επταμελούς (7μελούς) Επιτροπής
Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) για την υλοποίηση και διαχείριση του τοπικού
προγράμματος LEADER.Με την ανωτέρω απόφαση το Δ.Σ. εκχωρεί στη Ε.Δ.Π. όλες τις
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αρμοδιότητες προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική υλοποίηση του τοπικού
προγράμματος.
Η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER θα αποφασίζει, θα ελέγχει και θα
εγκρίνει κάθε διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος. Επίσης, θα λειτουργεί αυτόνομα
ώστε να εξασφαλίζεται με ευέλικτο τρόπο η απρόσκοπτη λήψη αποφάσεων. Ενδεικτικές
αρμοδιότητες της ΕΔΠ αναλύονται στην υπ. αριθμ. 397/24-06-2016 απόφαση του ΔΣ της
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ.
Ο Διευθυντής της Εταιρείας και μέλος της ΟΤΔ, συμμετέχει στην Ε.Δ.Π. LEADER, χωρίς
δικαίωμα ψήφου, θα αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ Ομάδας Έργου – Συντονιστή
Προγράμματος - Ε.Δ.Π. LEADER.

1.2.1.

Αναλυτική παρουσίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ)

Οι φορείς και το ποσοστό συμμετοχής τους στο επίπεδο λήψης αποφάσεων (ΕΔΠ) του
τοπικού προγράμματος έχουν ως ακολούθως:

Α/Α

Όνομα

Φορέας που
εκπροσωπείται

Κατηγορία Φορέα βάσει των
συμφερόντων που
αντιπροσωπεύουν (δημόσιος
/ ιδιωτικός)

1

Ντέτσικας
Κωνσταντίνος

Περιφέρεια
Ηπείρου

δημόσιος

14,2857 %

2

Μανταλόβας
Αθανάσιος

Δήμος Ιωαννιτών

δημόσιος

14,2857 %

3

Σούρλα
Παναγιώτα

Δήμος
Ηγουμενίτσας

δημόσιος

14,2857 %

4

Μήτσης
Ιωάννης

Επιμελητήριο
Ιωαννίνων

Ιδιωτικός

14,2857 %

5

Ζουμπούλης
Πέτρος

Επιμελητήριο
Θεσπρωτίας

ιδιωτικός

14,2857 %

6

Μήτσιος
Βασίλειος

Γενικός Αγροτικός
Συνεταιρισμός
Ιωαννίνων-Ένωση
Αγροτών

ιδιωτικός

14,2857 %

7

Παππάς
Σπυρίδων

2 Αλιευτικός
Συνεταιρισμός
Σαγιάδας

ιδιωτικός

14,2857 %

Ποσοστό
συμμετοχής

ος

Ο κάθε ένας από τους παραπάνω φορείς που συμμετέχει στο επίπεδο λήψης αποφάσεων του
τοπικού προγράμματος εκπροσωπείται από ένα μόνο άτομο.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

6

Στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ II παρατίθενται η επιστολή που στάλθηκε στους φορείς που αποφασίστηκε
από το Δ.Σ. να συμμετάσχουν στην Ε.Δ.Π. και οι αντίστοιχες αποφάσεις των αρμόδιων
οργάνων των φορέων με τις οποίες αποδέχονται τη συμμετοχή τους και ορίζουν
εκπρόσωπό τους με αναπληρωτή του.

1.2.2.

Τεκμηρίωση της επιλογής των φορέων που συμμετέχουν στο επίπεδο λήψης
αποφάσεων

Οι φορείς που επιλέχθηκαν για να συμμετέχουν στο επίπεδο λήψης αποφάσεων καλύπτουν
τις αναγκαίες προϋποθέσεις και προέρχονται τόσο από δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό
τομέα. Οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι της περιοχής, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι
της κοινωνίας των πολιτών της περιοχής αποτελούν το 57% και φορείς που εξυπηρετούν
συμφέροντα του δημόσιου τομέα της περιοχής, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή
αποτελούν το 43%. Οι εν λόγω φορείς που συμμετέχουν στο επίπεδο λήψης αποφάσεων
συμμετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρείας, εκτός του 2ουΑλιευτικού Συνεταιρισμού
Σαγιάδας.
Οι φορείς που συμμετέχουν στο επίπεδο λήψης αποφάσεων αντιπροσωπεύουν τις δύο ΠΕ
Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας (Περιφέρεια Ηπείρου), αλλά και την ΠΕ Ιωαννίνων (Δήμος
Ιωαννιτών, Επιμελητήριο Ιωαννίνων, Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων – Ένωση
αγροτών) και την ΠΕ Θεσπρωτίας (Δήμος Ηγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτίας,
Αλιευτικός Συνεταιρισμός Θεσπρωτίας) ειδικότερα. Ο ιδιωτικός τομέας συμμετέχει με
ποσοστό 57% και αντιπροσωπεύεται από τα Επιμελητήρια Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, τον
Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων-Ένωση Αγροτώνκαι τον Αλιευτικό Συνεταιρισμό
Θεσπρωτίας. Ο δημόσιος τομέας συμμετέχει με ποσοστό 43% και αντιπροσωπεύεται από
την Περιφέρεια Ηπείρου, το Δήμο Ιωαννιτών και το Δήμο Ηγουμενίτσας.
Επισημαίνεται ότι ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν
αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% των δικαιωμάτων ψήφου, ενώ παράλληλα η
συμμετοχή φορέων που εκπροσωπούν συμφέροντα του δημοσίου ανεξάρτητα από τη
νομική τους μορφή δεν είναι μικρότερη του 30%.
Τέλος λόγω χρηματοδότησης και από το ΕΤΘΑ πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 61 παρ.
3 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014, με εκπροσώπηση από τον 2ο Αλιευτικό Συνεταιρισμό
Σαγιάδας με ποσοστό 14,2857% > 10%.

1.3.

ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1.3.1.

Προσωπικό που ήδη απασχολεί ή προτίθεται να απασχολήσει ο υποψήφιος
Φορέας στο πλαίσιο εφαρμογής της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης

Τα άτομα που θα στελεχώνουν την ΟΤΔ της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. είναι στελέχη της εταιρείας,
μόνιμο προσωπικό και έχουν ως εξής:
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Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Θέση στην
Ομάδα

Έτος
Πρόσληψης

Τίτλοι
σπουδών

Εμπειρία

1

Μώκος Ηλίας

Συντονιστής

2001

Γεωπόνος

16 έτη

2

Καρακώστα
Αικατερίνη

Επιστημονικό
προσωπικό

2002

Πολιτικός
Μηχανικός

17 έτη

3

Βασιλείου Βασίλειος

Επιστημονικό
προσωπικό

2007

Πολιτικός
Μηχανικός

13 έτη

4

Στεργίου Μαίρη

Επιστημονικό
προσωπικό

2007

Γεωπόνος

15 έτη

5

Κιτσάκης Βασίλειος

Επιστημονικό
προσωπικό

1988

Οικονομολόγος

31 έτη

6

Παπαηλίας
Γεράσιμος

Επιστημονικό
προσωπικό

1985

Οικονομολόγος

31 έτη

7

Αναστασίου Μαρία

Επιστημονικό
προσωπικό

2007

Οικονομολόγος

12 έτη

8

Παπαϊωάννου
Δημήτριος Χαράλαμπος

Επιστημονικό
προσωπικό

2004

Ιχθυολόγος Βιολόγος

20 έτη

9

Γέροντα Ευαγγελία

Λοιπό
προσωπικό

1984

Γραμματέας

31 έτη

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III παρατίθενται τα βιογραφικά των στελεχών της ΟΤΔ.

1.3.2.

Τεκμηρίωση της επάρκειας της στελεχιακής δομής

Τα στελέχη που επιλέχθηκαν με την υπ. αριθμ. 397/24-6-2016 απόφαση του Δ.Σ. της
ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. να απαρτίζουν την ΟΤΔ ικανοποιούν με βάση τις ειδικότητές τους (γεωπόνοι,
μηχανικοί, οικονομολόγοι, ιχθυολόγος – βιολόγος , γραμματέας), τα προσόντα τους και την
εμπειρία τους τις απαιτήσεις υλοποίησης του νέου προγράμματος CLLD/LEADER και του
LEADER/ΕΠΑλΘ και εξασφαλίζουν την επιτυχή υλοποίησή του.
Κάποιοι εξ αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια εργασίας τους στην εταιρεία έχουν αποτελέσει μέλη
είτε της ΟΤΔ LEADER (LEADER+, Προσέγγιση LEADER), είτε στελέχη της ομάδας των ΟΠΑΑΧ
και του Άξονα 3 του ΠΑΑ. Η απασχόληση δε στελέχους με ειδικότητα ιχθυολόγου –
βιολόγου θα ενισχύσει τη νέα ΟΤΔ στην υλοποίηση του LEADER/ΕΠΑλΘ.
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1.3.3.

Παρουσίαση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού

Τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου και
καταλαμβάνουν εμβαδό 360 τ.μ. περίπου. Στους χώρους της εταιρείας υπάρχουν δέκα (10)
χώροι γραφείων, μία (1) αίθουσα συνεδριάσεων, κουζίνα,W.C.,αποθήκη. Όλοι οι χώροι
είναι πλήρως εξοπλισμένοι με έπιπλα γραφείου, καρέκλες, βιβλιοθήκες, καρέκλες
επισκεπτών, ενώ όλα τα γραφεία έχουν πλήρη τηλεφωνική και διαδικτυακή σύνδεση.
Ο εξοπλισμός των γραφείων της εταιρείας περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα
Α/Α
1
2
3

Τύπος
Γραφεία με συρταριέρα
Καρέκλες εργασίας
Βιβλιοθήκες

4

Ερμάρια

5
6

Φοριαμοί - αρχειοθήκες
Καρέκλες επισκεπτών

7

Τραπέζια - καρέκλες αίθουσας συνεδριάσεων

8
9

Χρηματοκιβώτιο
Πυροσβεστική φωλιά

Ποσότητα (τεμ)
19
19
14
8
26
25
6 τραπέζια
20 καρέκλες
1
1

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός των γραφείων αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.
Α/Α

Τύπος

Ποσότητα (τεμ)

1

Ψηφιακά Φωτοτυπικά, εκτυπωτικά, δικτυακά

2

2
3
4

Εκτυπωτής Α3 έγχρωμος
Εκτυπωτής Α4 έγχρωμος
Εκτυπωτής Α4 ασπρόμαυρος

1
1
1

5
6

Scanner
Φορητος Η/Υ

1
1

7

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές μεαντίστοιχες άδειες λειτουργικού
και εφαρμογών γραφείου (WINDOWS, OFFICE, ANTIVIRUS)

21

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Projector
Εξωτερικός Δίσκος
ROUTER
Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή
TV 29'
Διαδραστικός Πίνακας
VIDEO
GRAMIN GPSMAP
Μέτρο LASER

1
2
1
1
1
1
1
1
1
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17
18
19
20

Τηλεφωνικές συσκευές
Τηλεφωνικό κέντρο
Συσκευή τηλεφωνικού κέντρου
Συσκευή FAX

15
1
1
1

21

Πρόγραμμα λογιστικής παρακολούθησης

1

Το γραφείο στην Ηγουμενίτσα είναι και αυτό εξοπλισμένο ως εξής:
Α/Α
1
2
3
4
5
6

1.4.

Τύπος
Γραφεία με συρταριέρα
Καρέκλες εργασίας
Βιβλιοθήκες
Καρέκλες επισκεπτών
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με αντίστοιχη άδεια
λειτουργικού και εφαρμογών γραφείου (WINDOWS,
OFFICE, ANTIVIRUS)
Τηλεφωνική συσκευή / fax

Ποσότητα (τεμ)
2
2
1
3
2
1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 4
ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 & ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013

Κατά την τελευταία προγραμματική περίοδο η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., ως ΟΤΔ υλοποίησε Δράσεις
στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013.
Στοιχεία υλοποίησης τοπικού προγράμματος της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. του Άξονα 4 του ΠΑΑ (Δ.Δ.)
Συνολικό ποσό Δημόσιας Δαπάνης νομικών δεσμεύσεων, εκτός των
5.266.031,57
λειτουργικών δαπανών, του Τ.Π. μέχρι 31-12-2015
Ποσό Δημόσιας Δαπάνης πληρωμών, εκτός των λειτουργικών
δαπανών, του Τ.Π. στις 31-12-2015

2.194.213,45 *

Ποσό Δημόσιας Δαπάνης Τ.Π., εκτός των λειτουργικών δαπανών,
στις 31-12-2015

2.194.213,45 *

Αριθμός σχεδίων Μέτρου 421, στα οποία ήταν συντονιστής /
εθνικός συντονιστής η ΟΤΔ 2007-2013

0

Αριθμός σχεδίων Μέτρου 421, στα οποία ήταν εταίρος (εκτός
συντονιστή) η ΟΤΔ 2007-2013

1

Δημόσια Δαπάνη Τ.Π. για τα Μ41 και Μ421

5.343.050,00

Ποσοστό (%) Δημόσιας Δαπάνης νομικών δεσμεύσεων ως προς τη
συνολική Δημόσια Δαπάνη του Τ.Π. μέχρι 31-12-015

98,56

Ποσοστό (%) Δημόσιας Δαπάνης πληρωμών ως προς τη συνολική
Δημόσια Δαπάνη του Τ.Π. μέχρι 31-12-015

41,07

* δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες όλου του Μ431
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Στον παραπάνω πίνακα δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Δεν υπολογίζονται πράξεις οι οποίες κατά τις 31-12-2015 είχαν απενταχθεί.

Στοιχεία υλοποίησης τοπικού προγράμματος της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ
(Δ.Δ.)
Συνολικό ποσό Δημόσιας Δαπάνης νομικών δεσμεύσεων, εκτός των
λειτουργικών δαπανών, του Τ.Π. μέχρι 31-12-2015
Ποσό Δημόσιας Δαπάνης πληρωμών, εκτός των λειτουργικών
δαπανών, του Τ.Π. στις 31-12-2015

Η ΟΤΔ δεν
υλοποίησε
πρόγραμμα του
ΕΠΑΛ

Ποσό Δημόσιας Δαπάνης Τ.Π., εκτός των λειτουργικών δαπανών,
στις 31-12-2015
Αριθμός σχεδίων ΚΠ 4.1.2.6, στα οποία ήταν συντονιστής / εθνικός
συντονιστής η ΟΤΔ 2007-2013
Αριθμός σχεδίων ΚΠ 4.1.2.6, στα οποία ήταν εταίρος (εκτός
συντονιστή) η ΟΤΔ 2007-2013

1.5.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΦΟΡΕΑ

–

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ

Η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. από το 2008 διαθέτει και τηρεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO
2001:2008, η σχετική βεβαίωση του οποίου επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001:2008

Αριθμός
πιστοποιητικού:

Οργανισμός
έκδοσης

02 100 0333

Swiss Approval
Technishe
Bewertung

Φορέας
διαπίστευσης του
πιστοποιητικού
οργανισμού

ΕΣΥΔ
Αριθμός
πιστοποιητικού:469-5

Πεδίο πιστοποίησης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το οργανωτικό σχήμα της Ομάδας έργου που αποδεικνύει τη
διαχειριστική ικανότητα της Εταιρείας.

Η εταιρεία σε όλα τα χρόνια λειτουργίας της υλοποίησε πλήθος προγραμμάτων που
αφορούν στην επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό, την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων,
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την απασχόληση και γενικά την ανάδειξη και την ανάπτυξη της περιοχής, όπως HORIZON,
RECITE, EQUAL, INTERREG, ΟΠΠΑΑΧ και LEADER.

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται ενδεικτικά υλοποιηθέντα προγράμματα των
τελευταίων ετών.
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Οργανωτικό σχήμα ομάδας έργου
Υπηρεσιακή
μονάδα / τμήμα

Σχέση εργασίας

Ρόλος /
Αρμοδιότητα

Έργα στα οποία
συμμετέχει

Προβλεπόμενη απασχόληση
σε ανθρωπομήνες για τη
συνολική διάρκεια του
έργου

α/α

Στέλεχος

Ειδικότητα

1

Μώκος Ηλίας

Γεωπόνος

Αορίστου Χρόνου

Συντονιστής

LEADER

79,00

2

Καρακώστα
Αικατερίνη

Πολιτικός
Μηχανικός

Αορίστου Χρόνου

Επιστημονικό
Προσωπικό

LEADER

79,00

3

Βασιλείου
Βασίλειος

Πολιτικός
Μηχανικός

Αορίστου Χρόνου

Επιστημονικό
Προσωπικό

LEADER

72,00

4

Στεργίου Μαίρη

Γεωπόνος

Αορίστου Χρόνου

Επιστημονικό
Προσωπικό

LEADER

72,00

5

Κιτσάκης
Βασίλειος

Οικονομολόγος

Αορίστου Χρόνου

Επιστημονικό
Προσωπικό

LEADER

78,00

Επιστημονικό
Προσωπικό

LEADER και ως
Δ/ντης εποπτεία
όλων των έργων
της Εταιρείας

19,80

6

Παπαηλίας
Γεράσιμος

Οικονομολόγος

Αορίστου Χρόνου

LEADER
7

Αναστασίου
Μαρία

Οικονομολόγος

Αορίστου Χρόνου

Επιστημονικό
Προσωπικό

Προγράμματα
απασχόλησης

21,60

INTERREG
8

Παπαϊωάννου
Δημήτριος -

Ιχθυολόγος /
Βιολόγος

Αορίστου Χρόνου

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Επιστημονικό
Προσωπικό

LEADER

21,60

Περιβαλλοντικές

13

Χαράλαμπος

μελέτες
INTERREG
LEADER

9

Γέροντα Ευαγγελία

Γραμματέας

Αορίστου Χρόνου

Λοιπό
Προσωπικό

Συνολικού ανθρωπομήνες απασχόλησης της Ομάδας Έργου

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Γραμματειακή
υποστήριξη των
προγραμμάτων
της εταιρείας,
του Δ.Σ και της
Γ.Σ.

41,40

484,40

14

Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων

Τίτλος Πράξης
Προγραμματική Περίοδος
Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου
Επιχειρησιακό πρόγραμμα ή άλλο
Χρηματοδοτικό Μέσο
Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση για
λογαριασμό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Διάρκεια (σε μήνες)
Υπεύθυνος έργου (πράξης)

Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου

Ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων σε
σχέση με τον τελικό προϋπολογισμό της
πράξης
Η πράξη απεντάχθηκε με ευθύνη του
δικαιούχου (επειδή δεν ολοκληρώθηκε /
κινδύνευε να μην ολοκληρωθεί έγκαιρα
μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος
(ΝΑΙ / ΟΧΙ)

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Π.LEADER +
3η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006
6.540.564,95 € (Δημόσια Δαπάνη)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+
ΟΧΙ
76
ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΗΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΚΔΟΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΕ ΠΑΑ
0%

ΟΧΙ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
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Τίτλος Πράξης
Προγραμματική Περίοδος
Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου
Επιχειρησιακό πρόγραμμα ή άλλο
Χρηματοδοτικό Μέσο
Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση
για λογαριασμό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Διάρκεια (σε μήνες)
Υπεύθυνος έργου (πράξης)

Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου

Ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων σε
σχέση με τον τελικό προϋπολογισμό της
πράξης
Η πράξη απεντάχθηκε με ευθύνη του
δικαιούχου (επειδή δεν ολοκληρώθηκε /
κινδύνευε να μην ολοκληρωθεί έγκαιρα
μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος
(ΝΑΙ / ΟΧΙ)

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013
4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013
6.390.900,00 €
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΧΙ
66 ΜΗΝΕΣ
ΜΩΚΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΗΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΚΔΟΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΕ ΠΑΑ
0%

ΟΧΙ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
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Τίτλος Πράξης
Προγραμματική Περίοδος
Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου
Επιχειρησιακό πρόγραμμα ή άλλο Χρηματοδοτικό
Μέσο
Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση για
λογαριασμό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Διάρκεια (σε μήνες)
Υπεύθυνος έργου (πράξης)

Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου

Καθεστώτων Ενισχύσεων του Άξονα 3 “ Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση
της αγροτικής οικονομίας ” του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007–2013 (ΠΑΑ)
Για την Περιφέρεια Ηπείρου.
4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013
ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 2.280.000€ ΜΕ ΤΟΝ
ΦΠΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΧΙ
29 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ (ΑΠΟ 31/01/2014 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΙΡΗ
Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. ΩΣ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ
ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Β5 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΩΝ.

Ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση
με τον τελικό προϋπολογισμό της πράξης

0%

Η πράξη απεντάχθηκε με ευθύνη του δικαιούχου
(επειδή δεν ολοκληρώθηκε / κινδύνευε να μην
ολοκληρωθεί έγκαιρα μέχρι την ολοκλήρωση του
προγράμματος (ΝΑΙ / ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
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Τίτλος Πράξης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΟΠΑΑΧ) «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΠΑΑ 2000-2006 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Προγραμματική Περίοδος

3η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006

Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 11.534.594,49€ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
7.109.465,95€

Επιχειρησιακό πρόγραμμα ή άλλο Χρηματοδοτικό
Μέσο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ–ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006
(Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση για
λογαριασμό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

Διάρκεια (σε μήνες)

90,5 ΜΗΝΕΣ (ΑΠΟ 13/3/2002 ΕΩΣ 30/9/2009)

Υπεύθυνος έργου (πράξης)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΤΕΝΑ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΙΡΗ

Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ.

Ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση
με τον τελικό προϋπολογισμό της πράξης

0%

Η πράξη απεντάχθηκε με ευθύνη του δικαιούχου
(επειδή δεν ολοκληρώθηκε / κινδύνευε να μην
ολοκληρωθεί έγκαιρα μέχρι την ολοκλήρωση του
προγράμματος (ΝΑΙ / ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
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Τίτλος Πράξης
Προγραμματική Περίοδος
Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου
Επιχειρησιακό πρόγραμμα ή άλλο
Χρηματοδοτικό Μέσο
Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση για
λογαριασμό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Διάρκεια (σε μήνες)
Υπεύθυνος έργου (πράξης)

Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου

Ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση
με τον τελικό προϋπολογισμό της πράξης
Η πράξη απεντάχθηκε με ευθύνη του δικαιούχου
(επειδή δεν ολοκληρώθηκε / κινδύνευε να μην
ολοκληρωθεί έγκαιρα μέχρι την ολοκλήρωση
του προγράμματος (ΝΑΙ / ΟΧΙ)

Δημιουργία, υλοποίηση και προώθηση δικτύου θεματικού και εναλλακτικού τουρισμού και
δημιουργία ερμηνευτικών διαδρομών / Creating,
implementingandpromotinganetworkofthematicandalternativetourismanddevelopinginterpretiverou
tes – NETROUTES
2007-2013
459.388,39 € (εκ των οποίων 109.759,50€ ο Π/Υ της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ)
Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013
ΟΧΙ
31
Αριστοτέλης Σταγκίκας
Το έργο NeTRoutes στοχεύει στην καθιέρωση της διασυνοριακής περιοχής των Δήμων Ζαγορίου,
Κόνιτσας και Πωγωνίου και της Περιφέρειας Αργυροκάστρου ως έναν από τους κορυφαίους
τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη μέσω της δημιουργίας ενός μόνιμου Δικτύου Θεματικού και
Εναλλακτικού Τουρισμού. Το Δίκτυο βασίζεται στην βελτίωση και προώθηση της πολιτιστικής και
περιβαλλοντικής κληρονομιάς της περιοχής με έμφαση στην ερμηνεία των πιθανών τουριστικών
πόρων.
0%

OXI

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
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Τίτλος Πράξης
Προγραμματική Περίοδος
Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου
Επιχειρησιακό πρόγραμμα ή άλλο
Χρηματοδοτικό Μέσο
Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση για
λογαριασμό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Διάρκεια (σε μήνες)
Υπεύθυνος έργου (πράξης)

Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου

Ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση
με τον τελικό προϋπολογισμό της πράξης
Η πράξη απεντάχθηκε με ευθύνη του δικαιούχου
(επειδή δεν ολοκληρώθηκε / κινδύνευε να μην
ολοκληρωθεί έγκαιρα μέχρι την ολοκλήρωση
του προγράμματος (ΝΑΙ / ΟΧΙ)

Διασυνοριακό Δίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων / Cross-border Network for the
Promotion of Wine Products - WINENET
2007-2013
1.240.500,00 € (εκ των οποίων 317.000,00€ ο Π/Υ της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ)
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013
ΟΧΙ
51
Γεωργία Κιτσάκη
Η Περιφέρεια της Ηπείρου και ειδικότερα η περιοχή των Ιωαννίνων χαρακτηρίζεται από μια πολύ
πλούσια πολιτιστική, φυσική και αγροτική κληρονομιά που θα μπορούσε σίγουρα να αποτελέσει τη
βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή. Η ανάπτυξη των ειδικών και
εναλλακτικών μορφών τουρισμού θα μπορούσε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, οι
τοπικές ποικιλίες αμπέλου, κρασιών και άλλων προϊόντων αμπέλου, θα μπορούσαν να έχουν
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού με έμφαση στον οινοτουρισμό. Από την άλλη
πλευρά, παρόμοια χαρακτηριστικά και δυνατότητες υπάρχουν στο ιταλική διασυνοριακή περιοχή. Η
αγροτική και πολιτιστική κληρονομιά τους είναι στενά συνδεδεμένη με την αμπελοκαλλιέργεια και την
παραγωγή κρασιού και έχουν ήδη εφαρμόσει σοβαρές πρωτοβουλίες στον τομέα της προώθησης
κρασιού και του οινοτουρισμού.
Το έργο στοχεύει στην αποτελεσματική προώθηση της παράδοσης της αμπέλου και στην ανάπτυξη του
οινοτουρισμού (ως υποκατηγορίας του αγροτικού τουρισμού) στην διασυνοριακή περιοχή.
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Τίτλος Πράξης
Προγραμματική Περίοδος
Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου
Επιχειρησιακό πρόγραμμα ή άλλο Χρηματοδοτικό
Μέσο
Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση για
λογαριασμό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Διάρκεια (σε μήνες)
Υπεύθυνος έργου (πράξης)

Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου

Ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση με
τον τελικό προϋπολογισμό της πράξης
Η πράξη απεντάχθηκε με ευθύνη του δικαιούχου
(επειδή δεν ολοκληρώθηκε / κινδύνευε να μην
ολοκληρωθεί έγκαιρα μέχρι την ολοκλήρωση του
προγράμματος (ΝΑΙ / ΟΧΙ)

Προσαρμοστικότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων τουρισμού και τοπικών προϊόντων της Ηπείρου
2000-2006
1.275.202,50€ (εκ των οποίων 225.378,29€ για την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ)
Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL
ΟΧΙ
36
Φυσικού Αντικειμένου της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ: Αριστοτέλης Σταγκίκας
Οικονομικού Αντικειμένου της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ: Γιώργος Θεοχάρης
Σκοπός του έργου είναι να επικεντρωθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τουρισμού και τοπικών
προϊόντων, δημιουργώντας ένα σχέδιο παρέμβασης για την προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων
αυτών και των εργαζομένων τους στις εξελισσόμενες ανάγκες της νέας αγοράς και οικονομίας. Το
έργο παρεμβαίνει σε συλλογικό επίπεδο και σε επίπεδο επιχείρησης. Σε συλλογικό επίπεδο:
α)δημιουργία δικτύων (cluster) επιχειρήσεων και τοπικών φορέων, β)από κοινού ανάπτυξη
πρακτικών εφαρμογών για την σταθερή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής, γ)από
κοινού εφαρμογή νέων μορφών εκ περιτροπής εργασίας για την εξυπηρέτηση των κοινών αναγκών
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων, δ)μελέτη
αξιοποίησης των εργαζομένων και ενίσχυσης των προσόντων και των δεξιοτήτων τους. Σε επίπεδο
επιχείρησης: α)εφαρμογή καινοτόμων λύσεων οργάνωσης και παραγωγής της εργασίας, β)
συμβουλευτική υποστήριξη, γ)εκπαιδευτική υποστήριξη, δ)ενίσχυση και παρακολούθηση των
επιλεγμένων επιχειρήσεων που θα εφαρμόσουν νέα συστήματα οργάνωσης της εργασίας και
αξιολόγησης της αποδοτικότητας, ε)ενίσχυση και πρακτική υποστήριξη των εργαζομένων
0%

OXI

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

21

Τίτλος Πράξης
Προγραμματική Περίοδος
Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου
Επιχειρησιακό πρόγραμμα ή άλλο
Χρηματοδοτικό Μέσο
Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση
για λογαριασμό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Διάρκεια (σε μήνες)
Υπεύθυνος έργου (πράξης)

Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου

Ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων σε
σχέση με τον τελικό προϋπολογισμό της
πράξης
Η πράξη απεντάχθηκε με ευθύνη του
δικαιούχου (επειδή δεν ολοκληρώθηκε /
κινδύνευε να μην ολοκληρωθεί έγκαιρα
μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος
(ΝΑΙ / ΟΧΙ)

Αγροτική Επιχειρηματικότητα στην Πίνδο
2000-2006
1.249.612,85 € (εκ των οποίων 83.900,00 € για την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ)
Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL
ΟΧΙ
36
Φυσικού Αντικειμένου της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ: Κων/νος Μπαλτογιάννης
Οικονομικού Αντικειμένου της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ: Γιώργος Θεοχάρης
Επιδιωκόμενος στόχος του Έργου είναι η ενθάρρυνση και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στον
πρωτογενή τομέα στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της Πίνδου. Επί μέρους στόχοι:
Α. Την ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου αφενός στην ενημέρωση
και κινητοποίηση της ομάδας στόχου και αφετέρου στην ολιστική προσέγγιση της βιολογικής γεωργίας και
κτηνοτροφίας, της υγιεινής διατροφής και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Β. Την ενίσχυση των τοπικών δομών και υπηρεσιών για την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης στην
ίδρυση και λειτουργία αγροτικών επιχειρηματικών μονάδων.
Γ. Την υποστήριξη κατοίκων των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών για την ίδρυση και λειτουργία
τριών ολοκληρωμένων πρότυπων κτημάτων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
Επωφελούμενοι του Έργου είναι οι αγρότες – κάτοικοι των ορεινών περιοχών της Πίνδου, άνεργοι ή
απειλούμενοι από ανεργία, κατά προτεραιότητα νέοι και γυναίκες.
0%
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2.1.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Οι ΟΤΑ της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης, η έκταση και ο μόνιμος πληθυσμός τους
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
LEADER ΠΑΑ
2014-2020
Περιφερειακή
ενότητα

Δήμος

Τοπική / Δημοτική
Κοινότητα

Χαρακτηρισμός
περιοχής

Έκταση
(km2)

Μόνιμος
Πληθυσμός
(2011)

LEADER ΕΠΑΛΘ
2014-2020
Έκταση
(km2)

Μόνιμος
Πληθυσμός
(2011)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ
Τοπική Κοινότητα
Βαθυπέδου

Ορεινή

10,127

86

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ
Τοπική Κοινότητα
Καλαρρυτών

Ορεινή

39,959

192

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ

Π.Ε.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Τοπική Κοινότητα
Αετορράχης

Ορεινή

5,299

116

Τοπική Κοινότητα
Ελληνικού

Ορεινή

20,821

443

Τοπική Κοινότητα
Καλεντζίου

Ορεινή

15,421

309

Τοπική Κοινότητα
Κορίτιανης

Ορεινή

6,055

59

Ορεινή

10,198

307

Ορεινή

5,5

115

Ορεινή

7,025

234

Ορεινή

16,345

463

Ορεινή

16,732

135

Τοπική Κοινότητα
Μονολιθίου
Τοπική Κοινότητα
Πηγαδίων
Τοπική Κοινότητα
Πλαισίων
Μαλακασίου
Τοπική Κοινότητα
Πλατανούσσης
Τοπική Κοινότητα
Φορτοσίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα
Ματσουκίου

Ορεινή

35,36

455

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
Τοπική Κοινότητα
Αμπελοχωρίου
Τοπική Κοινότητα
Πραμάντων

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Ορεινή

10,877

100

Ορεινή

39,435

1.527

23

Τοπική Κοινότητα
Ραφταναίων

Ορεινή

18,773

147

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΡΑΚΟΥ
Τοπική Κοινότητα
Συρράκου

Ορεινή

29,307

270

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Τοπική Κοινότητα
Βαπτιστού
Τοπική Κοινότητα
Κέδρου
Τοπική Κοινότητα
Μιχαλιτσίου
Τοπική Κοινότητα
Παλαιοχωρίου
Σιράκου
Τοπική Κοινότητα
Πετροβουνίου

Ορεινή

4,951

146

Ορεινή

2,664

31

Ορεινή

9,027

146

Ορεινή

18,88

66

Ορεινή

7,918

79

Τοπική Κοινότητα
Ποτιστικών

Ορεινή

4,532

47

Τοπική Κοινότητα
Προσηλίου

Ορεινή

10,902

101

Τοπική Κοινότητα
Χουλιαράδων

Ορεινή

12,226

140

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα
Αβγού
Τοπική Κοινότητα
Αγίας Τριάδος

ΔΗΜΟΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ

Ορεινή

6,248

327

Ορεινή

7,475

95

Τοπική Κοινότητα
Βαρλαάμ

Ορεινή

8,425

112

Τοπική Κοινότητα
Βουλιάστης

Ορεινή

6,275

117

Τοπική Κοινότητα
Επισκοπικού
Τοπική Κοινότητα
Θεριακησίου
Τοπική Κοινότητα
Κοπάνης

Πεδινή

9,523

320

Ορεινή

13,148

284

Ορεινή

15,408

350

Τοπική Κοινότητα
Κουκλεσίου

Ορεινή

17,25

242

Ορεινή

12,652

413

Ορεινή

12,675

78

Ορεινή

23,074

605

Ορεινή

5,5

139

Ορεινή

6,875

130

Ορεινή

11,15

193

Ορεινή

7,525

106

Τοπική Κοινότητα
Κρυφοβού
Τοπική Κοινότητα
Μελιάς
Τοπική Κοινότητα
Μουσιωτίτσης
Τοπική Κοινότητα
Μυροδάφνης
Τοπική Κοινότητα
Πέρδικας
Τοπική Κοινότητα
Πεστών
Τοπική Κοινότητα
Ραβενίων

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

24

Τοπική Κοινότητα
Σερβιανών

Ορεινή

10,847

435

Τοπική Κοινότητα
Σκλίβανης

Ορεινή

32,649

235

Τοπική Κοινότητα
Τερόβου

Ορεινή

24,774

385

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΩΝΗΣ
Τοπική Κοινότητα
Αγίας Αναστασίας

Ορεινή

7,775

89

Τοπική Κοινότητα
Δραγοψάς

Ορεινή

11,985

52

Τοπική Κοινότητα
Δραμεσιών

Ορεινή

11,173

125

Τοπική Κοινότητα
Δωδώνης

Ορεινή

8,748

184

Ορεινή

11,46

115

Ορεινή

7,973

169

Ορεινή

12,547

390

Ορεινή

20,143

148

Ορεινή

9,232

66

Τοπική Κοινότητα
Κωστάνιανης
Τοπική Κοινότητα
Μαντείου
Τοπική Κοινότητα
Μελιγγών
Τοπική Κοινότητα
Πολυγύρου
Τοπική Κοινότητα
Ψήνας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα
Αλεποχωρίου
Μπότσαρη
Τοπική Κοινότητα
Αρδόσεως
Τοπική Κοινότητα
Αχλαδεών
Τοπική Κοινότητα
Βαργιάδων
Τοπική Κοινότητα
Γεωργάνων

Ορεινή

10,353

208

Ορεινή

12,889

122

Ορεινή

12,125

144

Ορεινή

14,525

188

Ορεινή

10,35

132

Τοπική Κοινότητα
Δερβιζιάνων

Ορεινή

13,215

252

Τοπική Κοινότητα
Ελάφου

Ορεινή

7,4

122

Τοπική Κοινότητα
Μπεστιάς

Ορεινή

18,406

147

Τοπική Κοινότητα
Παλαιοχωρίου
Μπότσαρη

Ορεινή

12,929

132

Ορεινή

5,775

118

Ορεινή

15,179

403

Τοπική Κοινότητα
Σεριζιανών

Ορεινή

7,978

91

Τοπική Κοινότητα
Σιστρουνίου

Ορεινή

15,904

303

Τοπική Κοινότητα
Πεντολάκκου
Τοπική Κοινότητα
Ρωμανού

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
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Τοπική Κοινότητα
Σμυρτιάς

Ορεινή

1,55

43

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΛΩΝ
Τοπική Κοινότητα
Αγίου Ανδρέου
Τοπική Κοινότητα
Αγίου Νικολάου
Τοπική Κοινότητα
Ανθοχωρίου
Δωδώνης
Τοπική Κοινότητα
Αρτοπούλας
Τοπική Κοινότητα
Ασπροχωρίου

Ορεινή

12,248

73

Ορεινή

8,681

145

Ορεινή

5,605

79

Ορεινή

11,448

123

Ορεινή

15,9

31

Τοπική Κοινότητα
Βαλανιδιάς

Ορεινή

6,73

64

Τοπική Κοινότητα
Ζωτικού

Ορεινή

12,804

166

Τοπική Κοινότητα
Καταμάχης

Ορεινή

11,529

75

Ορεινή

11,61

65

Ορεινή

8,481

103

Ορεινή

21,491

70

Ορεινή

12,735

84

Ορεινή

8,991

100

Ορεινή

11,098

75

Ορεινή

7,081

131

Τοπική Κοινότητα
Κερασέας
Τοπική Κοινότητα
Κουμαριάς
Τοπική Κοινότητα
Λίππας
Τοπική Κοινότητα
Μπαουσιών
Τοπική Κοινότητα
Παρδαλίτσης
Τοπική Κοινότητα
Πλατανίων
Τοπική Κοινότητα
Σενίκου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

Τοπική Κοινότητα
Αγία Παρασκευή

Ορεινή

1,774

13

Τοπική Κοινότητα
Ανθρακίτη

Ορεινή

16,63

70

Τοπική Κοινότητα
Γρεβενιτίου

Ορεινή

37,077

193

Ορεινή

27,126

327

Πεδινή

17,276

55

Ορεινή

34,802

90

Ορεινή

14,915

133

Ορεινή

21,031

78

Ορεινή

9,748

119

Τοπική Κοινότητα
Δεματίου
Τοπική Κοινότητα
Δόλιανης
Τοπική Κοινότητα
Ελατοχωρίου
Τοπική Κοινότητα
Ιτέας
Τοπική Κοινότητα
Καβαλλαρίου
Τοπική Κοινότητα
Καρυών

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

26

Τοπική Κοινότητα
Καστανώνος
Ζαγορίου
Τοπική Κοινότητα
Μακρίνου
Τοπική Κοινότητα
Πέτρα
Τοπική Κοινότητα
Ποταμιά
Τοπική Κοινότητα
Τριστένου
Τοπική Κοινότητα
Φλαμπουραρίου

Ορεινή

9,551

30

Ορεινή

20,147

36

Ορεινή

3,694

153

Πεδινή

1,158

31

Ορεινή

15,325

71

Ορεινή

39,403

70

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΒΟΥΣΗΣ
Τοπική Κοινότητα
Βοβούσης

Ορεινή

51,029

115

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα
Αγίου Μηνά
Τοπική Κοινότητα
Άνω Πεδινών
Τοπική Κοινότητα
Αρίστης
Τοπική Κοινότητα
Ασπραγγέλων
Τοπική Κοινότητα
Βίτσης
Τοπική Κοινότητα
Δικορύφου
Τοπική Κοινότητα
Διλόφου
Τοπική Κοινότητα
Διποτάμου
Τοπική Κοινότητα
Ελάτης
Τοπική Κοινότητα
Ελαφότοπου
Τοπική Κοινότητα
Καλουτά
Τοπική Κοινότητα
Κάτω Πεδινών
Τοπική Κοινότητα
Μανασσή
Τοπική Κοινότητα
Μεσοβουνίου
Τοπική Κοινότητα
Μονοδενδρίου

Ορεινή

6,155

19

Ορεινή

10,832

144

Ορεινή

28,947

154

Ορεινή

15,356

165

Ορεινή

15,659

102

Ορεινή

20,102

33

Ορεινή

10

24

Ορεινή

10,476

20

Ορεινή

10,526

49

Ορεινή

13,665

53

Ορεινή

17,576

23

Ορεινή

9,2

41

Ορεινή

12,801

26

Ορεινή

5,379

29

Ορεινή

20,009

129

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΙΓΚΟΥ
Τοπική Κοινότητα
Παπίγκου

Ορεινή

34,131

267

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΗΣ
Τοπική Κοινότητα
Βραδέτου
Τοπική Κοινότητα
Βρυσοχωρίου

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Ορεινή

30,102

21

Ορεινή

50,39

90

27

Τοπική Κοινότητα
Ηλιοχωρίου

Ορεινή

23,295

31

Ορεινή

17,966

51

Ορεινή

19,352

86

Ορεινή

24,108

39

Ορεινή

87,27

60

Ορεινή

32,128

32

Ορεινή

18,377

19

Τοπική Κοινότητα
Σκαμνελλίου

Ορεινή

55,765

95

Τοπική Κοινότητα
Τσεπελόβου

Ορεινή

43,616

261

Τοπική Κοινότητα
Φραγκάδων

Ορεινή

25,927

77

Τοπική Κοινότητα
Καπεσόβου
Τοπική Κοινότητα
Κήπων
Τοπική Κοινότητα
Κουκκουλίου
Τοπική Κοινότητα
Λαΐστης
Τοπική Κοινότητα
Λεπτοκαρυάς
Ζαγορίου
Τοπική Κοινότητα
Νεγάδων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ
Τοπική Κοινότητα
Ασφάκας
Τοπική Κοινότητα
Βατατάδων

Πεδινή

7,2

269

Ορεινή

5,805

18

Τοπική Κοινότητα
Βλαχατάνου

Μειονεκτική

7,906

26

Τοπική Κοινότητα
Γαβρισιών

Ορεινή

9,357

109

Ορεινή

10,433

130

Πεδινή

2,25

686

Πεδινή

6,23

303

Τοπική Κοινότητα
Λιγοψάς
Τοπική Κοινότητα
Μεταμόρφωσης
Τοπική Κοινότητα
Πετσαλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Τοπική Κοινότητα
Βασιλοπούλου

Ορεινή

12,434

125

Τοπική Κοινότητα
Δελβινακοπούλου

Ορεινή

11,285

50

Μειονεκτική

16,114

496

Ορεινή

6,63

37

Ορεινή

8,683

76

Ορεινή

7,455

156

Ορεινή

4,177

24

Ορεινή

7,18

45

Τοπική Κοινότητα
Κληματιάς
Τοπική Κοινότητα
Κοκκινοχώματος
Τοπική Κοινότητα
Λευκοθέας
Τοπική Κοινότητα
Παλιούρης
Τοπική Κοινότητα
Ραΐκου
Τοπική Κοινότητα
Σουλοπούλου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

28

Τοπική Κοινότητα
Δαφνοφύτου
Τοπική Κοινότητα
Ζίτσης
Τοπική Κοινότητα
Καρίτσης
Τοπική Κοινότητα
Λιθίνου
Τοπική Κοινότητα
Πρωτόπαππα

Ορεινή

4,21

35

Μειονεκτική

29,169

676

Μειονεκτική

12,785

207

Ορεινή

5,277

72

Μειονεκτική

14,427

342

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΟΣΣΩΝ
Τοπική Κοινότητα
Αετοπέτρας
Δωδώνης
Τοπική Κοινότητα
Βερενίκης

Ορεινή

24,966

47

Ορεινή

13,061

166

Ορεινή

6,93

105

Ορεινή

10,883

73

Ορεινή

5,73

78

Ορεινή

10,559

49

Ορεινή

10,209

99

Τοπική Κοινότητα
Γρανίτσης

Ορεινή

10,382

85

Τοπική Κοινότητα
Γρανιτσοπούλας

Ορεινή

7,205

43

Ορεινή

18,781

92

Ορεινή

14,487

66

Ορεινή

10,234

33

Τοπική Κοινότητα
Ζαλόγγου

Ορεινή

19,066

165

Τοπική Κοινότητα
Καλοχωρίου

Ορεινή

8,456

62

Τοπική Κοινότητα
Κουρέντων

Ορεινή

11,16

134

Ορεινή

9,208

63

Ορεινή

10,459

143

Ορεινή

8,081

32

Ορεινή

7,88

21

Ορεινή

23,369

90

Τοπική Κοινότητα
Βουτσαρά
Τοπική Κοινότητα
Βροσίνας
Τοπική Κοινότητα
Βρυσούλας
Τοπική Κοινότητα
Γιουργάνιστας
Τοπική Κοινότητα
Γκριμπόβου

Τοπική Κοινότητα
Δεσποτικού
Τοπική Κοινότητα
Δοβλά
Τοπική Κοινότητα
Εκκλησοχωρίου

Τοπική Κοινότητα
Πολυδώρου
Τοπική Κοινότητα
Ραδοβιζίου
Τοπική Κοινότητα
Ρίζου
Τοπική Κοινότητα
Φωτεινού
Τοπική Κοινότητα
Χίνκας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ
Δημοτική Κοινότητα
Ελεούσης

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Πεδινή

11,873

3.484

29

Τοπική Κοινότητα
Αγίου Ιωάννου

Πεδινή

3,624

821

Τοπική Κοινότητα
Αναργύρων

Ορεινή

9,707

108

Μειονεκτική

7,901

386

Ορεινή

2,602

60

Πεδινή

10,823

1.509

Τοπική Κοινότητα
Γραμμένου

Ορεινή

5,58

176

Τοπική Κοινότητα
Ζωοδόχου

Πεδινή

6,149

504

Τοπική Κοινότητα
Κάτω Λαψίστης

Πεδινή

5,993

364

Πεδινή

3,752

29

Ορεινή

12,208

76

Ορεινή

3,624

125

Μειονεκτική

6,201

215

Πεδινή

3,577

39

Ορεινή

8,326

126

Ορεινή

11,885

76

Πεδινή

21,453

1.140

Τοπική Κοινότητα
Άνω Λαψίστης
Τοπική Κοινότητα
Βαγενιτίου
Τοπική Κοινότητα
Βουνοπλαγιάς

Τοπική Κοινότητα
Λοφίσκου
Τοπική Κοινότητα
Λύγγου
Τοπική Κοινότητα
Μεγάλου Γαρδικίου
Τοπική Κοινότητα
Νεοχωρίου
Τοπική Κοινότητα
Περάτη
Τοπική Κοινότητα
Πετραλώνων
Τοπική Κοινότητα
Πολυλόφου
Τοπική Κοινότητα
Ροδοτοπίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Δημοτική Κοινότητα
Ανατολής

Πεδινή

7,698

9.798

Τοπική Κοινότητα
Μπάφρας

Πεδινή

3,798

838

Τοπική Κοινότητα
Νεοκαισαρείας

Πεδινή

4,349

919

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Δημοτική Κοινότητα
Μαρμάρων
Δημοτική Κοινότητα
Σταυρακίου
Τοπική Κοινότητα
Εξοχή
Τοπική Κοινότητα
Νεοχωροπούλου

Πεδινή

17,421

5.276

Πεδινή

7,673

4.444

Πεδινή

0,801

2.975

Πεδινή

4,19

2.102

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
Δημοτική Κοινότητα
Πεδινής
Τοπική Κοινότητα
Αμπελείας

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Πεδινή

16,721

3.149

Πεδινή

9,298

358

30

Τοπική Κοινότητα
Ασβεστοχωρίου

Ορεινή

16,346

276

Τοπική Κοινότητα
Κόντσικας

Ορεινή

13,277

196

Ορεινή

12,422

577

Ορεινή

11,648

184

Ορεινή

11,66

384

Τοπική Κοινότητα
Κοσμηράς
Τοπική Κοινότητα
Μανολιάσης
Τοπική Κοινότητα
Μπιζανίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δημοτική Κοινότητα
Νήσου Ιωαννίνων
(νήσος)

Ορεινή

4,324

219

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
Δημοτική Κοινότητα
Κατσικά

Πεδινή

13,548

3.885

Τοπική Κοινότητα
Ανατολικής

Ορεινή

12,602

60

Τοπική Κοινότητα
Βασιλικής
Τοπική Κοινότητα
Δαφνούλας
Τοπική Κοινότητα
Δροσοχωρίου

Πεδινή

8,848

486

Ορεινή

10,047

376

Πεδινή

10,573

782

Τοπική Κοινότητα
Ηλιοκάλης

Πεδινή

3,299

524

Τοπική Κοινότητα
Καστρίτσης

Ορεινή

11,923

557

Τοπική Κοινότητα
Κουτσελιού

Ορεινή

11,886

1.407

Ορεινή

25,355

81

Πεδινή

9,9

859

Ορεινή

7,873

377

Τοπική Κοινότητα
Πλατανιάς

Πεδινή

10

601

Τοπική Κοινότητα
Πλατάνου

Ορεινή

1,278

170

Τοπική Κοινότητα
Χαροκοπίου

Πεδινή

1,484

303

Τοπική Κοινότητα
Κράψης
Τοπική Κοινότητα
Λογγάδων
Τοπική Κοινότητα
Μουζακαίων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δημοτική Κοινότητα
Περάματος
Τοπική Κοινότητα
Αμφιθέας
Τοπική Κοινότητα
Κρανούλας
Τοπική Κοινότητα
Κρύας
Τοπική Κοινότητα
Κρυόβρυση

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Πεδινή

7,597

1.841

Πεδινή

6,098

594

Πεδινή

11,224

675

Πεδινή

13,473

822

Ορεινή

16,432

63

31

Τοπική Κοινότητα
Λιγκιάδων
Τοπική Κοινότητα
Μάζιας
Τοπική Κοινότητα
Περιβλέπτου
Τοπική Κοινότητα
Σπόθων

Ορεινή

24,95

92

Ορεινή

14,148

189

Ορεινή

11,226

473

Ορεινή

0,577

0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ
Τοπική Κοινότητα
Αετομηλίτσης

Ορεινή

51,297

432

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ
Τοπική Κοινότητα
Διστράτου

Ορεινή

53,837

278

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Δημοτική Κοινότητα
Κονίτσης
Τοπική Κοινότητα
Αγίας Βαρβάρας

Ορεινή

54,506

2.942

Ορεινή

29,569

29

Ορεινή

66,097

220

Ορεινή

6,929

124

Ορεινή

13,257

45

Ορεινή

39,431

44

Ορεινή

33,449

30

Ορεινή

14,324

32

Ορεινή

41,173

75

Ορεινή

15,364

41

Ορεινή

9,88

112

Ορεινή

13,633

37

Ορεινή

8,307

154

Ορεινή

15,786

136

Ορεινή

7,28

187

Τοπική Κοινότητα
Μελισσόπετρας

Ορεινή

22,312

41

Τοπική Κοινότητα
Μολίστης

Ορεινή

4,875

23

Τοπική Κοινότητα
Μολυβδοσκεπάστου

Ορεινή

6,203

43

Τοπική Κοινότητα
Μοναστηρίου

Ορεινή

11,625

17

Τοπική Κοινότητα
Αγίας Παρασκευής
Τοπική Κοινότητα
Αετοπέτρας
Κονίτσης
Τοπική Κοινότητα
Αηδονοχωρίου
Τοπική Κοινότητα
Αμαράντου

ΔΗΜΟΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Τοπική Κοινότητα
Αρμάτων
Τοπική Κοινότητα
Γαναδιού
Τοπική Κοινότητα
Ελευθέρου
Τοπική Κοινότητα
Εξοχής
Τοπική Κοινότητα
Ηλιορράχης
Τοπική Κοινότητα
Καβασίλων
Τοπική Κοινότητα
Καλλιθέας
Τοπική Κοινότητα
Κλειδωνιάς
Τοπική Κοινότητα
Μαζίου

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

32

Τοπική Κοινότητα
Νικάνορος
Τοπική Κοινότητα
Πάδων
Τοπική Κοινότητα
Παλαιοσελλίου
Τοπική Κοινότητα
Πηγής
Τοπική Κοινότητα
Πουρνιάς
Τοπική Κοινότητα
Πύργου

Ορεινή

16,924

38

Ορεινή

28,324

31

Ορεινή

13,475

45

Ορεινή

23,976

101

Ορεινή

23,649

35

Ορεινή

22,168

50

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ
Τοπική Κοινότητα
Ασημοχωρίου
Τοπική Κοινότητα
Βούρμπιανης
Τοπική Κοινότητα
Γοργοποτάμου

Ορεινή

12,762

42

Ορεινή

26,227

68

Ορεινή

16,15

29

Τοπική Κοινότητα
Δροσοπηγής

Ορεινή

28,799

103

Τοπική Κοινότητα
Καστανέας

Ορεινή

20,474

79

Τοπική Κοινότητα
Κεφαλοχωρίου

Ορεινή

33,574

153

Ορεινή

21,349

124

Ορεινή

19,69

51

Ορεινή

27,861

50

Τοπική Κοινότητα
Πληκατίου

Ορεινή

31,799

70

Τοπική Κοινότητα
Πυρσόγιαννης

Ορεινή

19,9

119

Τοπική Κοινότητα
Χιονάδων

Ορεινή

12,575

42

Τοπική Κοινότητα
Λαγκάδας
Τοπική Κοινότητα
Οξυάς
Τοπική Κοινότητα
Πλαγιάς

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΚΑΣ
Τοπική Κοινότητα
Φούρκας

Ορεινή

32,374

90

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Τοπική Κοινότητα
Μεγάλης Γότιστας
Τοπική Κοινότητα
Μεγάλου
Περιστερίου
Τοπική Κοινότητα
Μικράς Γότιστας
Τοπική Κοινότητα
Μικρού Περιστερίου
Τοπική Κοινότητα
Σίτσαινα
Τοπική Κοινότητα
Χρυσοβίτσης

Ορεινή

23,004

342

Ορεινή

28,933

476

Ορεινή

16,98

194

Ορεινή

20,168

244

Ορεινή

7,086

175

Ορεινή

35,253

900

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

33

Δημοτική Κοινότητα
Μετσόβου
Τοπική Κοινότητα
Ανηλίου
Τοπική Κοινότητα
Ανθοχωρίου
Μετσόβου
Τοπική Κοινότητα
Βοτονοσίου

Ορεινή

101,908

2.503

Ορεινή

42,637

587

Ορεινή

19,805

159

Ορεινή

13,326

220

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΑΣ
Τοπική Κοινότητα
Μηλέας

Ορεινή

54,556

396

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
Τοπική Κοινότητα
Αρετής
Τοπική Κοινότητα
Βροντισμένης

Μειονεκτική

7,701

80

Μειονεκτική

2,626

172

Ορεινή

6,305

169

Ορεινή

3,777

84

Μειονεκτική

12,664

407

Μειονεκτική

6,655

196

Τοπική Κοινότητα
Μαυρονόρους

Ορεινή

5,805

85

Τοπική Κοινότητα
Παρακαλάμου

Μειονεκτική

15,526

926

Μειονεκτική

6,73

108

Μειονεκτική

4,427

123

Μειονεκτική

14,284

176

Τοπική Κοινότητα
Ιερομνήμης
Τοπική Κοινότητα
Καταρράκτου
Τοπική Κοινότητα
Κουκλιών
Τοπική Κοινότητα
Μαζαρακίου

ΔΗΜΟΣ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Τοπική Κοινότητα
Ρεπετίστης
Τοπική Κοινότητα
Ριαχόβου
Τοπική Κοινότητα
Σιταριάς

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα
Αγίου Κοσμά

Ορεινή

7,731

46

Τοπική Κοινότητα
Βασιλικού

Ορεινή

48,611

228

Ορεινή

7,172

26

Ορεινή

19,826

84

Ορεινή

15,832

838

Ορεινή

11,337

52

Τοπική Κοινότητα
Παλαιοπύργου

Ορεινή

14,868

105

Τοπική Κοινότητα
Ρουψιάς

Ορεινή

6,78

54

Τοπική Κοινότητα
Ωραιοκάστρου

Ορεινή

4,928

57

Τοπική Κοινότητα
Κακολάκκου
Τοπική Κοινότητα
Κάτω Μερόπης
Τοπική Κοινότητα
Κεφαλοβρύσου
Τοπική Κοινότητα
Μερόπης

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

34

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα
Αγίας Μαρίνης
Τοπική Κοινότητα
Αργυροχωρίου
Τοπική Κοινότητα
Βήσσανης

