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Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
 

Σε συνέχεια σχετικής εντολής του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
κ. Στ. Ελ. Καλογιάννη προς την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ – ΥΠΕΧΩ∆Ε) για τον έλεγχο δραστηριοτήτων που 
διαθέτουν υγρά απόβλητα στον ποταμό Καλαμά, προκειμένου να διερευνηθεί 
η κατάσταση περιβάλλοντος κατά μήκος του ποταμού, η ΕΥΕΠ, από τις 29 
Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2005, πραγματοποίησε σειρά 
επιθεωρήσεων σε βιομηχανίες, στον Νομό Ιωαννίνων και ειδικότερα: 

 στην ΒΙΠΕ Ιωαννίνων,  
 στην περιοχή Ροδοτοπίου,  
 στην περιοχή Ελεούσας και  
 στην περιοχή Κεφαλόβρυσου.   

 
Παράλληλα με τις προγραμματισμένες επιθεωρήσεις του κλιμακίου 

επιθεωρητών της ΕΥΕΠ, στο ως άνω χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν 
επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομ. Αυτ. Ιωαννίνων και της 
Περιφέρειας Ηπείρου, σύσκεψη – ενημέρωση στο Γραφείο Νομάρχη στις 29 
Αυγούστου 2005, καθώς επίσης συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα 
Περιφέρειας Ηπείρου στις 30 Αυγούστου 2005. Στις συναντήσεις αυτές έγινε 
ενημέρωση για τα προβλήματα ρύπανσης που έχουν δημιουργηθεί στον       
π. Καλαμά και τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί οι αρμόδιες υπηρεσίες 
της Νομαρχίας (έλεγχοι σε βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής 
Ροδοτοπίου, οι οποίες διοχετεύουν τα απόβλητά τους στην Τάφρο Λαψίστας, 
με τελικό αποδέκτη τον ποταμό Καλαμά). 
 

Στη συνέχεια, η ΕΥΕΠ στα πλαίσια του προγραμματισμού 
επιθεωρήσεων του μήνα Οκτωβρίου 2005, πραγματοποίησε από τις 3 
Οκτωβρίου 2005 έως τις 7 Οκτωβρίου 2005, σειρά νέων επιθεωρήσεων και 
αυτοψιών, κατά μήκος του ποταμού Καλαμά στους Νομούς Ιωαννίνων και 
Θεσπρωτίας και ειδικότερα: 

 σε βιομηχανίες εντός της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων,  
 σε βιομηχανικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες 

(χοιροστάσια) στην περιοχή Ροδοτοπίου, καθώς και  
 στους ∆ήμους Ευρυμενών, Άνω Πωγωνίου, Άνω Καλαμά και 

Καλπακίου του νομού Ιωαννίνων, και  
 στο ∆ήμο Φιλιατών νομού Θεσπρωτίας.  

 
Επίσης, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Φορέα ∆ιαχείρισης 

Ποταμού Καλαμά, πραγματοποιήθηκε περιήγηση στο ∆έλτα του ποταμού 
(παλαιά και νέα εκβολή), στη Ζώνη Απολύτου Προστασίας και στην 
Περιφερειακή Ζώνη, καθώς και στο Φράγμα του ποταμού, στη θέση Πλάτωμα 
Ν. Θεσπρωτίας. 
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Τα στοιχεία που παρατίθενται στην παρούσα τεχνική έκθεση, έχουν 
ληφθεί κυρίως από: 

I. Μελέτες που έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE – 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1999-2001) και αφορούσαν στην α) «Καταγραφή της 
υφιστάμενης κατάστασης και αποτύπωση της εξέλιξης του 
περιβάλλοντος της λεκάνης απορροής του ποταμού Καλαμά στο Νομό 
Θεσπρωτίας» και β) «Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και 
αποτύπωση της εξέλιξης του περιβάλλοντος της λεκάνης απορροής 
του ποταμού Καλαμά στο Νομό Ιωαννίνων». 

II. Μελέτη που ανατέθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (υπεύθυνος 
καθηγητής κ. Τρ. Αλμπάνης), με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Ηπείρου 
(Μάϊος 2000) και αφορούσε σε «Μελέτη υποδομής δικτύου ελέγχου 
ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων νερών της Ηπείρου». 

III. Μετρήσεις που έχουν γίνει από το ΥΠΕΧΩ∆Ε (από το 1997 έως το 
2002) και από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από το 
1988 έως σήμερα) και αφορούν σε βασικές παραμέτρους ποιότητας 
υδάτων στον π. Καλαμά.  

IV. Ελέγχους που έχουν πραγματοποιήσει οι αρμόδιες Υπηρεσίες 
Περιβάλλοντος και Υγείας της Νομ. Αυτ. Ιωαννίνων σε μονάδες της 
ευρύτερης περιοχής της Τάφρου Λαψίστας. 

V. Τις επιθεωρήσεις που πραγματοποίησε η ΕΥΕΠ σε έργα και 
δραστηριότητες που διαθέτουν υγρά απόβλητα στον ποταμό Καλαμά.   

 
Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΛΑΜΑ 
 

      Με την ΚΥΑ 125185/358 ΦΕΚ 126/Β/07.02.2003 κατ εξουσιοδότηση του 
Νόμου 2742/1999, όπως έχει τροποποιηθεί με το Νόμο   3044/2002, έχει 
συγκροτηθεί Φορέας ∆ιαχείρισης (Φ.∆.),  για το «Πάρκο Προστασίας της 
Φύσης Στενών και Εκβολών των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά» και με την 
ΥΑ 126437/2465 ΦΕΚ 918/Β/04.07.03. έχει ορισθεί το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.  

      Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση από το Τμήμα ∆ιαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε, το σχέδιο της ΚΥΑ που αφορά στην 
προστασία των περιοχών που είναι ενταγμένες στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Natura 
2000 με κωδικούς : 
- GR 2120001 (p SCI) «Εκβολές (∆έλτα) Καλαμά 
- GR 2120002 (p SCI) «Έλος Καλοδικίου» 
- GR 2120004 (p SCI) «Στενά Καλαμά» 
- GR 2120005 (SPA) «Υγρότοπος Εκβολών Καλαμά και Νήσος Πρασούδι»  
- GR 2120006 (SPA) «Έλη Καλοδίκι, Μαργαρότι, Καρτέρι και Λίμνη 
Προντάνη» (Τμήμα της περιοχής) 
- GR 2120008 (SPA) «Όρη Παραμυθιάς, Στενά Καλαμά και Στενά Αχέροντα» 
(Τμήμα της περιοχής) 
- GR 2140001 (p SCI) «Εκβολές Αχέροντα (από Γλώσσα έως Αλονάκι) και 
Στενά Αχέροντα»        
βρίσκεται για έγκριση, στα αντίστοιχα νομαρχιακά συμβούλια των Νομ. Αυτ. 
Θεσπρωτίας και Πρέβεζας. 
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Χάρτης 1: Θεσμοθετημένες περιοχές Natura 2000 

Οι θεσμοθετημένες ζώνες που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή του         
π. Καλαμά είναι οι παρακάτω:  

1. Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους: 
 Χαράδρα Καλπακιώτικου ρέματος στο Φοινίκι (ΑΤ 3011028). 
 Φράγμα Καλαμά (ΑΤ 3011029). 
 Στενά Καλαμά (ΑΤ 3011005). 
 Κοιλάδα Καλαμά και Σιδέρη έως Πηγαδούλια (ΑΤ 3011000). 
 Εκβολή Καλαμά (ΑΤ 3011004). 

 
2. Καταφύγια θηραμάτων: 

 Μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων (εκβολές παλαιάς κοίτης Καλαμά, 
όρμος Βάλτου, ∆ρέπανο), έκτασης 17.800 στρ. (Απόφαση 
Υπουργείου Γεωργίας 67468/1450/06.03.1988) 

 Προσωρινό καταφύγιο υδρόβιων θηραμάτων δέλτα Καλαμά, 
έκτασης 25.000 στρ. (Απόφαση ∆ιεύθυνσης ∆ασών 
Θεσπρωτίας 2066/09.07.1996). 

 Μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων (στενά Καλαμά), έκτασης 25.000 
στρ. (Απόφαση Υπουργείου Γεωργίας 74993/2381/17.05.1988). 

 Προσωρινό καταφύγιο θηραμάτων, έκτασης 6.000 στρ. 
(Απόφαση ∆ιεύθυνσης ∆ασών Θεσπρωτίας 2453/09.08.1993). 

 
3.  Περιοχές δικτύου Natura 2000 
 - «Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων», υπάρχει η ΚΥΑ 22943/ΦΕΚ 
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649/∆/05.06.03 οριοθέτησης και προστασίας, έχει συγκροτηθεί Φορέας 
∆ιαχείρισης (Φ.∆.), με την ΚΥΑ 135074/5193 ΦΕΚ 1531/Β/09.12.2002 και 
έχει ορισθεί το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, με την ΥΑ 135389/5670. 

 
Επίσης, όπως προκύπτει από στοιχεία των υπηρεσιών των Ν.Α. 

Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, σχετικά με τον ποταμό Καλαμά, έχουν εκδοθεί οι 
παρακάτω Αποφάσεις: 
 

 Η με Α.Π. ΚΥ/ΟΙΚ.2234/08.02.1975 διανομαρχιακή απόφαση των 
Νομαρχών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, «περί καθορισμού αποδέκτου 
και όρων διαθέσεως λυμάτων πόλεως Ιωαννίνων», στην οποία 
καθορίζεται α) ως αποδέκτης των λυμάτων της πόλης Ιωαννίνων ο π. 
Καλαμάς, β) ως σημείο εκβολής των λυμάτων την εκβολή της 
σήραγγας Λαψίστας (καταρράκτης Κληματιάς) και γ) ότι τα νερά από 
την εκβολή και σε απόσταση 1 km, να είναι για αλιεία και κάθε άλλη 
χρήση, πλην ύδρευσης και κολύμβησης και στη συνέχεια να είναι για 
ύδρευση και κάθε άλλη χρήση. 

 Η 9451/78 Απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων, «περί της τάξης υδάτων της 
συλλεκτηρίου κεντρικής στραγγιστικής τάφρου Λαψίστας», στην οποία 
καθορίζεται ότι τα νερά της τάφρου Λαψίστας, από το σημείο εξόδου 
της λίμνης Παμβώτιδας μέχρι τη σήραγγα Λαψίστας, να είναι της 
τάξεως για αλιεία και κάθε άλλη χρήση, πλην ύδρευσης και 
κολύμβησης. 

