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Εισαγωγή  

Σκοπός του Επιχειρησιακού 

Σκοπός  του  επιχειρησιακού  προγράμματος  είναι  η  καταγραφή  και  
αξιολόγηση  της  υφιστάμενης  κατάστασης  του  Δήμου  Ζηρού,  τόσο  όσον  αφορά  
το  εξωτερικό  του  περιβάλλον  όσο  και  το  εσωτερικό  αυτού.  Σε  σχέση  με  το  
εξωτερικό  περιβάλλον,  η  ανάλυση  των  στοιχείων  δομείται  σε  τέσσερις  
θεματικούς  τομείς  οι  οποίοι  αφορούν : 

 Τη  γενική  εικόνα  του  Δήμου  ( διοικητική  οργάνωση,  βασικά  
πληθυσμιακά  στοιχεία,  παρουσίαση  Δημοτικών  Ενοτήτων ). 

 Το  θεματικό  τομέα  « Περιβάλλον  και  Ποιότητα  Ζωής ». 

 Το  θεματικό  τομέα  « Κοινωνική  Πολιτική,  Παιδεία,  Πολιτισμός  και  
Αθλητισμός ». 

 Το  θεματικό  τομέα  « Τοπική  οικονομία  και  Απασχόληση ». 

Από  την  άλλη,  η  καταγραφή  και  ανάλυση  του  εσωτερικού  περιβάλλοντος  
του  Δήμου  Ζηρού  περιλαμβάνει  την  καταγραφή  και  παρουσίαση : 

 Των  Οργάνων  Διοίκησης  και  των  Επιτροπών  του, 

 Των  Δημοτικών  Υπηρεσιών  και  των  Νομικών  Προσώπων  του, 

 Του  Ανθρώπινου  Δυναμικού  του, 

 Της  Οικονομικής  Κατάστασης  και  λειτουργίας  του. 

Διαδικασίες  Κατάρτισης  Επιχειρησιακού  Προγράμματος 

Η  εκπόνηση  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  περιλαμβάνει  διακριτές  
φάσεις  με  επιμέρους  βήματα,  με  σκοπό  να  προσεγγιστούν  και  να  αναλυθούν  
συστηματικά  όλες  εκείνες  οι  παράμετροι  και  όλοι  οι  συντελεστές  που  
επηρεάζουν  και  καθορίζουν  το  πλαίσιο  λειτουργίας  και  ανάπτυξης  του  Δήμου.  
Τα  βήματα  που  περιλαμβάνονται  σε  κάθε  φάση  του  Έργου  περιγράφονται  
συνοπτικά  στη  συνέχεια. 

Βήμα  1ο :  Προετοιμασία  και  οργάνωση  

Το  πρώτο  βήμα  αφορά  στην  προετοιμασία  και  οργάνωση  της  όλης  
διαδικασίας  κατάρτισης  του  επιχειρησιακού  προγράμματος,  µέσω  ενεργειών  
όπως  η  διατύπωση  των  αρχικών  κατευθύνσεων  της  δημοτικής  αρχής,  η  
οργάνωση  και  ο  προγραμματισμός  του  έργου  και  η  ενημέρωση  των  
προϊσταμένων  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  και  των  Νομικών  Προσώπων.  
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Βήμα  2ο : Συνοπτική  περιγραφή  και  αξιολόγηση  της  υφιστάμενης  
κατάστασης  της  περιοχής  του  Δήμου  

Σε  αυτό  το  βήμα  περιγράφεται  συνοπτικά  η  γενική,  μακροσκοπική  εικόνα 
της  περιοχής  του  Δήμου  και  αναφέρονται  τα  γεωγραφικά,  πληθυσμιακά,  
κοινωνικά,  οικονομικά,  πολεοδομικά,  περιβαλλοντικά  και  αναπτυξιακά  
χαρακτηριστικά  της.  Στη  συνέχεια  αξιολογείται  η  κατάσταση  της  περιοχής  και  
εντοπίζονται  τα  κρίσιμα  ζητήματα  τοπικής  ανάπτυξης  σε  κάθε   θεματικό  τομέα 
.  Χρησιμοποιήθηκαν  στατιστικά  στοιχεία  καθώς  και  στοιχεία  από  άλλες  μελέτες  
που  αφορούν  στην  περιοχή  του  Δήμου  αλλά  και  πηγές  όπως  το  προηγούμενο  
επιχειρησιακό  σχέδιο  του  Δήμου  Ζηρού,  η  βιβλιογραφία,  η  αρθρογραφία  και  
το  διαδίκτυο.  

Βήμα  3ο : Συνοπτική  περιγραφή  και  αξιολόγηση  του  Δήμου  και  των  
Νομικών  προσώπων  του  ως  Οργανισμών  

Το  γραφείο  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής  σε  
συνεργασία  µε  τους  προϊστάμενους  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  και  των  
Νομικών  Προσώπων,  περιέγραψαν  και  αξιολόγησαν  συνοπτικά  τα  βασικά  
λειτουργικά,  οργανωτικά  και  οικονομικά  χαρακτηριστικά  της  κάθε  υπηρεσίας. 

Βήμα  4ο :  Καθορισμός  της  στρατηγικής  του  Δήμου  

Σκοποί  του  βήματος  είναι :  α )  Η  διατύπωση  του  οράματος  και  των  
αρχών  λειτουργίας,       β ) Η  επιλογή  της  στρατηγικής  που  θα  ακολουθήσει  ο  
Δήμος  µέσω  του  καθορισμού  γενικών  στόχων  και  πολιτικών  δράσης  και  γ )  Η  
ομαδοποίηση  των  γενικών  στόχων  σε  Άξονες  και  Μέτρα.  Οι  ενέργειες  αυτές  
οριοθετούνται  από  την  Δημοτική  Αρχή  σε  συνεργασία  με  το  γραφείο  
Προγραμματισμού,  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής,  µε  βάση  τα  συμπεράσματα  
της  αξιολόγησης  του  εσωτερικού  και  εξωτερικού  περιβάλλοντος  του  Δήμου,  το  
ευρωπαϊκό,  εθνικό  και  περιφερειακό  αναπτυξιακό  πλαίσιο  και  τις  
προτεραιότητες  που  έχουν  τεθεί. 

