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1. Δηζαγωγή 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έθζεζε απνζθνπεί ζηελ αλάιπζε ηεο γεσκνξθνινγίαο, ηνπ δηθηύνπ κεηαθνξώλ 

θαη ηεο Σερλνινγίαο  Πιεξνθνξηώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα ηεο Θεζπξσηίαο 

θαζώο θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ πνπ αλαπηύζζνληαη 

ζηελ πεξηνρή. 
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2. Γηνηθεηηθή Γηαίξεζε Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ 

Ζ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ είλαη κία από ηηο 13 πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο. Γηνηθεηηθά απνηειεί 

δεπηεξνβάζκην νξγαληζκό ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ελώ γεσγξαθηθά ηαπηίδεηαη κε ην νκώλπκν 

δηακέξηζκα. Ο πιεζπζκόο ηεο αλέξρεηαη ζε 336.856, ζύκθσλα κε ηελ πιένλ 

πξόζθαηε απνγξαθή ηεο ΔΤΔ (2011). Μεγαιύηεξε πόιε θαη πξσηεύνπζά ηεο είλαη ηα Ησάλληλα. 

Ζ πεξηθέξεηα δηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο, νη νπνίεο ηαπηίδνληαη απνιύησο κε 

ηνπο αληίζηνηρνπο λνκνύο θαη δηαηξνύληαη ζε δεθανρηώ πξσηνβάζκηνπο δήκνπο. Παξαθάησ 

παξαηίζεληαη νη ελ ιόγσ δήκνη, νη έδξεο ηνπο θαζώο θαη νη αληίζηνηρνη πιεζπζκνί ζύκθσλα κε ηα 

πην πξόζθαηα ζηνηρεία απνγξαθήο. 

Πεξηθεξεηαθή 

Δλόηεηα 

Γήκνο Πιεζπζκόο Έδξα 

Άξηαο 
Κεληξηθώλ 

Σδνπκέξθσλ 

6.230 Βνπξγαξέιη 

Άξηαο 
Γεσξγίνπ Καξατζθάθε 5.850 Άλσ Καιεληίλε 

Άξηαο 
Αξηαίσλ 42.980 Άξηα 

Άξηαο 
Νηθνιάνπ θνπθά 12.810 Πέηα 

Θεζπξωηίαο 
Ζγνπκελίηζαο 25.780 Ζγνπκελίηζα 

Θεζπξωηίαο 
νπιίνπ 10.130 Παξακπζηά 

Θεζπξωηίαο 
Φηιηαηώλ 7.750 Φηιηάηεο 

Ηωαλλίλωλ 
Γσδώλεο 9.720 Αγία Κπξηαθή 

Ηωαλλίλωλ 
Είηζαο 14.810 Διενύζα 

Ηωαλλίλωλ 
Πσγσλίνπ 8.990 Καιπάθη 

Ηωαλλίλωλ 
Κόληηζαο 6.390 Κόληηζα 

Ηωαλλίλωλ 
Μεηζόβνπ 6.240 Μέηζνβν 

Ηωαλλίλωλ 
Βόξεησλ Σδνπκέξθσλ 5.770 Πξάκαληα 

Ηωαλλίλωλ 
Εαγνξίνπ 3.740 Αζπξάγγεινη 
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Ηωαλλίλωλ 
Ησαλληηώλ 111.740 Ησάλληλα 

Πξέβεδαο 
Εήξνπ 14.080 Φηιηππηάδα 

Πξέβεδαο 
Πάξγαο 11.940 Καλαιιάθη 

Πξέβεδαο 
Πξέβεδαο 31.700 Πξέβεδα 

 

 

Εηθόλα 1 Ποιηηηθός τάρηες Ηπείροσ 
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3. Γεωκνξθνινγία 

3.1. Γεωκνξθνινγία Ζπείξνπ 

Σν γεσγξαθηθό δηακέξηζκα ηεο Ζπείξνπ θαηαιακβάλεη επηθάλεηα 9.158 ηεηξαγσληθώλ ρηιηνκέηξσλ 

πνπ αληηζηνηρεί ζην 7% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο ρώξαο. Δθηείλεηαη από ηνλ Ακβξαθηθό θόιπν 

ζην λόην, κέρξη ηα ζύλνξα κε Αιβαλία ζην βνξξά, θαη από ην Ηόλην πέιαγνο δπηηθά, κέρξη ηελ 

νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ ζηα αλαηνιηθά. Ζ Ήπεηξνο είλαη κηα θαηεμνρήλ νξεηλή πεξηνρή.  

Ζ γεσκνξθνινγία ηεο Ζπείξνπ ραξαθηεξίδεηαη από ην νξεηλό αλάγιπθν θαη ηελ αθζνλία ησλ 

επηθαλεηαθώλ πδάησλ. Απνηέιεζκα είλαη ην πινύζην θπζηθό πεξηβάιινλ, κε άθζνλα δάζε, 

κνλαδηθή ρισξίδα θαη παλίδα θαη ζπάληα θπζηθή νκνξθηά. Γηαζέηεη εζληθνύο 

δξπκνύο θαη πδξνβηόηνπνπο ελώ ην ππέδαθνο είλαη πινύζην ζε κε κεηαιιηθά νξπθηά. Έρεη 

εθηεηακέλα παξάιηα θαη ζηνπο ηξεηο λνκνύο πνπ βξέρνληαη από ηε ζάιαζζα ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο 

θαη ηνπ Ακβξαθηθνύ θόιπνπ. Από ην ζύλνιν ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ (566) πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, ην 66,6% αλήθεη ζε νξεηλέο πεξηνρέο (377), ελώ ην 33,4% ηνπ πιεζπζκνύ 

θαηνηθεί ζε νξεηλέο πεξηνρέο. 

Τπάξρνπλ 4 βαζηθέο δώλεο ζηελ πεξηνρή: 

α) ε παξάθηηα δώλε ησλ λνκώλ Πξεβέδεο θαη Θεζπξσηίαο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από ηελ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ηε αιηεία, θαη ζπγθεληξώλεη ζεκαληηθέο 

αλαπηπμηαθέο δπλαηόηεηεο  

β) ε δώλε ηωλ νξεηλώλ όγθωλ πνπ εθηείλεηαη θαηά κήθνο ηνπ αλαηνιηθνύ νξίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο 

ζηνπο λνκνύο Ησαλλίλσλ (Εαγόξη, Μέηζνβν, Κόληηζα, βόξεηα Σδνπκέξθα) θαη Άξηεο (θεληξηθά θαη 

λόηηα Σδνπκέξθα) θαη παξνπζηάδεη δπλαηόηεηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, βάζεη ησλ ζπγθξηηηθώλ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαζέηεη (παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, ηζηνξηθή – πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, 

πεξηνρέο θπζηθνύ θάινπο) 

γ) ε δώλε γεωξγηθήο γεο κε δπλαηόηεηα πςειήο απόδνζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην λνηηνδπηηθό 

ηκήκα ηεο Πεξηθέξεηαο (ηκήκαηα ησλ λνκώλ Πξέβεδαο θαη Άξηαο) θαη ζηελ νπνία ζπγθεληξώλεηαη 

ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ αξδεπηηθώλ έξγσλ, θα 

δ) ε επξύηεξε δώλε ηωλ νξεηλώλ θαη εκηνξεηλώλ πεξηνρώλ. Ζ ηειεπηαία απηή δώλε, πνπ είλαη 

θαη ε πιένλ εθηεηακέλε, παξνπζηάδεη πεξηνξηζκέλεο αλαπηπμηαθέο δπλαηόηεηεο, ιόγσ ηεο 

νξεηλόηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ηεο γεσγξαθηθήο απνκόλσζεο. Οη κόλεο πεδηλέο εθηάζεηο είλαη ησλ 

λνκώλ Άξηαο θαη Πξεβέδεο, θαζώο θαη νη θνηιάδεο ησλ πνηακώλ Αρέξνληα θαη Θύακε. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηε γεσκνξθνινγηθή δηακόξθσζή ηεο ζε ζρέζε κε ηελ ππόινηπε 

Διιάδα. Όπσο βιέπνπκε νη νξεηλέο ηεο εθηάζεηο αληηπξνζσπεύνπλ ην 74,27% ηεο ζπλνιηθήο ηεο 
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έθηαζεο ζε ζρέζε κε ην 42,30% ηεο κέζεο ειιεληθήο θάιπςεο, ελώ νη πεδηλέο κόιηο ην 10,66% θαη 

νη εκηνξεηλέο ην 15, 07%.  

 ΟΡΔΗΝΔ ΖΜΗΟΡΔΗΝΔ ΠΔΓΗΝΔ 

Ν. ΑΡΣΑ 65,63% 10,59% 23,78% 

Ν. ΘΔΠΡΩΣΗΑ 66,50% 28,27% 5,23% 

Ν. ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 85,28% 11,38% 3,34% 

Ν. ΠΡΔΒΔΕΑ 46,50% 20,73% 32,77% 

ΖΠΔΗΡΟ 74,27% 15,07% 10,66% 

ΔΛΛΑΓΑ 42,30% 28,88% 28,82% 

3.2. Γεωκνξθνινγία Θεζπξωηίαο 

Ο λνκόο Θεζπξσηίαο βξίζθεηαη ζην βνξεηνδπηηθό άθξν ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ θαη ζπλνξεύεη βόξεηα 

κε ηελ Αιβαλία, αλαηνιηθά κε ην Ννκό Ησαλλίλσλ, λόηηα κε ην λνκό Πξεβέδεο θαη δπηηθά βξέρεηαη 

από ην Ηόλην Πέιαγνο. Ζ Θεζπξσηία έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 1.515 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα θαη 

θαηαιακβάλεη κία εμαηξεηηθά νξεηλή πεξηνρή κεηαμύ ησλ δπηηθώλ νξνζεηξώλ ηεο Πίλδνπ θαη ησλ 

αθηώλ ηνπ Ηνλίνπ. Γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξίδεηαη από ζρεδόλ παξάιιεινπο κεηαμύ ηνπο 

νξεηλνύο όγθνπο πνπ δηαθόπηνληαη από ηηο θνηιάδεο ησλ πνηακώλ Καιακά θαη Αρέξνληα θαη ησλ 

κηθξόηεξσλ παξαπνηάκσλ ηνπο. Γεληθά ν λνκόο είλαη θαηά 66,50% νξεηλόο, 28,27% εκηνξεηλόο θαη 

κόιηο ην 5,23%πεδηλόο. 

Σν θιίκα ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ ραξαθηεξίδεηαη από δξηκείο ρεηκώλεο κε πνιιέο ρηνλνπηώζεηο θαη 

βξνρνπηώζεηο. Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη από 9 °C κέρξη 18.2 °C κε ςπρξόηεξν κήλα 

ηνλ Ηαλνπάξην. Σν κέζν εηήζην ύςνο βξνρήο θπκαίλεηαη από 886,8 ρηιηνζηά ζηα παξάιηα έσο 2,562  

ρηιηνζηά ζηα νξεηλά. 

 Γεσηεθηνληθά, ε πεξηνρή ρσξίδεηαη ζε 4 δώλεο (Ηνλίνπ, Γαβξόβνπ- Σξίπνιεο, Πίλδνπ, Οθηόιηζσλ). 

Σα πεηξώκαηα πνπ θπξηαξρνύλ είλαη νη αζβεζηόιηζνη, νη ζεξπεληίλεο, ν θιύζρεο, ν ζρηζηόιηζνο θαη 

ηα κάξκαξα. Όπνπ επηθξαηνύλ νη αδηαπέξαζηνη θιύζρεο θαη ζεξπεληίλεο ζρεκαηίδνληαη πνιιά 

ξπάθηα, ιίκλεο θαη κηθξνί βάιηνη. Οη αζβεζηόιηζνη θαη νη δνινκίηεο πνπ επηθξαηνύλ θπξίσο ζηελ 

Σύκθε έρνπλ δηαρξνληθά θνκκαηηαζηεί θαη δηαβξσζεί ζε κεγάιν βαζκό, ζρεκαηίδνληαο ην ζεκεξηλό 

ηνπίν ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη από θαξάγγηα θαη ςειά βξάρηα. 
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4. Όξε 

Σν αλάγιπθν ηνπ λνκνύ δηακνξθώλεηαη θπξίσο από ηνπο αθόινπζνπο νξεηλνύο όγθνπο. 