 Η ΥΓ/11011/24.09.91Απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων «περί καθορισμού 
αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων» 

 Η ∆ΥΠ/Οικ/2805/10.05.01 Απόφαση Νομάρχη Θεσπρωτίας «περί 
χαρακτηρισμού των νερών της περιοχής του ποταμού Καλαμά στο 
σημείο συμβολής του με τον παραπόταμο Καλπακιώτικο και 
καθορισμού όρων διάθεσης αποβλήτων σ’ αυτά», με την οποία 
επιτρέπεται η διάθεση των λυμάτων του ∆. Φιλιατών στον παραπόταμο 
Καλπακιώτικο του π. Καλαμά και καθορίζεται ως ανωτέρας τάξης 
χρήση των νερών στο σημείο συμβολής του Καλπακιώτικου με τον π. 
Καλαμά, «νερά για κολύμβηση και κάθε άλλη χρήση πλην ύδρευσης». 

 Η ∆ΥΠ/7604/02/17.06.03 Απόφαση Νομάρχη Θεσπρωτίας «περί 
χαρακτηρισμού των νερών του παραποτάμου Λαγκάβιτσα και 
καθορισμού όρων διάθεσης αποβλήτων σ’ αυτά», με την οποία 
επιτρέπεται η διάθεση των λυμάτων του πεστροφοτροφείου των 
Λιούρη Αλέξανδρου και Λιούρη Βασιλείου στον παραπόταμο 
Λαγκάβιτσα του π. Καλαμά και καθορίζεται ως ανωτέρας τάξης χρήση 
των νερών στο σημείο διάθεσης, «νερά για κολύμβηση και κάθε άλλη 
χρήση πλην ύδρευσης». 

 
Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΚΑΝΗΣ Π. ΚΑΛΑΜΑ  
 
Γ.1. Γενικά 

Ο ποταμός Καλαμάς ή Θύαμις, με μήκος 113 km (LIFE) και με λεκάνη 
απορροής έκτασης 1747 km2, είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Ηπείρου και 
του ομώνυμου υδατικού διαμερίσματος. Ο Καλαμάς έχει τις πηγές του στο 
βόρειο – βορειοδυτικό τμήμα της Ηπείρου, συγκεκριμένα στις νότιες υπώρειες 
του ∆ούσκου (2.198 m) και αποστραγγίζει τη λεκάνη που σχηματίζεται 
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ανάμεσα στο βόρειο Μιτσικέλι (1.810 m) και στον Κασιδιάρη (1.329 m). 
Αρχικά (κατά τα πρώτα 25-35 km), ακολουθεί διεύθυνση παράλληλη προς τις 
οροσειρές (μεταξύ Μιτσικελίου και Κασιδιάρη) από βορρά προς νότο και 
κατέρχεται από την κοιλάδα του Παρακάλαμου στην κοιλάδα του Μαζαρακίου. 
Νότια του Κασιδιάρη, στρέφεται προς τα δυτικά και ακολουθεί διεύθυνση 
εγκάρσια προς τις οροσειρές (από ανατολικά προς τα δυτικά), τις οποίες 
τέμνει στα χαμηλά σημεία τους, διέρχεται ανάμεσα από τον Κασιδιάρη και τα 
όρη Κουρέντων, διαρρέει την προσχωσιγενή πεδιάδα της Ηγουμενίτσας, 
βόρεια της πόλης και εκβάλλει στο Ιόνιο πέλαγος, στο στενό της Κέρκυρας. 

Τα χαρακτηριστικά της τοπογραφικής διαμόρφωσης της λεκάνης του π. 
Καλαμά είναι οι μετρίως απότομες κλιτύες που φτάνουν στο απόλυτο 
υψόμετρο των +2.200 m, οι μικρής έκτασης πεδινές περιοχές σε διάφορες 
θέσεις κοντά στο ποτάμι και η επίπεδη αλλουβιακή πεδιάδα του δέλτα. Το 
μέσο υψόμετρο της λεκάνης είναι +484 m. 

Το υδρογραφικό δίκτυο της λεκάνης απορροής του π. Καλαμά είναι 
πλούσιο, γεγονός που οφείλεται στη μορφολογία της περιοχής και στις 
άφθονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις. Οι πιο σημαντικοί παραπόταμοι 
του ποταμού από τα ανάντη προς τα κατάντη αυτού είναι οι: Γορμός, 
Μέγερος, Βελτσίστικος, Σμολίτσας, Κούτσης, Τύρια, Μπανιά, Λαγκαβίτσα, 
Καλπακιώτικος. 
 

 
 

Χάρτης 2: Υδρογραφικό δίκτυο 
 
Το μήκος του π. Καλαμά από τη θέση «Σουλόπουλο» μέχρι την εκβολή 

του στο Ιόνιο πέλαγος είναι περίπου 70 km. Στο μεγαλύτερο μέρος της 
διαδρομής του η ροή του νερού είναι τυρβώδης. Στο ύψος του ∆ημοτικού 
∆ιαμερίσματος (∆.∆.) Ραγίου υπάρχει αρδευτικό φράγμα εκτροπής, το οποίο 
κατασκευάστηκε το 1958, οπότε έγινε και εκτροπή των νερών του ποταμού σε 
νέα κοίτη, βόρεια της παλαιάς κοίτης, η οποία διαρρέει καλλιεργημένη περιοχή 
και καταλήγει στο Ιόνιο πέλαγος νότια του ∆. ∆. Σαγιάδας. 
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Το δέλτα του π. Καλαμά περιλαμβάνει την παλιά και τη νέα κοίτη του, 
αρδευόμενες με συλλογικά αρδευτικά δίκτυα γεωργικές εκτάσεις και παράκτιες 
προσχωσιγενείς ελώδεις εκτάσεις που κατακλύζονται περιοδικά από τη 
θάλασσα. 

Ανατολικά – νοτιοανατολικά της λεκάνης απορροής του π. Καλαμά, 
βρίσκεται η λεκάνη Ιωαννίνων, με έκταση 510 km2, η οποία είναι ένα οροπέδιο 
ήπιου ανάγλυφου με μέσο υψόμετρο 500 m και κυριότερο υδρογραφικό 
χαρακτηριστικό τη λίμνη Παμβώτιδα ή Ιωαννίνων. Η λίμνη έχει μήκος 7 km, 
πλάτος 3 km και καταλαμβάνει έκταση 23 km2. Το ύψος της στάθμης της 
κυμαίνεται μεταξύ των +470,70 m και των +468,80 m, ενώ το μέγιστο βάθος 
της είναι 9,60 m και το μέσο βάθος της περίπου 5,00 m. Στη λίμνη 
εκφορτίζονται πηγές από την ανατολική πλευρά (όρος Μιτσικέλι), καταβόθρες 
από την αντίθετη πλευρά, καθώς επίσης αποστραγγιστικές τάφροι 
(Κουτσελιού, Λαγκάτσας, Κοσμηράς) και το αντλιοστάσιο Κατσικάς. 

Μεταξύ των δύο λεκανών υπάρχει υδραυλική επικοινωνία τόσο 
επιφανειακά όσο και υπόγεια. Επιφανειακά, η λεκάνη Ιωαννίνων παροχετεύει 
νερά στη λεκάνη Καλαμά μέσω της υπερχείλισης της λίμνης Παμβώτιδας 
προς την πλευρά του Περάματος, όπου υπάρχει θυρόφραγμα. Από το σημείο 
αυτό ξεκινάει κεντρική αποστραγγιστική τάφρος, η οποία κατασκευάστηκε το 
1956, για την προστασία της πεδινής περιοχής που βρίσκεται βόρεια – 
βορειοδυτικά της λίμνης από πλημμύρες και την αποστράγγισή της. Η τάφρος 
αυτή, μήκους 17,1 km και παροχετευτικότητας 40 m3/s, οδηγεί τα νερά της 
υπερχείλισης της λίμνης και της αποστράγγισης της ευρύτερης περιοχής, στη 
σήραγγα Λαψίστας, μήκους 4,2 km, η οποία στη συνέχεια εκβάλλει στον 
παραπόταμο του π. Καλαμά Βελτσίστικο, κοντά στον οικισμό της Κληματιάς 
του ∆ήμου Ευρυμενών. Ο Βελτσίστικος συμβάλλει στον π. Καλαμά κοντά στη 
θέση «Σουλόπουλο». 
 
Γ.2. ∆ιοικητικά - ∆ημογραφικά 

 
∆ιοικητικά, η λεκάνη απορροής του π. Καλαμά εντάσσεται στην 

περιφέρεια Ηπείρου. Τμήμα της υπάγεται στο Νομό Ιωαννίνων, ενώ το 
μεγαλύτερο τμήμα της υπάγεται στο Νομό Θεσπρωτίας. 

Στο Νομό Ιωαννίνων, η λεκάνη απορροής καλύπτει εξ ολοκλήρου ή σε 
μεγάλα τμήματα τις εδαφικές περιοχές των ∆ήμων: Άνω Καλαμά (έδρα 
Παρακάλαμος), Καλπακίου (έδρα Καλπάκι), Ζίτσας (έδρα Ζίτσα), Ευρυμενών 
(έδρα Κληματιά), Μολοσσών (έδρα Βουτσαράς), Πασσαρώνος (έδρα 
Ροδοτόπι), Σελλών (έδρα Τύρια) και σε μικρά τμήματα τις περιοχές των 
∆ήμων: Άνω Πωγωνίου (έδρα Κεφαλόβρυσο), ∆ελβινακίου (έδρα ∆ελβινάκι), 
∆ωδώνης (έδρα Μάντρες) και της Κοινότητας Λάβδανης. 

Στο Νομό Θεσπρωτίας, η λεκάνη απορροής καλύπτει εξ ολοκλήρου ή 
σε μεγάλα τμήματα τις εδαφικές περιοχές (αγροκτήματα) των ∆ήμων: 
Ηγουμενίτσας, Παραμυθιάς (έδρα Παραμυθιά), Παραποτάμου (έδρα 
Παραπόταμος), Φιλιατών (έδρα Φιλιάτες) και Σαγιάδας (έδρα Σαγιάδα). 
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Πίνακας 1: Πραγματικός πληθυσμός κατανεμόμενος σε ομοδημότες 
ετεροδημότες και αλλοδαπούς 

2001 Πραγματικός πληθυσμός 

Απογραφέντες στο δήμο ή την κοινότητα Γεωγραφική Περιοχή 
Σύνολο 

Ομοδημότες Ετεροδημότες Αλλοδαποί 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 3.070 2.552 393 125 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ  
(Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 

1.663 1.345 94 224 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 2.933 2.068 505 360 

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 1.790 1.569 149 72 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 1.525 1.335 158 32 

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 2.200 1.998 127 75 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ  
(Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ) 

14.710 9.919 3.609 1.182 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 70.203 36.656 29.090 4.457 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 2.324 1.737 339 248 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΟΣΣΩΝ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 3.139 2.687 406 46 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ) 7.859 7.258 438 163 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ  
(Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ) 

1.668 1.513 93 62 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 8.452 6.991 1.031 430 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΓΙΑΔΑΣ (Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ) 2.160 1.732 159 269 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΛΛΩΝ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 2.095 1.958 129 8 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ) 8.288 6.768 898 622 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΒΔΑΝΗΣ  
(Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 

222 128 94 0 

 
Γ.3. Χρήσεις γης 
 

Η κατανομή της γης σε διάφορες κατηγορίες χρήσεων περιγράφεται 
περιληπτικά στον πίνακα 2 (πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.). 
 