Ορεινή

22,022

79

Ορεινή

5,674

32

Ορεινή

31,194

424

Τοπική Κοινότητα
Δελβινακίου

Ορεινή

54,824

772

Τοπική Κοινότητα
Καστάνιανης

Ορεινή

17,722

67

Τοπική Κοινότητα
Κερασόβου

Ορεινή

5,649

76

Ορεινή

7,131

129

Ορεινή

9,474

253

Ορεινή

10,058

99

Ορεινή

13,873

114

Ορεινή

12,773

86

Ορεινή

9,774

53

Ορεινή

13,373

60

Ορεινή

13,448

62

Ορεινή

13,923

37

Ορεινή

5,744

22

Ορεινή

9,149

175

Τοπική Κοινότητα
Κρυονερίου
Τοπική Κοινότητα
Κτισμάτων
Τοπική Κοινότητα
Λίμνης
Τοπική Κοινότητα
Μαυροπούλου
Τοπική Κοινότητα
Ορεινού
Ξηροβάλτου
Τοπική Κοινότητα
Περιστερίου
Τοπική Κοινότητα
Ποντικατών
Τοπική Κοινότητα
Στρατινίστης
Τοπική Κοινότητα
Τεριαχίου
Τοπική Κοινότητα
Φαραγγίου
Τοπική Κοινότητα
Χαραυγής

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα
Άνω Ραβενίων

Ορεινή

15,662

115

Ορεινή

18,339

128

Μειονεκτική

19,802

501

Μειονεκτική

13,189

625

Ορεινή

11,009

108

Τοπική Κοινότητα
Μαυροβουνίου

Ορεινή

6,83

20

Τοπική Κοινότητα
Νεγράδων

Ορεινή

20,191

79

Τοπική Κοινότητα
Χρυσορράχης

Μειονεκτική

11,734

143

Τοπική Κοινότητα
Γεροπλατάνου
Τοπική Κοινότητα
Δολιανών
Τοπική Κοινότητα
Καλπακίου
Τοπική Κοινότητα
Κάτω Ραβενίων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΒΔΑΝΗΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

35

Τοπική Κοινότητα
Διμοκορίου

Ορεινή

16,325

56

Τοπική Κοινότητα
Λάβδανης

Ορεινή

31,886

62

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
Τοπική Κοινότητα
Δολού
Τοπική Κοινότητα
Δρυμάδων

Ορεινή

15,347

60

Ορεινή

13,62

48

Τοπική Κοινότητα
Πωγωνιανής

Ορεινή

18,83

425

Τοπική Κοινότητα
Σταυροσκιαδίου

Ορεινή

8,896

34

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ
Δημοτική Κοινότητα
Ηγουμενίτσης
Τοπική Κοινότητα
Αγίας Μαρίνης
Τοπική Κοινότητα
Αγίου Βλασίου

Ορεινή

30,944

9.820

Ορεινή

17,57

324

Πεδινή

12,977

294

Τοπική Κοινότητα
Γραικοχωρίου

Ορεινή

9,497

2.172

Τοπική Κοινότητα
Καστρίου

Πεδινή

8,272

754

Ορεινή

9,47

26

Ορεινή

6,40

Ορεινή
Πεδινή

Τοπική Κοινότητα
Κρυόβρυσης
Τοπική Κοινότητα
Λαδοχωρίου
Τοπική Κοινότητα
Μαυρουδίου
Τοπική Κοινότητα
Νέας Σελευκείας
Π.Ε.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

30,944

9.820

30,944

2.172

867

6,40

867

8,371

1.021

8,371

1.021

8,251

2.624

8,251

2.624

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα
Ελευθερίου

Μειονεκτική

10,072

272

Πεδινή

14,735

248

Μειονεκτική

16,872

263

Πεδινή

20,593

473

Μειονεκτική

34,02

783

Τοπική Κοινότητα
Μεσοβουνίου

Ορεινή

7,644

159

Τοπική Κοινότητα
Σπαθαραίων

Μειονεκτική

45,287

293

Τοπική Κοινότητα
Καρτερίου
Τοπική Κοινότητα
Καταβόθρας
Τοπική Κοινότητα
Μαζαρακιάς
Τοπική Κοινότητα
Μαργαριτίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
Τοπική Κοινότητα
Γεροπλάτανος
Τοπική Κοινότητα
Δράμεσης
Τοπική Κοινότητα
Δρίμιτσας

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Ορεινή

6,798

Μειονεκτική
Ορεινή

42
177

3,748

10

36

Τοπική Κοινότητα
Κορίτιανης

Ορεινή

16,786

185

Τοπική Κοινότητα
Παραποτάμου

Ορεινή

1072

754

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
Δημοτική Κοινότητα
Πέρδικας

Πεδινή

34,605

1.613

34,605

1.613

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΒΟΤΩΝ
Τοπική Κοινότητα
Αργυροτόπου

Ορεινή

17,838

294

Τοπική Κοινότητα
Πλαταριάς

Ορεινή

12,526

961

12,526

961

Τοπική Κοινότητα
Συβότων

Ορεινή

32,054

875

32,054

875

Τοπική Κοινότητα
Φασκομηλιάς

Ορεινή

10,021

510

10,021

510

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ
Τοπική Κοινότητα
Γαρδικίου Σούλι
Τοπική Κοινότητα
Γλυκής
Τοπική Κοινότητα
Σκανδάλου
Τοπική Κοινότητα
Χόικας

Μειονεκτική

14,53

663

Πεδινή

19,214

675

Μειονεκτική

27,297

543

Ορεινή

6,302

265

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Δημοτική Κοινότητα
Παραμυθίας

Ορεινή

28,386

2.730

Τοπική Κοινότητα
Αγίας Κυριακής

Ορεινή

18,751

27

Ορεινή

25,344

185

Ορεινή

13,621

310

Ορεινή

15,602

21

Μειονεκτική

19,181

499

Τοπική Κοινότητα
Καλλιθέας Σουλίου

Ορεινή

11,546

172

Τοπική Κοινότητα
Καρβουναρίου

Ορεινή

33,276

523

Τοπική Κοινότητα
Καριωτίου

Ορεινή

8,628

318

Τοπική Κοινότητα
Αμπελιάς
Τοπική Κοινότητα
Γκρίκας
Τοπική Κοινότητα
Ελαταριάς
Τοπική Κοινότητα
Ζερβοχωρίου

Τοπική Κοινότητα
Κρυσταλλοπηγής
Τοπική Κοινότητα
Νεοχωρίου
Τοπική Κοινότητα
Ξηρολόφου

Ορεινή

20,163

366

Μειονεκτική

14,36

503

Μειονεκτική

10,433

316

Τοπική Κοινότητα
Παγκρατών

Ορεινή

8,922

197

Τοπική Κοινότητα
Πέντε Εκκλησιών

Ορεινή

8,696

82

37

Τοπική Κοινότητα
Πετουσίου

Ορεινή

17,113

54

Τοπική Κοινότητα
Πετροβίτσας

Ορεινή

8,196

51

Ορεινή

13,221

98

Ορεινή

8,802

73

Μειονεκτική

10,754

454

Τοπική Κοινότητα
Σαλονίκης

Ορεινή

16,914

31

Τοπική Κοινότητα
Σεβαστού

Μειονεκτική

5,292

129

Ορεινή

6,152

161

Ορεινή

18,844

159

Τοπική Κοινότητα
Πλακωτής
Τοπική Κοινότητα
Πολυδρόσου
Τοπική Κοινότητα
Προδρομίου

Τοπική Κοινότητα
Χρυσαυγής
Τοπική Κοινότητα
Ψάκας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΛΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα
Αυλοτόπου

Ορεινή

20,456

135

Τοπική Κοινότητα
Κουκουλιών

Ορεινή

12,254

50

Τοπική Κοινότητα
Σαμονίδας

Ορεινή

21,432

35

Ορεινή

21,507

119

Ορεινή

17,581

119

Τοπική Κοινότητα
Τσαγγαρίου
Τοπική Κοινότητα
Φροσύνης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΓΙΑΔΑΣ
Τοπική Κοινότητα
Ασπροκκλησίου
Τοπική Κοινότητα
Κεστρίνης
Τοπική Κοινότητα
Ραγίου
Τοπική Κοινότητα
Σαγιάδας
Τοπική Κοινότητα
Σμέρτου
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Πεδινή

19,906

488

19,906

488

Πεδινή

19,081

298

19,081

298

Πεδινή

6,653

151

6,653

151

Πεδινή

33,361

594

33,361

594

Πεδινή

9,102

209

9,102

209

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Δημοτική Κοινότητα
Φιλιατών

Ορεινή

18,132

2.639

Τοπική Κοινότητα
Αγίου Νικολάου

Ορεινή

12,795

78

Τοπική Κοινότητα
Αγίων Πάντων
Τοπική Κοινότητα
Αετού
Τοπική Κοινότητα
Αμπελώνος

Ορεινή

8,797

116

Μειονεκτική

9,419

134

Ορεινή

12,962

52

Τοπική Κοινότητα
Αναβρυτού

Ορεινή

9,711

2

38

Τοπική Κοινότητα
Αχλαδέας

Ορεινή

9,066

71

Τοπική Κοινότητα
Βαβουρίου

Ορεινή

17,195

23

Ορεινή

10,845

267

Ορεινή

7,283

32

Ορεινή

13,944

59

Μειονεκτική

9,848

55

Ορεινή

7,522

31

Ορεινή

13,246

44

Ορεινή

13,545

149

Ορεινή

10,796

49

Ορεινή

5,997

42

Τοπική Κοινότητα
Κοκκινιάς

Ορεινή

12,095

165

Τοπική Κοινότητα
Κοκκινολιθαρίου

Ορεινή

10,647

101

Ορεινή

5,649

27

Ορεινή

9,171

9

Μειονεκτική

8,671

168

Ορεινή

10,336

204

Ορεινή

15,143

62

Ορεινή

8,367

35

Ορεινή

18,719

61

Ορεινή

10,096

28

Τοπική Κοινότητα
Ξεχώρου

Ορεινή

16,62

76

Τοπική Κοινότητα
Παλαιοκκλησίου

Μειονεκτική

5,556

86

Τοπική Κοινότητα
Παλαιοχωρίου

Μειονεκτική

11,667

168

Ορεινή

9,297

27

Μειονεκτική

5,297

116

Ορεινή

34,891

116

Τοπική Κοινότητα
Βρυσέλλας
Τοπική Κοινότητα
Γαρδικίου Φιλιατών
Τοπική Κοινότητα
Γιρομερίου
Τοπική Κοινότητα
Γολάς
Τοπική Κοινότητα
Καλλιθέας Φιλιατών
Τοπική Κοινότητα
Κάτω Ξεχώρου
Τοπική Κοινότητα
Κεραμίτσης
Τοπική Κοινότητα
Κερασοχωρίου
Τοπική Κοινότητα
Κεφαλοχωρίου

Τοπική Κοινότητα
Κουρεμαδίου
Τοπική Κοινότητα
Κρυονερίου
Τοπική Κοινότητα
Κυπαρίσσου
Τοπική Κοινότητα
Λεπτοκαρυάς
Τοπική Κοινότητα
Λιας
Τοπική Κοινότητα
Λίστας
Τοπική Κοινότητα
Μαλουνίου
Τοπική Κοινότητα
Μηλέας

Τοπική Κοινότητα
Παλαμπά
Τοπική Κοινότητα
Πηγαδούλια
Τοπική Κοινότητα
Πλαισίου

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

39

Τοπική Κοινότητα
Πλατάνου

Ορεινή

5,623

5

Ορεινή

13,595

123

Ορεινή

12,746

64

Ορεινή

10,939

65

Ορεινή

9,965

201

Τοπική Κοινότητα
Τσαμαντά

Ορεινή

33,645

96

Τοπική Κοινότητα
Φανερωμένης

Ορεινή

9,196

26

6,072

60

10,621

38

7.435,04
4.898,45
2.553,95

145.914
167.901
43.587
75.281

Τοπική Κοινότητα
Ραβενής
Τοπική Κοινότητα
Ριζού
Τοπική Κοινότητα
Σίδερης
Τοπική Κοινότητα
Τρικορύφου

Τοπική Κοινότητα
Ορεινή
Φοινικίου
Τοπική Κοινότητα
Ορεινή
Χαραυγής
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΑλΘ (ΣΤΗΝ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ)
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΑλΘ

51,59%
19,63
34,28
17,07
262,22

22.203
84,67

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης

Η περιοχή παρέμβασης έχει συνολική έκταση 7.435,04 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Από αυτή η
περιοχή παρέμβασης στην ΠΕ Ιωαννίνων (περιοχή παρέμβασης που δεν περιλαμβάνει την
Δ.Κ. Ιωαννίνων) φτάνει τα 4.898,45 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ η περιοχή παρέμβασης
στην ΠΕ Θεσπρωτία (όλη η ΠΕ) καταλαμβάνει 2.553,95 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο
συνολικός μόνιμος πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης είναι 145.914 κάτοικοι (ΕΛΣΤΑΤ,
απογραφή 2011) και εξ αυτών οι 167.901 κάτοικοι ζουν μόνιμα στην ΠΕ Ιωαννίνων (εκτός
της ΔΚ Ιωαννίνων) και 43.587 κάτοικοι στην ΠΕ Θεσπρωτίας.
Η πληθυσμιακή πυκνότητα της περιοχής παρέμβασης είναι 19,63 κάτοικοι ανά τετραγωνικό
χιλιόμετρο, στην ΠΕ Ιωαννίνων (εκτός της ΔΚ Ιωαννίνων) είναι 34,28 κάτοικοι ανά
τετραγωνικό χιλιόμετρο, ενώ στην ΠΕ Θεσπρωτίας είναι 17,07 κάτοικοι ανά τετραγωνικό
χιλιόμετρο.
Ο πληθυσμός των ορεινών περιοχών (βάσει της Οδηγίας (ΕΟΚ) 75/268) είναι 75.281
κάτοικοι, δηλαδή ποσοστό 51,59% του συνόλου του μόνιμου πληθυσμού της περιοχής
παρέμβασης.
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Σε ότι αφορά στην περιοχή παρέμβασης του ΕΠΑλΘ, η οποία αφορά συγκεκριμένες Τοπικές
Κοινότητες στης ΠΕ Θεσπρωτίας όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, ο συνολικός
μόνιμος πληθυσμός είναι 22.203 κάτοικοι και η έκταση της περιοχής είναι 262,22
τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Η πληθυσμιακή πυκνότητα της συγκεκριμένης περιοχής είναι 84,67 ανά τετραγωνικό
χιλιόμετρο.

Εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης υπάρχουν οι ακόλουθες περιοχές Natura.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ
ΤΟΠΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΚΤΑΣΗ
ΤΟΠΟΥ
(τ.χλμ.)

ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΠΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
(τ.χλμ.)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΤΑΣΗ
ΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
(τ.χλμ.)

127,94

127,94

*

199,76

179,78

179,78

331,15

331,15

*

26,90

26,90

*

7.328,82

73,29

47,64

47,64

20.123,52

201,24

150,93

*

8.435,99

84,36

42,18

42,18

27.416,44

274,16

274,16

274,16

17.409,73

174,10

174,10

174,10

53.407,84

534,08

534,08

534,08

ΕΚΤΑΣΗ
ΤΟΠΟΥ
(εκτάρια)

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩN
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΒΙΚΟΥ
12.794,25
- ΑΩΟΥ
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ
19.975,72
ΣΜΟΛΙΚΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
33.114,95
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2.690,13

GR2130001

ΕΖΔ

GR2130002

ΕΖΔ-ΖΕΠ

GR2130004

ΕΖΔ

GR2130005

ΕΖΔ-ΖΕΠ

GR2130006

ΕΖΔ

GR2130007

ΕΖΔ-ΖΕΠ

GR2130008

ΕΖΔ

GR2130009

ΖΕΠ

GR2130010

ΖΕΠ

GR2130011

ΖΕΠ

GR2130012

ΖΕΠ

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

22.459,67

224,60

224,60

224,60

GR2130013

ΖΕΠ

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΘΑΜΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ

65.236,53

652,37

456,66

456,66

GR1320002

ΕΖΔ-ΖΕΠ

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ
ΓΡΑΜΜΟΣ

34.357,03

343,57

154,61

154,61
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
(ΑΝΗΛΙΟ - ΚΑΤΑΡΑ)
ΟΡΟΣ ΛΑΚΜΟΣ
(ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
ΟΡΟΣ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ
ΟΡΟΣ ΤΥΜΦΗ
(ΓΚΑΜΙΛΑ)
ΟΡΟΣ ΔΟΥΣΚΩΝ,
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΔΑΣΟΣ
ΜΕΡΟΠΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ
ΓΟΡΜΟΥ, ΛΙΜΝΗ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ ΚΑΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΟΡΟΥΣ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ
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GR1310001

ΕΖΔ

ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ

8.012,78

80,13

24,04

24,04

GR1310002

ΖΕΠ

ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΑΩΟΥ

14.660,48

146,60

65,97

65,97

GR1310003

ΕΖΔ

68,38

20,51

*

GR2110002

ΕΖΔ

186,95

46,74

*

GR2120001

ΕΖΔ

85,31

85,31

85,31

GR2120002

ΕΖΔ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ
ΠΙΝΔΟΥ (ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ)
6.838,25
- ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΡΗ ΑΘΑΜΑΝΩΝ
18.695,33
(ΝΕΡΑΪΔΑ)
Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΚΒΟΛΕΣ (ΔΕΛΤΑ)
8.531,43
ΚΑΛΑΜΑ
786,78
ΕΛΟΣ ΚΑΛΟΔΙΚΙ

7,87

7,87

7,87

GR2120003

ΕΖΔ

ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑ

579,50

5,80

5,80

5,80

GR2120004

ΕΖΔ

1.820,30

18,20

18,20

18,20

GR2120005

ΖΕΠ

8.541,93

85,42

85,42

85,42

GR2120006

ΖΕΠ

ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ
ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ
ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ
ΠΡΑΣΟΥΔΙ
ΕΛΗ ΚΑΛΟΔΙΚΙ,
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ, ΚΑΡΤΕΡΙ &
ΛΙΜΝΗ ΠΡΟΝΤΑΝΗ

1.807,98

18,08

18,08

18,08

GR2120007

ΖΕΠ

ΣΤΕΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ
ΟΡΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ,
GR2120008
ΖΕΠ
ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ
ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ
ΟΡΗ ΤΣΑΜΑΝΤΑ,
ΦΙΛΙΑΤΩΝ,
GR2120009
ΖΕΠ
ΦΑΡΜΑΚΟΒΟΥΝΙ,
ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ
ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ
(ΑΠΟ ΓΛΩΣΣΑ ΕΩΣ
GR2120009
ΕΖΔ
ΑΛΟΝΑΚΙ) ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

3.482,75

34,83

34,83

34,83

11.691,56

116,92

105,22

105,22

19.854,15

198,54

198,54

198,54

4.627,67

46,28

23,14

6,95

3.464,40

2.744,03

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

36,91%

* Η έκταση των περιοχών αυτών περιλαμβάνεται στην έκταση άλλων ΖΕΠ ή ΕΖΔ της περιοχής
ΖΕΠ: Ζώνη Ειδικής Προστασίας
ΕΖΔ: Ειδική Ζώνη Δραστηριότητας
Πηγή: Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Για την ακριβή απεικόνιση της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης σχεδιάστηκαν 2 χάρτες
κλίμακας 1:200.000, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV), στους οποίους αποτυπώνονται αφενός τα όρια της
περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, αφετέρου τα διοικητικά όρια των
Τοπικών / Δημοτικών κοινοτήτων, Δήμων, Περιφερειακών Ενοτήτων, Περιφερειών (γενικά
στοιχεία).
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Ο 1ος χάρτης περιλαμβάνει πλέον των ανωτέρω γενικών στοιχείων οικισμούς,
ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο, ανάγλυφο και περιοχές Natura.
Ο 2ος χάρτης περιλαμβάνει πλέον των ανωτέρω γενικών στοιχείων, με ειδική
γραμμογράφηση, τις χαρακτηρισμένες ορεινές, μειονεκτικές και πεδινές περιοχές.

Επίσης σχεδιάστηκε και 3ος χάρτης κλίμακας 1:150.000 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) , που αποτυπώνει
ειδικά την περιοχή παρέμβασης του CLLD/LEADER του ΕΠΑλΘ και το εύρος παράκτιας ζώνης
σε απόσταση 10χλμ. από την ακτή.

2.2.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης εμφανίζει έντονη την ανάγκη αναπτυξιακών παρεμβάσεων λόγω
των νέων οικονομικών δεδομένων των τελευταίων χρόνων, αλλά και των συνθηκών που
δημιουργούνται τελευταίως στους κατοίκους με βάση την γενικότερη φιλοσοφία
ανάπτυξης, την επιχειρηματικότητα και την εκμετάλλευση των τοπικών αγαθών και
δυνατοτήτων.
Τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ειδικότερα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος (ΠΕΠ) Ηπείρου πραγματοποιήθηκαν μεγάλα έργα μεταφορών, έγιναν
ενέργειες αξιοποίησης του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της Περιφέρειας για την
ανάπτυξη του τουρισμού, έγιναν ενέργειες για την στήριξη της παραγωγής τοπικών
παραδοσιακών προϊόντων στη γεωργία και κτηνοτροφία των ορεινών και μειονεκτικών
κοινοτήτων, ενισχύθηκε ποικιλοτρόπως η ανταγωνιστικότητα και η διαφοροποίηση της
οικονομίας των πεδινών και παράκτιων περιοχών. Στον πρωτογενή τομέα εφαρμόστηκαν
μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που αφορούν επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις,
εγκατάσταση νέων γεωργών, κατάρτιση, πρόωρη συνταξιοδότηση, επικέντρωση στις
μειονεκτικές περιοχές και περιοχές που υπόκεινται σε περιβαλλοντικούς περιορισμούς,
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, βελτίωση της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών
προϊόντων, δασοκομία.
Στα πλαίσια των προγραμμάτων LEADER, είτε ως Κ.Π. είτε ως Άξονα του ΠΑΑ, αλλά και των
προγραμμάτων ΟΠΑΑΧ και Άξονα 3 του ΠΑΑ που εφαρμόσθηκαν στην περιοχή, έγιναν
προσπάθειες για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, αύξηση της απασχόλησης, ευκαιρίες
της απασχόλησης στις γυναίκες και τους νέους και την προστασία και βελτίωση του
περιβάλλοντος. Στα πλαίσια των ανωτέρω εφαρμόσθηκαν στην περιοχή δράσεις, που
αφορούσαν παρεμβάσεις αγροτικού τουρισμού ολοκληρωμένης προσέγγισης (υποδομές
διανυκτέρευσης και εστίασης, επισκέψιμα αγροκτήματα, εναλλακτικές μορφές τουρισμού
κλπ), ενίσχυση επιχειρήσεων του αγροτικού και των λοιπών τομέων της οικονομίας,
επενδύσεις που ενισχύουν τη συλλογική, τομεακή και διατομεακή δράση με τη χρήση
σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και νέων τεχνικών και δράσεις προστασίας,
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ανάδειξης, αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος, αναβάθμισης του οικιστικού
περιβάλλοντος και ανάδειξης της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του
αγροτικού χώρου καθώς και ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων
ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς.
Επίσης σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν στην περιοχή όσων αφορά το οδικό δίκτυο,
κοινωνικές υποδομές και υποδομές για ειδικές κοινωνικές ομάδες.
Η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης παρουσιάζει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και κοινές
αδυναμίες και προβλήματα. Σε μεγάλο μέρος της είναι κτηνοτροφική περιοχή,
εκμεταλλευόμενη τους ορεινούς όγκους των δύο ΠΕ, παράγοντας προϊόντα υψηλής
ποιότητας. Αντιμετωπίζει όμως συγκεκριμένα προβλήματα τόσο στις εγκαταστάσεις, όσο
και στην εμπορία και οργάνωση των κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς ελάχιστες
επιχειρήσεις τυποποιούν και μεταποιούν τα προϊόντα τους. Εξαίρεση αποτελεί ο τομέας της
πτηνοτροφίας, ο οποίος εμφανίζεται ιδιαίτερα αναρπαγμένος και οργανωμένος στην
περιοχή του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Συνεχή ανοδική πορεία παρουσιάζει ο τομέας των
ιχθυοκαλλιεργειών στην παράκτια ζώνη της ΠΕ Θεσπρωτίας. Στον τομέα της φυτικής
παραγωγής αξίζει να αναφέρουμε την οργανωμένη παραγωγή και εμπορία του οίνου στην
περιοχή της ΠΕ Ιωαννίνων και την καλλιέργεια της ελιάς στην ΠΕ Θεσπρωτίας, με παραγωγή
προϊόντων ποιότητας, που όμως παρουσιάζουν υποτυπώδη ή καθόλου συσκευασία.
Παράγονται αρκετά προϊόντα που προσδίδουν «ταυτότητα» στην περιοχή, αλλά λίγα από
αυτά προωθούνται μεταποιημένα, συσκευασμένα στις αγορές.
Ο δευτερογενής τομέας συρρικνώνεται, με τον κύριο όγκο του να εντοπίζεται στο
λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων και πλησίον της πόλης της Ηγουμενίτσας. Χαρακτηρίζεται από
το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, την παραγωγή προϊόντων που χαρακτηρίζονται για την
ποιότητά τους μεν αλλά με δυσκολία στην οργανωμένη προώθησή τους στην αγορά καθώς
δεν είναι επώνυμα και πιστοποιημένα και την παροχή υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από
την έλλειψη υψηλού και ώριμου επαγγελματισμού.
Ο τομέας του τουρισμού, με κύριο άξονα τα καταλύματα και την εστίαση, παρουσιάζει
συνεχή άνοδο, εκμεταλλευόμενος το πλούσιο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον (ποτάμια,
λίμνες, παραδοσιακούς οικισμούς, πλήθος μνημείων, θάλασσα) και συνδυαζόμενος με τις
ειδικές μορφές τουρισμού (ιαματικός, περιπατητικός, ορειβατικός, φυσιολατρικός,
θρησκευτικός, θαλάσσιος κλπ). Χαρακτηρίζεται όμως από τη μικρή τουριστική περίοδο, από
τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ορισμένες περιπτώσεις, την έλλειψη
συνεργασιών των επαγγελματιών του τομέα, καθώς και τη διασύνδεση του τουριστικού
προϊόντος με το πρωτογενές και δευτερογενές προϊόν.
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2.2.1.

Φυσικό Περιβάλλον

Φυσικοί πόροι και Φυσικό Περιβάλλον
Η Π.Ε. Ιωαννίνων καταλαμβάνει τις βορειοανατολικές και κεντρικές περιοχές της Ηπείρου. Η
οροσειρά της Πίνδου αποτελεί τα φυσικά όρια της Π.Ε. προς τα Α της Ελλάδος (Μακεδονία,
Θεσσαλία). Ανατολικά ορίζεται από τις Π.Ε. Κοζάνης και Τρικάλων, βόρεια από την Αλβανία,
δυτικά από την Π.Ε. Θεσπρωτίας και νότια από τις Π.Ε. Άρτης και Πρεβέζης. Πρωτεύουσα τις
Π.Ε. είναι τα Ιωάννινα. Η έκτασή του φτάνει τα 4.990 τ.χλμ. Η μορφολογία χαρακτηρίζεται
ως ιδιαίτερα ορεινή, αφού οι εκτάσεις με υψόμετρο πάνω από 500 μ. καταλαμβάνουν το
85,28% του συνολικού εδάφους, έναντι 11,38% των ημιορεινών και 3,34% των πεδινών
Το ανάγλυφο της Π.Ε. χαρακτηρίζεται από μία σειρά ορεινών όγκων ανάμεσα στους
οποίους δεσπόζει η Πίνδος. Οι σημαντικότερες γεωμορφές από Β προς τα Ν είναι: ο
Γράμμος (2.520 μ.), η Κιάφα (2.398 μ,), ο Σμόλικας (2.637 μ.), η δεύτερη σε ύψος κορυφή
της χώρας μετά τον Όλυμπο, η Τύμφη ή Γκαμήλα (2.497μ.), ο Λάκμος ή Περιστέρι (2.295 μ.)
και το συγκρότημα των Αθαμανικών ή Τζουμέρκων στα ΝΑ (2.469 μ.). Στα σύνορα με την
Αλβανία εκτείνεται η Μερόπη ή Νεμέρτσικα (2.198 μ.) και νοτιότερα, στα όρια της
Θεσπρωτίας, ο Τσαμαντάς ή Μουργκάνα (1.806 μ.). Στο εσωτερικό της Π.Ε. η ορεογραφία
διαμορφώνεται από τον Κασιδιάρη (1329), τα όρη Κουρέντων (1172 μ.), τον Τόμαρο ή
Ολύτσικα (1.971μ.) και το Μιτσικέλι (1.810μ.). Το υπόλοιπο τμήμα καλύπτεται από
οροπέδια ή από επιμήκεις κοιλάδες.
Μεταξύ των ορεινών όγκων δημιουργούνται μικρές εύφορες πεδιάδες, μακρόστενες
κοιλάδες και απότομα φαράγγια, όπως το φαράγγι του Αώου και η περίφημη χαράδρα του
Βίκου.
Το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, δηλ. η αρχαία Ελλοπία, με την ονομαστή λίμνη Παμβώτιδα,
καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα του νομού. Η λίμνη Παμβώτιδα έχει μήκος περίπου 7,5
χλμ., πλάτος 5 χλμ. και το βάθος της κυμαίνεται ανάμεσα στα 3-9μ. Παλαιότερα η λίμνη
καταλάμβανε και το ΒΔ τμήμα του λεκανοπεδίου (λίμνη – έλος Λαψίστας), που
αποξηράνθηκε και δόθηκε για γεωργική εκμετάλλευση.
Άλλες μικρότερες λίμνες, όπως η Ζαραβίνα (στο δρόμο προς Δελβινάκι), η τεχνητή λίμνη
του Αώου , στα βουνά του Μετσόβου και η Δρακόλιμνη στην Τύμφη, σε υψόμετρο 2.100μ.
συμπληρώνουν τη φυσική γεωγραφία της περιοχής.
Ολόκληρο σχεδόν την Π.Ε. Ιωαννίνων διαρρέουν οι ποταμοί Άραχθος, Αώος, Βοϊδομάτης,
Καλαμάς, Λούρος και Αχέροντας που πηγάζουν από τους ορεινούς όγκους, ενώ υπάρχουν
επίσης αρκετοί χειμαροπόταμοι. Ο Άραχθος, από τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ηπείρου με
μήκος 143 χλμ., διασχίζει το Αν. τμήμα της Π.Ε. και κατευθύνεται στον Αμβρακικό κόλπο.
Στα νερά του χύνονται οι παραπόταμοι Ζαγορίτικος, Βάρδας, Μετσοβίτικος και
Καλαρρύτικος. Το Β. τμήμα του διαρρέει ο Αώος, με τους παραποτάμους του Σαραντάπορο
και Βοϊδομάτη, που μετά από μια απόσταση 68 χλμ. μπαίνει στο Αλβανικό έδαφος και
χύνεται στην Αδριατική θάλασσα. Από την Π.Ε. πηγάζουν επίσης ο Καλαμάς (113 χλμ.) ο
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αρχαίος Θύαμις, ο θρυλικός Αχέροντας και ο Λούρος, που διασχίζει το ΝΔ τμήμα της
περιοχής.

Η Π.Ε. Θεσπρωτίας καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της Περιφέρειας και έχει έκταση
1.515 τ. χλμ. Συνορεύει βορειοανατολικά με την Π.Ε. Ιωαννίνων νοτιοανατολικά με την Π.Ε.
Πρεβέζης, βορειοδυτικά με την Αλβανία και νοτιοδυτικά βρέχετε από το Ιόνιο Πέλαγος.
Πρωτεύουσα της Π.Ε. είναι η Ηγουμενίτσα.
Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ορεινή αφού το 66,50% της έκταση της αποτελείται από
ορεινές περιοχές, το 28,27% από ημιορεινές και το 5,23% από πεδινές.
Το έντονο ανάγλυφο της περιοχής δημιουργεί ένα κλειστό ορίζοντα με προσανατολισμό
όμοιο με την οροσειρά της Πίνδου. Ξεχωρίζουν τα όρη του Τσαμαντά (1.759 μ.) με τον
ορεινό όγκο της Μουργκάνας (1.806 μ.), το Φαρμακοβούνι (1.240 μ.), ο ορεινός όγκος του
Μαλουνίου (1.020 μ.) και η Χιονίστρα (1.644 μ.), τα όρη των Φιλιατών (1.064 μ.), οι ορεινοί
όγκοι της Παραμυθιάς (1.658 μ.) και του Σουλίου (1.318 μ.).
Ο Καλαμάς δημιουργεί μια από τις πιο σημαντικές κοιλάδες της περιοχή, της Σαγιάδας, η
οποία διακρίνεται για την παραγωγικότητά της. Από τις μεγαλύτερες πεδιάδες της Π.Ε.
είναι αυτές της Παραμυθιάς και του Μαργαριτίου. Η πεδιάδα της Παραμυθιάς μαζί με το
τμήμα της πεδιάδας του Αχέροντα είναι η μεγαλύτερη και η σημαντικότερη για την
περιοχή. Διαρρέετε από Βορά προς Νότο από τον Κωκκυτό ποταμό ο οποίος βρίσκεται στη
βαθύτερη γραμμή και καταλήγει στον ποταμό Αχέροντα. Η συνολική έκταση του κάμπου
ανέρχεται σε 47400 στρ. Η πεδιάδα του Μαργαριτίου βρίσκεται σε οροπέδιο που
δημιουργείται σε ένα υψόμετρο 100μ περίπου, μεταξύ των βουνών Πάργας δυτικά και των
βουνών του Μαργαριτίου ανατολικά.
Οι γεωλογικές συνθήκες που επικρατούν εν μέρη στην περιοχή εφαρμογής θεωρούνται
ιδιαίτερα ευνοϊκές για τον σχηματισμό πλούσιων υπεδαφικών φυσικών πόρων (ορυκτός
πλούτος). Οι σημαντικότεροι είναι τα Πετρέλαια, τα Φωσφορούχα κοιτάσματα, τα Λατομικά
ορυκτά, τα Ραδιενεργά μεταλλεύματα και τα Τύρφη-Λιγνίτης.

Χλωρίδα
Η χλωρίδα της Ηπείρου είναι συγγενής με αυτή της Νότιας Αλβανίας και των νησιών του
Ιονίου. Τα σπανιότερα είδη βρίσκονται στις κορυφές των βουνών και σε απόκρημνες
χαράδρες. Πολλά από αυτά τα είδη είναι ενδημικά της Ηπείρου ή ακόμη και ενδημικά ενός
και μόνο βουνού της.
Τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί το ενδιαφέρον ξένων και ελλήνων μεμονωμένων
ερευνητών (επιστημόνων και ερασιτεχνών) αλλά και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή
ερευνητικών ινστιτούτων με αποτέλεσμα να οργανώνονται πλέον ειδικές επιστημονικές
αποστολές για τη διεξοδική μελέτη της χλωρίδας διάφορων περιοχών της Ηπείρου.
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Πανίδα
Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία συγκεντρωτική εργασία για την πανίδα της Ηπείρου.
Περιορισμένης κλίμακας μελέτες που αφορούν συγκεκριμένες περιοχές ή μεμονωμένα είδη
έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν (Εθνικός Δρυμός Βίκου Αώου, Εθνικός Δρυμός ΠίνδουΒάλια Κάλντα, αρκούδα κα) ή συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Σαν αποτέλεσμα οι υπάρχουσες
πληροφορίες για την πανίδα στο σύνολο της Ηπείρου είναι αποσπασματικές. Συχνά
απουσιάζουν ακόμα και πολύ βασικές πληροφορίες όπως αριθμός και ποικιλία ειδών και
εξάπλωσή τους.
Κατά τόπους οι βασικές πληροφορίες για την πανίδα είναι αρκετές και αυτό συμβαίνει στις
προστατευόμενες περιοχές όπως ίσχυαν πριν την οδηγία 92/43 περί οικοτόπων (Δίκτυο
Natura 2000). Έτσι οι περισσότερο μελετημένες –αν και όχι στο σύνολό τους- περιοχές όσον
αφορά την πανίδα και ειδικά τα σπονδυλωτά (ψάρια, αμφίβια, ερπετά, πουλιά, θηλαστικά)
είναι οι Εθνικοί Δρυμοί Βίκου- Αώου και Πίνδου (Βάλια Κάλντα) και το δέλτα του Καλαμά.
Από τα πουλιά στην Ήπειρο συναντώνται είδη τόσο των χερσαίων οικοσυστημάτων όσο και
πολλά υδρόβια και παρυδάτια πουλιά. Σημαντικοί βιότοποι των τελευταίων είναι το δέλτα
του Καλαμά, το έλος του Καλοδικίου και η λίμνη των Ιωαννίνων ενώ πολλοί άλλοι μικροί
υγρότοποι, με μόνιμη ή παροδική κάλυψη από νερό παίζουν το δικό τους σημαντικό ρόλο
κύρια (αλλά όχι μόνο) κατά τη μετανάστευση των υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών.

Προστατευόμενες Περιοχές
Περιοχές NATURA
ΠΕ ΙΩΑΝΙΝΩΝ
Σήμερα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών οδηγιών 92/43/ΕΟΚ (Για Ειδική Ζώνη Διατήρησης) και
79409 (Για Ζώνη Ειδικής Προστασίας) για την προστασία των οικοτόπων έχουν ενταχθεί στο
δίκτυο Φύση 2000 (Natura 2000) οι ακόλουθες περιοχές της ΠΕ Ιωαννίνων, όπου
αναμένεται η υποδειγματική διαχείρισή τους να συμβάλλει κατά πολύ στην διατήρηση των
ιδιαίτερων αξιών του φυσικού τους περιβάλλοντος. Για τις περιοχές αυτές, οι οποίες
αναλύονται στο κεφάλαιο 2.1, ΠΙΝΑΚΑΣ 2, δίνεται μια σύντομη περιγραφή:
Εθνικός Δρυμός Βίκου – Αώου (GR2130001)
Ο Δρυμός καταλαμβάνει έκταση 12793 εκταρίων με μέσο υψόμετρο 1488 μ., βρίσκεται
στην περιοχή Ζαγορίου – Κόνιτσας και είναι χαρακτηρισμένη ως Ειδική Περιοχή Προστασίας
(SPA). Ιδρύθηκε το 1973 και περιλαμβάνει τη χαράδρα του ποταμού Αώου, το φαράγγι του
Βίκου, και τμήμα της οροσειράς της Τύμφης. Στην περιοχή υπάρχει επίσης μία
ενδιαφέρουσα κοιλάδα, η «Λάκα του Τσουμάνη», και, πιο ψηλά, μια μόνιμη ορεινή λίμνη, η
«Δρακολίμνη». Η περιοχή αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα του
Ευρωπαϊκού χώρου λόγω της πλούσιας και σπάνιας χλωρίδας και πανίδας καθώς και της
έντονης παρουσίας του υδάτινου στοιχείου. Η μορφολογία της περιοχής συμπληρώνεται
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αρμονικά με τους παραδοσιακούς οικισμούς και την πληθώρα άλλων παραδοσιακών
αρχιτεκτονικών στοιχείων. Το τοπίο είναι ίσως το πιο μεγαλοπρεπές στην Ελλάδα.
Κορυφές Όρους Σμόλικας (GR2130002)
Το δεύτερο ψηλότερο βουνό της χώρας (2637 μ.). με εκτεταμένα βοσκολίβαδα σε
υποαλπικά υψόμετρα. Η περιοχή έκτασης 19975 εκταρίων και μέσου υψόμετρου 1200 μ.
είναι χαρακτηρισμένη ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας (SPA) και είναι μεγάλης σημασίας
για ορισμένα θηλαστικά όπως η αρκούδα και η βίδρα και το μοναδικό σημείο στην Ευρώπη
όπου απαντάται το σπάνιο ασιατικό φυτό Veronica bornmuelleri.
Κεντρικό τμήμα Ζαγορίου (GR2130004)
Είναι η έκταση 33112 εκταρίων που περιλαμβάνει το κεντρικό τμήμα της ιστορικής και
πολιτισμικής ενότητας 46 χωριών, γνωστών ως Ζαγόρια. Μία από τις πιο ελκυστικές για
επισκέπτες περιοχές στην Ελλάδα, σημαντική τόσο για την χλωρίδα, πανίδα και το φυσικό
και αρχιτεκτονικό τοπίο της όσο και για την ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά της. Η
περιοχή περιλαμβάνει εκτεταμένα δάση πλατύφυλλων, ρέματα, βοσκότοπους, καθώς και
παραδοσιακά χωριά και γεφύρια..
Λίμνη Ιωαννίνων (GR2130005)
Η Παμβώτιδα, η δεύτερη παλαιότερη λίμνη της Ευρώπης μετά τη λίμνη της Οχρίδας,
γνωστή και ως λίμνη των Ιωαννίνων αποτελεί το καμάρι των Γιαννιωτών. Η πανέμορφη
λίμνη στεφανώνεται από τα όρη Μιτσικέλι και τα ανατολικά αντερεισμάτων του Τομάρου, ή
αλλιώς της Ολύτσικας, ενώ τη λεκάνη της γεμίζουν τα νερά κυρίως τριών πηγών, της
Ντραμπάντοβας, του Σεντενίκου και της Κρύας, που αναβλύζουν και οι τρεις από τους
πρόποδες του Μιτσικελίου, καθώς και χείμαρροι.
Δύο στοιχεία χαρακτηρίζουν τη λίμνη Παμβώτιδα: η χερσόνησος, όπου είναι χτισμένο το
Κάστρο των Ιωαννίνων και το περίφημο Νησί της, ένα από τα ελάχιστα κατοικημένα νησιά
λιμνών, καθώς και το μοναδικό πιθανότατα χωρίς όνομα, προφανώς επειδή δεν το
χρειάζεται.
Περιοχή Μετσόβου (Ανήλιο – Κατάρα) (GR2130006)
Είναι το φυσικό όριο που χωρίζει τη Νότια και Βόρεια Πίνδο και περιλαμβάνει τις περιοχές
Μετσόβου και Ανήλιου, τον ορεινό όγκο του Ζυγού και τμήμα της λεκάνης απορροής του
ποταμού Αώου, συνολικής έκτασης 7328 εκταρίων και μέσου υψόμετρου 1360 m. Η
παρουσία δασών φυλλοβόλων και κωνοφόρων καθώς και ο υψηλός βαθμός ενδημικότητας
των φυτικών ειδών τεκμηριώνει την μεγάλη φυτογεωγραφική σημασία της περιοχής.
Όρος Λάκμος (Περιστέρι) (GR2130007)
Ο Λάκμος είναι ο ορεινός όγκος που βρίσκεται νότια του Μετσόβου στα σύνορα των Π.Ε.
Ιωαννίνων και Τρικάλων με ψηλότερη κορυφή το Περιστέρι (2.295 μ.). Η περιοχή, μέσου
υψόμετρου 1700 μ., καταλαμβάνει έκταση 20121 εκταρίων και χαρακτηρίζεται από
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βραχώδεις και απότομες πλαγιές και αλπικά και υποαλπικά λιβάδια. Από εδώ πηγάζουν ο
ποταμός Αχελώος και οι παραπόταμοι του Άραχθου, Μετσοβίτικος και Καλλαρύτικος.
Όρος Μιτσικέλι (GR2130008)
Η περιοχή συνορεύει στα βόρεια με τον Εθνικό Δρυμό Βίκου – Αώου και εκτείνεται από
βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά σε έκταση 8436 εκταρίων δεσπόζοντας πάνω από τα
Γιάννενα και τη Λίμνη Παμβώτιδα και περιλαμβάνει τμήματα του Κεντρικού και Ανατολικού
Ζαγορίου καθώς και την αναδασωμένη ζώνη του Περιαστικού Δάσους Ιωαννίνων. Η
Ανατολική πλευρά του βουνού είναι πυκνόφυτη σε αντίθεση με την δυτική που είναι
γενικώς γυμνή λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
Η ψηλότερη κορυφή του έχει ύψος 1.810 μ., ενώ το μέσο υψόμετρο της περιοχής 8.520
εκταρίων είναι 1340μ.
Όρος Τύμφη (Γκαμήλα) (GR2130009)
Ο μεγαλόπρεπος ορεινός όγκος της Τύμφης με τις αγέρωχες, ψηλές κορφές είναι, για
πολλούς, το πιο εντυπωσιακό ορεινό συγκρότημα και ένας από τους πιο πολύτιμους
πυρήνες άγριας ζωής της Ελλάδας. Η Τύμφη ονομάζεται και Γκαμήλα, από την ψηλότερη
κορφή της, αλλά και «Βουνά του Πάπιγκου». Πρόκειται για ένα σύστημα από πανύψηλες
κορφές, κάθετους γκρεμούς, μεγάλα λιβάδια, φαράγγια, βάραθρα, δάση, δρακόλιμνες και
ποτάμια που σχηματίζουν ένα τοπίο που θυμίζει έντονα τα βουνά των Άλπεων.
Καταλαμβάνει μια μεγάλη έκταση 100.000 στρεμμάτων με μια περίμετρο 60 χλμ.
Όρος Δούσκον, Ωραιόκαστρο, Λίμνη Δελβινακίου, Δάσος Μερόπης και Κοιλάδα Γορμού
(GR2130010)
Πρόκειται για μη προστατευόμενη περιοχή που περιλαμβάνεται στον επιστημονικό
κατάλογο του NATURA 2000 και καλύπτει έκταση 17.409,73 εκταρίων αποτελούμενη από
δάση βελανιδιάς με ώριμα δένδρα και μικρά φαράγγια σε λοφώδη περιοχή. Οι οικισμοί
είναι αραιοί και οι κύριες ανθρωπογενείς δραστηριότητες είναι η γεωργία και η
κτηνοτροφία και η υλοτομία.
Κεντρικό Ζαγόρι και Ανατολικό τμήμα Όρους Μιτσικέλι (GR2110011)
Η πρόταση οριοθέτησης περιλαμβάνει την ορεινή περιοχή που κυκλώνουν τα βουνά της
Τύμφης (ψηλότερη κορυφή Γκαμήλα, 2.497 μ.), του Μαυροβουνίου (2.100 μ.) και του
Μιτσικελίου (1.810 μ.), το οποίο αποτελεί το φυσικό σύνορο του Ζαγορίου και κατά
συνέπεια της Βόρειας Πίνδου με το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων.
Ευρύτερη περιοχή πόλης Ιωαννίνων (GR2110012)
Η πρόταση οριοθέτησης περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή της πόλης των Ιωαννίνων,
χτισμένη σε υψόμετρο 500 μ., η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη πόλη της βορειοδυτικής
Ελλάδας. Η ορεινή λεκάνη περιμετρικά της πόλης περιβάλλεται από βουνά και υψίπεδα
και συγκεκριμένα από το Μιτσικέλι (1.810 μ.), το Δρίσκο (1.078 μ.), την Αετορράχη (1.059
μ.), τη Μανολιάσα (1.076 μ.), τη Μεγάλη Τσούκα (766 μ.), τις Αμυγδαλιές (775 μ. ) και τα
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Πενταλώνια (840 μ.). (Νιτσιάκος κ.α.1998). Στο κέντρο του λεκανοπεδίου κυριαρχεί η λίμνη
Παμβώτιδα.
Ευρύτερη περιοχή Αθαμανικών Ορέων (GR2110013)
Τα όρη Αθαμάνων, από γεωλογική άποψη, ανήκουν στην ζώνη Ολωνού – Πίνδου και το
κύριο υπόστρωμά τους είναι ο ασβεστόλιθος με σποραδική εμφάνιση του φλύσχη.
Αποτελούνται από μια συνεχή κορυφογραμμή που έχει διεύθυνση από τα ΒΔ προς ΝΑ, και
η υψηλότερη κορυφή τους είναι το Καταφίδι με υψόμετρο 2.393μ. Οι πλαγιές του βουνού
διασχίζονται από πολλές πηγές και μικρά ρέματα. Το κύριο ρέμα είναι γνωστό ως «Ρέμα της
Κρανιάς» και χύνεται στον ποταμό Καλλαρύτικο (γνωστός και με το όνομα
Μελισσουργιώτικος).

ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Σήμερα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών οδηγιών 92/43/ΕΟΚ (Για Ειδική Ζώνη Διατήρησης) και
79409 (Για Ζώνη Ειδικής Προστασίας) για την προστασία των οικοτόπων έχουν ενταχθεί στο
δίκτυο Φύση 2000 (Natura 2000) οι ακόλουθες περιοχές της ΠΕ Θεσπρωτίας, όπου
αναμένεται η υποδειγματική διαχείρισή τους να συμβάλλει κατά πολύ στην διατήρηση των
ιδιαίτερων αξιών του φυσικού τους περιβάλλοντος. Για τις περιοχές αυτές, οι οποίες
αναλύονται στο κεφάλαιο 2.1, ΠΙΝΑΚΑΣ 2, δίνεται μια σύντομη περιγραφή:
Εκβολές (Δέλτα Καλαμά) (GR2120001)
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο ΒΔ τμήμα της Π.Ε. Θεσπρωτίας και καταλαμβάνει έκταση
8531,43 εκτάρια με ανώτερο υψόμετρο τα 509 μ. Η παραπάνω έκταση περιλαμβάνει το
δελταϊκό σχηματισμό της παλαιάς και νέας κοίτης του ποταμού. Ειδικότερα περιλαμβάνει
σημαντικό αριθμό αρδευτικών και αποστραγγιστικών καναλιών, παράκτιες προσχωσιγενείς
ελώδεις εκτάσεις, οι οποίες κατακλύζονται περιοδικά από τη θάλασσα και καλύπτονται από
αλοφυτική βλάστηση, καλαμιώνες, αρμυρίκια και υγρά λιβάδια. Συμπεριλαμβάνει επίσης
ένα καταφύγιο θηραμάτων.
Έλος Καλοδίκι (GR2120002)
Αποτελεί έναν εσωτερικό υγρότοπο που σχηματίστηκε πάνω σε μια καρστική λεκάνη
τραπεζοειδούς σχήματος που συγκεντρώνει νερά από τους γύρω ημιορεινούς και ορεινούς
ασβεστολιθικούς σχηματισμούς. Ανήκει στην κατηγορία τυρφώδεις γαίες και καταλαμβάνει
έκταση 845 εκτάρια. Μαζί με την περιβάλλουσα βλάστηση.
Λίμνη Λιμνοπούλα Παραμυθιάς (GR2120003)
Η λίμνη Λιμνοπούλα ή Λιμνούλα είναι εποχιακή (χειμερινή) λίμνη που βρίσκεται 0,7 χλμ.
νοτιοδυτικά των Χωρίων Κρυσταλλοπηγή και Κεφαλόβρυσο κοντά στην πόλη Παραμυθιά
και καλύπτει έκταση 133 εκταρίων και προστατεύεται σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές
επίπεδο.
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Στενά Καλαμά (GR2120004)
Ο συγκεκριμένος τόπος περιλαμβάνει το μεγαλοπρεπές φαράγγι του ποταμού Καλαμά, οι
πλαγιές του οποίου καλύπτονται πυκνά από μικτή βλάστηση αείφυλλων σκληρόφυλλων και
φυλλοβόλων δρυών. Η βλάστηση στις πλαγιές του φαραγγιού του Καλαμά βρίσκεται σε
πολύ καλή οικολογική κατάσταση. Το φυλλοβόλο δάσος περιλαμβάνει διάφορα είδη
δένδρων και η σύνθεση της μακκίας βλάστησης είναι αντιπροσωπευτική γι’ αυτά τα
υψόμετρα.
Εκβολές Αχέροντα και στενά Αχέροντα (GR2130008)
Η περιοχή βρίσκεται στο ΝΔ τμήμα της Ηπείρου και χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία
οικοτόπων. Τα στενά του Αχέροντα βρίσκονται στα μεγαλύτερα υψόμετρα με κυριαρχία
ασβεστολιθικών πτερωμάτων στα οποία αναπτύσσεται μακκία βλάστηση με κυρίαρχα είδη
τα Quercuscoccifera, Phylireamedia κ.α. Ο παράκτιας αυτός βιότοπος αποτελεί ένα
σημαντικό τμήμα της αλυσίδας των υγροτόπων της Δυτικής Ελλάδας. Οι φυσικοί βιότοποι
έχουν περιοριστεί ή υποβαθμιστεί ιδιαίτερα. Τα στενά Αχέροντα αποτελούν σπουδαίο
βιότοπο Βαλκανικών ενδημικών. Συμμετέχουν στην ποικιλότητα και την δυναμική της
βλάστησης, συμπληρώνουν το τοπίο της περιοχής με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία και
αποτελούν μια περιοχή σπουδαίας οικολογικής αξίας για την ορνιθοπανίδα. Ο συνδυασμός
των ανωτέρω με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους (Νεκρομαντείο, Ακρόπολις Εφύρας
κ.α.) δίνουν στην περιοχή έντονο Οικοτουριστικό χαρακτήρα.
Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους
Π.Ε. Θεσπρωτίας

Π.Ε. Ιωαννίνων

Kοιλάδα Καλαμά μεταξύ των χωριών Σίδερη
και Πηγαδούλια

Ο ποταμός Βοϊδομάτης και η χαράδρα του
Βίκου

Εκβολή Καλαμά

Το Μονοδένδρι, το Μεγάλο Πάπιγκο, το
Μικρό Πάπιγκο και το Καπέσοβο

Έλος Καλοδίκι Πάργας

Φαράγγι του ποταμού Χρούσια Σιράκο –
Καλλαρίτες

Όρμος Αρίλλας

Χαράδρα Αώου

Παραλία και Νησάκι Πέραμος

Φαράγγι Δολού

Στενά Καλαμά

Χαράδρα Σαραντάπορου

Σύβοτα

Συμβολή Αώου – Βοϊδομάτη.

Φράγμα Καλαμά

Λίμνη Τζαραβίνας και ποταμός Γόρμος.

Χαράδρα Καλπακιώτικου ρέματος στο
Φοινίκι
Χαράδρα Ρέματος Ντάλα και Στενά
Αχέροντα
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Φυσικοί πόλοι έλξης
Τέλος από Βορρά προς Νότο και περιμετρικά του ανατολικού ορίου της Περιφέρειας
υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση φυσικών πόλων έλξης, οι οποίοι συνδυάζονται και με
άφθονους πολιτιστικούς πόρους και πιο συγκεκριμένα:
στη περιοχή της Κόνιτσας-Μαστροχωρίων
στις ορεινές περιοχές Πωγωνίου
στις ορεινές περιοχές Ζαγοροχωρίων
στις ορεινές περιοχές Μετσόβου
στον Εθνικού Δρυμού Βάλια Κάλντα
στον Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου και
των Βορείων και Νοτίων Τζουμέρκων.