4.1. Οξεηλνί όγθνη Θεζπξωηίαο 

4.1.1.  Όξε Σζακαληά 

Σα Όξε Σζακαληά ή Μνπξγθάλα είλαη βνπλό πνπ εθηείλεηαη θαηά κήθνο ησλ ειιελναιβαληθώλ 

ζπλόξσλ, ζηα βόξεηα ηνπ λνκνύ Θεζπξσηίαο θαη ζηα λόηηα ηνπ Ννκνύ Ησαλλίλσλ . Ζ πςειόηεξε 

θνξπθή ηνπ βνπλνύ έρεη πςόκεηξν 1.806 κέηξα, ελώ δηαζέηεη θαη άιιεο ςειέο θνξπθέο όπσο ν 

Τςειάληεο (1747 κ), θαη ε Φνύξθα (1522 κ). Νόηηα θαηαιήγεη ζηελ θνηιάδα ηνπ Καιακά ελώ 

αλαηνιηθά ζπλδέεηαη κε ην όξνο Καζηδηάξεο. 

 

Εηθόλα 2: Όρε Τζακαληά. 

4.1.2. Όξε Φηιηαηώλ 

Σα όξε Φηιηαηώλ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Θεζπξσηίαο λνηηνδπηηθά ησλ νξέσλ 

Σζακαληά θαη ε πςειόηεξε θνξπθή ηνπ βνπλνύ έρεη πςόκεηξν 1.064 κέηξα. Αλαηνιηθά βξίζθεηαη ην 

όξνο Φαξκαθνβνύλη κε πςόκεηξν 1.240 κέηξα, ζηνπο πξόπνδεο ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη ηα ρσξηά 

Φνηλίθη θαη Γπξνκέξη. 

4.1.3. Όξε νπιίνπ 

Σα όξε νπιίνπ απνηεινύλ ηελ αλαηνιηθόηεξε από ηηο ηξεηο παξάιιειεο νξνζεηξέο πνπ βξίζθνληαη 

ζην λόηην ηκήκα ηνπ λνκνύ κε πςειόηεξε θνξπθή ηελ Αιπζό κε πςόκεηξν 1.815 κέηξα. Βξίζθεηαη 

ζηα όξηα ησλ λνκώλ Πξέβεδαο, Θεζπξσηίαο θαη Ησαλλίλσλ θαη ζπλδέεηαη ζηα δπηηθά κε ηα Όξε 

Παξακπζηάο θαη ζηα αλαηνιηθά κε ην όξνο Σόκαξνο. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%B7_%CE%A4%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8C%CF%81%CE%B7_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%B7_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%B7_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%B7_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82
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Εηθόλα 3:Όρε Σοσιίοσ. 

 

4.1.4. Όξε Παξακπζηάο 

Σα Όξε Παξακπζηάο ή Γθνξίιαο είλαη βνπλό ηεο Ζπείξνπ κε κέγηζην πςόκεηξν 1.658 κέηξα. 

Βξίζθεηαη ζηα όξηα ηνπ λνκνύ Ησαλλίλσλ θαη ηνπ λνκνύ Θεζπξσηίαο θαη ζπλδέεηαη κε ηα Όξε 

νπιίνπ. Ζ δεύηεξε ηνπ νλνκαζία Γθνξίιαο ή Γνξίιαο αιιά θαη Κνπξίιαο, πξνέξρεηαη από ην 

παιαηνζιαβηθό Gor πνπ ζεκαίλεη βνπλό. 

 

4.2. Αζακαληθά Όξε 

Σα Αζακαληθά όξε ή Σδνπκέξθα είλαη κεγάιε νξνζεηξά ηεο δπηηθήο Διιάδνο, πνπ νπζηαζηηθά 

απνηειεί ηκήκα ηεο επξύηεξεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ. Ζ πςειόηεξε θνξπθή ηνπο είλαη ε 

Καθαξδίηζα κε πςόκεηξν 2.429 κέηξα θαη ε επόκελε ςειόηεξε είλαη ην Καηαθίδη κε πςόκεηξν 

2.393 κέηξα. Καηαιακβάλνπλ ηκήκα ησλ λνκώλ Ησαλλίλσλ, Άξηαο θαη Σξηθάισλ. Σν όξην ηνπο ζηα 

αλαηνιηθά είλαη ν πνηακόο Αρειώνο πνπ δηαρσξίδεη ηα Αζακαληθά Όξε από ηελ ππόινηπε Πίλδν, 

ελώ βόξεηα γεηηνλεύνπλ κε ηνλ Λάθκν. Ζ νξνζεηξά ρσξίδεηαη ζε δύν επηκέξνπο ηκήκαηα. Σν 

βνξεηόηεξν ηκήκα πνπ βξίζθεηαη ζηα όξηα ησλ λνκώλ Ησαλλίλσλ θαη Σξηθάισλ 

νλνκάδεηαη Καθαξδίηζα θαη ζε απηό αλήθεη ε πςειόηεξε θνξπθή ηεο νξνζεηξάο. Σν λνηηόηεξν 

ηκήκα είλαη ηα θπξίσο Σδνπκέξθα θαη αλήθεη ζην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ ζηνλ λνκό Άξηαο. Σα 

Αζακαληθά όξε έρνπλ ραξαθηεξηζηεί κία από ηηο ζεκαληηθέο πεξηνρέο γηα πνπιηά ηεο Διιάδαο 

(ΠΠΔ) θαη έρνπλ αλαθεξπρζεί ζε Δζληθό Πάξθν (Δζληθό Πάξθν Σδνπκέξθσλ, Πεξηζηεξίνπ θαη 

ραξάδξαο Αξάρζνπ). 

4.3. Γξάκκνο  

Ο Γξάκκνο είλαη ην ηέηαξην πςειόηεξν βνπλό ηεο Διιάδαο κεηά ηνλ Όιπκπν , ηνλ κόιηθα θαη 

ηνλ Βόξα, κε ηελ πςειόηεξε θνξπθή ηνπ λα θηάλεη ζε πςόκεηξν 2.520 κέηξα. Άιιεο πςειέο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%B7_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82
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θνξπθέο ηνπ Γξάκκνπ είλαη ην Πεξήθαλν (2444 κ.) ην Γηάζειν (2393 κ.), ε Δπάλσ Αξξέλα (2192 

κ.), ε Κάησ Αξξέλα (2075 κ.), ε Μαύξε Πέηξα (2169 κ.) θαη ν Μπαληαξόο (2036 κ.). Ο όγθνο ηνπ 

βξίζθεηαη ζηα ειιελναιβαληθά ζύλνξα θαη θαηαιακβάλεη ην βνξεηναλαηνιηθό ηκήκα ηνπ λνκνύ 

Ησαλλίλσλ, ην λνηηνδπηηθό ηνπ λνκνύ Καζηνξηάο θαη έλα ηκήκα ηεο λνηηναλαηνιηθήο Αιβαλίαο . ηα 

αλαηνιηθά ηνπ από ηελ ειιεληθή πιεπξά πεξηθιείεηαη από ηνλ κόιηθα θαη ην Βόηνλ. Οπζηαζηηθά 

είλαη ηκήκα ηεο επξύηεξεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ πνπ θαηαιακβάλεη νιόθιεξε ηελ δπηηθή Διιάδα. 

Δίλαη ζθεπαζκέλνο από ππθλά δάζε θαη από απηόλ μεθηλνύλ πνιιά πδάηηλα ξεύκαηα. 

4.4. κόιηθαο  

Ο κόιηθαο είλαη ην δεύηεξν πςειόηεξν βνπλό ηεο Διιάδαο κεηά ηνλ Όιπκπν, κε πςόκεηξν 2.637 

κέηξα. Καηαιακβάλεη ην βόξεην ηκήκα ηνπ λνκνύ Ησαλλίλσλ θαη ην δπηηθό ηνπ λνκνύ Γξεβελώλ. 

Πεξηθιείεηαη από ηνλ Γξάκκν ζηα βόξεηα, ηελ Σύκθε ζηα λόηηα θαη ηελ Πίλδν ζηα λνηηναλαηνιηθά. 

Οπζηαζηηθά είλαη ηκήκα ηεο επξύηεξεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ πνπ θαηαιακβάλεη νιόθιεξε ηελ 

δπηηθή Διιάδα. ηνλ κόιηθα βξίζθνληαη κεξηθά από ηα νξεηλόηεξα ρσξηά ηεο Διιάδαο, όπσο 

ε ακαξίλα, ε κίμε, ε Φνύξθα, νη Πάδεο θαη άιια. Απν ηνλ κόιηθα πεγάδνπλ νη παξαπόηακνη 

ηνπ Αιηάθκνλα, Βελέηηθνο θαη Γξεβεληώηηθνο. Ο κόιηθαο δηαζέηεη πνιιέο θνξπθέο κε πςόκεηξν 

πάλσ από 1600 κέηξα. Απηέο είλαη νη: Μόζηα (2610κ), Κνύηζνπξν ( 2318κ ), Καπεηάλ Σζεθνύξα 

(2253κ), Μπνγληάλη ή Βνύδη (2239κ), Αινγόηνπνο (2230κ), Παιηνζηξνύγγη ( 2221κ ), Μηζζνξάρε ( 

2217), Νηαιηάπνιε ( 2077κ) , Πέηξα Γθαγθαξάληδα ( 2045κ), κίιηαλε (2014κ), θνύξηδα ( 1799κ), 

Αλίηζα ( 1700κ), Κίξθνξε ( 1860κ), Εεθίξη ( 1700κ), Σακπνύξη ( 1878κ), Γύθηηζα ( 1752 ), 

Πξνθήηεο Ζιίαο Φνύξθαο ( 1650κ), θαη Κιέθηεο ( 1846κ). 

4.5. Όξε ηεο Πάξγαο 

Σα όξε ηεο Πάξγαο εθηείλνληαη λνηηνδπηηθόηεξα ησλ πξνεγνύκελσλ κε κέγηζην πςόκεηξν ηα 927 

κέηξα θαη ζπλερίδνπλ λόηηα ζηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Πξέβεδαο. 
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5. Πνηακνί 

5.1. Καιακάο 

Ο Θύακηο ή Καιακάο είλαη ν κεγαιύηεξνο ζε κήθνο πνηακόο ηεο Ζπείξνπ θαη ν έβδνκνο 

κεγαιύηεξνο ηεο Διιάδαο. Θύακηο είλαη ην αξραίν όλνκά ηνπ, ελώ Καιακάο απνθαινύληαλ ζην 

παξειζόλ ν κεγαιύηεξνο παξαπόηακόο ηνπ, αιιά κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ νη δύν νλνκαζίεο 

ηαπηίζηεθαλ. Σν ζπλνιηθό κήθνο ηνπ Καιακά είλαη 115 ρηιηόκεηξα. Ζ πεγέο ηνπ βξίζθνληαη ζην 

όξνο Γνύζθν, θνληά ζηα ζύλνξα ηνπ λνκνύ Ησαλλίλσλ κε ηελ Αιβαλία. Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηνπ 

έρεη έθηαζε 1.800 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα, πεξηιακβάλεη πιήζνο παξαπνηάκσλ θαη πεγώλ θαη 

αλήθεη ζρεδόλ νιόθιεξνο (99%) ζε ειιεληθό έδαθνο. 

Με θαηεύζπλζε από βνξξά πξνο λόην, δηαζρίδεη ην επίκεθεο ινθώδεο νξνπέδην πνπ ζρεκαηίδεηαη 

αλάκεζα ζηα όξε Καζηδηάξεο θαη Μηηζηθέιη. Ζ πεξηνρή απηή θαιείηαη Κνηιάδα ηνπ Άλσ Καιακά  θαη 

είλαη γλσζηή σο ην ζεκείν απόθξνπζεο ηεο ηηαιηθήο εηζβνιήο ην 1940 από ηηο ειιεληθέο δπλάκεηο. 