Πίνακας 2: Κατηγορίες χρήσεων γης 
Κατηγορία χρήσεων γης Ποσοστό % 
 Ν. Ιωαννίνων Ν. Θεσπρωτίας 
Καλλιεργούμενες & αγραναπαύσεις 15,3 17,14 
Βοσκότοποι (δημόσιοι & ιδιωτικοί) 62,2 69,7 
∆άση 14,7 7,82 
Επιφανειακά ύδατα 1,8  
Οικισμοί 5,1 3,34 
Λοιπές εκτάσεις 1,0  
 

Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, γίνεται σαφές ότι η βασική 
δραστηριότητα των κατοίκων της περιοχής είναι η κτηνοτροφία.  
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Γ.4. Πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον από τις ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες 
 
Πρωτογενής τομέας παραγωγής 

 
Στο Ν. Ιωαννίνων η κτηνοτροφία εντατικής και εκτατικής μορφής είναι η 

κυρίαρχη δραστηριότητα στη λεκάνη απορροής του π. Καλαμά. Η 
οργανωμένη (σταβλισμένη) κτηνοτροφία περιλαμβάνει πτηνοτροφεία, 
χοιροστάσια, ιχθυοτροφεία και βουστάσια, ενώ η εκτατική αφορά κυρίως στην 
αιγοπροβατοτροφία και δευτερευόντως στη βοοτροφία. Οι κτηνοτροφικές 
μονάδες είναι διάσπαρτες. 

Οι γεωργικές εκτάσεις της περιοχής (15% περίπου του συνόλου της 
έκτασης της λεκάνης απορροής) καλλιεργούνται κυρίως, κατά 44,4 %, με 
κτηνοτροφικά φυτά (τριφύλλι, μηδική, βρώμη) και δημητριακά, ενώ σε πολύ 
μικρότερο ποσοστό καλλιεργούνται αμπέλια, πατάτες και κηπευτικά. 

Η αρδευόμενη γεωργία είναι περιορισμένη, αλλά στην περιοχή των 
λεκανών απορροής π. Καλαμά και λίμνης Ιωαννίνων υπάρχουν οι 
σημαντικότερες, με εκτάσεις 30.000 στρ. και 66.000 στρ. αντίστοιχα.  

 
Ο Ν. Θεσπρωτίας στο σύνολό του χαρακτηρίζεται ως 

γεωργοκτηνοτροφικός νομός. Η αγροτική οικονομία στηρίζεται κατά κύριο 
λόγο στην κτηνοτροφία, με επικρατέστερο κλάδο την αιγοπροβατοτροφία. 
Αλιευτικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται κυρίως στην περιοχή της 
Σαγιάδας.  
Μέρος των καλλιεργούμενων εκτάσεων αρδεύεται με τα νερά του ποταμού.  
 
∆ευτερογενής τομέας παραγωγής 
 

Στο Ν. Ιωαννίνων είναι εγκαταστημένες οι περισσότερες και 
σημαντικότερες παραγωγικές μονάδες. Στο ∆.∆. Ροδοτοπίου του ∆ήμου 
Πασσαρώνος, βρίσκεται η ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, η οποία διαθέτει δίκτυο ομβρίων 
υδάτων που παροχετεύει στην τάφρο Λαψίστας.  

Στην ίδια περιοχή, εκτός ορίων ΒΙ.ΠΕ., βρίσκεται το πτηνοσφαγείο της 
εταιρείας Θ. Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε., το πτηνοσφαγείο του Αγροτικού 
Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων (Α.Π.Σ.Ι.) «ΠΙΝ∆ΟΣ» και το σφαγείο 
της Συνεταιρικής Βιομηχανίας Επεξεργασίας Κρέατος Ηπείρου (Σ.Β.Ε.Κ.Η.). 

Στο ∆.∆. Ελεούσας του ίδιου ∆ήμου, βρίσκεται η Αγροτική Βιομηχανία 
Γάλακτος Ηπείρου (Α.Β.Γ.Η.) «∆Ω∆ΩΝΗ» Α.Ε. 

Άλλες δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα παραγωγής, όπως 
τυροκομεία, μονάδες επεξεργασίας κρέατος, οινοποιία κ.α., αναπτύσσονται 
επίσης διάσπαρτες στην περιοχή των λεκανών απορροής π. Καλαμά και 
Ιωαννίνων. 

Στο Ν. Θεσπρωτίας, ο δευτερογενής τομέας παραγωγής αφορά κυρίως 
στην αξιοποίηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα. Οι περισσότερες 
βιομηχανικές μονάδες είναι μικρού μεγέθους και οικογενειακού χαρακτήρα.  
 
Υποδομές αποχέτευσης 
 

Οι οικισμοί της ευρύτερης περιοχής, αποχετεύουν τα αστικά λύματα 
μέσω απορροφητικών ή σηπτικών βόθρων. Μερικοί οικισμοί έχουν 
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υποτυπώδες δίκτυο ομβρίων, στο οποίο ενδεχόμενα υπάρχουν παράνομες 
συνδέσεις για διάθεση αστικών λυμάτων.  

∆ίκτυο αποχέτευσης και εγκαταστάσεις ΒΙΟ.ΚΑ. διαθέτει μόνο η πόλη 
των Ιωαννίνων. Ο ΒΙΟ.ΚΑ. Ιωαννίνων βρίσκεται στη θέση «Χερσολίβαδο» του 
∆. Πασσαρώνος και έχει σαν τελικό αποδέκτη την τάφρο Λαψίστας. 

Επίσης, σύμφωνα με την υπ.αρ. 41/30-9-05 Απόφαση Υπ. 
Εσωτερικών ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, έχουν ενταχθεί στο 
Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» τα έργα αποχέτευσης λυμάτων του οικισμού 
Κεφαλόβρυσου ∆ήμου Άνω Πωγωνίου και η μελέτη ύδρευσης – αποχέτευσης 
ομβρίων υδάτων και ακαθάρτων, περιοχών δημοτικών διαμερισμάτων του 
∆ήμου Ανατολής. 

Ο οικισμός Φιλιατών διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης που εξυπηρετεί το 
40% του πληθυσμού και έχει σαν τελικό αποδέκτη τον Καλπακιώτικο, 
παραπόταμο του Καλαμά. 
 
ΧΑ∆Α 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Υφιστάμενοι ΧΑ∆Α στους Παρακαλάμιους ∆ήμους στο 
Νομό Ιωαννίνων 
 

∆ήμοι Ενεργοί ΧΑ∆Α Ανενεργοί ΧΑ∆Α Σύνολο ΧΑ∆Α 
∆ήμος Ιωαννίνων 1 0 1 
∆ήμος Ανατολής 0 0 0 
∆ήμος Άνω Καλαμά 1 0 1 
∆ήμος Άνω Πωγωνίου 1 8 9 
∆ήμος Ευρυμενών 5 0 5 
∆ήμος Ζίτσας 0 6 6 
∆ήμος Καλπακίου 1 0 1 
∆ήμος Μολοσσών 4 8 12 
∆ήμος Πασσαρώνος 4 1 5 
∆ήμος Περάματος 2 1 3 
ΣΥΝΟΛΟ 19 24 43 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : Υφιστάμενοι ΧΑ∆Α στους Παρακαλάμιους ∆ήμους στο 
Νομό Θεσπρωτίας 
 

∆ήμοι Ενεργοί ΧΑ∆Α Ανενεργοί ΧΑ∆Α Σύνολο ΧΑ∆Α 
∆ήμος Ηγουμενίτσας 3 0 3 
∆ήμος Παραμυθιάς 14 0 14 
∆ήμος Παραποτάμου 0 3 3 
∆ήμος Σαγιάδας 0 0 0 
∆ήμος Φιλιατών 6 13 19 
ΣΥΝΟΛΟ 23 16 39 
 
Ποσοστό περίπου 15 % του συνόλου των ενεργών και ανενεργών ΧΑ∆Α των 
Παρακαλάμιων ∆ήμων των νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας,  βρίσκονται σε 
κοντινή σχετικά απόσταση από ρέματα, παραποτάμους του Καλαμά και από 
τον ίδιο τον ποταμό Καλαμά και ως εκ τούτου είναι δυνατόν, τα στραγγίσματά 
τους να προκαλέσουν ρύπανση του ποταμού. 
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Τα στοιχεία έχουν ληφθεί από πρόσφατη Τεχνική Έκθεση Ομάδας Εργασίας 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε με θέμα «Προώθηση έργων αποκατάστασης Χώρων 
Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α)», (Απρίλιος 2005).  
 
∆. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΤΟΥ Π. ΚΑΛΑΜΑ  
 
∆.1. Πρόγραμμα LIFE 

Το πρόγραμμα LIFE 99/ENV/GR/000557 με τίτλο "LIFE-Thyamis: 
∆ράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση στις λεκάνες απορροής δύο 
ποταμών – Η περίπτωση του Καλαμά (Ελλάδα) και του Lynher (Ενωμένο 
Βασίλειο)" έλαβε χώρα στις παραπάνω περιοχές το χρονικό διάστημα από 
1/11/1999 έως 30/4/2002. 

Το έργο αφορούσε στην εφαρμογή δράσεων και ανάπτυξη εργαλείων 
για την προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και της αειφόρου χρήσης 
των υδάτινων πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής των ποταμών Καλαμά 
και Lynher. Οι δράσεις του προγράμματος  φαίνονται συνοπτικά στον 
παρακάτω πίνακα: 

∆ράση Περιγραφή δράσης 
   Περιφέρεια Ηπείρου 
1.         Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης 
2.         Ανάπτυξη συστήματος GIS για την λεκάνη απορροής Καλαμά  
3.         Πρόγραμμα monitoring 
4.         Μαθηματικό μοντέλο προσομοίωσης λεκάνης απορροής Καλαμά 
5.         Αποκατάσταση-προστασία εξαφανισθέντων ή απειλουμένων ειδών ψαριών 
6.         Περιβαλλοντικοί δείκτες 
7.         Συντονιστικό Όργανο για διαχείριση δέλτα και λεκάνης απορροής  
8.         Ενημέρωση αγροτών για φιλικές τεχνικές προς το περιβάλλον 
9.         ∆ιαχειριστικό Σχέδιο λεκάνης απορροής Καλαμά 
10.     Μελέτη χαρακτηρισμού των ιστορικών τοπίων της λεκάνης απορροής του Lynher 
11.     Ενσωμάτωση νέων εφαρμογών στο GIS της περιφέρειας της Κορνουάλης 
12.     Συμβουλευτική στήριξη ενημέρωση και κίνητρα στους αγρότες για μείωση της 

ρύπανσης του ποταμού Lynher 
13.     ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία 

 
 

Στις μελέτες που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE, 
για τους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, οι οποίες αφορούσαν στην 
«Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και αποτύπωση της εξέλιξης του 
περιβάλλοντος της λεκάνης απορροής του π.Καλαμά», αναφέρονται τα 
παρακάτω συμπεράσματα για την ποιότητα των νερών του Καλαμά: 

 
 «Ο Καλαμάς υφίσταται πιέσεις από πηγές ρύπανσης στο Ν. 