Βήμα  5ο : Έγκριση  του  στρατηγικού  σχεδίου  και  διαδικασίες  
διαβούλευσης  

Το  τελευταίο  βήμα  για  την  ολοκλήρωση  του  Στρατηγικού  Σχεδιασμού  
περιλαμβάνει  τις  εξής  ενέργειες :  

 Το  γραφείο  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής  υποβάλλει  
το  σχέδιο  Στρατηγικού  Σχεδιασμού  ( Α΄  Φάση  Επιχειρησιακού  Σχεδίου )  
στην  Εκτελεστική  Επιτροπή,  η  οποία  το  εισηγείται  στο  Δημοτικό  
Συμβούλιο  για  συζήτηση  και  ψήφιση. 
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 Έγκριση  του  Στρατηγικού  Σχεδίου  ( το  οποίο  αποτελεί  
προπαρασκευαστική  πράξη  της  διαδικασίας  κατάρτισης  του  
Επιχειρησιακού  Προγράμματος )  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο.  

 Το  εγκεκριμένο  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  σχέδιο  Στρατηγικού  
Σχεδιασμού  τίθεται  προς  συζήτηση  στη  Δημοτική  Επιτροπή  
Διαβούλευσης  ( άρθρο  76  του  Νόμου   3852/2010 ).  

 Δημοσιοποίηση  του  σχεδίου  Στρατηγικού  Σχεδιασμού  για  διαβούλευση,  
τουλάχιστον  επί  δύο  ( 2 )  εβδομάδες  με  καταχώρηση  στην  ιστοσελίδα  
του  Δήμου,  καθώς  και  με  κάθε  άλλο  πρόσφορο  μέσο.  Κατά  τη  διάρκεια  
της  δημοσιοποίησης  υποβάλλονται  προτάσεις,  εγγράφως  ή  ηλεκτρονικά  
( παράγραφο  3  η  οποία  αναριθμήθηκε  σε  4  του  άρθρου  2  του  Π. Δ. 
185/2007 ).  

 Σύνοψη  των  συμπερασμάτων  των  διαδικασιών  διαβούλευσης,  στην  
οποία  περιλαμβάνονται  οι  προτάσεις  ομαδοποιημένες  ανά  Άξονα,  
Μέτρο  και  Στόχο  και  ενημέρωση  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  και  των  
αρμόδιων  υπηρεσιών.  

 Εφόσον  κρίνεται  απαραίτητο  από  την  Εκτελεστική  Επιτροπή,  με  βάση  τα  
συμπεράσματα  της  διαβούλευσης,  αναθεωρούνται  σημεία  του  
Στρατηγικού  Σχεδίου  και  ολοκληρώνεται  η  Α’  Φάση.  

6. Η  κατάρτιση  της  Β’  Φάσης  του  Προγράμματος  που  αναφέρεται  στον  
επιχειρησιακό  και  οικονομικό  προγραμματισμό,  θα  ολοκληρωθεί  µε  τα  
ακόλουθα  βήματα :  

Βήμα  1ο  : Κατάρτιση  σχεδίων  δράσης  

Βήμα  2ο  : Πενταετής  προγραμματισμός  των  δράσεων  

Βήμα  3ο : Οικονομικός  προγραμματισμός  ( Εκτίμηση  των  εσόδων  και  των  
πηγών χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  των  δράσεων )  

Βήμα  4ο : Ολοκλήρωση  του  προγράμματος  &  τελικές  ενέργειες  
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Κεφάλαιο  1ο : Συνοπτική  περιγραφή – Αξιολόγηση  Υφιστάμενης  κατάστασης 

1.1  ΓΕΝΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ 

Βασικά  Χαρακτηριστικά  της  περιοχής  του  Δήμου 

Ο  Δήμος  Ζηρού  βρίσκεται  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Πρέβεζας,  στο  
Νότιο  τμήμα  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  συστάθηκε  με  το  Πρόγραμμα  
Καλλικράτης.  

Προέκυψε  από  την  συνένωση  των  προϋπαρχόντων  Δήμων  Φιλιππιάδος,  
Θεσπρωτικού  και  Ανωγείου  και  της  Κοινότητας  Κρανέας.  Έδρα  του  Δήμου  
ορίστηκε  η  Φιλιππιάδα. 

 

Εικόνα 1: Γεωγραφική θέση Δήμου Ζηρού  

Το  σύνολο  των  εκτάσεων  ανέρχεται  σε  386.15 τετραγωνικά  χιλιόμετρα  και  
χαρακτηρίζονται  από  ορεινές  περιοχές  όπως  η  Δημοτική  Ενότητα  Ανωγείου  και  
Κρανέας,  και  πεδινές  όπως  η  Δημοτική  Ενότητα  Θεσπρωτικού  και  Φιλιππιάδας.  

Στην  περίοδο  1981 – 2011  με  βάση  τα  στοιχεία  των  απογραφών  της  
ΕΣΥΕ,  ο  πληθυσμός  της  περιοχής  μειώθηκε  αισθητά.  Το  ποσοστό  μείωσης  είναι  
περίπου  20 %.  Η  μείωση  του  πληθυσμού  μαρτυρά  το  φαινόμενο  της  
πληθυσμιακής  αποψίλωσης,  που  σταδιακά  συντελείται  κατά  την  τελευταία  
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50ετία.  Στην  περιοχή  παρουσιάζονται  επίσης  προβλήματα  πληθυσμιακής  
γήρανσης  και  εγκατάλειψης.  Σύμφωνα  με  τα  Αποτελέσματα  της  Απογράφης  
που  διενεργήθηκε  το  έτος  2011  ο  Δήμος  Ζηρού  έχει  μόνιμο  Πληθυσμό  13.892  
κατοίκους. 