ηα λόηηα ηνπ Καζηδηάξε, ν πνηακόο ζηξέθεηαη πξνο ηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Θεζπξσηίαο, ηελ 

νπνία δηαξξέεη κε θαηεύζπλζε αλαηνιηθά πξνο δπηηθά. Δθβάιιεη ζην Ηόλην Πέιαγνο βόξεηα ηεο 

Ζγνπκελίηζαο ζρεκαηίδνληαο δέιηα.  

 

Εηθόλα 4: Ο ποηακός Καιακάς. 

5.2. Αρέξνληαο 

Ο Αρέξσλ είλαη πνηακόο ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ θαη δηαζρίδεη ηνπο Ννκνύο Ησαλλίλσλ, 

Θεζπξσηίαο θαη Πξεβέδεο. Οη πεγέο ηνπ Αρέξνληα είλαη πνιιέο. Οη πξώηεο πεγέο ηνπ 
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πξνέξρνληαη από ηα ρηόληα ηνπ όξνπο Σόκαξνο ζην Ννκό Ησαλλίλσλ, θαη νη άιιεο πεγέο ηνπ 

πξνέξρνληαη από ηα όξε νπιίνπ θαη ηα όξε Παξακπζηάο Θεζπξσηίαο. εκαληηθέο πεγέο είλαη 

επίζεο απηέο ηνπ ρσξηνύ Βνπβνπόηακνο θνληά ζηε Γιπθή. Ο Αρέξνληαο εθβάιιεη ζην Ηόλην 

Πέιαγνο, ζην ρσξηό Ακκνπδηά ηνπ Ννκνύ Πξεβέδεο, όπνπ ζρεκαηίδεη Γέιηα από ην νπνίν 

δηακνξθώλνληαη ηα δύν θύξηα έιε ηεο πεξηνρήο, ην έινο ηεο πιάληδαο θαη ηεο Βαιαληδνξξάρεο. 

Ο Αρέξσλ ιόγσ ηεο παξάδνζεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο αμίαο πξνζειθύεη πιήζνο επηζθεπηώλ 

από ηηο πεγέο έσο θαη ηηο εθβνιέο ηνπ. Σν κήθνο ηνπ αλέξρεηαη ζηα 52 ρηιηόκεηξα ελώ από ηα λεξά 

ηνπ αξδεύνληαη πεξίπνπ 85.000 ζηξέκκαηα, εθ ησλ νπνίσλ 28.000 βξίζθνληαη ζην Ννκό 

Θεζπξσηίαο θαη 57.000 ζην Ννκό Πξεβέδεο. Δλαιιαθηηθά ν Αρέξνληαο ήηαλ γλσζηόο θαη σο 

Μαπξνπόηακνο, Φαλαξηώηηθνο ή Κακαξηώηηθν πνηάκη. Παξαπόηακνη ηνπ Αρέξνληα είλαη νη Νηάιαο 

θαη Κώθπηνο.  

 

Εηθόλα 5: Ο ποηακός Ατέροληας. 

5.3. Άξαρζνο  

Ο Άξαρζνο είλαη ν όγδννο κεγαιύηεξνο πνηακόο ηεο Διιάδαο. Έρεη κήθνο 110 ρηιηόκεηξα. Πεγάδεη 

από ηελ βόξεηα Πίλδν θαη εθβάιιεη ζηνλ Ακβξαθηθό θόιπν. Γηαξξέεη έλα ηκήκα ηνπ λνκνύ 

Ησαλλίλσλ θαη νιόθιεξν ηνλ λνκό Άξηαο. ηνλ Άξαρζν ζπκβάιινπλ νη 

παξαπόηακνη Καιαξξύηηθνο, Μεηζνβίηηθνο θαη Εαγνξίηηθνο. Ο Άξαρζνο θεκίδεηαη γηα ηα ζπνπδαία 

ηνμσηά γεθύξηα πνπ ζπλδένπλ ηηο όρζεο ηνπ, όπσο ην γεθύξη ηεο Άξηαο θαη ην γεθύξη ηεο Πιάθαο. 

Σν γεθύξη ηεο Πιάθαο είλαη κνλόηνμν κε άλνηγκα θάκαξαο 40 κέηξα θαη ύςνο 19 κέηξα. Θεσξείηαη 

ην κεγαιύηεξν κνλόηνμν γεθύξη ησλ Βαιθαλίσλ. Βξίζθεηαη θνληά ζην ρσξηό Πξάκαληα θαη ε 

θαηαζθεπή ηνπ νινθιεξώζεθε ην 1866. Σν γεθύξη ηεο Άξηαο βξίζθεηαη έμσ από ηελ πόιε 

ηεο Άξηαο θαη απνηειείηαη από ηέζζεξηο κεγάιεο θακάξεο. Σν ζπλνιηθό ηνπ κήθνο είλαη 145 κέηξα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1
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Θεκειηώζεθε γύξσ ζην 1606 θαη ε θαηαζθεπή ηνπ είλαη θνξηηζκέλε κε δηάζεκνπο ιατθνύο 

ζξύινπο. ην πέξαζκα ηνπ Αξάρζνπ από ηε ραξάδξα ηεο Πνιηηζάο είλαη ρηηζκέλν ην νκώλπκν 

γεθύξη από ην 1860 θαη ελώλεη ηα Καηαλνρώξηα κε ην Ακπεινρώξη θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή ησλ 

Βνξείσλ Σδνπκέξθσλ. Ο Άξαρζνο έρεη πινύζηα ηρζπνπαλίδα πνπ πεξηιακβάλεη άγξηεο πέζηξνθεο, 

δξνζίλεο θαη κνπζηαθάδεο. Δπίζεο, ζηνλ Άξαρζν απαληώληαη πιεζπζκνί ελπδξίδαο, 

ή επξσπατθήο βίδξαο. 

 

Εηθόλα 6 Ο ποηακός Άρατζος. 

5.4. Αώνο  

Ο Αώνο είλαη πνηακόο ηεο Ζπείξνπ κε ζπλνιηθό κήθνο 260 ρηιηόκεηξα. Απ' απηά, ηα 70  βξίζθνληαη 

ζε ειιεληθό έδαθνο θαη ηα ππόινηπα 190 ζε αιβαληθό. Ο Αώνο πεγάδεη από ηελ βόξεηα Πίλδν θαη 

αξρηθά δηαξξέεη κία ραξάδξα αλάκεζα ζηα όξε Σύκθε θαη κόιηθα, Ννηηνδπηηθά ηεο Κόληηζαο 

(Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ησαλλίλσλ)  εηζέξρεηαη ζηελ Αιβαλία θαη εθβάιιεη ζηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα. 

ηηο πεγέο ηνπ Αώνπ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε πςόκεηξν 1.340 κέηξσλ, έρεη θαηαζθεπαζηεί ηερλεηή 

ιίκλε γηα ηελ ύδξεπζε θαη ηελ ειεθηξνδόηεζε ηεο γύξσ πεξηνρήο. Λόγσ ηεο νκνξθηάο ηνπ ηνπίνπ 

γύξσ από ηελ ιίκλε, ε πεξηνρή ησλ πεγώλ (Δζληθόο Γξπκόο Βίθνπ-Αώνπ), αλαπηύζζεηαη 

ηνπξηζηηθά κε γνξγνύο ξπζκνύο. Λίγν βνξεηόηεξα ησλ πεγώλ ηνπ Αώνπ βξίζθεηαη θαη ν Δζληθόο 

Γξπκόο Πίλδνπ. Ο πνηακόο Αώνο δηαξξέεη κεγάιν κέξνο ηνπ εζληθνύ δξπκνύ Βίθνπ-Αώνπ . ην 

ηκήκα απηό ζρεκαηίδεη ραξάδξα αλάκεζα ζηηο βόξεηεο πιαγηέο ηεο Σύκθεο θαη ησλ λόηησλ 

απνιήμεσλ ηνπ κόιηθα. Σν κήθνο ηεο ραξάδξαο είλαη ζπλνιηθά 8 ρηιηόκεηξα θαη ην πιάηνο ηεο 

θπκαίλεηαη από 300 κέηξα σο 2,5 ρηιηόκεηξα. Ζ βιάζηεζε ζ’ απηό ην ηκήκα είλαη ηδηαίηεξα πινύζηα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CF%81%CE%B1_(%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_(%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8D%CE%BC%CF%86%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF_(%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BC%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE_%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE_%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE_%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8E%CE%B4%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%94%CF%81%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%92%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%91%CF%8E%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%94%CF%81%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%94%CF%81%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%94%CF%81%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%94%CF%81%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%92%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%91%CF%8E%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8D%CE%BC%CF%86%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82
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ην εζσηεξηθό ηεο ραξάδξαο είλαη ρηηζκέλε ε Μνλή ηνκίνπ ελώ ζηελ έμνδν ηεο βξίζθεηαη ην 

κεγάιν κνλόηνμν γεθύξη ηεο Κόληηζαο, ρηηζκέλν ην 1870. 

5.5. Βνϊδνκάηεο  

Ο Βντδνκάηεο είλαη πνηακόο ηνπ λνκνύ Ησαλλίλσλ, παξαπόηακνο ηνπ Αώνπ. Οη θύξηεο πεγέο ηνπ 

βξίζθνληαη θάησ από ην ρσξηό Βίθνο. ηελ δηαδξνκή ηνπ δέρεηαη θαη άιια πδάηηλα ξεύκαηα πνπ 

ζρεκαηίδνληαη ζηηο πιαγηέο ηεο Σύκθεο ή πξνέξρνληαη από ην Φαξάγγη ηνπ Βίθνπ θαη ηειηθά 

ζπκβάιεη ζηνλ Αών θνληά ζηελ Κόληηζα. Ο πνηακόο έρεη ζπλνιηθό κήθνο 15 ρηιηόκεηξα. Ζ 

νλνκαζία ηνπ Βντδνκάηε πξνέξρεηαη από ην ζιάβηθν Μπόληε - Μαη, πνπ ζεκαίλεη θαιό λεξό. Ο 

Βντδόκάηεο ραξαθηεξίδεηαη σο έλαο από ηνπο θαζαξόηεξνπο πνηακνύο ηεο Δπξώπεο, θαζώο δελ 

αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ξύπαλζεο. Γηαζρίδεη κία από ηηο νκνξθόηεξεο νξεηλέο ηνπνζεζίεο ηεο 

Διιάδαο, ε νπνία έρεη ραξαθηεξηζηεί εζληθόο δξπκόο από ην 1973, θαζώο θαη ην θαξάγγη ηνπ 

Βίθνπ πνπ απνηειεί κλεκείν θπζηθήο νκνξθηάο. Καηά κήθνο ηνπ Βντδνκάηε ζπλαληώληαη νξηζκέλα 

από ηα νκνξθόηεξα κνλόηνμα, επεηξώηηθα γεθύξηα. Σν πην δηάζεκν είλαη ην γεθύξη ηεο 

Κιεηδσληάο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ έμνδν ηεο ραξάδξαο ηνπ Βίθνπ. Ο Βντδνκάηεο είλαη θαηάιιεινο 

πνηακόο γηα δηάθνξα αζιήκαηα πνηακνύ, όπσο θαγηάθ θαη ξάθηηλγθ. 