Θεσπρωτίας που προστίθενται σ’ αυτές που έχει υποστεί στο Ν. 
Ιωαννίνων. 

 Οι σημαντικότερες πιέσεις ασκούνται από την γεωργία και την 
κτηνοτροφία. 

 Υπογραμμίζονται οι τιμές των υπολειμμάτων βιοκτόνων που έχουν 
ανιχνευτεί. 
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 Υφίσταται κίνδυνος αυξημένου μικροβιολογικού φορτίου που 
προέρχεται κυρίως από λύματα οικισμών και κτηνοτροφικά απόβλητα. 

 Επισημαίνονται τα επεισόδια χημικής ρύπανσης που προέρχονται από 
μεταποιητική δραστηριότητα. 

 Ο π. Καλαμάς παρά το φορτίο που δέχεται διατηρεί την ικανότητα 
αυτοκαθαρισμού του και τα νερά του διατηρούνται σ’ ένα ικανοποιητικό 
επίπεδο χωρίς να είναι υψηλής ποιότητας. Για τη χρήση τους 
επισημαίνεται ο μικροβιολογικός κίνδυνος στη βάση της ανάλυσης 
όλων των μετρήσεων που είναι διαθέσιμες.» 

 
 Στον Χάρτη 3, αποτυπώνονται τα σημεία ελέγχου και στα διαγράμματα 

που ακολουθούν τα αποτελέσματα μετρήσεων βασικών παραμέτρων 
ποιότητας των υδάτων, στο πλαίσιο των εν λόγω μελετών.  

 

  
Χάρτης 3: Θέσεις δειγματοληψιών  (LIFE 99/ENV/GR/000557) 
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Ειδικότερα, παρατίθενται επίσης χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις 
μελέτες, στα οποία αναγράφεται ότι:  
 «Σύμφωνα με τις αναλύσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1998-1999) 

κοντά στις πηγές του ποταμού (περιοχή πεδιάδας Καλπακίου) 
παρουσιάστηκαν υψηλές τιμές των παραμέτρων αγωγιμότητας (662-
1400 μS/cm) και αλατότητας (0,1 – 0,5 ‰) καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους, γεγονός που υποδηλώνει ρύπανση από γεωργικές και 
κτηνοτροφικές δραστηριότητες.» 

 
 «Από τις αναλύσεις του Πανεπιστημίου Πατρών (1993-1994) στο ∆έλτα 

του Καλαμά παρατηρήθηκαν υψηλές τιμές αγωγιμότητας, που 
οφείλονταν πιθανώς στη ρύπανση από γεωργοκτηνοτροφικές 
δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή του ∆έλτα». 

 
 «Σύμφωνα με τις αναλύσεις συγκεντρώσεων υπολειμμάτων 

φυτοφαρμάκων που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
(1998-1999) παρατηρήθηκαν υπερβάσεις του ανώτατου ορίου 



 

 

15

ποιότητας πόσιμου νερού στη Βροσύνα και στη Γέφυρα Ράγιου. Το 
πρόβλημα οφειλόταν στις γεωργικές καλλιέργειες. Η σύγκριση των 
αποτελεσμάτων των αναλύσεων με αυτές που πραγματοποίησε το 
Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. (1992) στις εκβολές του π. Καλαμά ήταν 
καλύτερες και αυτό ήταν μια ένδειξη για την δυνατότητα 
αυτοκαθαρισμού του ποταμού. Από τις μετρήσεις του COD και BOD 
που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων την ίδια περίοδο 
(1998-1999) παρατηρήθηκαν υψηλές τιμές, ιδιαίτερα στη Γέφυρα 
Ράγιου(σημείο δειγματοληψίας), που πιθανά να οφειλόταν στα 
απόβλητα δραστηριοτήτων όπως τυροκομείου και σφαγείου που 
διοχετεύονταν στα ανάντη.» 

 
 «Από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την ∆/νση Εγγείων 

Βελτιώσεων του Ν. Θεσπρωτίας, οι τιμές του διαλυμένου οξυγόνου ήταν 
ικανοποιητικές με ορισμένες εποχιακές εξαιρέσεις (Νοέμβριο – 
∆εκέμβριο). Σε αντίθεση οι αντίστοιχες μετρήσεις διαλυμένου οξυγόνου 
του Πανεπιστημίου Πατρών (που έγιναν σε στάσιμα νερά του ποταμού) 
έδειξαν χειρότερη κατάσταση του ποταμού. Γενικά οι ενδείξεις από τις 
μετρήσεις του διαλυμένου οξυγόνου δείχνουν μεγάλες δυνατότητες 
αυτοκαθαρισμού του ποταμού.» 

 
 «Υψηλές τιμές επίσης εμφανίζει το μικροβιολογικό φορτίο για την 

περιοχή του ∆έλτα του ποταμού, σύμφωνα με τις μετρήσεις των 
Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Πατρών, που προέρχεται από αστικά 
λύματα, κτηνοτροφικά απόβλητα, και επίσης οι υψηλές τιμές των 
φωσφορικών, και αυξομειώσεις στις τιμές των νιτρικών σε περιοχές που 
γειτνιάζουν με καλλιεργούμενες εκτάσεις και οικισμούς.» 

 
Αναφορικά με τους δείκτες βιοποικιλότητας και τους βιοτικούς δείκτες 

ποιότητας νερού, στη μελέτη που εκπονήθηκε από  το Εργ. Υδατίνων 
Οικοσυστημάτων του Τμήματος Ιχθυολογίας- Αλιείας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, στο 
πλαίσιο του προγράμματος, αναγράφονται τα ακόλουθα: 
 
“∆είκτες βιοποικιλότητας (biodiversity indexes). 
Μελετώντας δείκτες βιοποικιλότητας (Shannon index) για τα βενθικά 
μακροασπόνδυλα, μπορούμε να ταξινομήσουμε τους σταθμούς, 
χαρακτηρίζοντας τους τέσσερις πρώτους σταθμούς ( Βροντισμένη, 
Σουλόπουλο, Βροσίνα, Νεράιδα) ως περιοχές χωρίς επιβάρυνση  « no-effects 
sites», ενώ τον σταθμό « Ράγιο» ως περιοχή με σχετική επιβάρυνση 
«moderately site». Oσον αφορά την εποχιακή κατανομή της αφθονίας, η 
συνολική αφθονία παρουσιάζει αύξηση από τον μήνα Μάιο προς τον Ιούλιο, 
εξ’ αιτίας της μεγάλης αφθονίας συγκεκριμένων taxa. Μεγαλύτερη 
ποικιλομορφία (η οποία είναι δείκτης ευστάθειας του οικοσυστήματος) 
εμφανίζεται την χειμερινή περίοδο σε σχέση με την θερινή, υποθέτοντας ότι η 
ποιότητα του νερού είναι δυσμενέστερη στην διάρκεια της θερινής περιόδου 
(low flow season) απ ’ ότι την χειμερινή περίοδο (high flow season). 
 
Βιοτικοί δείκτες ποιότητας νερού (biotic scores) 
Σύμφωνα με τους διεθνείς βιοτικούς δείκτες καθορισμού της ποιότητας των 
νερών (BMWP, ASPT, και LQI), όλοι οι σταθμοί δειγματοληψίας 
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κατατάσσονται στην κατηγορία ποιότητας νερού «ικανοποιητική» εκτός από 
τον σταθμό «Ράγιο» ο οποίος κατατάσσεται στην κατηγορία « ιδιαίτερα 
ανεπαρκής» (very poor), σχεδόν για την μεγαλύτερη διάρκεια της χρονικής 
περιόδου παρακολούθησης. Σύμφωνα με τον Ελληνικό δείκτη ποιότητας 
(Hellenic index, Lazaridou et al.,1999), η κατάσταση δεν διαφοροποιείται, 
εκτός από τον σταθμό 1 « Βροντισμένη» ο οποίος κατατάσσεται στην 
κατηγορία ποιότητα νερού «καλή» (good). 
Προκύπτει λοιπόν, ότι ο ποταμός Καλαμάς όσον αφορά τους βιοτικούς δείκτες, 
πληροί ικανοποιητικά τα κριτήρια ποιότητας στο μεγαλύτερο μήκος του και 
κατά την μεγαλύτερη περίοδο του έτους. Εξαίρεση αποτελεί η πεδινή περιοχή 
κοντά στις εκβολές, όπου η ποιότητα έχει υποβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό, 
εμφανίζοντας αφ’ ενός τάσεις ευτροφισμού αφ’ ετέρου μείωση έως και 
εξαφάνιση των οργανισμών –δεικτών. Οι υδρολογικές συνθήκες του ποταμού 
(παροχή, ταχύτητα ροής) φαίνεται ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
διατήρηση της ποιότητας. Επίσης οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες και οι 
τεχνικές επεμβάσεις (φράγματα, απολήψεις υλικού από τις παρόχθιες ζώνες, 
μεταφορά υλικών στην παρόχθια ζώνη) μεταβάλλουν τους διάφορους τύπους 
οικοτόπων του ποταμού, επηρεάζοντας έτσι την παρουσία και διαβίωση των 
υδρόβιων οργανισμών.  
Τέλος, ακόμη και με τις παρούσες εισροές στον ποταμό (γεωργοκτηνοτροφικά 
απόβλητα, ημιαστικά λύματα, απορρίψεις κ.λ.π), ο Καλαμάς διατηρεί σε 
μεγάλο βαθμό την ανανεωτική του ικανότητα αποφεύγοντας την παρουσία 
ευτροφικών συνθηκών στο μεγαλύτερο τμήμα του. Σε μη-ευνοϊκές υδρολογικές 
συνθήκες όμως (χαμηλή ταχύτητα ροής, υψηλές θερμοκρασίες…), οι τάσεις 
ευτροφισμού εντείνονται δημιουργώντας ποιοτική υποβάθμιση και ελάττωση 
της αισθητικής αξίας του οικοσυστήματος.” 