            
7 

 1981 1991 2001 2011 

Σύνολο  Δήμου  Ζηρού 17.482 17.870 16.494 13.892 

Σύνολο  Νομού  Πρέβεζας 55.915 58.628 59.3163 57.491 

Σύνολο  Περιφέρειας  
Ηπείρου 

324.541 339.728 353.820 336.856 

Σύνολο Χώρας 9.740.41
7 

10.259.9
00 

10.964.0
80 

10.816.2
86 

Πίνακας  1 :  Πληθυσμός  Δήμου  Ζηρού  ( Πηγή  ΕΣΥΕ,  2011 ) 

O  μόνιμος  Πληθυσμός  ανά  Δήμο  στο  Νομό  Πρέβεζας  δίνεται  στον  πίνακα  
που  ακολουθεί : 

Διοικητική  διαίρεση Σύνολο 

ΠΕ Πρέβεζας 57.491 

Δήμος Πρέβεζας 31.733 

Δήμος Πάργας 11.866 

Δήμος Ζηρού 13. 892 

Πίνακας  2 :  Μόνιμος  Πληθυσμός  ανά  Δήμο  στο  Νομό  Πρέβεζας  ( Πηγή  
ΕΣΥΕ,  2011 ) 

Όπως  διαπιστώνεται,  ο  Δήμος  Ζηρού  είναι  ο  δεύτερος  μεγαλύτερος  
πληθυσμιακά  Δήμος  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας. 

Στις  απογραφές  πληθυσμού  σε  επίπεδο  Νομού  Πρέβεζας  την  δεκαετία  
1981 – 1991  παρατηρείται  αύξηση  4 %  ενώ  την  δεκαετία  1991 – 2001  αύξηση  
1,1 %.   Στον  Δήμο  Ζηρού  την  δεκαετία  1981 – 1991  παρατηρείται  αύξηση  2,2 %  
ενώ  την  δεκαετία  1991 – 2001  παρατηρείται  μείωση  7,7 %.  Συρρίκνωση  η  
οποία  γίνεται  εντονότερη  κατά  τη  δεκαετίας  2001 – 2011  κινούμενη  σε  
ποσοστό  που  αγγίζει  το  20 %. 

Ο  Πληθυσμός / έκταση  Δημοτικών  Ενοτήτων  Δήμου  Ζηρού  είναι ι: 
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ    ( στρέμματα ) 

ΑΝΩΓΕΙΟΥ 890 71.698 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 4.075 131.823 

ΚΡΑΝΙΑΣ 821 34.671 

ΦΙΛΛΙΠΙΑΔΑΣ 8.106 142.409 

ΣΥΝΟΛΟ 13.892 380.601 

Πίνακας 3 :  Πληθυσμός / έκταση  Δημοτικών  Ενοτήτων  Δήμου  Ζηρού  ( Πηγή  
ΕΣΥΕ,  2011 ) 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

DE FACTO 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΝΟΜΙΜΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ  

ΚΑΙ ΜΗ  
ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΖΗΡΟΥ 13.892 13.788 17.830 8.500 

Πίνακας  4 : Πληθυσμιακά  στοιχεία  Δήμου  Ζηρού  ( Πηγή  ΕΣΥΕ,  2011 ) 
 

ΦΥΛΟ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ 

Μέσ
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30-
39 
ετών 

 
40-
49 
ετών 
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ετών 
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70 
ετών 
& 
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6.882 7.010 1.16
7 

1.28
5 

1.29
2 

1.57
8 

1.63
9 

1.745 2.01
8 

3.168 47,2 

Πίνακας  5 : Ηλικιακά  στοιχεία  του  πληθυσμού  του  Δήμου  Ζηρού 

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ – ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 
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4.538 7.643 1.497 214 5.292 2,6 4.114 13.262 630 

Πίνακας  6 : Στοιχεία  Νοικοκυριών  του  Δήμου  Ζηρού 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΕΠΙΠΕΔΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ( Άτομα  γεννηθέντα  το  2004  και  πριν ) 

Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια – 
Μεταδευτεροβάθμια  

Τριτοβάθμια Λοιπά 

5.083 4.174 1.272 2.617 

Πίνακας  7 : Επίπεδο  εκπαίδευσης  πληθυσμού  Δήμου  Ζηρού 

Δημοτικές  και  Τοπικές  Κοινότητες  Δήμου  Ζηρού 

Ο  Δήμος  Ζηρού  αποτελείται  σήμερα  από  τέσσερις  « Δημοτικές  Ενότητες »,  
οι  οποίες  αντιστοιχούν  στους  3  καταργηθέντες  Δήμους  και  την  καταργηθείσα  
Κοινότητα  Κρανέας  και  είναι :  

 Δημοτική  Ενότητα  Φιλιππιάδος 

 Δημοτική  Ενότητα  Θεσπρωτικού 

 Δημοτική  Ενότητα  Ανωγείου 

 Δημοτική  Ενότητα  Κρανέας 

Κάθε  δημοτική  ενότητα  διαιρείται  σε  « Κοινότητες »,  οι  οποίες  
αντιστοιχούν  στα  διαμερίσματα  των  καταργηθέντων  ΟΤΑ  και  είναι : 
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ – ΤΟΠΙΚΕΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΖΗΡΟΥ  (  έδρα  Φιλιππιάδα ) 13.892 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ 8.106 

  

Δημοτική  Κοινότητα  Φιλιππιάδος 4.619 

Τοπική  Κοινότητα  Αγίου  Γεωργίου 601 

Τοπική  Κοινότητα  Γυμνοτόπου 324 

Τοπική  Κοινότητα  Δρυοφύτου 266 

Τοπική  Κοινότητα  Κερασώνος 283 

Τοπική  Κοινότητα  Κλεισούρας 213 

Τοπική  Κοινότητα  Νέας  Κερασούντος 922 

Τοπική  Κοινότητα  Παναγίας 334 

Τοπική  Κοινότητα  Πέτρας 392 

Τοπική  Κοινότητα  Ρωμιάς 152 
  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 4.075 

Τοπική  Κοινότητα  Άσσου 343 

Τοπική  Κοινότητα  Γαλατά 302 

Τοπική  Κοινότητα  Θεσπρωτικού 1363 

Τοπική  Κοινότητα  Μελιανών 277 

Τοπική  Κοινότητα  Νικολιτσίου 324 

Τοπική  Κοινότητα  Παππαδατών 551 

Τοπική  Κοινότητα  Πολυσταφύλου 167 

Τοπική  Κοινότητα  Ριζοβουνίου 748 

  



Σ ε λ ί δ α  | 11 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΝΩΓΕΙΟΥ 890 

Τοπική  Κοινότητα  Ανωγείου 170 

Τοπική  Κοινότητα  Γοργομύλου 604 

Τοπική  Κοινότητα  Τσαγκαροπούλου 116 

  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΚΡΑΝΕΑΣ 821 

Τοπική  Κοινότητα  Κρανέας 821 

           