Σπήλαια
Σπήλαιο Περάματος
Το Σπήλαιο Περάματος είναι γεωλογικά συνδεδεμένο με την παρουσία και την εξέλιξη της
λίμνης Παμβώτιδας. Χρονολογείται περίπου στα 1.500.000 χρόνια και είναι τμήμα κοίτης
ποταμού, όταν τα νερά της λίμνης Παμβώτιδας κάλυπταν όλο το λεκανοπέδιο της πόλης
των Ιωαννίνων και ο λόφος Γκορίτσα (στο εσωτερικό του οποίου δημιουργήθηκε) ήταν μια
νησίδα. Το Σπήλαιο του Περάματος βρίσκεται πλάι στην ειδυλλιακή λίμνη, τέσσερα μόνο
χιλιόμετρα μακριά από την πόλη των Ιωαννίνων, στην παλιά εθνική Ιωαννίνων- Μετσόβου
στη Δημοτική Κοινότητα Περάματος. Ανακαλύφθηκε τυχαία το 1940, κατά τη διάρκεια του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (καθώς έψαχναν καταφύγια για προστασία από τους
βομβαρδισμούς), και μετά το τέλος του, φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά από τον
Κωνσταντίνο Κασβίκη, γυμναστή και ερασιτέχνη σπηλαιολόγο.
Έτσι έμαθαν για το σπήλαιο ο Ιωάννης και η Άννα Πετροχείλου (ιδρυτές της Ελληνικής
Σπηλαιολογικής Εταιρείας), και άρχισαν τη συστηματική εξερεύνηση και χαρτογράφησή
του, ώστε να γίνει το πρώτο τουριστικά διευθετημένο στην Ελλάδα.
Συγκαταλέγεται στα καλύτερα του κόσμου με μεγάλη ποικιλία σταλακτιτών (19 τη στιγμή
που στα περισσότερα ελληνικά σπήλαια είναι 6-10). Σε όλο το μήκος της διαδρομής, που
είναι 1.500 μέτρα περίπου, συναντώνται πολλές αίθουσες με ιδιαίτερα πλούσιο διάκοσμο.
Υπάρχουν επίσης απολιθωμένα οστά και δόντια από ένα σπάνιο είδος αρκούδας, της
σπηλαίας άρκτου, που βρέθηκαν εκεί για πρώτη φορά. Καταλαμβάνει έκταση 14.800 τ.μ.
και η τουριστική διαδρομή είναι συνολικά 1.100 μέτρα.
Σπήλαιο Ανεμότρυπας
Η ιστορία του Σπηλαίου Ανεμότρυπα στα Πράμαντα, ξεκινάει κάπου στο έτος 1960. Δύο
νέοι της εποχής, πήραν εντολή από τον τότε πρόεδρο της Κοινότητας να διανοίξουν σχισμή,
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η οποία εξέπεμπε δροσερό αέρα, για να εξερευνηθεί το εσωτερικό της. Έρποντας με
μεγάλη δυσκολία μετά από 10 μέτρα διαπίστωσαν ευρύ κοίλωμα. Το 1960 ερευνήθηκε από
την σπηλαιολόγο Άννα Πετροχείλου και σήμερα 270 μ. από τα 350 μ. συνολικά του μήκους
του είναι επισκέψιμα.
Το σπήλαιο έχει τρία επίπεδα. το υψηλότερο δεν είναι επισκέψιμο καθώς είχε καταρρεύσει
παλαιότερα, το μεσαίο είναι η διαμορφωμένη τουριστική διαδρομή και το χαμηλότερο
είναι η κοίτη υπόγειου ποταμού που διαρρέει το σπήλαιο. Το μεσαίο, έχει αξιοποιηθεί
τουριστικά. Ο ποταμός που φαίνεται στο τέλος του τουριστικού μονοπατιού, δημιουργεί
ένα καταρράκτη 2 μέτρων, λίγο χαμηλότερα από το μονοπάτι. Το νερό του εμφανίζεται
ξανά σε πηγή που βρίσκεται στην χαράδρα, 25 μέτρα κάτω από την είσοδο της σπηλιάς.
Εντυπωσιακοί σταλακτίτες και σταλαγμίτες, καταρράκτες, λιμνούλες, υπόγειος ποταμός και
πανέμορφοι χρωματισμοί συνθέτουν ένα μαγευτικό χώρο που πραγματικά αξίζει κανείς να
επισκεφθεί. Κάτω από πανέμορφα χρωματισμένους σταλαγμίτες έχουν σχηματιστεί τρεις
λιμνούλες σε αποχρώσεις του γκρι, ροζ και άσπρου.
Γεωπάρκο Βίκου-Αώου
Η περιοχή του Γεωπάρκου καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων στην Περιφέρεια Ηπείρου και πιο συγκεκριμένα το µμεγαλύτερο μέρος
των Δήμων Ζαγορίου και Κόνιτσας. Στο χώρο κυριαρχούν τα ψηλά βουνά της Βόρειας
Πίνδου: η Τύµφη, ο Σµόλικας, η Τραπεζίτσα και η Νεµέρτσικα, καθώς και άλλα μικρότερα.
Τα ποτάµια της περιοχής ανήκουν σχεδόν εξολοκλήρου στη λεκάνη απορροής του Αώου και
εκτός από αυτόν περιλαµβάνουν τον Βοϊδοµάτη και τον Σαραντάπορο. Στην περιοχή
υπάρχουν σηµαντικοί χαρακτηρισµένοι αρχαιολογικοί χώροι, βυζαντινά και κυρίως πολλά
µμεταβυζαντινά και νεότερα μνηµεία. Ως παραδοσιακοί είναι χαρακτηρισμένοι οι μισοί
σχεδόν οικισµοί της περιοχής καθώς όλοι τους διαθέτουν αξιόλογα, από αρχιτεκτονική
άποψη, κτίσµατα. Σ’ αυτά συγκαταλέγονται και τα θρησκευτικά μνηµεία, όπως ναοί εντός
και γύρω από τους οικισµούς της περιόδου από τον 16ο έως τον 19ο αι. καθώς και
µμοναστήρια χτισµένα σε αποµακρυσµένες και δύσβατες περιοχές, όπως οι μονές
Σπηλιώτισσας, Ρογκοβού και Σουδενών στο Ζαγόρι, αλλά και Στοµίου, Μολυβδοσκέπαστης
και Κλαδόρµης στην Κόνιτσα. Αναπόσπαστο κοµµάτι του οικιστικού δικτύου της περιοχής
και άριστο δείγµα της προβιοµηχανικής τεχνολογίας και των Ηπειρωτών μαστόρων
αποτελεί το πλήθος των διατηρηµένων πέτρινων τοξωτών γεφυριών, όπως το γεφύρι του
Κόκορου στο Ζαγόρι και του Αώου στην Κόνιτσα. Όλα τα βουνά της περιοχής του έργου
έχουν συµπεριληφθεί, χάρη στη μεγάλη τους οικολογική και αισθητική τους αξία, στο
δίκτυο των προστατευόµενων περιοχών Natura 2000. Εδώ βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος του
Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και ο Εθνικός Δρυµός Βίκου- Αώου. Πολλές πεζοπορικές
διαδροµές οδηγούν στις μεγάλες κορυφές του Σµόλικα, της Τύµφης, της Νεµέρτσικας και
όλων των υπόλοιπων βουνών της περιοχής. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
χαράδρες του Αώου και του Βίκου, ενώ τα νερά των ποταµών Αώου και Βοϊδοµάτη
ενδείκνυνται για υδάτινες δραστηριότητες, όπως ράφτινγκ και καγιάκ.
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Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου
Η προστατευόμενη περιοχή της Βόρειας Πίνδου είναι μία από τις σημαντικότερες περιοχές
σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί συνδυάζει με μοναδικό τρόπο φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον. Περιλαμβάνει στην έκτασή της τους Εθνικούς Δρυμούς του
Βίκου - Αώου και της Πίνδου (Βάλια Κάλντα), καθώς και την μεταξύ τους, πλούσια σε
φυσικούς πόρους περιοχή, μέσα στην οποία αναπτύχθηκαν και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να
αποτελούν πόλους έλξης και σημεία αναφοράς πολλοί παραδοσιακοί οικισμοί,
πλαισιωμένοι από πληθώρα θρησκευτικών και άλλων μνημείων.
Το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου αποτελεί το μεγαλύτερο χερσαίο Εθνικό Πάρκο της χώρας
μας, με έκταση που προσεγγίζει τα 2 εκατομμύρια στρέμματα, αποτελώντας μια περιοχή
μοναδικής οικολογικής και περιβαλλοντικής αξίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο
επίπεδο. Εντός των ορίων του Πάρκου περιλαμβάνονται οι Εθνικοί Δρυμοί Βίκου-Αώου και
Πίνδου (Βάλια Κάλντα), 11 περιοχές του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Προστατευόμενων
Περιοχών «ΦΥΣΗ 2000» (NATURA 2000), 11 Καταφύγια Άγριας Ζωής, ένα σημαντικό τμήμα
του Γεωπάρκου Βίκου-Αώου και ένα Βιογενετικό Απόθεμα στο πυρήνα της Βάλια Κάλντα.
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών των ΠΕ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας
Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου έχοντας ως αποστολή από το
2002 την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου και των Περιφερειακών Ζωνών
του, καταβάλει αδιάλειπτες προσπάθειες για την προστασία και ανάδειξη των οικολογικών,
αισθητικών, πολιτιστικών κ.α. αξιών της περιοχής. Ταυτόχρονα έχει ως προτεραιότητα του
τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνέχιση της αρμονικής, μακραίωνης ανθρώπινης παρουσίας
σε αυτή της απαράμιλλης ομορφιάς περιοχή.
Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας συστάθηκε το 2003 και σκοπός του είναι η
προστασία της Λίμνης Παμβώτις, η διαφύλαξη της οικολογικής ισορροπίας της με
παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης
και του τοπίου. Είναι Ν.Π.Ι.Δ , κοινωφελούς χαρακτήρα και εποπτεύεται από τον Υπουργό
ΠΕΚΑ και την περιοχή ευθύνης του που περιλαμβάνει σχεδόν ολόκληρο το λεκανοπέδιο
Ιωαννίνων.
Η λίμνη Παμβώτιδα είναι μια από τις αρχαιότερες λίμνες παγκοσμίως και η δεύτερη
αρχαιότερη μετά τη λίμνη της Αχρίδας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (ηλικίας περίπου 7 εκ. ετών).
Αποτελεί ένα ευαίσθητο οικοσύστημα και ανήκει στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων
περιοχών ΦΥΣΗ 2000 λόγω των σημαντικών ενδιαιτημάτων της και των σπάνιων ειδών
χλωρίδας και πανίδας.
Οι περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και
Καλαμά αφορούν στις προστατευόμενες περιοχές «Στενά και Εκβολές Αχέροντα», «Στενά
Καλαμά», «Δέλτα Καλαμά» και «Έλος Καλοδικίου», συνολικής έκτασης 15.769 εκτάρια, οι
οποίες ανήκουν στις ΠΕ Θεσπρωτίας και Πρέβεζας και έχουν ενταχθεί στο ευρωπαϊκό
οικολογικό δίκτυο Natura 2000 λόγω της ιδιαίτερης βιολογικής και οικολογικής τους αξίας.
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Οι περιοχές αυτές αποτελούν Ειδικές ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) (SAC). Σύμφωνα με τον Νόμο
για την Βιοποικιλότητα Ν. 3937/2011 και μια (Υγρότοπος εκβολών Καλαμά και Νήσος
Πρασούδι- GR 2120005) αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (Special Protection Area –
SPA).
Οι προστατευόμενες περιοχές, που υπόκεινται στις αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης,
θεσμοθετήθηκαν επίσημα το 2009 με κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 396/Δ’2009).
Σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ, τμήματα της κοίτης των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά έχουν
χαρακτηριστεί ως περιφερειακές Ζώνες των καθορισμένων περιοχών προστασίας της
φύσης.
Τα Τζουμέρκα, ΝΑ των Ιωαννίνων, «φωλιάζουν» μέσα έναν από τους σημαντικότερους
εθνικούς δρυμούς. Η αδιαμφισβήτητη οικολογική διάσταση του Εθνικού αυτού Πάρκου
τονίζεται από το γεγονός ότι στην 820 τ.χλμ. έκτασή του περιλαμβάνονται 5 Καταφύγια
Άγριας Ζωής, χωρίς ωστόσο να παροράται ότι η ύπαρξή του «οξυγονώνει» επίσης
οικονομικά την ευρύτερη περιοχή και ενισχύει τουριστικά τους παρακείμενους οικισμούς.
Για τη μέγιστη περιβαλλοντική του σημασία, λοιπόν, το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων,
Περιστερίου, Χαράδρας Αράχθου αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά πάρκα ολόκληρης της
χώρας! Ως εθνικά πάρκα χαρακτηρίζονται εκτεταμένες χερσαίες, υγροτοπικές, θαλάσσιες ή
μεικτού χαρακτήρα περιοχές, οι οποίες παραμένουν ανεπηρέαστες ή έχουν επηρεαστεί
ελάχιστα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική,
οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική, γεωλογική και εκπαιδευτική τους
αξία. Το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου, Χαράδρας Αράχθου είναι μια ανοιχτή
χερσαία περιοχή και θεσμοθετήθηκε το 2009, με Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ
49Δ/12.02.2009).
Μνημεία της φύσης
Με βάση τα προβλεπόμενα από το Ν.Δ. 996/1971 έχουν καθορισθεί 51 περιοχές στην
Ελλάδα ως Μνημεία της Φύσης, των οποίων η διατήρηση κρίθηκε αναγκαία και
καθορίσθηκαν μέτρα προστασίας τους. Στην περιοχή παρέμβασης υπάρχει ένα μοναδικό
διατηρητέο μνημείο της φύσης ο πλάτανος Λιά Θεσπρωτίας και αφορά την ειδική
προστασία μοναχικών δέντρων.
Ο Πλάτανος στην Ελαία Θεσπρωτίας: Υπεραιωνόβιος και εντυπωσιακού μεγέθους
πλάτανος, κοντά σε γραφική πηγή, δίπλα στη λιθόκτιστη γέφυρα (του 1853). Συνδέεται
στενά με αξιόλογους τοπικούς θρησκευτικούς και τοπικούς θρύλους. Έτος ένταξης 1981 με
το ΦΕΚ173/Β/1981.
Προστατευόμενα Τοπία
Τα περισσότερα από τα υπάρχοντα «αισθητικά δάση» θα μπορούσαν να ενταχθούν στην
κατηγορία αυτή. Τα δάση αυτά όπως δημοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας (Γενική
Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος- Δ/νση Προστασίας Δασών και Δασικού
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Περιβάλλοντος- Τμήμα Εθνικών Δρυμών και Αισθητικών Δασών) είναι 19 για όλη την
Ελλάδα, η δε σχετική νομοθεσία είναι το Νομοθετικό Διάταγμα 996/1971.
Το αισθητικό δάσος της ΠΕ Ιωαννίνων βρίσκεται στα Ιωάννινα το οποίο μάλιστα προέρχεται
από τεχνητή αναδάσωση με τραχεία πεύκη (Pinus bruttia) και έχει έκταση 86 εκτάρια.
Φυσικές καταστροφές
Οι πυρκαγιές στην περιοχή αποτελούν ένα σύνηθες φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, χωρίς
όμως, έως σήμερα, να εμφανίζεται με τα ακραία αποτελέσματα που εμφανίζεται σε άλλες
περιοχές. Τα αίτια είναι φυσικά (κυρίως από κεραυνούς) ή ανθρωπογενή (εμπρησμοί
κυρίως για δημιουργία χώρων βόσκησης, αναφλέξεις σε χώρους απόθεσης σκουπιδιών,
αμέλεια κατοίκων ή επισκεπτών. Τελευταία υπάρχει και το φαινόμενο της «εισαγόμενης
πυρκαγιάς» από τη γειτονική Αλβανία.
Πλημμυρικά φαινόμενα εμφανίζονται λίγα και μικρής έκτασης σε περιοχές κοντά στις
κοίτες χειμάρρων, φαινόμενο παροδικό που δεν προκαλεί γενικά καταστροφές.
Διαβρώσεις εδαφών έχουμε κυρίως σε περιοχές όπου το έδαφος έχει αποκαλυφθεί μετά
από πυρκαγιά, έχει προηγηθεί έντονη αποψιλωτική υλοτομία που ακολουθείται πιθανώς
από βόσκηση, στην παρόχθια ζώνη χειμάρρων και ποταμών, σε δασικούς δρόμους από το
κατάστρωμα και τα πρανή τους, σε περιοχές περιστασιακών ή εγκαταλειμμένων και μη
αποκαταστημένων λατομείων.
Βιομηχανικές δραστηριότητες
Οι βιομηχανικές δραστηριότητες στην περιοχή της ΠΕ Ιωαννίνων είναι περιορισμένης
κλίμακας. Εδώ βέβαια θα μπορούσαν να αναφερθούν δραστηριότητες όπως αυτή των
λατομείων μαρμάρου και αδρανών, η οποία στην περιοχή του νομού Ιωαννίνων γενικότερα
έχει αρκετά μεγάλο κύκλο εργασιών.
Στην περιοχή της ΠΕ Θεσπρωτίας δεν υπάρχουν βιομηχανίες και συνεπώς δεν υπάρχει
πρόβλημα με βιομηχανικά απόβλητα. Όμως κάποιες βιοτεχνίες (κυρίως μονάδες
επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, όπως ελαιοτριβεία και τυροκομεία) που είναι κοντά σε
επιφανειακά νερά, διαθέτουν ανεξέλεγκτα τα πολύ ισχυρά λύματα τους στα ρέματα και
καταλήγουν στους υγροτόπους ή στην θάλασσα.
Επίσης θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στη διαχείριση των δασών για παραγωγή ξύλου, η
οποία γίνεται βέβαια κατόπιν διαχειριστικών σχεδίων, όμως πολλές φορές δεν είναι
δυνατόν να αποφευχθούν και ληστρικές υλοτομίες, που σε συνδυασμό και με άλλους
παράγοντες, είναι δυνατόν να έχουν δυσμενής επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής.
Γεωργικές δραστηριότητες
Η ελεύθερη βόσκηση χωρίς κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε
όλες τις επιμέρους περιοχές με την μεγάλη συμπίεση του εδάφους, την επιβάρυνση με τις
απεκκρίσεις των ζώων και την σταδιακή αλλαγή στη σύνθεση των φυτικών ειδών. Για την
εκμετάλλευση μεγαλύτερων εκτάσεων στις λοφώδεις κυρίως περιοχές που καλύπτονται
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από θάμνους, οι κτηνοτρόφοι χρησιμοποιούν παραδοσιακά τη φωτιά σαν εργαλείο
χειρισμού της βλάστησης, γεγονός που μετά τα πρόσκαιρα οφέλη υποβαθμίζει σταδιακά το
έδαφος και τη βλάστηση. Τέλος από τη μη ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων και
λιπασμάτων σε παρόχθιες περιοχές και περιοχές πάνω από υδροφόρους ορίζοντες,
παρατηρείται αύξηση κάποιων επιβαρυντικών στοιχείων στα ύδατα αλλά και στο έδαφος.
Στερεά Απόβλητα
Παρά τη μικρή πυκνότητα πληθυσμού, υπάρχει έντονο το φαινόμενο της ρύπανσης λόγω
της σώρευσης στερεών αποβλήτων. Το πρόβλημα προκύπτει από την έλλειψη Χ.Υ.Τ.Α.,
Χ.Υ.Τ.Υ και γενικότερα ενός προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών
αποβλήτων. Έτσι παρατηρούνται φαινόμενα ανεξέλεγκτης απόθεσης, ακόμη και σε
περιοχές φυσικού κάλους.
Υγρά Απόβλητα
Υγρά απόβλητα, προκύπτουν κυρίως από οικιακά λύματα και μικρές επιχειρήσεις. Η
έλλειψη υποδομής αποχέτευσης στους οικισμούς, καθιστούν και εδώ πρόβλημα τη
διαχείριση και διάθεση αυτών των λυμάτων, αφού αποκλειστικά σχεδόν διαχείρισή τους
γίνεται με μεμονωμένους ανά οικία σηπτικούς βόθρους, χωρίς ιδιαίτερες προδιαγραφές και
μελέτη του υπεδάφους τους.
Υφιστάμενα έργα
Μικρά φράγματα εκτροπής (αναβαθμοί): Ένα μικρό φράγμα εκτροπής βρίσκεται στον Αώο
λίγο ανάντη της εξόδου του ποταμού στην πεδιάδα της Κόνιτσας και χρησιμοποιείται στην
άρδευση της πεδιάδας. Άλλο μικρό φράγμα εκτροπής βρίσκεται στην έξοδο του Βοϊδομάτη
προς την πεδιάδα της Κόνιτσας, ακριβώς κατάντη της παλαιάς τοξωτής γέφυρας και
χρησιμοποιείται από το αρδευτικό δίκτυο της περιοχής Βοϊδομάτη. Μέρος των νερών
αυτών χρησιμοποιείται και στις εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών της περιοχής.
Προγραμματιζόμενα έργα
Σε ολόκληρη τη ΠΕ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αλλά
και Ο.Τ.Α. χρηματοδοτούνται και εκτελούνται συνεχώς προγράμματα οδοποιίας όπου
προβλέπονται νέες χαράξεις, διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις. Πολλά από αυτά δύναται να
έχουν επιβαρυντικές επιπτώσεις σε συγκεκριμένες θέσεις προς το περιβάλλον.
Συμπεράσματα – προοπτικές
Ολόκληρη σχεδόν η Ήπειρος, παρουσιάζει την εικόνα μιας περιοχής με μικρές
περιβαλλοντικές οχλήσεις, κυρίως βέβαια στις περιοχές σε κάποια ακτίνα από τα μεγάλα
αστικά κέντρα, οι οποίες όμως έχουν αναστρέψιμο χαρακτήρα. Παραδοσιακά, στην
ύπαιθρο της Ηπείρου, δε έγιναν εντατικοί χειρισμοί και εκμεταλλεύσεις, τέτοιες που να
θέσουν σε μεγάλο κίνδυνο την ισορροπία του περιβάλλοντος. Η οικονομία ήταν και είναι σε
οικογενειακό
επίπεδο
μικρών
εκμεταλλεύσεων
του
πρωτογενή
τομέα
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(γεωργοκτηνοτροφικών και συλλογής προϊόντων του δάσους) και στον δευτερογενή τομέα
μικρές επιχειρήσεις μεταποίησης.
Απειλές για το περιβάλλον αποτελούν σήμερα μόνο μεγάλης έντασης επεμβάσεις όπως
έργα οδοποιίας. Έτσι όλες επεμβάσεις εφ’ όσον γίνουν με κατάλληλη στρατηγική
διαχείρισης φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων, όπως δασών, ποταμών, τοπικών
παραδοσιακά παραγόμενων προϊόντων κ.τ.λ. είναι δυνατόν να εναρμονιστούν με το
αδιατάρακτο του περιβάλλοντος, το οποίο από μόνο του θα αποτελεί πόλο έλξης
επισκεπτών και επενδυτών.

Υδάτινοι Πόροι
Ιδιαίτερο αισθητικό και οικοτουριστικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι φημισμένες αλπικές
λίμνες της Βόρειας Πίνδου: η Δρακόλιμνη Τύμφης, η Δρακόλιμνη Σμόλικα, οι λίμνες του
Γράμμου.
Αλπικές Λίμνες Πίνδου
Όνομα λίμνης

Βουνό

Υψόμετρο

Δρακόλιμνη Γκαμήλας

Τύμφη

2.000 μ.

Ξερόλουτσα

Τύμφη

1.795 μ.

Λούτσα Ρομπόζη

Τύμφη

1.950 μ.

Δρακόλιμνη Σμόλικα

Σμόλικας

2.120 μ.

Λίμνη Γκιζντόβα (Δρακόλιμνη)

Γράμμος

2.350 μ.

Λίμνη Αρένες

Γράμμος

1.700 μ.

Λίμνη Σκίρτσι

Γράμμος

1.800 μ.

Ποταμοί και κύριοι παραπόταμοι
Ονομασία

Μήκος (χλμ)

Καλαμάς

115

Γορμός
Σμολίτσας
Τύριας
Κοσοβίτικος
Ζαλογγίτικος
Καλπακιώτικος
Λούρος

80

Αώος

76 (260*)

Βοϊδομάτης

25
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Σαραντάπορος

50

Αχέροντας

53

Κωκυτός
Πυριφλεγέθοντας
Ντάλας
Συνολικό μήκος, από το οποίο τα 184 χλμ βρίσκονται στην Αλβανία

Ιαματικές Πηγές
Ανακηρυγμένες και Λειτουργούσες
ΠΗΓΗ

ΘΕΣΗ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ

ΠΕ

Αμάραντου

Λουτρά

Αμάραντος

Κόνιτσας

Ιωαννίνων

Λουτρά

Λουτρά

Καβάσιλα

Κόνιτσας

Ιωαννίνων

Μη Ανακηρυγμένες
ΠΗΓΗ

ΘΕΣΗ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ

ΠΕ

Λουτρά
Πυξαριάς

Λουτρά
Πυξαριάς

Αγία Βαρβάρα

Κόνιτσας

Ιωαννίνων

Λουτρά
Πυξαριάς (2)

Λουτρά
Πυξαριάς (2)

Αγία Βαρβάρα

Κόνιτσας

Ιωαννίνων

Σιντάντερο

Σιντάντερο

Παλαιοσέλλιον

Κόνιτσας

Ιωαννίνων

Βρομονέρι

Γέφυρα Χασάνη

Παλαιοσέλλιον

Κόνιτσας

Ιωαννίνων

Νέλες

Νέλες

Κλειδωνιά

Κόνιτσας

Ιωαννίνων

Παρά τη μεγάλη οικολογική αξία του φυσικού περιβάλλοντος της Ηπείρου τόσο όσον
αφορά την παρουσία σημαντικών οικοτόπων και την ύπαρξη σπάνιων, απειλούμενων και
προστατευόμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας οι μέχρι σήμερα προστατευόμενες περιοχές
στην Ήπειρο είναι ελάχιστες: δύο Εθνικοί Δρυμοί (Ε.Δ. Βίκου Αώου και Ε.Δ. Πίνδου ΒάλιαΚάλντα) εκ των οποίων ο δεύτερος κατά το μεγαλύτερο τμήμα ανήκει στη Δ. Μακεδονία (ΠΕ
Γρεβενών) και όχι στην Ήπειρο.
Στην Π.Ε. Θεσπρωτίας υπάρχει η Αχερουσία στις εκβολές του Αχέροντα η οποία
αποξηράνθηκε και οι εκτάσεις που κάλυπταν αποδόθηκαν στη γεωργία.

Πολιτισμικό περιβάλλον
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ανάμεσα στα τοπία φυσικού κάλους, βρίσκονται διάσπαρτα τα ιστορικά και πολιτιστικά
μνημεία, στοιχεία της ανθρώπινης παρέμβασης, τα οποία η ανθρώπινη δεξιότητα
συνταίριαξε με την φύση και που αποτελούν μαρτυρίες των δραστηριοτήτων και του
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χαρακτήρα των κατοίκων της περιοχής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η πολιτιστική
διαδρομή στη προτεινόμενη Περιοχή Παρέμβασης έχει να δείξει πληθώρα τέτοιων
νεοτέρων, βυζαντινών και αρχαίων μνημείων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην
πολιτική ανάπτυξης και ανάδειξη της περιοχής, καθώς αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών.
Τα γεφύρια είναι πέτρινα κτίσματα, τα οποία χαρακτηρίζουν την ευρύτερη περιοχή και
αποτελούν σημαντικό στοιχείο έλξης τουριστών. Αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα της
τοπικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του οδικού δικτύου της περιόδου του 18ου και 19ου
αιώνα. Δημιουργοί του οι ξακουστοί «Κιοπρούληδες», Ηπειρώτες μάστορες της πέτρας (με
καταγωγή κυρίως από τα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας και τα χωριά των Τζουμέρκων) , που
με μεράκι έφτιαξαν αυτά τα μονότοξα, δίτοξα, τρίτοξα και τετράτοξα έργα τέχνης. Στο
Ζαγόρι υπάρχουν περισσότερα γεφύρια από οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα. Οι
νερόμυλοι, τα μαντάνια και οι νεροτριβές είναι μνημεία που σχετίζονται επίσης με το
υδρογραφικό δίκτυο, και αποτελούν σημαντικά κτίρια της προβιομηχανικής εποχής.
Μερικές νεροτριβές λειτουργούν ακόμα και σήμερα.
Η τοπική αρχιτεκτονική αναδεικνύεται επίσης μέσω του πλήθους των παραδοσιακών
κτιρίων (αρχοντικά, οικίες, σχολεία), καθώς και τις βρύσες, τις πέτρινες σκάλες, τα αλώνια
και άλλες κατασκευές. Τα μοναστήρια και οι εκκλησιές αποτέλεσαν σημαντικά στοιχεία
οργάνωσης του χώρου από θρησκευτική, πνευματική, κοινωνική, εκπαιδευτική. οικονομική
και πολιτισμική άποψη. Απαντώνται διάσπαρτα σε όλη την περιοχή, εντός των οικισμών ή
σε απόκρημνα σημεία. Οι αρχαιολογικοί χώροι δηλώνουν την κατοίκηση της περιοχής από
τους αρχαιότατους χρόνους με το αρχαία μαντείο της Δωδώνης να αποτελεί το
σημαντικότερο μνημείο.
Παραδοσιακοί και ιστορικοί οικισμοί
Μια περιοχή με δική της μεγάλη και πλούσια ιστορία, τότε που η ύπαιθρος και τα χωριά
έσφυζαν από ζωή, δημιουργήθηκαν μεγάλοι παραδοσιακοί οικισμοί με ξεχωριστό
πετρόχτιστο τρόπο χτισμένα τα σπίτια, στέκουν ακόμα εκεί για να μαρτυρούν την μεγάλη
παράδοση των ορεινών όγκων της περιοχής. Αυτοί οι οικισμοί διατηρούνται έως τις μέρες
μας, έχουν χαρακτηριστεί με διάφορα διατάγματα, όπως αυτοί απεικονίζονται στους
ΠΙΝΑΚΕΣ 3 & 4, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.
Αρχαιολογικοί χώροι
Μεγάλη και δεσπόζουσα η θέση της Ηπείρου από τα αρχαία χρόνια. Πλούσιοι και οι χώροι
που ανακαλύφθηκαν από ανασκαφές. Δεσπόζουσα θέση κρατά το αρχαίο θέατρο της
Δωδώνης με το μαντείο γνωστά στα μήκη και τα πλάτη του αρχαίου κόσμου. Μεγάλη η
πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά με πολλά μνημεία και ακροπόλεις σε όλη την
έκταση της ΠΕ. Αναλυτικά οι αρχαιολογικοί χώροι απεικονίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 5,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

60

Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Η μακραίωνη ιστορία της περιοχής αποτυπώνεται στους αρχαιολογικούς χώρους και τα
μνημεία της.
Σύμφωνα με στοιχεία της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας και της Η΄
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών αρχαιοτήτων, λείψανα και κατάλοιπα παλαιολιθικής
εποχής (250.000-9.000 π.χ.) έχουν εντοπισθεί στο Ελευθεροχώρι, στο βραχοσκεπές σπήλαιο
περιοχής Σκανδάλου και Προδρομίου και στο σπήλαιο Αγ. Μαρίνας κοντά στον Πάβλα
(μεταξύ Μουρσίου και Βαγγαλατίου) .
Υπαίθριες θέσεις με λίθινα εργαλεία αυτής της εποχής αφθονούν, ιδιαίτερα στο Μόρφι, το
Καρβουνάρι και στις πεδιάδες του Κωκυτού, του Κάτω Καλαμά και του Πάβλα.
Κατά τη Νεολιθική περίοδο (9.000-2.800 π.χ.) ανθρώπινη εγκατάσταση έχει διαπιστωθεί
στις σπηλιές της Ψάκκας της Σίδερης και Ραχουλίου καθώς και σε διάφορες περιοχές της
κοιλάδας του Κωκυτού.
Αναλυτικά επισυνάπτονται στον ΠΙΝΑΚΑ 5, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.

Πολιτιστικά στοιχεία
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τα Ιωάννινα είναι η πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού, από τις πλέον όμορφες περιοχές
της Ελλάδος. Η πόλη είναι χτισμένη στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας σε υψόμετρο 500m
και περιτριγυρισμένη από πανύψηλα βουνά. Είναι η μεγαλύτερη πόλη της βορειοδυτικής
Ελλάδος, με πληθυσμό που ξεπερνά τους 100.000 κατοίκους.
Αποκαλείται – και όχι άδικα – πόλη των γραμμάτων, των θρύλων και των παραδόσεων, με
σημαντική και μακραίωνη ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Σήμερα, τα Γιάννενα,
όπως αλλιώς ονομάζονται, είναι μια σύγχρονη και αναπτυσσόμενη πόλη, η οποία καλεί τον
επισκέπτη να γνωρίσει την ιστορία, τον πολιτισμό, τις φυσικές ομορφιές αλλά και το
σύγχρονο ρυθμό ζωής. Είναι μια γραφική πόλη, που συμπλέει με τον πολιτισμό και
συνδυάζει μια μακραίωνη ιστορία αλλά και μια κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική
δραστηριότητα και άνθηση.
Το νησάκι της λίμνης Παμβώτιδας με τον μικρό παραδοσιακό οικισμό, ιδιαίτερης ιστορικής
και πολιτιστικής αξίας, καθώς και τα παραδοσιακά κτίσματα της παλαιάς πόλης, με έντονη
ιστορική και πολιτιστική αξία αποτελούν εξαίρετα δείγματα της ηπειρωτικής
αρχιτεκτονικής. Επίσης πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών ετησίως αποτελούν το Κάστρο με
τα δυο τζαμιά του, το σπήλαιο Περάματος με τους σπάνιας ομορφιάς σταλαγμίτες και
σταλακτίτες (σε απόσταση μόλις 4χλμ από την πόλη) καθώς και το υπαίθριο θέατρο
Φρόντζου, μέσα στο αισθητικό δάσος της πόλης.
Το Πανεπιστήμιο, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα καλύτερα της Ευρώπης, τα 2
Νοσοκομεία, το ναυταθλητικό κέντρο, τα μουσεία τη πόλης με σημαντικότερα το
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αρχαιολογικό και το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Παύλου Βρέλη – ένα αληθινά
εντυπωσιακό δημιούργημα, το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο μουσείο κέρινων
ομοιωμάτων στην Ελλάδα, αλλά και ένα από τα καλύτερα στο είδος του παγκοσμίως – και
μια πληθώρα άλλων κτηρίων που φιλοξενούν αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις όλο το
χρόνο μαρτυρούν την εξέλιξη της πόλης στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας αλλά και
την προσπάθειά της να καταστεί κοιτίδα ανάπτυξης και ζωντάνιας, συγκεράζοντας το
παλαιό με το νέο, το παραδοσιακό με το σύγχρονο.
Η πόλη των Ιωαννίνων και οι δραστηριότητες των κατοίκων της (κοινωνικές, οικονομικές,
πολιτιστικές) είναι απόλυτα συνδεμένες με την λίμνη. Στο νησάκι διαμένουν 10 περίπου
οικογένειες ψαράδων οι οποίες ζουν αποκλειστικά από το ψάρεμα, με τα αλιεύματα τους
να καλύπτουν ένα μέρος της ζήτησης αλιευμάτων στην περιοχή. Επιπλέον, η λίμνη
συμβάλει στην ανάπτυξη και διοργάνωση αθλημάτων του υγρού στίβου (κωπηλατικοί
αγώνες, canoe – kayak, σκι κα.).
Πολλοί καλλιτέχνες, Έλληνες και ξένοι, εμπνεύστηκαν από την ομορφιά της λίμνης με
αποτέλεσμα ένα μεγάλο πολιτιστικό απόθεμα σε έργα τέχνης, ποιήματα, φωτογραφίες και
τραγούδια.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η Γιαννιώτικη παραδοσιακή λαϊκή τέχνη ήταν και
εξακολουθεί να είναι ξακουστή και τα έργα τους περιζήτητα, τόσο σε εθνικό όσο και σε
παγκόσμιο επίπεδο. Οι Γιαννιώτες αργυροχρυσοχόοι, χαλκουργοί και ξυλογλύπτες έχουν
δημιουργήσει με το πέρασμα των αιώνων μια αυθεντική παράδοση με όλα τους τα είδη
λαϊκής τέχνης να είναι χειροποίητα και φτιαγμένα με μεράκι, γεγονός που τα καθιστά
μοναδικά και ανεκτίμητα.
Παραδοσιακά Επαγγέλματα
Τα χωριά υπήρξαν επί αιώνες πυρήνες οικονομικής δραστηριότητας, με τοπικές
διαφοροποιήσεις, που διαμορφώθηκαν ιστορικά με βάση τόσο εξωγενείς όσο και
ενδογενείς παράγοντες. Από το 16ο αιώνα και μετά οι πολιτισμικές και οικιστικές ενότητες
της περιοχής παρουσιάζουν τη σημερινή χωροταξική διάταξη και οργάνωση τους και
διαφοροποιούνται ως προς τη σύνθεση τους και αποκτούν μορφή τοπικών πολιτισμικών
οντοτήτων. Ο αγροτικός χαρακτήρας εμπλουτίζεται με νέες οικονομικές και πολιτισμικές
δραστηριότητες, οι οποίες καθορίζονται τόσο από την οργάνωση του χώρου, όσο και από
το φυσικό περιβάλλον. Έτσι έχουμε την διαμόρφωση τοπικών παραδοσιακών ασχολιών και
επαγγελμάτων, που αντικατοπτρίζουν τον πολιτισμικό χαρακτήρα και φυσικό πλούτο της
κάθε περιοχής.
Τοπικά, παραδοσιακά προϊόντα
Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων φημίζεται όχι μόνο για τις παραδοσιακές του
συνταγές αλλά και για τα αγνά προϊόντα με τα οποία αυτές παρασκευάζονται.
Χαρακτηριστικό το εκλεκτό κρέας του νομού, από μοσχάρι, αρνί ή κατσίκι ελευθέρας
βοσκής, καθώς και τα ντόπια τυριά. Όλα αυτά μπορεί να τα απολαύσει κανείς στα
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εστιατόρια αλλά και στις παραδοσιακές ψησταριές του νομού. Εκεί ο επισκέπτης μπορεί να
δοκιμάσει τις υπέροχες παραδοσιακές πίτες, το κοκορέτσι, το κοντοσούβλι καθώς και τα
ντόπια ζυμαρικά όπως ο τραχανάς και οι χυλοπίτες.
Οι γεύσεις αυτές σε συνδυασμό με τα παραδοσιακά γλυκά και τα εκλεκτά κρασιά του
νομού, προσδίδουν ένα ιδιαίτερο χρώμα στο παραδοσιακό γιαννιώτικο τραπέζι.
Μαγειρική
Στην ΠΕ Ιωαννίνων τα προϊόντα που προέρχονται από τα σιτηρά της περιοχής αποτέλεσαν
βασικό στοιχείο διατροφής, διατηρώντας στο πέρασμα του χρόνου μια ελκυστική
παράδοση και μεγαλώνοντας αρκετές γενεές ανθρώπων. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να
γίνει στα είδη πρώτης ανάγκης που χρησιμοποιούσαν οι παλιοί. Αυτά είναι κυρίως το
ζυμωτό ψωμί, οι παραδοσιακές πίτες που έχουν ως βασικό συστατικό το αλεύρι, τα
ζυμαρικά (χυλοπίτες) και ο τραχανάς. Παραδοσιακές συνταγές όπως το κοντοσούβλι, τα
γιαπράκια αλλά και το μαγείρεμα των τοπικών κρεάτων με διαφόρους τρόπους αποτελούν
ενδεικτικό κομμάτι της ξεχωριστής γαστρονομίας μας .
Η αναγνώριση τους ως παραδοσιακές συνταγές του νομού και η προώθηση τους
παράλληλα με την τουριστική ανάπτυξη, αποτελούν βάση για την εξέλιξη του κλάδου.
Ζαχαροπλαστική
Τα παραδοσιακά γλυκά των Ιωαννίνων έχουν γίνει ονομαστά όχι μόνο για τη γεύση τους
αλλά και για τα αγνά, ντόπια υλικά με τα οποία παρασκευάζονται, πάντα με τον
παραδοσιακό τρόπο. Οι κύριες κατηγορίες είναι τα γλυκά του κουταλιού, τα σιροπιαστά, οι
μαρμελάδες και η γιαννιώτικη μπουγάτσα.
Τα γλυκά του κουταλιού αποτελούν εθνική παράδοση για το ελληνικό σπίτι και δεν
μπορούν να απουσιάζουν από το σύνολο των παραδοσιακών προϊόντων του Νομού
Ιωαννίνων.
Τα σιροπιαστά γλυκά όπως ο γιαννιώτικος μπακλαβάς και παραλλαγές του όπως το
Κλωστάρι Κόνιτσας, το γιαννιώτικο κανταΐφι, και τόσα άλλα έχουν ταυτιστεί με την περιοχή.
Στην ΠΕ Ιωαννίνων μπορεί να συναντήσει κανείς και άλλα γνωστά γλυκίσματα που
οφείλουν την ύπαρξή τους σε παραδοσιακές συνταγές και για την παρασκευή τους
χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες από την ευρύτερη περιοχή, όπως το γλυκό Σκέρ μπουρέκ
(περιοχή Κόνιτσας), τα ξεχωριστά τσουμπέκια (περιοχή Ζίτσας), το σπιτικό γλυκό καρυδάτο
και το βουτυρολούλουμο.
Η μπουγάτσα είναι ένα είδος γλυκίσματος με φύλλο και γέμιση από γάλα και αλεύρι και
αποτελεί παραδοσιακό γλύκισμα της περιοχής της πόλης των Ιωαννίνων. Στο σερβίρισμα
πασπαλίζεται με κανέλλα και συνοδεύεται με μπουγατσοκούλουρο.
ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Είναι η απαρχή και ο επίλογος της ηπειρωτικής Ελλάδας, προς δυσμάς τουλάχιστον. Η
προνομιακή θέση της περιοχής με τη μεγάλη ακτογραμμή και τον έντονο θρησκευτικό
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χαρακτήρα με τη λατρεία του Δία, επέτρεψαν εξαρχής στη Θεσπρωτία να αναδειχθεί ως
σπουδαίο κέντρο των εξελίξεων στην αρχαία Ελλάδα. Σήμερα, αιώνες αργότερα, η
Θεσπρωτία εξακολουθεί να είναι μια εκπληκτικής ομορφιάς περιοχή της Ηπείρου, πύλη
προς την Ιταλία και την υπόλοιπη Ευρώπη, ένας -εν πολλοίς- ανεξερεύνητος ακόμη
παράδεισος που ο σύγχρονος ταξιδιώτης δεν έχει ακόμη ανακαλύψει επαρκώς.
Η πρωτεύουσα της Θεσπρωτίας είναι το μεγάλο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Μια σύγχρονη
πόλη, που περιβάλλεται από βουνά, χωρίς παραδοσιακό χρώμα μεν -καθώς είναι σχετικά
νέα πόλη- μα με έντονο χαρακτήρα και διαρκή κίνηση. Η Εγνατία Οδός τη συνδέει με τα
Ιωάννινα μέσα σε μόλις 40 λεπτά, φτάνοντας μέχρι το άλλο άκρο της βόρειας Ελλάδας, την
Αλεξανδρούπολη, ωστόσο η ζωή στην Ηγουμενίτσα περιστρέφεται γύρω από το σπουδαίο
λιμάνι, που την καθιστά την κύρια πύλη της χώρας προς την Ιταλία. Αδύνατον να μην
προσέξεις και το μικρό νησάκι Πρασούδα, που στέκει στην εμπασιά του κόλπου της
Ηγουμενίτσας: ο θρύλος λέει πως δημιουργήθηκε από τον βράχο που έριξε ο κύκλωπας
Πολύφημος στον Οδυσσέα!
Μπορεί να κατοικήθηκε μόλις για 160 περίπου χρόνια, σημάδεψε ωστόσο για πάντα τη
Θεσπρωτία στους αιώνες. Η πόλη των Γιτάνων (ή Γιτάνη) ιδρύθηκε στα 335-330 π.Χ. και
αποτέλεσε τη δεύτερη πρωτεύουσα της αρχαίας Θεσπρωτίας αλλά και την έδρα της
ηπειρωτικής συμμαχίας του Κοινού των Θεσπρωτών. Δεν έμελλε να μακροημερεύσει,
καθώς το 167 π.Χ. παραδόθηκε στις φλόγες από τους Ρωμαίους κατακτητές, τα
απομεινάρια ωστόσο της αρχαίας πολιτείας είναι σήμερα ένας από τους σημαντικότερους
αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου. Σήμερα, στα αρχαία Γίτανα θα δεις το αρχαίο θέατρο
και ίχνη του παλιού οικισμού, ανάμεσά τους και ένα ψηφιδωτό με τον 16άκτινο ήλιο της
Βεργίνας. Ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται πολύ κοντά στο σύγχρονο φράγμα του Καλαμά,
περίπου 9 χλμ. ΒΑ της Ηγουμενίτσας.
Η περιοχή περιμετρικά του ποταμού Καλαμά ανέκαθεν αποτελούσε μια σημαντική
στρατηγική έκταση, που κατά καιρούς οχυρώθηκε με σκοπό τον έλεγχο της ευρύτερης
περιοχής. Στη χερσόνησο της Λυγιάς, κοντά στις εκβολές του Καλαμά, απλώνεται ο
αρχαιολογικός χώρος του Πύργου Ραγίου (9 χλμ. ΒΔ της Ηγουμενίτσας), με άλλη μία
σημαντική οχύρωση που αξίζει να επισκεφτείς. Ο Πύργος είναι η παλιότερη σωζόμενη
οχύρωση στην Ήπειρο, ένας στιβαρός πύργος οθωμανικής κατασκευής (19ος αι.) που
χτίστηκε πάνω σε παλαιότερη φρουριακή κατασκευή. Σήμερα έχει αναστηλωθεί, κατά
καιρούς μάλιστα διοργανώνονται εκθέσεις και άλλες δραστηριότητες στο εσωτερικό του.
Τοπικά, παραδοσιακά προϊόντα
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνεχής προώθηση προϊόντων και τροφίμων μέσω
της ανάδειξης του τρόπου που παράγονται αλλά και της περιοχής από όπου προέρχονται. Ο
γεωγραφικός δεσμός του προϊόντος με την περιοχή απαιτείται να είναι πολύ ισχυρός αφού
η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος θα πρέπει να οφείλονται κυρίως ή
αποκλειστικά στα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, στο κλίμα της,
στη μορφολογία του εδάφους, στις τοπικές μεθόδους παραγωγής κ.α.
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Αξίζει να σημειωθεί η καλλιέργεια εσπεριδοειδών στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα
Καλαμά, με τα εξαιρετικής ποιότητας μανταρίνια Κλημεντίνη. Παράγονται επίσης
μανταρίνια Nova και πορτοκάλια, κυρίως Navelina και Valencia. Η εξαγώγιμη ποσότητα
εσπεριδοειδών της περιοχής φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα EurepGapGlobalgap, ενώ την ίδια πιστοποίηση φέρουν τα ακτινίδια που παράγονται εδώ.
Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντελούν στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων ποιότητας
από παραδοσιακά τυροκομεία της περιοχής. Εξάλλου, για την ΠΕ Θεσπρωτίας τα
αναγνωρισμένα προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης είναι:
το Γαλοτύρι (313031/ 11-01-1994 ΦΕΚ 8/11-01-94)
η Κεφαλογραβιέρα (313032/ 11-01-1994 ΦΕΚ 8/11-01-94)
η Φέτα (313025/ 11-01-1994 ΦΕΚ 8/11-01-94)
Ένα ακόμη σημαντικό φυσικό προϊόν που παράγεται είναι το μέλι. Λόγω της πλούσιας
χλωρίδας της ευρύτερης περιοχής, παράγεται εξαιρετικής ποιότητας ανθόμελο, όπως το
θυμαρίσιο μέλι, το μέλι από εσπεριδοειδή αλλά και μέλι από άλλα φυτά, καθώς επίσης και
άλλα προϊόντα κυψέλης.
Η περιοχή εμφανίζει ιδιαίτερο πλούτο σε αυτοφυή αρωματικά φυτά, ωστόσο απαιτείται
ιδιαίτερη προσοχή στην άνομη-ανεξέλεγκτη συγκομιδή και η συλλογή είναι απαραίτητο να
γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν κίνδυνοι για τη βιοποικιλότητα.
Τέλος, η θαλάσσια αλιεία και οι ιχθυοκαλλιέργειες της Θεσπρωτίας αποτελούν κύρια
οικονομική δραστηριότητα, με υψηλής ποιότητας προϊόντα.

Εκδηλώσεις
Ξακουστά σε όλη την Ελλάδα είναι οι εκδηλώσεις (εορτασμοί – πανηγύρια) που γίνονται
στα χωριά των ΠΕ Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων το καλοκαίρι, στις ονομαστικές γιορτές Αγίων
και σε μνήμη ιστορικών γεγονότων της περιοχής. Πολλές επίσης είναι και οι γιορτές που
γίνονται για την προώθηση τοπικών χαρακτηριστικών προϊόντων της περιοχής, όπως η
γιορτή της Πέστροφας στο Τέροβο Ιωαννίνων. Συχνά οι εκδηλώσεις αυτές είναι
πολυήμερες. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι ευκαιρία να συναντηθούν άνθρωποι από όλα τα
μέρη της Ελλάδος που κατάγονται από την περιοχή, αλλά λόγω εσωτερικής και όχι μόνο
μετανάστευσης κατοικούν μόνιμα σε άλλη περιοχή. Τοπική χαρακτηριστική μουσική
ακούγεται με χαρακτηριστικό όργανο το κλαρίνο και ατελείωτο γλέντι με παραδοσιακούς
ηπειρώτικους χορούς.
Σε όλες σχεδόν τις κοινότητες της Προτεινόμενης Περιοχής Παρέμβασης υπάρχουν
πολιτιστικοί σύλλογοι, αδελφότητες και σύλλογοι, σε αρκετές μάλιστα περισσότεροι από
ένας. Κύριες ενασχολήσεις των συλλόγων αυτών είναι αφενός η διατήρηση της τοπικής
κουλτούρας (παραδόσεων, εθίμων και χορών της περιοχής τους) και αφετέρου η
διατήρηση μέσω των παραπάνω του συνδετικού κρίκου ανάμεσα στους ξενιτεμένους από
την περιοχή με τον τόπο τους. Αρκετοί από τους συλλόγους εκδίδουν περιοδικά,
διοργανώνουν θεατρικές ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και διατηρούν δανειστικές
βιβλιοθήκες.
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2.2.2.

Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού

Επίπεδο και εξέλιξη του πληθυσμού
Ο μόνιμος πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης (σύμφωνα με την απογραφή του 2011)
ανέρχεται στους 145.914 κατοίκους (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) αυξημένος κατά 6,32% σε σχέση με το
2001 (137.244κάτοικοι, απογραφή 2001 ΕΛΣΤΑΤ). Ειδικότερα το ποσοστό αύξησης του
πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης στην ΠΕ Ιωαννίνων (περιοχή παρέμβασης που δεν
περιλαμβάνει την Δ.Κ. Ιωαννίνων) είναι αυξημένο κατά 9,27%, ενώ στην περιοχή
παρέμβασης της ΠΕ Θεσπρωτίας είναι μειωμένο κατά 0,03%. Η μεγαλύτερη αύξηση
εμφανίζεται στις τοπικές κοινότητες που είναι όμορες με το αστικό κέντρο των Ιωαννίνων,
καθώς σε κάποιες τοπικές κοινότητες που τα τελευταία χρόνια εμφανίζουν ανάπτυξη
κυρίως στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα.
Οι μεγαλύτεροι πληθυσμιακά δήμοι της περιοχής παρέμβασης είναι ο Δήμος Ιωαννιτών
(46.912 κάτοικοι), χωρίς τη Δ.Κ. Ιωαννιτών, ακολουθούν ο Δήμος Ηγουμενίτσας (25.814
κάτοικοι), ο Δήμος Σουλίου (10,063 κάτοικοι) και ο Δήμος Δωδώνης (9,693 κάτοικοι).

Ηλικιακή Διάρθρωση
Όπως φαίνεται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 6 & 7, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, η ηλικιακή ομάδα 0-35 στην περιοχή
παρέμβασης αριθμεί 52.107 άτομα και των δύο φύλων (45.365 άνδρες και 25.453
γυναίκες). Τα ποσά στην ΠΕ Ιωαννίνων (εκτός της ΔΚ Ιωαννίνων) τα μεγέθη είναι 36.667
(18.622 άνδρες και 18.045 γυναίκες) ενώ στην ΠΕ Θεσπρωτίας είναι 15.440 (8.032 άνδρες
και 7.408 γυναίκες).
Αντίστοιχα για την ηλικιακή ομάδα 55 και άνω ο πληθυσμός είναι 55.599 κάτοικοι και των
δύο φύλλων (26.730 άνδρες και 28.869 γυναίκες). Στην ΠΕ Ιωαννίνων (εκτός της ΔΚ
Ιωαννίνων) τα μεγέθη είναι 38.977 άτομα (18.726 άνδρες και 20.251 γυναίκες) ενώ στην ΠΕ
Θεσπρωτίας είναι 16.622 άτομα (8.004 άνδρες και 8.618 γυναίκες).
Η αναλογία «άτομα ηλικίας 0-35 / άτομα ηλικίας 55 και άνω» στα δύο φύλα σε όλη την
περιοχή παρέμβασης είναι 93,72% με ανάλογα ποσοστά στους άνδρες και στις γυναίκες
(99,72% και 88,17 %) αντίστοιχα. Η ίδια κατάσταση παρατηρείται και στις επί μέρους ΠΕ
Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας και έχει ως εξής:
ΠΕ Ιωαννίνων: και τα δύο φύλα: 94,07% (99,44% άνδρες, 89,11% γυναίκες)
ΠΕ Θεσπρωτίας : και τα δύο φύλα: 92,89% (100,35% άνδρες, 85,96% γυναίκες)
Από τον ίδιο πίνακα φαίνεται ότι η ηλικιακή ομάδα 36-54, που είναι και η πιο παραγωγική,
αριθμεί μικρότερη πληθυσμό στην περιοχή παρέμβασης και συγκεκριμένα 38.221
κατοίκους και των δύο φύλων (19.698 άνδρες και 18.523 γυναίκες). Κάτι ανάλογο
εμφανίζεται στην ΠΕ Ιωαννίνων (εκτός της ΔΚ Ιωαννίνων) με 26.666 κατοίκους (13.809
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άνδρες και 12.857 γυναίκες), αλλά και στην ΠΕ Θεσπρωτίας με 11.555 κατοίκους των δύο
φύλων (5.889 άνδρες και 5.666 γυναίκες).

Δημογραφικοί Δείκτες – δείκτης γήρανσης, εξάρτησης και νεανικότητας
Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά που αφορούν στην ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού
αποτυπώνονται ανάγλυφα στους δείκτες γήρανσης και εξάρτησης του πληθυσμού.
(ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)
Όσον αφορά τον δείκτη γήρανσης του τοπικού πληθυσμού (την αναλογία του πληθυσμού
άνω των 65 ετών προς την ηλικιακή ομάδα 0-14 ετών), αυτός είναι περίπου ίδιος (στο
σύνολό του) σε όλη την περιοχή παρέμβασης (1,88 σε όλη την περιοχή παρέμβασης, 1,91
στην περιοχή παρέμβασης ΠΕ Ιωαννίνων και 1,80 στην περιοχή παρέμβασης ΠΕ
Θεσπρωτίας).
Μελετώντας τον δείκτη γήρανσης ανά φύλο, παρατηρούμε ότι είναι μεγαλύτερος μεταξύ
των γυναικών στην πλειοψηφία των δημοτικών ενοτήτων της περιοχής.
Εντός της περιοχής παρέμβασης, οι δημοτικές ενότητες με τον μεγαλύτερο δείκτη
γήρανσης είναι οι Τζουμέρκων (25,47) και Σουλίου (14,13), περιοχές αρκετά ορεινές και
σχετικά απομακρυσμένες από τις μεγαλύτερες πόλεις τις περιοχής, με δυσχέρεια
πρόσβασης λόγω κακού οδικού δικτύου σε αρκετά σημεία.
Η γήρανση του πληθυσμού και οι επιπτώσεις στην παραγωγική του ικανότητα μπορούν να
διαπιστωθούν από την μελέτη του δείκτη εξάρτησης. Ο δείκτης εξάρτησης δίνει μια εικόνα
για την παραγωγική ικανότητα του πληθυσμού, καθώς δηλώνει την αναλογία του αριθμού
των εξαρτώμενων (ή αλλιώς «μη παραγωγικών») ατόμων (0-14 και 65+ ετών) προς τον
αριθμό των ατόμων στην παραγωγική ηλικία (15-64 ετών).
Ο δείκτης εξάρτησης στην περιοχή παρέμβασης είναι 0,61 σχεδόν όσο και στην περιοχή
παρέμβασης ΠΕ Ιωαννίνων (0,61) και στην περιοχή παρέμβασης ΠΕ Θεσπρωτίας (0,52). Οι
τιμές του δείκτη είναι υψηλότερες για τις γυναίκες, (0,66 στην περιοχή παρέμβασης, 0,65
στην περιοχή παρέμβασης ΠΕ Ιωαννίνων και 0,66 στην περιοχή παρέμβασης ΠΕ
Θεσπρωτίας) φαινόμενο που παρατηρείται στη πλειοψηφία των δημοτικών ενοτήτων της
περιοχής.
Σε ότι αφορά στο δείκτη νεανικότητας, αυτός είναι 0,13 στους άνδρες και στις γυναίκες με
περίπου ίσα ποσοστά στα δύο φύλα (άνδρες: 0,07 και γυναίκες 0,06). Ομοίως κυμαίνονται
τα ποσοστά και στις επί μέρους περιοχές των ΠΕ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού
Από τους ΠΙΝΑΚΕΣ 8 & 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, παρατηρούμε ότι το επίπεδο εκπαίδευσης των
κατοίκων της περιοχής παρέμβασης δεν είναι ικανοποιητικό.
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Στην περιοχή παρέμβασης ΠΕ Ιωαννίνων (περιοχή παρέμβασης που δεν περιλαμβάνει την
Δ.Κ. Ιωαννίνων) παρατηρείται υψηλότερος αριθμός ατόμων με ανώτερη ή ανώτατη
εκπαίδευση σε σχέση με την περιοχή παρέμβασης ΠΕ Θεσπρωτίας.
Το ποσοστό του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης που δεν γνωρίζει γραφή και
ανάγνωση, εγκατέλειψαν, φοιτούν ή είναι απόφοιτοι δημοτικού είναι 51% και ίδια είναι τα
αντίστοιχα ποσοστά στην περιοχή παρέμβασης ΠΕ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.
Οι απόφοιτοι τριτάξιου γυμνασίου και μέσης εκπαίδευσης και οι πτυχιούχοι ΤΕΣ, ΤΕΛ και
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανώτερων επαγγελματικών σχολών είναι 0,37% σε
όλη την περιοχή παρέμβασης και αντιστοίχως και στις δύο Περιφερειακές Ενότητες.
Το χαμηλότερο ποσοστό (12%) του τοπικού πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης είναι
πτυχιούχοι ΤΕΙ, ανώτερων σχολών ή κάτοχοι μάστερ – διδακτορικού, ενώ τα αντίστοιχα
ποσοστά στις ΠΕ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας είναι 13% και 11%. Αναλόγως διαμορφώνεται
και η κατάσταση εκπαίδευσης ανά φύλλο.