 
Τέλος, στη μελέτη που εκπονήθηκε από τη Μονάδα Περιβαλλοντικής 

Φυσιολογίας του Εργαστηρίου Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και από το Eργαστήριο Υδατ. Οικοσυστημάτων του 
Τμήματος Ιχθυοκομίας-Αλιείας του ΤΕΙ Ηπείρου,  αναγράφονται τα ακόλουθα: 
 
«Κατά τη διάρκεια του έτους 2000 δείγματα ιζημάτων και νερού αναλύθηκαν με 
Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης (AAS) για τα μέταλλα, ενώ 
συγχρόνως πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες βένθους για συστηματική 
ταξινόμηση και πληθυσμιακή ανάλυση. Η συλλογή όλων των δειγμάτων ήταν 
μηνιαία από 5 σταθμούς κατά μήκος του ποταμού.  
Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι τόσο στο διαλυτό όσο και στο αιωρούμενο 
κλάσμα του νερού καθώς και στα ιζήματα του ποταμού οι δείκτες ποικιλότητας 
και αφθονίας εμφανίζουν αρνητική συσχέτιση με τοξικά μέταλλα όπως Pb, Cd 
και Ni και θετική με τον Zn στους σταθμούς ανάντη του ποταμού (1,2,3). Στον 
σταθμό των εκβολών (5) εμφανίζονται σημαντικές διαφορές στους βενθικούς 
δείκτες σε σύγκριση με τους υπόλοιπους σταθμούς στο νερό αλλά και στα 
ιζήματα. Οι σταθμοί ανάντη του ποταμού (κυρίως ο σταθμός 2) παρουσίασαν 
υψηλότερους βενθικούς δείκτες από ότι οι σταθμοί κατάντη του ποταμού.  

Συμπερασματικά, οι βενθικοί δείκτες δεν είναι σημαντικά επηρεασμένοι 
παρά την χρόνια ρύπανση από μέταλλα της κοίτης του Θύαμη, ειδικά από Ni, 
ενώ ο Zn φαίνεται να ενισχύει την ποικιλότητα και αφθονία των ειδών.» 
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∆.2. Μελέτη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΕΠ Ηπείρου) 
 

Στη «Μελέτη υποδομής δικτύου ελέγχου ποιότητας επιφανειακών και 

υπόγειων νερών της Ηπείρου», που εκπονήθηκε (2000) από το Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων και συγκεκριμένα από 6 ερευνητικές ομάδες με επιστημονικό υπεύθυνο 

τον καθηγητή κ. Αλμπάνη, έγιναν οι παρακάτω παρατηρήσεις σχετικά με την 

ποιότητα υδάτων στον ποταμό Καλαμά: 

 «Οι τιμές των παραμέτρων αγωγιμότητας και αλατότητας παρουσιάζονται σε 

σημαντικά υψηλά επίπεδα στις πηγές του ποταμού (περιοχή πεδιάδας του 

Καλπακίου, γεγονός που υποδηλώνει σημαντική ρύπανση από τις γεωργικές και 

κτηνοτροφικές δραστηριότητες της περιοχής. Τα επίπεδα της αγωγιμότητας στην 

διάρκεια των δύο ετών (1998 και 1999) κυμάνθηκαν από 662-1400 μS/cm και της 

αλατότητας αντίστοιχα σε 0,1-0,5 ο/οο που κρίνονται εξαιρετικά υψηλά για ποταμό 

και ιδιαίτερα πολύ κοντά στις πηγές του. Οι τιμές του BOD5 παρουσιάζουν μια 

εποχιακή αύξηση τον Οκτώβριο του  1998 και τον Μάρτιο του 1999 ενώ εκείνες του 

COD εμφανίζουν μια μεγαλύτερη σταθερότητα χωρίς σημαντικές διακυμάνσεις. 

         Τα υπολείμματα οκτώ ζιζανιοκτόνων (atrazine, simazine, propazine, trifluralin, 

propanil, propachlor, alchlor και EPTC) καθώς και τα υπολείμματα  τεσσάρων 

εντομοκτόνων (diazinon, parathion methyl, parathion ethyl και carbofurana) 

ανιχνεύθηκαν στα νερά του ποταμού Καλαμά. Οι συγκεντρώσεις των 

φυτοφαρμάκων βαίνουν αυξανόμενες πάντα καθώς από τις πηγές του ποταμού 

προς τις εκβολές του (Φράγμα Ράγιου, σημείο Κ4) όπου παρατηρούνται οι μέγιστες 

τιμές. Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων παρουσιάζουν μια αύξηση την περίοδο του 

χειμώνα μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις οι οποίες μεταφέρουν σημαντικά ποσά 

των μετάλλων από το γεωλογικό υπόβαθρο των λεκανών απορροής του ποταμού. 

Οι συγκεντρώσεις των φωσφορικών παρουσιάζουν μια αύξηση την περίοδο 

από τον ∆εκέμβριο του 1998 μέχρι τον Μάιο του 1999 όταν οι τιμές είναι οι μέγιστες 

(6,5 mg/L), χωρίς παράλληλα να παρατηρούνται σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ 

των σταθμών δειγματοληψίας. Στα νιτρικά παρατηρούνται έντονες εποχιακές 

μεταβολές των συγκεντρώσεων τους που παρουσιάζονται αυξημένες τον Ιούνιο του 

1999, με τιμές που κυμαίνονται από 2,98μ mg/l στο Φράγμα Ράγιου μέχρι 6,50 mg/L 

στα σημεία στην περιοχή του Καλπακίου.  

Οι προσδιορισμοί των μικροβιολογικών παραμέτρων ποιότητας 

παρουσιάζουν μία μη φυσιολογική έξαρση τον ∆εκέμβριο του 1998 μετά από 

βροχοπτώσεις. Οι έλεγχοι που έγιναν για την παρουσία παθογόνων πρωτόζωων 

δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα.» 
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∆.3. Μετρήσεις Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Υ.Α.Α.&Τ 
 
Συστηματικές μετρήσεις (δειγματοληψίες και αναλύσεις), έχουν 

πραγματοποιηθεί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., από το 1997 έως το 2002, στα 
πλαίσια του ∆ικτύου Παρακολούθησης Ποιότητας Επιφανειακών Νερών και 
από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Α.Α.&Τ.) από το 1988 
μέχρι σήμερα, στα πλαίσια του Προγράμματος Ελέγχου Ποιότητας 
Αρδευτικών Υδάτων.  
 
∆.3.1. Μετρήσεις Υ.Α.Α.&Τ. 

Το Υ.Α.Α.&Τ. διενεργεί δειγματοληψίες νερού, από το 1988 μέχρι 
σήμερα, σε μηνιαία βάση, στις θέσεις: 

1. Γέφυρα Σουλόπουλου 
2. Γέφυρα Νεράιδας 
3. Γέφυρα Βρυσελλών 
4. Φράγμα Καλαμά 

Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζονται αποτελέσματα των εν 
λόγω μετρήσεων, για το χρονικό διάστημα από το έτος 1988 έως και το 2004, 
για βασικές παραμέτρους ποιότητας των υδάτων (Αγωγιμότητα, pH, 
συγκεντρώσεις σε οξυγόνο και σε ιόντα χλωρίου). 
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Οι σχετικές αναλύσεις πραγματοποιούνται στο Εδαφοϋδρολογικό 
Εργαστήριο του Υπουργείου, στην Αθήνα, όπου προσδιορίζονται οι τιμές 30 
παραμέτρων ποιότητας, βάσει των οποίων εκτιμάται η καταλληλότητα του 
νερού για γεωργική χρήση. 

Το Υ.Α.Α.&Τ. διενεργεί συστηματική δειγματοληψία νερού, σε μηνιαία 
βάση, από δύο θέσεις της τάφρου Λαψίστας, η μία στο Πέραμα (υπερχείλιση 
λίμνης Παμβώτιδας) και η άλλη στην Κληματιά (έξοδος σήραγγας Λαψίστας).  
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Από μια πρώτη εξέταση των 

στοιχείων του Υ.Α.Α.&Τ. που 
χορηγήθηκαν στην υπηρεσία, για τα 
έτη 2003 και 2004, σημειώνεται ότι οι 
τιμές της συγκέντρωση χλωριόντων 
και νιτρικών ιόντων είναι αρκετά 
ψηλές, ενώ οι τιμές του ποσοστού 
κορεσμού σε οξυγόνο είναι χαμηλές, 
συγκρινόμενες με αυτές του νερού 
του π. Καλαμά. 
 

 
∆.3.2. Μετρήσεις Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
 

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. διενεργεί δειγματοληψίες νερού, από το 1997έως το 
2002, στις θέσεις όπως φαίνονται στον παρακάτω  χάρτη: 
8.    Γέφυρα Μαζαρακίου 
9.    Γέφυρα Κληματιάς 
10.  Γέφυρα Βροσύνας 
11.  Μενίνα 
12. Φράγμα Κεστρίνης. 
 

pH 
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 Παρακολουθούνται συνολικά 157 παράμετροι, από τις οποίες 132 είναι 
τοξικές ουσίες των καταλόγων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ. Από τα 
δημοσιευμένα αποτελέσματα φαίνεται ότι: 
- για όλα τις θέσεις ειδικά για μετρήσεις  NO3, P2O5 , COD, και διαλυμένο 
οξυγόνο, τα νερά υπάγονται στην 1η Βαθμίδα ποιότητας, με διαφοροποίηση 
τις θέσεις «Γέφυρα Κληματιάς» και «Γέφυρα Βροσύνας».  
- Ειδικότερα για τη θέση «Γέφυρα Κληματιάς»  οι συγκεντρώσεις P2O5 είναι 
στη 2η Βαθμίδα ποιότητας: 0,125mg/l<C<0,500mg/l  και για την θέση «Γέφυρα 
Βροσύνας οι συγκεντρώσεις NO3 είναι στη 2η Βαθμίδα ποιότητας : 
25mg/l<C<50mg/l.   

Από τις 132 ουσίες των καταλόγων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ και 
ιδιαίτερα τις 71  Ελληνικού ενδιαφέροντος οι συγκεντρώσεις τους δεν 
υπερβαίνουν τα όρια της Νομοθεσίας. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 Χάρτης 4: Θέσεις δειγματοληψιών  (ΥΠΕΧΩ∆Ε) 
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Ε. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
 
Ε.1. Σύντομη περιγραφή ανά δραστηριότητα 
 

Οι δραστηριότητες που ελέγχθηκαν στο νομό Ιωαννίνων καθώς και οι 
∆ήμοι στους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας για τους οποίους έγινε 
διερεύνηση για την διαχείριση των αστικών τους λυμάτων, στο πλαίσιο της 
παρούσης έρευνας, συνοψίζονται στους παρακάτω Πίνακες: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
 ∆ραστηριότητες που ελέγχθηκαν 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
1 Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Πτηνοσφαγείο – Τυποποίηση κρέατος – 

Επεξεργασία υποπροϊόντων 
2 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΑΕ Επεξεργασία τυρογάλακτος για παραγωγή 

πρωτεϊνης 
3 ∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε. Βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων 
4 Α.Π.Σ.Ι. «Η ΠΙΝ∆ΟΣ» Πτηνοσφαγείο – Τυποποίηση κρέατος –

Επεξεργασία υποπροϊόντων 
5 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 
Επεξεργασία κραμάτων χαλκού 

6 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων 
∆ήμου Ιωαννιτών 

7 ΣΒΕΚΗ ΑΕ Σφαγείο- Τυποποίηση Κρέατος – 
Επεξεργασία υποπροϊόντων 

8 ΤΑΜΒΑΚΟΛΟΓΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία αλουμινίου(βαφείο – φινιστήριο) 
9 VIOTAL ΑΒΕΕ Βιομηχανία αλουμινίου 
10 ΜΑΝΘΟΥ ΕΛΕΝΗ Χοιροστάσιο 
11 ΖΩΗ ΕΛΕΝΗ Χοιροστάσιο 
12 ΘΩΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χοιροστάσιο 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
∆ιερεύνηση τρόπου διάθεσης αστικών λυμάτων σε Ο.Τ.Α. 