Πίνακας  8 : Πληθυσμός  Δημοτικών  Ενοτήτων  Δήμου  Ζηρού  ( Πηγή  ΕΣΥΕ,  
2011 ) 

Οι  Δημοτικές  και  Τοπικές  Κοινότητες  καθώς  και  οι  οικισμοί  του  Δήμου  
ΖΗΡΟΥ παρουσιάζονται  παρακάτω : 

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ (Έδρα: Φιλιππιάς,η) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΓΕΙΟΥ 

Τοπική Κοινότητα Ανωγείου 

Άνω Δρυμών,ο 

Ανώγειον,το 

Τοπική Κοινότητα Γοργομύλου 

  

Βαθύ,το 

Γεροπλάτανος,ο 

Γκούρα,η 

Γοργόμυλος,ο 

Καστρίον,το 

Μαρκάται,οι 

Νέος Γοργόμυλος,ο 

Ξηρόκαμπος,ο 

Χαλίκια,τα 

Τοπική Κοινότητα Τσαγκαροπούλου 

Δρυμών,ο 

Τσαγκαρόπουλον,το 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 

Τοπική Κοινότητα Άσσου 

Άσσος,ο 

Κεράσοβον,το 

Τοπική Κοινότητα Γαλατά 

Άγιος Σάββας,ο 

Γαλατάς,ο 

Ζερβόν,το 
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Τοπική Κοινότητα Θεσπρωτικού 

Θεσπρωτικόν,το 

Τοπική Κοινότητα Μελιανών 

Μελιανά,τα 

Τοπική Κοινότητα Νικολιτσίου 

Ελαία,η 

Νικολίτσιον,το 

Πλατάνια,τα 

Τοπική Κοινότητα Παππαδατών 

Άγιοι Απόστολοι,οι 

Γαλήνη,η 

Παππαδάται,αι 

Τοπική Κοινότητα Πολυσταφύλου 

Αγία Τριάδα,η 

Πολυστάφυλον,το 

Τοπική Κοινότητα Ριζοβουνίου 

Ζηρόπολη,η 

Ριζοβούνιον,το 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ 

Τοπική Κοινότητα Κρανέας 

Κρανέα,η 

Τύργια,η 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ 

Δημοτική Κοινότητα Φιλιππιάδος 

Φιλιππιάς,η 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 

Άγιος Γεώργιος,ο 

Τοπική Κοινότητα Γυμνοτόπου 

Γυμνότοπος,ο 

Τοπική Κοινότητα Δρυοφύτου 

Δρυόφυτον,το 

Τοπική Κοινότητα Κερασώνος 

Αγία Φανερωμένη,η 

Κερασώνα,η 

Τοπική Κοινότητα Κλεισούρας 

Κλεισούρα,η 

Πέντε Πηγάδια,τα 

Τοπική Κοινότητα Νέας Κερασούντος 

Ηλιοβούνιον,το 

Νέα Κερασούς,η 

Τοπική Κοινότητα Παναγίας 

Βούλιστα,η 

Γωνία,η 

Παναγία,η 

Τοπική Κοινότητα Πέτρας 

Πέτρα,η 

Τοπική Κοινότητα Ρωμιάς 

Παιδόπολις Ζηρού,η 

Ρωμιά,η 
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Πίνακας 9: Τοπικές Κοινότητες και οικισμοί  Δήμου Ζηρού 
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1.2  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ 

1.2.α  Φυσικό  Περιβάλλον 

Το  φυσικό  περιβάλλον  του  Δήμου  Ζηρού  μπορεί  να  χαρακτηριστεί  
πλούσιο  και  ποικιλόμορφο,  ως  αποτέλεσμα  της  ιδιαίτερης  γεωμορφολογίας  και  
του  εύκρατου  κλίματος,  που  επικρατούν  σε  αυτόν. 

Το  κλίμα  της  περιοχής  εμφανίζεται  ομοιόμορφο.  Χαρακτηρίζεται  ως  
εύκρατο  μεσογειακό  στα  πεδινά,  με  ήπιο  χειμώνα  και  δροσερό  καλοκαίρι  και  
ηπειρωτικό  στο  εσωτερικό.  Οι  εποχές  άνοιξης  και  φθινοπώρου  είναι  πολύ  
μικρές  ενώ  παρατηρείται  μεγάλη  ηλιοφάνεια,  ιδίως  κατά  τη  θερμή  περίοδο. 

Ο  Δήμος  Ζηρού  γεωμορφολογικά  παρουσιάζει  αξιοσημείωτη  
ποικιλότητα.  Γενικά  πρόκειται  για  ορεινή  έως  ημιορεινή  περιοχή.  Τα  κύρια  
γεωμορφολογικά  στοιχεία  που  αναπτύσσονται  στα  όρια  του  Δήμου  Ζηρού  
είναι :  

 Όρη : Δυτικά  τα  Θεσπρωτικά  όρη  που  υψομετρικά  φθάνουν  τα  1431  
μέτρα.                                  ( Μπαλτανέσι – Κακούρι ). Ανατολικά  ο  ορεινός  
όγκος  του  Ξηροβουνίου  ( κορ.  Κούρτα  1639  μέτρα )  οριοθετεί  τον  Δήμο  
από  τον  νομό  της  Άρτας  και  την  υδρολογική  λεκάνη  του  ποταμού  
Λούρου  από  αυτή  του  Αράχθου.  Κυρίαρχη  κατεύθυνση  του  μεγάλου  
άξονα  και  των  δύο  ορεινών  όγκων  Β – Ν.  

 Κοιλάδες :  Δυτικά  αναπτύσσεται  η  Λάκα  Σουλίου  ( Θεσπρωτικού – 
Παπαδατών )  ενώ  ανατολικά  η  κοιλάδα  του  ποταμού  Λούρου.  Στενή  στο  
βόρειο  τμήμα  της  ( μέσο  υψόμετρο  100 – 120  μέτρα  Παναγιά – 
Κερασώνας )  ανοίγει  προς  νότο  και  ανατολικά  στην  περιοχή  της  
Φιλιππιάδας  για  να  ενωθεί  με  τη  μεγάλη  πεδινή  περιοχή  Άρτας – 
Πρέβεζας.   