Συμπερασματικά, ο συνολικός πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης αυξήθηκε ελαφρώς,
και κυρίως στις περιαστικές Τοπικές Κοινότητες των πόλεων Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσας.
Ταυτόχρονα, όμως, η γήρανση του πληθυσμού είναι εντονότερη στις απομακρυσμένες από
τα αστικά κέντρα περιοχές των Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσας και κυρίως στις γυναίκες.
Ο πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης, σε γενικές γραμμές, διακρίνεται από χαμηλό
εκπαιδευτικό επίπεδο καθώς 51% του πληθυσμού είναι απόφοιτοι δημοτικού, φοιτούν ή
εγκατέλειψαν το δημοτικό ή δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. Η μεγαλύτερη
συγκέντρωση πτυχιούχων ΤΕΙ ή ανώτατων σχολών και κατόχων μάστερ ή διδακτορικού
τίτλου παρατηρείται επίσης στις περιοχές πλησίον των αστικών κέντρων της Ηγουμενίτσας
και των Ιωαννίνων.

2.2.3.

Οικονομικά στοιχεία

Α. Γενικά Στοιχεία
Ενδεικτικά στοιχεία ΑΕΠ σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας 2001-2001
Τα στοιχεία ΑΕΠ σε επίπεδο Περιφερειακών ενοτήτων παρουσιάζονται στον παρακάτω
Πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 10, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V):

ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΕΠ
2001
2011
1.742,60
2.323,28
655,96
660,05
3.638,69
4.611,25
152.193,84 207.029,00

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ
2001
2011
10.442,62 13.468,21
15.509,55 14.744,40
10.668,48 13.327,99
14.011,40 18.642,86
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΕΠ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ

2,39

2,23

76,14

71,49

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΕΠ ΣΤΗΝ ΠΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ

1,14

1,12

74,53

72,24

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΕΠ ΣΤΗΝ ΠΕ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ

0,43

0,32

110,69

79,09

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΕΠ ΣΤΗΝ ΠΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΗΠΕΙΡΟ

47,89

50,38

97,88

101,05

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΕΠ ΣΤΗΝ ΠΕ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΗΠΕΙΡΟ

18,03

14,31

145,38

110,63

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης

Αναλύοντας τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι, για το 2011, το ποσοστό συνεισφοράς του ΑΕΠ
της Περιφέρειας Ηπείρου στο σύνολο της χώρας είναι 2,23%. Αντίστοιχα το ποσοστό ΑΕΠ
της ΠΕ Ιωαννίνων στο σύνολο της Περιφέρειας Ηπείρου είναι 50,38%, ενώ το αντίστοιχο της
ΠΕ Θεσπρωτίας είναι 14,31%.
Αντίστοιχα το 2001 το ποσοστό στο ΑΕΠ για την Περιφέρεια Ηπείρου σε σχέση με τη χώρα
ήταν 2,39%, παρουσιάζοντας μείωση. Ανάλογα το ποσοστό ΑΕΠ για την ΠΕ Ιωαννίνων σε
σχέση με αυτό της Περιφέρειας Ηπείρου είναι 47,89% και για την ΠΕ Θεσπρωτίας σε σχέση
με αυτό της Περιφέρειας Ηπείρου είναι 18,03%

Ενδείξεις για επίπεδο και κατανομή ΑΕΠ στην περιοχή μελέτης
Η κατανομή του ΑΕΠ ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας παρουσιάζεται στον ΠΙΝΑΚΑ
11, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.
Η μελέτη και ανάλυση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ) των τριών
παραγωγικών κλάδων της Περιφέρειας Ηπείρου φαίνεται ότι η συμμετοχή του πρωτογενή
τομέα στο συνολικό ΑΠΑ της Περιφέρειας ανέρχεται σε 6,72%, ενώ ο δευτερογενής και ο
τριτογενής τομέας συμμετέχουν κατά 10,07% και 83,21% αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά στην
περιοχή παρέμβασης της ΠΕ Ιωαννίνων τα ποσοστά συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα
στο συνολικό ΑΠΑ της Περιφέρειας Ηπείρου είναι 1,86% του δευτερογενούς τομέα 5,88%
και του τριτογενούς 42,64%. Αντίστοιχα στην περιοχή παρέμβασης ΠΕ Θεσπρωτίας τα
ποσοστά συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα στο συνολικό ΑΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου
είναι 1,09% του δευτερογενούς τομέα 0,76% και του τριτογενούς 12,46%.
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Απασχόληση (συνολική και κατά κλάδο) 2001-2011
Κατά την τελευταία απογραφή του 2011, οι απασχολούμενοι στην περιοχή παρέμβασης
ανήλθαν στους 44.510 αυξημένοι κατά 3,95% σε σχέση με την απογραφή του 2001 (42.819
άτομα) (ΠΙΝΑΚΕΣ 12 & 13, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V). Συγκεκριμένα στην ΠΕ Ιωαννίνων (περιοχή
παρέμβασης που δεν περιλαμβάνει την Δ.Κ. Ιωαννίνων), ανέρχονται σε 30.619 αυξημένοι
κατά 10,26%, ενώ στην ΠΕ Θεσπρωτίας ανέρχονται σε 13.891 μειωμένοι κατά 7,70% σε
σχέση με το 2001.
Σε ό,τι αφορά την απασχόληση κατά τομέα, ο ποσοστό απασχολούμενων στην περιοχή
παρέμβασης το 2011έχει ως εξής:
πρωτογενής: 15,51% - δευτερογενής: 19,82% - τριτογενής: 64,67%.
Στην απογραφή του 2001 τα αντίστοιχα ποσοστά ανά τομέα ήταν:
πρωτογενής: 25,45% - δευτερογενής: 23,81% - τριτογενής: 50,74%.
Παρατηρούμε λοιπόν μια μεγάλη μείωση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα της
τάξεως του 36,65%, μια αρκετά μεγάλη αύξηση στον τριτογενή κατά 32,49% και μικρότερη
μείωση στον δευτερογενή τομέα ποσοστού 13,49%.
Ειδικότερα στην περιοχή παρέμβασης της ΠΕ Ιωαννίνων οι απασχολούμενοι στον
πρωτογενή τομέα κατά την απογραφή του 2011 φτάνουν το 13,34%, στον δευτερογενή το
21,73% και στον τριτογενή το ποσοστό των απασχολούμενων φτάνει το 64,67% του
συνόλου. Παρατηρώντας τη μεταβολή των απασχολούμενων σε σχέση με την απογραφή
του 2001, βλέπουμε πως στον πρωτογενή τομέα οι απασχολούμενοι μειώθηκαν σημαντικά
(μείωση 36,90%), στον δευτερογενή τομέα μειώθηκαν κατά 8,91%, ενώ στον τριτογενή
αυξήθηκαν κατά 42,08%.
Στην περιοχή παρέμβασης ΠΕ Θεσπρωτίας στον πρωτογενή τομέα οι απασχολούμενοι
φτάνουν το 20,29% του συνόλου, ενώ στον δευτερογενή τομέα είναι το 15,61% και στον
τριτογενή το 64,08%. Σε σχέση με την απογραφή του 2001, στον πρωτογενή τομέα οι
απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 36,29%, στο δευτερογενή κατά 25,05 ενώ στον τριτογενή
αυξήθηκαν κατά 15,13%.

Περιοχή CLLD/LEADER του ΕΠΑλΘ
Στην περιοχή παρέμβασης του CLLD/LEADER του ΕΠΑλΘ, που αφορά συγκεκριμένες Τοπικές
Κοινότητες στην ΠΕ Θεσπρωτίας, οι απασχολούμενοι στον τομέα της αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, όπως φαίνεται και από τους ΠΙΝΑΚΕΣ 14 & 15, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, είναι
συνολικά 205 άτομα και φτάνουν σε ποσοστό 3,55% των συνολικά απασχολούμενων της
περιοχής. Παράλληλα και σύμφωνα με τα στοιχεία τους ΠΙΝΑΚΕΣ 14 & 15, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V,
οι απασχολούμενοι στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κατά την απογραφή του
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2001, στις ίδιες Τοπικές Κοινότητες, ήταν 171 άτομα. Συνεπώς η αύξηση των
απασχολούμενων μεταξύ του 2011 και 2001 φτάνει το 19,88%.

Εξέλιξη Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού (2001-2011)
Ο συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης, σύμφωνα με την
απογραφή του 2011, ανήλθε στις 51.754 άτομα, σημειώνοντας αύξηση 8,32% σε σχέση με
το 2001 (47.779 άτομα). (ΠΙΝΑΚΕΣ 16 & 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V).
Ο Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός στην ΠΕ Ιωαννίνων (περιοχή παρέμβασης που δεν
περιλαμβάνει την Δ.Κ. Ιωαννίνων) σύμφωνα με την απογραφή του 2011 είναι 35.783
άτομα, αυξημένος κατά 13,37% σε σχέση με την απογραφή του 2001 (31.564 άτομα).
Αντίστοιχα ο ΟΕΠ στην ΠΕ Θεσπρωτίας, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 είναι 15.971
άτομα, Μειωμένος κατά 1,50% σε σχέση με την απογραφή του 2001 (16,215 άτομα).
Στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το ΠΙΝΑΚΑ 16, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V , παρατηρείται ότι η
πλειοψηφία των ατόμων είναι μισθωτοί σε ποσοστό 36,46% για τους άνδρες και 26,84% για
τις γυναίκες. Στην περιοχή παρέμβασης της ΠΕ Ιωαννίνων οι άνδρες απασχολούμενοι ως
μισθωτοί είναι το 38,04% των απασχολούμενων και το 27,73% οι γυναίκες
απασχολούμενες, ενώ στην ΠΕ Θεσπρωτίας τα ποσοστά για τους άνδρες είναι 32,91% και
για τις γυναίκες 24,85% αντίστοιχα. Μελετώντας τον ίδιο πίνακα διαπιστώνεται ότι η
επιχειρηματικότητα ανδρών και γυναικών (εργοδότες και εργαζόμενοι για δικό τους
λογαριασμό) είναι σε ποσοστό 25,02% για τους άνδρες σε όλη την περιοχή παρέμβασης και
9,92% για τις γυναίκες. Τα ανάλογα ποσοστά για την της ΠΕ Ιωαννίνων είναι 23,41% για
τους άνδρες και 9,59% για τις γυναίκες, ενώ στην ΠΕ Θεσπρωτίας είναι ελαφρώς
μεγαλύτερα από αυτά της συνολικής περιοχής παρέμβασης, δηλαδή 28,63% για τους
άνδρες και 10,66% για τις γυναίκες. Τέλος το ποσοστό των βοηθών στην οικογενειακή
επιχείρηση είναι χαμηλό στην περιοχή παρέμβασης και κυμαίνεται στο 0,77% και 0,97% επί
του συνόλου των απασχολούμενων ανδρών και γυναικών αντίστοιχα.
Η συμβολή των γυναικών στην αύξηση του ΟΕΠ ήταν σημαντική, καθώς ο οικονομικά
ενεργός πληθυσμός των γυναικών στην περιοχή παρέμβασης αυξήθηκε κατά 22,92%. Στην
περιοχή παρέμβασης ΠΕ Ιωαννίνων η αύξηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού των
γυναικών ανήλθε σε ποσοστό 29,99%,ενώ στην ΠΕ Θεσπρωτίας ο γυναικείος οικονομικά
ενεργός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 9,39%.

Εξέλιξη Ανεργίας – Προσέγγιση επιπέδου υποαπασχόλησης
Παράλληλα με την αύξηση του ΟΕΠ στην περιοχή παρέμβασης μεταξύ των δύο απογραφών
2001και 2011, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 64,07% (2011: 10.174 άτομα, 2001: 6.201 άτομα)
και ειδικότερα στην περιοχή παρέμβασης της ΠΕ Ιωαννίνων (περιοχή παρέμβασης που δεν
περιλαμβάνει την Δ.Κ. Ιωαννίνων) η αύξηση της ανεργίας φτάνει το 64,04% (6.918 άτομα),
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ενώ στην ΠΕ Θεσπρωτίας η αύξηση της ανεργίας φτάνει το 62,80%. (ΠΙΝΑΚΑΣ 18,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)
Σε ό,τι αφορά το ποσοστό της μερικής απασχόλησης στο σύνολο της απασχόλησης τα
διαθέσιμα στοιχεία για την προσέγγιση της μερικής και της προσωρινής απασχόλησης είναι
περιορισμένα. Στην περιοχή παρέμβασης οι μερικώς απασχολούμενοι κυμαίνονται περίπου
στο 5% των απασχολούμενων. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι η μερική απασχόληση πλήττει
περισσότερο τις γυναίκες (η αναλογία ανδρών προς γυναικών σε εθνικό επίπεδο είναι 1
προς 2,5).
Μία άλλη σημαντική διάσταση της απασχόλησης, ενδεικτική της ευελιξίας της αγοράς
εργασίας αλλά και της εποχικότητας-ανασφάλειας της εργασίας, αφορά την προσωρινή
απασχόληση, η οποία στη συντριπτική πλειοψηφία της έχει τη μορφή συμβάσεων
ορισμένου χρόνου. Το ποσοστό της προσωρινής απασχόλησης ορίζεται ως το ποσοστό των
μισθωτών που απασχολούνται µε συμβάσεις ορισμένου χρόνου επί του συνόλου των
μισθωτών και το οποίο στην περιοχή παρέμβασης είναι περίπου 11%.

Συμπερασματικά, από την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων παρατηρούμε ότι ο
οικονομικά ενεργά πληθυσμός και οι απασχολούμενοι της περιοχής παρέμβασης – όπως
και ο συνολικός πληθυσμός – αυξήθηκαν.
Η αύξηση αυτή συνοδεύτηκε όμως και από την μεγάλη μείωση της συμβολής του
πρωτογενούς τομέα στην απασχόληση προς όφελος κυρίως του τριτογενή τομέα.
Παράλληλα μείωση μικρότερη μείωση στο ποσοστό των απασχολούμενων παρουσιάζει και
ο δευτερογενής τομέας.
Τέλος, η περιοχή παρέμβασης διακρίνεται από υψηλότερο ποσοστό μισθωτών και
εργαζομένων για δικό τους λογαριασμό ενώ το ποσοστό των βοηθών στην οικογενειακή
επιχείρηση είναι χαμηλό.

Β. Ο πρωτογενής τομέας
Κύρια χαρακτηριστικά (κυριότερες μορφές δραστηριότητας)
Η αγροτική οικονομία της περιοχής παρέμβασης των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.)
Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, εξειδικεύεται κυρίως στην κτηνοτροφία (ζωική παραγωγή),
όπου η αιγοπροβατοτροφία και η πτηνοτροφία κατέχουν εξέχουσα θέση στο σύνολο της
εγχώριας παραγωγής και αποτελούν τη βάση σημαντικής μερίδας του δευτερογενούς
τομέα (κλάδος τροφίμων). Άλλες σημαντικές δραστηριότητες είναι η βοοτροφία ελευθέρας
βοσκής, τα κτηνοτροφικά φυτά, οι δασικές δραστηριότητες και η αλιεία / ιχθυοκαλλιέργειες
στην παράκτια ζώνη της Θεσπρωτίας και εσωτερικών υδάτων (ποτάμια, λίμνες) με συνεχή
άνοδο. Η γεωργία (φυτική παραγωγή) στην περιοχή παρέμβασης έχει χαρακτήρα κατά
κύριο λόγο συμπληρωματικό της ζωικής παραγωγής καθώς ειδικά η παραγωγή φυτών
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μεγάλης καλλιέργειας χρησιμοποιείται για την κάλυψη αναγκών σε ζωοτροφές. Σημαντική
είναι η καλλιέργεια της ελιάς στη Θεσπρωτία καθώς και η καλλιέργεια της αμπέλου σε
Ζίτσα και Μέτσοβο στην περιοχή των Ιωαννίνων. Συνολικά στις δύο Π.Ε. παρουσιάζεται
μείωση της γεωργικής γης.
Φυτική Παραγωγή (κύριες καλλιέργειες)
Στην περιοχή παρέμβασης της Π.Ε. Ιωαννίνων η γεωργική γη καλύπτει 337.000 στέμματα
περίπου (328.000 το 2001 & 365.000 το 1991)από τα οποία 223.000 στρέμματα καλύπτουν
τα λιβάδια και οι βοσκότοποι (ποσοστό 66%) ενώ οι αγραναπαύσεις ανέρχονται περίπου
στα 6.600 στρ. Η καλλιεργούμενη έκταση παρουσιάζει σαφή τάση μείωσης ανά δεκαετία.
(ΠΙΝΑΚΑΣ 19, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V).
Τη μεγαλύτερη έκταση καταλαμβάνουν με διαφορά οι αροτραίες καλλιέργειες,
ακολουθούν με μικρά ποσοστά η κηπευτική γη, οι αμπελώνες και οι δενδρώδεις
καλλιέργειες. (ΠΙΝΑΚΑΣ 19, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V).
Συγκεκριμένα, (ΠΙΝΑΚΑΣ 20, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V), η κατηγορία αροτραίων καλλιεργειών
περιλαμβάνει εκτάσεις που καλλιεργούνται με αραβόσιτο, κτηνοτροφικά φυτά (μηδική,
τριφύλλι), δημητριακά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη) και πατάτες. Οι αροτραίες καλλιέργειες που
αποτελούν και την σημαντικότερη κατηγορία καλλιεργειών στον νομό, όπως παρατηρούμε
διαχωρίζονται σε μια πληθώρα προϊόντων. Το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των προϊόντων
είναι ενδεικτικό ότι χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή, λόγω του μεγάλου ζωικού κεφαλαίου
που υπάρχει στην περιοχή και στις περισσότερες των περιπτώσεων αποτελεί καλλιέργεια
των ιδίων των κατόχων του ζωικού κεφαλαίου (κτηνοτρόφων). Οι περιοχές με την
μεγαλύτερη έκταση παραγωγής είναι οι Δημοτικές Ενότητες Πασσαρώνος, Παμβώτιδος,
Κόνιτσας, Άνω Καλαμά και Καλπακίου.
Η μηδική καλλιεργείται τόσο σε πεδινές όσο και σε ορεινές περιοχές και παρουσιάζει μια
τάση αύξησης της καλλιέργειας σε βάρος του αραβοσίτου. Η Π.Ε. Ιωαννίνων είναι
ελλειμματική στους σανούς ψυχανθών. Ο κυριότερος όγκος των ειδών αυτών παράγεται
στο λεκανοπέδιο της Κόνιτσας, στην περιοχή του ποταμού Καλαμά αλλά και στο
λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων.
Η καλλιέργεια του αραβόσιτου περιορίζεται στις πεδινές αρδευόμενες εκτάσεις.
Παρουσιάζει τάση μείωσης της καλλιεργούμενης έκτασης, η οποία οφείλεται στη μείωση
της τιμής του. Αν και η παραγωγή δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στη διάθεση εκτιμάται ότι
θα συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον.
Το μέσο μέγεθος των αροτραίων καλλιεργειών ανέρχεται σε 16,5 στρ. στις πεδιάδες ενώ
στον ορεινό όγκο υπολογίζεται σε 6,82 στρέμματα. Η καλλιέργεια είναι πλήρως
εκμηχανισμένη και δεν αντιμετωπίζει προβλήματα.
Στην Π.Ε. Ιωαννίνων οι καλλιέργειες θερμοκηπίου καταλαμβάνουν πολύ μικρή έκταση. Η
αλματώδης αύξηση έγινε λόγω των καλών οικονομικών αποτελεσμάτων που
επιτυγχάνονται με τη διάθεση των κηπευτικών στη ντόπια αγορά.
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Γίνονται δύο καλλιέργειες (Μάρτιο έως Οκτώβριο) με ντομάτα, φασολάκι, αγγούρι και
Οκτώβριο έως Μάιο με μαρούλι και φυλλώδη λαχανικά.
Στα κατηγορία «μποστανικά» να αναφέρουμε το πεπόνι Κονίτσης, ένα προϊόν γνωστό στην
συνείδηση του τοπικού καταναλωτή, για την ιδιαίτερη γεύση του, αλλά δεν υπήρχαν
ικανοποιητικές ενδείξεις για την ποσότητα παραγωγής
Η επιχειρηματική καλλιέργεια της πατάτας καταλαμβάνει έκταση 2.000 περίπου στρ. σαν
ανοιξιάτικη καλλιέργεια και 1.000 στρ. σαν φθινοπωρινή. Η καλλιεργούμενη έκταση
παρουσιάζει αυξομειώσεις που οφείλονται κυρίως στην τύχη της προηγούμενης
καλλιέργειας πατάτας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Δημοτική Ενότητα Εγνατίας η
καλλιέργεια γίνεται για την παραγωγή βρώσιμης πατάτας αλλά και για παραγωγή σπόρου
πατάτας ενώ οι παραγόμενες ποσότητες θεωρούνται πολύ καλής ποιότητας και διατίθενται
στην αγορά χωρίς καμιά περαιτέρω τυποποίηση ή επεξεργασία, αλλά με ονομασία τοπικού
προϊόντος, γνωστό ως πατάτες Χρυσοβίτσας.
Στην Π.Ε. Ιωαννίνων ενδιαφέρον παρουσιάζει η καλλιέργεια των οσπρίων, η οποία
εντοπίζεται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των Ζαγοροχωρίων. Το παραγόμενο προϊόν
διακρίνεται για τα εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Επιπλέον η καλλιέργεια
παρουσιάζει εμπορικό ενδιαφέρον, αφού τα προϊόντα βρίσκουν κανονική διέξοδο στην
αγορά και απορροφούνται στο σύνολό τους από την τοπική αγορά της πόλης των
Ιωαννίνων και μάλιστα ως ονομαστά τοπικά προϊόντα (ξακουστοί ‘’ Ζαγορίσιοι γίγαντες’’,
‘’φασόλια Ζαγορίου’’ κλπ.).
Στην Π.Ε. Ιωαννίνων, οι κύριες δενδροκομικές καλλιέργειες είναι ήσσονος σημασίας και
λίγοι είναι συστηματικοί δενδρώνες. (ΠΙΝΑΚΑΣ 20, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V).
Η καλλιέργεια ροδακινιών εστιάζεται στην περιοχή της Κόνιτσας, ενώ καρυδιές (ποσοστό
48% σε σχέση με τα συνολικά στρέμματα των δενδρωδών καλλιεργειών) και αμυγδαλιές
συναντώνται ως επί το πλείστον σε ορεινές περιοχές της Π.Ε., σε εκτατικής μορφής
καλλιέργειες και μεμονωμένα δένδρα.
Όσον αφορά στην καλλιέργεια αμπέλου, στην συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν δύο
αμπελουργικές ζώνες της Ζίτσας και του Μετσόβου. Στις αμπελουργικές ζώνες
καλλιεργούνται αμπέλια για την παραγωγή οίνου με βασικότερη ποικιλία την «Ντεμπίνα»,
λευκή ποικιλία συνιστώμενη για την περιοχή, που δίνει λευκά κρασιά (ΟΠΑΠ - Ονομασίας
Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος) με ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, ενώ
ευρέως καλλιεργούνται και οι ποικιλίες Capernet sauvignon, Merlot κ.α. Εκτός βέβαια από
τη γηγενή ποικιλία ΝΤΕΜΠΙΝΑ, καλλιεργούνται και δύο άλλες τοπικές ποικιλίες που είναι το
Βλάχικο και το Μπεκάρι. Οι αναλογίες λευκού και κόκκινου σταφυλιού είναι 9 προς 1
περίπου. Η υφιστάμενη κατάσταση κρίνεται σε γενικές γραμμές καλή.
Το τοπωνύμιο "ΖΙΤΣΑ" που είναι συνώνυμο της εξαιρετικής ποιότητας κρασιά (ΟΠΑΠ Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος). Επίσης τα παραγόμενα κρασιά από τα
Κτήματα Αβέρωφ, στο Μέτσοβο είναι εμπορικά επιτυχημένα και αρκετά καλής ποιότητας.
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Στην περιοχή παρέμβασης της Π.Ε. Ιωαννίνων υπάρχουν τα παρακάτω αρδευτικά έργα:
1. Βελλάς – Παρακαλάμου: Εξυπηρετεί 12.000 στρέμματα που καλλιεργούνται με μηδική
και αραβόσιτο και τα τελευταία χρόνια με πατάτα.
2. Κουκλιών Μαζαρακίου: Βρίσκεται σε συνέχεια από το προηγούμενο εξυπηρετεί 5.000
στρέμματα, τα οποία καλλιεργούνται με αραβόσιτο και μηδική.
3. Κόνιτσας, Καλλιθέας, Κλειδωνιάς: Εξυπηρετεί 16.000 στρέμματα στην περιοχή της
Κόνιτσας και καλλιεργείται με μηδική, αραβόσιτο και μικρές εκτάσεις με κηπευτικά και
ροδακινιές.
Στην περιοχή παρέμβασης της Π.Ε. Θεσπρωτίας η γεωργική γη καλύπτει 272.000 στέμματα
από τα οποία 117.000 στρέμματα καλύπτουν τα λιβάδια και οι βοσκότοποι (ποσοστό 47%)
ενώ οι αγραναπαύσεις ανέρχονται περίπου στα 1.150 στρ και χαρακτηρίζεται ως μικρό.
(ΠΙΝΑΚΑΣ 19, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)
Τη μεγαλύτερη έκταση καταλαμβάνουν οι δενδρώδεις καλλιέργειες με διπλάσιο ποσοστό
(84.000 στρέμματα) σε σχέση με τις οι αροτραίες καλλιέργειες (κτηνοτροφικά φυτά –
46.000 στρέμματα). (ΠΙΝΑΚΑΣ 19, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)
Στην Π.Ε. Θεσπρωτίας η μηδική καλλιεργείται σε πεδινές - αρδευόμενες εκτάσεις αλλά και
σε ορεινές περιοχές και υπάρχει τάση αύξησης της παραγωγής λόγω του κατωτέρου
οικονομικού αποτελέσματος που δίνει σε σχέση με το καλαμπόκι. Η διάθεση γίνεται εντός
της Π.Ε. και δεν καλύπτει τις ανάγκες της ντόπιας κτηνοτροφίας. (ΠΙΝΑΚΑΣ 20, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
V).
Ο αραβόσιτος καλλιεργείται σε πεδινές αρδευόμενες εκτάσεις, καταλαμβάνει 17.000 στρ.
και υπάρχει τάση μείωσης λόγω χαμηλών τιμών.
Πτώση παρουσιάζει η καλλιέργεια ρυζιού στην Π.Ε. Θεσπρωτίας. Η καλλιέργεια αξιοποιεί
παθογενή εδάφη της περιοχής και γίνεται κατά βάση από παραγωγούς - επιχειρηματίες
από την περιοχή των Σερρών.
Στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, τα τελευταία χρόνια η καλλιέργεια του καρπουζιού γνώρισε μεγάλη
ανάπτυξη. Ήδη καλλιεργούνται 4.000 στρ. στον κάμπο Κεστρίνης και τη Σκάλα Φιλιατών και
ολόκληρη σχεδόν η παραγωγή προορίζεται για εξαγωγές κυρίως στην Ιταλία.
Στην Π.Ε. Θεσπρωτίας οι δενδρώδεις καλλιέργειες και συγκεκριμένα η πορτοκαλιά
καλλιεργείται κυρίως στην περιοχή Σαγιάδας - Κεστρίνης Αστροκκλησίου και λιγότερο στην
περιοχή Γλυκής. (ΠΙΝΑΚΑΣ 20, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V). Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες είναι 1.400
στρ. Βαλέντσια που προορίζεται αποκλειστικά σχεδόν για εξαγωγή και 600 στρ. με κοινά
πορτοκάλια κυρίως στην περιοχή της Γλυκής που διατίθενται για χυμοποίηση ή στο
εσωτερικό εμπόριο.
Η μανταρινιά καλλιεργείται στις ίδιες περιοχές με την πορτοκαλιά. Καλλιεργείται
αποκλειστικά η ποικιλία Κλημεντίνη και η παραγωγή διατίθεται κατά 80% σε εξαγωγές που
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συσκευάζουν - τυποποιούν και εξάγουν τα μανταρίνια από άλλες περιοχές κυρίως της
Δυτικής Μακεδονίας ενώ το υπόλοιπο 20% διατίθεται στην εσωτερική αγορά.
Τα μανταρίνια είναι πολύ καλής ποιότητας, οι φυτείες νέες, σύγχρονες και δεν
αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα προβλήματα στη διάθεση.
Στην Π.Ε. Θεσπρωτίας η καλλιέργεια της προς ελαιοποίηση ελιάς καταλαμβάνει τη
μεγαλύτερη έκταση από όλες τις καλλιέργειες και καλλιεργείται τόσο σε πεδινές όσο και
ημιορεινές λοφώδεις εκτάσεις και παρουσιάζει μια μικρή άνοδο. Σχεδόν όλη η καλλιέργεια
είναι ξηρική. Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες είναι η Ντόπια Μεσόκαρπη και σε λιγότερη
έκταση η Λιανοληά Κερκύρας.
Οι καλλιέργειες για την παραγωγή βρώσιμων ελαίων καταλαμβάνουν περίπου 75.000 στρ.
με τάση μείωσης λόγω εκρίζωσης φυτειών στην περιοχή Παραμυθιάς. Καλλιεργείται η
τοπική ποικιλία Μπολιάνα.
Το 70% της ποσότητας ελαιοποιείται λόγω έλλειψης υποδομών επεξεργασίας και εμπορίας
ως βρώσιμη (τα τελευταία χρόνια έχει κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο τυποποίησης
βρώσιμης ελιάς στη Φασκομηλιά της Δ.Ε. Συβότων).
Tο συντριπτικό ποσοστό καλλιεργειών είναι μικρού μεγέθους με αποτέλεσμα να μην
μπορεί να εξασφαλίσει ικανοποιητικό εισόδημα και επομένως βιωσιμότητα. Αυτή η μεγάλη
διασπορά του δυναμικού της περιοχής σε πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις σε συνδυασμό με
την έλλειψη τυποποίησης ελαιόλαδου, μεταποίησης βρώσιμων ελιών, της ανύπαρκτης
οργάνωσης εμπορίου των ελαιοκομικών προϊόντων και τα προβλήματα που έχει η
καλλιέργεια της ελιάς έχουν φέρει σε φθίνουσα κατάσταση την καλλιέργεια της ελιάς στην
περιοχή.
Στην Π.Ε. Θεσπρωτίας η καλλιέργεια του ακτινίδιου γίνεται στον κάμπο της Κεστρίνης και
Σκάλας Φιλιατών.
Στην περιοχή παρέμβασης της Π.Ε. Θεσπρωτίας έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται τα
παρακάτω εγγειοβελτιωτικά έργα:
1. Παραμυθιάς: Το έργο αφορά 30.000 στρ. Η έκταση σήμερα καλλιεργείται κυρίως με
μηδική, αραβόσιτο και σε μικρή έκταση με βρώσιμη ελιά.
2. Μαργαριτίου: Εξυπηρετεί 8.500 στρ. Ήδη έχουν εκτελεσθεί 5-6 γεωτρήσεις από τις
οποίες θα αρδεύεται η περιοχή. Κύριες καλλιέργειες της περιοχής ο αραβόσιτος και η
μηδική.
3. Σκάλας Φιλιατών: Άρδευση έκτασης 15.000 στρ. με κλειστό δίκτυο. Η έκταση
καλλιεργείται με μηδική, αραβόσιτο, καρπούζι, ακτινίδια.
4. Σαγιάδας - Κεστρίνης κ.λ.π.: Εξυπηρετεί 33.000 στρ. Κύριες καλλιέργειες είναι
μανδαρινιά, πορτοκαλιά, μηδική, αραβόσιτος, καρπούζι. Αρκετή έκταση υποφέρει από
κακή στράγγιση.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

76

5. Κορίτιανης – Δράμεση: Εξυπηρετεί 2.500 στρ. τα οποία καλλιεργούνται με μηδική και
αραβόσιτο.
6. Φοινικίου-Φιλιατών: Εξυπηρετεί 5.500 στρ.

Ζωική Παραγωγή (κύριες εκτροφές)
Στην περιοχή παρέμβασης της Π.Ε. Ιωαννίνων η κτηνοτροφία, όπως άλλωστε και σε
ολόκληρη την περιφέρεια Ηπείρου, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτελεί το
δυναμικότερο τομέα της τοπικής οικονομίας. Στην περιοχή παρέμβασης των Ιωαννίνων οι
κυριότερες εκτροφές είναι η αιγοπροβατοτροφία, η αγελαδοτροφία η πτηνοτροφία, και σε
μικρότερο βαθμό η χοιροτροφία, η μελισσοκομία και η ιχθυοκαλλιέργεια. (ΠΙΝΑΚΑΣ 21,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V).
Η αιγοπροβατοτροφική δραστηριότητα που ασκείται στην περιοχή, όπως άλλωστε και σε
ολόκληρη την Ήπειρο, είναι η εκτατικής κυρίως μορφής, ενώ παρατηρείται μια τάση
ημιεντατικοποίησης της κυρίως στις πεδινές περιοχές του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, στην
πεδιάδα της Κόνιτσας και στην περιοχή του Καλπακίου. Η ασκούμενη αυτή μορφή της
αιγοπροβατοτροφίας, εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα προϊόντων (γάλα, κρέας), δεν
χαρακτηρίζεται όμως από τις μεγάλες αποδόσεις. Πολλές από τις λειτουργούσες
εκμεταλλεύσεις χρησιμοποιούν ιδιοπαραγόμενες ζωοτροφές για την κάλυψη ενός
τουλάχιστον μέρους των αναγκών του ζωικού κεφαλαίου. Μεγάλο πλεονέκτημα της
περιοχής είναι η ύπαρξη βοσκοτόπων που εξασφαλίζουν βόσκηση την μεγαλύτερη περίοδο
του χρόνου. Θα ήταν δύσκολο να ξεχωρίσουμε κάποιες αυτόχθονες φυλές στην περιοχή
καθώς υπήρξαν διασταυρώσεις με σκοπό την αύξηση του ζώντος βάρους του σφάγιου και
της γαλακτοπαραγωγής. Ο μεγαλύτερος αριθμός παραγωγών και ζώων εντοπίζεται στο
Δήμο Ιωαννιτών και γύρω από το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Το σύνολο σχεδόν των μονάδων
είναι οικογενειακού χαρακτήρα με απόλυτο βαθμό αυτοαπασχόλησης, πλημμελούς
οργάνωσης και όχι καθετοποιημένες.
Το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής τους το διαθέτουν στην αγορά χωρίς
κανενός είδους επεξεργασία, ενώ ένα πολύ μικρό μέρος κυρίως γάλακτος τυροκομείται με
παραδοσιακό τρόπο για ίδια κατανάλωση ή και περιορισμένη εμπορία.
Η βοοτροφία δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στην Π.Ε. Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα στην
περιοχή παρέμβασης λειτουργεί περιορισμένος αριθμός μονάδων εντατικής και
ημιεντατικής μορφής, ενώ διάσπαρτα σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα εκτρέφονται
σε μικρές εκτατικές εκμεταλλεύσεις ζώα. Η εκτροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής δεν
είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη. Ο μεγαλύτερος αριθμός παραγωγών εντοπίζεται στις
Δημοτικές Ενότητες Ανατολής και Παμβώτιδας στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Η κύρια φυλή
που εκτρέφεται είναι η Holstein ή απόγονοι αυτής. Οι συστηματικής μορφής
εκμεταλλεύσεις (>20 αγελάδων) που αποτελούν το 73,3% των εκτρεφόμενων αγελάδων,
οικογενειακού κυρίως τύπου, είναι αρκετά αξιόλογες και μέσου μεγέθους 41,64 κεφαλές Το
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σύνολο της ποσότητας του παραγόμενου γάλακτος διατίθεται σε γαλακτοβιομηχανίες της
περιοχής και κυρίως στη ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. που το χρησιμοποιεί για την νωπή παστεριωμένη
διάθεσή του, την παραγωγή γιαουρτιού κλπ.
Αντίθετα Στην Ήπειρο εκτρέφεται το 20% περίπου των θηλαζουσών αγελάδων σε
εκμεταλλεύσεις μέσου μεγέθους 22 αγελάδων σε ένα σύστημα ελεύθερης βοσκής.
Ο κλάδος της εντατικής πτηνοτροφίας έχει μακρά παράδοση και μεγάλη ανάπτυξη στην
περιοχή των Ιωαννίνων. Η κρεατοπαραγωγός πτηνοτροφία κατέχει το συντριπτικά
μεγαλύτερο ποσοστό της δραστηριότητας του κλάδου και ακολουθεί η αυγοπαραγωγός
πτηνοτροφία. Συνολικά στην περιοχή παρέμβασης λειτουργούν περίπου 550 μικρές
(αύξηση σε ποσοστό 10% την τελευταία δεκαετία) και οικογενειακού χαρακτήρα
πτηνοτροφικές επιχειρήσεις κρεατοπαραγωγικής κατεύθυνσης, οι οποίες παρότι διαθέτουν
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και επιχειρηματική αυτοτέλεια, είναι συμβεβλημένες με τις δύο
(2) μεγάλες και απόλυτα καθετοποιημένες επιχειρήσεις του Νομού (ΑΠΣΙ και Νιτσιάκος ΑΕ),
οι οποίες παραλαμβάνουν τα προϊόντα τους, τα επεξεργάζονται, τα τυποποιούν και τα
διαθέτουν στην αγορά οι ίδιες. Πληροφοριακά αναφέρεται ότι οι δύο (2) μεγάλες
λειτουργούσες επιχειρήσεις στην Π.Ε., τροφοδοτούν τα μέλη, που είναι συνεταίροι ή
συνεργάτες τους, με τους νεοσσούς κρεατοπαραγωγής, με τις απαραίτητες πτηνοτροφές
κλπ ενώ έχουν και την ευθύνη της πλήρους ιατρικής και ζωοτεχνικής υποστήριξης των
μικρών μονάδων. Η συνολική ετήσια παραγωγή όλων των κρεατοπαραγωγικών μονάδων
ανέρχεται σε περίπου 58 εκατ. κοτόπουλα. Από στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης
Ιωαννίνων από τις εκμεταλλεύσεις με κοτόπουλα κρεοπαραγωγής σφάζοντας 2.400.000
κοτόπουλα μηνιαίως.
Η αυγοπαραγωγός πτηνοτροφία εκπροσωπείται στην Π.Ε. Ιωαννίνων από δώδεκα (12)
μονάδες το 2005, που λειτουργούν αυτοτελώς και αυτοδύναμα και παράγουν αυγά
βρώσιμα. Πρόκειται για μικρού έως μεσαίου μεγέθους μονάδες, των οποίων η ποιότητα
των παραγόμενων προϊόντων θεωρείται υψηλή. Δίνουν προς σφαγή 200.000 κότες/15
μήνες.
Επίσης και ο αριθμός των εκτρεφόμενων ορνίθων αναπαραγωγής αυξήθηκε πολύ την
τελευταία δεκαετία. Οι τρεις μεγάλες επιχειρήσεις της Π.Ε. που εκτρέφουν όρνιθες
αναπαραγωγής (Α.Π.Σ.Ι., Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε., ΣΙΩΠΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.), μαζί με τις
όρνιθες που εκτρέφει ο πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Άρτας καλύπτουν το 60% περίπου
της πανελλήνιας παραγωγής.
Στην Π.Ε. οι εκμεταλλεύσεις με πατρογονικά φτάνουν τις 55 το 2005 δίνοντας προς σφαγή
600.000 κότες/15 μήνες.
Τέλος στην Π.Ε.. εκτρέφονται πάνω από 600.000 κοτόπουλα χωρικής πτηνοτροφίας.
Η χοιροτροφία όπως σε όλο στην Π.Ε. Ιωαννίνων δεν είναι αναπτυγμένη και παρουσιάζει
τάσεις συρρίκνωσης. Καμιά χοιροτροφική επιχείρηση δεν ήταν καθετοποιημένη έως το
βαθμό της μεταποίησης. Καμιά εκτροφή δε χρησιμοποιεί ως μέθοδο αναπαραγωγής την
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τεχνητή σπερματέγχυση. Σημειώνεται ότι μόνο σε 2 χοιροτροφικές μονάδες λειτουργεί
βιολογικός καθαρισμός.
Η μελισσοκομία στην περιοχή παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης Ο κλάδος
ξεπερνά σιγά-σιγά την παραδοσιακή του μορφή και παρά τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει έχει τη δυναμική να αναπτυχθεί σαν ένας από τους πλέον
εκσυγχρονισμένους κλάδους γεωργικής δραστηριότητας. Η δυναμική αυτή οφείλεται στις
μεγάλες σε έκταση μελισσοβοσκές της Π.Ε. (εσπεριδοειδή, ανοιξιάτικο και φθινοπωρινό
ρείκι, κουμαριά, έλατο κ.τ.λ.) στην ύπαρξη από παλιά αρκετών καλών μελισσοκομικών
μονάδων και την απασχόληση πολλών, εδώ και αρκετά χρόνια, με την παραγωγή βασιλικού
πολτού. Η μελισσοκομία ασκείται σε όλο και μεγαλύτερο ποσοστό από παραγωγούς που
έχουν τη μελισσοκομία ως κύριο κλάδο εκμετάλλευσης, χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκές
κυψέλες. Στον κλάδο της μελισσοκομίας δραστηριοποιούνται 400 – 430 μελισσοτρόφοι Ο
μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων με την επωνυμία "ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ" αριθμεί 350 μέλη.
Στην περιοχή παρέμβασης της Π.Ε. Θεσπρωτίας η κτηνοτροφία, αποτελεί την κύρια
δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα της περιοχής. Αυτό φαίνεται τόσο από την έκταση
που καταλαμβάνουν οι βοσκότοποι. Οι αροτραίες καλλιέργειες της περιοχής παρέμβασης
έχουν αποκλειστική σχεδόν κατεύθυνση προς την παραγωγή ζωοτροφών. Όσον αφορά τις
εκτροφές στην περιοχή εξειδικεύονται στην αιγοπροβατοτροφία και στην βοοτροφία. Οι
υπόλοιπες εκτροφές είναι ελάχιστες στον αριθμό και διάσπαρτες (ΠΙΝΑΚΑΣ 21,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V).
Στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας παρατηρούμε ότι συνολικά στην περιοχή υπάρχουν
2189 αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες εκτρέφονται συνολικά 154.342
αιγοπρόβατα. Όπως παρατηρείται από τον ΠΙΝΑΚΑ 21, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, σε όλες τις
Δημοτικές Ενότητες των τριών Δήμων της περιοχής παρέμβασης υπάρχει μεγάλος αριθμός
αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Συγκεκριμένα στη Παραμυθιά είναι
εγκαταστημένες 586 εκμεταλλεύσεις ενώ ακολουθούν οι Φιλιάτες με 458 εκμεταλλεύσεις,
ενώ χαρακτηρίζονται για την παλαιότητα των εγκαταστάσεων που σε αρκετές περιπτώσεις
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων.
Όσον αφορά την Βοοτροφία στην περιοχή παρέμβασης της ΠΕ Θεσπρωτίας υπάρχουν 35
εκμεταλλεύσεις αγελάδων γαλακτοπαραγωγής που αριθμούν 896 ζώα. Αντίστοιχα ο
αριθμός των εκμεταλλεύσεων αγελάδων ελευθέρας βοσκής ανέρχεται στις 331 με 21.638
ζώα. Οι εκμεταλλεύσεις είναι κατά κανόνα εκτατικής μορφής. Και στη Θεσπρωτία
παρατηρείται η εκτροφή ντόπιων αβελτίωτων ή ημιβελτιωμένων αγελάδων ελευθέρας
βοσκής (θηλάζουσες αγελάδες), οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν άγονες
ορεινές και ημιορεινές περιοχές όπως και στην Π.Ε. Ιωαννίνων. Το μεγαλύτερο ποσοστό
(48%) των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής εκτρέφεται στην Πρέβεζα και το μεγαλύτερο
ποσοστό (50%) των θηλαζουσών αγελάδων εκτρέφεται στη Θεσπρωτία. Στην περιοχή
παρέμβασης της Π.Ε. Θεσπρωτίας παρατηρείται μεγάλος αριθμός μετακινούμενων
κτηνοτροφών οι οποίοι κατά τη διάρκεια του έτους μετακινούνται σε ορεινές περιοχές
κυρίως στις Κοινότητες Αετομηλίτσας και Φούρκας του Νομού Ιωαννίνων.
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Η χοιροτροφία στην περιοχή παρέμβασης δεν υπάρχουν συστηματικά χοιροστάσια παρά
μόνο εκτροφή μικρού αριθμού χοίρων σε οικόσιτη μορφή και πρόχειρες εγκαταστάσεις.
Συνολικά συναντάμε 51 μικρές εκμεταλλεύσεις με συνολικό αριθμό χοιρομητέρων 1029.
Στην Π.Ε Παραμυθιάς είναι εγκατεστημένες 19 που καλύπτουν σχεδόν το μισό ζωικό
κεφάλαιο (412 χοιρομητέρες).
Ο κλάδος της πτηνοτροφίας δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος στην περιοχή παρέμβασης
της ΠΕ Θεσπρωτίας όπως στην ΠΕ Ιωαννίνων παρά μόνο ένα συστηματικό πτηνοτροφείο
στην Παραμυθιά. Τα περισσότερα πτηνοτροφεία αφορούν πρόχειρες εγκαταστάσεις για την
κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης. Αυτό που παρατηρείται
επομένως είναι η εκτροφή κοτόπουλων, σε μικρό αριθμό τα οποία είναι ελεύθερα στον
αγρό, σχεδόν σε κάθε αγροτική οικογένεια για αυτοκατανάλωση, καθώς επίσης και μια
ποσότητα των αυγών και των κοτόπουλων που παράγεται να πωλείται στην τοπική αγορά.
Στην Π.Ε. Θεσπρωτίας ο κλάδος της μελισσοκομίας δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος.
Υπάρχει ο Μελισσοκομικός Συν/σμός Σουλίου που καλύπτει τις περιοχές Παραμυθιάς και
Αχέροντα με 30 μέλη και 2.000 κυψέλες. Τα μελισσοκομικά βιβλιάρια στην Π.Ε. είναι 200.
Από τα καλλιεργούμενα φυτά και εδώ τα εσπεριδοειδή είναι η καλύτερη μελισσοβοσκή
από τα καλλιεργούμενα φυτά, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αυτοφυής βλάστηση στις
ορεινές περιοχές της Μουργκάνας.

Κύριες χρήσεις αγροτικής γης
Η συνολική καλλιεργούμενη έκταση στην περιοχή παρέμβασης συνεχώς συρρικνώνεται. Η
χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση το 2009 για την περιοχή παρέμβασης ανέρχεται σε
588.000 στρέμματα ενώ το 2001 ήταν 614.000 στρέμματα. Παρατηρείται εγκατάλειψη των
βοσκότοπων και αύξηση των εκτάσεων που καλλιεργούνται ή βρίσκονται σε αγρανάπαυση.
Παράλληλα, ολοένα και μεγαλύτερη έκταση χαρακτηρίζεται ως δασική, με τους
περιορισμούς που αυτό συνεπάγεται. Από τα 651.000 στρέμματα γεωργικής γης στην
περιοχή παρέμβασης τα 588.000 χρησιμοποιούνται (καλλιέργειες και λιβάδια και
βοσκότοποι) ποσοστό 90% ενώ το υπόλοιπο 10% αποτελούν οι μη καλλιεργούμενες
εκτάσεις, και λοιπές εκτάσεις και αγραναπαύσεις. Μελετώντας τον ΠΙΝΑΚΑ 22,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, σε συνδυασμό με τον Πίνακα 19, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, προκύπτει ότι Οι
αγραναπαύσεις αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,3% της συνολικής γεωργικής γης (7.758
στρέμματα) ιδιαίτερα χαμηλό που γίνεται ακόμη μικρότερο στην περιοχή παρέμβασης της
Π.Ε. Θεσπρωτίας (0,46%) καθώς από τα 550.000 περίπου στρέμματα γεωργικής γης μόλις τα
1.152 αποτελούν οι αγραναπαύσεις. Το αντίστοιχο ποσοστό αγρανάπαυσης για την περιοχή
παρέμβασης της Π.Ε. Θεσπρωτίας ανέρχεται σε 1,97%. Από τα 588.000 στρέμματα
χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης ποσοστό 57,82% αποτελούν τα λιβάδια και οι
βοσκότοποι (340.000 στρ. περίπου) ενώ οι καλλιεργούμενες εκτάσεις (ετήσιες και
δενδρώδης καλλιέργειες) ανέρχονται σε 238.500 στρ. περίπου (ποσοστό 40% περίπου). Από
αυτά ποσοστό 61% καλύπτουν οι ετήσιες καλλιέργειες (αραβόσιτος, μηδική, κτηνοτροφικά
φυτά κυρίως), 37% οι δενδρώδεις και 1,7% οι εκτάσεις αμπέλου.
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Για την περιοχή παρέμβασης της Π.Ε. Θεσπρωτίας από τα 251.000 στρέμματα
χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης 117.000 περίπου στρέμματα, ποσοστό 46,60%
αποτελούν τα λιβάδια και οι βοσκότοποι. Ποσοστό 18,40% καλύπτουν οι ετήσιες
καλλιέργειες που αφορούν καλλιέργειας ζωοτροφών σε συντριπτικό ποσοστό και 35,50% οι
δενδρώδεις με κυρίαρχη την ελιά (βρώσιμη ή για ελαιοποίηση) και δευτερευόντως τα
εσπεριδοειδή. (ΠΙΝΑΚΑΣ 22, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)
Για την περιοχή παρέμβασης της Π.Ε. Ιωαννίνων από τα 337.000 στρέμματα
χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης 223.000 περίπου στρέμματα, ποσοστό 66,17%
αποτελούν τα λιβάδια και οι βοσκότοποι. Ποσοστό 29,40% καλύπτουν οι ετήσιες
καλλιέργειες και 1,3% η καλλιέργεια της αμπέλου. Οι συστηματικοί δενδρώνες
απουσιάζουν καλύπτοντας μόλις 1,3% όσο και η καλλιέργεια της αμπέλου (ΠΙΝΑΚΑΣ 22,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V).

Παραγωγή αγροτικών προϊόντων
Φυτική Παραγωγή
Στην περιοχή παρέμβασης της Π.Ε. Ιωαννίνων τα κυριότερα παραγόμενα προϊόντα των
αροτραίων καλλιεργειών που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές με κυριότερο τον αραβόσιτο
και η άμπελος. Για το έτος 2009 παράχθηκαν σχεδόν 132.000 τόνοι αραβόσιτου και σχεδόν
149.000 τόνοι σταφυλιών με συντριπτικό ποσοστό για οινοποίηση. Ως προς τις υπόλοιπες
ετήσιες καλλιέργειες ξεχωρίζει η καλλιέργεια της πατάτας με ετήσια απόδοση για το 2009
315.000 τόνους.
Όπως ήδη αναφέρθηκε οι δενδροκομικές καλλιέργειες είναι ήσσονος σημασίας και λίγοι
είναι συστηματικοί δενδρώνες.
Στην περιοχή παρέμβασης της Π.Ε. Θεσπρωτίας ως κυριότερα προϊόντα, αναφέρονται οι
ζωοτροφές (αραβόσιτος, σανός μηδικής), ελιές και λάδι. Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι το
2009 παρήχθησαν στην Π.Ε. Θεσπρωτίας περίπου 45.000 τόνοι αραβόσιτου (32.000 τόνοι
το 2005-στοιχεία ΕΣΥΕ) με σχεδόν αποκλειστικό προορισμό τη διατροφή του ντόπιου
ζωικού κεφαλαίου.
Όσον αφορά την δενδροκομική παραγωγή στην περιοχή παρέμβασης της ΠΕ Θεσπρωτίας
έχουμε για το έτος 2009 23.320 τόνους βρώσιμων και ελαιοποιήσιμων ελιών (22.858 τόνοι
το 2004). Πολύ μικρότερες είναι οι παραγωγές άλλων δενδροκομικών καλλιεργειών.
Στοιχεία της παραγωγής στον τομέα της φυτικής παραγωγής για το έτος 2009
παρουσιάζονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 23 & 24 , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.
Πιστοποιημένα προϊόντα φυτικής παραγωγής που παράγονται στην περιοχή παρέμβασης
είναι τα κρασιά Ζίτσας «ΝΤΕΜΠΙΝΑ», προϊόντα της αμπελουργίας της περιοχής (κρασί)
παράγονται και τυποποιούνται από τρεις επιχειρήσεις που εδρεύουν στη Ζίτσα και
χαρακτηρίζονται ως Ο.Π.Α.Π. - Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας.
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Άλλα τοπικά προϊόντα που δε φέρουν κάποια πιστοποίηση αλλά, μπορούν με τις
απαραίτητες ενέργειες, να αποκτήσουν πιστοποιητικό γεωγραφικής ένδειξης είναι τα
φασόλια Ζαγορίου και οι Πατάτες Χρυσοβίτσας, μπορούν να πιστοποιηθούν τόσο για την
καλλιέργεια όσο και για την Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ). Οι ιδιαίτερες συνθήκες της
εκάστοτε περιοχής, το μικροκλίμα και η μακρά παράδοση στην καλλιέργεια τους είναι
στοιχεία που βοηθούν στην επίτευξη του στόχου αυτού.
Από τα «μποστανικά» προϊόντα αυτό που χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης είναι το πεπόνι
Κονίτσης, γνωστό στους κατοίκους του νομού για αρκετά χρόνια. Και αυτό το προϊόν μπορεί
να χειριστεί ανάλογα με τις πατάτες Χρυσοβίτσας.
Από την άμπελο έχουν καταγραφεί δύο ποικιλίες (μπεκάρι & βλάχικο) που καλλιεργούνται
στην περιοχή και έχουν χαρακτηριστικά που τις πριμοδοτούν, προς την κατεύθυνση της
πιστοποίησης προς την πιστοποίηση ως οίνος ονομασίας προέλευσης.