 
Α/Α ΟΙΚΙΣΜΟΙ – ∆ΗΜΟΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 
1 ∆ήμος Ευρυμενών – 

 Ν. Ιωαννίνων 
Σύστημα Απορροφητικών βόθρων 

2 ∆ήμος Άνω Πωγωνίου –  
Ν. Ιωαννίνων 

Σύστημα Απορροφητικών βόθρων 

3 ∆ήμος Άνω Καλαμά –  
Ν. Ιωαννίνων 

Σύστημα Απορροφητικών βόθρων 

4 ∆ήμος Καλπακίου –  
Ν. Ιωαννίνων 

Σύστημα Απορροφητικών βόθρων 

5 ∆ήμος Φιλιατών –  
Ν. Θεσπρωτίας 

Σύστημα Απορροφητικών βόθρων και δίκτυο 
αποχέτευσης με αποδέκτη τον Καλπακιώτικο. 

 
 

Στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων, τα κλιμάκια επιθεωρητών της ΕΥΕΠ 
διενήργησαν ελέγχους για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, βάσει του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 
228/Α), από τις 29/8 έως τις 2/9/05 και από 3/10 έως τις 7/10/05 και 
συνέταξαν εκθέσεις αυτοψίας για τις παρακάτω δραστηριότητες: 
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 Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ 
 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε. 
 ∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε. 
 Α.Π.Σ.Ι. «Η ΠΙΝ∆ΟΣ» 
 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 
 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 ΣΒΕΚΗ ΑΕ 
 ΤΑΜΒΑΚΟΛΟΓΟΣ ΑΒΕΕ 
 VIOTAL ΑΒΕΕ 
 ΜΑΝΘΟΥ ΕΛΕΝΗ 
 ΖΩΗ ΕΛΕΝΗ 
 ΘΩΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
Ειδικότερα: 
 Την 29η Αυγούστου 2005, πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση για την 

τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας στην εταιρεία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», πτηνοσφαγείο – 
τυποποίηση κρέατος – επεξεργασία υποπροϊόντων,  που βρίσκεται στη 
θέση «Αμπέλια» Ροδοτοπίου Ν. Ιωαννίνων. 
Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα εξής: 

- ∆εν υπήρχε η σχετική εγκεκριμένη μελέτη για την διάθεση των 
βιομηχανικών  στερεών αποβλήτων (αφυδατωμένη λάσπη από την 
λειτουργία του ΒΙΟΚΑ της μονάδας) σύμφωνα με το υπ. Αρ. 5324/16-
11-04 έγγραφο της ∆/νση Υγείας, Ν.Α. Ιωαννίνων. 
Για τις παραπάνω διαπιστώσεις συντάχθηκε η με α.π. οικ.818/3-11-     
2005 Έκθεση Ελέγχου από τον Τομέα Βορείου Ελλάδας- ΕΥΕΠ, με την 
οποία η εταιρεία κλήθηκε σε απολογία . 

 Την 29η Αυγούστου 2005, πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση για την 
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας στην εταιρεία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ Α.Ε.», μονάδα 
επεξεργασίας τυρογάλακτος για την παραγωγή πρωτεϊνών, που 
βρίσκεται εντός της ΒΙ.ΠΕ., στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων.  
      Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα εξής: 
- ∆εν έχει γίνει η σύμβαση που προβλεπόταν, από την σχετική έγκριση 
για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων της μονάδας,  για τη σύνδεση 
της μονάδας με την ∆ΕΥΑ Ιωαννίνων. 
- Εντοπίστηκε από τα σχετικά παραστατικά, μεγάλη διακύμανση στις 
ημερήσιες ποσότητες λυμάτων που μεταφέρονταν από τη μονάδα με 
βυτιοφόρα , η οποία έφτανε και στα 40 m3/ημέρα. 
- ∆εν γίνονται μετρήσεις για όλες τις παραμέτρους των υγρών 
αποβλήτων. 
Για τις παραπάνω διαπιστώσεις συντάχθηκε η με α.π. οικ.817/3-11-
2005 Έκθεση Ελέγχου από τον Τομέα Βορείου Ελλάδας- ΕΥΕΠ, με την 
οποία η εταιρεία κλήθηκε σε απολογία . 

 Την 30η Αυγούστου 2005, πραγματοποιήθηκε  επιθεώρηση για την 
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας στην εταιρεία «∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε.», βιομηχανία 
γαλακτοκομικών προϊόντων, που βρίσκεται στο ∆.∆. Ελεούσας, ∆ήμου 
Πασσαρώνος, Ν. Ιωαννίνων. Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα 
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εξής: 
- ∆εν γίνονται μετρήσεις για όλες τις παραμέτρους των υγρών 
αποβλήτων πριν από την είσοδό τους στην Τάφρο Λαψίστας. 
- Υπέρβαση των οριακών τιμών αγωγιμότητας (∆ειγματοληπτικές 
μετρήσεις για τους μήνες Ιανουάριο μέχρι και Αύγουστο 2005). 
Για τις παραπάνω διαπιστώσεις συντάχθηκε η με α.π.οικ. 810/3-11-
2005 Έκθεση Ελέγχου από τον Τομέα Βορείου Ελλάδας- ΕΥΕΠ, με την 
οποία η εταιρεία κλήθηκε σε απολογία . 

 Την 30η Αυγούστου 2005, πραγματοποιήθηκε  επιθεώρηση για την 
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας στην εταιρεία Α.Π.Σ.Ι. «Η ΠΙΝ∆ΟΣ», πτηνοσφαγείο – 
τυποποιητήριο κρέατος- μονάδα επεξεργασίας υποπροϊόντων, που 
βρίσκεται στη θέση «Πνιγμένη», στο ∆.∆. Ροδοτοπίου, ∆ήμου 
Πασσαρώνος, Ν. Ιωαννίνων. Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα 
εξής: 
-  ∆εν έχει μετρητή παροχής λυμάτων. 
- ∆εν γίνονται μετρήσεις για όλες τις παραμέτρους των υγρών 
αποβλήτων. 
Για τις παραπάνω διαπιστώσεις συντάχθηκε η με α.π.οικ. 812/3-11- 
2005 Έκθεση Ελέγχου από τον Τομέα Βορείου Ελλάδας- ΕΥΕΠ, με την 
οποία η εταιρεία κλήθηκε σε απολογία . 

 Την 31η Αυγούστου 2005, πραγματοποιήθηκε  επιθεώρηση για την 
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας στην «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», 
βιομηχανία επεξεργασίας κραμάτων χαλκού, που βρίσκεται στην 
περιοχή του Κεφαλόβρυσου, Νομού Ιωαννίνων. Κατά την επιθεώρηση 
διαπιστώθηκαν τα εξής: 
-  ∆εν έχει άδεια διαχείρισης και διάθεσης στερεών αποβλήτων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003(ΦΕΚ 
1909/Β’/2003). 
- ∆εν έχει άδεια προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 19396/1546/18-7-1997 (ΦΕΚ 694 
Β’), ή εγκεκριμένη μελέτη προσωρινής αποθήκευσης στερεών 
αποβλήτων και δεν ενημερώνει, μια φορά το χρόνο, την Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ιωαννίνων, σχετικά με τις παραδοτέες 
ποσότητες στερεών αποβλήτων και την ταυτότητα του παραλήπτη, 
σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 4.7 της με α.π. 33522/23-12-1996 
Απόφασης Ε.Π.Ο.. 
Για τις παραπάνω διαπιστώσεις συντάχθηκε η με α.π.οικ. 811/3-11-     
2005 Έκθεση Ελέγχου από τον Τομέα Βορείου Ελλάδας - ΕΥΕΠ, με 
την οποία η εταιρεία κλήθηκε σε απολογία . 

 Την 1η Σεπτεμβρίου 2005, πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση για την 
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας για την «Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού ∆ήμου 
Ιωαννίνων», που βρίσκεται στην περιοχή Χερσολίβαδο – Αεροδρόμιο, 
∆ήμου Πασσαρώνος, Νομού Ιωαννίνων. Κατά την επιθεώρηση και 
μετά από μακροσκοπικό έλεγχο, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή 
λειτουργικά  προβλήματα, της μονάδας επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων του ∆ήμου Ιωαννίνων και ζητήθηκαν να αποσταλούν στην 
ΕΥΕΠ στοιχεία από το αρχείο βοθρολυμάτων και το μετρητή νιτρικών. 



 

 

24

Για τις παραπάνω διαπιστώσεις συντάχθηκε η με α.π.οικ. 809/3-11-     
2005 Έκθεση Ελέγχου από τον Τομέα Βορείου Ελλάδας . 

 Την 4η Οκτωβρίου 2005, πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση για την 
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας για την εταιρεία «Σ.Β.Ε.Κ.Η. Α.Ε.», σφαγείο – τυποποίηση- 
επεξεργασία κρέατος και υποπροϊόντων, που βρίσκεται στη θέση 
«Βοϊδολίβαδο», ∆.∆. Ροδοτοπίου, Ν.Ιωαννίνων. Κατά την επιθεώρηση 
διαπιστώθηκαν τα εξής: 
- ∆εν έχει άδεια διαχείρισης και διάθεσης στερεών αποβλήτων 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003(ΦΕΚ 
1909/Β’/2003). 
- Οι μετρήσεις παρακολούθησης των παραμέτρων ποιότητας των  
υγρών αποβλήτων δεν πραγματοποιούνται με την συχνότητα που 
προβλέπεται από τους περιβαλλοντικούς όρους και δεν έχει μετρηθεί 
καθόλου το βόριο. 
- Ανεξέλεγκτη διάθεση λαδιών και στερεών απορριμμάτων, εντός του 
δικτύου ομβρίων υδάτων. 
Για τις παραπάνω διαπιστώσεις συντάχθηκε η με α.π.οικ. 813/3-11-     
2005 Έκθεση Ελέγχου από τον Τομέα Βορείου Ελλάδας - ΕΥΕΠ, με 
την οποία η εταιρεία κλήθηκε σε απολογία . 