 Υδρολογικά :  Δεσπόζει  ο  ποταμός  Λούρος  ( πηγάζει  από  το  Νομό  
Ιωαννίνων )  ρέει  από  βορρά  προς  νότο  και  εκβάλλει  στον  Αμβρακικό  
κόλπο.  Κατά  μήκος  του  ρου  του  εμφανίζονται  πολλές  καρστικές  πηγές  
με  κυριότερες  αυτές  του  Αγίου  Γεωργίου  του  Βαθέως  κ. α.  Στην  περιοχή  
της  Λάκας  Σουλίου  κυριότερη  πηγή  είναι  αυτή  της  Πριάλας.   Στην  
έκταση  του  Δήμου  Ζηρού  αναπτύσσεται  μια  φυσική  λίμνη  ( Ζηρού – 
φυσικό  πιεσόμετρο  του  καρστικού  συστήματος  του  Λούρου )  και  μια  
μικρότερη  τεχνητή  του  φράγματος  του  ποταμού  Λούρου  ( Άγιος  
Γεώργιος ).  

Στην  ευρύτερη  περιοχή  του  Δήμου  Ζηρού  υπάρχει  η  περιοχή  Δέλτα  
Λούρου  &  Αράχθου ( Πέτρα – Μύτικας  Ευρύτερη  περιοχή )  που  εντάσσεται  στις  
προστατευόμενες  περιοχές  του  δικτύου  Νatura  2000  με  κωδική  ονομασία  
GR2110001  συνολικής  εκτάσεως  28.787,56  km.  
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Εικόνα  2:  Βιότοπος  Natura 

AMVRAKIKOS  KOLPOS,  DELTA  LOUROU  KAI  ARACHTHOU                                                          
( PETRA,  MYTIKAS,  EVRYTERI  PERIOCHI ) 

Επίσης  σύμφωνα  με  τη  βάση  δεδομένων  για  την  Ελληνική  φύση  του  
δικτύου  Φιλοτής,  του Ε. Μ. Π. υπάρχουν καταγεγραμμένες,  εντός  των  ορίων  του  
Δήμου,  οι  ακόλουθες  τοποθεσίες : 

Λίμνη  Ζηρός,  Φιλιππιάδα  ( ΑΤ3011016 )  ως  σημαντικός  βιότοπος  για  
αμφίβια,  πτηνά  και  σημαντικές  φυτοκοινωνίες  και  ως  Φυσικό  Τοπίο  
ιδιαίτερου  αισθητικού  κάλλους. 

Νότια  Στενά  Λούρου  ( AT3011130 )  ως  σημαντικό  βιότοπο  ( Βιότοπος  
CORINE )  και  φυσικό  τοπίο.  Είναι  το  πρώτο  τμήμα  των  στενών,  καθώς  
ανεβαίνουμε  προς  Ιωάννινα  από  το  χωριό  Άγιος  Γεώργιος  και  το  
φράγμα  του  ποταμού  Λούρου  μέχρι  το  χωριό  Κερασώνα.  Το  ποτάμι  
κατεβαίνει  ορμητικό  ανάμεσα  σε  πλατάνια.  Γύρω,  πλαγιές  κατάφυτες  με  
πουρνάρια  και  άλλους  θάμνους.  Τοπικά  υπάρχουν  άγριοι  βράχοι  που  
πάνω  τους  φυτρώνουν  αγριολούλουδα. 

Κοιλάδα  Λούρου,  Φιλιππιάδα  ( AB3090025 )  ως  σημαντικός  βιότοπος.  
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Εικόνα  3 :  Λίμνη  Ζηρού                                                                                                                       
14 

 

Εικόνα  4:  Νότια  στενά  Λούρου  ποταμού 
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Πέρα  από  την  ποικιλομορφία  του  φυσικού  τοπίου,  ο  Δήμος  Ζηρού  
διαθέτει  πλούσια  πολιτιστική  κληρονομιά  όπως  μαρτυρά  το  πλήθος  των  
αρχαίων  Ρωμαϊκών,  Βυζαντινών  αλλά  και  νεώτερων  μνημείων  που  διαθέτει.   

Αναλυτικά:  

Δημοτική  Κοινότητα  Φιλιππιάδας  

Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  τα  αξιοθέατα  της  περιοχής.  Η  
εκκλησία  του  Αγίου  Βησσαρίωνα  με  το  καμπαναριό  της  είναι  ένα  από  τα  
ωραιότερα  κτίσματα  της  Φιλιππιάδας.  Επίσης,  αξιόλογα  μνημεία  είναι  η  
εκκλησία  του  Αγίου  Αθανασίου  ( μέσα  του  8ου  αιώνα ),  η  εκκλησία  της  
Κοιμήσεως  της  Θεοτόκου  που  βρίσκεται  στη  βόρεια  έξοδο  της  πόλης,  το  
μοναστήρι  της  Αγίας  Φανερωμένης  ( αφιερωμένο  στην  Αγία  Τριάδα )  στον  
Κερασώνα,  ο  ναός  του  Αγίου  Γεωργίου  και  η  εκκλησία  της  Αγίας  Παρασκευής 
– καθολικό  άλλοτε  της  ομώνυμης  μονής – στην  Παναγία,  η  εκκλησία  της  Αγίας  
Κυριακής  και  οι  εκκλησίες  της  Αγίας  Παρασκευής  και  του  Γενέσιου  του  
Προδρόμου  ( μέσα  του  19ου  αιώνα )  στο  Γυμνότοπο,  το  μοναστήρι  του  Αγίου  
Ιωάννη  του  Ριγανά  στη  Ρωμιά,  ο  ναός  της  Αγίας  Κυριακής  στην  Πέτρα,  καθώς  
και  το  μοναστήρι  του  Προφήτη  Ηλία  στη  Νέα  Κερασούντα. 