5.6. Λνύξνο  

Ο Λνύξνο είλαη πνηακόο ηεο Ζπείξνπ κε ζπλνιηθό κήθνο 80 ρηιηόκεηξα. Πεγάδεη από ην 

όξνο Σόκαξνο, δηαζρίδεη κία ζηελή ραξάδξα θαηεθνξίδνληαο πξνο ηνλ λνκό Πξέβεδαο, πεξλάεη 

από ηα ρσξηά Βνύιηζηα, Μνπζησηίηζα, Παλαγηά, Κιεηζνύξα, θαη κεηά ην ρσξηό Κεξαζώλα ηα λεξά 

ηνπ εγθισβίδνληαη από ην Σερλεηό Τδξνειεθηξηθό Φξάγκα ηεο ΓΔΖ Λνύξνπ, ύςνπο 25m θαη 

πιάηνπο 70m. Έλα ηκήκα ησλ πδάησλ ηνπ Λνύξνπ, δηνρεηεύεηαη κε ζήξαγγα αλαηνιηθά κέζα από 

ιόθν θαη μαλαπέθηεη ζην θεληξηθό ηκήκα ηνπ πνηακνύ, ιίγν πξηλ ην ρσξηό Άγηνο Γεώξγηνο. Ο 

Λνύξνο εθβάιιεη ζηνλ Ακβξαθηθό θόιπν όπνπ ζρεκαηίδεηαη ην δέιηα Λνύξνπ, πνπ απνηειεί 

ζεκαληηθό νηθνζύζηεκα. Σα ηειεπηαία ρξόληα δηαπηζηώζεθε όηη ν Λνύξνο έρεη ππνζηεί ξύπαλζε ζε 

θάπνηα ηκήκαηά ηνπ. 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%8E%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8D%CE%BC%CF%86%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%94%CF%81%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%92%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%91%CF%8E%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82


 

   

16 

 

6. Πεδηάδεο- Λίκλεο 

 Αλάκεζα ζηα βνπλά, θπξίσο θαηά κήθνο ησλ πνηακώλ, ζρεκαηίδνληαη νη ειάρηζηεο πεδηάδεο θαη 

πεδηλέο εθηάζεηο ηνπ λνκνύ, από ηηο νπνίεο, ζεκαληηθόηεξε είλαη ε πεδηάδα ηεο Ζγνπκελίηζαο πνπ 

ζρεκαηίδεηαη ζηηο εθβνιέο ηνπ Καιακά, απνηέιεζκα θπξίσο ησλ πξνζρώζεώλ ηνπ, όπσο είλαη 

θαλεξό θαη από ηα δηάζπαξηα αζβεζηνιηζηθά πςώκαηα. Τθίζηαληαη θαη δύν κηθξόηεξεο δπηηθά από 

ηα όξε Παξακπζηάο θαη ζηελ πεξηνρή Μαξγαξηηηξίνπ. Υακειέο πεξηνρέο, κάιινλ θνηιάδεο, 

ζρεκαηίδνληαη επίζεο αλάκεζα ζηα όξε ηεο Παξακπζηάο θαη ηεο Πάξγαο. ην δε θέληξν ηνπ λνκνύ 

ππάξρνπλ θάπνηεο κηθξέο ιίκλεο.  

6.1. Λίκλε Πακβώηηδα 

Ζ ιίκλε Πακβώηηδα, γλσζηή θαη σο ιίκλε ησλ Ησαλλίλσλ (πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Ησαλλίλσλ), 

βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 470 κέηξσλ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Έρεη κήθνο 7,9 πεξίπνπ 

ρηιηόκεηξα, πιάηνο 1,5 σο 5,4 ρηιηόκεηξα, κέζν βάζνο 4 - 5 κέηξα, κέγηζην βάζνο 11 κέηξα θαη 

επηθάλεηα 19,4 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα. Πεξηβάιιεηαη από ηα όξε Μηηζηθέιη θαη ησλ αλαηνιηθώλ 

αληεξεηζκάησλ ηνπ Σνκάξνπ θαη ζρεκαηίδεηαη από ηα ύδαηα ηξηώλ θπξίσο πεγώλ. Υξνλνινγείηαη 

από ην 10.000 π.Υ αλ θαη ζην παξειζόλ ε ζηάζκε ηεο είρε κεησζεί αμηνζεκείσηα, ζήκεξα απνηειεί 

έλα δσληαλό θνκκάηη ρισξίδαο θαη παλίδαο ηεο πεξηνρήο. Ζ ιίκλε απηή είλαη ηρζπνηξόθνο, 

πεξίθεκα είλαη ηα ρέιηα θαη νη θαξαβίδεο . ηηο όρζεο ηεο ιίκλεο βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζήκεξα 

ν ηρζπνγελλεηηθόο ζηαζκόο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Λίκλεο Ησαλλίλσλ (ΓΔΛΗ), ζηνλ νπνίν 

παξάγνληαη θάπνηεο πνζόηεηεο ειιεληθνύ ραβηαξίνπ από νμύξξπγρνπο ξσζηθήο πξνέιεπζεο. ηηο 

ίδηεο εγθαηαζηάζεηο παξάγνληαη επίζεο θαηά κέζνλ όξν 100.000 γόλνο, πνπ εμάγεηαη ζε 

ηρζπνηξνθηθέο κνλάδεο θπξίσο ηνπ 

εμσηεξηθνύ, θαζώο θαη δηάθνξεο άιιεο 

πνηθηιίεο γόλνπ γιπθώλ λεξώλ γηα ηνλ 

εκπινπηηζκό ειιεληθώλ ιηκλώλ θαη 

πνηακώλ. 

 

Εηθόλα 7 Λίκλε Πακβώηηδα. 

 

 

6.2. Λίκλε Πνπξλαξίνπ 

Σερλεηή ιίκλε πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηελ θαηαζθεπή ηνπ νκώλπκνπ πδξνειεθηξηθνύ θξάγκαηνο 

γηα εμαζθάιηζε ζεκαληηθώλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο. Βξίζθεηαη θνληά ζην Βνπιγαξέιη ηεο Άξηαο 

(πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Άξηαο). ηε δηαδξνκή πξνο ηε ιίκλε ζπλαληάκε κηα βπζηζκέλε πνιηηεία, ην 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AD%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CF%81%CF%81%CF%85%CE%B3%CF%87%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82
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θνκκάηη εθείλν ηνπ ρσξηνύ ηεο Κάησ Καιληεξίλεο, πνπ εμαθαλίζηεθε κε ηε δεκηνπξγία ηνπ 

θξάγκαηνο ηνπ Πνπξλαξίνπ. Κάπνηεο επνρέο ηνπ ρξόλνπ, θπξίσο θζηλνπσξηλέο, όηαλ ην θξάγκα 

είλαη αλνηρηό θαη ε ζηάζκε ηεο ιίκλεο ρακειά, έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα ηα παιηά ζπίηηα, ην παιηό 

δεκνηηθό ζρνιείν θαη δεληξνζηνηρίεο. Πξηλ από ηε δεκηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο, ν δξόκνο από Άξηα 

πξνο Βνπξγαξέιη πεξλνύζε κέζα από ηε ιίκλε ζε κηα ζαθώο πην ζύληνκε δηαδξνκή. Σν θξάγκα 

Πνπξλαξίνπ μεθίλεζε ην 1981 θαη νινθιεξώζεθε ην 1997. Δίλαη δεύηεξν ζε κέγεζνο ζηελ Διιάδα 

κεηά ηνπ Μόξλνπ, ρσκάηηλν, πιάηνπο βάζεο 450 κέηξσλ θαη ύςνπο 107 κέηξσλ. H ηρζπνπαλίδα 

ηεο ιίκλεο απνηειείηαη από θππξίλνπο, ζηξσζίδη, πηλδνβίλνο, ζθπιόςαξν, κπξηάλα, ιηάξα, 

κνπζηαθάην, άγξηα πέζηξνθα, ρέιη θαη ν ςεπδνθνμίλνο. λπρηνθόξαθεο, πξαζηλνθεθαιόπαπηεο, 

αιθπόλεο, θαιαξίδεο, ζαξδέιεο, ελώ θαζηαλνθεθαιόγιαξνη θαη πνηακνζθπξηρηέο ζπκπιεξώλνπλ 

ηελ επίζεο πινύζηα νξληζνπαλίδα. 

 

6.3. Λίκλε Εεξνύ 

Ζ Λίκλε Εεξνύ βξίζθεηαη 2 ρικ δπηηθά ηεο επαξρηαθήο νδνύ Άξηαο - Φηιηππηάδαο - Ησαλλίλσλ 

απέλαληη από ηελ θνηλόηεηα Παληάλαζζαο Άξηαο. Γηνηθεηηθά θαη γεσγξαθηθά αλήθεη ζε ηξεηο 

δήκνπο: Φηιηππηάδαο (πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Πξέβεδαο), Θεζπξσηηθνύ (πεξηθεξεηαθή ελόηεηα 

Πξέβεδαο) θαη Ξεξνβνπλίνπ ( πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Αξηαο). Από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011, κε ηνλ 

Νόκν Καιιηθξάηεο ε Λίκλε Εεξνύ πεξηέξρεηαη νινθιεξσηηθά ζην Νέν δήκν Εεξνύ, κε 

πξσηεύνπζα ηε Φηιηππηάδα, εθηόο από έλα δαζηθό ηκήκα πξόζβαζεο από ηελ Οδό Άξηαο-

Ησαλλίλσλ πνπ αλήθεη ζην θηεκαηνιόγην Παληάλαζζαο ηνπ Γήκνπ Αξηαίσλ. Σν όλνκά ηεο Λίκλεο 

Εεξνύ έρεη ιαβηθή πξνέιεπζε θαη είλαη έλα ζεκαληηθό αμηνζέαην - κνηάδεη κε Διβεηηθό ηνπίν - πνπ 

ήηαλ ζρεηηθά άγλσζην ζην θνηλό, γηαηί δελ ππήξρε ζηνπο ηνπξηζηηθνύο ράξηεο κε θιίκαθα θάησ ηνπ 

1:300.000. Ζ δεκηνπξγία ηεο ιίκλεο Εεξνύ θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζηελ ηεθηνλνθαξζηηθή 

δξαζηεξηόηεηα ηεο πεξηνρήο. Οη γεσιόγνη πηζηεύνπλ όηη ε ιίκλε απνηεινύζε ιηκλαίν ζπήιαην, 

αιιά ε νξνθή θαηέξξεπζε πξν 10.000 εηώλ πεξίπνπ. Ο πδξνθόξνο νξίδσλ ηεο ιίκλεο είλαη ν ίδηνο 

κε απηόλ ηνπ πνηακνύ Λνύξνπ, ζπλεπώο ηα δύν πδάηηλα ζπζηήκαηα επηθνηλσλνύλ. Οη δηαζηάζεηο 

ηεο ιίκλεο είλαη πεξίπνπ 900κ κήθνο θαη 600κ πιάηνο. Σν κέγηζην βάζνο ηεο ιίκλεο, ζύκθσλα κε 

κεηξήζεηο ην έηνο 1997 βξέζεθε 70 κέηξα ελώ ζηε βόξεηα όρζε ην άκεζν βάζνο ζηα βξάρηα είλαη 9 

κέηξα. Ζ λόηηα όρζε «ζβήλεη» ζηαδηαθά ζε ξερή ακκνπδηά. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ θπκαίλεηαη 

ρεηκώλα θαινθαίξη από 9,6νC – 21,2νC. Σν έηνο 2010 αλέθπςε έλα παξάμελν θαηλόκελν ζηε 

Λίκλε Εεξνύ. Οη εθεκεξίδεο έγξαςαλ θαηά γξάκκα όηη "Σν Νεξό ηεο Λίκλεο Εεξνύ έγηλε 

Κόθθηλν".ην ζρεηηθό ξεπνξηάδ αλαθνηλώζεθε όηη "ν θαζεγεηήο ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σξ. Αικπάλεο κεηά από 

έξεπλα απέδσζε ην θαηλόκελν ζε έλα ηνμηθό Κπαλνβαθηεξίδην, ην Planktothrix Rubescens, 

αλαθέξνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηθίλδπλεο ηδηόηεηεο ηνπ βαθηεξηδίνπ θαη πηζαλνύο 

ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο, κάιηζηα ζπλέζηεζε πιήξε απαγόξεπζε ηεο θνιύκβεζεο θαη ηεο αιηείαο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%AD%CE%B6%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9_(%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%96%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
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ζηε ιίκλε. Σν θαηλόκελν απηό ηεο εξπζξόηεηαο ησλ πδάησλ εκθαλίδεηαη θάζε ρξόλν, κεηά από 

πνιιέο βξνρέο, θαη απνδίδεηαη ζε πιηθά εξπζξάο γεο από ηνλ παξαπιήζην Κνθθηλόπειν. 