 Την 5η Οκτωβρίου 2005, πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση για την 
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας για τις εταιρείες «Ταμβακολόγος    ΑΒΕΕ» και «VIOTAL 
ΑΒΕΕ» βιομηχανίες αλουμινίου , που βρίσκονται εντός της ΒΙ.ΠΕ. 
Ιωαννίνων, ∆.∆. Ροδοτοπίου, Νομού Ιωαννίνων. Κατά την επιθεώρηση 
διαπιστώθηκαν τα εξής: 
- Τα βιομηχανικά απόβλητα και από τις δύο εταιρείες οδηγούνται σε 
μονάδα βιολογικού καθαρισμού, η οποία έχει κατασκευαστεί και 
λειτουργεί, ενώ η σχετική μελέτη για την έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων βρίσκεται στην αρμόδια υπηρεσία (υπό έκδοση), μαζί με την 
ανανέωση της Απόφασης ΕΠΟ της εταιρείας «Ταμβακολόγος    
ΑΒΕΕ». 
Για τις παραπάνω διαπιστώσεις συντάχθηκαν οι με α.π.οικ.807/3-11-     
2005 και η α.π. οικ. 808/3-11-2005 Εκθέσεις Ελέγχου από τον Τομέα 
Βορείου ΕΥΕΠ, με τις οποίες η εταιρεία κλήθηκε σε απολογία . 

 Την 5η Οκτωβρίου 2005, πραγματοποιήθηκαν επιθεωρήσεις για την 
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας για χοιροστάσια των «Μάνθου Ελένη», «Ζώη Ελένη» και 
«Θωμάς Αναστάσιος», μικρές εγκαταστάσεις, που βρίσκονται στην 
περιοχή ∆.∆. Ροδοτοπίου, πλησίον της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων. Κατά την 
επιθεώρηση και στις τρείς μονάδες διαπιστώθηκε ότι δεν διαθέτουν 
περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Τα υγρά και στερεά απόβλητα των 
μονάδων συλλέγονται σε δεξαμενές και η διάθεση τους γίνεται σε 
γειτονικά ιδιόκτητα κτήματα για λίπανση. 
Για τις παραπάνω διαπιστώσεις συντάχθηκαν οι με α.π.οικ. 814/3-11-
2005, α.π. οικ. 815/3-11-2005 και η α.π. οικ. 816/3-11-2005 Εκθέσεις 
Ελέγχου από τον Τομέα Βορείου Ελλάδας-ΕΥΕΠ, με τις οποίες οι 
υπεύθυνοι των μονάδων κλήθηκαν σε απολογία. 

 
Επιπλέον, για τις παραπάνω ελεγχθείσες μονάδες παρατηρήθηκαν τα εξής: 
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 Για ορισμένες δραστηριότητες δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες άδειες 
λειτουργίας (είτε δεν είχαν εκδοθεί, είτε δεν βρίσκονταν, κατά τον 
έλεγχο της ΕΥΕΠ, σε ισχύ) και άδειες διάθεσης υγρών αποβλήτων. Οι 
εκθέσεις ελέγχου έχουν διαβιβασθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ν.Α 
Ιωαννίνων για ενέργεια.  

 Για ορισμένες δραστηριότητες δεν τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 
11294/93 (ΦΕΚ 264/Β’) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια 
εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες 
ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα και αερόθερμα που λειτουργούν με 
καύσιμο μαζούτ, ντήζελ ή αέριο» και οι υποχρεώσεις που απορρέουν 
από αυτή. 

 Για ορισμένες δραστηριότητες όπου επεξεργάζονται υποπροϊόντα 
σφαγής ζώων θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 
1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για 
τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωϊκά 
υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο». 

 
Γιά όλες τις δραστηριότητες, ακολουθούνται οι διαδικασίες που 

προβλέπονται στο άρθρο 9, Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α) δηλαδή μετά από 
τους σχετικούς ελέγχους και εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της νομοθεσίας 
για την προστασία του περιβάλλοντος ή των περιβαλλοντικών όρων που 
έχουν επιβληθεί, συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου η οποία επιδίδεται στον 
ελεγχόμενο, ο οποίος καλείται σε απολογία. 

 Ύστερα από την υποβολή της αιτιολογίας ή την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας που τάχθηκε για την υποβολή της, συντάσσεται αιτιολογημένη 
πράξη βεβαίωσης ή μη της παράβασης και στη συνέχεια εφόσον διαπιστωθεί 
ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η υπηρεσία εισηγείται την 
επιβολή προστίμου ανάλογα  με τη σοβαρότητα της παράβασης. Αντίγραφο 
της Πράξης Βεβαίωσης της Παράβασης διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή που 
χορήγησε την άδεια λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και 
στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών για τυχόν αξιόποινες πράξεις. 
 
Ε.2. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
     

Παράλληλα με τον προγραμματισμό των Επιθεωρήσεων στις 
βιομηχανικές – κτηνοτροφικές μονάδες που προαναφέρθηκαν αναλυτικά, η 
ΕΥΕΠ πραγματοποίησε συναντήσεις με στελέχη από αρμόδιες υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Ηπείρου, της Ν.Α. Ιωαννίνων και με εκπροσώπους  Ο.Τ.Α. που 
βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του π. Καλαμά, για την συλλογή στοιχείων. 

Επίσης πραγματοποιήθηκε περιήγηση από την έξοδο της Τάφρου 
Λαψίστας στο Νομό Ιωαννίνων μέχρι και το ∆έλτα του ποταμού στο Νομό 
Θεσπρωτίας, προκειμένου να διαμορφωθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της 
κατάστασης περιβάλλοντος κατά μήκος του ποταμού Καλαμά. 

Από τις ανωτέρω συναντήσεις και επιτόπιες επισκέψεις,  
διατυπώνονται τα εξής: 

 Κατά την διάρκεια της αυτοψίας του κλιμακίου των Επιθεωρητών της 
ΕΥΕΠ, στις 3 Οκτωβρίου 2005 και ώρα 14.30 μμ, στην περιοχή του 
Οικισμού Κληματιάς και συγκεκριμένα στη γέφυρα που καταλήγει η 
Σήραγγα Λαψίστας πριν την εκβολή στον ποταμό Καλαμά, υπήρχε 
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έντονη οσμή στη θέση της γέφυρας και το χρώμα των υδάτων ήταν 
κιτρινοκαφέ πριν και μετά τον καταρράκτη, ενώ στα πρανή κοντά στην 
γέφυρα παρατηρήθηκαν έντονα φαινόμενα ευτροφισμού (πράσινο 
χρώμα) των υδάτων. Ελήφθησαν σχετικές φωτογραφίες οι οποίες και 
παρατίθενται. 

 

 
 Φωτ. 1 και 2 : Άποψη των υδάτων μετά την έξοδό τους από τη σήραγγα 
Λαψίστας, στη Γέφυρα της Κληματιάς. 
 

 Οι τρεις εγκατεστημένοι αυτόματοι σταθμοί του προγράμματος LIFE 
είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλαβών. Οι σταθμοί αυτοί με βάση την 
υπ. Αριθμ. οικ. 3133/5-8-2003 απόφαση Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Ηπείρου έχουν παραχωρηθεί δύο στην Ν.Α Ιωαννίνων και 
ένας στην Ν.Α Θεσπρωτίας. 

 Ο μεγαλύτερος αριθμός των βιομηχανικών δραστηριοτήτων που 
βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Ροδοτοπίου και στην ΒΙ.ΠΕ. 
Ιωαννίνων, καθώς και η μονάδα βιολογικού καθαρισμού του ∆ήμου 
Ιωαννιτών, διαθέτουν τα υγρά τους απόβλητα στην Τάφρο Λαψίστας, η 
οποία εκβάλλει στον ποταμό Καλαμα. 

 Από την διερεύνηση του τρόπου διάθεσης αστικών λυμάτων από τους 
ΟΤΑ της περιοχής, διαπιστώθηκε ότι ο οικισμός της Κληματιάς, καθώς 
και οι λοιποί οικισμοί του ∆ήμου Ευρυμενών, διαθέτουν τα αστικά 
λύματα σε απορροφητικούς βόθρους. Γενικότερα, διαπιστώθηκε ότι οι 
∆ήμοι που βρίσκονται στην ευρύτερη υδρολογική λεκάνη του ποταμού 
Καλαμά, στο σύνολό τους (πλην του ∆ήμου Ιωαννιτών), διαθέτουν τα 
αστικά τους λύματα με τον ίδιο τρόπο (σε απορροφητικούς βόθρους). 
Για ορισμένους από τους ∆ήμους, έχουν εκπονηθεί σχετικές μελέτες 
για την κατασκευή και λειτουργία δικτύων αποχέτευσης για τους 
οικισμούς τους και μονάδων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων 
τους. Επίσης, έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», τα έργα 
αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Κεφαλόβρυσου ∆ήμου Άνω 
Πωγωνίου, και η μελέτη ύδρευσης – αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και 
ακαθάρτων περιοχών δημοτικών διαμερισμάτων ∆ήμου Ανατολής. 
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Φωτ. 3: Είσοδος της σήραγγας Λαψίστας        Φωτ. 4: Άποψη της Τάφρου Λαψίστας 
 

 Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στον ποταμό Γορμό (παραπόταμο 
του Καλαμά) με τους μαζικούς θανάτους καραβιδών, σύμφωνα με 
έρευνες των αρμοδίων υπηρεσιών, οφειλόταν στην ασθένεια της 
«πανώλης της καραβίδας». Ειδικότερα, η σχετική « Έκθεση – 
Γνωμάτευση του ∆ρ. Γεωργίου Σαββίδη», η οποία διαβιβάστηκε 
αρμοδίως από την ∆/νση Κτηνιατρικής Ν.Α. Ιωαννίνων, με το υπ. Αρ. 
9163/22-9-05 έγγραφό της, αναφέρει στα προκαταρτικά συμπεράσματα 
τα εξής: « Η συνεκτίμηση του συνόλου των παρατεθέντων στοιχείων και 
δεδομένων σε συνδυασμό με την πρώτη συμβατική ταυτοποίηση του 
απομονωθέντα μύκητα ως Aphanomyces astaci (σε διαρκή 
επικοινωνία και ενημέρωση εκ μέρους του αρμοδίου Εργαστηρίου 
Αναφοράς του Ο.Ι.Ε.. Weymouth England, υπάρχει παρόμοια άποψη 
με βάση καλλιεργητικούς και μορφολογικούς χαρακτήρες του μύκητα, 
ενώ αναμένεται η μοριακή ταυτοποίησή του), τεκμηριώνουν αρχικά τη 
διάγνωση της Αφανομύκωσης (πανώλης της καραβίδας) ως αιτίας 
πρόκλησης των παρατηρηθεισών μαζικών ολοκληρωτικών απωλειών 
των καραβίδων, που σημειώθηκαν τον Αύγουστο του 2005 στον 
ποταμό Καλαμά και τους παραποτάμους του στην ευρύτερη περιοχή 
του Παρακαλάμου του Ν. Ιωαννίνων».   

 
Φωτ. 5: Άποψη του παραπόταμου Γορμού 
 

 Οι εντατικές καλλιέργειες σε περιοχές κατά μήκος του ποταμού, με την  
χρήση φυτοφαρμάκων, επιβαρύνουν την κατάσταση του 
περιβάλλοντος του ποταμού. Επίσης οι αυθαίρετες χωματουργικές 
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εργασίες, εντός της κοίτης του ποταμού, οι παράνομες συνδέσεις 
αποχετεύσεων λυμάτων με υφιστάμενα δίκτυα ομβρίων υδάτων που 
τελικά καταλήγουν στο ποταμό και οι παράνομες εκκενώσεις 
βυτιοφόρων οχημάτων, είναι μερικές από τις σημαντικές εστίες 
ρύπανσης του ποταμού Καλαμά, όπως αναφέρθηκαν κατά τις 
συναντήσεις της ΕΥΕΠ με τους εκπροσώπους των Ο.Τ.Α.. 