Σε  ένα  καταπράσινο  δασύλλιο  στη  Φιλιππιάδα  υπάρχει  το  μνημείο  των  
Μπιζανομάχων  όπου  έχουν  συγκεντρωθεί  τα  οστά  πεσόντων  Ελλήνων  στις  
μάχες  που  έγιναν  στις  θέσεις  Γρίμποβο – Πέντε  Πηγάδια  και  στο  Μπιζάνι.  
Σπουδαίο  αρχαιολογικό  και  ιστορικό  μνημείο,  που  τα  ερείπια  του  φανερώνουν  
το  υψηλό  επίπεδο  τεχνικών  γνώσεων  της  εποχής  αποτελεί  το  Ρωμαϊκό  
Υδραγωγείο,  το  οποίο  ξεκινά  από  τις  πηγές  του  Λούρου  στον  Άγιο  Γεώργιο,  
κύρια  πηγή  υδροδότησης  των  Νομών  Άρτας,  Πρέβεζας  και  Λευκάδας,  συνεχίζει  
με  σήραγγα  μέσα  στο  βουνό  με  αεραγωγούς  κατά  διαστήματα,  ενώ  κατά  
τόπους  αποτελείται  και  από  χτιστά  κομμάτια  και  καταλήγει  σε  δυο  δεξαμενές  
του  Νυμφαίου  της  Νικόπολης. 

Κοντά  στης  πηγές  λειτουργούν  νερόμυλοι,  νεροτριβές  και  μαντάνια,  ενώ  
χαμηλότερα  βρίσκεται  η  λίμνη  και  το  υδροηλεκτρικό  φράγμα  του  Λούρου.  
Τέλος,  το  σπήλαιο  του  Ασπροχάλικου  βρίσκεται  στα  αριστερά  της  Εθνικής  
οδού  προς  Ιωάννινα  στη  σπηλιά  ενός  βράχου.  Οι  ανασκαφές  που  έγιναν  σε  
αυτό  μαρτυρούν  την  παρουσία  ανθρώπου  που  ανήκει  στον  τύπο  του  Homo  
Neandertal. 

                                                                 

Στην  Κλεισούρα  αξίζει  να  επισκεφθεί  κανείς  το  νερόμυλο – νεροτριβή,  τον  
παλιό  Λαδόμυλο  καθώς  και  την  κοιλάδα  Λούρου  με  το  πλατανόδασος.  Η  
περιοχή  της  Κλεισούρας  ήταν  παλαιότερα  χειμερινός  οικισμός  των  Πέντε  
Πηγαδιών.  Στην  περιοχή  των  Πέντε  Πηγαδιών  υπήρχαν  δυο  φρούρια  τα  οποία  
κτίσθηκαν  επί  τουρκοκρατίας.  Στο  ένα  από  αυτά,  από  το  οποίο  σήμερα  
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σώζονται  πολύ  λίγα  ερείπια,  ήταν  κλεισμένα  πέντε  πηγάδια,  ενώ  το  άλλο  
βρίσκεται  σε  σχετικά  καλή  κατάσταση. 

Σε  ένα  μικρό  λόφο  της  περιοχής,  που  περιβάλλεται  στην  νότια  και  
δυτικά  πλευρά  από  τον  ποταμό  Λούρο  υπάρχει  το  κάστρο  των  Ρώγων,  το  
οποίο  κατασκευάστηκε  στην  ίδια  θέση  που  βρίσκονταν  το  αρχαίο  Βουχέτιο  ( 
8ο  αιώνα  π. Χ.  αποικία  των  Ηλείων)   και  περιλαμβάνει  ακρόπολη  και  ελληνικό  
κάστρο  με  κατασκευαστικές  προσθήκες  ρωμαϊκές  και  υστεροβυζαντινές.  Στο  
βορειοδυτικό  τμήμα  της  ακρόπολης  σώζεται  το  καθολικό  του  παλιού  
μοναστηριού  της  Κοίμησης  της  Θεοτόκου. 

 Δημοτική  Κοινότητα  Θεσπρωτικού  

Στο  Θεσπρωτικό  αξιοσημείωτη  είναι  η  ύπαρξη  παλαιών  αρχοντικών  και  
του  παλιού  σχολείου,  το  οποίο  είναι  χτισμένο  με  παραδοσιακή  πέτρα.  Επίσης,  
ιδιαίτερη  θέση  κατέχει  και  το  Λαογραφικό  Μουσείο  του  θεσπρωτικού,  το  
οποίο  φιλοξενεί  κάθε  είδους  παλαιό  αντικείμενο  και  συντελεί  σημαντικά  στη  
διαφύλαξη  της  πολιτιστικής  μας  παράδοσης. 

Η  περιοχή  διαθέτει  αξιόλογα  μνημεία  και  αρχαιολογικούς  χώρους.  
Συγκεκριμένα  στο  χωριό  Πολυστάφυλο  υπάρχει  η  Εκκλησία  της  Κοίμησης  της  
Θεοτόκου  με  ιδιαίτερα  αρχιτεκτονικά  γνωρίσματα  και  η  λιθόκτιστη  γέφυρα  του  
Αχέροντα,  οι  πηγές  του  οποίου  δημιουργούν  μια  περιοχή  απέραντου  φυσικού  
κάλλους. 

Στο  Ριζοβούνι  σώζεται  η  Παλαιοχριστιανική  Εκκλησία  της  Παναγίας  του  
Καστριού  με  υπέροχες  βυζαντινές  αγιογραφίες  στη  θέση  Καστρί,  όπου  υπάρχει  
και  ο  ομώνυμος  αρχαιολογικός  χώρος  ( Αρχαία  Βατία,  αποικία  των  αρχαίων  
Ηλείων,  6ος  π. Χ.  αιώνας ).  Στα  Μελιανά  υπάρχει  παραδοσιακός  νερόμυλος  και  
τοποθεσίες  με  πανοραμική  θέα  άγριου  φυσικού  τοπίου  ( Άγιος  Ηλίας ),  ενώ  
στις  Παπαδάτες  ο  επισκέπτης  μπορεί  να  επισκεφθεί  την  παλαιά  εκκλησία  της  
Αγίας  Φανερωμένης. 

Δημοτική  Ενότητα  Ανωγείου  

Πολλές  είναι  και  οι  πηγές  που  υπάρχουν  και  συγκεκριμένα  η  πηγή  
Γεροπλατάνου  και   Σάμπαλη  στο  Γοργόμυλο,  καθώς  και  η  πηγή  Όσκλα  στο  
Ανώγειο.  Ιδιαίτερης  σημασίας  αποτελούν  οι  παλιές  εκκλησίες  που  υπάρχουν  
και  στα  τρία  Δημοτικά  Διαμερίσματα.  Πρόκειται  για  εκκλησίες  μεταβυζαντινής  
κυρίως  περιόδου,  ρε  αξιόλογες  τοιχογραφίες  και  είναι  οι  ακόλουθες : 

Οι  εκκλησίες  των  Αγίων  Αποστόλων,  της  Παναγίας,  των  Αγίων  Ταξιαρχών  
και  του  Αγίου  Δημητρίου  στο  Γοργόμυλο.  