Ζωική Παραγωγή
Στην περιοχή παρέμβασης της Π.Ε. Ιωαννίνων η συνολική ποσότητα γάλακτος που
παράγεται για το 2012 ανέρχεται σε 49.758 τόνος ετησίως αυξανόμενη με την αντίστοιχη
του 2004 που ήταν 36.700 τόνοι. Από αυτό οι 28.137 τόνοι αφορούν πρόβειο και οι 7.933
γίδινο γάλα (32.100 τόνοι πρόβειο και 4.600 τόνοι γίδινο το 2004). Αξιοσημείωτη είναι η
παραγωγή μαλακών τυριών με κύριο προϊόν τη φέτα που για το 2012 η παραγωγή έφτασε
τους 12.348 τόνους ξεπερνώντας ολόκληρες Περιφέρειες της Ελλάδας σε παραγωγή. Η
παραγωγή πρόβειου κρέατος στην ΠΕ ανέρχεται σε 2.617 τόνους ενώ η παραγωγή γίδινου
τους 833 τόνους (στοιχεία 2012) Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση
της παραγόμενης ποσότητας ζωικών προϊόντων στην περιοχή που δεν είναι αποτέλεσμα
της αύξησης των ζώων αλλά οφείλεται κυρίως στη γενετική βελτίωση του ζωικού
πληθυσμού αλλά και στις συνθήκες εκτροφής, υγιεινής και διαχείρισης. Τέλος στην περιοχή
παρέμβασης η παραγωγή σε κρέας πουλερικών και κουνελιών ανέρχεται για το 2012 σε
34.330 τόνους καταλαμβάνοντας την 1η θέση πανελλαδικά.
Στην περιοχή παρέμβασης της Π.Ε. Θεσπρωτίας το γάλα και το κρέας είναι τα κυριότερα
κτηνοτροφικά προϊόντα έτσι για το έτος για το 2012 η συνολική παραγωγή ανήλθε στους
16.929 τόνους γάλα, από τους οποίους 1.158 τόνοι αγελαδινό, 10.321 τόνοι πρόβειο και
5.451 τόνοι αίγειο (για το 2003 συνολική παραγωγή 24.596 τόνους γάλα, από τους οποίους
1.650 τόνοι αγελαδινό, 14.346 τόνοι πρόβειο και 8.600 τόνοι αίγειο). Ακόμη παρήχθησαν
για το 20122.692 τόνοι κρέατος (3.550 τόνοι κρέατος το 2004), από το οποίο 796 τόνοι είναι
βοδινό, 1.059 τόνοι είναι πρόβειο και 636 τόνοι είναι αίγειο(950, 1.300, 1.000 οι αντίστοιχοι
τόνοι για το 2004), 135 τόνοι είναι χοιρινό και 165 τόνοι πουλερικών και κουνελιών (107 και
94 οι αντίστοιχοι τόνοι για το 2004).
Κυριότερο δευτερογενές κτηνοτροφικό προϊόν είναι το τυρί (3897 τόνοι μαλακών και 145
τόνοι σκληρών τυριών για το έτος 2012). Στα διάφορα μικρά τυροκομεία της περιοχής
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παρασκευάζονται τυριά μαλακά και σκληρά καθώς και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα από
το γάλα που συλλέγουν από τις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής. Στην περιοχή τις
μεγαλύτερες ποσότητες γάλακτος τις συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται και εμπορεύονται οι
δύο μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες «ΔΩΔΩΝΗ» και «ΗΠΕΙΡΟΣ».
Ακόμη παράγονται και άλλα παραδοσιακά προϊόντα του γάλακτος όπως βούτυρο, μυζήθρα,
γιαούρτι, γαλοτύρι και μερικά από αυτά με παραδοσιακό τρόπο αλλά σε πολύ μικρές
ποσότητες.
Όσον αφορά το κρέας διατίθεται στην τοπική αγορά αλλά και μέσω διάφορων εμπόρων σε
άλλες αγορές.
Παραδοσιακά στην περιοχή παράγεται πλήθος γαλακτοκομικών προϊόντων είτε από τους
ίδιους τους κτηνοτρόφους είτε σε μικρά τυροκομεία της περιοχής όπως φέτα, σκληρά
τυριά, γαλοτύρι, μυζήθρα, γιαούρτι κ.α. τα οποία παρότι είναι υψηλής ποιότητας
στερούνται πιστοποίησης. Το ίδιο συμβαίνει και με το αιγοπρόβειο και το μοσχαρίσιο
κρέας που λόγω της εκτατικής μορφής των εκτροφών είναι υψηλής ποιότητας αλλά δεν
είναι πιστοποιημένα.
Τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής παρέμβασης και συγκεκριμένα στην Π.Ε.
Ιωαννίνων, τα οποία είναι πιστοποιημένα είναι γαλακτοκομικά, πτηνοτροφικά ,
κτηνοτροφικά, φυτικά προϊόντα και προϊόντα χοιροτροφίας.
Αναλυτικά στοιχεία της παραγωγής στον τομέα της ζωικής παραγωγής για το έτος 2012
παρουσιάζονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 25, 26, 27 & 28, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.
Αξιοσημείωτο είναι ότι τα μόνα πιστοποιημένα προϊόντα που παράγονται στην περιοχή
παρέμβασης και έχουν αποκτήσει την πιστοποίηση ως Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης
(ΠΟΠ) είναι 4 τυροκομικά (γαλακτοκομικά) προϊόντα:


Κεφαλογραβιέρα (Παρασκευάζεται κυρίως στην περιοχής Δωδώνης Ηπείρου),



Φέτα (Παρασκευάζεται σε όλη την περιοχή παρέμβασης των δύο Περιφερειακών
Ενοτήτων Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας),



Μετσοβόνε (Είναι τυρί του οποίου η παραγωγή καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια
αποκλειστικά στο Μέτσοβο της ΠΕ Ιωαννίνων από όπου πήρε και το όνομα του),



Γαλοτύρι (Παρασκευάζεται σε όλη την περιοχή
Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας)

παρέμβασης

των δύο

Τα πτηνοτροφικά προϊόντα έχουν αποκτήσει το σήμα των ειδικών πτηνοτροφικών
εκτροφών και φτάνουν τις 119 στην περιοχή παρέμβασης των Ιωαννίνων.
Τα προϊόντα χοιροτροφίας είναι πιστοποιημένα κατά τα συστήματα διαχείρισης για την
διασφάλιση της ποιότητας του χοιρινού κρέατος AGRO 3.1, AGRO3.2. AGRO 3.3, AGRO 3.4
και AGRO 3.5.
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Τα προϊόντα φυτικής προέλευσης είναι πιστοποιημένα κατά τα Συστήματα Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή AGRO 2.1 και AGRO2.2.
Τα βιολογικά προϊόντα που είναι πιστοποιημένα στην περιοχή παρέμβασης είναι φυτικής
και ζωικής παραγωγής. Ταυτόχρονα για την μεταποίηση αυτών των προϊόντων έχουν
πιστοποιηθεί και ορισμένα τυποποιητήρια – συσκευαστήρια. Στην περιοχή οι παραγωγοί
βιολογικών προϊόντων είναι 69 ενώ οι μεταποιητές μόνο 2. Στη βιολογική κτηνοτροφία
πιστοποιημένες είναι 17 εκτροφές ως ακολούθως:
Είδος Ζώων
ΑΙΓΕΣ
288
ΒΟΟΕΙΔΗ
17
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 12600
ΠΡΟΒΑΤΑ
2478
ΜΕΛΙΣΣΙΑ
0
Άλλα τοπικά προϊόντα που δε φέρουν κάποια πιστοποίηση αλλά, μπορούν με τις
απαραίτητες ενέργειες, να αποκτήσουν κάποιο σήμα πιστοποίησης είναι το μέλι ως προϊόν
γεωγραφικής ένδειξης ή ονομασίας προέλευσης. Με μια προσεκτική εξέταση των ειδών
μελιού που παράγονται αλλά και της περιοχής που αναπτύσσονται τα μελίσσια, μπορεί να
δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ανάπτυξης. Επίσης η περιοχή ως επί το πλείστο
κτηνοτροφική, είναι λογικό να διαθέτει πληθώρα προϊόντων που θα μπορούσαν να
προταθούν για πιστοποίηση. Τοπικά προϊόντα όπως το μανούρι (ούρδα), το γιαούρτι, η
μυζήθρα, το ανθότυρο, η γραβιέρα αλλά και κάποια μετσοβίτικα τυριά (π.χ. Μετσοβέλα)
μπορούν να αποκτήσουν την ονομασία ονομασίας προέλευσης, αν γίνουν συντονισμένες
προσπάθειες καταγραφής και στήριξης της τοπικής παραγωγής. Ένα άλλο προϊόν που
μπορεί να αποκτήσει πιστοποίηση ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης ή ονομασίας
προέλευσης είναι και το μέλι. Με μια προσεκτική εξέταση των ειδών μελιού που
παράγονται αλλά και της περιοχής που αναπτύσσονται τα μελίσσια, μπορεί να
δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ανάπτυξης. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί
στην καλλιέργεια της πέστροφας. Με νερά από πηγές του ορεινού όγκου του νομού, οι
πέστροφες αποκτούν μια ιδιαίτερη γεύση και αποτελούν εδώ και χρόνια μέρος της
ηπειρώτικης διατροφής. Κάλλιστα μπορεί να χαρακτηριστεί, με τις κατάλληλες ενέργειες ως
προϊόν ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης. Το ίδιο ισχύει και για την καπνιστή
πέστροφα η οποία επεξεργάζεται σε ορισμένες συνθήκες, για να αποκτήσει την τελική της
μορφή. Τέλος ένα άλλο προϊόν που θα μπορούσε να αποκτήσει ιδιαίτερη πιστοποίηση είναι
και οι περίφημες καραβίδες της τεχνητής λίμνης Αώου. Με εξέταση των προδιαγραφών,
μπορούν να αποδειχθούν οι διαφορές από τις αντίστοιχες καραβίδες που υπάρχουν σε
άλλα μέρη και να αναδειχθεί ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης.
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Βαθμός μεταποίησης αγροτικών προϊόντων & Υπάρχουσα κατάσταση στην εμπορία
αγροτικών προϊόντων
Φυτική Παραγωγή
Στην περιοχή παρέμβασης της Π.Ε. Ιωαννίνων τα προϊόντα της αμπελουργίας της περιοχής
(κρασί) παράγονται και τυποποιούνται από τρεις επιχειρήσεις που εδρεύουν στη Ζίτσα και
μία που εδρεύει στο Μέτσοβο. Παράγουν εξαιρετικής ποιότητας κρασιά βιολογικών
καλλιεργειών και κρασιά ΟΠΑΠ Ζίτσα. Δύο από τις επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια
παράγουν και συσκευάζουν και τσίπουρο. Και οι 4 επιχειρήσεις παρουσιάζουν έντονη
εξαγωγική δραστηριότητα. Μικρότερα οινοποιεία απαντώνται στην περιοχή της Ζίτσας
αλλά και στην περιοχή του Μετσόβου και Λάκκας Σουλίου. Τσίπουρο παράγεται σε
ολόκληρη σχεδόν την περιοχή παρέμβασης. Ένα σημαντικό ποσοστό των προϊόντων
επεξεργάζεται από ιδιώτες που είτε είναι αμπελουργοί είτε όχι και ένα μέρος του
ιδιοκαταναλώνεται ενώ το υπόλοιπο διατίθεται σε περιορισμένη εμπορική κλίμακα, χύμα ή
εμφιαλωμένο. Αξίζει να η μονάδα παραγωγής τσίπουρου στο Μολυβδοσκέπαστο Κονίτσης.
Στην Π.Ε. Ιωαννίνων λειτουργεί μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης πατάτας στη
Χρυσοβίτσα. Στη Ζίτσα επίσης υπάρχει μια μικρή μονάδα που παράγει και συσκευάζει ξύδι
με ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα με τον νόμο 2601/98 το 2000
ιδρύθηκε στην Κόνιτσα μονάδα παραγωγής πουρέ.
Στην περιοχή παρέμβασης της Π.Ε. Θεσπρωτίας η μεταποίηση των προϊόντων φυτικής
παραγωγής περιορίζεται στην παραγωγή ελαιολάδου και στην επεξεργασία-συσκευασία
και τυποποίηση εσπεριδοειδών. Η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων στην περιοχή αφορά
αποκλειστικά την ελιά. Υπάρχουν 19 ελαιοτριβεία, τα περισσότερα από τα όποια στην
περιοχή Συβότων-Πέρδικας και μία επιχείρηση παραγωγής βρώσιμης ελιάς στην
Φασκομηλιά η οποία δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια εντασσόμενη στον Αναπτυξιακό
νόμο 2601/98 και συνεχώς εξελίσσεται. Οι υπόλοιπες ποσότητες χρησιμοποιούνται και
αυτές για την παραγωγή ελαιολάδου. Δεν υπάρχει καμία επιχείρηση συσκευασίας του
ελαιολάδου ούτε οργανωμένο εμπόριο στην περιοχή. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Π.Ε.
Θεσπρωτίας παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα του συνολικού ελαιόλαδου που παράγεται
στην Ήπειρο.
Η έλλειψη τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων σε συνδυασμό με την ανύπαρκτη
οργάνωση εμπορίου αγροτικών προϊόντων στην περιοχή έχει φέρει σε δυσμενή θέση πολλά
αξιόλογα προϊόντα της περιοχής.
Στην περιοχή της Δ.Ε. Σαγιάδας λειτουργούν και 2 μικρά συσκευαστήρια εσπεριδοειδών τα
οποία επεξεργάζονται και συσκευάζουν τα πολύ καλής ποιότητας εσπεριδοειδή της
περιοχής. Από αυτά το ένα κατασκευάστηκε τα τελευταία χρόνια με σχέδιο βελτίωσης.
Ακόμη στο Δ.Κ. Γλυκής έχει κατασκευαστεί στα πλαίσια των σχεδίων βελτίωσης γεωργικών
εκμεταλλεύσεων ένα μικρό συσκευαστήριο-ψυγείο εσπεριδοειδών. Τέλος στο Δ.Κ.
Πηγαδουλίων εδρεύει επιχείρηση που επεξεργάζεται και συσκευάζει εσπεριδοειδή και
καρπούζια. Ακόμη στον δήμο Ηγουμενίτσας εδρεύουν και άλλοι εξαγωγείς που
εμπορεύονται αγροτικά προϊόντα από τους οποίους ένας επεξεργάζεται συσκευάζει και
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τυποποιεί ρύζι, όσπρια και δημητριακά, και ένας συσκευάζει, τυποποιεί και εμπορεύεται
εσπεριδοειδή και ακτινίδια.
Στην Π.Ε. δεν υπάρχουν αμπελουργικές ζώνες και η αμπελουργία περιορίζεται σε μικρές
εκμεταλλεύσεις και σε εκμεταλλεύσεις για αυτοκατανάλωση. Το τσίπουρο αποτελεί
παραδοσιακό προϊόν της περιοχής και γενικότερα της Ηπείρου, όμως στην περιοχή
παράγεται σε μικρές ποσότητες για αυτοκατανάλωση ή διατίθεται χύμα σε μικρές
ποσότητες στην τοπική αγορά Στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου 2601/98 ιδρύθηκε μια
μονάδα παραγωγής τσίπουρου στους Φιλιάτες.
Η μοναδική μονάδα παραγωγής εισροών στην γεωργία που λειτουργεί στην περιοχή
μελέτης ιδρύθηκε στα πλαίσια του αναπτυξιακού νομού 2601/98 και αφορά την παραγωγή
οργανικού βιολογικού λιπάσματος. Ακόμη στο Ζερβοχώρι Παραμυθιάς μέσω του Leader II
ιδρύθηκε μια μονάδα παραγωγής ζωοτροφών.
Από τους πρωτοβάθμιους αγροτικούς συνεταιρισμούς στην περιοχή παρέμβασης δεν
υπάρχουν κάποιοι που να επιδεικνύουν κάποια ιδιαίτερη δραστηριότητα. Η Ένωση
Αγροτικών Συνεταιρισμών συγκεντρώνει τον αραβόσιτο που παράγεται στην περιοχή και
προμηθεύει τους κτηνοτρόφους μέσα από τις αποθήκες που διαθέτει σε διάφορες
Δημοτικές Ενότητες της ΠΕ όπως και στη Δημοτική Ενότητα Ηγουμενίτσας (σιλό 50 τόνων).
Η Ένωση διαθέτει αποθήκες στην Ηγουμενίτσα (600 m2) μέσα από τις οποίες προμηθεύει
τους αγρότες και με γεωργικά εφόδια.
Ζωική Παραγωγή
Στην Ήπειρο λειτουργούν 54 βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας γάλακτος συνολικής
δυναμικότητας 805 τόνων την ημέρα. Σε περίοδο αιχμής και σε ημερήσια βάση ο βαθμός
λειτουργίας ένας φτάνει κατά μέσο όρο το 70% ένας δυναμικότητάς ένας. Από τα
εργοστάσια αυτά επεξεργασίας γάλακτος τα 50 (90%) επεξεργάζονται μόνο πρόβειο και
γίδινο γάλα, ενώ τα υπόλοιπα επεξεργάζονται και αγελαδινό. Η βιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ
επεξεργάζεται το 94% του αγελαδινού και το 56% του πρόβειου γάλακτος.
Στην Π.Ε. Ιωαννίνων η παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων και η επεξεργασία
γαλακτοκομικών προϊόντων παρουσιάζει μεγάλο και πολλαπλό ενδιαφέρον. Τα
παραγόμενα προϊόντα (αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας) απορροφώνται από τοπικές
μεταποιητικές μονάδες ενώ ένα πολύ μικρό μέρος κυρίως γάλακτος τυροκομείται με
παραδοσιακό τρόπο για ίδια κατανάλωση ή και περιορισμένη εμπορία. Στη Π.Ε. Ιωαννίνων
λειτουργούν 22 τυροκομεία και 10 σταθμοί συγκέντρωσης γάλακτος που ανήκουν στην
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. (προμηθεύεται πρώτες ύλες από 14.000 παραγωγούς). Είναι η πιο δυναμική
εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων με εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη, όπως άλλωστε και η
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. η δεύτερη σε δυναμικότητα μονάδα επεξεργασίας γαλακτοκομικών
προϊόντων με έδρα το Επισκοπικό.
Η βιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ όπως αναφέρθηκε επεξεργάζεται το 94% του αγελαδινού και το
56% του πρόβειου γάλακτος.
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
(τόνοι/ημέρα)

ΒΑΘΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
%

(τόνοι/έτος)

Αγελαδινό

Αιγοπρόβειο

ΓΑΛΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ
ΑΠΟ
ΝΟΜΟΥΣ
ΕΚΤΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ %

Αγροτική
Βιομηχανία
Γάλακτος
Ηπείρου
«ΔΩΔΩΝΗ»

500

70

24.000

55.000

0

ΜΙΝΕΡΒΑ
Α.Ε.

70

40

0

20.000

5

Τα προϊόντα διακρίνονται για τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και δίνεται η
δυνατότητα παραγωγής προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας. Ο βαθμός τυποποίησης των
παραγόμενων προϊόντων από τα τυροκομεία της περιοχής είναι ικανοποιητικός αλλά
υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι επεξεργασία του γάλακτος
ασκείται και από νομάδες κτηνοτρόφους σε πρόχειρες εγκαταστάσεις κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες ενώ η διάθεση των προϊόντων γίνεται ατομικά.
Στο Μέτσοβο λειτουργεί η επιχείρηση γαλακτοκομικών προϊόντων Ιδρύματος Βαρώνου Μιχ.
Τοσίτσα με δυναμικότητα επεξεργασίας 10 τόνους/ημέρα και πολλές μικρές βιοτεχνίες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τρία από τα τυριά ΠΟΠ παράγονται και στην Ήπειρο (φέτα,
κεφαλογραβιέρα, γαλοτύρι), ενώ ένα ακόμη το μετσοβόνε μόνο στην Ήπειρο (Μέτσοβο).
Τα Δημοτικά σφαγεία είναι 6, ένα βρίσκεται στο Κεφαλόβρυσο, ένα στο Παρακάλαμο, ένα
στο Μ. Περιστέρι, ένα στο Μέτσοβο, ένα στην Κόνιτσα και ένα στα Πράμαντα. Αυτά δεν
λειτουργούν σε καθημερινή βάση, εξυπηρετούν κτηνοτρόφους της περιοχής και κρίνονται
ανεπαρκή για ένας ανάγκες των παραγωγών πολλοί από ένας οποίους εξυπηρετούνταν έως
το 2009 από τη ΣΒΕΚΗ Α.Ε. (το μεγαλύτερο σφαγείο ένας περιφέρειας Ηπείρου) που
βρίσκονταν στη ΒΙ.ΠΕ. Πλέον το μοναδικό σφαγείο στο λεκανοπέδιο είναι ιδιωτικό στο Τ.Δ.
Μπάφρας και ανήκει στην ΚΡΕΚΑ Α.Ε. (σφαγείο 3 γραμμών, εργαστήριο τεμαχισμού και
επεξεργασίας, συσκευαστήριο, θάλαμοι ψύξης και κατάψυξης, αποτεφρωτικό κλίβανο για
τη διαχείριση των υποπροϊόντων σφαγής). Επίσης λειτουργεί ένα σφαγείο αποκλειστικά
χοιρινού κρέατος στην Ανατολή Ιωαννίνων.
Άξιο αναφοράς αποτελεί και η βιοτεχνία παραγωγής παραδοσιακού λουκάνικου που
εδρεύει στον Δήμο Μετσόβου και παρασκευάζει αλλαντικά παραδοσιακά, με συνταγές που
χρησιμοποιούνταν σε παλαιότερες εποχές. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι τα
ντόπια κρέατα, τα βότανα των τοπικών βουνών, λαχανικά, το τυρί Μετσοβόνε και το κρασί
Κατώγι.
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Όλα τα πτηνοσφαγεία (4) εδρεύουν εντός του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (Α.Π.Σ.Ι, Θ.
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ, ΠΡΟΠΤΗΝΕΠ Α.Ε.,ΛΑΜΔΑ Ε.Π.Ε.). Το ορνίθιο κρέας τυποποιείται στο
συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό του, ενώ ένα ποσοστό επεξεργάζεται για την παραγωγή
κρεατοσκευασμάτων. Δύο (2) είναι οι μεγάλες και απόλυτα καθετοποιημένες επιχειρήσεις
της Π.Ε. (ΑΠΣΙ και Νιτσιάκος ΑΕ), οι οποίες παραλαμβάνουν τα προϊόντα τους, τα
επεξεργάζονται, τα τυποποιούν και τα διαθέτουν στην αγορά οι ίδιες. Πληροφοριακά
αναφέρεται ότι οι δύο (2) μεγάλες λειτουργούσες επιχειρήσεις στη Π.Ε., τροφοδοτούν τα
μέλη, που είναι συνεταίροι ή συνεργάτες τους, με τους νεοσσούς κρεατοπαραγωγής, με τις
απαραίτητες πτηνοτροφές κλπ ενώ έχουν και την ευθύνη της πλήρους ιατρικής και
ζωοτεχνικής υποστήριξης των μικρών μονάδων.
Στην Π.Ε. Θεσπρωτίας η παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων και η επεξεργασία
γαλακτοκομικών προϊόντων παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Στην περιοχή
δραστηριοποιούνται δύο μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες της Ηπείρου, η «ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ» και η
«ΗΠΕΙΡΟΣ» οι οποίες έχουν στην Π.Ε. σταθμούς συγκέντρωσης γάλακτος. Ακόμη συνολικά
στην περιοχή μελέτης σήμερα λειτουργούν 11 μικρά τυροκομεία και ένας γαλακτοκομικός
συνεταιρισμός με τυροκομείο. Αξίζει να σημειωθεί η λειτουργία τυροκομείου στην Γκρίκα –
Ψάκα με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Ο βαθμός τυποποίησης των παραγόμενων
γαλακτοκομικών προϊόντων στα περισσότερα από τα μικρά τυροκομεία δεν είναι
ικανοποιητικός και χρειάζεται βελτίωση. Η διάθεση των προϊόντων γίνεται κυρίως στην
τοπική αγορά εκτός από δύο τα οποία κάνουν και εξαγωγές. Ακόμη τυροκόμιση κάποιας
μικρής ποσότητας γάλακτος γίνεται και από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους οι οποίοι το
εμπορεύονται ατομικά.
Στην περιοχή λειτουργούν τρία δημοτικά σφαγεία, στο Τ.Δ. Παραμυθιάς, στο Τ.Δ. Φιλιατών
και στην Ηγουμενίτσα, και ένα ιδιωτικό στην Καρίτιανη. Όσον αφορά την μεταποίηση και τη
συσκευασία κρέατος εντός ένας περιοχής υπάρχει μόνο μία επιχείρηση επεξεργασίας
κρεάτων στο Ασπροκκλήσι. Ακόμη μία επιχείρηση επεξεργασίας κρεάτων υπάρχει στην
Ηγουμενίτσα, πρόκειται ένας για μικρές επιχειρήσεις.

Χαρακτηριστικά απασχολούμενων στη γεωργία
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων και ο
αντίστοιχος αριθμός απασχολούμενων στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
συνεχώς συρρικνώνεται κάτι που αποτυπώνεται και στους πίνακες απασχόλησης των τριών
τομέων της οικονομίας. Ο απασχόληση στον πρωτογενής τομέα συρρικνώθηκε κατά 10
ποσοστιαίες μονάδες τη δεκαετία 2001 – 2011 (25,45% το 2001 και 15,51% το 2011)
(ΠΙΝΑΚΑΣ 13, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V).
Για το έτος 2009 ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων στην περιοχή παρέμβασης ανέρχεται σε
19.993 και απασχολούνται 20.493 άτομα που περιλαμβάνουν τους κατόχους και τα μέλη
των οικογενειών τους ως συμβοηθούντα μέλη (σύζυγοι) στην εκμετάλλευση. Ο δε
συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης σε 2.681.620 ημερομίσθια. (ΠΙΝΑΚΑΣ 29,
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V). Από τις 19.993 εκμεταλλεύσεις οι 16.620 είναι κατά αποκλειστικότητα
αγροτικές (ποσοστό 83,13%). 3.373 εκμεταλλεύσεις (ποσοστό 16,87%) έχουν και άλλη
δραστηριότητα κύρια ή δευτερεύουσα. Κύρια σε ποσοστό 14,17% και δευτερεύουσα σε
ποσοστό 2,70%. (ΠΙΝΑΚΑΣ 30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V).
Από τις 19.993 εκμεταλλεύσεις οι 665 έχουν κατόχους ηλικίας από 15 έως 29 ετών
(ποσοστό 3,33%), οι 4.357 έχουν κατόχους ηλικίας από 30 έως 49 ετών (ποσοστό 21,79%)
και οι 14.971 έχουν κατόχους ηλικίας άνω των 50 ετών (ποσοστό 74,88%).
Όπως διαφαίνεται η ενασχόληση µε τη γεωργία µε λίγα λόγια ήταν και είναι καθαρά
οικογενειακή υπόθεση ενώ μόνιμοι εργάτες γης δεν υπάρχουν (520 το 2013), γεγονός
φυσιολογικό καθώς οι εκμεταλλεύσεις χαρακτηρίζονται για το μικρό τους μέγεθος. Αλλά
και οι αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ασχολούνται και µε άλλες δραστηριότητες
προκειμένου να ενισχύσουν το οικογενειακό τους εισόδημα που είναι εξαιρετικά χαμηλό.
Οι αρχηγοί είναι κυρίως άτομα μεγάλης ηλικίας ενώ σε συντριπτικό ποσοστό δεν υπάρχει
διάδοχη κατάσταση καθώς οι νέοι αρνούνται να αναλάβουν να συνεχίσουν τη δουλειά του
γονέα. Έτσι οι εκμεταλλεύσεις συνεχώς συρρικνώνονται.
Οι κάτοχοι των εκμεταλλεύσεων όπως προκύπτει και από τον (ΠΙΝΑΚΑΣ 29, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)
σε ποσοστό 57% είναι άντρες και σε ποσοστό 43% γυναίκες. Τα ίδια ποσοστά συναντώνται
και στις ηλικίες άνω των 50 ετών ενώ στις ηλικίες από 30 έως 49 ετών υπάρχει ισορροπία
με 52% κατόχους άντρες και 48% κατόχους γυναίκες και στις ηλικίες από 15 έως 29 ετών
68% άντρες και 32% γυναίκες.
Από μελέτη του (ΠΙΝΑΚΑΣ 31, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) για το 2013 για το συνολικό ετήσιο χρόνο
απασχόλησης στις εκμεταλλεύσεις που ανήλθε σε 3.630.548 ημερομίσθια, ποσοστό 93,11%
καλύφθηκε από τους κατόχους και τα συμβοηθούντα μέλη της οικογένειας, ποσοστό 3,51%
καλύφθηκε από τους μόνιμους εργάτες, ποσοστό 2,58% καλύφθηκε από τους εποχικούς
εργάτες και ποσοστό 0,80% καλύφθηκε με αλληλοβοήθεια μεταξύ των κατόχων των
εκμεταλλεύσεων.

Δασοπονία
Η διαχείριση των δασών της περιοχής παρέμβασης της Π.Ε. Ιωαννίνων πραγματοποιείται
δεσμευτικά (από τη Δασική Νομοθεσία Ν. 998/79) βάσει διαχειριστικών σχεδίων τα οποία
συντάσσονται για κάθε δάσος ή δασικό σύμπλεγμα χωριστά, κυρίως από ιδιώτες
δασολόγους μελετητές είτε σε μικρή κλίμακα από τους δασολόγους μελετητές των
Δασαρχείων.
Διαχειριστικές μελέτες υπάρχουν για ορισμένα μόνο δασικά συμπλέγματα της περιοχής
παρέμβασης πράγμα που υποδηλώνει ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης
της δασοπονικής δραστηριότητας. Παράλληλα η περίοδος ισχύος των υφισταμένων
διαχειριστικών μελετών έχει ήδη λήξη και η διαχείριση των αντίστοιχων δασών βρίσκεται
σε σοβαρή εκκρεμότητα.
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Το σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζεται στα δάση της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται
από τα ακόλουθα:
Η συνολική έκταση των δασών διαιρείται σε επιμέρους τμήματα και συστάδες εκτάσεων 20
μέχρι 50, σπανιότερα μέχρι και 150 ha. Οι συστάδες αποτελούν τις μονάδες οργάνωσης της
δασικής εκμετάλλευσης. Στο επίπεδο των συστάδων καταχωρούνται συγκεντρωμένα οι
πληροφορίες για την κατάσταση των συστάδων, το παραγωγικό δυναμικό και τις
προβλέψεις για την παραγωγή (λήμμα).
Οι Διαχειριστικές κλάσεις αποτελούν αθροίσματα ομοιογενών καταστάσεων (συστάδων)
στο επίπεδο των οποίων οργανώνεται και ελέγχεται η αειφορία. Στο επίπεδο αυτό
παίρνονται και βασικές διαχειριστικές αποφάσεις οι οποίες αφορούν τον περίτροπο χρόνο,
τον τρόπο καλλιέργειας και εν γένει το σύστημα διαχείρισης.
Η δασική εκμετάλλευση αποτελεί τη σημαντικότερη δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα
προσφέροντας σημαντικά έσοδα στους δασικούς συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται
στην περιοχή και κατά συνέπεια σε μία μεγάλη ομάδα κατοίκων.
Η εκμετάλλευση των δασών πραγματοποιείται από τους δασικούς συνεταιρισμούς.
Παραγωγή δασοκομικών προϊόντων
Όσον αφορά τη δασική παραγωγή, η διαχείριση των δημοσίων δασών γίνεται απευθείας
από το δημόσιο με ανάθεση όλων των εργασιών του δάσους σε συνεταιρισμούς εργασίας.
Η έλλειψη ικανών πιστώσεων και προσωπικού είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που δεν
επιτρέπει την ορθολογική διαχείριση των δασών αυτών. Στα μη δημόσια δάση η διαχείριση
ασκείται από τους ιδιοκτήτες και εκτός των ανωτέρω προβλημάτων έχει να αντιμετωπίσει
και την επιδίωξη των ιδιοκτητών γα την μέγιστη χρηματική πρόσοδο, με την μικρότερη
δυνατή επένδυση, δηλαδή έλλειψη σωστού οδικού δικτύου και παντελή έλλειψη
βελτιωτικών καλλιεργητικών εργασιών για την αναβάθμιση τους. Η έλλειψη κατάλληλης
υποδομής για υλοτομίες την κατάλληλη εποχή και η έλλειψη οργανωμένης και σύγχρονης
βιομηχανικής επεξεργασίας και μεταποίησης των δασικών προϊόντων μέσα στην
περιφέρεια, με αποτέλεσμα την παραμονή τους εντός του δάσους για μεγάλο χρονικό
διάστημα και την μετακίνηση τους σε μεγάλες αποστάσεις με δυσμενείς επιπτώσεις στην
ποιότητα του. Η βοσκή είναι ένας από τους ανασταλτικούς παράγοντες για την σωστή
διαχείριση των δασών, γιατί οι οιεσδήποτε προτάσεις διαχείρισης είναι υποχρεωμένες να
συνοδεύονται με απαγόρευση βοσκής, πράγμα που δημιουργεί κοινωνικό πρόβλημα στο
ευαίσθητο χώρο του ορεινού πληθυσμού.
Κύριο προϊόν των Δασικών Συνεταιρισμών είναι η στρογγυλή ξυλεία μαύρης πεύκης,
ελάτης, οξυάς και πλατύφυλλης δρυός, η οποία απορροφούνταν, κυρίως, από τη ΔΕΗ. Τα
τελευταία χρόνια, όμως, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα διάθεσης της παραγωγής, δεδομένου
ότι η ΔΕΗ σταμάτησε να προμηθεύεται αυτή τη μορφή ξυλείας για τις ανάγκες της επειδή
υπάρχει διαθέσιμη ξυλεία σε πιο ανταγωνιστική τιμή, κυρίως από προμηθευτές ανατολικών
ευρωπαϊκών χωρών. Η κακή δε κατάσταση των δασικών δρόμων λειτουργεί σε βάρος του

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

90

προϊόντος, αφού οι δυσκολίες μεταφοράς αυξάνουν το κόστος παραγωγής και την τιμή
αγοράς της ξυλείας. Επίσης ένα μεγάλος όγκος ξύλευσης των δασών γίνεται για την
παραγωγή καυσόξυλων.
Η παραγόμενη ξυλεία στην περιοχή, είτε επεξεργάζεται τοπικά ή προωθείται, στην
πρωτογενή της μορφή, για επεξεργασία σε άλλες περιοχές. Οι μονάδες επεξεργασίας είναι
μικρού μεγέθους και περιορισμένης παραγωγικής δυναμικότητας. Η πρώτη μεταποίηση της
ξυλείας γίνεται από τα πριστήρια που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της
Κόνιτσας. Οι μεταποιητικές μονάδες που λειτουργούν στην περιοχή μελέτης εστιάζονται
στην Κόνιτσα και αφορούν προϊόντα που έχουν να κάνουν με παραδοσιακές μεθόδους
όπως προϊόντα οικοτεχνίας, βαρελοποιίας, χειροποίητης οικοδομικής ξυλείας (π.χ.
ξυλοπελεκητά, «γρεντές» πελεκητές με το χέρι κ.α.). Η παραγωγή που γίνεται στην περιοχή
είναι σε σημαντικό βαθμό τυποποιημένη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν εξαντληθεί τα
περιθώρια όχι μόνο για νέα προϊόντα αλλά και για τα είδη παραγόμενα. Η ξυλογλυπτική και
η βαρελοποιία ασκείται παραδοσιακά και συνήθως ως συμπληρωματικό εισόδημα χωρίς
εξαγωγική δυνατότητα μέχρι στιγμής. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί περισσότερο αυτός ο
τομέας της μεταποίησης των δασικών προϊόντων, αυξάνοντας την τελική πρόσοδο από το
πρωτογενώς παραγόμενο προϊόν για τους τοπικούς πληθυσμούς.
Μεγάλο μειονέκτημα της αξιοποίησης του δασικού πλούτου δεν αποτελεί μόνο η γενική
κατάσταση των δασών (ιδιοκτησιακό, υποδομή κ.λ.π.) αλλά και η έλλειψη καθετοποιημένης
επεξεργασίας των προϊόντων της υλοτομίας στερώντας τους φυσικούς παραγωγούς από
επιπλέον εισόδημα.
Για την προστασία των εδαφών με αναδασώσεις και φυτοκομικές διευθετήσεις στην
Περιφέρεια Ηπείρου λειτουργεί δασικό φυτώριο, στην Λαψίστα (Περιφέρεια Δασαρχείου
Ιωαννίνων).
Στην περιοχή παρέμβασης της Π.Ε. Θεσπρωτίας σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης
Δασών υπάρχουν 204.612 στρέμματα δασών που καλύπτονται από κωνοφόρα (33.727
στρ.), δρυς (159.402 στρ.) και άλλα πλατύφυλλα φυλλοβόλα, και 631.108 στρέμματα
δασικών εκτάσεων που καλύπτονται από αείφυλλα πλατύφυλλά και φυλλοβόλους
θάμνους. Στην περιοχή παρέμβασης οι εκτάσεις καλύπτονται από αείφυλλους
σκληρόφυλλους θάμνους συχνά με μίξη με φυλλοβόλα πλατύφυλλα και μεμονωμένες
συστάδες δρυός τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή καυσόξυλων και προϊόντων
κάρβουνου. Μεγάλο μέρος της επιφάνειας επίσης καλύπτεται με φρυγανική βλάστηση.
Παραγωγή Δασοκομικών Προϊόντων
Όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό των δασών, το βασικό κριτήριο είναι το μέγεθος του
ξυλαποθέματος δηλαδή ο όγκος σε κ.μ./ha. Θεωρούνται παραγωγικά τα δάση όπου το
μέγεθος αυτό υπερβαίνει τα 100 κ.μ./ha. Με κριτήριο αυτό τα παραγωγικά δάση της Π.Ε.
Θεσπρωτίας καλύπτουν μόνον 4.788 στρέμματα, έναντι 543.309 στρεμμάτων για το σύνολο
της περιφέρειας. Επομένως στην περιοχή παρέμβασης τα δάση δεν αποτελούν
αξιοποιήσιμο παραγωγικό πόρο και η παραγωγή ξυλείας περιορίζεται σε καυσόξυλα.
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Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά το έτος 2001 παρήχθησαν 85m3 βιομηχανικής ξυλείας και
1.058 τόνοι καυσόξυλων. Βέβαια τα δάση αποτελούν πολύτιμο φυσικό πόρο σε ότι αφορά
και τα οικοσυστήματα του νομού και έχουν άλλες χρήσεις όπως βοσκότοποι και αναψυχή.
Μεταποίηση Και Εμπορία Δασοκομικών Προϊόντων.
Όσον αφορά την μεταποίηση των δασοκομικών προϊόντων, αυτή περιορίζεται σε μια μόνο
επιχείρηση παραγωγής ξυλοκάρβουνου. Άλλα δασοκομικά προϊόντα δεν υπάρχουν εκτός
από καυσόξυλα τα οποία είτε συλλέγονται από τους χωρικούς για ιδία χρήση, είτε
πωλούνται από ξυλοκόπους της περιοχής.

Αλιεία & υδατοκαλλιέργεια
Περιοχή Παρέμβασης Π.Ε. Ιωαννίνων
Παρόλο που η Π.Ε. Ιωαννίνων δεν γειτνιάζει με την θάλασσα, η περιοχή χαρακτηρίζεται από
ένα μεγάλο αριθμό υδατοκαλλιεργειών εσωτερικών υδάτων, λόγω του ορεινού ανάγλυφου
που έχει, και το οποίο σε συνδυασμό με την ύπαρξη άφθονων ποταμών και λιμνών, έχουν
οδηγήσει πολλούς επιχειρηματίες στην δραστηριοποίηση τους στην εντατική εκμετάλλευση
ψαριών, με κορωνίδα την πέστροφα. Η ύπαρξη άφθονου νερού στην Π.Ε. Ιωαννίνων καθώς
και το μήκος των ποταμών που τον διατρέχουν, ωφέλησαν την ανάπτυξη του κλάδου. Τα
τελευταία χρόνια γίνονται κάποιες προσπάθειες εκσυγχρονισμού για να ανταποκριθούν οι
επιχειρήσεις στις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Εν τούτοις, ο κλάδος χρίζει σοβαρών
παρεμβάσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης και τεχνολογικής αναβάθμισης.
Η υδατοκαλλιέργεια και ιδιαίτερα η πεστροφοκαλλιέργεια είναι αναπτυγμένη με
ιπαραγωγή που προσεγγίζει το ήμισυ της Εθνικής. Από τις 39 λειτουργούσες μονάδες μόνο
1 είναι καθετοποιημένη, υπό την έννοια ότι επεξεργάζεται και τυποποιεί ένα μέρος της
παραγωγής παράγοντας καπνιστή πέστροφα πραγματοποιώντας εξαγωγές. Η παραγωγή
πέστροφας καλύπτει το 50% περίπου της εθνικής παραγωγής ενδεικτικό της μεγάλης
σημασίας της για την Π.Ε. Παρά τα υπάρχοντα προβλήματα έχει περαιτέρω θετικές
προοπτικές, κυρίως στην επεξεργασία του προϊόντος και τυποποίηση του προϊόντος καθώς
υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από αυτή του
εξωτερικού. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 39 λειτουργούσες μονάδες
πεστροφοκαλλιέργειας με την ετήσια δυναμικότητά τους και το απασχολούμενο
προσωπικό βάσει στοιχείων του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Ιωαννίνων.

Υδατοκαλλιέργειες εσωτερικών υδάτων
α/α

1

Είδος εκτροφής

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Ετήσια
δυναμικότητα
40

Τοποθεσία
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ
ΤΕΡΟΒΟΥ

Αριθμός
απασχολούμενων
ατόμων
3
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2

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

20

ΒΟΥΛΙΑΣΤΑ

2

3

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

90

ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ

2

4

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

220

ΒΟΪΔΟΜΑΤΗΣ

7

5

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

250

ΒΟΪΔΟΜΑΤΗΣ

2

6

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

50

ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ

1

7

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

10

ΔΙΣΤΡΑΤΟ

2

8

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

20

ΒΟΥΛΙΑΣΤΑ

2

9

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

15

ΒΟΥΛΙΑΣΤΑ

1

10

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

20

ΜΠΕΣΤΙΑ

1

11

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

15

ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ

2

12

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

30

ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ

3

13

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

30

ΒΟΥΛΙΑΣΤΑ

4

14

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

10

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

2

15

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

30

ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ

4

16

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

20

ΚΡΥΑ

2

17

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

90

ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ

2

18

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

30

ΒΟΥΛΙΑΣΤΑ

0

19

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

30

ΔΙΣΤΡΑΤΟ

2

20

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

22

ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ

4

21

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

30

ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ

1

22

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

25

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

3

23

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

25

ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ

2

24

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

15

ΒΟΥΛΙΑΣΤΑ

2

25

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

30

ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ

3

26

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

35

ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ

0
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27

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

10

ΔΟΛΙΑΝΑ

1

28

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

18

ΒΟΥΛΙΑΣΤΑ

2

29

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

50

ΒΕΛΛΑ

0

30

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

15

ΚΡΥΑ

1

31

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

60

ΤΟΥΜΠΑ
ΛΑΨΙΣΤΑΣ

0

32

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

50

ΓΡΕΒΕΝΗΤΙ

2

33

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

25

ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ

3

34

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

90

ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ

2

35

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

6

ΒΟΥΛΙΑΣΤΑ

1

36

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

20

ΒΟΥΛΙΑΣΤΑ

1

37

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

20

ΒΟΥΛΙΑΣΤΑ

1

38

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

30

ΒΟΥΛΙΑΣΤΑ

1

39

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

20

ΒΟΥΛΙΑΣΤΑ

2

ΣΥΝΟΛΑ

1.616
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Η λίμνη των Ιωαννίνων αποτελεί και αυτή με την σειρά της μια πηγή ψαριών για
κατανάλωση με τους τοπικούς αλιείς να πωλούν ένα μέρος της παραγωγής στα τοπικά
ιχθυοπωλεία. Παρ’ όλα αυτά η αλιεία της πεταλούδας οδήγησε και σε εξαγωγές κυρίως
στην Ρουμανία, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των αλιευμάτων καταναλώνονται στην τοπική
αγορά.
Κατά το παρελθόν διέθετε 3 μόνο είδη ψαριών: τις τσίμες, τα μαρίτσια και το τηλινάρι.
Αφθονούσαν επίσης τα χέλια και οι καραβίδες. Από το 1920 έχει εμπλουτιστεί, σταδιακά,
με νέα είδη όπως ο κοινός κυπρίνος, το γλανήδι, τα φυτοφάγα είδη κυπρίνων, ο κέφαλος.
Σήμερα στη λίμνη συναντώνται 12 είδη ψαριών, όπως ο κοινός κυπρίνος, το γλήνι, η
δρομίτσα, η τσίμα, τα φυτοφάγα κυπρίνια και η πεταλούδα.
Πολλές φορές γίνεται και εμπλουτισμός με χέλι, με αποτέλεσμα την ύπαρξη αρκετών
ποσοτήτων, οι οποίες διατίθενται κυρίως στο Νησί των Ιωαννίνων και στα τοπικά
εστιατόρια. Στα εστιατόρια επίσης διατίθεται και η τοπική σπεσιαλιτέ, τα βατραχοπόδαρα.
Βέβαια η παραγωγή έχει περιοριστεί λόγω της επιβάρυνσης της λίμνης και πολλές
ποσότητες εξ αυτών προέρχονται από το εξωτερικό (Τουρκία).
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Παρατίθεται πίνακας του Τμήματος Αλιείας σχετικά με τον αριθμό και των τύπο των
αλιευτικών σκαφών και τις σχετικές άδειες που εκδόθηκαν την τελευταία διετία.
Αλιευτικά σκάφη εσωτερικών υδάτων
Είδος

Σύνολο εγγεγραμμένων σκαφών στο
Λεμβολόγιο

Άδειες που θεωρήθηκαν
την τελευταία διετία

Περιοχή
αλίευσης

Ολικό
μήκος:
<6 μ.

129

61

Λίμνη
Παμβώτιδα

Εξαιρετικές έδεσμα αποτελούν και οι καραβίδες της τεχνητής λίμνης του Αώου, αλλά και
του ποταμού Καλαμά, στα όρια της περιφερειακής ενότητας.
Στην περιοχή παρέμβασης λειτουργεί ένα ιδιωτικός ιχθυογεννητικός σταθμός πέστροφας
στον ποταμό Λούρο στην περιοχή του Τερόβου και ένας κρατικός ιχθυογεννητικός σταθμός:
Κρατικοί Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί
α/α

Ονομασία

Είδη

Ετήσια
Δυναμικότητα

1

ΔΕΛΙ

ΚΥΠΡΙΝΟΣ

1.000.000

Τοποθεσία
ΑΝΑΤΟΛΗ

Αριθμός
απασχολούμ
ενων
ατόμων
1

Τέλος στο κομμάτι της μεταποίησης και εμπορίας λειτουργούν 4 μονάδες σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα (στοιχεία Τμήματος Αλιείας Ιωαννίνων):
Συσκευαστήρια-Μεταποιητικές μονάδες
α/α

1

Είδος
(συσκευασία,
μεταποίηση)
Μεταποίηση
(καπνιστή
πέστροφα)

Ετήσια
Δυναμικότητα

Τοποθεσία

Αριθμός
απασχολούμενων
ατόμων

140.000

ΒΟΥΛΙΑΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7

2

Συσκευασία

40.000

ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ

4

3

Συσκευασία

100.000

ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

3

4

Συσκευασία

25.000

ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2

Περιοχή Παρέμβασης Π.Ε. Θεσπρωτίας
Στην περιοχή παρέμβασης της Π.Ε. Θεσπρωτίας και εκτός της περιοχής η οποία έχει
επιλεγεί για την εφαρμογή του CLLD / LEADER Αλιείας λειτουργούν δύο μονάδες
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πεστροφοκαλλιέργειας ενώ είναι υπό κατασκευή ακόμη μία στο Σκάνδαλο Σουλίου. Οι
μονάδες δεν είναι καθετοποιημένες. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η
δυναμικότητά τους και το απασχολούμενο προσωπικό (στοιχεία Τμήματος Αλιείας
Θεσπρωτίας):
α/α

Είδος εκτροφής

Ετήσια
δυναμικότητα
σε τόνους

Τοποθεσία

Αριθμός
απασχολούμενων
ατόμων

1

ΠΕΣΤΡΟΦΑ

50

ΛΙΣΤΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

1

2

ΠΕΣΤΡΟΦΑ

50

ΛΙΣΤΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

1

3

ΠΕΣΤΡΟΦΑ

60

ΣΚΑΝΔΑΛΟ
ΣΟΥΛΙΟΥ

(Δεν έχει
κατασκευαστεί)

Περιοχή Παρέμβασης CLLD / LEADER Αλιείας Π.Ε. Θεσπρωτίας
Η περιοχή Παρέμβασης του CLLD / LEADER Αλιείας απλώνεται σε όλη την παραθαλάσσια
ζώνη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, είναι συνεκτική από γεωγραφική άποψη, παρουσιάζει κοινά
χαρακτηριστικά και οι τοπικές / δημοτικές κοινότητες που την απαρτίζουν παρουσιάζουν
έντονη δραστηριότητα στον τομέα των θαλασσοκαλλιεργειών και της μεταποίησης αυτών
ενώ η κοινωνική και οικονομική ζωή του τοπικού πληθυσμού είναι άμεσα ή έμμεσα
εξαρτώμενη από την αλιεία.
Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο της απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης σε
σύνολο 8.134 απασχολουμένων 1.048 απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα (ποσοστό
12,88%) και από αυτούς 205 είναι απασχολούμενοι στον τομέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας (ποσοστό 3,55% στο σύνολο των απασχολουμένων και ποσοστό 19,56%
στον σύνολο των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα). Από τους 205
απασχολούμενους οι 44 απασχολούνται στην αλιεία και οι 161 στις υδατοκαλλιέργειες.
(ΠΙΝΑΚΕΣ 14 & 15, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)
Στον τομέα των θαλασσοκαλλιεργειών έχουμε τις δραστηριότητες εκτατικού και εντατικού
τύπου. Υπάρχουν επίσης μονάδες εκτροφής οστράκων και υπό κατασκευή είναι μια μονάδα
εκτροφής γαρίδας στο Βάλτο Ράγιου δυναμικότητας 516 τόνων ετησίως. Στην κατηγορία
των εκτατικού τύπου καλλιεργειών ανήκουν οι παραδοσιακές εκμεταλλεύσεις των
λιμνοθαλασσών της Θεσπρωτίας. Την διαχείρισή τους την έχουν αναλάβει ο τοπικός
αλιευτικός συνεταιρισμός καθώς και ιδιώτες. Η μέση ετήσια παραγωγή των
λιμνοθαλασσών κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα της τάξης των 5kgr/στρέμμα/έτος.
Οι εντατικές εκτροφές θαλασσινών ειδών στην Ήπειρο αφορούν τα είδη τσιπούρα και
λαβράκι και σε μικρότερες ποσότητες το φαγκρί και ο κρανιός. Οι εκτροφές
πραγματοποιούνται σε πλωτούς ιχθυοκλωβούς διαφόρων διαστάσεων εγκατεστημένους σε
περιοχές της Θεσπρωτίας (όρμος Βάλτου και λωρίδα Σαγιάδας).
Όπως αναφέρθηκε στην κατηγορία των εκτατικού τύπου καλλιεργειών ανήκουν οι
παραδοσιακές εκμεταλλεύσεις των λιμνοθαλασσών της Θεσπρωτίας. Στην περιοχή
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Παρέμβασης του CLLD / LEADER Αλιείας ανήκουν και οι 6 λιμνοθάλασσες της Θεσπρωτίας
όπως αυτές αναλύονται παρακάτω γεωγραφικά από το Νότο προς το Βορρά:
Λιμνοθάλασσα Ρηχό
Βρίσκεται Βόρεια του όρμου Ηγουμενίτσας και σχηματίζεται από προσχωσιγενείς εκτάσεις
ενώ χωρίζεται από το Ιόνιο πέλαγος από επιμήκεις αμμολόφους. . Η υδάτινη επιφάνειά της
είναι 670 στρέμματα ενώ μαζί με τα έλη και τα τέλματα φτάνει τα 838 στρέμματα. Το μέσο
βάθος είναι περίπου 50 cm με μεγαλύτερο το 1 μέτρο. Παρουσιάζονται προβλήματα
υψηλών θερμοκρασιών και έλλειψης οξυγόνου κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που
θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωση και ανάπτυξη ψαριών. Αποτελεί σημαντικό βιότοπο
προστασίας και ανάπτυξης των νυμφικών και μετανυμφικών σταδίων πολλών ειδών
ευρύαλων ψαριών. Η λιμνοθάλασσα στερείται βασικών έργων υποδομής ενώ τα μέσα
εξαλίευσης είναι παραδοσιακού τύπου και οι εγκαταστάσεις υποτυπώδεις. Η παράνομη
αλιεία αποτελεί μικρό πρόβλημα ενώ σημαντικό αποτελούν οι προσχώσεις κατά κύριο λόγο
και κατά δεύτερο η γεωργία & η κτηνοτροφία που ασκείται γύρω από τη ΛΘ.Η ΛΘ Ρηχό
ανήκει στο Δημόσιο και είναι μισθωμένη σε ιδιώτη. Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί τους
θερινούς μήνες η ρύπανση που δημιουργείται από τη λειτουργία κέντρων εστίασης και
αναψυχής στην έμπροσθεν παραλία του Δρέπανου. Τα είδη που αλιεύονται είναι το
λαβράκι, η τσιπούρα, τα κεφαλοειδή. Για την εξαλίευση χρησιμοποιούνται
ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις και δίχτυα. Στη ΛΘ δεν έχουν διενεργηθεί εμπλουτισμοί
και η παραγωγή διατίθεται λιανικώς. Η ΛΘ ανήκει στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 (NATURA 2000)
και απαγορεύεται το κυνήγι πουλιών.
Λιμνοθάλασσα Βατάτσα
Βρίσκεται βόρεια του όρμου της Ηγουμενίτσας και σχηματίζεται από προσχωσιγενείς
εκτάσεις ανάμεσα στη Χερσόνησο Λυγαριά και στο λόφο Αστράκι. Η υδάτινη επιφάνειά της
είναι 560 στρέμματα ενώ μαζί με τα έλη και τα τέλματα φτάνει τα 934 στρέμματα. Το μέσο
βάθος είναι περίπου 1 μέτρο με μεγαλύτερο τα 2 μέτρα. Οι τιμές θερμοκρασίας και τα
θρεπτικά άλατα βρίσκονται σε ασφαλή όρια για την επιβίωση και ανάπτυξη ψαριών. Η
αλατότητα παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση λόγω εισροής μεγάλων ποσοτήτων γλυκών
νερών των αποστραγγιστικών δικτύων κατά τους χειμερινούς μήνες. Η λιμνοθάλασσα
στερείται βασικών έργων υποδομής ενώ τα μέσα εξαλίευσης είναι παραδοσιακού τύπου
και οι εγκαταστάσεις υποτυπώδεις. Η παράνομη αλιεία αποτελεί μικρό πρόβλημα ενώ
σημαντικό αποτελούν οι προσχώσεις κατά κύριο λόγο και κατά δεύτερο η κτηνοτροφία που
ασκείται γύρω από τη ΛΘ.Η ΛΘ Βατάτσα ανήκει στο Δημόσιο και είναι μισθωμένη σε
ιδιώτη. Τα είδη που αλιεύονται ανήκουν στα κεφαλοειδή καθώς τα τελευταία χρόνια
απουσιάζει παντελώς η τσιπούρα, κατάσταση που πρέπει να διερευνηθεί (αν το ετήσιο
προφίλ αλατότητας επιτρέπει στην τσιπούρα να επιβιώσει και να αναπτυχθεί). Για την
εξαλίευση χρησιμοποιούνται ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις. Στη ΛΘ δεν έχουν
διενεργηθεί εμπλουτισμοί και η παραγωγή διατίθεται λιανικώς. Η ΛΘ ανήκει στο δίκτυο
ΦΥΣΗ 2000 (NATURA 2000).
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Λιμνοθάλασσα Καλάγκα ή Χελογίβαρο
Βρίσκεται στα νότια της εκβολής της παλαιάς κοίτης του ποταμού Καλαμά από όπου και
δέχεται σημαντικές ποσότητες γλυκού νερού (άμεση εξάρτηση της ποιότητας των νερών
της). Έχει έκταση 520 στρέμματα και τα μεγαλύτερα βάθη της είναι μεταξύ 0,7 και 1 μέτρο.
Δεν υπάρχει κάποια μελέτη καταγραφής των φυσικοχημικών και βιολογικών
χαρακτηριστικών της. Η παράνομη αλιεία αποτελεί σημαντικό πρόβλημα όπως και η άμεση
εξάρτηση από την ποιότητα των νερών που δέχεται από την παλαιά κοίτη του Καλαμά. Η
ΛΘ ανήκει στο Δημόσιο και μισθώνεται σε ιδιώτη (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) ή σε τοπικό
αλιευτικό συνεταιρισμό. Σήμερα δεν είναι μισθωμένη. Τα είδη που αλιεύονται είναι το χέλι,
το λαβράκι, η τσιπούρα και κεφαλοειδή. Για την εξαλίευση χρησιμοποιούνται
ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις καθώς και μανωμένα δίχτυα. Η λιμνοθάλασσα στερείται
βασικών έργων υποδομής. Στη ΛΘ δεν έχουν διενεργηθεί εμπλουτισμοί και η παραγωγή
διατίθεται λιανικώς. Η ΛΘ ανήκει στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 (NATURA 2000).
Λιμνοθάλασσα Λούτσα – Παπαδιά
Βρίσκεται ΒΔ της εκβολής της παλαιάς κοίτης του Καλαμά, έχει σχήμα τραπεζοειδές και
περικλείεται από αναχώματα. Κατά το παρελθόν έγιναν αποτυχημένες προσπάθειες
αποξήρανσής της. Λόγω των περιφερειακών αναχωμάτων είναι τελείως αποκομμένη από
εισροές γλυκών νερών άρα και από απόβλητα κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Το νότιο
τμήμα (εκείνο που επικοινωνεί με τη θάλασσα) έχει έκταση 2.300 στρέμματα, μέσο βάθος
1,2 μέτρα και μέγιστο 2 μέτρα. Το εσωτερικό τμήμα έχει έκταση 1.500 στρέμματα και μέσο
βάθος 0,5 μέτρα χωρίς ικανοποιητική κυκλοφορία νερών. Έντονο είναι το πρόβλημα της
παράνομης αλιείας. Η ΛΘ ανήκει στο Δημόσιο και είναι μισθωμένη στο τοπικό Αλιευτικό
Συνεταιρισμό. Τα είδη που αλιεύονται είναι το λαβράκι, η τσιπούρα, κεφαλοειδή. Για την
εξαλίευση χρησιμοποιούνται κυρίως δίχτυα. Οι κτιριακές υποδομές αποτελούνται από ένα
πρόχειρο οικίσκο 32 τ.μ., ένα ψυκτικό θάλαμο 2,5 τ.μ. και τρία φυλάκια 25 τ.μ. το καθένα
όλα σε καλή κατάσταση. Στη ΛΘ δεν έχουν διενεργηθεί εμπλουτισμοί και η παραγωγή
διατίθεται η μισή περίπου λιανικώς και η άλλη μισή στο χονδρεμπόριο. Η ΛΘ ανήκει στο
δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 (NATURA 2000).
Λιμνοθάλασσα Βόντας
Είναι μία ημίκλειστη θαλάσσια περιοχή στα νότια της νέας κοίτης του ποταμού Καλαμά
(Θύαμις). Δεν πρόκειται ακριβώς για λιμνοθάλασσα-ιχθυοτροφείο αλλά για ανοικτή αβαθή
παράκτια περιοχή, την οποία συμβατικά μπορούμε να ονομάσουμε ιχθυότοπο. Στα δυτικά
της προς το Ιόνιο Πέλαγος αποτελεί ανοικτή θάλασσα, όμως κατά μήκος της πλευράς αυτής
υπάρχει φυσικός ύφαλος μήκους 3Km περίπου. Η υδάτινη επιφάνειά της είναι 3.840
στρέμματα και του ευρύτερου υγροτόπου 4.300 στρέμματα. Το μέσο βάθος είναι περίπου 1
μέτρο με μεγαλύτερο τα 4 μέτρα. Η πρόσβαση είναι πολύ δύσκολη καθώς γίνεται μόνο από
θαλάσσης. Για το λόγο αυτό κατασκευάστηκε οικία πάνω σε πασσάλους εμβαδού 150τ.μ. Η
ΛΘ ανήκει στο Δημόσιο και είναι μισθωμένη στο τοπικό Αλιευτικό Συνεταιρισμό. Λόγω της
δράσης του ποταμού Καλαμά οι προσχώσεις στην περιοχή είναι σημαντικές όπως επίσης
επίδραση στην υδρολογία έχει επιφέρει και η κατασκευή εκτεταμένων εγγειοβελτιωτικών
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έργων σε όλο το Δέλτα του ποταμού. Τα είδη που αλιεύονται είναι το λαβράκι, η τσιπούρα,
κεφαλοειδή και γοβιοί. Στην περιοχή του υφάλου (στο βαθύ τμήμα του) ψαρεύονται
σημαντικές ποσότητες αποκλειστικά θαλασσινών ειδών όπως συναγρίδες, ροφοί κ.α. Για
την εξαλίευση χρησιμοποιούνται μανωμένα δίχτυα και παραγάδια. Στη ΛΘ δεν έχουν
διενεργηθεί εμπλουτισμοί και η παραγωγή διατίθεται στο χονδρεμπόριο. Η ΛΘ ανήκει στο
δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 (NATURA 2000).
Λιμνοθάλασσα Μπαστιά – Αλυκές
Ουσιαστικά δεν πρόκειται για λιμνοθάλασσα αλλά για μια αβαθή, ανοικτή προς τη
θάλασσα, θαλάσσια περιοχή που αποτελεί ιχθυότοπο η οποία περιέχει μέρος της
παράκτιας περιοχής «Αλυκές» και μέρος της παράκτιας περιοχής «Μπαστιά». Ορίζεται από
αποστραγγιστικές τάφρους, εγγειοβελτιωτικά έργα και είναι ανοικτή προς το Ιόνιο Πέλαγος.
Η θαλάσσια έκτασή της ανέρχεται στα 3.000 στρέμματα. Το μέσο βάθος είναι περίπου 20
cm με μεγαλύτερο τα 2 μέτρα προς το Ιόνιο. Η λιμνοθάλασσα στερείται έργων υποδομής.
Λόγω της δράσης του ποταμού Καλαμά αλλά και του Χειμάρρου «Ξηροποτάμου» οι
προσχώσεις είναι συνεχείς και σημαντικές , ενώ η υδρολογία της έχει επηρεαστεί και από
τα εγγειοβελτιωτικά έργα καθώς και τις εκπλύσεις των εδαφών των κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων. Η ΛΘ ανήκει στο Δημόσιο και είναι μισθωμένη στο τοπικό Αλιευτικό
Συνεταιρισμό. Τα είδη που αλιεύονται είναι το λαβράκι, η τσιπούρα, κεφαλοειδή. Για την
εξαλίευση χρησιμοποιούνται μανωμένα δίχτυα και παραγάδια. Η παραγωγή διατίθεται στο
χονδρεμπόριο. Η ΛΘ ανήκει στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 (NATURA 2000).
Η μέση ετήσια παραγωγή των λιμνοθαλασσών κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα της
τάξης των 5kgr/στρέμμα/έτος. Ακολουθεί πίνακας που αποτυπώνει την έκταση των
λιμνοθαλασσών και τους απασχολούμενους σε αυτές (στοιχεία Τμήματος Αλιείας
Θεσπρωτίας):
Λιμνοθάλασσες - θυννεία
α/α

Ονομασία

Έκταση

1

Ρηχό

720 στρ.