 Η κατάσταση περιβάλλοντος στο ∆έλτα του ποταμού Καλαμά, είναι 
περισσότερο ελεγχόμενη και  σ’ αυτό συνηγορούν τόσο η σύσταση του 
Φορέα ∆ιαχείρισης του Ποταμού όσο και ο καθορισμός Ζωνών 
Προστασίας του υγροτόπου.  Κατά την επιθεώρηση παρατηρήθηκαν 
μικροί πληθυσμοί άγριας ορνιθοπανίδας εντός της Ζώνης Απολύτου 
Προστασίας, αλλά παράλληλα και εκτάσεις εντατικής καλλιέργειας.  

 

 
Φωτ. 6 και 7: Απόψεις του ∆έλτα του ποταμού Καλαμά 
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ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Από τα ανωτέρω, προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: 
 
1) ∆εν γίνεται συστηματική παρακολούθηση των παραμέτρων ποιότητας των 

υγρών αποβλήτων των βιομηχανικών μονάδων που χρησιμοποιούν ως 
τελικό αποδέκτη τον π. Καλαμά, όπως αυτή προβλέπεται από τις 
περισσότερες εκδοθείσες Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
για τη λειτουργία τους. Το γεγονός αυτό, δημιουργεί αμφιβολίες για την σε 
συνεχή βάση καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των 
υγρών αποβλήτων  των μονάδων αυτών. 

2) Το πρόβλημα της διάθεσης ανεπεξέργαστων λυμάτων και αποβλήτων 
στον π. Καλαμά, παρουσιάζεται κυρίως στην Τάφρο Λαψίστας (από την 
εκβολή των νερών της Λίμνης Παμβώτιδας έως και την είσοδο της 
Σήραγγας), χωρίς να αποκλείονται όμως και άλλα σημεία διάθεσης κατά 
μήκος του ποταμού (από τις πηγές μέσω των παραποτάμων μέχρι τις 
εκβολές του). 

3) Η έντονη οσμή που παρατηρήθηκε στην έξοδο της σήραγγας Λαψίστας, 
πλησίον της γέφυρας της Κληματιάς, πιθανώς να οφείλεται σε αναερόβια 
αποδόμηση λυμάτων – αποβλήτων. Οι μικροοργανισμοί των αποβλήτων 
εισέρχονται στη σήραγγα μέσω της τάφρου Λαψίστας και στο χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για να διανυθεί η απόσταση των  4,2  χλμ μέχρι 
την έξοδό τους από αυτή, πραγματοποιούνται μικροβιακές διεργασίες, 
κατά τις οποίες αποδεσμεύονται οσμηρά αέρια.  

4) ∆εν συνεχίζεται η εφαρμογή του προγράμματος της συστηματικής 
παρακολούθησης (monitoring) του ποταμού Καλαμά, που προβλέπεται και 
στην προαναφερθείσα δράση 3 «Πρόγραμμα monitoring» του 
Προγράμματος LIFE, καθώς και η αξιολόγηση των μετρήσεων ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα.  

5) Παρουσιάζεται καθυστέρηση στην υλοποίηση της σύνδεσης των 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων με τον ΒΙΟΚΑ 
Ιωαννίνων,  ενώ γίνονται αναφορές σε αρκετές αποφάσεις εγκρίσεων 
περιβαλλοντικών όρων μονάδων που είναι εγκατεστημένες στη ΒΙΠΕ, ότι 
θα συνδεθούν με τον ΒΙΟΚΑ. Το γεγονός αυτό, συμβάλει στην παρούσα 
φάση, στη δυσκολία παρακολούθησης της διάθεσης των υγρών 
αποβλήτων των μονάδων αυτών.  

6) Ρύπανση του ποταμού προέρχεται και από τα λύματα των οικισμών της 
«παρακαλάμιας ζώνης», μέσω των παράνομων συνδέσεων αποχέτευσης 
λυμάτων στα δίκτυα ομβρίων, μέσω των απορροφητικών βόθρων πλησίον 
του ποταμού ή των βυτιοφόρων που εκκενώνουν παράνομα στο ποτάμι, 
αλλά και μέσω κάποιων αποχετευτικών δικτύων που οδηγούν λύματα στον 
ποταμό, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη επεξεργασία. 

7) ∆ιαπιστώθηκε ότι για τις 6 από τις 12 μονάδες που ελέγχθηκαν, δεν έχουν 
εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες διάθεσης υγρών αποβλήτων, ενώ 
προβλέπονταν  τόσο από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους 
λειτουργίας των μονάδων, όσο και από τις εγκεκριμένες μελέτες για τη 
διάθεση των υγρών τους αποβλήτων. 

8) Οι ΧΑ∆Α των παρακαλάμιων περιοχών είναι δυνατόν να προκαλούν 
ρύπανση των υδάτων του π. Καλαμά.  



 

 

30

9) Από τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε δραστηριότητες της 
περιοχής, διαπιστώθηκε επίσης ότι οι περισσότερες από τις ελεγχθείσες 
δραστηριότητες, δεν τηρούσαν και άλλους περιβαλλοντικούς όρους και 
κυρίως αυτούς που αφορούν στην παρακολούθηση αέριων εκπομπών και 
στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

10)  Από τις σχετικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για τον π. Καλαμά, 
εντοπίζεται πρόβλημα ρύπανσης του ποταμού και από την γεωργία. 
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Ζ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Κατόπιν αξιολόγησης των συλλεχθέντων στοιχείων από τις επιθεωρήσεις 
που διενεργήθηκαν, αλλά και της σχετικής πληροφόρησης που προέκυψε 
από τις συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς σχετικά με την κατάσταση 
περιβάλλοντος του π. Καλαμά, προτείνονται τα παρακάτω: 
 

 Την εγκατάσταση κατάλληλου Συστήματος Παρακολούθησης 
(monitoring) σε όλες τις δραστηριότητες των νομών Ιωαννίνων και 
Θεσπρωτίας που διαθέτουν μεγάλες ποσότητες υγρών αποβλήτων 
(π.χ. ≥ 500 m3/ημέρα) και έχουν ως τελικό αποδέκτη τον ποταμό 
Καλαμά.  
Το Σύστημα Παρακολούθησης θα καταγράφει αυτόματα: 
α)Την παροχή υγρών αποβλήτων στην είσοδο και την έξοδο της 
μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της κάθε βιομηχανίας,  
β) Την Αγωγιμότητα,  
γ) Το ∆ιαλυμένο Οξυγόνο,  
δ) Το pH, και  
ε) Την Θολερότητα των αποβλήτων.  
Τα Συστήματα Παρακολούθησης των δραστηριοτήτων, θα είναι 
συνδεδεμένα on- line με Κεντρικό Σύστημα (Βάση ∆εδομένων), το 
οποίο θα παρακολουθείται από αρμόδια Επιτροπή. Η σχετική δαπάνη 
για την εγκατάσταση των Συστημάτων Παρακολούθησης θα βαρύνει 
αναλογικά όλες τις συνδεδεμένες δραστηριότητες.  

 Την υλοποίηση της δράσης - πρότασης 7 του Προγράμματος LIFE για 
την λειτουργία των τοπικών παρατηρητηρίων των δύο Νομών που θα 
αποτελούν τα ΚΕΠΠΕ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ιωαννίνων 
και Θεσπρωτίας και θα έχουν ευθύνη ελέγχου τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων των διαφόρων δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται στη λεκάνη απορροής του ποταμού Καλαμά και να 
ενημερώνουν για τις ενέργειές τους τον Φορέα ∆ιαχείρισης. 

 Την εντατικοποίηση των ελέγχων των αρμόδιων υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Ηπείρου και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, ιδιαίτερα κατά μήκος του ποταμού και 
κυρίως στην Τάφρο Λαψίστας.  
Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ανεξάρτητα με τους  
προαναφερόμενους ελέγχους, θα εντάσσει στον Προγραμματισμό 
Επιθεωρήσεις στην περιοχή. 

 Την περαιτέρω ενεργοποίηση του Φορέα ∆ιαχείρισης του ∆έλτα 
Καλαμά. 

 Την καταγραφή όλων των σημείων στα οποία υπάρχουν αγωγοί 
λυμάτων - αποβλήτων που εκβάλλουν στην Τάφρο Λαψίστας μέχρι την 
είσοδο της σήραγγας (με ευθύνη των αρμόδιων Υπηρεσιών της Ν.Α. 
Ιωαννίνων) και τη σφράγιση όλων των παράνομων αγωγών. Τον 
καθαρισμό της Τάφρου Λαψίστας, για την αύξηση της 
παροχετευτικότητας της και γενικά τον έλεγχο της καλής κατάστασης 
του περιβάλλοντός της. 

 Τον εντοπισμό από τις ∆/νσεις Περιβάλλοντος των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, όλων των έργων και των 
δραστηριοτήτων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την κατάσταση 



 

 

32

του περιβάλλοντος του π. Καλαμά και λειτουργούν χωρίς τις 
απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες (περιβαλλοντική 
αδειοδότηση, άδεια λειτουργίας, άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων 
κ.α.) και την επίσπευση των διαδικασιών έκδοσής των αδειών αυτών.   

 Να κατασκευαστούν τα απαραίτητα έργα επεξεργασίας των αστικών 
λυμάτων στους οικισμούς όπου υφίστανται υποτυπώδη δίκτυα 
αποχέτευσης, με τελικό αποδέκτη τον π. Καλαμά. 

 Αποκατάσταση των ΧΑ∆Α των παρακαλάμιων περιοχών.  
 Την εφαρμογή του κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής, με ευθύνη των 

αρμοδίων υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ιωαννίνων 
και Θεσπρωτίας, σε όλη τη λεκάνη απορροής του ποταμού Καλαμά. 

  
 
 

Με τον συντονισμό των ενεργειών, όλων των συναρμοδίων 
υπηρεσιών, μπορεί να μεγιστοποιηθεί η απόδοση των δράσεων, που 
πρέπει να αναληφθούν, με στόχο την διασφάλιση των τιμών των 
παραμέτρων  ποιότητας των υδάτων του π. Καλαμά, εντός των 
αποδεκτών ορίων 
 
 
 

Αθήνα 14/11/2005 
 
 

Οι  Επιθεωρητές Περιβάλλοντος 
 
 
1.∆εσποτίδου Μαρίνα       
         
2.∆ρούζα Ανδρομάχη 
 
3.Μήτσιου Κωνσταντίνα 
         
4.Σαρηγιαννίδης Θεόδωρος 