Οι  εκκλησίες  του  προφήτη  Ηλία,  του  Αγίου  Σώζοντος  και  του  Αγίου  
Νικολάου  ατό  Ανώγειο.  Η  εκκλησία  του  Αγίου  Αιμιλιανού  και  της  Αγίας  
Παρασκευής  της  θαυματουργής  στο  Τσαγκαρόπουλο. 
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Στη  θέση  Καστρί  Γοργομύλου  βρίσκεται  ένας  αρχαιολογικός  χώρος  
ιδιαίτερης  ιστορικής  αξίας.  Είναι  η  Αρχαία  Πόλη  Όρραον,  γνωστή  και  ως  
Καστρόπολη  όπου  σώζονται  ερείπια  κάστρου,  διάφορα  οικοδομήματα,  
δεξαμενή,  νεκροταφείο  και  δρόμοι  και  η  ίδρυση  της  χρονολογείται  από  την  
εποχή  της  Κασσώπης. 

Στο  συνοικισμό  Πουλιάνα  στο  Γοργόμυλο  υπάρχει  ένα  μικρό  σπήλαιο,  
ονομαζόμενο                  « Σπηλιά  του  Μάρκου  Μπότσαρη ».  Λέγεται  ότι  αυτή  
χρησιμοποιούνταν  σαν  ορμητήριο  του  Μάρκου  Μπότσαρη  δεδομένου  ότι  
βρίσκονταν  κοντά  σε  λιθόστρωτο  δρόμο  που  συνέδεε  την  Άρτα  με  τα  Γιάννενα  
την  περίοδο  της  οθωμανικής  κυριαρχίας,  υπολείμματα  του  οποίου  σώζονται  
μέχρι  σήμερα. 

 

                                                                                                                                                        

Δημοτική  ενότητα  Κρανέας 

Ανάμεσα  στη  Μεγάλη  και  στη  Μικρή  Λάκκα  Σουλίου  σε  υψόμετρο  600 
μέτρα  βρίσκεται  το  χωριό  Κρανιά. 

Το  σημερινό  χωριό  βρίσκεται  κοντά  στη  θέση  Βολέτσι  και  Σκρεβένικο  τα  
οποία  καταστράφηκαν  από  Βουλγάρους  ( 1034  μ. Χ. ).  Σώζονται  αρκετά  ερείπια  
από  τον  οικισμό  Βολέτσι  και  πολλά  πηγάδια. 

Στην  πλατεία  του  χωριού  βρίσκονται  βαθύσκια  πλατάνια,  ενώ  δεσπόζουν  
η  πέτρινη  εκκλησία  με  το  καμπαναριό  της,  και  το  παλιό  πέτρινο  σχολείο. 

Χρήσεις Γης  

Το  ακόλουθο  διάγραμμα  παρουσιάζει  την  κατανομή  των  εκτάσεων  στις  
βασικές  κατηγορίες  χρήσης  στο  Δήμο  Ζηρού  ( Απογραφή  2001 ),  ανάλογα  με  
την  χρήση  τους. 
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Εικόνα : Χρήσεις  γης  στο  Δήμο  Ζηρού  

Ο  Δήμος  έχει  συνολική  κάλυψη  381,8.  στρέμματα  από  τα  οποία  τα  111,2  
είναι  Καλλιεργούμενες  εκτάσεις  και  αγραναπαύσεις  τα  99,7  είναι  Βοσκότοποι  
τα  135,2  είναι  δάση  τα  2,2  εκτάσεις  που  καλύπτονται  από  νερό  το  1,3  
εκτάσεις  οικισμών  και  το  32,2  άλλες  εκτάσεις. 

1.2.β Αστικό   Περιβάλλον 

Αστικές  υποδομές  και  εξοπλισμός 

Στο  Δήμο  Ζηρού  υπάρχουν  κάποιοι  διαμορφωμένοι  χώροι  πλατειών  και  
πεζοδρόμων.  Κάποιες  Τοπικές  Κοινότητες  διαθέτουν  πλατείες  σε  κεντρικά  
σημεία  των  οικισμών,  ενώ  αρκετές  από  αυτές  διαθέτουν  και  παιδική  χαρά.  
Ωστόσο  σε  κάποιες  άλλες  Τοπικές  Κοινότητες  δεν  συναντώνται  πλατείες :  Οι  
κοινόχρηστοι  χώροι  αποτελούν  υπαίθρια  διαμορφωμένα  τμήματα  γύρω  από  τα  
ορόσημα  κάθε  οικισμού.  ( π. χ.  εκκλησία,  σχολείο  κλπ ). 

Οι  υπαίθριοι  κοινόχρηστοι  χώροι  διαθέτουν  το  βασικό  αστικό  εξοπλισμό :  
παγκάκια,  κάδους  μικροαπορριμμάτων,  δημοτικό  φωτισμό,  κλπ,  υπάρχουν  
όμως  μεγάλα  περιθώρια  βελτίωσής  και  συμπλήρωσής  τους,  ενώ  σε  ορισμένους  
κοινόχρηστους  χώρους  απαιτείται  νέος  σχεδιασμός  της  λειτουργίας  τους  με  
βάση  τις  νέες  ανάγκες  της  κάθε  περιοχής. 
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Οι  παιδικές  χαρές  στα  όρια  του  Δήμου  Ζηρού  είναι  περίπου  40.  Η  
υπάρχουσα  κατάστασή  τους  όμως  επιβάλλει  όμως  έλεγχο,  εκ  νέου  σχεδιασμό,  
αναβάθμιση  και  πιστοποίηση  της  λειτουργίας  τους,  έτσι  ώστε  να  μετατραπούν  
σε  ασφαλείς  και  ποιοτικούς  χώρους  απασχόλησης  των  παιδιών. 