Αριθμός
απασχολούμενων
ατόμων
1

2

Βατάτσα

940 στρ.

1

3

Καλάγκα

520 στρ.

Μη μισθωμένη

4

Λουτσα-Παπαδιά

3.085 στρ.

5

Βόντας

3.257 στρ.

6

Μπαστιά-Αλυκές

3.401 στρ.

23 (αλιευτικός
συνεταιρισμός
Σαγιάδας)

Στο κομμάτι των ιχθυοκαλλιεργειών στην περιοχή παρέμβασης δραστηριοποιούνται 21
εταιρείες με 24 πλωτές μονάδες εκτροφής(3 στον Όρμο Ηγουμενίτσας, 2 στον Όρμο Βάλτου
και 19 στην Λωρίδα Σαγιάδας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η θέση των
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μονάδων, το εκτρεφόμενο είδος, η ετήσια δυναμικότητά τους και το απασχολούμενο
προσωπικό (στοιχεία Τμήματος Αλιείας Θεσπρωτίας):
Ιχθυοκαλλιέργειες θαλασσινών ειδών

α/α

Είδος εκτροφής

Ετήσια
δυναμικότητα
σε τόνους

Τοποθεσία

Αριθμός
απασχολούμενων
ατόμων

1

ΤΣΙΠΟΥΡΑΛΑΒΡΑΚΙ

150

ΓΩΝΙΑ ΗΓ/ΤΣΑΣ-ΑΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ

4

2

ΤΣΙΠΟΥΡΑΛΑΒΡΑΚΙ

150

ΟΡΜΟΣ ΗΓ/ΤΣΑΣΟΡΜΟΣ ΓΩΝΙΑ

5

150

ΠΗΓΑΔΙΑ-ΟΡΜΟΣ
ΗΓ/ΤΣΑΣ

4

150

ΟΡΜΟΣ ΒΑΛΤΟΥ

8

214

ΟΡΜΟΣ ΒΑΛΤΟΥ

11

310

ΟΡΜΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ

230

ΟΡΜΟΣ ΚΟΥΡΑΜΟΣ

3
4
5

6

7

8
9
10

11

ΘΑΛ.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ
ΙΧΘΥΕΣ
ΤΣΙΠΟΥΡΑΛΑΒΡΑΚΙ
ΘΑΛ.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ
ΙΧΘΥΕΣ
ΘΑΛ.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ
ΙΧΘΥΕΣ
ΘΑΛ.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ
ΙΧΘΥΕΣ
ΘΑΛ.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ
ΙΧΘΥΕΣ
ΘΑΛ.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ
ΙΧΘΥΕΣ
ΘΑΛ.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ
ΙΧΘΥΕΣ
ΤΣΙΠΟΥΡΑΛΑΒΡΑΚΙ
ΤΣΙΠΟΥΡΑΛΑΒΡΑΚΙ-ΝΕΑ
ΕΙΔΗ
ΘΑΛ.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ
ΙΧΘΥΕΣ

33
150

ΟΡΜΟΣ ΚΟΥΡΑΜΟΣ

310

ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΠΑΓΑΝΙΑΣ

2500

ΟΡΜΟΣ ΠΑΓΑΝΙΑΣ

48

150

ΟΡΜΟΣ ΠΑΓΑΝΙΑΣ

2

180

ΟΡΜΟΣ ΠΑΓΑΝΙΑΣ

1

500

ΟΡΜΟΣ ΠΑΓΑΝΙΑΣ

11

12

ΘΑΛ.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ
ΙΧΘΥΕΣ

150

ΝΕΝΟΥΔΑ

11

13

ΤΣΙΠΟΥΡΑΛΑΒΡΑΚΙ

150

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΝΕΝΟΥΔΑ

9

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

100

14

ΘΑΛ.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ
ΙΧΘΥΕΣ

400

ΝΕΝΟΥΔΑ

13

15

ΘΑΛ.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ
ΙΧΘΥΕΣ

190

ΟΡΜΟΣ ΟΡΛΙΑ

2

16

ΘΑΛ.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ
ΙΧΘΥΕΣ

500

ΚΑΤΩ ΟΡΛΙΑ

8

17

ΘΑΛ.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ
ΙΧΘΥΕΣ

300

ΟΡΜΟΣ ΚΑΤΩ ΑΕΤΟΣ

2

18

ΘΑΛ.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ
ΙΧΘΥΕΣ

300

ΣΤΑΥΡΟΣ-ΟΡΜΟΣ ΚΑΤΩ
ΑΕΤΟΥ

9

19

ΘΑΛ.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ
ΙΧΘΥΕΣ

500

ΣΚΕΜΠΗ

8

20

ΘΑΛ.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ
ΙΧΘΥΕΣ

550

ΧΑΣΟΜΕΡΙ

16

21

ΘΑΛ.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ
ΙΧΘΥΕΣ

450

ΚΑΤΩ ΑΕΤΟΣ

12

287,5

ΧΑΣΟΜΕΡΙ

3

150

ΟΡΜΟΣ ΦΤΕΛΙΑΣ

1

150

ΟΡΜΟΣ ΦΤΕΛΙΑΣ

1

22
23

ΘΑΛ.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ
ΙΧΘΥΕΣ
ΤΣΙΠΟΥΡΑΛΑΒΡΑΚΙ

24

ΝΕΑ ΕΙΔΗ

ΣΥΝΟΛΟ

9.221,5 ΤΟΝΟΙ

222

Επίσης λειτουργεί ένας ιχθυογεννητικός σταθμός στη Λωρίδα Σαγιάδας και μία μονάδας
προπάχυνσης ιχθύων στο Βάλτο Ράγιου (στοιχεία Τμήματος Αλιείας Θεσπρωτίας):
Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί
α/α

Ονομασία

Είδη

Ετήσια
Δυναμικότητα
σε ιχθύδια

Τοποθεσία

Αριθμός
απασχολούμενων
ατόμων

1

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ
ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

ΘΑΛ.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ
ΙΧΘΥΕΣ

10.000.000

ΟΡΜΟΣ
ΠΑΓΑΝΙΑΣ

32
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2

ΝΗΡΕΥΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Α.Ε. (ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗ)

ΤΣΙΠΟΥΡΑΛΑΒΡΑΚΙ
&
ΑΛΛΑ
ΕΥΡΥΑΛΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ
ΕΙΔΗ

20.000.000

ΒΑΛΤΟΣ ΡΑΓΙΟΥ

22

Στο κομμάτι των μυδοκαλλιεργειών στην περιοχή παρέμβασης υπάρχουν 8 μονάδες όπως
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με την ετήσια δυναμικότητά τους και την
τοποθεσία τους:
Μυδοκαλλιέργειες
α/α

Είδος
εκτροφής

Ετήσια
δυναμικότητα σε
τόνους

1

ΜΥΔΙΑ

160

2

ΜΥΔΙΑ

160

3

ΜΥΔΙΑ

160

4

ΜΥΔΙΑ

160

5

ΜΥΔΙΑ

160

6

ΜΥΔΙΑ

160

7

ΜΥΔΙΑ

160

8

ΜΥΔΙΑ

160

ΣΥΝΟΛΟ

Τοποθεσία
ΚΟΛΠΟΣ ΝΗΣΩΝ
ΚΟΥΡΑΜΟΣ
ΚΟΛΠΟΣ ΚΟΥΡΑΜΟΥ &
ΟΡΜΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
ΚΟΛΠΟΣ ΝΗΣΩΝ
ΚΟΥΡΑΜΟΣ
ΚΟΛΠΟΣ ΚΟΥΡΑΜΟΥ &
ΟΡΜΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
ΚΟΛΠΟΣ ΚΟΥΡΑΜΟΥ &
ΟΡΜΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
ΚΟΛΠΟΣ ΚΟΥΡΑΜΟΥ &
ΟΡΜΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
ΚΟΛΠΟΣ ΚΟΥΡΑΜΟΥ &
ΟΡΜΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
ΕΚΒΟΛΕΣ ΚΑΛΑΜΑ

1.280 ΤΟΝΟΙ

Αριθμός
απασχολούμενων
ατόμων
1
1
1
1
1
1
2
1
9

Από αυτές τις 8 μονάδες οι 7 (εκτός αυτής που είναι εγκατεστημένη στις εκβολές Καλαμά)
είναι υπό μετεγκατάσταση στην περιοχή της Σαγιάδας, διαδικασία η οποία δεν έχει ακόμη
ολοκληρωθεί για το σύνολο των μονάδων.
Στο κομμάτι της θαλάσσιας αλιείας ο στόλος στην περιοχή παρέμβασης αριθμεί σήμερα
βάσει αδειών 81 σκάφη όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (στοιχεία Τμήματος
Αλιείας Θεσπρωτίας):
Αλιευτικός στόλος
Είδος

Παράκτια σκάφη

Βιντζότρατα

Μηχανότρατα

Ολικό μήκος: <6 μ.

26

0

0

Ολικό μήκος: 6μ. - 12μ.

53

1

0

Ολικό μήκος: >12μ.

0

0

1
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Μεταποίηση και εμπορία
Όπως αναφέρθηκε στην κατηγορία των εκτατικού τύπου καλλιεργειών που ανήκουν οι
παραδοσιακές εκμεταλλεύσεις των λιμνοθαλασσών τα αλιεύματα πωλούνται είτε λιανικώς
είτε χοντρικώς χωρίς κάποιου είδους συσκευασία ή μεταποίηση.
Στο κομμάτι των ιχθυοκαλλιεργειών στην περιοχή παρέμβασης λειτουργούν 5
συσκευαστήρια εγκεκριμένης ετήσιας δυναμικότητας 10.270 τόνων στη Λωρίδα Σαγιάδας,
στο Ασπροκκλήσι, στη Σαγιάδα και στη Νέα Σελεύκεια.
Επίσης λειτουργεί μία μεταποιητική μονάδα κατεψυγμένων αλιευμάτων στο Μαυρούδι.
Συσκευαστήρια-Μεταποιητικές μονάδες
α/α

Είδος (συσκευασία,
μεταποίηση κλπ)

Ετήσια
Δυναμικότητα
(τόνοι/έτος)

Τοποθεσία

Αριθμός
απασχολούμενων
ατόμων

1

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ &
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΩΠΩΝ

495

Μαυρούδι

3

2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ

500

Νέα Σελεύκεια

14

3

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ

7300

Νέα Σελεύκεια

10

4

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ

1500

Σαγιάδα

7

5

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ

250

Λωρίδα Σαγιάδας

7

Στοιχεία Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Θεσπρωτίας

Η ετήσια εγκεκριμένη δυναμικότητα βάσει αδειών των 24 πλωτών μονάδων πάχυνσης
ανέρχεται σε 9.221 τόνους. Το 85-90% της παραγωγής εξάγεται κυρίως στην Ιταλία και
δευτερευόντως στην Ισπανία και στη Γαλλία. Προσπάθειες διείσδυσης σε νέες αγορές
(όπως Η.Π.Α., Καναδάς) έχουν ήδη ξεκινήσει με επιτυχία. Ο εκτιμώμενος ετήσιος κύκλος
εργασιών υπολογίζεται σε 60.000.000 ευρώ με άμεση απασχόληση περίπου τους 380
εργαζομένους. Η συνεισφορά στο τοπικό ΑΕΠ της Θεσπρωτίας υπολογίζεται περίπου στο
10% και στην τοπική απασχόληση περίπου στο 2,5%. Καλύπτει το 10% της εθνικής
παραγωγής και το 5,5% της μεσογειακής σε τσιπούρα και λαβράκι.
Στην περιοχή παρέμβασης δεν υπάρχει ιχθυόσκαλα.
Στον τομέα των μυδοκαλλιεργειών δεν λειτουργεί κάποια μονάδα συσκευασίας,
μεταποίησης, τυποποίησης στην περιοχή και η παραγωγή πωλείται λιανικώς ή χονδρικώς
στην Ελλάδα και χονδρικώς στο εξωτερικό (κυρίως στην Ιταλία).
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Λιμένες-Αλιευτικά καταφύγια
Στην περιοχή παρέμβασης καθορισμένοι λιμένες εκφόρτωσης αλιευμάτων, σύμφωνα με
τον Καν.ΕΚ 1967/2006 είναι δύο (2) η Ηγουμενίτσα και η Πλαταριά.
Αλιευτικά καταφύγια είναι της Σαγιάδας, της Ηγουμενίτσας, των Συβότων και της Πέρδικας.
Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.)
Υπάρχει σχέδιο (Π.Ο.Α.Υ.) στην περιοχή εφαρμογής με Φορέα Διαχείρισης.
Η περιοχή για τη δημιουργία Π.Ο.Α.Υ, ανήκει διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα
Θεσπρωτίας και βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της, στις ακτές του Ιονίου και στα
σύνορα με την Αλβανία.
Συγκεκριμένα, η άμεση περιοχή αφορά τον παράκτιο χώρο στις Δ.Ε. Σαγιάδας και
Ηγουμενίτσας από τον Όρμο Ηγουμενίτσας έως και τη λωρίδα της Σαγιάδας, που καταλήγει
στα σύνορα με την Αλβανία.
Πιο συγκεκριμένα, για την προτεινόμενη Π.Ο.Α.Υ. καθορίζονται τέσσερις ζώνες (Α, Β, Γ και
Δ) , εκ των οποίων οι τρείς (Α, Β και Δ) χωροθετούνται μεταξύ του Όρμου Χαλκιάς και του
Όρμου Φτελιάς στη Δ.Ε. Σαγιάδας και μια (Γ) στον Όρμο Βάλτου, βόρεια της Χερσονήσου
Λυγαριάς στη Δ.Ε. Ηγουμενίτσας.
Οι μονάδες της Ζώνης θα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ειδικού Πλαισίου,
λαμβάνοντας υπόψη και τα εξής:
- Μονάδες με μισθωμένη έκταση μικρότερη των είκοσι (20) στρεμμάτων μπορούν να
επεκταθούν μέχρι το όριο αυτό, με μέγιστη δυναμικότητα τους 500 τον. / έτος.
- Μονάδες με μισθωμένη έκταση μεγαλύτερη ή ίση με 30 στρέμματα και μικρότερη των 40
στρεμμάτων μπορούν να επεκταθούν μέχρι τα 40 στρέμματα και με μέγιστη δυναμικότητα
τους 800 τον. / έτος.
- Μονάδες που έχουν μισθωμένη έκταση άνω των 40 στρεμμάτων διατηρούν την έκταση
και τη δυναμικότητα που έχουν κατά την έκδοση του Πρ. Δ/τος θεσμοθέτησης της Π.Ο.Α.Υ..
- Μονάδες του ίδιου φορέα, μπορούν να συνενωθούν με μέγιστη μισθωμένη έκταση τα 90
στρέμματα και μέγιστη δυναμικότητα το άθροισμα της δυναμικότητας των μονάδων που
συνενώθηκαν,
Επίσης εντός της Ζώνης Α, ορίζονται τέσσερις θέσεις υδρανάπαυσης έκτασης 500
στρεμμάτων η κάθε μία.
Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη, τις ισχύουσες παραμέτρους ίδρυσης και
λειτουργίας των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, την κατάσταση του περιβάλλοντος, τα βάθη,
τα επικρατούντα ρεύματα της Ζώνης, αλλά και τις λοιπές δραστηριότητες που
αναπτύσσονται στην περιοχή, καθορίστηκε η δυναμικότητα αυτής σε 12.000 τον. / έτος.
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Η Ζώνη Β – Υπό ανάπτυξη, έχει έκταση 6.629,48 στρέμματα και μέχρι σήμερα δεν
παρουσιάζει υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα. Η προτεινόμενη συνολική ετήσια
δυναμικότητα ορίζεται σε 8.000 τόνους ιχθύων (Θαλάσσιοι Ιχθύες, συμπεριλαμβανομένου
του Τόνου κλπ).
Η Ζώνη Γ – Ανάπτυξη Ιχθυοκαλλιέργειας, πρόκειται, για περιοχή εντός του όρμου Βάλτου,
με έκταση 102 στρέμματα. Στην περιοχή έχουν αδειοδοτηθεί δύο μονάδες
ιχθυοκαλλιέργειας σε μισθωμένη έκταση 28 στρεμμάτων και δυναμικότητας 364 τον. / έτος.
Η προτεινόμενη μέγιστη ετήσια δυναμικότητα της Ζώνης ορίζεται σε 800 τον. / έτος.
Η Ζώνη Δ – Οστρακοκαλλιέργεια, έχει έκταση 804,69 στρέμματα, εντός της οποίας, έχουν
πρόσφατα μετεγκατασταθεί πέντε (5) μονάδες και βρίσκονται σε διαδικασία
μετεγκατάστασης άλλες δύο (2) μονάδες μυδοκαλλιέργειας. Η προτεινόμενη συνολική
ετήσια δυναμικότητα ορίζεται σε 1.500 τόνους μυδιών.
Η επιλεγόμενη θέση για τη δημιουργία της Π.Ο.Α.Υ., προέκυψει λαμβάνοντας υπόψη
πλήθος παραγόντων που σχετίζονται τόσο με το θεσμικό πλαίσιο, όσο και με τον
χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής μελέτης.
Κατ’ αρχήν βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, η ανάπτυξη της Π.Ο.Α.Υ. είναι
συμβατή τόσο με τις κατευθύνσεις των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων όσο και με τις
χρήσεις γης που προβλέπουν τα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ των Δ.Ε. Ηγουμενίτσας και Σαγιάδας.
Σε όλα τα χωροταξικά πλαίσια αναγνωρίζεται ως περιοχή με ιδιαίτερα αναπτυγμένη
υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να δίνεται και προτεραιότητα στην
δραστηριότητα αυτή.
Εκτός του θεσμικού πλαισίου, η ήδη διαμορφωμένη κατάσταση στην λωρίδα της Σαγιάδας,
ευνοεί τη χωροθέτηση Π.Ο.Α.Υ. στην περιοχή αυτή. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις
υδατοκαλλιεργειών καταλαμβάνουν σημαντικό τμήμα του θαλάσσιου και του παράκτιου
χώρου και αποτελούν σημαντική πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους.
Ιδιαίτερα στον χερσαίο χώρο βόρεια της Σαγιάδας δεν αναπτύσσεται καμία άλλη σημαντική
δραστηριότητα, με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει σύγκρουση χρήσεων γης. Όπως
αναφέρεται και στο ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Σαγιάδας, οι υδατοκαλλιέργειες χωροθετούνται μακριά
από άλλες δραστηριότητες σε επιλεγμένες θέσεις οι οποίες δεν ενδείκνυνται για άλλες
παραγωγικές δραστηριότητες και οικιστικές χρήσεις (π.χ. δάση, απότομες κλίσεις, περιοχή
NATURA), επομένως δεν αποτελούν όχληση. Αντιθέτως, η εκτεταμένη γεωργική και
κτηνοτροφική δραστηριότητα, μπορεί να βλάψει τις υδατοκαλλιέργειες, λόγω της
ρύπανσης που μπορεί να προκαλέσει στον υδάτινο αποδέκτη.
Η απομονωμένη θέση της περιοχής μελέτης, τόσο από γεωγραφική όσο και από κοινωνικό
– οικονομική άποψη, δεν προσφέρει πολλές εναλλακτικές διεξόδους για απασχόληση. Το
μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού στην περιοχή της Σαγιάδας, συντηρείται από την
γεωργία και την αλιεία - υδατοκαλλιέργεια. Η ανάπτυξη της Π.Ο.Α.Υ. δημιουργεί
προοπτικές περαιτέρω απασχόλησης.
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Τέλος, η δημιουργία Π.Ο.Α.Υ. θα ευνοήσει την εντατικοποίηση της δραστηριότητας και άρα
την αύξηση των εξαγωγών, που ήδη βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, καθώς σχεδόν το 90% της
παραγωγής των ιχθυοκαλλιεργειών της Π.Ε. εξάγεται στην Ιταλία και την Ισπανία. Η
συνοριακή θέση της Δ.Ε. Σαγιάδας δημιουργεί προοπτικές και για περαιτέρω συναλλαγές
εκατέρωθεν των συνόρων αλλά και ανάπτυξη διασυνοριακού εμπορίου.
Αλιευτικοί φορείς της περιοχής παρέμβασης
Στην περιοχή υπάρχουν 2 αλιευτικοί σύλλογοι:
Ο Αλιευτικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας με 54 σκάφη και 76 μέλη.
Ο Αλιευτικός Σύλλογος Σαγιάδας «Ο Φάρος» με 27 σκάφη και 49 μέλη.
Επίσης υπάρχει ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός Σαγιάδας με τουλάχιστον 20 μέλη, ο Σύλλογος
Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας και η ΘΕΣ.Π.Ο.Α.Υ. Α.Ε. (Θεσπρωτών Περιοχή
Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών).
Στην περιοχή παρέμβασης λόγω του ότι περιλαμβάνονται περιοχές NATURA
δραστηριοποιείται και ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και
Καλαμά.

Άλλες δραστηριότητες του Πρωτογενή Τομέα
Στην περιοχή παρέμβασης μεγάλο ενδιαφέρον προκαλούν τα αυτοφυή αρωματικά φυτά
και βότανα, τα οποία χαρακτηρίζονται από την εξαιρετική τους ποιότητα και τη μεγάλη
ποικιλία. Αν και δεν υπάρχουν στατιστικώς καταγεγραμμένες καλλιέργειες τους, ορισμένα
από αυτά απαντώνται σε ικανοποιητικές αυτοφυείς ποσότητες και αφού συγκομισθούν
από τους ντόπιους προωθούνται στα αστικά κέντρα, σε κεντρικά σημεία πώλησης. Οι
χρήσεις τους είναι ευρείες και ως εκ τούτου η ζήτησή τους είναι ιδιαίτερα μεγάλη και
διαρκής. Αποτελεί ένα πολύ δυνατό τομέα για την περιοχή με πολλά περιθώρια ανάπτυξης
και κέρδους.
Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μερικά φυτά τα οποία απαντώνται σε
ικανοποιητικές ποσότητες όπως φασκόμηλο, βάλσαμο, ρίγανη, χαμομήλι, μέντα, δάφνη,
τσουκνίδα, γαϊδουράγκαθο, ύσσωπος, μελισσοβότανο, δεντρολίβανο κ.α. Κάθε χρόνο
συλλέγονται μεγάλες ποσότητες από αυτά αποξηραίνονται και μια ποσότητα
χρησιμοποιείτε για αυτοκατανάλωση ενώ το μεγαλύτερο μέρος πωλείται σε ακατέργαστη
μορφή στις λαϊκές αγορές τις περιοχής. Κυρίως συλλέγεται το τσάι του βουνού, η ρίγανή, το
φασκόμηλο
Αξίζει να αναφερθούν 2 επιχειρήσεις μια στο Μαργαρίτι Θεσπρωτίας και μία στο Λύγγο
Ιωαννίνων.
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Η πρώτη επιχείρηση ασχολείται με τη συλλογή αυτοφυών αρωματικών – φαρμακευτικών
φυτών σε μία έκταση 15.000 στρεμμάτων (ρίγανης, μελλισόχορτου, βάλσαμου και αλόης).
Τα φυτά της συγκεκριμένης περιοχής έχουν πιστοποιηθεί και ως βιολογικά. Τα φυτά
τοποθετούνται σε χαρτόνια και τσουβάλια και αποστέλλονται σε μεταποιητικές μονάδες
και εμπόρους.
Η δεύτερη επιχείρηση καλλιεργεί σε μικρή έκταση δεντρολίβανο, χαμομήλι και
μελλισόχορτο ενώ τα υπόλοιπα φυτά τα συλλέγει από τη φύση. Έχει βραβευθεί με δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας όσον αφορά την Παρασκευή καλλυντικών. Τα φυτά εφόσον έχουν υποστεί
μικρή επεξεργασία προωθούνται τριμμένα ή σε υγρή μορφή στη Αθήνα όπου
κατασκευάζονται καλλυντικά.
Τέλος στη Δημοτική Ενότητα Σελλών υπάρχει καταγεγραμμένη καλλιέργεια αρωματικών
φυτών (7 στρ.).
Η καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών είναι υποσχόμενη
δραστηριότητα και θα μπορούσε να εξελιχθεί σε δυναμική, βοηθώντας την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων και συμβάλλοντας στην διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.
Πρωταρχικός στόχος για την Ήπειρο πρέπει να είναι η ευρεία ενημέρωση του αγροτικού
πληθυσμού για τις δυνατότητες καλλιέργειας και το είδος των φυτών καθώς και τα
περιθώρια κέρδους καθώς η οργανωμένη καλλιέργεια βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο.
Παρόλα αυτά αρκετοί είναι αυτοί που συλλέγουν τα φυτά ερασιτεχνικά πουλώντας τα σε
εμπόρους. Προσπάθεια πληροφόρησης και στήριξης θα πρέπει να γίνει και για τις
υπάρχουσες επιχειρήσεις στον τομέα της τυποποίησης και μεταποίησης των προϊόντων στο
τόπο παραγωγής τους.
Στην Π.Ε. Ιωαννίνων δραστηριοποιούνται τέσσερις μονάδες εκτροφής στρουθοκαμήλου
(δεν είναι στατιστικώς καταγεγραμμένες), οι οποίες είναι βιώσιμες με άριστα οικονομικά
αποτελέσματα και με έντονο εμπορικό ενδιαφέρον οι δύο από αυτές είναι νεοϊδρυθείσες
και μονάδες μέσης δυναμικότητας. Επίσης λειτουργούν ήδη και τέσσερα εκτροφεία άγριων
θηραμάτων (αγριόχοιροι), τα οποία προμηθεύουν την τοπική αγορά με μικρές ποσότητες
κρέατος. Σημειώνεται ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τα δυο προηγούμενα
εκτρεφόμενα είδη τόσο από την πλευρά των καταναλωτών όσο και από την πλευρά των
παραγωγών για στροφή σε νέες εκτροφές. Ενδιαφέρουσα είναι και η εκτροφή κουνελιών, η
οποία αν και σήμερα γίνεται με ερασιτεχνικό τρόπο, προσφέροντας ένα συμπληρωματικό
εισόδημα στους παραγωγούς, έχει πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα.
Στην Π.Ε. Θεσπρωτίας με το πρόγραμμα LeaderII δημιουργήθηκε ένα εκτροφείο πτηνών στο
Καρτέρι. Όσο αφορά τα εκτροφεία στρουθοκαμήλων υπάρχουν 3, στην Κορύτιανη, στην
Κεραμίτσα και στο Προδρόμι τα οποία δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του αναπτυξιακού
νόμου 2601/98. Ακόμη μια μονάδα εκτροφής στρουθοκαμήλων βρίσκεται στην Κεστρίνη.
Συμπεράσματα- Προοπτικές
Στον πρωτογενή τομέα η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, το χαμηλό του μορφωτικό
επίπεδο, η έλλειψη κατάρτισης, εξειδίκευσης, εκπαίδευσης, η αδυναμία χρήσης νέων
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τεχνολογιών σε συνάρτηση με το συνεχώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής και η έλλειψη
πολυαπασχόλησης στις ορεινές περιοχές εμποδίζουν τη περαιτέρω ανάπτυξη των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, και την αναγκαία προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα και στις
συνθήκες που προσδιορίζουν οι αγορές διάθεσης των αγροτικών προϊόντων. Τα παραπάνω
σε συνδυασμό με τον πολυτεμαχισμό της αγροτικής γης, το μικρό μέγεθος των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και προβλήματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς αποτελούν κάποια
από τα σημαντικότερα διαρθρωτικά προβλήματα της περιοχής παρέμβασης. Ο μικρός
κλήρος σε συνδυασμό με τη χαμηλή παραγωγικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
εμποδίζουν την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.
Οι υπάρχοντες αγροτικοί συνεταιρισμοί είναι προβληματικοί, γηρασμένοι, μη λειτουργικοί
και σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω του απαρχαιωμένου τρόπου
δραστηριοποίησης δεν διευκολύνει την ανάπτυξη σημαντικών δραστηριοτήτων
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων στην περιοχή παρέμβασης και διάθεσης τους στην
αγορά.
Η εσωστρέφεια στον προσανατολισμό σε συνδυασμό με την έλλειψη στρατηγικής
marketing, την έλλειψη έρευνας αγοράς οδηγεί σε μικρή διεισδυτικότητα σε νέες αγορές
του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Οι καλλιέργειες της μηδικής και αραβοσίτου οι οποίες είναι συμπληρωματική η μία της
άλλης δεν φαίνεται να έχουν δυνατότητες επέκτασης. Τα τελευταία χρόνια λόγω τιμών η
καλλιέργεια της μηδικής κερδίζει έδαφος σε βάρος του αραβοσίτου σε περιοχές που μπορεί
να τον αντικαταστήσει.
Η κτηνοτροφία συγκριτικά με την γεωργία αποτελεί την κινητήρια δύναμη της οικονομίας
στην περιοχή παρέμβασης. Τα τοπικά προϊόντα με την ποιότητα που τα διακρίνει, οι
υποδομές, οι εκσυγχρονισμοί και οι βασικές παραγωγικές κατευθύνσεις χαρακτηρίζουν την
περιοχή ως «πρότυπη κτηνοτροφική» με υψηλής ποιότητας προϊόντα χωρίς όμως ιδιαίτερη
οργάνωση των κτηνοτροφικών μονάδων καθώς και των επιχειρήσεων τυποποίησης και
μεταποίησής των προϊόντων τους και χωρίς αυτό που ονομάζουμε “Ταυτότητα” στα
προϊόντα. Παρόλα αυτά η κρίση στην κτηνοτροφία οφείλεται στην αύξηση του κόστους
παραγωγής, το οποίο έχει να κάνει με την παγκόσμια έλλειψη δημητριακών, που
αποτελούν την πρώτη ύλη για την παραγωγή ζωοτροφών.
Από τις δενδρώδεις καλλιέργειες στην περιοχή παρέμβασης σημαντικότερη είναι αυτή της
ελιάς για ελαιοποίηση στην περιοχή της Θεσπρωτίας, η οποία όμως διακρίνεται από την
παλαιότητα των ελαιοτριβείων τα οποία χρήζουν μετεγκατάστασης, την έλλειψη
τυποποίησης ελαιόλαδου, μεταποίησης βρώσιμων ελιών, της ανύπαρκτης οργάνωσης
εμπορίου των ελαιοκομικών προϊόντων.
Στα κηπευτικά η παραγόμενη ποσότητα στην περιοχή παρέμβασης δεν είναι ιδιαίτερα
μεγάλη. Τα προϊόντα της προωθούνται για κατανάλωση στην πόλη των Ιωαννίνων. Στη
Θεσπρωτία τα κηπευτικά δεν αφορούν μεγάλες ποσότητες και πρόκειται κυρίως για
παραγωγή και αυτοκατανάλωση από τα νοικοκυριά.
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Στην περιοχή εφαρμογής υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις ανάπτυξης του πρωτογενούς
τομέα με έμφαση στην παραγωγή ποιοτικών – βιολογικών αγροτικών προϊόντων (ιδιαίτερα
στον κλάδο της κτηνοτροφίας) και η ύπαρξη θετικών αλληλεξαρτήσεων με το δευτερογενή
τομέα (μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων). Η κτηνοτροφία, που έχει
διατηρήσει πολλά παραδοσιακά στοιχεία και τεχνογνωσία, καθώς επίσης οι κλάδοι
τυροκομίας, πτηνοτροφίας και ελαιοκομίας, έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την
παραγωγή προϊόντων ποιότητας.
Η καθιέρωση νέων διατροφικών προτύπων και ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού
κοινού για ποιοτικά, παραδοσιακά, αγνά προϊόντα διαμορφώνει ευνοϊκές συνθήκες για την
αξιοποίηση της υψηλής ποιότητας προϊόντων του πρωτογενή τομέα της περιοχής. Ο
αγροδιατροφικός τομέας στην περιοχή παρέμβασης διαθέτει εξαιρετικές δυνατότητες για
την παραγωγή προϊόντων ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.) και προστατευόμενης
γεωγραφικής ένδειξης (Π.Γ.Ε.) καθώς και παραγωγή βιολογικών προϊόντων.
Παρά την μακροχρόνια εγκατάλειψη γεωργοκτηνοτροφικών εκτάσεων, η κτηνοτροφία
αποτελεί δύναμη για την περιοχή και η παραγωγή σημαντικών παραδοσιακών προϊόντων
ποιότητας αλλά και άλλων προϊόντων διατροφής σε μικρότερες ποσότητες δημιουργούν
κατάλληλα κίνητρα για επιχειρηματική δραστηριότητα και δημιουργία θέσεων
απασχόλησης. Η οργανωμένη παραγωγή και προώθηση βιολογικής κτηνοτροφίας και
καλλιεργειών και προϊόντων ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, κ.λ.π.), θα μπορούσαν να αποφέρουν
σημαντικά κίνητρα στους νέους και τις γυναίκες για απασχόληση στον αγροτικό χώρο. Η
οργάνωση, δικτύωση και συλλογικότητα στις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις και
στις βιοτεχνίες με ενίσχυση της κατάρτισης, της εξειδίκευσης και της ενημέρωσης
επιχειρηματιών και νέων επενδυτών για τα κίνητρα ανάπτυξης θα ενισχύσουν την
επιχειρηματικότητα και θα προσελκύσουν νέους και νέους στην ηλικία επιχειρηματίες.

Γ. Ο Δευτερογενής τομέας
Κύρια χαρακτηριστικά
Ο τομέας της μεταποίησης αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες ανάπτυξης
μίας Περιφέρειας και συνολικότερα μίας χώρας. Στη περιφέρεια Ηπείρου, ο τομέας της
μεταποίησης παρουσιάζει σημαντική υστέρηση και ο δείκτης βιομηχανικής ανάπτυξης είναι
πολύ χαμηλός. Η πλειοψηφία των μεταποιητικών μονάδων της περιοχής ασχολούνται
κυρίως με την επεξεργασία των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα. Ιδιαίτερα έντονη είναι
η συγκέντρωση της μεταποιητικής δραστηριότητας σε κλάδους άμεσης επεξεργασίας των
προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή της κτηνοτροφικής και γεωργικής παραγωγής
και των πρώτων υλών (διατροφή, κλωστοϋφαντουργία, ξύλο μεταλλικά ορυκτά) καθώς
επίσης και σε κλάδους που κατευθύνονται σχεδόν ολοκληρωτικά προς τη τοπική αγορά
(ξύλο, μη μεταλλικά ορυκτά, τελικά προϊόντα από μέταλλο κλπ). Αξίζει να σημειωθεί η
επεξεργασία αργύρου (ασήμι), στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων και η επεξεργασία του
ξύλου στην περιοχή του Μετσόβου και της Κόνιτσας (ξυλογλυπτική, επιπλοποιία,

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

109

βαρελοποιία, αγιογραφία). Πλήθος είναι τα προϊόντα τουριστικού ενδιαφέροντος και
οικιακής χρήσης από επεξεργασία του ασημιού. Άλλωστε η πόλη των Ιωαννίνων ονομάζεται
και «Πόλη των ασημουργών». Οι μεταποιητικές μονάδες της περιοχής στη μεγάλη
πλειοψηφία τους μπορούν να χαρακτηριστούν ως απλά βιοτεχνικά εργαστήρια
οικογενειακού τύπου, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των μονάδων απασχολούν μικρό
αριθμό ατόμων.
Οι απασχολούμενοι στο δευτερογενή τομέα, σύμφωνα με τους ΠΙΝΑΚΕΣ 12 & 13,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, είναι 8.821 άτομα και αποτελούν το 19,82% των συνολικά
απασχολούμενων σε όλους τους τομείς στην περιοχή παρέμβασης.

Αριθμός, Μέγεθος και Διάρθρωση Επιχειρήσεων
ΠΕ Ιωαννίνων
Σύμφωνα με το Μητρώο Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων μέχρι το α’ εξάμηνο
του 2016 στην ΠΕ Ιωαννίνων δραστηριοποιούνται 1.534 επιχειρήσεις, ενώ στην περιοχή
παρέμβασης της ΠΕ Ιωαννίνων (περιοχή παρέμβασης που δεν περιλαμβάνει την Δ.Κ.
Ιωαννίνων) στο δευτερογενή τομέα δραστηριοποιούνταν συνολικά 876 επιχειρήσεις
(Πίνακας 32, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)
Στο δευτερογενή τομέα στην Περιοχή Παρέμβασης στην ΠΕ Ιωαννίνων η πλειοψηφία των
επιχειρήσεων αφορά τον αγροδιατροφικό τομέα με 149 επιχειρήσεις και κυρίως τον κλάδο
Αρτοποιίας – Παραγωγή Νωπών Ειδών Ζαχαροπλαστικής και την βιομηχανία γάλακτος Οι
περισσότερες εξ αυτών είναι στο Δήμο Ζίτσας, στο Δήμο Ιωαννιτών και μάλιστα στην
περιοχή παρέμβασης που βρίσκεται εγγύς της πόλης των Ιωαννίνων, καθώς και στο Δήμο
Μετσόβου. (Πίνακας 33, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)
Οι υπόλοιπες 709 μεταποιητικές επιχειρήσεις αφορούν όλους τους άλλους τομείς πέρα του
αγροδιατροφικού και αφορούν κυρίως την επεξεργασία ξύλου, αλουμινίου, λατομικές
δραστηριότητες, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και άλλους παραγωγικούς κλάδους.
Οι κλάδοι ανάπτυξης του δευτερογενούς τομέα συμβάλλουν ουσιαστικά και στη
διαμόρφωση του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής μεταποιώντας τα τοπικά
προϊόντα. Οι μονάδες της περιοχής αυτής, είναι μικρού μεγέθους, χαμηλού επιπέδου
οργάνωσης και χαρακτηρίζονται από έλλειψη καθετοποίησης. Κύριο χαρακτηριστικό
στοιχείο των βιοτεχνικών αυτών επιχειρήσεων είναι η άναρχη ανάπτυξη χωρίς σεβασμό
προς το περιβάλλον. Επίσης το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, η μειωμένη
παραγωγικότητα σε σχέση με τη μέση παραγωγικότητα της χώρας, ο εσωστρεφής
προσανατολισμός των επιχειρήσεων και η μη παραγωγή επώνυμων προϊόντων σε
συνάρτηση με την ανταγωνιστική πίεση των επιχειρήσεων λόγω παγκοσμιοποίησης της
αγοράς, έχουν ως αποτέλεσμα τη μικρή προστιθέμενη αξία, την περιορισμένη απασχόληση,
τη μικρή διεισδυτικότητα και την έλλειψη στρατηγικής marketing των μεταποιητικών
επιχειρήσεων και τα χαμηλά ποσοστά ενσωμάτωσης της ποιότητας στους μηχανισμούς
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λειτουργίας των επιχειρήσεων και στα παραγόμενα προϊόντα. Οι μονάδες αυτές
επεξεργάζονται, σε μεγάλο βαθμό, τοπικές πρώτες ύλες παράγοντας κυρίως παραδοσιακά
προϊόντα που απευθύνονται κυρίως στην τοπική αγορά. Εξαίρεση αποτελούν κυρίως οι
μονάδες επεξεργασίας γάλακτος και παραγωγής κρέατος.

ΠΕ Θεσπρωτίας
Σύμφωνα με το Μητρώο Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας μέχρι το α’ εξάμηνο
του 2016 στην περιοχή παρέμβασης της ΠΕ Θεσπρωτίας στο δευτερογενή τομέα
δραστηριοποιούνταν συνολικά 441 επιχειρήσεις (Πίνακας 32, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V).
Από τις ανωτέρω 441 επιχειρήσεις, 258 δραστηριοποιούνται στο Δήμο Ηγουμενίτσας, 111
στο Δήμο Σουλίου, και 72 στο Δήμο Φιλιατών.
Στο δευτερογενή τομέα στην ΠΕ Θεσπρωτίας η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αφορά τον
αγροδιατροφικό τομέα με 106 επιχειρήσεις, με την πλειοψηφία να ανήκουν στον κλάδο
Αρτοποιίας – Παραγωγή Νωπών Ειδών Ζαχαροπλαστικής. Οι περισσότερες εξ αυτών
συγκεντρώνονται στο Δήμο Ηγουμενίτσας, που αποτελεί και το διοικητικό και εμπορικό
κέντρο της περιοχής. (Πίνακας 34, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)
Οι υπόλοιπες 316 μεταποιητικές επιχειρήσεις αφορούν όλους τους άλλους τομείς πέρα του
αγροδιατροφικού και αφορούν κυρίως την επεξεργασία ξύλου, αλουμινίου, λατομικές
δραστηριότητες, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και άλλους παραγωγικούς κλάδους.
Επιπλέον, η ΠΕ Θεσπρωτίας χαρακτηρίζεται από μικρού μεγέθους επιχειρήσεις στον
δευτερογενή τομέα και από «ελαφρά» μεταποιητική δραστηριότητα. Οι μονάδες της
περιοχής, είναι μικρού μεγέθους, χαμηλού επιπέδου οργάνωσης και χαρακτηρίζονται από
έλλειψη καθετοποίησης. Οι μονάδες αυτές επεξεργάζονται, σε μεγάλο βαθμό, τοπικές
πρώτες ύλες παράγοντας κυρίως παραδοσιακά προϊόντα που απευθύνονται κυρίως στην
τοπική αγορά.
Η κατάσταση του δευτερογενή τομέα στην περιοχή παρέμβασης της ΠΕ Θεσπρωτίας είναι
χειρότερη από εκείνη της ΠΕ Ιωαννίνων. Η έλλειψη οργάνωσης, το μικρό μέγεθος των
επιχειρήσεων, η άναρχη ανάπτυξη αλλά και η απουσία ενός οργανωμένου σχεδίου
marketing έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις αυτές στον εσωστρεφή προσανατολισμό και
επομένως στην μείωση της παραγωγικότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μη
εκμετάλλευση όλων εκείνων των πλεονεκτημάτων που θα μπορούσε να δώσει η
γεωγραφική θέση της περιοχής παρέμβασης της ΠΕ Θεσπρωτίας όσον αφορά την ανάπτυξη
της εξαγωγικής δραστηριότητας δημιουργώντας προϊόντα ονομασίας προέλευσης
εξασφαλίζοντας επομένως ανοδική τάση για την πορεία του μεταποιητικού ιστού της
περιοχής.
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Εξαγωγική δραστηριότητα
Η εξαγωγική δραστηριότητα στην περιοχή παρέμβασης των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων
σημειώνει μικρή ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Το μεγαλύτερο ποσοστό εξαγωγών
στο δευτερογενή τομέα είναι προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα (γαλακτοκομικά,
ιχθυρά, ξηροί καρποί, παράγωγα από την επεξεργασία κρέατος). Εξαγωγές γίνονται επίσης
και σε προϊόντα πέρα του αγροδιατροφικού τομέα όπως τα χημικά, τα πλαστικά, τα
προϊόντα επεξεργασίας ξύλου και τα προϊόντα δόμησης.

Ύπαρξη υποδομών για την ανάπτυξη του μεταποιητικού ιστού.
Ιδιαίτερη αναφορά για την ανάπτυξη του δευτερογενή τομέα πρέπει να γίνει στην παροχή
υπηρεσιών επιχειρηματικής και τεχνολογικής στήριξης. Ειδικότερα η ΠΕ Ιωαννίνων και η ΠΕ
Θεσπρωτίας έχουν να επιδείξουν σημαντικό σχετικό πλεονέκτημα σε όρους υποδομών
στήριξης επιχειρηματικότητας και τεχνολογικής διασύνδεσης. Το πλεονέκτημα αυτό
δημιουργήθηκε ως ανάχωμα στις επιπτώσεις που είχε επιφέρει η - μέχρι πριν λίγα χρόνια γεωγραφική απομόνωση της περιοχής με αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της
παραγωγικής δομής. Μερικές από τις κύριες υποδομές είναι:
-

Η Βιομηχανική περιοχή Ιωαννίνων

-

Το Βιομηχανικό πάρκο Θεσπρωτίας στην περιοχή της Γκρίκας.

-

Το Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας στα Ιωάννινα όπου φιλοξενούνται κυρίως τοπικές
επιχειρήσεις αργυροχρυσοχόων.

-

Το Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Ηπείρου (Ιδρύθηκε από το Ίδρυμα Εγνατία
Ηπείρου από το Κοινοτικό Πρόγραμμα SYNERGY)

-

Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου- Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων

-

Ευρωπαϊκό Κέντρο πληροφόρησης για επιχειρήσεις

Περιγραφή επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα
Όπως προαναφέρθηκε ο αγροδιατροφικός τομέας στην περιοχή παρέμβασης καταλαμβάνει
το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων με 149 επιχειρήσεις στην περιοχή παρέμβασης της ΠΕ
Ιωαννίνων (δεν περιλαμβάνεται η ΔΚ Ιωαννίνων) και 106 επιχειρήσεις στην ΠΕ Θεσπρωτίας.
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων εντοπίζεται κυρίως στην παραγωγή ειδών Αρτοποιίας –
Ζαχαροπλαστικής, στη βιομηχανία γάλακτος και στην παραγωγή φυτικών και ζωικών
ελαίων .
Η μεγαλύτερη απόδοση σε οικονομικά μεγέθη παρουσιάζεται στην παραγωγή
γαλακτοκομικών ειδών και έπεται η αρτοποιία και ζαχαροπλαστική. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
έχει και η παραγωγή και επεξεργασία προϊόντων κρέατος.
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Αναλυτικότερα στοιχεία που αφορούν της επιχειρηματικότητα στον αγροδιατροφικό τομέα
αναλύονται στη Μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων (κεφ. 2.2.3)

Κλάδοι σε κρίση- αναδυόμενοι κλάδοι
Από την ανάλυση των στοιχείων του δευτερογενή τομέα, προκύπτουν επιγραμματικά τα
ακόλουθα συμπεράσματα :
-

Οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου «Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών»
βρίσκονται στην ΠΕ Ιωαννίνων.

-

Στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, οι περισσότερες επιχειρήσεις ανήκουν στον
υποκλάδο «Αρτοποιίας – Παραγωγή Νωπών Ειδών Ζαχαροπλαστικής».

-

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρού μεγέθους, τοπικής εμβέλειας και
οικογενειακού χαρακτήρα.

-

Στον αγροτοδιατροφικό τομέα διαγράφονται καλές προοπτικές δημιουργίας μικρών
τοπικών μεταποιητικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα αξιοποιούν τα υψηλής ποιότητας
τοπικά γεωργικά – κτηνοτροφικά προϊόντα της περιοχής και θα παράγουν προϊόντα
ονομασίας και γεωγραφικής προέλευσης.

-

Η πιο πάνω προοπτική ενισχύεται από την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών
τουρισμού, ιδιαίτερα του αγροτουρισμού ο οποίος μπορεί να ενισχύσει τη ζήτηση και
να συμβάλλει στην προβολή και την προώθηση των προϊόντων.

-

Ο μεταποιητικός ιστός στην περιοχή παρέμβασης της ΠΕ Ιωαννίνων εμφανίζεται κυρίως
στις Τοπικές Κοινότητες που βρίσκονται κοντά στην πόλη των Ιωαννίνων. Το μικρό
μέγεθος των επιχειρήσεων, η έλλειψη επαγγελματισμού, η μικρή εξαγωγική
δραστηριότητα, η απουσία ενός οργανωμένου σχεδίου λειτουργίας της επιχείρησης και
προώθησης των παραγόμενων προϊόντων έχει οδηγήσει τον δευτερογενή τομέα της
περιοχής σε συρρίκνωση και σε στροφή προς την εσωστρέφεια. Η περιοχή παρέμβασης
της ΠΕ Θεσπρωτίας βρίσκεται σε ακόμη χειρότερη θέση. Εδώ ο μεγαλύτερος αριθμός
των επιχειρήσεων έχει συγκεντρωθεί στη Δημοτική Ενότητα Ηγουμενίτσας, έχει τα ίδια
χαρακτηριστικά με την ΠΕ Ιωαννίνων ενώ δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί την γεωγραφική
θέση προς τη Δύση.

-

Σε γενικές γραμμές ο δευτερογενής τομέας είναι σε μάλλον μειονεκτική θέση και δεν
μπορεί να λειτουργήσει αυτοτελώς. Όμως παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχουν
σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη του δευτερογενούς τομές

-

Η σήμανση αρκετών προϊόντων ως προϊόντα γεωγραφικής προέλευσης, προϊόντα
ποιότητας ή ακόμα και βιολογικά μπορεί να ανακάμψει τον κλάδο μεταποίησης
αγροτικών προϊόντων.
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Δ. Τριτογενής τομέας
Κύρια χαρακτηριστικά
Η Τριτογενής παραγωγή γενικά περιλαμβάνει τις διάφορες υπηρεσίες, ιδιωτικές και
κρατικές, που χρησιμοποιούνται από τους τελικούς καταναλωτές ή βοηθούν στην
παραγωγή των προϊόντων των δύο άλλων τομέων της οικονομίας. Σε αυτό τον τομέα
οικονομικής δραστηριότητας ανήκουν οι μεταφορές, το εμπόριο, οι τράπεζες, οι
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες (δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί), οι
απασχολούμενοι στον κλάδο αναψυχής (ηθοποιοί, τραγουδιστές) και στον τουρισμό.
Ο Τριτογενής τομέας στην Περιφέρεια Ηπείρου κατέχει πρωταρχικό ρόλο τόσο με βάση τη
συμμετοχή του στη συνολική απασχόληση όσο και στη διαμόρφωση του συνολικού ΑΕΠ
της Περιφερειακής οικονομίας. Παρ’ ότι η γεωγραφική απομόνωση της Περιφέρειας μέχρι
τώρα δημιουργούσε δυσχέρεια στην ανάπτυξη των εμπορικών δραστηριοτήτων, τα μεγάλα
έργα υποδομής (λιμάνι Ηγουμενίτσας, Εγνατία οδός, οδικού άξονες) που ολοκληρώθηκαν
τα τελευταία χρόνια, ο όγκος των συναλλαγών παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένος, με
παράλληλη αύξηση στον τουρισμό. Στην περιφέρεια Ηπείρου συνολικά το ΑΕΠ του
τριτογενή τομέα ανέρχεται στο 65% του Ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της περιφέρειας,
και στο 2,6% του Ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας. Αυτό αποτυπώνεται και με
την αλματώδη αύξηση της απασχόλησης στον τριτογενή τομέα σε σχέση με το δευτερογενή
και τριτογενή.

Αριθμός, Μέγεθος και Διάρθρωση Επιχειρήσεων ανά κλάδο
Όπως βλέπουμε αναλυτικά στον ΠΙΝΑΚΑ 35, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, που καταρτίστηκε με βάση
πρόσφατα στοιχεία από τα Επιμελητήρια Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, οι κλάδοι του
τριτογενούς τομέα συνολικά στην περιοχή παρέμβασης χωρίζονται γενικά σε υπηρεσίες
(3.483 επιχειρήσεις), χονδρικό και λιανικό εμπόριο (1.737) και ο τουρισμός (1.535).

Ανάλυση Τουριστικού Τομέα της Περιοχής Παρέμβασης
Τουριστικά καταλύματα, Κέντρα Αναψυχής και Ψυχαγωγίας και χωροταξική κατανομή τους
– Τουριστική ζήτηση
Ο τουρισμός παρά τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και την έλλειψη υποδομής υψηλού
επιπέδου, θεωρείται σημαντικός πλουτοπαραγωγικός πόρος. Η τουριστική βιομηχανία
αναπτύσσεται διαρκώς παρά τους αργούς ρυθμούς και τον ανορθολογικό τρόπο. Η Π.Ε.
Ιωαννίνων δεν αποτελεί μια τυπική τουριστική περιοχή, παρ’ όλα αυτά όμως προσελκύει
μεγάλο μέρος του εσωτερικού τουρισμού, καθώς και του εξωτερικού, κυρίως λόγω της
φυσικής της ομορφιάς και της γεωμορφολογίας της. Για την ΠΕ Θεσπρωτίας, τα παράλια
του οποίου αποτελούσαν τυπική τουριστική περιοχή, το κομβικό σημείο στη ραγδαία
αύξηση των επισκεπτών τα τελευταία χρόνια (όπως άλλωστε και για την ΠΕ Ιωαννίνων)
ήταν η κατασκευή της Εγνατίας οδού και του Νέου Λιμανιού της Ηγουμενίτσας. Αναλυτικά
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τα είδη των τουριστικών καταλυμάτων και των κέντρων Αναψυχής και Ψυχαγωγίας, καθώς
και η χωροταξική τους κατανομή παρατίθενται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 36 & 37, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, ενώ
η τουριστική ζήτηση (διανυκτερεύσεις, εποχικότητα, πληρότητα καταλυμάτων)
παρατίθενται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 38, 39, 40 & 41, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.