6.4. Λίκλε Αώνπ 

Ζ ηερλεηή ιίκλε ησλ πεγώλ ηνπ Αώνπ έρεη έθηαζε πεξίπνπ 8,5 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα θαη 

βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 1.300 κέηξσλ θαη βξίζθεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ησαλλίλσλ. 

Καηαζθεπάζηεθε ην 1987 ζην νξνπέδην Πνιίηζεο κε ζθνπό ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

ζηε ζπλέρεηα όκσο απνηέιεζε ζεκαληηθό βηόηνπν ζηελ πεξηνρή. Σα λεξά ηεο ιίκλεο ηα νπνία 

έρνπλ εκπινπηηζηεί κε ςάξηα θαη αζθείηαη ζε απηά πεξηνξηζκέλε εξαζηηερληθή αιηεία, δηνρεηεύνληαη 

ζηνλ πνηακό Μεηζνβίηηθν ζην ύςνο ηεο Υξπζνβίηζαο. 

 

Εηθόλα 8 Λίκλε Αώοσ. 
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7. ΓΔΩΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΟ ΥΑΡΣΖ 

 

Εηθόλα 9 Γεφκορθοιογηθός Χάρηες ηες περηθέρεηας Ηπείροσ. 

http://goo.gl/uPLTwY 

 

http://goo.gl/uPLTwY
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8. Τπνδνκέο κεηαθνξώλ 

Υαξαθηεξηζηηθό ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ είλαη ε ρακειή ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ, ε νπνία ζε 

ζπλδπαζκό κε ηνλ νξεηλό ραξαθηήξα ηεο Πεξηθέξεηαο δεκηνύξγεζαλ ζπλζήθεο απνκόλσζεο από 

ηα αζηηθά θέληξα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ην 65% ηνπ εζληθνύ νδηθνύ δηθηύνπ (κήθνπο 740 ρικ. ) 

έρεη νξεηλή ράξαμε, ελώ αθόκα ςειόηεξν είλαη ην πνζνζηό ηνπ επαξρηαθνύ νδηθνύ δηθηύνπ ( 

κήθνπο 2240 ρικ. ) κε νξεηλή ράξαμε. ήκεξα ε θαηάζηαζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ έρεη βειηησζεί 

ζεκαληηθά. Ζ θαηαζθεπή ηεο Δγλαηίαο νδνύ, ε δεύμε Ρίνπ- Αληηξξίνπ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ λένπ 

ιηκέλα Ζγνπκελίηζαο απνηεινύλ έξγα ηα νπνία εληζρύνπλ ηνλ δπηηθό άμνλα θαη αλαδεηθλύνπλ ηελ 

Ήπεηξν ζε βαζηθό θόκβν ησλ δηεπξσπατθώλ δηθηύσλ ζε Αλαηνιηθή θαη Γπηηθή Μεζόγεην. 

8.1. Δζληθό Γίθηπν 

ηελ πεξηνρή ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ Ησαλλίλσλ θαη Θεζπξσηίαο δηέξρνληαη δύν βαζηθνί 

νδηθνί άμνλεο πνπ ζπλδένπλ ηα αζηηθά θαη εκηαζηηθά θέληξα ησλ Π.Δ κε ην λόηην ηκήκα ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη ηελ ππόινηπε Διιάδα. Ο πξώηνο νδηθόο άμνλαο δηαζρίδεη ηελ πεξηνρή από ην 

βνξξά πξνο ην λόην θαη απνηειείηαη από ηηο εζληθέο νδνύο Ησαλλίλσλ- Κνδάλεο θαη Ησαλλίλσλ- 

Αζελώλ ελώ ν άιινο νδηθόο άμνλαο είλαη ε Δγλαηία νδόο, ε νπνία μεθηλάεη από ηελ Ζγνπκελίηζα, 

δηέξρεηαη από ηε Θεζπξσηία θαη ηελ Π.Δ Ησαλλίλσλ, θαηαιήγεη ζην Μέηζνβν θαη ζπλερίδεη ζηε 

Θεζζαιία, ηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε. Σν ηκήκα ηεο Δγλαηίαο Οδνύ πνπ δηαζρίδεη ηελ Ήπεηξν 

εθηείλεηαη από ην ιηκάλη ηεο  Ζγνπκελίηζαο έσο ηελ Παλαγηά θαη έρεη κήθνο 123 ρικ.  ήκεξα ην 

ζύλνιν ησλ ηκεκάησλ ηεο Δγλαηίαο ζηελ ΄Ζπεηξν έρνπλ νινθιεξσζεί θαη δνζεί ζε θπθινθνξία κε 

εμαίξεζε κία γέθπξα κήθνπο 400 κ. (Σ9-Σ11) ζην ηκήκα ΄Αξαρζνο- Πεξηζηέξη, ε νπνία 

πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζεί ζην ακέζσο επόκελν δηάζηεκα. Ο απηνθηλεηόδξνκνο έρεη ηεηξάηρλε 

δηαηνκή πιάηνπο 22 κ. κε δύν ισξίδεο θπθινθνξίαο θαη Λσξίδα Έθηαθηεο Αλάγθεο (ΛΔΑ) αλά 

θαηεύζπλζε θαη δηαρσξηζκό ησλ δύν θιάδσλ κε new jersey. Πξόθεηηαη γηα ην δπζθνιόηεξν, 

ηερληθά, ηκήκα ηεο Δγλαηίαο νδνύ ιόγσ ηεο ηδηαίηεξα δύζθνιεο γεσκνξθνινγίαο ηεο δώλεο 

δηέιεπζήο ηνπ (ν άμνλαο ηέκλεη θάζεηα ηνλ νξεηλό όγθν ηεο Πίλδνπ) θαη ησλ ζνβαξώλ γεσινγηθώλ 

πξνβιεκάησλ πνπ θαζόξηζαλ ζε κεγάιν βαζκό ηηο επηινγέο ράξαμεο ηεο νδνύ. Πεξίπνπ ην 30% 

ηνπ κήθνπο ηεο Δγλαηίαο νδνύ ζηελ Ήπεηξν απνηειείηαη από κεγάια ηερληθά έξγα.  πγθεθξηκέλα 

θαηαζθεπάδνληαη 32 δίδπκεο ζήξαγγεο, πνπ θαιύπηνπλ κήθνο νδνύ 30 ρικ. πεξίπνπ (ζπλνιηθό 

κήθνο δηάηξεζεο αλεγκέλν ζε κνλό θιάδν 58 ρικ.).  Καηαζθεπάδνληαη επίζεο 7,5 ρικ. δηπιέο 

γέθπξεο (ή 15 ρικ. αλεγκέλα ζε κνλό θιάδν).  Πέληε (5) από ηηο γέθπξεο απηέο έρνπλ κήθνο 

κεγαιύηεξν από 500 κ.  Δπίζεο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί 13 Αληζόπεδνη Κόκβνη. 

Μεηαμύ ησλ κεγάισλ ηερληθώλ ηνπ ηκήκαηνο αλαθέξνληαη: 

 Ζ δίδπκε ζήξαγγα Γσδώλεο, κήθνπο 3,3 ρηιηνκέηξσλ αλά θιάδν θπθινθνξίαο 
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 Ζ δίδπκε ζήξαγγα Γξίζθνπ, κήθνπο 4,5 ρηιηνκέηξσλ αλά θιάδν θπθινθνξίαο, ε νπνία είλαη ε 

κεγαιύηεξε ηεο Δγλαηίαο νδνύ 

 Ζ δίδπκε ζήξαγγα Μεηζόβνπ, κήθνπο 3,5 ρηιηνκέηξσλ 

 Οη γέθπξεο Αξάρζνπ θαη Μεηζνβίηηθνπ Πνηακνύ. Πξόθεηηαη γηα ηερληθά έξγα κε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ ζε πεξηνρέο πςεινύ θπζηθνύ θάιινπο. Ζ γέθπξα ηνπ Αξάρζνπ πνηακνύ έρεη κήθνο 

1000 κέηξα πεξίπνπ, ελώ ε γέθπξα ζηνλ Μεηζνβίηηθν πνηακό κε κήθνο 530 κέηξα, έρεη πνιύ 

πςειά βάζξα (κεγαιύηεξα ησλ 100 κέηξσλ) θαη κεζαίν άλνηγκα 230 κέηξσλ. 

Ζ ρξεκαηνδόηεζε ησλ έξγσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ γίλεηαη από εζληθνύο θαη 

θνηλνηηθνύο πόξνπο (50%) ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Β΄θαη Γ΄ΚΠ (ΔΠ-ΟΑΛΛΑ θαη ΠΔΠ 

Ζπείξνπ) θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο.  Γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ηεο εζληθήο ζπλδξνκήο έρνπλ 

εμαζθαιηζζεί δάλεηα από ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ. 

 

Εηθόλα 10 Η Εγλαηία οδός. 

Τπάξρεη βέβαηα θαη ν παιαηόηεξνο νδηθόο άμνλαο Ζγνπκελίηζαο Σξηθάισλ, ν νπνίνο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο Δγλαηίαο νδνύ εμππεξεηεί ηηο ηνπηθέο κεηαθηλήζεηο ησλ θαηνίθσλ. Έλαο επηπιένλ 

ζεκαληηθόο νδηθόο άμνλαο μεθηλά από ηελ Ζγνπκελίηζα, θαη εμππεξεηώληαο όιεο ηηο παξάιηεο 

πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο θαηαιήγεη ζηελ Πξέβεδα, από όπνπ κέζσ ηεο ππνζαιάζζηαο δεύμεο 

Πξέβεδαο- Αθηίνπ εμππεξεηεί ηε ζύλδεζε κε ηε λνηηνδπηηθή θαη λόηηα Διιάδα. Δπίζεο, ε νδόο 

Ζγνπκελίηζαο- αγηάδαο εμππεξεηεί ηε ζύλδεζε ηεο ρώξαο κε ηελ Αιβαλία. 

ηελ Π.Δ Άξηαο έρεη θαηαζθεπαζηεί έλα κηθξό θνκκάηη ηεο Ηνλίαο νδνύ πεξηθεξεηαθά κε ηελ πόιε 

ηεο Άξηαο. Ζ Ηνλία Οδόο (Απηνθηλεηόδξνκνο 5, Α5) είλαη έλαο ζρεδηαζκέλνο θαη ππό 

θαηαζθεπή απηνθηλεηόδξνκνο ζηελ Διιάδα κε κήθνο 196 ρηιηόκεηξα. Θα μεθηλάεη από ηελ Πάηξα, 

θνληά ζην Ρίν Αραΐαο, ζα δηέξρεηαη από Μεζνιόγγη, Αγξίλην, Ακθηινρία, Άξηα θαη ζα θαηαιήγεη 

ζηα Ησάλληλα όπνπ ζα ζπλδέεηαη κε ηελ Δγλαηία. Δίλαη ηκήκα ηεο Δπξσπατθήο Οδνύ 55 (Δ55) από 
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ην Αληίξξην κέρξη θαη ηνλ Α/Κ Ακβξαθίαο, ελώ από εθεί έσο ηε ζύλδεζή ηνπ κε ηελ Δγλαηία νδό 

απνηειεί ηελ Δπξσπατθή νδό 951 (Δ951). Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία είλαη ε Νέα Οδόο, ε νπνία έρεη 

αλαιάβεη θαη έλα ηκήκα ηνπ Α1. Δίλαη ν δπζθνιόηεξνο ππό θαηαζθεπή Απηνθηλεηόδξνκνο. Ζ 

ράξαμε ηνπ δξόκνπ πεξλά από πνιύ δύζθνια αλάγιπθα εδάθνπο θαη θπξίσο είλαη πάλσ ζηε 

ξαρνθνθαιηά ηεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ. Ο δξόκνο μεθηλά κεηά ηε γέθπξα Ρίνπ- Αληηξξίνπ θαη 

ζπλερίδεη πεξλώληαο από ην Μεζνιόγγη, ην Αγξίλην, ηελ Ακθηινρία, ηελ Άξηα θηάλεη 

ζηα Ησάλληλα όπνπ θαη ζπλαληά ηελ Δγλαηία Οδό. Οη Ννκνί πνπ δηαζρίδεη είλαη νη 

Αηησιναθαξλαλίαο, Άξηαο, Πξέβεδαο, Ησαλλίλσλ θαη αλακέλεηαη λα δώζεη κεγάιε ώζεζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο πνπ ζεσξείηαη ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΔ από ηηο πην θησρέο ζηελ 

Δπξώπε. Ζ θαηαζθεπή ηνπ δξόκνπ πεξηιακβάλεη πνιπάξηζκεο ζήξαγγεο θαη γέθπξεο. Ζ δηαηνκή 

ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ έρεη πιάηνο 24,5 κ. θαη πεξηιακβάλεη 2 ισξίδεο θαη ΛΔΑ αλά θαηεύζπλζε κε 

δηαρσξηζηηθά, δεληξνθπηεκέλε λεζίδα πιάηνπο 2,5 κ. ηύπνπ New Jersey. 

