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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

  Η παρούσα πτυχιακή εργασία µε τίτλο «Εκτίµηση πληµµυρικών παροχών στη 

περιοχή Λαψίστα του Ν. Ιωαννίνων µε τη βοήθεια των GIS» εκπονήθηκε στα πλαίσια 

του προγράµµατος προπτυχιακών σπουδών του τµήµατος Γεωπληροφορικής και 

Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών, του Τεχνολογικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Σερρών. 

 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των περιβαλλοντικών 

χαρακτηριστικών της λεκάνης στην περιοχή Λαψίστα του Ν. Ιωαννίνων, η µελέτη και 

η εξαγωγή συµπερασµάτων για τον συντελεστή απορροής στην ευρύτερη λεκάνη της 

περιοχή µελέτης µας. 

Η εφαρµογή αναπτύχθηκε στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Ηπείρου για την 

Υδρολογική Λεκάνη της λίµνης Παµβώτιδας. Η λεκάνη απορροής της περιοχής 

µελέτης αποτελεί χαρακτηριστικό δείγµα λεκάνης απορροής του ελλαδικού χώρου, 

λόγω της ανοµοιοµορφίας του ανάγλυφου της περιοχής και της συχνότητας των 

βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων που παρουσιάζονται στη περιοχή και της 

ποικιλοµορφίας της βλάστησης και το µέγεθος των καλλιεργούµενων εκτάσεων, των 

εδαφικών στοιχείων, καθώς και η λίµνη Παµβώτιδα που αποτελούν πρόσθετους 

λόγους για την αξιολόγηση της περιοχής. Καθοριστικό επίσης λόγο έπαιξε η 

συνολική έκταση της λεκάνης (περίπου 47 τετραγωνικά χιλόµετρα) και η δυνατότητα 

διαχωρισµού της σε υπολεκάνες. 

Στην παρούσα εργασία αρχικά γίνεται αναφορά στην γεωγραφική θέση της 

λεκάνης απορροής της περιοχής µελέτης, δίνονται τα ιστορικά στοιχεία της περιοχής 

και αναλύεται το βιοτικό και το αβιοτικό περιβάλλον όπου η πανίδα και κυρίως η 

ιχθιοπανίδα είναι πλούσια και αρκετά ποικίλη, ιδιαίτερα σε σύγκριση µε τη χλωρίδα 

της.  

Στην συνέχεια υπάρχει ο ευτροφισµός της λίµνη Παµβώτιδας, η 

παραγωγικότητα, οι παράγοντες και οι δραστηριότητες που απειλούν τις λίµνες και 

τέλος οι µελέτες και τα συµπεράσµατα για την λίµνη Παµβώτιδα.    

 

 
 
 



Στο επόµενο στάδιο επίσης δίνονται τα µετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής 

µελέτης όπου καταγράφονται οι αρνητικές επιπτώσεις στην γεωργία, στην 

κτηνοτροφία από τις βροχοπτώσεις, τις χιονοπτώσεις και τους ισχυρούς ανέµους που 

επικρατούν στην περιοχή µελέτης τους χειµερινούς µήνες του χρόνου. 

Το κεφάλαιο που ακολουθεί εστιάζει στην µορφολογία, στην γεωλογία και 

στην εδαφολογία της περιοχής µελέτης δίνοντας στοιχεία για τους γεωλογικούς και 

εδαφολογικούς σχηµατισµούς.  

Αφού ολοκληρώθηκε η περιβαλλοντική µελέτη της περιοχής µας η οποία 

βασίστηκε σε µια περιβαλλοντική µελέτη για τη λίµνη Παµβώτιδα, αφού δεν 

µπορούσε να γίνει αλλιώς καθώς η λίµνη Λαψίστα έχει αποξηρανθεί εδώ και πολλά 

χρόνια σειρά είχε η διαµόρφωση και συλλογή των δεδοµένων προς υπολογισµό των 

παροχών της περιοχής µας. 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν λοιπόν γίνεται αναφορά για τους τρόπους 

συλλογής των απαραίτητων δεδοµένων ( χάρτες, κείµενα, µελέτες κ.α.) επίσης 

αναφέρονται αναλυτικά τα λογισµικά που επιλέχθηκαν καθώς επίσης και τα 

υπόβαθρα που χρειάστηκε να βρούµε µε τις ιδιότητες τους µέχρι να φτάσουµε στο 

τελικό στάδιο των υπολογισµών. Τέλος παρατείθεται αναλυτικά οι τύποι, οι πίνακες, 

καθώς επίσης και οι χάρτες που εξάγαµε µέσα απο τους οποίους είναι εµφανή τα 

αποτελέσµατα των υπολογισµών µας. Μέσα σε όλα τα παραπάνω υπάρχουν 

αναλυτικές πληροφορίες για κάθε λογισµικό για κάθε υπόβαθρο και κάθε είδους 

έννοια αναλυτικά προς διευκόλυνση του αναγνώστη.  



 