Ειδικές τουριστικές Υποδομές που υπάρχουν στην περιοχή
Πέρα από την αυτονόητη ανάπτυξη, που άλλωστε ήδη παρουσιάζουν, οι κλάδοι του
εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημοσίου τομέα, οι προοπτικές
ανάπτυξης διαφοροποιημένων, ήπιων και ειδικών μορφών τουρισμού (οικολογικός
τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, αγροτουρισμός, ορειβασία, χιονοδρομία, αναρρίχηση,
διάπλους ποταμών, αιωροπτερισμός, εκπαιδευτικός-συνεδριακός, αγροτουρισμός,
αθλητικός), στην περιοχή είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Πολύ σημαντικές, εξ΄ άλλου,
παρουσιάζονται και οι συνδυασμένες, με τις προηγούμενες, δυνατότητες για ανάπτυξη
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και διαδρομών.
Οργανωμένα κέντρα πληροφόρησης στην περιοχή παρέμβασης δεν υπάρχουν. Τους
καλοκαιρινούς μήνες και σε κατά τόπους Τοπικές κοινότητες λειτουργούν τουριστικά
περίπτερα.
Μονοπάτια μελέτης της φύσης
Δύο μονοπάτια μελέτη της φύσης μεγάλα και οργανωμένο υπάρχουν. Το μονοπάτι Ε4
διασχίζει την ηπειρωτική χώρα από βορρά προς νότο και την Κρήτη από δύση προς
ανατολή. Το Ε6 ακολουθεί περίπου τη διαδρομή της Εγνατίας οδού, από το Ιόνιο και την
Ηγουμενίτσα έως τον Έβρο και τα τουρκικά σύνορα. Και τα δύο μονοπάτια συναντώνται
στην περιοχή των Πρεσπών (περιοχή Καστοριάς – Φλώρινας), όπου η Βόρεια Πίνδος
συνδέεται με τις οροσειρές των Βαλκανίων στις όμορες χώρες. Η διοργάνωση εκδρομών,
περιηγήσεων και δραστηριοτήτων με βάση αυτό τον «οδηγό» των μονοπατιών, μας φέρνει
μπροστά σε έναν μεγάλο αριθμό δυνατοτήτων. Στην περιοχή παρέμβασης ακολουθώντας
πάντα το μονοπάτι Ε6, από τη Δυτική Μακεδονία και την όμορφη λίμνη της Καστοριάς,
περνάμε στην περιοχή της Κόνιτσας, στην Ήπειρο. Αρχίζουμε να συναντάμε ορμητικούς
ποταμούς που προσφέρονται για κανό ή για ράφτινγκ, περπατάμε σε τοξωτά πέτρινα
γεφύρια, βλέπουμε υπέροχα πετρόχτιστα χωριά, γαντζωμένα σε απόκρημνες κοιλάδες και
πλαγιές. Η φυσιολατρική προσέγγιση της Ηπείρου αποτελεί μια πραγματική αποκάλυψη.
Με κέντρο εξόρμησης τη λίμνη Ιωαννίνων, όπου βρίσκεται η ιστορική και φυσική
πρωτεύουσα της περιοχής, φτάνουμε στην περίφημη Βάλια Κάλντα (= «ζεστή κοιλάδα» στη
γλώσσα των Βλάχων), έναν φυσικό δρυμό που συμπυκνώνει όλη την ομορφιά των δασών
της Πίνδου. Το φαράγγι του Βίκου, σε κοντινή απόσταση, είναι ένα από τα πιο επιβλητικά
τοπία στην Ελλάδα, ένας μοναδικός γεωλογικός σχηματισμός. Αφήνοντας την ορεινή
Ελλάδα και πηγαίνοντας προς τα δυτικά, οι μοναδικές ακρογιαλιές της Θεσπρωτίας, είναι η
καλύτερη κατάληξη της φυσιολατρικής μας περιπέτειας. Οι πέντε δημοφιλέστερες
διαδρομές στην περιοχή είναι:
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Διαδρομή 1: Κόνιτσα.
Διαδρομή 2: Φαράγγι Βοϊδομάτη
Διαδρομή 3: Πάπιγκο
Διαδρομή 4: Καπέσοβο- Βραδέτο
Διαδρομή 5: Πωγώνι

Μορφές ειδικού θεματικού τουριστικού ενδιαφέροντος
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η περιοχή ενδιαφέροντος διαθέτει έναν απίστευτα
μεγάλο φυσικό πλούτο τόσο όσον αφορά τα αβιοτικά αλλά και τα βιοτικά στοιχεία του
περιβάλλοντος. Καταρχάς η ιδιαίτερη γεωμορφολογία με το πλήθος των βουνών, των
κοιλάδων και των ποταμών σε συνδυασμό με την ποικιλότητα και μοναδικότητα των
διαφορετικών τοπίων που συναντά ο επισκέπτης αυξάνει κατά πολύ την ενδογενή αξία της
περιοχής όσον αφορά τον εναλλακτικό τουρισμό. Απλή περιήγηση, ορειβασία και
πεζοπορία είναι οι βασικές δραστηριότητες που έχει τη δυνατότητα να κάνει ο επισκέπτης
σε αυτό το πολυσύνθετο ανάγλυφο της περιοχής. Ένα αξιόλογο δίκτυο μονοπατιών
διατηρείται σε ικανοποιητική κατάσταση στην περιοχή, ενώ με λίγη προσπάθεια μπορούν
να αναγεννηθούν και πολλά από τα παλιά μονοπάτια ανάμεσα από τα χωριά τα οποία
έχουν κλείσει από τη βλάστηση λόγω της πολύχρονης εγκατάλειψης της χρήσης τους. Έτσι
θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο οι δυνατότητες της περιοχής ενδιαφέροντος για τις
συγκεκριμένες δραστηριότητες.
Μια άλλη σχετική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα σε κατάλληλες θέσεις στην περιοχή
και εδικά εκεί όπου υπάρχουν συμπαγείς ασβεστολιθικοί σχηματισμοί είναι η αναρρίχηση.
Στα κλασσικά πεδία αναρρίχησης, τα οποία είναι η Αστράκα και οι κορυφές της Γκαμήλας,
προστέθηκαν τελευταία και μικρότερης κλίμακας και απαιτήσεων βραχώδεις σχηματισμοί
σε χαμηλότερα υψόμετρα, όπως είναι στο φαράγγι του ποταμού Βοϊδομάτη
Ακόμα οι ιδιαιτερότητες του γεωλογικού υποστρώματος, από τους ασβεστολιθικούς
βράχους της Τύμφης και της Νεμέρτσικας έως τα οφιολοθικά ορεινά συμπλέγματα του
Σμόλικα και της Βασιλίτσας, καθιστούν και τη γεωλογία της περιοχής ένα ιδιαίτερα
ενδιαφέρον στοιχείο του χώρου, όπου κάλλιστα μπορεί να αναπτυχθεί ο «άγνωστος» έως
τώρα γεωτουρισμός. Ασφαλώς το ενδιαφέρον του εντοπισμού και της επίσκεψης ενός
μοναδικού γεωλογικού σχηματισμού αποτελεί το κατεξοχήν αντικείμενο του
γεωτουρισμού. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένα αθλήματα και ευρύτερα δραστηριότητες,
άριστα συνδεδεμένες με το γεωλογικό υπόστρωμα, όπως είναι η αναρρίχηση αλλά και η
ορειβασία που αναφερθήκαμε προηγουμένως. Πέρα από αυτά όμως η σπηλαιολογία –αν
και «απόλυτα ταπεινή ως προς την προβολή της»- αποτελεί μια δραστηριότητα άριστα
συνδεδεμένη με την περιοχή ενδιαφέροντος μια και το καρστικό συγκρότημα της Τύμφης
αποτελεί ένα αχανές πεδίο για την αθλητική σπηλαιολογία αφού υπάρχουν δεκάδες –αν
όχι εκατοντάδες- σπηλαιοβάραθρα σε αυτό. Από αυτά άλλα έχουν εξερευνηθεί, όπως το
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βάραθρο της «Προβατίνας» που η πρώτη εξερευνητική αποστολή έγινε το 1966 και άλλα τα
οποία θεωρείται ότι δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα.
Όπως είναι ευνόητο η ποικιλότητα του γεωλογικού υποστρώματος, οι πολυσχιδείς
γεωμορφολογικές διαμορφώσεις και το μεγάλο υψομετρικό εύρος δημιουργούν τις
προϋποθέσεις για την εμφάνιση μιας μεγάλης ποικιλίας ενοτήτων βλάστησης και τύπων
οικοτόπων όπου αναπτύσσεται μια ιδιαίτερα πλούσια χλωρίδα. Πολλά σπάνια,
προστατευόμενα και ενδημικά είδη φυτών της ελληνικής ή και ευρύτερα βαλκανικής
χλωρίδας εμφανίζονται εδώ. Επομένως η αναζήτηση και φωτογράφηση ειδών χλωρίδας,
που εκλαϊκευμένα θα χαρακτηριζόταν ως βοτανολογία, αποτελεί ένα επιπλέον πεδίο
ανάπτυξης του εναλλακτικού και θεματικού τουρισμού στην περιοχή ενδιαφέροντος.
Αποτέλεσμα της πλούσιας και πολυποίκιλης βλάστησης της περιοχής είναι και η
διαμόρφωση μιας μεγάλης ποικιλίας βιοτόπων και ενδιαιτημάτων που εξασφαλίζουν την
παρουσία μεγάλου αριθμού ειδών πανίδας τόσο σπονδυλωτών όσο και ασπόνδυλων,
πολλά από τα οποία είναι σπάνια και προστατευόμενα σε εθνικό ή και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Έτσι εδώ έχουμε μια διαφορετική ποικιλία ή υπο-κατηγορίες πεδίων ανάπτυξης
του εναλλακτικού και θεματικού τουρισμού. Αρκετά διαδεδομένο χόμπι σε πολλές
ευρωπαϊκές χώρες είναι η ερασιτεχνική ορνιθολογία ή παρατήρηση πουλιών
(birdwatching). Επιστήμονες ή ερασιτέχνες ορνιθολόγοι επισκέπτονται μια περιοχή με
σκοπό να δουν σπάνια είδη πουλιών και να καταγράψουν την ορνιθοπανίδα μιας περιοχής.
Η περιοχή ενδιαφέροντος διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία από τέτοιες περιοχές και ορισμένες
από αυτές περιέχονται εδώ και χρόνια στην ατζέντα επίσκεψης των ερασιτεχνών
ορνιθολόγων της Ευρώπης.
Πέρα από τα παραπάνω, τελευταία ακόμα και στην Ελλάδα αρχίζει και γίνεται αρκετά
διαδεδομένη και η παρατήρηση άλλων ζωικών ομάδων σπονδυλωτών, όπως τα θηλαστικά
και η ενασχόληση αυτή αφορά είτε την παρατήρηση των ίδιων των ζώων, όπου αυτό είναι
δυνατό, όπως στην περίπτωση του σπάνιου και προστατευόμενου αγριόγιδου, είτε την
παρατήρηση των σημαδιών της παρουσίας τους, όπως είναι τα ίχνη της αρκούδας. Βέβαια
εκτός από τα σπονδυλωτά, σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρατήρηση μιας
ιδιαίτερης ομάδας ασπόνδυλων, των λεπιδοπτέρων, δηλαδή των πεταλούδων, ένα χόμπι
αρκετά διαδεδομένο στο εξωτερικό με σημαντικές προοπτικές και στην περιοχή
ενδιαφέροντος αφού έχει καταγραφεί ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός ειδών πεταλούδων
τουλάχιστον στην περιοχή του λεκανοπεδίου της Κόνιτσας (Μπουραζάνι) αλλά και στην
οροσειρά του Γράμμου.
Όλα τα παραπάνω συνδυάζονται βέβαια άριστα και με το νέο χόμπι της φωτογράφησης
της φύσης όπου η δυσκολία και το αναπάντεχο της φωτογράφησης ενός ασυνήθιστου
είδους πανίδας μαγεύει όλο και περισσότερους ανθρώπους και ειδικά νέους, ειδικά τώρα
με την ψηφιακή τεχνολογία. Όπως άλλωστε είναι αναμενόμενο, περιοχές με πλούσιο
αριθμό ειδών πανίδας, ειδικά σπάνιων, τραβούν περισσότερους επισκέπτες από ότι άλλες
υποδεέστερες σε αυτόν τον τομέα περιοχές. Τέλος αναφορικά με την πανίδα δεν πρέπει να
παραλείψουμε να αναφερθούμε και στο σπορ της ερασιτεχνικής αλιείας και ιδιαίτερα στο
ψάρεμα με καλάμι και πεταλούδα, το λεγόμενο flyfishing, που έχει αρκετούς οπαδούς,
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κυρίως στο εξωτερικό. Τα ποτάμια της περιοχής και ειδικά ο Αώος και ο Βοϊδομάτης
συγκαταλέγονται στα ιδανικότερα της Ευρώπης για αυτό το σπορ.
Ένα επιπλέον σημαντικό χαρακτηριστικό της περιοχής ενδιαφέροντος που συνήθως δεν
συναντάται στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου είναι η ύπαρξη θερμομεταλλικών πηγών και
ιαματικών Λουτρών. Οι θεραπευτικές ιδιότητες των ατμόλουτων Αμαράντου και των
θερμών πηγών Καβασσίλων είναι γνωστές εδώ και πολλές δεκαετίες, δίνοντας στην
ευρύτερη περιοχή μια ευκαιρία για περεταίρω ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης μορφής
τουρισμού, του ιαματικού τουρισμού. Οι συγκεκριμένες περιοχές με ιαματικά λουτρά
(Αμάραντος, Καβάσιλα) φαίνεται ότι λειτουργούν ανεξάρτητα από το υπόλοιπο «τουριστικό
γίγνεσθαι» της περιοχής με αποτέλεσμα να απέχουν πολύ από τις πραγματικές δυνατότητες
τους στην στήριξη του τουρισμού όχι απλώς στην ευρύτερη περιοχή μελέτης αλλά ούτε καν
στο Δήμο στον οποίο ανήκουν (Δήμος Κόνιτσας). Θετικές οι κατά διαστήματα προσπάθειες
να αξιοποιηθούν κατάλληλα τα «ιαματικά λουτρά» για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του
εσωτερικού και του εξωτερικού τουρισμού, αλλά θεωρούμε ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω
και κυρίως μια συνολική προσέγγιση του θέματος, τουλάχιστον σε επίπεδο Δήμου Κόνιτσας
ή Γεωπάρκου Βίκου- Αώου στο οποίο και περιέχονται τόσο τα Καβάσιλα όσο και
Αμάραντος.
Αθλητικές δραστηριότητες
Αθλητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στον ορεινό χώρο της ΠΕ Ιωαννίνων
και ΠΕ Θεσπρωτίας, είναι:
 Αναρρίχηση: Στην Π.Ε Ιωαννίνων, στα Ζαγόρια, στην Κόνιτσα, στο Μαυροβούνι στην
Κλειδωνιά, στην Γκαμήλα, στην Τσούκα Ρόσσα, στην Αστράκα.
 Ορεινή πεζοπορία: Στην Π.Ε Ιωαννίνων, στο όρος Νεμέρτσικα, στο δάσος Μπούνας,
στα Τζουμέρκα (Καταφίδι, Στρογγούλα, Ρόκα κα)
 Σκι και ακραία σπορ στα χιόνια όπως extreme speed, speed ski, snowboard: Στην Π.Ε
Ιωαννίνων, στο χιονοδρομικό κέντρο Καρακόλι, στο χιονοδρομικό κέντρο του
Προφήτη Ηλία και στο Ανήλιο
 Αλεξίπτωτο πλαγιάς: Στην Π.Ε Ιωαννίνων, στους Ασπραγγέλους Ζαγορίου και από
πολλά άλλα σημεία στους ορεινούς όγκους του Ζαγορίου.
 Ποδήλατο βουνού: Στην Π.Ε Ιωαννίνων, στο όρος Μιτσικέλι, στα χωριά του Ζαγορίου
και στην περιοχή των Κατσανοχωρίων
 Εξερεύνηση και προσπέλαση απρόσιτων περιοχών
 Κανό (Canoeing), Καγιάκ (Kayak): Στον ποταμό Αχέροντα, στον ποταμό Βοιδομάτη,
στη λίμνη Παμβώτιδα
 Rafting, Monoraft: Κατάβαση του ποταμού Αώου, του ποταμού Αράχθου
 Κωπηλασία: Στη λίμνη Παμβώτιδα
Άλλες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί σε μικρό βαθμό στην Ήπειρο:
 Διάσχιση φαραγγιών (canyoning) και προσανατολισμός ( oreanteering)
 Αναρρίχηση (Climbing), Καταρρίχηση (Rappel )
 Πτώσεις με αλεξίπτωτο
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 Αιωρόπτερα
 Αυτόγυρο
Έξι (6) γεωγραφικές ενότητες της περιοχής παρέμβασης παρουσιάζουν εξαιρετικό
ενδιαφέρον ως προς την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού:
Κόνιτσα: Κυριαρχούν οι ποτάμιοι και ορεινοί φυσικοί σχηματισμοί καθώς και η
αρχιτεκτονική της πέτρας που αποτυπώνεται σε σημαντικά αρχιτεκτονικά μνημεία.
Ζαγόρι: Κυριαρχούν οι φυσικοί πόροι με σημαντικότερο τον Εθνικό Δρυμό της χαράδρας
του Βίκου και τη μοναδική αρχιτεκτονική των σαράντα (40) περίπου χωριών της περιοχής
(οικισμοί, γέφυρες, εκκλησιαστικά μνημεία κλπ).
Μέτσοβο: Κύρια χαρακτηριστικά του είναι η τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, το
εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον με τον Εθνικό Δρυμό "Βάλια Κάλντα", οι χιονοδρομικές
υποδομές, η παραγωγή πολλών τοπικών παραδοσιακών προϊόντων διατροφής, ποτών,
ξύλου, η σημαντική πολιτιστική και συνεδριακή υποδομή κλπ.
Τζουμέρκα: Από τις πιο όμορφες περιοχές της Ηπείρου, η οποία όμως δεν αξιοποιήθηκε
επαρκώς. Κυριαρχούν οι ποτάμιοι και ορεινοί φυσικοί σχηματισμοί η αρχιτεκτονική της
πέτρας, οι σημαντικοί παραδοσιακοί οικισμοί (Συρράκο, Καλαρρύτες κλπ) και τα βυζαντινά
και νεότερα εκκλησιαστικά μνημεία. Οργανικό τμήμα της περιοχής αυτής αποτελεί και ο
ποταμός Άραχθος, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσφέρεται για την άσκηση
μεγάλης ποικιλίας εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων αθλητικών και άλλων
μορφών.
Αχέροντας: Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικό μνημείο της φύσης και της ιστορίας,
όπου κυριαρχούν ο ομώνυμος ποταμός, το γνωστό νεκρομαντείο και οι θαυμάσιοι
θαλάσσιοι σχηματισμοί (Αμμουδιά, Πάργα κλπ). Οργανικό τμήμα της περιοχής αποτελεί και
το ιστορικό Σούλι.
Καλαμάς: Ολόκληρη η περιοχή που διασχίζεται από τον ομώνυμο ποταμό έχει σπάνιους
φυσικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς πόρους (αρχαία βυζαντινά και νεότερα μνημεία
κλπ) που είναι άγνωστοι στους περισσότερους επισκέπτες και σε μεγάλο βαθμό
αναξιοποίητοι.
Επιπλέον οι Δημοτικές Κοινότητες της πόλης των Ιωαννίνων, με τη λίμνη και το νησί της, το
σπήλαιο Περάματος και τη γειτονική Δωδώνη, προσφέρουν εξαιρετικές εναλλακτικές
δυνατότητες στους πολλούς επισκέπτες που φτάνουν στην πόλη για εμπορικούς σκοπούς,
για συνέδρια, για λόγους υγείας και για επιστημονικές δραστηριότητες και συνεργασίες με
το Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο κλπ.
Στις ανωτέρω περιοχές η εποχικότητα είναι πολύ αμβλυμμένη σε σύγκριση με την
αντίστοιχη των παραθαλάσσιων περιοχών. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την άποψη ότι οι
δραστηριότητες του εναλλακτικού τουρισμού αναπτύσσονται σε όλη τη διάρκεια του έτους
και είναι δυνατό να επεκταθούν χρονικά ακόμη περισσότερο, με την οργανωμένη και
διαρκή προβολή του προϊόντος της περιοχής.
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Αμβρακικός

Αχέροντας

Καλαμάς

Ιωάννινα

Αγροτουρισμός



Οικοτουρισμός



Ειδικός θαλάσσιος
Χειμερινός


(χιονοδρομικός)
Περιπέτειας



Περιηγητικός

Ιαματικός

Αθλητικός
Εκπαιδευτικός 


Πολιτιστικός
Θρησκευτικός



Συνεδριακός

Εκθεσιακός
Πόλεων
Σαββατοκύριακου



ΠΗΓΗ : - ΕΟΤ (Γραφείο Ιωαννίνων)- ΟΤΑ περιοχών

Τζουμέρκα Άραχθος

Μέτσοβο

Ζαγόρι

ΜΟΡΦΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Κόνιτσα

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται σχηματικά οι σημαντικότερες δράσεις
εναλλακτικού τουρισμού που έχουν αναπτυχθεί στην Ήπειρο.























































Σημαντική ανάπτυξη σημείωσαν οι εναλλακτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη
φύση (οικοτουρισμός - υπαίθριες δραστηριότητες). Δημιουργήθηκαν σημαντικές υποδομές
και επιπλέον προγραμματίζονται και οργανωμένες εκδηλώσεις πανελλήνιας και
παγκόσμιας εμβέλειας όπως ο "Εύαθλος" στην Κόνιτσα.

Μουσεία
Τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία των Π.Ε. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας είναι
εγκατεστημένα στην πόλη και στα περίχωρα της πόλης των Ιωαννίνων. Παρά το γεγονός ότι
η πόλη των Ιωαννίνων βρίσκεται εκτός περιοχής παρέμβασης, κρίνεται απαραίτητη η
αναφορά των μουσείων που βρίσκονται εκεί, δεδομένου ότι προβάλουν τα ιστορικά και
πολιτισμικά στοιχεία του συνόλου της Ηπείρου. Στην Π.Ε. Θεσπρωτίας άξιο αναφοράς
κρίνεται και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν επίσης αρκετά μικρού
μεγέθους μουσεία, κυρίως λαογραφικά, σε διάφορους οικισμούς της περιοχής
παρέμβασης, ορισμένα από τα οποία αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.
Αξιόλογα Μουσεία στην περιοχή παρέμβασης:
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α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Όνομα Μουσείου
Αρχαιολογικό Μουσείο
Δημοτικό Μουσείο
Βυζαντινό Μουσείο
Πινακοθήκη Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης
Λαογραφικό Μουσείο Εταιρείας Ηπειρωτικών
Μελετών
Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου
Λαογραφικό Μουσείο στην Κόνιτσα
Μουσείο Προεπαναστατικής Περιόδου
Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Παύλου Βρέλλη
Εκθεσιακό κέντρο υφαντών & χειροποίητων ειδών
Μονοδενδρίου
Εκθεσιακό Κέντρο Υπουργείου Πολιτισμού
Περιβαλλοντικό Εκπαιδευτικό Πάρκο
«Μπουραζάνι»
Ίδρυμα Τοσίτσα
Πινακοθήκη Αβέρωφ
Μουσείο Παπαγιάννη
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας
Λαογραφικό Μουσείο

Περιοχή
Ιωάννινα
Ιωάννινα
Ιωάννινα
Ιωάννινα
Ιωάννινα
Ιωάννινα
Ιωάννινα
Κόνιτσα
Νησί Ιωαννίνων
Μπιζάνι Ιωαννίνων
Μονοδένδρι Ζαγορίου
Κόνιτσα
Μπουραζάνι Κόνιτσας
Μέτσοβο
Μέτσοβο
Ελληνικό Β. Τζουμέρκων
Ηγουμενίτσα
Κ. Πέρδικας

Επισκέψιμα Οινοποιεία
Η ΠΕ Ιωαννίνων έχει ουσιαστικώς αναλάβει την οινική εκπροσώπηση όλης της περιφέρειας.
Έχει σήμερα συνολικά γύρω στα 8.000 στρέμματα αμπελιών, εκ των οποίων περί τα 1.500
στρέμματα ανήκουν στη ζώνη ΟΠΑΠ της Ζίτσας. Ιστορικά, σχεδόν όλη η ΠΕ αναφέρεται ως
τόπος αμπελοκαλλιέργειας και παραγωγής κρασιού, ενώ κάποια χωριά της Πωγωνιανής
έβγαζαν διάσημους ανά το πανελλήνιο βαρελάδες. Εκτός από τη Ζίτσα, λίγο νοτιότερα το
Γραμμένο του Δήμου Ζίτσας, το Αμπελοχώρι στα Τζουμέρκα, το Μέτσοβο και το Βοτονόσι,
το Καλπάκι και η Αρίστη και πιο βόρεια η Κόνιτσα και τα γύρω της χωριά, αναφέρονται ως
τόποι που είχαν αμπέλια και κρασί. Η φυλλοξήρα, η μετανάστευση και η εξ αυτής ερήμωση
κατέστρεψαν αυτή την εικόνα.
Ο αμπελώνας της Ζίτσας είναι το επίκεντρο του οινικού χάρτη των Ιωαννίνων και των οίνων
ΠΟΠ (ΟΠΑΠ) Ζίτσα που, εκτός από ξηροί, είναι και οι μόνοι ελληνικοί λευκοί αφρώδεις
οίνοι με ονομασία προέλευσης με κυρίαρχη ποικιλία την Ντεμπίνα. Οι οίνοι ΠΓΕ Ιωάννινα
(Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων) παράγονται σε όλη την περιοχή ενώ ο αμπελώνας του
Μετσόβου δίνει τους οίνους ΠΓΕ Μέτσοβο (Τοπικός Οίνος Μετσόβου).
Για τους οινόφιλους, οινοτουρισμός στα Ιωάννινα πρακτικά σημαίνει επισκέψεις σε
οινοποιεία στη Ζίτσα και στο Μέτσοβο. Στις περιοχές αυτές εξελίσσεται και η Διαδρομή του
Κρασιού της Ηπείρου, που ανήκει στις διαδρομές των Δρόμων του Κρασιού της Βόρειας
Ελλάδας. Οι επισκέψιμες οινοποιητικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην περιοχή
γνωστές σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό είναι:
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 Ζοίνος
 Κτήμα Γκλίναβος
 Κατώγι Αβέρωφ
Λοιπές υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό
Εκτός από τα καταλύματα και τα κέντρα αναψυχής και ψυχαγωγίας υπάρχουν και άλλες
υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό. Οι κυριότερες από
αυτές είναι τα τουριστικά γραφεία, τα καταστήματα λαϊκής τέχνης, τα γραφεία εκμίσθωσης
αυτοκινήτων κ.α. Αναλυτικά η χωροταξική τους κατανομή στην περιοχή παρέμβασης
φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ 42, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.

Πόλοι προσέλκυσης επισκεπτών
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αρχείου Μνημείων και Δημοσιευμάτων του Υπουργείου
Πολιτισμού και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αρχαιολογίας και τη βάση δεδομένων του
διαρκή καταλόγου κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, σε ολόκληρη την περιοχή
παρέμβασης υπάρχει πλήθος κηρυγμένων χώρων και μνημείων. Στον ΠΙΝΑΚΑ 5,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V γίνεται μια αναφορά στους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους και
μνημεία της περιοχής παρέμβασης σαν πόλοι προσέλκυσης επισκεπτών.

Αξιοποίηση ευκαιριών που προσφέρονται από τη θάλασσα
Η ΠΕ Θεσπρωτίας διαθέτει παραλίες που ανήκουν στις καλύτερες της χώρας, ενώ η αύξηση
της επισκεψιμότητας τους τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαία κυρίως λόγω της βελτίωσης
του οδικού δικτύου.
Υπάρχουν συγκεκριμένοι υποτομείς που παρουσιάζουν ευοίωνες προοπτικές για την
περαιτέρω αειφόρο ανάπτυξη του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού. Αυτοί είναι ο
καταδυτικός τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός και ο πολιτιστικός τουρισμός. Για τον
καταδυτικό τουρισμό υπάρχει ένα νέο και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, ο αθλητικός
τουρισμός ολοένα και εκσυγχρονίζεται ενώ το πολιτιστικό κεφάλαιο είναι ανεξάντλητο. Οι
παραπάνω τομείς ανήκουν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού που αναλύονται
εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο.
Άλλες ευκαιρίες που προσφέρονται είναι η δημιουργία νέων λιμανιών και η αναβάθμιση
των λιμενικών υποδομών σε λιμάνια που θα πληρούν τις προϋποθέσεις, θα προσφέρουν
υπηρεσίες και θα είναι ανταγωνιστικά και ελκυστικά για την κρουαζιέρα και η δημιουργία
νέων μαρίνων που μπορεί να λειτουργούν σαν δίκτυο μαρίνων με τα νησιά του Ιονίου.
Μπορεί επίσης στα πλαίσια του Περιβαλλοντικά Φιλικού Τουρισμού να δημιουργηθούν
Περιβαλλοντικά Φιλικές Μαρίνες σαν νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης στο παράκτιο
μέτωπο.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

122

Κλάδοι σε κρίση – αναδυόμενοι κλάδοι
Τα τελευταία χρόνια λόγω οικονομικής συγκυρίας πολλά επαγγέλματα είναι σε κρίση.
Ειδικότερα όσοι κλάδοι του τριτογενούς τομέα σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών
(δικηγόροι, μηχανικοί κλπ) και κατά δεύτερο λόγο με το εμπόριο διανύουν τη χειρότερη
περίοδο των τελευταίων δεκαετιών. Κρίση εμφανίζεται και στον κλάδο του τουρισμού
κυρίως σε ό,τι αφορά τα τουριστικά καταλύματα, τα οποία εμφανίζουν μειωμένη
τουριστική περίοδο και πληρότητα.
Κλάδος που δεν έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών είναι ο
εναλλακτικός τουρισμός. Σχετικά με τους αναδυόμενους κλάδους, αυτοί περιλαμβάνουν
αρκετές πτυχές του τουρισμού όπως ο εναλλακτικός τουρισμός, ο οικοτουρισμός, ενώ μια
καινούργια μορφή τουρισμού που αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση είναι ο
περιβαλλοντικά φιλικός τουρισμός (ΠΦΤ).
Ο Περιβαλλοντικά Φιλικά Τουρισμός, αυτός αφορά έργα βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης κτιρίων και διεργασιών, ενίσχυση της ανάπτυξης και της χρήσης ΑΠΕ, εφαρμογή
συστημάτων εξοικονόμησης νερού, ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, επεξεργασία
και διάθεση υγρών αποβλήτων και άλλα έργα που έχουν γνώμονα τις αρχές της προστασίας
του περιβάλλοντος. Τα έργα αυτά μπορεί να είναι επισκέψιμα αποτελώντας πόλο έλξης
επισκεπτών. Ο τομέας του ΠΦΤ βρίσκεται στο στάδιο των στρατηγικών προτεραιοτήτων και
της εξειδίκευσης και αναμένεται να αναπτυχθεί τα επόμενο χρόνια.

Συμπεράσματα – Μελλοντικές Προοπτικές
Η παροχή κάθε μορφής υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης των ΠΕ Ιωαννίνων και
Θεσπρωτίας, κρίνεται ικανοποιητική και δεν υπολείπεται από την ανάπτυξη του
τριτογενούς τομέα στο σύνολο της χώρας.
Η ύπαρξη Νοσοκομείων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων δημιουργεί ένα ικανό περιβάλλον
παροχής ψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Παράλληλα μέσα από την δημιουργία των οδικών
αξόνων (Εγνατία Οδός, Ιονία Οδός) των διεθνών λιμανιών (Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας) και
των αερολιμένων (Ιωαννίνων, Ακτίου) είναι δυνατή η ενίσχυση του εμπορίου αφού λόγω
της γεωγραφικής θέσης της περιφέρειας Ηπείρου έχει αποκτήσει ρόλο πύλης της Ελλάδας
προς τη Δυτική Ευρώπη.
Από την άλλη ο τουρισμός παρά τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και την έλλειψη υποδομής
υψηλού επιπέδου, θεωρείται για την περιοχή σημαντικός πλουτοπαραγωγικός πόρος. Η
τουριστική βιομηχανία αναπτύσσεται διαρκώς αποτελώντας το μεγάλο πλεονέκτημα για
την ανάπτυξη του τριτογενή τομέα.
Εκτός των άλλων, η περιοχή παρέμβασης έχει να παρουσιάσει μεγάλη ποικιλία αξιόλογων
φυσικών οικοσυστημάτων, τα οποία σε συνδυασμό με την ποικιλομορφία του κλίματος της
(Μεσογειακός, ηπειρωτικός, ορεινός τύπος κλίματος), την βοήθησαν να αναπτύξει τις
εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
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Ιδιαίτερα η ισόρροπη ανάπτυξη του αγροτουρισμού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για
την ανάπτυξη των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της περιφέρειας. Ήδη μέσα από τις
Κοινοτικές χρηματοδοτήσεις της Ά, ΄Β και ΄Γ προγραμματικής περιόδου, έχει ενισχυθεί η
δραστηριότητα αυτή σε σημαντικό βαθμό. Η ίδρυση επιχειρήσεων που παράγουν τοπικά
προϊόντα και προμηθεύουν την αγορά όπως οι Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί αποτελούν
σφραγίδα στην ποιότητα των αγαθών της περιοχής. Οι συνεταιρισμοί αυτοί μπορεί να
λειτουργούν και ως ξενώνες με την υποδοχή επισκεπτών στους οποίους θα προσφέρουν
και τα προϊόντα τους.
Παράλληλα η ίδρυση επισκέψιμων αγροκτημάτων στα οποία ο επισκέπτης θα συμμετέχει
σε όλες τις δραστηριότητες της φύσης που διαθέτει η περιοχή αποτελεί μία από τις
δραστηριότητες που έχουν ενισχυθεί κατά τις τρεις πρώτες Προγραμματικές περιόδους.
Χρειάζεται όμως εκ νέου βοήθεια για να μπορέσει να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί ισόρροπα
προκειμένου να μην καταστρατηγήσει την φέρουσα ικανότητα της περιοχής.
Μέσα από τα προγράμματα χρηματοδότησης έχει επιτευχθεί έως ένα βαθμό και η ανάδειξη
μνημείων τόσο φυσικής όσο και πολιτισμικής ομορφιάς. Πρέπει τέλος να τονιστεί ότι η
περιοχή παρέμβασης διαθέτει σπάνιες ομορφιές τόσο στο φυσικό, στο ανθρωπογενές και
στο πολιτισμικό περιβάλλον.

2.2.4.

Χωροταξική – πολεοδομική οργάνωση

Αξιολόγηση της θέσης της περιοχής
Η περιοχή παρέμβασης για τις ΠΕ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας βρίσκεται εντός Περιφέρειας
Ηπείρου η οποία καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, είναι σχετικά
απομονωμένη χωρικά, έχοντας δυτικά τη θάλασσα και βόρεια και ανατολικά τους
δύσβατους ορεινούς όγκους , συνδέεται με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Χώρας μέσω του
άξονα Β-Ν. Η γεωγραφική της θέση συνιστά ένα από τα κύρια συγκριτικά της
μειονεκτήματα αυτό της γεωγραφικής απομόνωσης. Η θέση αυτή χαρακτηρίζεται από την
καθοριστική σημασία της οροσειράς της Πίνδου στο ανάγλυφο της περιοχής, με την
παρουσία πολλών ορεινών όγκων που διαμορφώνουν μια ιδιαίτερη γεωμορφολογία.
Εκτείνεται σε ένα τραχύ και έντονα διαμελισμένο χώρο, παρουσιάζει περιορισμένους
εδαφικούς πόρους, γνώρισε βίαιες μεταβολές στις εθνογραφικές και ανθρωπογεωγραφικές
της ενότητες και σημαδεύτηκε από μεγάλη μεταναστευτική κινητικότητα.
Η περιοχή παρέμβασης αποτελεί την δυτική πύλη της Ελλάδας. Δυτικά βρέχεται από το
Ιόνιο πέλαγος, ενώ ανατολικά συνορεύει με την Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Νότια
συνορεύει με τις ΠΕ Άρτας και Πρέβεζας που εκτείνονται μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο και
την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, ενώ βόρεια συνορεύει με την Αλβανία. Η
θέση της είναι ένα σταυροδρόμι που της επιτρέπει να γειτονεύει με ένα μεγάλο μέρος του
Ηπειρωτικού κορμού της χώρας - Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία,
Δυτική Ελλάδα. Η κατά κύριο λόγο ορεινή γεωμορφολογία της περιοχής , καθορίζει και την
κατανομή των χρήσεων γης και των οικονομικών δραστηριοτήτων της ευρύτερης περιοχής.
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Αποστάσεις της περιοχής από σημαντικά οικιστικά κέντρα και αγορές - Συνδέσεις και
αλληλεξαρτήσεις
Η περιοχή των δύο ΠΕ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας διαπερνάται από δύο κεντρικούς,
βασικούς οδικούς άξονες που συνδέουν τα αστικά και ημιαστικά κέντρα της περιοχής με το
νότιο τμήμα της Περιφέρειας και την υπόλοιπη Ελλάδα. Ο πρώτος οδικός άξονας διασχίζει
την περιοχή από βόρεια προς νότια και αποτελείται από τις εθνικές οδούς Ιωαννίνων Κοζάνης και Ιωαννίνων – Αθηνών συνδέοντας το αστικό κέντρο των Ιωαννίνων με την
Κόνιτσα και τους νομούς Καστοριά και Κοζάνης στα βόρεια, και την Άρτα και Νοτιοδυτική
Ελλάδα στα νότια. Ο άλλος οδικός άξονας αποτελείται από την Εγνατία οδό, ξεκινώντας
από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, διαπερνά τα Ιωάννινα και το Μέτσοβο και συνδέει την
Ήπειρο με την Μακεδονία και την υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα.
Ένας επιπλέον σημαντικός οδικός άξονας, έχει ως αφετηρία την Ηγουμενίτσα και
εξυπηρετώντας όλες τις παράλιες περιοχές της Περιφέρειας καταλήγει στη Πρέβεζα, όπου
μέσω της υποθαλάσσιας Ζεύξης Πρέβεζας – Ακτίου εξυπηρετείται η σύνδεση με την
Νοτιοδυτική και νότια Ελλάδα.
Η Εγνατία οδός και η ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού, η οποία θα συνδέει το τελωνείο της
Κακαβιάς και τα Ιωάννινα με την Αιτωλοακαρνανία και την Πελοπόννησο και του άξονα Ε65, θα συμβάλλουν στην περαιτέρω άρση της απομόνωσης της περιοχής αφού θα
προσφέρεται γρήγορη πρόσβαση προς τα κέντρα των Ιωαννίνων, Ηγουμενίτσας, Μετσόβου
και Κόνιτσας από τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας και θα μετατρέψει την περιοχή σε
κέντρο μεταφορών.
Το διοικητικό κέντρο της περιοχής, τα Ιωάννινα, απέχουν από την Αθήνα – την
σημαντικότερη αγορά 430 χλμ. Με την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού, η Αθήνα θα απέχει
λιγότερο από 3,5 ώρες από τα Ιωάννινα και 4 ώρες από την Ηγουμενίτσα, ενώ σήμερα οι
αντίστοιχοι χρόνοι είναι 5 και 5,5 ώρες αντίστοιχα. Με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού
τα τελευταία χρόνια, η Θεσσαλονίκη απέχει λιγότερο από 2,5 ώρες από τα Ιωάννινα και 3,5
ώρες από την Ηγουμενίτσα όταν με το παλαιό εθνικό δίκτυο οι αντίστοιχοι χρόνοι ήταν έξι
και οκτώ ώρες αντίστοιχα. Αναλυτικά, η Θεσσαλονίκη απέχει σήμερα 259 χιλιόμετρα από τα
Ιωάννινα και 323 χιλιόμετρα από την Ηγουμενίτσα ενώ η απόσταση Ιωάννινα –
Ηγουμενίτσα είναι 78 χιλιόμετρα.
Κέντρο της περιοχής είναι η πόλη των Ιωαννίνων καθώς αποτελεί το διοικητικό και
οικονομικό κέντρο και πρωτεύουσα της Ηπείρου. Δευτερεύοντα κέντρα και αξιόλογες
περιοχές της περιοχής παρέμβασης είναι:
Η Ηγουμενίτσα ως πρωτεύουσα της ΠΕ Θεσπρωτίας, έχει περιοχή επιρροής που
επεκτείνεται σε όλη την ΠΕ Θεσπρωτίας καθώς συγκεντρώνει πλήθος υπηρεσιών, που
εξυπηρετούν όλες τις περιοχές των ΔΕ Μαργαριτίου, Παραποτάμου, Πέρδικας,
Παραμυθιάς, Φιλιατών.
Το Μέτσοβο αποτελεί κομβικό σημείο της οδικής σύνδεσης της περιοχής με τη Θεσσαλία
και τη Μακεδονία. Κύρια χαρακτηριστικά του είναι η τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, το
εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον με τον Εθνικό Δρυμό "Βάλια Κάλντα", οι χιονοδρομικές
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υποδομές, η παραγωγή πολλών τοπικών παραδοσιακών προϊόντων διατροφής, ποτών,
ξύλου, η σημαντική πολιτιστική και συνεδριακή υποδομή κλπ.
Το λεκανοπέδιο της Κόνιτσας αποτελείται από το ημιαστικό, διοικητικό κέντρο των γύρω
χωριών του Δήμου. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται επίσης ανάπτυξη της τουριστικής
υποδομής στην περιοχή λόγω της εγγύτητας της προς τον ορεινό όγκο της Πίνδου, τον
Εθνικό Δρυμό Βίκου Αώου και της έντονης παρουσίας του υδάτινου στοιχείου.

Οικιστικό δίκτυο
Η ΠΕ Ιωαννίνων περιλαμβάνει τους περισσότερους οικισμούς και Ο.Τ.Α. στην περιοχή,
αφού στα όρια της αναπτύσσονται 495 οικισμοί (423 Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες
σύμφωνα με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» - νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)), που συγκροτούν
τους 8 Δήμους του. Η ΠΕ Θεσπρωτίας είναι σχετικά μικρότερη που περιλαμβάνει 174
οικισμούς (105 Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες σύμφωνα με το πρόγραμμα «Καλλικράτης»
- νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)) που συγκροτούν 3 Δήμους. Η περιοχή παρέμβασης ανά νομό
και συγκεντρωτικά περιλαμβάνει όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες των 2
Περιφερειακών Ενοτήτων, εκτός από τη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων. Ο συνολικός
πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης είναι 145.914 κάτοικοι.
Ο Αριθμός Οικισμών, Δημοτικών Διαμερισμάτων, Δήμων και Κοινοτήτων της Περιοχής
Παρέμβασης έχει ως εξής:
Περιφερειακή Ενότητα

Δήμοι

Δημοτικές ενότητες

Δημοτικές/Τοπικές κοινότητες

Ιωαννίνων

8

41

422

Θεσπρωτίας

3

10

105

Ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τη διάρθρωση και ιεραρχία του οικιστικού δικτύου της
περιοχής παρέμβασης και γενικότερα της Ηπείρου, είναι η απουσία δυναμικών μεσαίωνημιαστικών κέντρων (κέντρα 3ου επιπέδου) που να είναι ικανά να λειτουργήσουν ως
δυναμικοί πόλοι ανάπτυξης και η ταυτόχρονη κυριαρχία μικρών αγροτικών οικισμών.

Πολεοδομική οργάνωση (ΓΠΣ, ΣΟΑΑΠ)
Παρόλο που τα τελευταία χρόνια οι Πολεοδομικές μελέτες των περισσότερων περιοχών
είναι στο στάδιο των εγκρίσεων, οι περισσότερες Δημοτικές Ενότητες των ΠΕ Ιωαννίνων και
Θεσπρωτίας δεν διαθέτουν θεσμοθετημένα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ή Σχέδιο
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης της Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ). Αναλυτικά στην περιοχή
παρέμβασης τα θεσμοθετημένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Θεσμοθετημένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ της περιοχής παρέμβασης
Θεσμοθετημένα Γ.Π.Σ. - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ΠΕ Ιωαννίνων
1. ΣΧΟΟΑΠ Δ. Ευρυμενών
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2. ΣΧΟΟΑΠ Δ. Μπιζανίου
3. ΣΧΟΟΑΠ Δ. Σελλών
4. ΣΧΟΟΑΠ Δ. Εκάλης
5. ΣΧΟΟΑΠ Δ. Μολοσσών
6. ΓΠΣ. σε τμήμα του Δήμου Κόνιτσας
Θεσμοθετημένο Γ.Π.Σ Δήμου Ηγουμενίτσας, ΠΕ. Θεσπρωτίας
1. Γ.Π.Σ. Δήμου Ηγουμενίτσας
Πηγή: Περιφέρεια Ηπείρου, 2014
Παραδοσιακοί-ιστορικοί οικισμοί
Στην περιοχή παρέμβασης υπάρχουν 77 παραδοσιακοί οικισμοί και ιστορικά κέντρα
πόλεων που προστατεύονται από τη νομοθεσία, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το Ιστορικό
Κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων που είναι εκτός περιοχής. Τους περισσότερους από
αυτούς (46) τους συναντάμε στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ζαγορίου στην
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
Έχουν υπάρξει κατά καιρούς διάφορες παρεμβάσεις και αποφάσεις που αφορά το θεσμικό
πλαίσιο προστασίας παραδοσιακών οικισμών. Το Π.Δ. 19.10.78 (ΦΕΚ 594/Δ/13.11.78)
αφορούσε σε πανελλήνια εφαρμογή τον χαρακτηρισμό εκατοντάδων παραδοσιακών
οικισμών, το οποίο συμπληρώθηκε για την περιοχή του Ζαγορίου με το Π.Δ. 26.09.1979
(ΦΕΚ 615/Δ/01.11.79) το οποίο καθόρισε ειδικά μορφολογικά στοιχεία για τις όψεις στους
οικισμούς αυτούς. Στη συνέχεια με το Π.Δ 19.6.95 (ΦΕΚ 423/Δ/20.6.95) τροποποιείται το
από 26.9.79 Π.Δ. «περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών των υφιστάμενων προ του έτους
1923 οικισμών της ευρύτερης περιοχής Ζαγορίου (Ηπείρου) και καθορισμού ειδικών όρων
και περιορισμών δομήσεων των οικοπέδων αυτού» και καθορίζονται τα ελάχιστα όρια
εμβαδού και διαστάσεων και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης κατά ομάδες Α και Β
για οικισμούς της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης.
Ειδικότερο θεσμικό πλαίσιο υπάρχει για κάποιους συγκεκριμένους παραδοσιακούς
οικισμούς, όπως πχ για το Μέτσοβο (Ειδικό Διάταγμα Προστασίας οικισμού Μετσόβου (Π.Δ.
19-9-75, ΦΕΚ 214 Δ/1975)), για την Παραμυθιά (Ειδικό Διάταγμα Προστασίας οικσμού
Παραμυθιάς (Π.Δ. 20-8-81, ΦΕΚ 441 Δ/1981)) και τη Σαγιάδα (Ειδικό Διάταγμα Προστασίας
οικισμού Σαγιάδας (Π.Δ. 25-10-80, ΦΕΚ 590 Δ/1980), ενώ σύμφωνα με τα ΦΕΚ179/Δ/2.3.93
και ΦΕΚ 24/Δ/26.1.00 έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακό τμήμα της πόλης της Κόνιτσας
στο οποίο ορίζονται περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων που βρίσκονται εντός αυτού του
τμήματος.
Αναλυτικά οι 77 παραδοσιακοί οικισμοί και ιστορικά κέντρα πόλεων (69 στην ΠΕ Ιωαννίνων
και 8 στην ΠΕ Θεσπρωτίας) με το θεσμικό πλαίσιο προστασίας τους φαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ
3, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, ενώ η χωροταξική τους κατανομή φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ 4, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
V.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

127

2.2.5.

Τεχνική Υποδομή – Κοινωνική Υποδομή – Αναπτυξιακές Παρεμβάσεις

Τεχνική Υποδομή
Οδικό δίκτυο – υποδομή στις μεταφορές ΠΕ Ιωαννίνων
Χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Ηπείρου είναι η χαμηλή πυκνότητα του πληθυσμού η
οποία, σε συνδυασμό με την ορεινό χαρακτήρα της Περιφέρειας δημιούργησαν συνθήκες
απομόνωσης από τα αστικά κέντρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 65% του εθνικού οδικού
δικτύου έχει ορεινή χάραξη, ενώ ακόμη υψηλότερο είναι το ποσοστό του επαρχιακού
οδικού δικτύου με ορεινή χάραξη. Σήμερα η κατάσταση του οδικού δικτύου έχει βελτιωθεί
σημαντικά. Η κατασκευή της Εγνατίας οδού, η ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου και η κατασκευή του
νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας αποτελούν έργα τα οποία ενισχύουν τον Δυτικό Άξονα και
αναδεικνύουν την Ήπειρο σε βασικό κόμβο των διευρωπαϊκών δικτύων στην Ανατολική και
Δυτική Μεσόγειο.
Επίσης, υπάρχουν στην Ήπειρο τρεις μεθοριακοί σταθμοί που συνδέουν την χώρα με την
Αλβανία: στη Σαγιάδα, στη Μέρτζιανη Κόνιτσας και στη Κακαβιά. Οι τρείς αυτές συνδέσεις
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την οικονομία της περιοχής που αναμένεται να
αναβαθμιστεί με την ολοκλήρωση του δυτικού άξονα των Βαλκανίων (ή παρά-Αδριατικός
άξονας) που ξεκινάει από την Τεργέστη και καταλήγει – διαμέσω Σλοβενίας, Κροατίας κατά
μήκος των Δαλματικών ακτών, Μαυροβούνιου και Αλβανίας – στη Κακαβιά.
Εθνικό δίκτυο
Στην περιοχή των Π.Ε. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας διέρχονται δύο βασικοί οδικοί άξονες που
συνδέουν τα αστικά και ημιαστικά κέντρα των Π.Ε. με το νότιο τμήμα της Περιφέρειας και
την υπόλοιπη Ελλάδα. Ο πρώτος οδικός άξονας διασχίζει την περιοχή από βορά προς νότο
και αποτελείται από τις εθνικές οδούς Ιωαννίνων -Κοζάνης και Ιωαννίνων - Αθηνών ενώ ο
άλλος οδικός άξονας είναι η Εγνατία οδός, η οποία ξεκινάει από την Ηγουμενίτσα, διέρχεται
από τη Θεσπρωτία και την Π.Ε. Ιωαννίνων, καταλήγει στο Μέτσοβο και από συνεχίζει στη
Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Υπάρχει βέβαια και ο παλαιότερος οδικός άξονας
Ηγουμενίτσας Τρικάλων, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού εξυπηρετεί τις
τοπικές μετακινήσεις των κατοίκων. Η Εγνατία διασχίζει περιοχές με έντονο ενδιαφέρον και
διέρχεται πολύ κοντά από άλλες ανάλογες: ευρύτερη περιοχή π. Καλαμά, Παραμυθιά,
Σούλι, Μαργαρίτι, Αχέροντας, Δωδώνη. Επιπλέον, οι κάθετοι άξονες αποτελούν λειτουργική
διασύνδεση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προοπτική της Εγνατίας θα λειτουργήσει ενισχυτικά
απέναντι σε απομονωμένες περιοχές, ενώ δεν πρέπει να παραβλέπεται και η δυνατότητα
εύκολης μετακίνησης προς τα ορεινά των παραθεριστών της παράκτιας ζώνης. Ωστόσο,
στην ανάπτυξη δικτύου διαδρομών, σημαντικό ρόλο παίζουν τα τμήματα εκείνα που
συνδέουν τις διάφορες περιοχές ενδιαφέροντος μεταξύ τους, σε συνδυασμό βέβαια με τη
λειτουργία αξόνων εθνικής σημασίας.
Ένας επιπλέον σημαντικός οδικός άξονας, ξεκινά από την Ηγουμενίτσα και εξυπηρετώντας
όλες τις παράλιες περιοχές της Περιφέρειας καταλήγει στη Πρέβεζα, απ’ όπου μέσω της
υποθαλάσσιας Ζεύξης Πρέβεζας - Ακτίου εξυπηρετεί τη σύνδεση με την Νοτιοδυτική και
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νότια Ελλάδα.
Το συνολικό μήκος του εθνικού οδικού δικτύου στην Ήπειρο είναι 810 km.
Επαρχιακό Δίκτυο
Το επαρχιακό δίκτυο για τη Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων καθορίστηκε στο
ΦΕΚ/Δ/96/13-2-2006.
Το επαρχιακό δίκτυο για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας καθορίστηκε στο
ΦΕΚ/Β/2227/20-11-2007.

Επιβατικές οδικές μετακινήσεις – Σιδηροδρομικό δίκτυο
Το μεγαλύτερο κομμάτι των επιβατικών μετακινήσεων είναι χερσαίες και γίνονται με
δημόσια μεταφορικά οχήματα (ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ).
Δεν υπάρχει σιδηροδρομικό δίκτυο στην Περιφέρεια Ηπείρου. Η απουσία του
σιδηρόδρομου σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια του υφιστάμενου οδικού δικτύου
συμβάλει στην υστέρηση της Περιφέρειας στον τομέα των μεταφορών.

Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Το σημαντικότερο λιμάνι στην περιοχή παρέμβασης είναι αυτό της Ηγουμενίτσας, το οποίο
είναι εθνικής σημασίας και ένας από τους σημαντικότερους λιμένες της χώρας. Μετά την
Γιουγκοσλαβική κρίση και τις γενικότερες εξελίξεις στα Βαλκάνια αποκτά ιδιαίτερη
σπουδαιότητα. Έχει αξιόλογη επιβατική και εμπορευματική κίνηση. Βασικό μειονέκτημα
είναι η έλλειψη της τεχνολογικής υποδομής και των εγκαταστάσεων φόρτωσης,
εκφόρτωσης, αποθήκευσης κλπ.
Το λιμάνι βρίσκεται στο βόριο άκρο της Ηπείρου και είναι φυσικό. Έχει τρεις προβλήτες,
παλαιού και νέου λιμένα εξωτερικού, και λιμένα εσωτερικού. Και στις τρεις προβλήτες
μπορούν να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα 19 πλοία. Δεν διατίθενται μέσα φόρτωσης –
εκφόρτωσης ούτε κλειστοί ή ανοιχτοί αποθηκευτικοί χώροι ενώ υπάρχουν αίθουσες
αναμονής για τους επιβάτες εξωτερικού. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συνίστανται στην
ύδρευση, εφοδιασμό καυσίμων τροφοδοσίας και αναλωσίμων.
Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας συνδέεται με την Εγνατία Οδό αλλά είναι επιτακτική και η
σύνδεσή του με σιδηροδρομικό δίκτυο και με σημαντικές τερματικές εγκαταστάσεις για την
δυνατότητα ανάπτυξης συνδυασμένων μεταφορών.

Αεροδρόμια και αεροπορικές μεταφορές
Οι αεροπορικές μεταφορές στην ευρύτερη περιοχή εκτελούνται κυρίως από το αεροδρόμιο
των Ιωαννίνων, από το οποίο εκτελούνται καθημερινά τρία δρομολόγια από και προς την
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Αθήνα. Η αεροπορική επιβατική σύνδεση παρουσιάζει υψηλή πληρότητα και αφορά κυρίως
τακτικές μετακινήσεις (επαγγελματικές κλπ.). Αντίθετα, η εμπορευματική κίνηση ευρίσκεται
σε χαμηλά επίπεδα.