 

Εηθόλα 11: Θολία οδός. 

8.2. Δπηβαηηθέο νδηθέο κεηαθηλήζεηο- ηδεξνδξνκηθό Γίθηπν 

Σν κεγαιύηεξν θνκκάηη ησλ επηβαηηθώλ κεηαθηλήζεσλ είλαη ρεξζαίεο θαη γίλνληαη κε δεκόζηα 

κεηαθνξηθά νρήκαηα ( ΣΑΞΗ, ΚΣΔΛ) . 

Ησάλληλα  

ΚΣΔΛ : Λεσθόξνο Παπαλδξένπ Γεσξγίνπ 45, Ησάλληλα, η.θ. 45444, δήκνο Ησαλληηώλ, λνκνο 

Ησαλλίλσλ http://www.ktelioannina.gr/ 

ΣΑΞΗ: 4ν ρικ Δζληθήο Οδνύ Ησαλλίλσλ - Αζελώλ, Ησάλληλα, 45500, Σει. 2651046777, 

6951046777, 6988046777, Ηζηνζειίδα http://www.taxiioannina.com/ 

 

 

 

http://www.ktelioannina.gr/
http://www.taxiioannina.com/
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Άξηα 

ΚΣΔΛ: Πιαηεία Κξπζηάιιε, Άξηα, Σει. 26810 27348, 26810 27692, Ηζηνζειίδα 

http://www.ktelartas.gr/ 

ΣΑΞΗ: Αλεκόκπισλ 123, Άξηα, 47100, Σει. 2681078332, Ηζηνζειίδα http://www.taxiartas.gr/ 

 

Πξέβεδα 

ΚΣΔΛ: Λ. Ησαλλίλσλ 205 α 48100, Πξέβεδα, ηει. 26820 22213 Ηζηνζειίδα 

http://www.ktelprevezas.gr/ 

ΣΑΞΗ: Βεληδέινπ Διεπζεξίνπ, Πξέβεδα - Παξαιία, 48100,  ηει. 2682023750 

Δηξήλεο 32, Πιεζίνλ Παιαηνύ ΚΣΔΛ, Πξέβεδα, 48100, ηει. 2682022887 

Σζαιδάξε Παλαγή, Πιεζίνλ Γηθαζηεξίσλ, Πξέβεδα, 48100, ηει. 2682028030 

 

Θεζπξσηία 

ΚΣΔΛ: 49 Μαξηύξσλ, Ζγνπκελίηζα, 46100, Ηζηνζειίδα http://www.ktel-thesprotias.gr/ 

ΣΑΞΗ: 23εο Φεβξνπαξίνπ 13Α, Ζγνπκελίηζα, 46100, ηει. 6947938261 

Κύπξνπ 52, Ζγνπκελίηζα, 46100, ηει. 6932490031 

 

 Γελ ππάξρεη ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Ζπείξνπ. Ζ απνπζία ηνπ ζηδεξόδξνκνπ 

ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλεπάξθεηα πθηζηάκελνπ νδηθνύ δηθηύνπ ζπκβάιιεη ζηελ πζηέξεζε ηεο 

Πεξηθέξεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ. Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη θαηά θαηξνύο έρνπλ αθνπζηεί 

ζρέδηα γηα ηε δεκηνπξγία ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο γλσζηήο σο ηδεξνδξνκηθή Δγλαηία. Ζ 

πηζαλνινγνύκελε δηαδξνκή είλαη Ζγνπκελίηζα - Ησάλληλα - Καιακπάθα - ηάηηζηα - Κνδάλε - 

Θεζζαινλίθε - Ακθίπνιε - Καβάια - Νέα Καξβάιε – Σνμόηεο κε δηαθιαδώζεηο ηάηηζηα - 

Καζηνξηά, Ακθίπνιε - Νέα Είρλε. 

8.3. Ληκάληα- Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο 

Σα ζεκαληηθόηεξα ιηκάληα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο είλαη ηεο Ζγνπκελίηζαο θαη ηεο Πξέβεδαο. Σν 

ιηκάλη ηεο Ζγνπκελίηζαο είλαη εζληθήο ζεκαζίαο θαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ιηκάληα ηεο 

ρώξαο. Καηέρεη ηελ δεύηεξε ζέζε αλάκεζα ζηνπο ιηκέλεο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο ζε θίλεζε 

επηβαηώλ  Σν ιηκάλη βξίζθεηαη ζην βόξεην άθξν ηεο Ζπείξνπ θαη είλαη θπζηθό. ύκθσλα κε ην 

ζρέδην ιηκεληθήο ζηξαηεγηθήο πνπ εθπόλεζε ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο (2012-2013) ν ιηκέλαο 

Ζγνπκελίηζαο θαζίζηαηαη Πύιε ύλδεζεο όρη κόλν ηεο Διιάδαο κε ηε ινηπή Δπξώπε, αιιά 

νιόθιεξεο ηεο Δπξώπεο κε ηα Βαιθάληα, ηνλ Δύμεηλν Πόλην θαη ηε Μέζε Αλαηνιή, κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο, άκεζα ζαιάζζηαο - νδηθήο θαη καθξνπξόζεζκα (κέζσ ηεο 

ζηδεξνδξνκηθήο Δγλαηίαο), ελζσκαηώλνληαο ην ζηδεξόδξνκν. ην ίδην ζρέδην ην ιηκάλη 

http://www.ktelartas.gr/
http://www.taxiartas.gr/
http://www.ktelprevezas.gr/
http://www.ktel-thesprotias.gr/
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ραξαθηεξίδεηαη σο ην πην δπλακηθό ηεο ρώξαο. Από ηηο αξρέο ηνπ 2012 έρνπλ νινθιεξσζεί ηα 

έξγα ηεο Α΄ Φάζεο θαηαζθεπήο ηνπ θαη πξνρσξνύλ απηά ηεο Β΄  θαη Γ΄ Φάζεο (2016). Με ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ην ιηκάλη ηεο Ζγνπκελίηζαο ζα απνηειεί έλαλ ζύγρξνλν κεγάιν ιηκέλα 

ηεο Μεζνγείνπ, κε επηβαηηθή, εκπνξηθή αιιά θαη ηνπξηζηηθή θίλεζε αθνύ από ην 2013 (κε ηελ 

νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ηεο Β΄ Φάζεο – ηνπξηζηηθόο ιηκέλαο) πξνζεγγίδνπλ ζε απηό κεγάια 

θξνπαδηεξόπινηα. Δπίζεο κε ηελ ζρεδηαδόκελε δεκηνπξγία εκπνξεπκαηηθνύ θέληξνπ κε έλα ηκήκα 

εληόο ηεο ιηκεληθήο δώλεο θαη ην δεύηεξν ζε κηθξή απόζηαζε από ην ιηκάλη, ζα εληζρπζεί 

ζεκαληηθά ε εκπνξηθή θίλεζε θαη ζα θαηαζηήζεη ηελ Ζγνπκελίηζα δηεζλέο δηακεηαθνκηζηηθό θέληξν. 

Όζνλ αθνξά ηελ είζνδν επηζθεπηώλ ζηελ ρώξα καο κέζσ ζαιάζζησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ γηα ηελ 

πεξίνδν Ηαλνπάξηνο-επηέκβξηνο 2012, από ην ιηκάλη ηεο Ζγνπκελίηζαο εηζήιζαλ 303.740 

επηζθέπηεο.  

 

 

Εηθόλα 12 Το ιηκάλη ηες Ηγοσκελίηζας. 

 

Σν ιηκάλη ηεο Πξέβεδαο είλαη εκπνξηθνύ ραξαθηήξα, αιιά θηινμελεί θαη ζεκαληηθό αξηζκό 

ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ. Μεηά ηε δεύμε ηνπ Αθηίνπ ην ιηκάλη ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο καξίλα πνπ 

εμππεξεηεί ηνπξηζηηθνύο ζθνπνύο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ην ιηκάλη είλαη θπζηθό θαη ε ιεθάλε ηνπ είλαη 

ζηνλ Ακβξαθηθό θόιπν. Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ππνδνκήο θαη ηνπ ηερληθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ , θαζώο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ.  Ζ αλαβάζκηζή ηνπ 

θαη ν ραξαθηεξηζκόο  ηνπ σο ιηκάλη εζληθνύ επηπέδνπ είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξηνρή  

γηαηί εθηόο απ’ ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζ’ απμεζεί θαηαθόξπθα θαη ε εκπνξηθή ηνπ θίλεζε . Θα 
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πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη ην ιηκάλη ηεο Πξέβεδαο ιόγσ ηεο επλντθήο ηνπ ζέζεο ζηνλ γεσγξαθηθό 

ρώξν ηεο Διιάδαο πξνβιέπνληαλ λα εμειηρζεί ζε  ζεκαληηθό εμαγσγηθό θαη εηζαγσγηθό ιηκέλα ηεο 

ρώξαο γηα ηελ εμππεξέηεζε θπξίσο ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Μάιηζηα κηα 

παιαηόηεξε γεληθή πξνγξακκαηηθή κειέηε ησλ κεηαθνξώλ γηα ηνλ Διιαδηθό ρώξν θαζόξηδε σο πην 

ζπκθέξνπζα νδό γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πξνο εμαγσγή γεσξγηθώλ πξντόλησλ ηεο Γπηηθήο 

Διιάδαο πξνο ηηο ρώξεο ηεο Δπξώπεο ηελ ζαιάζζηα νδό κέζσ ησλ ιηκέλσλ ηεο Πάηξαο θαη ηεο 

Πξέβεδαο. Απηόο είλαη άιισζηε θαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ην ιηκάλη ηεο Πξέβεδαο είρε 

ραξαθηεξηζηεί παιαηόηεξα σο  κεηαθνξηθή πύιε  εμαγσγήο ησλ πξντόλησλ ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη κεηαθνξάο ηνπο πξνο ηελ Γπηηθή θαη Κεληξηθή Δπξώπε κε απηνθίλεηα 

ςπγεία κέζσ νρεκαηαγσγώλ πινίσλ θαη έδσζε ην έλαπζκα θαηαζθεπήο ησλ λέσλ έξγσλ ηνπ 

ιηκαληνύ. Γπζηπρώο όκσο ζηε ζπλέρεηα ιόγσ έιιεηςεο επαξθώλ πηζηώζεσλ δελ θαηέζηε δπλαηό 

ηα έξγα ηνπ  ιηκαληνύ λα νινθιεξσζνύλ θαη λα πινπνηεζνύλ όπσο αξρηθά είραλ πξνβιεθζεί θαη 

κειεηεζεί (ηα θξεπηδώκαηα πεξηνξίζηεθαλ ζην κηζό από ην αξρηθά πξνβιεπόκελν ζρέδην)  κε 

ζπλέπεηα ζήκεξα ην ιηκάλη ηεο Πξέβεδαο λα ππνιεηηνπξγεί ζε ζρέζε κε ηελ πξννπηηθή πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε. Γηα ηνλ ξόιν απηό επηιέρηεθε ηειηθά ην ιηκάλη ηεο Ζγνπκελίηζαο. Χζηόζν ην 

ιηκάλη ηεο Πξέβεδαο απνηειεί ηνλ κνλαδηθό ( επίζεκα ραξαθηεξηζκέλν ) εκπνξηθό ιηκέλα ηεο 

Ζπείξνπ ελώ ην ιηκάλη ηεο Ζγνπκελίηζαο ιεηηνπξγεί θπξίσο σο επηβαηηθό ιηκάλη. 