Επιχειρηματικά Πάρκα
Στην περιοχή παρέμβασης Ιωαννίνων υπάρχει μία (1) Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.), στο
Δήμο Ζιτσας (έκτασης 1900 στρεμμάτων) χωροθετημένη σε κομβικό σημείο που
εξυπηρετείται επαρκώς από τα διαμορφούμενα μεταφορικά οδικά δίκτυα (Εγνατία και
Ιόνια Οδός) και προσβάσιμα οδικώς, από αέρος και θαλάσσης.
Ταυτόχρονα, στη Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, και ειδικότερα στη Δημοτική Ενότητα
Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου, έχει οριοθετηθεί και πολεοδομηθεί Βιοτεχνικό Πάρκο
(ΒΙΟ.ΠΑ.), έκτασης 230 στρεμμάτων. Σημαντικό μειονέκτημα του ΒΙΟΠΑ Θεσπρωτίας είναι η
έλλειψη εμπορευματικού κέντρου σε ένα ΒΙΟΠΑ που βρίσκεται κοντά στο Λιμάνι της
Ηγουμενίτσας και στον οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού,

Τηλεπικοινωνίες
Το μεγαλύτερο ποσοστό των νοικοκυριών διαθέτει δικό του τηλέφωνο. Στα αστικά κέντρα,
το δίκτυο των ευρυζωνικών επικοινωνιών είναι πλέον αρκετά αναπτυγμένο και πολλοί
πάροχοι προσφέρουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ιδιόκτητων δικτύων. Στις ορεινές και
απομακρυσμένες περιοχές, ωστόσο, οι κάτοικοι στηρίζονται ακόμα στο δίκτυο του ΟΤΕ, το
οποίο στις περιοχές αυτές είναι απαρχαιωμένο και ακατάλληλο για ευρυζωνικές συνδέσεις.
Ήδη, ορισμένες ορεινές κοινότητες έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την
σύνδεση τους με δορυφορικό internet.

Υποδομές Περιβάλλοντος & Ενεργειακή Υποδομή
Ηλεκτρική ενέργεια
Το εθνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας εκτείνεται σε όλη την περιοχή. Αποτελείται
από δίκτυο υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης.
Οι λειτουργούντες σήμερα υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην περιοχή παρέμβασης είναι οι
παρακάτω:


Υδροηλεκτρικός σταθμός Μετσοβίτικος ΙΙ (Π.Ε. Ιωαννίνων)



Υδροηλεκτρικός σταθμός Αώου (Π.Ε. Ιωαννίνων)

Επίσης στην Περιφέρεια λειτουργούν και ιδιωτικοί υδροηλεκτρικοί σταθμοί, ενδεικτικά
αναφέρουμε τρεις στο Μέτσοβο, δύο στην Παλιουρή και ένας στην Ηγουμενίτσα.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

130

Δυναμικό ΑΠΕ στην περιοχή
Γενικά ο όρος Πηγές Ενέργειας περιγράφει τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας χρήσης. Οι
πηγές ενέργειας ταξινομούνται γενικά σε μη ανανεώσιμες και σε ανανεώσιμες. Μη
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χαρακτηρίζονται οι πηγές οι οποίες δεν αναπληρώνονται ή
αναπληρώνονται εξαιρετικά αργά για τα ανθρώπινα μέτρα από φυσικές διαδικασίες. Στις
μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνονται κυρίως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το
φυσικό αέριο, γνωστά και ως ορυκτά καύσιμα. Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
έχουν οριστεί οι ενεργειακές πηγές, οι οποίες υπάρχουν εν αφθονία στο φυσικό
περιβάλλον. Η εκμετάλλευση των ΑΠΕ οδηγεί σε μείωση των εκπομπών των αερίων του
θερμοκηπίου που είναι η κύρια αιτία αλλαγής του κλίματος. Τα κριτήρια χωροθέτησης των
ΑΠΕ εξετάζονται από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΣΧΑΑ-ΑΠΕ). Ειδικότερα για την περιοχή
παρέμβασης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας:
Ηλιακό δυναμικό: Σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ, ως περιοχές προτεραιότητας για τη
χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας μπορεί ενδεικτικά να
θεωρηθούν οι περιοχές που είναι άγονες ή δεν είναι υψηλής παραγωγικότητας, κατά
προσέγγιση αθέατες από πολυσύχναστους χώρους και με δυνατότητες διασύνδεσης με το
δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Αιολικό δυναμικό: Η περιοχή παρέμβασης δεν παρουσιάζει εκτεταμένες ζώνες υψηλού
Αιολικού δυναμικού. Πιθανές θέσεις δυναμικού εντοπίζονται στους Δήμους Δωδώνης,
Ζίτσας, Πωγωνίου, Φιλιατών, Σουλίου.
Βιομάζα: Το δυναμικό στερεής βιομάζας αφορά καύση σε κεντρικούς σταθμούς για
παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Οι πιο πιθανές θέσεις για αυτές τις εγκαταστάσεις
βρίσκονται στην περιοχή των Ιωαννίνων και του Μετσόβου όπου υπάρχουν ήδη
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ή μπορούν να χρησιμοποιήσουν υπολείμματα. Καύση
σε μικρές μονάδες για παραγωγή θερμότητας και θέρμανση ορεινών οικισμών και
τουριστικών μονάδων με χρήση μικρών δικτύων θερμότητας.
Γεωθερμία: Στην περιοχή παρέμβασης, σημαντικό γεωθερμικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η
περιοχή του Σκάνδαλου Θεσπρωτίας και η περιοχή των Καβασίλων Κόνιτσας (ρευστά >32°C)
Διαχείριση απορριμμάτων: Στους περισσότερους Δήμους της περιοχής, η αποκομιδή των
απορριμμάτων γίνεται οργανωμένα και προγραμματισμένα από κάδους ή σακούλες από
απορριμματοφόρα του Δήμου (ή αν δεν υπάρχει απορριμματοφόρο από ιδιώτη που έχει
σύμβαση με τον Δήμο). Στις 2 Περιφερειακές Ενότητες λειτουργούν 2 χώροι υγειονομικής
ταφής (ΧΥΤΑ), ενώ έχει εγκριθεί η μελέτη ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης
Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου) και το έργο είναι υπό έναρξη.
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Ύδρευση-Αποχέτευση
Ύδρευση
Για την ύδρευση των Δημοτικών και Τοπικών Διαμερισμάτων υπάρχουν οι Υδρευτικοί
Σύνδεσμοι και δίκτυα ύδρευσης που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πληθυσμού. Τα
βασικότερα προβλήματα των δικτύων ύδρευσης είναι:


Παλαιότητα σημαντικών τμημάτων



Ανάγκες επέκτασης



Ανεπάρκεια δεξαμενών



Βελτίωση δικτύων



Βελτίωση αντλιοστασίων

Αποχέτευση
Σε όλη την περιοχή μελέτης το θέμα της αποχέτευσης είναι λίγο πολύ το ίδιο. Τα
περισσότερα χωριά δεν έχουν δίκτυα αποχέτευσης. Η κάθε οικία έχει το δικό της σηπτικό ή
απορροφητικό βόθρο. Οι βόθροι αυτοί δεν αδειάζουν ποτέ ή σχεδόν ποτέ. Τουλάχιστον,
κατ’ αυτό τον τρόπο δεν γίνεται διάθεση των υγρών αποβλήτων στα ρέματα. Το μόνο
πρόβλημα που μπορεί να προκύψει είναι στην περίπτωση που κάτω από το βόθρο υπάρχει
υδροφόρος ορίζοντας. Αν υπάρχει πηγάδι στον υδροφόρο ορίζοντα, τότε υπάρχει
περίπτωση το νερό να είναι μολυσμένο και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται ως πόσιμο. Αποχετευτικά δίκτυα ακαθάρτων και ομβρίων έχουν οι
μεγαλύτερες σε πληθυσμό δημοτικές και τοπικές κοινότητες. Σε αυτές, η σύνδεση των
ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο είναι υποχρεωτική. Υπεύθυνες για τη συντήρηση των
δικτύων αποχέτευσης είναι οι κατά τόπους Δημοτικές Ενώσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
Προς λύση του προβλήματος της αποχέτευσης ξεκίνησαν οργανωμένα αποχετευτικά δίκτυα
και μονάδες βιολογικού καθαρισμού για την πλειονότητα των Δήμων.

Κοινωνική Υποδομή
Υποδομές υγείας
Στον τομέα της υγείας το σύνολο των Δήμων της περιοχής παρέμβασης καλύπτεται μόνο σε
επίπεδο Α’βαθμιας φροντίδας υγείας. Στα περισσότερα Δημοτικά Διαμερίσματα υπάρχει
ένα Αγροτικό ιατρείο που καλύπτει τις βασικές ανάγκες. Τα σοβαρότερα περιστατικά
εξυπηρετούνται από τα 2 Νοσοκομεία των Ιωαννίνων και το Νοσοκομείο Φιλιατών.
Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στους ορεινούς και απομακρυσμένους οικισμούς, όπου η
ερήμωση και ηλικιακή διάρθρωση επιβάλουν την συχνότερη επίσκεψη ιατρών καθώς και
τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση της υποδομής των υπαρχόντων Αγροτικών Ιατρείων με
ταυτόχρονη επάνδρωση τους με προσωπικό.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

132

Στον ΠΙΝΑΚΑ 43, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V του παραρτήματος παρουσιάζονται οι βασικές υποδομές
υγείας της περιοχής παρέμβασης (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Αγροτικά Ιατρεία).

Υποδομές παιδείας
Κατά την σχολική χρονιά 2014/15 εκτός από την πόλη των Ιωαννίνων που είναι εκτός
περιοχής παρέμβασης (στην οποία λειτουργούν 32 νηπιαγωγεία) στις Περιφερειακές
Ενότητες Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας λειτουργούσαν 83 και 48 νηπιαγωγεία αντίστοιχα
[Πηγή: δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας]. Συγκριτικά με
παλαιότερες χρονιές παρατηρείται μείωση των νηπίων και κλείσιμο νηπιαγωγείων και στις
2 Περιφερειακές Ενότητες. Στην περιφέρεια Ηπείρου το 69% των δημόσιων νηπιαγωγείων
κατά την σχολική χρονιά 2006/2007 είχαν μέχρι 20 εγγεγραμμένα νήπια όταν στο σύνολο
της χώρας το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 47%.
Παρόμοια μείωση εμφανίζεται και στα δημοτικά με λιγότερα δημοτικά απ’ ότι νηπιαγωγεία
να κλείνουν, αλλά με μείωση των μαθητών σε σχέση με μια δεκαετία πριν. Αναλυτικά εκτός
από την πόλη των Ιωαννίνων που είναι εκτός περιοχής παρέμβασης (στην οποία
λειτουργούν 30 δημοτικά) στις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας
λειτούργησαν την τελευταία χρονιά 67 και 29 δημοτικά σχολεία αντίστοιχα [Πηγή: δ/νση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας].
Όσον αφορά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσια και λύκεια), οι μαθητές επίσης
μειώθηκαν και στις 2 Περιφερειακές Ενότητες σε σχέση με μια δεκαετία πριν. Αναλυτικά
εκτός από την πόλη των Ιωαννίνων που είναι εκτός περιοχής παρέμβασης (στην οποία
λειτουργούν 14 Γυμνάσια και 9 Λύκεια) στις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων και
Θεσπρωτίας λειτούργησαν την τελευταία χρονιά 30 και 12 Γυμνάσια και 24 και 6 Λύκεια
αντίστοιχα. [Πηγή: δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας]. Στους
παραπάνω αριθμούς συμπεριλαμβάνονται και τα εξειδικευμένα σχολεία (πχ μουσικά ή
αθλητικά Γυμνάσια κλπ)
Κοινό στοιχείο στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης είναι – παρά την μείωση των σχολικών
μονάδων και των μαθητών – η αύξηση του αριθμού των δασκάλων και καθηγητών, με
αποτέλεσμα να βελτιώνεται η αναλογία μαθητών προς δασκάλων.
Τέλος, να σημειώσουμε ότι οι σοβαρότερες ελλείψεις σε υποδομές και ο μικρότερος
αριθμός μαθητών παρατηρείται στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Πολλά χωριά
δεν διαθέτουν σχολείο με αποτέλεσμα οι μαθητές να αναγκάζονται να μετακινούνται
καθημερινά – πολλές φορές υπό αντίξοες συνθήκες, ιδιαίτερα τον χειμώνα.

Αθλητικές Υποδομές
Οι αθλητικές υποδομές της περιοχής παρέμβασης, είναι συγκεντρωμένες σε μεγαλύτερο
βαθμό στις αστικές και ημιαστικές περιοχές των Δήμων (και σε μικρότερο βαθμό
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διεσπαρμένες στους οικισμούς και τις επιμέρους τοπικές κοινότητες. Η πλειοψηφία των
αθλητικών χώρων βρίσκεται πέριξ των πόλεων των Ιωαννίνων (εκτός περιοχής
παρέμβασης) και της Ηγουμενίτσας προσφέροντας αξιόλογες δυνατότητες άθλησης στους
κατοίκους, με την παράλληλη δράση γυμναστικών και αθλητικών συλλόγων οι οποίοι
συμβάλλουν στην ανάπτυξη του σώματος και του πνεύματος στα παιδιά. Οι υποδομές
εντοπίζονται και σε αυλές σχολείων και άλλους ανοικτούς χώρους. Αναλυτικά στις
αθλητικές υποδομές της περιοχής παρέμβασης εντάσσονται οι παρακάτω χώροι:
Δημοτικά Στάδια από τα οποία το μεγαλύτερο της περιοχής παρέμβασης να είναιQ
-

το Δημοτκό Στάδιο Ηγουμενίτσας (το Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων «οι Ζωσιμάδες» είναι
εκτός περιοχής παρέμβασης).
Πανηπειρωτικό Στάδιο Ιωαννίνων το οποίο περιέχει πληθώρα δραστηριοτήτων (γήπεδα
ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλει, τένις κλπ) και στο οποίο συναθροίζονται εκατοντάδες
πολίτες σε καθημερινή βάση.

Κλειστά γυμναστήρια από τα οποία τα σημαντικότερα είναι το κλειστό γυμναστήριο
«Αλεξάνδρα Τσιάβου» στην Ηγουμενίτσα, το κλειστό γυμναστήριο Παραμυθιάς και το
κλειστό γυμναστήριο του Μετσόβου στο οποίο διεξάγονται προετοιμασίες επαγγελματικών
ομάδων (πχ μπάσκετ Ολυμπιακού 2015, μπάσκετ ΑΕΚ 2014, Εθνική ομάδα μπάσκετ
διάφορες χρονιές).
Ανοιχτά γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλει σε κάθε Δημοτική Ενότητα της περιοχής.
Διάφοροι άλλοι χώροι (κολυμβητήρια, εγκαταστάσεις κωπηλασίας κλπ).

Κοινωνικές Υπηρεσίες
Σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου λειτουργούν Κ.Α.Π.Η., Κ.Η.Φ.Η. Κ.Δ.Α.Π. υπηρεσίες
φροντίδας στο σπίτι (Βοήθεια στο σπίτι), υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας κ.λπ. βιβλιοθήκες,
πολιτιστικά κέντρα, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.
Επιπλέον, για τα άτομα με αναπηρία υπάρχουν Κέντρα Διημέρευσης και ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο δραστηριοποιούνται πολλές αναπηρικές οργανώσεις που
παρέχουν ενημέρωση/πληροφόρηση σε πολίτες με αναπηρία καθώς και στις οικογένειες
αυτών αναφορικά με τα δικαιώματά τους.
Ειδικά στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας λειτουργούν:
-

παράρτημα της ΕΛΕΠΑΠ,

-

δομές του ΟΚΑΝΑ με συμβουλευτικό ρόλο στην απεξάρτηση,

-

Μ.Κ.Ο. (Ε.Ψ.Ε.Π. ΚΕ.ΠΡΟ.ΝΑΠ. κ.λπ.),

-

γηροκομεία, και εξειδικευμένα κέντρα για άτομα με ειδικές ανάγκες κατά περίπτωση,
όπως το «Ίδρυμα Νεομάρτυς Γεώργιος».
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Τέλος σε πολλές περιοχές τις Περιφέρειας λειτουργούν τοπικοί - πολιτιστικοί σύλλογοι, ο
οποίοι οργανώνουν εκδηλώσεις τοπικού κυρίως χαρακτήρα.
Εκτός των εδρών των Π.Ε., σε πολλές άλλες περιοχές της Περιφέρεια Ηπείρου λειτουργούν
Αστυνομικά και Πυροσβεστικά τμήματα.

Διαρθρωτικές Παρεμβάσεις
Σημαντικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν, υλοποιούνται ή σχεδιάζονται:


Η Εγνατία οδός



Συνέχιση και ολοκλήρωση της Ιονίας οδού εντός του 2016.



Η παραλιακή οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας



Η βελτίωση του οδικού δικτύου Πλαταριά – Σύβοτα – Πέρδικα



Αρδευτικά Έργα σε διάφορες περιοχές



Το τεχνολογικό πάρκο Ηπείρου



Το Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας



Οι 2 ΧΥΤΑ σε Ελληνικό στην Π.Ε Ιωαννίνων & στο Καρβουνάρι στην Π.Ε. Θεσπρωτίας



Βελτίωση αγροτικών δρόμων



Ανάπλαση – ανάδειξη – προστασία της λίμνης Παμβώτιδας και των περιμετρικών
αυτής περιοχών



Εκσυγχρονισμός και επέκταση του λιμανιού της Ηγουμενίτσας

 Επέκταση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και Φιλιατών
Τέλος σημαντική ήταν η συμβολή των προγραμμάτων για τη δημιουργία μονάδων
«Βοήθεια στο Σπίτι» από τους ΟΤΑ για την υποβοήθηση των ηλικιωμένων.
Οι βασικοί στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας για την ανάδειξη και την ανάπτυξη της
περιοχής παρέμβασης και την αναπτυξιακή στρατηγική, παρουσιάζονται παρακάτω:


Προτεραιότητα αιχμής αποτελεί ο εκσυγχρονισμός
ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα.



Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην εκτεταμένη αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού και
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή.



Πρέπει επίσης να αξιοποιηθούν και να αναδειχθούν οι σημαντικές υποδομές της
ευρύτερης περιοχής Ιωαννίνων στην έρευνα και τεχνολογία και την κοινωνία της
πληροφορίας με κατεύθυνση τη διάχυση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις.



Σημαντική συνιστώσα αποτελεί η ανάδειξη των υπηρεσιών διεθνούς εμπορίου και
μεταφορών μέσα από την υλοποίηση σημαντικών μεταφορικών έργων.



Επίσης η προώθηση νέων οργανωμένων υποδοχέων της βιομηχανίας – βιοτεχνίας
ταυτόχρονα με τη συμπλήρωση - αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών.



Τέλος ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην επέκταση και ποιοτική ενίσχυση του τουρισμού
με παράλληλο έλεγχο των συγκρούσεων γης και της διασφάλισης των περιβαλλοντικών
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πόρων και στην συνεχή ενίσχυση ήπιων εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην ορεινή
ενδοχώρα.

2.3.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το τοπικό πρόγραμμα θα εφαρμοσθεί στις δύο ΠΕ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, με εξαίρεση
την ΔΚ Ιωαννίνων. Ταυτόχρονα στην περιοχή της Θεσπρωτίας και σε συγκεκριμένες Τοπικές
Κοινότητας των Δημοτικών Ενοτήτων Ηγουμενίτσας, Πέρδικας, Συβότων και Σαγιάδας θα
εφαρμοστεί και το πρόγραμμα της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ.
Το σύνολο της προτεινόμενης Περιοχής Παρέμβασης είναι χαρακτηρισμένη ως ορεινή,
μειονεκτική ή πεδινή (σύμφωνα με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ) και παρουσιάζει ομοιογένεια
ως προς τον γεωγραφικό και οικονομικοκοινωνικό της χαρακτήρα.
Η περιοχή παρέμβασης έχει συνολική έκταση 7.435,04 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο
συνολικός μόνιμος πληθυσμός της (ΕΛΣΤΑΤ, απογραφή 2011) είναι 145.914 κάτοικοι.
Αντίστοιχα η περιοχή παρέμβασης του ΕΠΑλΘ έχει συνολική έκταση 262,22 τετραγωνικά
χιλιόμετρα και ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός της (ΕΛΣΤΑΤ, απογραφή 2011) είναι 22.203
κάτοικοι.
Όλες οι Τοπικές Κοινότητες της περιοχής παρέμβασης έχουν μόνιμο πληθυσμό μικρότερο
από 15.000 κατοίκους. Εξαιρέθηκε η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων λόγω του ότι έχει
μόνιμο πληθυσμό πάνω από 15.000 κατοίκους.
Το σύνολο της προτεινόμενης Περιοχής Παρέμβασης είναι χαρακτηρισμένη ως ορεινή,
μειονεκτική και πεδινή (σύμφωνα με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ) και παρουσιάζει ομοιογένεια
ως προς τον γεωγραφικό και οικονομικοκοινωνικό της χαρακτήρα. Είναι περιοχή ορεινή και
αγροτική που αντιμετωπίζει σειρά διαρθρωτικών προβλημάτων που μπορούν να
επηρεάσουν τη βιωσιμότητά της, όπως η γήρανση του, η εσωτερική και εξωτερική
μετανάστευση, η εγκατάλειψη του αγροτικού χώρου από το εργατικό δυναμικό του, η
συρρίκνωση των προοπτικών απασχόλησης και του αγροτικού εισοδήματος, το σχετικά
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων των μικρών Τοπικών Κοινοτήτων. Η ενίσχυση του
ρόλου των αστικών κέντρων των Ιωαννίνων και της Ηγουμενίτσας δημιουργούν κινδύνους
για την περαιτέρω περιθωριοποίηση των αγροτικών περιοχών.
Το σύνολο της περιοχής παρουσιάζει αναπτυξιακές ευκαιρίες, οι οποίες, παρά το γεγονός
ότι έχουν διαφορετικό χαρακτήρα σε διαφορετικά τμήματα της περιοχής, μπορούν να
συνδυαστούν και να αποτελέσουν πυρήνες αλληλοϋποστηριζόμενων τομέων ανάπτυξης,
που θα δημιουργήσουν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού ανάπτυξης και
διαχείρισης των πόρων της περιοχής παρέμβασης των δύο ΠΕ. Το φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον και ο πρωτογενής τομέας είναι άμεσα συνυφασμένα και αποτελούν τη βάση
για τη διαχείριση των πόρων. Οι θετικές επιπτώσεις του στο περιβάλλον, η διατήρηση της
φυσιογνωμίας της υπαίθρου και η διατήρηση του κοινωνικού ιστού για αποτροπή της
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πληθυσμιακής ερήμωσης αποτελούν στοιχεία που λαμβάνονται υπ’ όψιν στο σχεδιασμό
ανάπτυξης της περιοχής. Η προτεινόμενη Περιοχή Παρέμβασης διαθέτει πλούσιο φυσικό
και πολιτιστικό ανθρωπογενές περιβάλλον και εξαιρετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα
οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν για τη δημιουργία προϋποθέσεων αναπτυξιακών
ευκαιριών. Έτσι η πολιτιστική κληρονομιά (πολυάριθμοι παραδοσιακοί οικισμοί,
μοναστήρια, γεφύρια, νερόμυλοι, ιστορικά μνημεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις) μπορεί να
συνδυαστεί με το φυσικό περιβάλλον (ορεινοί όγκοι, δάση, ποτάμια, περιοχές Natura), και
τους παραγωγικούς τομείς (τοπικά προϊόντα, προϊόντα ποιότητας, εμπόριο, παραδοσιακές
τέχνες, υπηρεσίες), ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ολοκληρωμένη και
δικτυωμένη ανάπτυξη των τομέων που παρουσιάζουν δυναμικότητα στα επί μέρους
τμήματα της περιοχής.


Η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων στον πρωτογενή τομέα με επίκεντρο την ελιά, το
λάδι, την αλιεία και τα κτηνοτροφικά προϊόντα,



Η μικρού μεγέθους επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα και κυρίως του
αγροδιατροφικού,



Ο συνεχώς αναπτυσσόμενος τριτογενής τομέας με έμφαση στον τουρισμό και τις
ειδικές μορφές του

δύναται να ενισχυθεί σημαντικά με την εφαρμογή του Τοπικού προγράμματος
CLLD/LEADER με στόχο την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και την ανάδειξη της τοπικής
ταυτότητας, χρησιμοποιώντας ως εργαλεία δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική
συνοχή και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού
πληθυσμού, στην στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας με εστίαση στον αγροδιατροφικό τομέα, στην προώθηση συνεργασιών
- δικτυώσεων και καινοτόμων παρεμβάσεων και σεβασμό στο περιβάλλον φυσικό και
οικιστικό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι συνολικές ενέργειες που προέβη η Ομάδα Τοπικής
Δράσεις της προτεινόμενης πρότασης μας. Στις συνολικές αυτές ενέργειες, οι οποίες
αναλύονται κατωτέρω, συμπεριλαμβάνονται:

 Ενέργειες διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς με σκοπό τον καθορισμό
του εταιρικού σχήματος και την επιλογή της περιοχής εφαρμογής,
 Ενέργειες ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού και των τοπικών φορέων
σχετικά με τον καθορισμό της περιοχής εφαρμογής,
 Ενέργειες επιμόρφωσης στο πλαίσιο προετοιμασίας της παρούσας
πρότασης.
 Λοιπές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα Τοπικής Δράσεις
στο πλαίσιο της επιλογή της περιοχής εφαρμογής

3.1.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

Οι ενέργειες διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς της περιοχής περιλάμβαναν ως θέμα
την επιλογή της περιοχής εφαρμογής, μιας και το εταιρικό σχήμα που θα αναλάβει την
ευθύνη υλοποίηση του τοπικού προγράμματος μετά την έγκρισή του, είναι η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε και μία πρώτη ενημέρωση γενικά για το πρόγραμμα CLLD /
LEADER.
Η ομάδα σύνταξης του τοπικού προγράμματος αφού έλαβε υπόψη της τόσο τις απαιτήσεις
του προγράμματος, όσο και τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης περιοχής παρέμβασης
κατέληξε σε μία πρόταση, η οποία τέθηκε σε διαβούλευση στους τοπικούς φορείς της
περιοχής, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο σύνολό τους στις διαβουλεύσεις αυτές.
Όλοι οι φορείς προσκλήθηκαν με έγγραφο-πρόσκληση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, αλλά και με συνεχή
τηλεφωνική επικοινωνία. Για την διάχυση της ενημέρωσης πραγματοποιήθηκαν και δελτία
τύπου στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τηλεοπτικές ανακοινώσεις, αλλά και με
αφίσες ενημέρωσης σε επιλεγμένα σημεία.
Πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) διαβουλεύσεις, μία για κάθε Περιφερειακή Ενότητα που
αποτελεί την περιοχή του τοπικού μας προγράμματος και μια με την Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Θεσπρωτίας, το τμήμα Αλιείας, όπως αυτό
αποτυπώνεται και στον παρακάτω πίνακα 1:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Συγκεντρωτικός Πίνακας Ενεργειών Διαβούλευσης Με τους Τοπικούς Φορείς
Ημερομηνία
Διεξαγωγής

Τόπος
διεξαγωγής

Είδος Φορέων
που
συμμετείχαν

Αριθμός
συμμετεχό
ντων

Αντικείμενο
διαβούλευσης

ΤΕΤΑΡΤΗ,

ΗγουμενίτσαΓραφεία του
τμήματος
Αλιείας της
Περιφερειακής
Ενότητας
Θεσπρωτίας

Δημόσιοι

2

Ο καθορισμός της
περιοχής εφαρμογής
& η προετοιμασία
του νέου τοπικού
προγράμματος CLLD
/ LEADER του ΕΠΑλΘ,
για την
Περιφερειακή
Ενότητα Θεσπρωτίας

ΙωάννιναΑίθουσα
Περιφερειακού
Συμβουλίου

Ιδιωτικοί/
Δημόσιοι

22

Ο καθορισμός της
περιοχής εφαρμογής
& η προετοιμασία
του νέου τοπικού
προγράμματος CLLD
/ LEADER, για την
Περιφερειακή
Ενότητα Ιωαννίνων

ΗγουμενίτσαΑίθουσα
Συμβουλίου της
Περιφερειακής
Ενότητας
Θεσπρωτίας.

Ιδιωτικοί/
Δημόσιοι

15

Ο καθορισμός της
περιοχής εφαρμογής
& η προετοιμασία
του νέου τοπικού
προγράμματος CLLD
/ LEADER, για την
Περιφερειακή
Ενότητα Θεσπρωτίας

8 Ιουνίου 2016
και ώρα
10.00 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ,
22 Ιουνίου 2016
και ώρα
12.00 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ,
23 Ιουνίου 2016
και ώρα
10.00 π.μ.

Για κάθε μια μία από τις συναντήσεις/διαβουλεύσεις επισυνάπτονται στο Παράρτημα VI:


Έγγραφο – πρόσκληση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ προς τους τοπικούς φορείς



οι αφίσες ενημέρωσης των συναντήσεων,



τα παρουσιολόγια,



έγγραφη αναφορά των αποτελεσμάτων.



όπου απαιτούνταν μετακινήσεις:
 οι εντολές μετακίνησης των ατόμων της υποψήφιας ομάδας δράσης που έχουν
αναλάβει την σύνταξη του φακέλου
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Η αναλυτική περιγραφή των ενεργειών διαβούλευσης με την αποτύπωση των
απαιτούμενων στοιχείων ανά διαβούλευση, εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα 2:
Πίνακας 2: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης των Τοπικών Φορέων
Είδος ενέργειας:

Διαβούλευση / ενημέρωση

Ημερομηνία διεξαγωγής:

8 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ

Ομάδας/ες στόχοι:

Δημόσιοι φορείς της ΠΕ Θεσπρωτίας

Αριθμός συμμετεχόντων:

2

Φορείς που συμμετείχαν

Είδος φορέα

Τμήμα
Αλιείας
της Δημόσιο
Περιφερειακής
Ενότητας
Θεσπρωτίας

Συμμετέχοντες
2

Συμπεράσματα/Αποτελέσματα Παρουσιάστηκε από την ΟΤΔ η προτεινόμενη περιοχή
παρέμβασης του CLLD/LEADER του ΕΠΑλΘ κατά την
οποία υπήρξε αποδοχή και επιπροσθέτως, ζητήθηκε
να προστεθεί στην περιοχή παρέμβασης και η ΤΚ
Μαυρουδίου, λόγω της μεταποιητικής
δραστηριότητας στον τομέα της αλιείας που
παρουσιάζει.

Είδος ενέργειας:

Διαβούλευση / ενημέρωση

Ημερομηνία διεξαγωγής:

22 Ιουνίου 2016 και ώρα 12.00 π.μ.

Ομάδας/ες στόχοι:

Ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς της ΠΕ Ιωαννίνων

Αριθμός συμμετεχόντων:

22

Φορείς που συμμετείχαν

Είδος φορέα

Συμμετέχοντες

Περιφέρεια Ηπείρου

Δημόσιο

2

Δήμος Ιωαννιτών

Δημόσιος

3

Δήμος Ζίτσας

Δημόσιος

1

Δήμος Κόνιτσας

Δημόσιος

2

Δήμος Μετσόβου

Δημόσιος

1

Δήμος Βορείων Τζουμέρκων

Δημόσιος

2
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Δήμος Δωδώνης

Δημόσιος

2

Δήμος Πωγωνίου

Δημόσιος

1

Δήμος Ζαγορίου

Δημόσιος

1

Οικονομικό Επιμελητήριο Π.Τ. Ιδιωτικός
Ηπείρου

2

ΕΟΤ Ηπείρου

Δημόσιος

1

Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Ιδιωτικός
Παμβώτης

2

Γενικός Αγροτικός
Συνεταιρισμός Ιωαννίνων –
Ένωση Αγροτών

Ιδιωτικός

1

Γεωπάρκο Βίκος-Αώου

Ιδιωτικός

1

Συμπεράσματα/Αποτελέσματα Αφού ολοκληρώθηκε η ενημέρωση από την ομάδα της
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, ζητήθηκαν διευκρινήσεις που
αφορούσαν τα κριτήρια επιλογής της περιοχή
παρέμβασης, διευκρινήσεις για τις Τοπικές Κοινότητες
που είναι επιλέξιμες και εφάπτονται την Δημοτική
Κοινότητα Ιωαννιτών που είναι εκτός περιοχής
παρέμβασης. Επίσης, ζητήθηκε και κάποια περαιτέρω
ενημέρωση για τα δημόσια έργα που δύναται να
ενταχθούν στο τοπικό πρόγραμμα. Όλοι αποδέχτηκαν
και συμφώνησαν στην πρόταση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ ως
υποψήφια ομάδα τοπικής δράσης που αφορούσε την
περιοχή παρέμβασης για την ΠΕ Ιωαννίνων. Στην
ενημέρωση συμμετείχε το σύνολο των φορέων που
είχαν προσκληθεί και όλοι οι δημόσιοι φορείς
(Περιφέρεια Ηπείρου και Δήμοι) της ΠΕ Ιωαννίνων
που τους αφορά άμεσα η περιοχή παρέμβασης του
τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER.

Είδος ενέργειας:

Διαβούλευση / ενημέρωση

Ημερομηνία διεξαγωγής:

23 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ.

Ομάδας/ες στόχοι:

Ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς της ΠΕ Θεσπρωτίας
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Αριθμός συμμετεχόντων:

15

Φορείς που συμμετείχαν

Είδος φορέα

Συμμετέχοντες

Δήμος Σουλίου

Δημόσιο

3

Δήμος Φιλιατών

Δημόσιος

2

Δήμος Ηγουμενίτσας

Δημόσιος

2

Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

Ιδιωτικός

1

Περιφέρεια Ηπείρου-Τμήμα Δημόσιος
Αλιείας της ΠΕ Θεσπρωτίας

2

ΘΕΣ.Π.Ο.Α.Υ. Α.Ε.

Ιδιωτικός

1

Αγροτικός
Συνεταιρισμός Ιδιωτικός
Θεσπρωτίας / Πρέβεζας

1

Φορέας Διαχείρισης Στενών Ιδιωτικός
και
Εκβολών
Ποταμών
Αχέροντα – Καλαμά

1

Σύλλογος Αλιέων Σαγιάδας

2

Ιδιωτικός

Συμπεράσματα/Αποτελέσματα Αφού ολοκληρώθηκε η ενημέρωση από την ομάδα της
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, ζητήθηκαν διευκρινήσεις που
αφορούσαν τα κριτήρια επιλογής της περιοχή
παρέμβασης. Επίσης, ζητήθηκαν διευκρινήσεις για τις
Τοπικές Κοινότητες που είναι επιλέξιμες και θα
συμμετέχουν στη προτεραιότητα 4 του ΕΠΑλΘ 20142020. Τέλος, ζητήθηκε και κάποια περαιτέρω
ενημέρωση για τα δημόσια έργα που δύναται να
ενταχθούν στο τοπικό πρόγραμμα. Όλοι αποδέχτηκαν
και συμφώνησαν στην πρόταση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ ως
υποψήφια ομάδα τοπικής δράσης που αφορούσε την
περιοχή παρέμβασης για την ΠΕ Θεσπρωτίας. Στην
ενημέρωση συμμετείχε το σύνολο των φορέων που
είχαν προσκληθεί και όλοι οι δημόσιοι φορείς
(Περιφέρεια Ηπείρου και Δήμοι) της ΠΕ Θεσπρωτίας
που τους αφορά άμεσα η περιοχή παρέμβασης του
τοπικού προγράμματος.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

142

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ κατά τον σχεδιασμό της πρότασης που αφορά την περιοχή παρέμβασης του
τοπικού προγράμματος για τις ΠΕ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας έλαβε υπόψη τόσο τις
απαιτήσεις του προγράμματος, όσο και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που
πραγματοποιήθηκαν τόσο με τους τοπικούς φορείς όσο και με τον τοπικό πληθυσμό.
Παρουσιάστηκε στους τοπικούς φορείς η περιοχή παρέμβασης τόσο το Μέτρου 19
«ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» όσο και της ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑλΘ 2014-2020 που αφορά τις ΠΕ
Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας που θα είναι στην ευθύνη της ομάδας τοπικής δράσης της
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, μετά την έγκρισή του.
Στις διαβουλεύσεις / ενημερώσεις συμμετείχαν όλοι οι τοπικοί φορείς που έχουν και την
μεγαλύτερη πολιτική ευθύνη των περιοχών (Περιφέρεια και Δήμοι), αλλά και είναι και
αυτοί οι φορείς που απαιτείται να είναι σύμμαχοι στην εφαρμογή του τοπικού
προγράμματος κατά την διάρκεια της υλοποίησης του.
Για την ΠΕ Ιωαννίνων δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις για ποιο λόγο η Δημοτική
Κοινότητα Ιωαννίνων είναι εκτός περιοχής παρέμβασης και ποιες από τις Δ.Κ. ή Τ.Κ. του
Δήμου Ιωαννιτών είναι εντός περιοχή παρέμβασης. Μετά την διαβούλευση στην ΠΕ
Θεσπρωτίας και μετά από πρόταση των φορέων, συμπεριλήφθηκε μέσα στην περιοχή
παρέμβασης του LEADER Αλιείας, η Τοπική Κοινότητα Μαυρουδίου, λόγω της
μεταποιητικής δραστηριότητας που παρουσιάζει στον τομέα αυτό.
Οι συζητήσεις-διαβουλεύσεις υπήρξαν εποικοδομητικές και υπήρξε πλήρης συμφωνία από
όλους τους τοπικούς φορείς ως προς την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, εκφράζοντας
και την εμπιστοσύνη τους ως προς την εταιρεία «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» που μετά την έγκρισή από το
ΥΠΑΑΤ, θα αναλάβει την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Άλλωστε η εμπειρία της
«ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» και η μακρόχρονη εύρωστη συνεργασία της εταιρίας με τους τοπικούς
φορείς κατά την επιτυχή υλοποίηση προηγούμενων προγραμμάτων LEADER, ΟΠΑΑΧ, Άξονα
3 του ΠΑΑ 2007-2013 και αρκετών άλλων, είναι δεδομένη και αναγνωρισμένη από όλους.
Δεν απαιτούνταν να υπάρξει διαβούλευση όσο αφορά τον καθορισμό εταιρικού σχήματος,
μιας και είναι υφιστάμενο και με μακρόχρονη εμπειρία.

3.2.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Οι ενέργειες ενημέρωσης με τον τοπικό πληθυσμό και τους τοπικούς φορείς της περιοχής
περιλάμβαναν ως θέμα τον καθορισμό της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
για το Μέτρο 19-LEADER, αλλά και την προτεραιότητα 4-LEADER Αλιείας.
Η ομάδα σύνταξης του τοπικού προγράμματος αφού έλαβε υπόψη της τόσο τις απαιτήσεις
του προγράμματος, όσο και τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης περιοχής παρέμβασης
κατέληξε σε μία πρόταση, η οποία τέθηκε σε διαβούλευση στους τοπικούς φορείς και τον
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τοπικό πληθυσμό της περιοχής, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο σύνολό τους στις
διαβουλεύσεις αυτές.
Διάχυση των ενεργειών που αφορούσαν τις συγκεκριμένες ενημερώσεις έγινε με δελτία
τύπου στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τηλεοπτικές ανακοινώσεις, αλλά και με
αφίσες ενημέρωσης στις τοπικές κοινότητες της περιοχής εφαρμογής και σε άλλα
επιλεγμένα σημεία. Εκτός από τα ανωτέρω, για την μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού για να συμμετάσχει στις ενημερώσεις αυτές, η ομάδα
σύνταξης του τοπικού προγράμματος ήρθε σε επικοινωνία και με τους Δημάρχους της
περιοχής, όπου τους στάλθηκαν ενημερωτικά έγγραφα και αφίσες για να ενημερώσουν τον
τοπικό πληθυσμό τους.
Για κάθε μία από τις συναντήσεις/διαβουλεύσεις επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:


Έγγραφο – πρόσκληση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ προς τους τοπικούς φορείς



οι αφίσες ενημέρωσης των συναντήσεων,



τα παρουσιολόγια,



έγγραφη αναφορά των αποτελεσμάτων.



όπου απαιτούνταν μετακινήσεις:
 οι εντολές μετακίνησης των ατόμων της υποψήφιας ομάδας δράσης που έχουν
αναλάβει την σύνταξη του φακέλου

Οι ενημερώσεις ήταν έντεκα (11) σε αριθμό, μια σε κάθε μία έδρα των Δήμων που
συμμετέχουν στην περιοχή παρέμβασης, όπως αποτυπώνονται στον κατωτέρω πίνακα 3:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Ενέργειες Ενημέρωσης Τοπικού Πληθυσμού και Τοπικών Φορέων
Ημερομηνία
Διεξαγωγής

Τόπος Διεξαγωγής

Συμμετέχοντες

Αριθμός
συμμετεχόντων

Αντικείμενο
ενημέρωσης

20

Ο καθορισμός
της περιοχής
εφαρμογής & ο
σχεδιασμός του
νέου τοπικού
προγράμματος
CLLD /
LEADER.

24

Ο καθορισμός
της περιοχής
εφαρμογής & ο
σχεδιασμός του
νέου τοπικού
προγράμματος
CLLD /

Δήμος Μετσόβου
ΤΡΙΤΗ,
28 ΙΟΥΝΙΟΥ
2016
και ώρα 11.00

ΤΡΙΤΗ,
28 ΙΟΥΝΙΟΥ
2016
και ώρα 19.00

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Αίθουσα
Δημοτικού
Συμβουλίου του
Δήμου
Μετσόβου στο
Μέτσοβο

Τοπικός
πληθυσμός και
Τοπικοί Φορείς

Δήμος Ιωαννιτών
Αίθουσα του
πολιτιστικού
πολυχώρου
«Δημήτρης
Χατζής» (παλιά

Τοπικός
πληθυσμός και
Τοπικοί Φορείς
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LEADER.

σφαγεία) στα
Ιωάννινα.

ΤΕΤΑΡΤΗ,
29 ΙΟΥΝΙΟΥ
2016
και ώρα 12.30

ΤΕΤΑΡΤΗ,
29 ΙΟΥΝΙΟΥ
2016
και ώρα 09.30

ΠΕΜΠΤΗ,
30 ΙΟΥΝΙΟΥ
2016
και ώρα 09.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
01 ΙΟΥΛΙΟΥ
2016
και ώρα 10.00

ΔΕΥΤΕΡΑ,
04 ΙΟΥΛΙΟΥ
2016
και ώρα 09.30

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
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Ο καθορισμός
της περιοχής
εφαρμογής & ο
σχεδιασμός του
νέου τοπικού
προγράμματος
CLLD /
LEADER.

11

Ο καθορισμός
της περιοχής
εφαρμογής & ο
σχεδιασμός του
νέου τοπικού
προγράμματος
CLLD /
LEADER.

21

Ο καθορισμός
της περιοχής
εφαρμογής & ο
σχεδιασμός του
νέου τοπικού
προγράμματος
CLLD /
LEADER.

22

Ο καθορισμός
της περιοχής
εφαρμογής & ο
σχεδιασμός του
νέου τοπικού
προγράμματος
CLLD /
LEADER.

21

Ο καθορισμός
της περιοχής
εφαρμογής & ο
σχεδιασμός του
νέου τοπικού
προγράμματος
CLLD /

Δήμος Κόνιτσας
Αίθουσα
Δημοτικού
Συμβουλίου του
Δήμου Κόνιτσας
στην Κόνιτσα

Τοπικός
πληθυσμός και
Τοπικοί Φορείς

Δήμος Πωγωνίου
Αίθουσα
Δημοτικού
Συμβουλίου του
Δήμου Πωγωνίου
στο Καλπάκι

Τοπικός
πληθυσμός και
Τοπικοί Φορείς

Δήμος Δωδώνης
Αίθουσα
Δημοτικού
Συμβουλίου του
Δήμου Δωδώνης
στην Αγία Κυριακή

Τοπικός
πληθυσμός και
Τοπικοί Φορείς

Δήμος Βορείων
Τζουμέρκων
Αίθουσα
Δημοτικού
Συμβουλίου του
Δήμου Βορείων
Τζουμέρκων στα
Πράμαντα

Τοπικός
πληθυσμός και
Τοπικοί Φορείς

Δήμος Σουλίου
Αίθουσα
πολλαπλών
χρήσεων
(Καρκαμίσι) στην
Παραμυθιά

Τοπικός
πληθυσμός και
Τοπικοί Φορείς
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LEADER.

Δήμος Φιλιατών
ΔΕΥΤΕΡΑ,
04 ΙΟΥΛΙΟΥ
2016
και ώρα 12.30

ΔΕΥΤΕΡΑ,
04 ΙΟΥΛΙΟΥ
2016
και ώρα 18.00

Αίθουσα
Δημοτικού
Συμβουλίου του
Δήμου
Φιλιατών στους
Φιλιάτες

Τοπικός
πληθυσμός και
Τοπικοί Φορείς

20

Ο καθορισμός
της περιοχής
εφαρμογής & ο
σχεδιασμός του
νέου τοπικού
προγράμματος
CLLD /
LEADER.

9

Ο καθορισμός
της περιοχής
εφαρμογής & ο
σχεδιασμός του
νέου τοπικού
προγράμματος
CLLD /
LEADER.

9

Ο καθορισμός
της περιοχής
εφαρμογής & ο
σχεδιασμός του
νέου τοπικού
προγράμματος
CLLD /
LEADER.

20

Ο καθορισμός
της περιοχής
εφαρμογής & ο
σχεδιασμός του
νέου τοπικού
προγράμματος
CLLD /
LEADER.

Δήμος
Ηγουμενίτσας
Αίθουσα
Δημοτικού
Συμβουλίου του
Δήμου
Ηγουμενίτσας στην
Ηγουμενίτσα

Τοπικός
πληθυσμός και
Τοπικοί Φορείς

Δήμος Ζαγορίου
ΤΡΙΤΗ,
05 ΙΟΥΛΙΟΥ
2016
και ώρα 09.30

ΤΡΙΤΗ,
05 ΙΟΥΛΙΟΥ
2016
και ώρα 12.30

Αίθουσα
Δημοτικού
Συμβουλίου του
Δήμου Ζαγορίου
στους
Ασπραγγέλους

Τοπικός
πληθυσμός και
Τοπικοί Φορείς

Δήμος Ζίτσας
Αίθουσα
Δημοτικού
Συμβουλίου του
Δήμου Ζίτσας στην
Ελεούσα

Τοπικός
πληθυσμός και
Τοπικοί Φορείς

Κατά τις ενημερώσεις παρουσιάστηκε στον τοπικό πληθυσμό και τους φορείς η περιοχή
παρέμβασης τόσο το Μέτρου 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER
(ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» όσο και της
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑλΘ
2014-2020 που αφορά τις ΠΕ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας που θα είναι στην ευθύνη της
ομάδας τοπικής δράσης της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, μετά την έγκρισή του.
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Στις διαβουλεύσεις / ενημερώσεις συμμετείχαν άτομα του τοπικού πληθυσμού της
περιοχής, αλλά και τοπικοί φορείς, όπως Αντιδήμαρχοι, πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων,
Σύμβουλοι Δημάρχων, αλλά και οι ίδιοι οι Δήμαρχοι, που μπορούν να ενημερώνουν άμεσα
τον τοπικό πληθυσμό αλλά και είναι και αυτοί οι φορείς που απαιτείται να είναι σύμμαχοι
στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος κατά την διάρκεια της υλοποίησης του.
Αφού όλοι οι παρόντες συμφώνησαν με την περιοχή παρέμβασης που πρότεινε η ομάδα
τοπικής δράσης, στη συνέχεια έγιναν ερωτήσεις σε εν δυνάμει ιδιωτικά και δημόσια έργα.
Επίσης, στους παρευρισκόμενους μοιράστηκε και έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
ανάλογα από το ενδιαφέρον του συμμετέχοντα για πρόθεση ένταξης ιδιωτικό ή δημόσιο
έργο, τα οποία επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII.
Οι συζητήσεις-διαβουλεύσεις υπήρξαν εποικοδομητικές και υπήρξε πλήρης συμφωνία από
όλους τους παρευρισκόμενους ως προς την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης,
εκφράζοντας και την εμπιστοσύνη τους ως προς την εταιρεία «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» που μετά την
έγκρισή από το ΥΠΑΑΤ, θα αναλάβει την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Άλλωστε η
εμπειρία της «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» και η μακρόχρονη εύρωστη συνεργασία της εταιρίας με τους
τοπικούς φορείς κατά την επιτυχή υλοποίηση προηγούμενων προγραμμάτων LEADER,
ΟΠΑΑΧ, Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 και αρκετών άλλων, είναι δεδομένη και
αναγνωρισμένη από όλους.
Άλλωστε, η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ ως Αναπτυξιακή Εταιρία της Περιφέρειας Ηπείρου χρησιμοποιείται
τόσο από τους τοπικούς φορείς, όσο και από τον τοπικό πληθυσμό όλης της Περιφέρειας
ως αναπτυξιακό εργαλείο πληροφόρησης και συνεργασίας.

3.3.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Όλες οι ανωτέρω ενέργειες διαβούλευσης και ενημέρωσης προς τον τοπικό πληθυσμό και
τους τοπικούς φορείς οργανώθηκαν και εκτελέστηκαν από τα στελέχη της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕμέλη της ομάδας του τοπικού προγράμματός μας. Σε πολλές συναντήσεις συμμετείχαν όλα
τα μέλη της ομάδας και σε κάποιες μερικά από αυτά.
Επιπροσθέτως, τα μέλη της ομάδας τοπικού προγράμματος συμμετείχαν σε τρεις (3)
συναντήσεις επιμόρφωσης που διοργανώθηκαν από το ΥΠΑΑΤ. Η πρώτη ήταν ενημερωτική
ημερίδα και αφορούσε το CLLD/LEADER, η δεύτερη τεχνική συνάντηση για το CLLD/LEADER
και η τρίτη ενημερωτική συνάντηση για όλα τα Μέτρα/Δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 που
εκχωρούνται στις περιφέρειες. Όλες οι ανωτέρω συναντήσεις οργανώθηκαν από το ΥΠΑΑΤ
και πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, μετά από πρόσκληση αυτού, όπως αυτές
απεικονίζονται στον κατωτέρω πίνακα 4:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Ενέργειες Επιμόρφωσης
Ημερομηνία
Διεξαγωγής

Τόπος Διεξαγωγής

Συμμετέχοντες

Αντικείμενο
ενημέρωσης

 Παρουσίαση του
Μέτρου 19 «Τοπική
Ανάπτυξη με
Πρωτοβουλία
Τοπικών
Κοινοτήτων –
CLLD/LEADER», του
ΠΑΑ 2014-2020,
ΜΩΚΟΣ ΗΛΙΑΣ,
Γεωπόνος, ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ
Συντονιστής της ομάδας
τοπικής δράσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
4 Μαρτίου 2016

ΑΘΗΝΑ- ΕΥΔ ΠΑΑ
2014-2020,
Λεωφόρος Αθηνών
58, αίθουσα
ισογείου

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
Πολιτικός Μηχανικός,
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ
Μέλος της ομάδας
τοπικής δράσης
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΙΡΗ,
Γεωπόνος, ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ,
Μέλος της ομάδας
τοπικής δράσης

 Παρουσίαση του

κοινού σχεδίου της
πρόσκλησης αλλά
και της
διαγωνιστικής
διαδικασίας για την
επιλογή των
Ομάδων Τοπικής
Δράσης, που αφορά
στο Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας &
Αλιείας (ΕΤΘΑ) και
η οποία αναμένεται
άμεσα,
 Παρουσίαση των

κανονισμών που
αφορούν στις
κρατικές
ενισχύσεις.
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΡΙΤΗ
16 &17 Μαΐου
2016
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ΑΘΗΝΑ- ΕΥΔ ΠΑΑ
2014-2020,
Λεωφόρος Αθηνών
58, αίθουσα

ΜΩΚΟΣ ΗΛΙΑΣ,
Γεωπόνος, ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ
Συντονιστής της ομάδας
τοπικής δράσης

16 Μαΐου 2016:
Εξοικείωση με το Κοινό
Πλαίσιο
Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ),
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ισογείου

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
Πολιτικός Μηχανικός,
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ
Μέλος της ομάδας
τοπικής δράσης
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΙΡΗ,
Γεωπόνος, ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ,
Μέλος της ομάδας
τοπικής δράσης

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΙΡΗ,
Γεωπόνος, ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
17 Ιουνίου 2016

ΑΘΗΝΑ- ΕΥΔ ΠΑΑ
Μέλος της ομάδας
2014-2020,
τοπικής δράσης και
Λεωφόρος Αθηνών
μέλος της ομάδας έργου
58, αίθουσα
της Περιφέρειας Ηπείρου
ισογείου
για το ΠΑΑ 2014-2020

στο πλαίσιο
χρηματοδότησης από
το ΕΓΤΑΑ.
17 Μαΐου 2016:
Παροχή
διευκρινιστικών
στοιχείων για την
προετοιμασία και
υποβολή των
προτεινόμενων
τοπικών
προγραμμάτων, στο
πλαίσιο της Τοπικής
Ανάπτυξης με
Πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων
(CLLD/LEADER).
Συνάντηση σχετικά με
την εκχώρηση
αρμοδιοτήτων
διαχείρισης
Μέτρων/Δράσεων του
Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020, σε
περιφερειακό επίπεδο.

Σε όλες τις ανωτέρω συναντήσεις δόθηκαν πληροφορίες ως προς τις υποψήφιες ομάδες
τοπικής δράσης που θα καταρτίσουν και θα υποβάλλουν προς έγκριση τα τοπικά τους
προγράμματα. Μόνο στην τελευταία συνάντηση που αφορούσε όλο το ΠΑΑ που εκχωρείται
στις περιφέρειες εκτός από το LEADER δόθηκαν πληροφορίες και για τα άλλα
προγράμματα.

3.4.

ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Από τον Απρίλιο 2016 και καθ’ όλη την διάρκεια της προετοιμασίας του φακέλου Α, η ΟΤΔ
άρχισε να αναζητά στοιχεία που αφορούσαν την περιοχή παρέμβασης της προτεινόμενης
πρότασής μας. Έτσι, βρισκόμασταν σε συνεχή επικοινωνία με την Ελληνική Στατιστική
Υπηρεσία, τα επιμελητήρια Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, την Περιφερειακή Υπηρεσία
Ηπείρου του ΕΟΤ, αλλά και με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας,
ζητώντας τα στοιχεία εκείνα που αφενός θα μας βοηθήσουν να κατασταλάξουμε στην
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περιοχή παρέμβασης, αφετέρου θα μας βοηθούσαν στην παράθεση των στοιχείων που
απαιτούνται στον Φάκελο Α’.
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης τόσο με τους τοπικούς φορείς, όσο και με τον τοπικό
πληθυσμό για τον καθορισμό της περιοχή παρέμβασης, η ΟΤΔ προέβει σε πολλές ενέργειες
γνωστοποίησης του προγράμματος καθ’ όλη την διάρκεια σύνταξης του Φακέλου Α. Οι
ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν δύο δελτία τύπου προς τον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό
τύπο της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή της ΠΕ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Δύο
τηλεοπτικές συνεντεύξεις από τον Διευθυντή της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ στα τοπικά τηλεοπτικά μέσα.
Συνεχόμενες αναρτήσεις στον ηλεκτρονικό τύπο για το πρόγραμμα CLLD/LEADER.
Η ΟΤΔ στα πλαίσια των ενεργειών ενημέρωσης / διαβούλευσης δημιούργησε και
παρουσίασε έντυπο υλικό στο οποίο αναλύονταν το τοπικό πρόγραμμα CLLD / LEADER, οι
ενδεικτικές δράσεις, οι προϋπολογισμοί και τα ποσοστά ενίσχυσης για τα δημόσιου και
ιδιωτικού χαρακτήρα έργα.
Επίσης, κατά την διάρκεια των ενεργειών διαβούλευσης και ενημέρωσης του τοπικού
πληθυσμού και των τοπικών φορέων, η ομάδα του τοπικού προγράμματος μοίρασε έντυπα
εκδήλωσης καταρχήν επενδυτικού ενδιαφέροντος στους παρευρισκόμενους.
Τα έντυπα αυτά (δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα) δημιουργήθηκαν από την ομάδα
τοπικής δράσης έτσι ώστε να αποτυπωθούν και να συλλεχθούν οι ανάγκες και το
επενδυτικό ενδιαφέρον του πληθυσμού, αλλά και των φορέων ως προς τις προτεινόμενες
δράσεις του προγράμματός μας.
Όλες οι πραγματοποιηθείσες από την ΟΤΔ ενέργειες διαβούλευσης και ενημέρωσης στο
πλαίσιο καθορισμού της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος LEADER
αναρτήθηκαν στο site της εταιρείας (www.epirussa.gr) σε ξεχωριστό Link που
δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό.
Αποδεικτικά έγγραφα των λοιπών ενεργειών περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII.
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