Οη εηζαγσγέο κέζσ ηνπ ιηκαληνύ αθνξνύλ θπξίσο μπιεία, δσνηξνθέο, θαιακπόθη θαη δεκεηξηαθά 

ελώ νη εμαγσγέο είλαη ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλεο θαη αθνξνύλ θπξίσο εζπεξηδνεηδή, ρέιηα θαη 

βακβαθεξά λήκαηα.  Σνπο ζεξηλνύο κήλεο ην ιηκάλη ηεο Πξέβεδαο παξνπζηάδεη απμεκέλε θίλεζε ζε 

ζθάθε αλαςπρήο ππό Διιεληθή θαη μέλε ζεκαία ηα νπνία πξνζδέλνπλ ζην εζσηεξηθνύ ηνπ 

ιηκελίζθνπ πνπ ρξεζηκεύεη σο καξίλα ελώ κεξηθέο θνξέο θηάλνπλ θαη θξνπαδηεξόπινηα. 

Δπηπξόζζεηα , ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζα έρεη ε άκεζε αθηνπιντθή  

ζύλδεζε Πξέβεδαο – Ηηαιίαο . 
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Εηθόλα 13 Το ιηκάλη ηες Πρέβεδας 

Υξήζηκεο ηζηνζειίδεο: http://www.olig.gr/ 

ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ζπείξνπ ππάξρνπλ θαη κηθξόηεξα ιηκάληα-καξίλεο ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο όπσο ηα ιηκάληα ηεο Πιαηαξηάο, ησλ πβόησλ, ηεο Πάξγαο, 

ηεο Λπγηάο θαη ηεο Ακκνπδηάο. 

Σν ιηκάλη ησλ πβόησλ είλαη πεγή νηθνλνκηθήο θαη ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηνρή. Γηαζέηεη 

πνιιέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα ραιαξώζνπλ, 

λα δηαζθεδάζνπλ θαη λα απνιαύζνπλ ηηο θπζηθέο νκνξθηέο ηνπ ηόπνπ. ην ιηκάλη ζα βξείηε πνιιά 

εζηηαηόξηα, κπαξ, 

θαθεηέξηεο, παξαδνζηαθά 

καγαδηά, θ.ά., ηα νπνία 

κπνξείηε λα επηζθεθηείηε 

γηα λα απνιάπζεηε ην 

θαγεηό ζαο ή ηνλ θαθέ 

ζαο, λα θάλεηε ηα ςώληα 

ζαο ή απιά λα ραιαξώζεηε 

ζηε ζέα ησλ θαηαγάιαλσλ 

λεξώλ ηνπ Ηνλίνπ. 

 

Εηθόλα 14 Το ιηκάλη ηωλ 

πβόηωλ 

 

http://www.olig.gr/
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Εηθόλα 15 Το ιηκάλη ηες Πάργας 

Σν ιηκάλη ηεο Πάξγαο απνηειεί ην πην πνιπζύρλαζην ηνπξηζηηθό ζέξεηξν ηεο πεξηνρήο. ε θνληηλή 

απόζηαζε ππάξρνπλ νη παξαιίεο Κξπνλέξη, Πίζσ Κξπνλέξη (εληόο ηνπ νηθηζκνύ ηεο Πάξγαο), ν 

Βάιηνο θαη ην αξαθήληθν ζηα δπηηθά, ν Λίρλνο θαη ν Ατ Γηαλλάθεο ζηα αλαηνιηθά. Απέλαληη 

αθξηβώο από ηελ πόιε ππάξρεη ην γξαθηθό Νησί της Παναγιάς ζην νπνίν είλαη θηηζκέλε εθθιεζία 

θαζώο θαη κεζαησληθά ελεηηθά θαη γαιιηθά θηίζκαηα. 

 

 

 

Εηθόλα 16 Το ιηκάλη ηες Πιαηαρηάς 

Μεηά ηνλ ζεηζκό ηνπ 1979-80 νη πεξηζζόηεξνη θάηνηθνη ηεο Πιαηαξηάο κεηαθηλήζεθαλ από ηα 

νξεηλά ζεκεία ηνπ ρσξηνύ θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ παξαιία δεκηνπξγώληαο έλαλ παλέκνξθν 

νηθηζκό κε ζύγρξνλε ξπκνηνκία θαη σξαία θηίζκαηα. Δθεί αμηνπνίεζαλ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

θόιπνπ κε ηελ θαηαζθεπή ζύγρξνλνπ ιηκαληνύ, αζθαιήο Μαξίλαο Τπνδνρήο θαθώλ Αλαςπρήο 

σο θαη ηελ αλάδεημε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη ρώξνπ Πξαζίλνπ. Παξάιιεια έδσζαλ κεγάιε 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC_%CE%A0%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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ζεκαζία ζηελ θαζαξηόηεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηε θηινμελία ησλ Σνπξηζηώλ 

θαη άιισλ επηζθεπηώλ. Καηαζθεύαζαλ ζύγρξνλα ελνηθηαδόκελα δσκάηηα, εζηηαηόξηα, 

ςαξνηαβέξλεο, ληηζθνηέθ θαη ινηπά θέληξα αλαςπρήο.  

 

Δηθόλα 17 Σν ιηκάλη ηεο Λπγηάο 

Σν ιηκάλη ηεο Λπγηάο θηινμελεί κηθξά ςαξνθάηθα θαη ζπλδέεηαη κε ηελ παξαιία ηεο πεξηνρήο πνπ 

εθηείλεηαη ζε κεγάιν κήθνο. 

 

Δηθόλα 18 Σν ιηκάλη ηεο Ακκνπδηάο 

Σν ιηκάλη ηεο Ακκνπδηάο βξίζθεηαη ζηηο εθβνιέο ηνπ Αρέξνληα πνηακνύ, γλσζηνύ από ηε κεηαθνξά 

ησλ λεθξώλ ζην βαζίιεην ηνπ Άδε. Γηνηθεηηθά αλήθεη ζην Γήκν Φαλαξίνπ ηνπ Ννκνύ Πξεβέδεο θαη 

βξέρεηαη από ηα λεξά ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD
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Παξαθάησ παξαηίζεληαη ρξήζηκα ζηνηρεία θνξέσλ ηεο πεξηνρήο. 

Ληκελαξρείν Ζγνπκελίηζαο: ηει. 26650 99400 

Ληκελαξρείν Πξέβεδαο: ηει. 26820 22226 

Ληκελαξρείν Πάξγαο: ηει. 26840 31227 

Ληκελαξρείν πβνηώλ: ηει. 26650 93100 

Ληκεληθόο ζηαζκόο αγηάδαο: ηει. 26640 51915 

8.4. Αεξνδξόκηα- Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο 

Οη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή εθηεινύληαη θπξίσο από ην αεξνδξόκην 

Ησαλλίλσλ θαη ην αεξνδξόκην ηνπ Αθηίνπ. Ο αεξνιηκέλαο ησλ Ησαλλίλσλ ιεηηνπξγεί κε εζληθέο 

πηήζεηο θαη παξνπζηάδεη απμαλόκελε ζπλνιηθή κέζε πιεξόηεηα ησλ αεξνζθαθώλ θαηά ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία. Σν επίπεδν ησλ ππνδνκώλ ζην αεξνδξόκην Ησαλλίλσλ δπζρεξαίλεη ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζεκαληηθνύ πεξηθεξεηαθνύ θαη δηαπεξηθεξεηαθνύ ξόινπ πνπ δύλαηαη λα δηαδξακαηίζεη, ελώ ε 

δόκεζε ηεο πεξηβάιινπζαο ζην αεξνδξόκην πεξηνρήο πεξηνξίδεη ηηο δπλαηόηεηεο επέθηαζήο ηνπ.  

Οη πεξηνρέο ηεο Πξέβεδαο θαη ηεο Άξηαο εμππεξεηνύληαη θπξίσο από ην αεξνδξόκην ηνπ Αθηίνπ. Ζ 

θίλεζε ηνπ αεξνδξνκίνπ όζνλ αθνξά ηηο πηήζεηο εζσηεξηθνύ είλαη ρακειή. Αμηόινγε θίλεζε 

παξνπζηάδεηαη ζην Άθηην θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο από έθηαθηεο πηήζεηο κε ηνπξίζηεο γηα 

Λεπθάδα θαη Πξέβεδα, ηδηαίηεξα από ην εμσηεξηθό. 

ηνηρεία αεξνδξνκίνπ Ησαλλίλσλ: 

Σειεθσληθό θέληξν:  26510 - 83600, 83602, FAX: 26510 – 74192, E-MAIL: kaiotl@otenet.gr  

ηνηρεία αεξνδξνκίνπ Αθηίνπ: 

Σειεθσληθό θέληξν: 26820 – 26113, Fax: 26820 – 28824, Δ-MAIL: kaak@hcaa.gr 

 

 

mailto:kaiotl@otenet.gr
mailto:kaak@hcaa.gr
mailto:kaak@hcaa.gr
mailto:kaak@hcaa.gr
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9. Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλωλίαο  

9.1. Αζύξκαην Γίθηπν 

ην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Eπξπδσληθέο ππνδνκέο αζύξκαηεο πξόζβαζεο, ππεξεζηώλ θαη 

εθαξκνγώλ ζηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Θεζπξσηίαο» πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνκήζεηα, 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία εμνπιηζκνύ γηα ηε δεκηνπξγία Αζύξκαησλ εκείσλ Πξόζβαζεο 

(Wireless Hotspots) ζε ππαίζξηνπο ρώξνπο.  

Σα εγθαηεζηεκέλα ΑΠ παξέρνπλ επξπδσληθέο ππεξεζίεο πξόζβαζεο ζην Γηαδίθηπν γηα ηνπο 

πνιίηεο. Σα ζεκεία εγθαηάζηαζεο ησλ πζθεπώλ Αζύξκαηεο Πξόζβαζεο (ΑΠ - Access Points) 

είλαη:  

 Ζ πξνβιήηα ζηα ύβνηα 

 Ζ θεληξηθή πιαηεία ζηελ Ζγνπκελίηζα 

 Ζ πξνβιήηα ζηε αγηάδα 

Δπηπξόζζεηα αλαπηύρζεθαλ ηζηνζειίδεο πξόζβαζεο ησλ ρξεζηώλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Hotspot 

πνπ πεξηέρνπλ: Δθαξκνγή πνιπκεζηθνύ πεξηερνκέλνπ (multimedia content), Δθαξκνγή 

Δλεκεξσηηθνύ / Δθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ, Δθαξκνγή ςπραγσγίαο, Δθαξκνγή πνπ βαζίδεηαη 

ζηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε (Location Based Services) , Τπεξεζίεο πεξηαγσγήο 

(roaming), Δθαξκνγή ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο ηεο ΝΑΘ κε ηνπο πνιίηεο, Δθαξκνγή 

δεκνζθνπήζεσλ / ζθπγκνκεηξήζεσλ. 

Άιιεο πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ αζύξκαηα δίθηπα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Θεζπξσηίαο είλαη ε 

πόιε ηεο Παξακπζηάο, ν δήκνο Φηιηαηώλ, ε ηνπηθή Κνηλόηεηα Γαξδηθίνπ. 
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Εηθόλα 14 Ζώλες θάισυες αζύρκαηοσ δηθηύοσ ζηελ Παρακσζηά. 

 

Εηθόλα 15 Ζώλε θάισυες αζύρκαηοσ δηθηύοσ ζηο Γαρδίθη. 

Ο δήκνο Ησαλλίλσλ κέρξη ζηηγκήο έρεη εγθαηαζηήζεη θαη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ζπλνιηθά πέληε 

αζύξκαηα δίθηπα πνπ απιώλνληαη ζηελ πόιε ησλ Ησαλλίλσλ. Σν πξώην ρξνληθά δίθηπν 

εγθαηαζηάζεθε ζηελ Κεληξηθή πιαηεία, ελώ ηα ππόινηπα βξίζθνληαη ζην Πάξθν Κάηζαξε - Αξρ. 

Μαθαξίνπ, ζηελ πιαηεία Μαβίιε, ζην πάξθν Ληζαξίηζηα - Γεκαξρείν θαη ζηηο νδνύο 28εο 

Οθησβξίνπ, Βειαξά αιιά θαη ζηε δεκνηηθή Πηλαθνζήθε. 
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9.2. ύζηεκα Πεξηήγεζεο κλεκείωλ «Epirus Treasures» 

Πξόθεηηαη γηα έλα εμειηγκέλν ζύζηεκα πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα πεξηήγεζεο ζε κλεκεία θαη 

από ηνπο ηέζζεξηο λνκνύο ηεο Ζπείξνπ. Έρεη αλαπηπρζεί ζε 7 δηαθνξεηηθέο γιώζζεο. Ο 

ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα πεξηεγεζεί εύθνια ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο πνπ πεξηιακβάλεη ε 

εθαξκνγή όπσο αξραηνινγηθνί ρώξνη, βπδαληηλά κνπζεία, ηζηνξηθνί ρώξνη θαη λα παξαθνινπζήζεη 

ηηο πξνηεηλόκελεο δηαδξνκέο. Γηα θάζε κλεκείν πεξηιακβάλνληαη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή, ηξεηο 

θσηνγξαθίεο θαη έλα βίληεν κε πεξηγξαθή. Αθόκε παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ηνπ 

κλεκείνπ ζε ράξηε αιιά θαη ε δξνκνιόγεζε ηνπ ρξήζηε από ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη πξνο ην 

κλεκείν. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα θνηλνπνίεζεο ζηα δηάθνξα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο. 

Σέινο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηεβάζεη ηελ εθαξκνγή γηα ινγηζκηθά Android θαη iOS, λα 

παξαθνινπζήζεη έλα ηξηζδηάζηαην ληνθηκαληέξ θαη λα ζπιιέμεη δηάθνξεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

(θηει, ηαμί, αζηπλνκία θιπ). Ζ εθαξκνγή δηαηίζεηαη εδώ: http://epirustreasures.gr/ 

9.3. Γνξπθνξηθή πξνζηαζία γηα ηνπο θπζηθνύο πόξνπο ηεο 

Ζπείξνπ (SSM NATURE) 

Σν επξσπατθό έξγν «Καηλνηόκεο δξάζεηο δνξπθνξηθήο παξαθνινύζεζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ θπζηθώλ πόξσλ», κε αθξσλύκην SSMNatuRe Πξόθεηηαη γηα έλα 

νινθιεξσκέλν πιαίζην πξνζηαζίαο ηνπ δαζηθνύ πινύηνπ ζηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή Διιάδαο 

–Αιβαλίαο. Σν έξγν αθνξά ηελ παξαθνινύζεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ ηεο πεξηνρήο κε ηε 

ρξήζε ζπζηεκάησλ ιήςεο θαη επεμεξγαζίαο δνξπθνξηθώλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη ηόζν 

από ηνλ Δπξσπατθό Μεηεσξνινγηθό Οξγαληζκό (Eumesat) όζν θαη από ηελ Γηαζηεκηθή 

Τπεξεζία ησλ ΖΠΑ (NASA), ηα νπνία ζε ζπλδπαζκό κε πξνεγκέλα γεσγξαθηθά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (GIS) κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ κηα ζεκαληηθή ππνδνκή πνπ λα 

ζπκβάιεη ζηε δηαρείξηζε θξίζεο θαηά ηε δηάξθεηα θπζηθώλ ή ηερλνινγηθώλ θαηαζηξνθώλ, 

όπσο ππξθαγηέο, ζεηζκηθή δξαζηεξηόηεηα, πιεκκύξεο, αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα, αιιά θαη 

ζηελ παξαθνινύζεζε βιάζηεζεο, θαη άιισλ θπζηθώλ πόξσλ ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο, 

θιπ. 

Σν ζύζηεκα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζε ηξία ζηάδηα: 

 Πξόιεςεο, (πρ. επηθηλδπλόηεηα ππξθαγηάο ή πηζαλόηεηα πιεκκύξαο, ζρέδηα 

αληηκεηώπηζεο, κειέηε βέιηηζησλ πξαθηηθώλ) 

 Γηαρείξηζεο Δλδερνκέλε Κξίζεο ή πεξηβαιινληηθήο κεηαβνιήο (πρ. εληνπηζκόο 

ζεκαληηθόηεξσλ κεηώπσλ ππξθαγηώλ, εμέιημε ζεηζκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, εθδήισζε 

αθξαίσλ  θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ   

http://epirustreasures.gr/
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 Απνηίκεζεο θαη αλαθνξάο πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ. (πρ. απνηίκεζε θακέλσλ 

εθηάζεσλ, πεξηνρέο κε θάιπςε ζε λεξό, ρηόλη, θαπλό). 

Μία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε απνζηνιή εηδνπνηήζεσλ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο (sms) αιιά θαη e-mail ζε πεξίπησζε πνπ αληρλεπζεί έληνλν θαηξηθό 

θαηλόκελν, ζεηζκόο ή ππξθαγηά ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο. 

Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από πόξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά 75% θαη 

πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ δηαζπλνξηαθνύ πξνγξάκκαηνο Διιάδα – Αιβαλία 2007 – 

2013. 

9.4. Έξγν «Οδπζζέαο» 

Σν έξγν Οδπζζέαο έρεη εληαρζεί ζην επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» ηνπ 

Γ’ Κνηλνηηθνύ Πιαηζίνπ ηήξημεο θαη είλαη ζπγρξεκαηνδνηνύκελν, θαηά 80% από ην Δπξσπατθό 

Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη 20% από Δζληθνύο πόξνπο. Πξόθεηηαη γηα κηα ηζηνζειίδα, 

έλα θόκβν ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ πνπ απνηππώλεη έξγα, δεκηνπξγίεο θαη επηηεύγκαηα ηνπ 

Διιεληθνύ πνιηηηζκνύ ρηιηάδσλ εηώλ. Ο ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα πινεγεζεί ζην ράξηε ηεο 

Διιάδαο, λα εμεξεπλήζεη ηηο πεξηνρέο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη λα αλαθαιύςεη κνπζεία, κλεκεία 

θαη αξραηνινγηθνύο Υώξνπο. Οη πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ράξηε δίλνπλ δπλαηόηεηεο πεξηήγεζεο 

ζε όινπο ηνπο λνκνύο ηεο ρώξαο θαη επηηξέπνπλ ηε ζπιινγή δηνηθεηηθώλ, γεσγξαθηθώλ θαη 

πνιηηηζηηθώλ πιεξνθνξηώλ. Όιεο νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη εδώ: 

http://odysseus.culture.gr/a/map/gmap.jsp  

9.5. Άιιεο παξνρέο 

Γήκνο Ησαλλίλσλ 

Σα έξγα πνπ έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί ζην πιαίζην ηεο λέαο ςεθηαθήο επνρήο ζην δήκν Ησαλληηώλ 

είλαη, εθηόο ηνπ αζύξκαηνπ δηθηύνπ, ε ςεθηαθή θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε βηνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ 

θαη θαιιηηερληθώλ έξγσλ 700 Ζπεηξσηώλ δεκηνπξγώλ ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά, κε ηελ νλνκαζία 

Γηάλλελα θαη ύγρξνλε Γεκηνπξγία. ην ζύζηεκα νξγαλώλνληαη εηθνληθέο εθζέζεηο θαη δηάθνξα 

ειεθηξνληθά θαη πνιηηηζηηθά δξώκελα. Δπίζεο, έλα άιιν έξγν είλαη ε ςεθηνπνίεζε θαη ηεθκεξίσζε 

πιηθνύ πνπ αθνξά ζηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηεο Ζπείξνπ. Πεξηιακβάλεη 2500 θσηνγξαθίεο 

(Δζληθνί Δπεξγέηεο, παξαδνζηαθέο, δηαηεξεηέεο νηθίεο θαη θηίζκαηα Ζπείξνπ, γεθύξηα θαη 

ιεπθώκαηα), 760 βηβιία από δηάθνξεο ζπιινγέο, 400 κνπζεηαθά αληηθείκελα από ηα Μνπζείν 

Φώηε Ραπαθνύζε θαη 100 ηεθκήξηα δηαθόξσλ εηδώλ. Σν πιηθό είλαη πξνζβάζηκν κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηύνπ από ην portal ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη νλνκάδεηαη Ζπεηξσηηθή Φεθίδα. 

Μηα αθόκε εθαξκνγή είλαη θαη ην Παξάζπξν ζηνπο Θξύινπο ησλ Ησαλλίλσλ πνπ απνηειεί 

ζπιινγή, ηεθκεξίσζε θαη ςεθηνπνίεζε εθζεκάησλ από ηηο ζπιινγέο ηνπ Γεκνηηθνύ Μνπζείνπ θαη 

http://odysseus.culture.gr/a/map/gmap.jsp
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ηεο Γεκνηηθήο Πηλαθνζήθεο (ζπιινγέο 50 Μεηαβπδαληηλώλ εηθόλσλ, 80 έξγσλ ραξαθηηθήο,140 

ζρεδίσλ-πδαηνγξαθηώλ, 350 πηλάθσλ δσγξαθηθήο). Δπίζεο ςεθηνπνηήζεθε ην αξρείν απνθάζεσλ 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ από ην 1913. πλνιηθά έρνπλ ςεθηνπνηεζεί κέρξη ζηηγκήο 42.000 

ζειίδεο απνθάζεσλ κέρξη ην έηνο 1991. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο 

εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηώλ, ε ΔΝΟΗΑ όπσο νλνκάδεηαη, κέζσ ηεο νπνίαο νη πνιίηεο κπνξνύλ λα 

ππνβάινπλ αηηήζεηο γηα κηα ζεηξά πηζηνπνηεηηθώλ αιιά θαη λα ππνβάιινπλ αηηήκαηα γηα δηάθνξα 

ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινύλ. Σέινο πξνζθέξεηαη ηόζν ζηνπο θαηνίθνπο όζν θαη ζηνπο 

επηζθέπηεο ηεο πόιεο ε δπλαηόηεηα κηαο ειεθηξνληθήο μελάγεζεο ζηελ πόιε, κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο Xenagos, ζηελ νπνία έρνπλ θαηαγξαθεί ηα αμηνζέαηα θαη ηα κλεκεία ησλ Ησαλλίλσλ. 

Δθαξκνγέο νη νπνίεο ζα δεκηνπξγεζνύλ ζην εγγύο κέιινλ είλαη έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο ησλ 

κεηαθνξώλ, έλα ζύζηεκα ηαηξηθώλ κεηξήζεσλ θαη έλα ειεθηξνληθήο δηαβνύιεπζεο. 

Γήκνο νπιίνπ 

Ο δήκνο νπιίνπ πξνζθέξεη ζηνπο δεκόηεο έλα ζύλνιν από ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Οξηζκέλεο 

από απηέο ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο είλαη ε δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ειεθηξνληθώλ 

πιεξσκώλ ησλ θιήζεσλ πξνζηίκσλ ΚΟΚ, ησλ δεκνηηθώλ θόξσλ θαη ησλ ινγαξηαζκώλ ύδξεπζεο 

κε ρξήζε Web Banking, ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο αηηεκάησλ, θαηαγγειηώλ, παξαπόλσλ ή άιισλ 

πξνηάζεσλ πξνο ην Γήκν, νη νπνίεο αθνξνύλ παξαιήςεηο θαη ελέξγεηεο νη νπνίεο άπηνληαη ηεο 

αξκνδηόηεηαο ηνπ Γήκνπ, ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο αίηεζεο γηα ιήςε θάπνηνπ από ηνπο 

δηαζέζηκνπο ηύπνπο πηζηνπνηεηηθώλ. Καζίζηαηαη επίζεο δπλαηή ε παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο 

ηεο αίηεζεο νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη ε επηινγή ηνπ ηξόπνπ παξαιαβήο κέζα από κηα ζεηξά 

δηαζέζηκσλ ηξόπσλ. 