Δίκτυο Συλλογής Απορριμμάτων  

Στο  μεγαλύτερο  μέρος  του  Δήμου  υπάρχει  σύστημα  κάδων  συλλογής  
απορριμμάτων.  Την  παρούσα  χρονική  στιγμή  ξεκίνησε  και  υλοποίηση  της  
δυνατότητας  διαχωρισμού  ανακυκλώσιμων  υλικών  έτσι  ώστε  οι  πολίτες  να  
έχουν  τη  δυνατότητα  να  διαχειριστούν  σωστά  τα  απορρίμματά  τους  στην  
πηγή. 

Δίκτυα  Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Άρδευσης  

Στον  τομέα  της  ύδρευσης  η  υδροληψία  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  
γίνεται  κυρίως  από  τις  πηγές  Αγίου  Γεωργίου  και  γεωτρήσεις.  Αναλυτικά  οι  
απαιτήσεις  για  υδρευτικό  νερό  στις  Δημοτικές  Ενότητες  έχει  ως  παρακάτω : 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΓΕΙΟΥ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 97.165 ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

 Γεώτρηση κάμπος Ανωγείου  

 Γεώτρηση Γοργομύλου 1 

 Γεώτρηση Γοργομύλου 2 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 104.281,50 ΑΠΟ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΙΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 350.110,50 ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

 Υδρομάστευση 1 ΔΔ Ασσου 

 Υδρομάστευση 1 ΔΔ Ασσου 

 Γεώτρηση Γαλατά (Ασπροχαλικο) 

 Υδρομάστευση Ζερβού 

 Γεώτρηση Θεσπρωτικού 

 Υδρομάστευση 1 Μελιανών 

 Υδρομάστευση 1 Μελιανών 

 Υδρομάστευση 1 Μελιανών 

 Υδρομάστευση Γαλήνης 

 Γεώτρηση Παπαδατών 

 Γεώτρηση Ριζοβουνίου 

 Πηγή Πριαλας  

 Γεώτρηση Κοκορίνας 

 Γεώτρηση Αγίας Μαρίνας 

 Γεώτρηση Πολυσταφυλλου 

 Υδρομάστευση Πολυσταφυλλου 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 43.471,5 ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

 Γεώτρηση Τυργιας 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Φιλιππιαδας 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 807.672 ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 121.239,50 ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 
 

 Πηγές Αγίου Γεωργίου  

 Γεώτρηση Γυμνοτόπου 

 Πηγή Δρυοφύτου 

 Γεώτρηση Κερασώνα 

 Γεώτρηση 1 Κλεισούρας 

 Γεώτρηση 1 Κλεισούρας 

 Γεώτρηση Παναγιάς  
 

Πίνακας 10: Στοιχεία  για την ύδρευση των Δημοτικών Ενοτήτων Ζηρού 

 

Στον  τομέα  της  αποχέτευσης  σήμερα  διαθέτει  δίκτυο  αποχέτευσης  
ακαθάρτων  και  Ε.Ε.Λ.  η  πόλη  της  Φιλιππιάδας,  κατασκευάζεται  δίκτυο  
αποχέτευσης  ακαθάρτων  στην  Τ.  Κ.  Νέας  Κερασούντας.  Οι  κοινότητες  
στερούνται  αποχετευτικού  δικτύου.  Υπάρχουν  μόνο  στεγανοί  και  
απορροφητικοί  βόθροι.  Πιο  συγκεκριμένα,  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  
λυμάτων,  υφίσταται  πρωτοβάθμια  επεξεργασία  σε  απορροφητικούς  βόθρους,  
ενώ  ένα  μικρό  ποσοστό  των  λυμάτων  συγκεντρώνεται  σε  στεγανούς,  σηπτικούς  
βόθρους.  Τα  βοθρολύματα  διατίθενται  ανεξέλεγκτα  στο  φυσικό  περιβάλλον  της  
περιοχής.  Προκειμένου  η  διαχείριση  των  λυμάτων  των  οικισμών  που  
βρίσκονται  εντός  των  ορίων  του  Δήμου  να  είναι  περιβαλλοντικά  ασφαλής  
απαιτείται  κατασκευή  νέων  δικτύων  αποχέτευσης.  

Στον  τομέα  της  άρδευσης  στα  όρια  του  Δήμου  υπάρχει  ο  ΤΟΕΒ  
Κερασώνας – Παναγιάς  και  ο  ΤΟΕΒ  Μποιδα – Μαυρής.  

Οδικό  Δίκτυο 

Το  οδικό  δίκτυο  του  Δήμου  Ζηρού  περιλαμβάνει  τόσο  τμήματα  Εθνικής  
οδού,  όσο  και  δευτερεύοντες  επαρχιακούς  και  δημοτικούς  και  αγροτικούς  
δρόμους,  οι  οποίοι  διαθέτουν   διαφορετικά  χαρακτηριστικά,  καλύπτουν  
διαφορετικές  ανάγκες  και  χρήζουν  διαφορετικής  αντιμετώπισης.  Το  υπάρχον  
οδικό  δίκτυο  χρήζει  συντήρησης  και  επέκτασης  του  σε  κάποια  σημεία,  
υπάρχουν  όμως  αρκετά  εμπόδια  λόγω  έλλειψης  χρηματοδοτήσεων. 

Στο  εσωτερικό  οδικό  δίκτυο  της  πόλης  της  Φιλιππιάδας,  η  στενότητα  των  
οδών  λόγω  της  παρακείμενης  στάθμευσης  και  οι  συνεχείς  παρακάμψεις  
καθιστούν  την  κυκλοφορία  ιδιαίτερα  δυσχερή,  κυρίως  τις  ώρες  αιχμής.  
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Απαιτείται  η  εκπόνηση  κυκλοφοριακής  μελέτης  για  την  αντιμετώπιση  των  
προβλημάτων  στις  κεντρικές  αρτηρίες  και  τη  χωροθέτηση  χώρων  στάθμευσης.  

 

1.3  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ,  ΠΑΙΔΕΙΑ,  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 

1.3.α. Υγεία – Κοινωνική  Πολιτική 

Σε  ότι  αφορά  τις  υποδομές  υγείας  οι  κάτοικοι  του  Δήμου  
εξυπηρετούνται  σε  επίπεδο  πρωτοβάθμιας  φροντίδας  από  το  Κέντρο  Υγείας  
Φιλιππιάδας,  το  Κέντρο  Υγείας  Θεσπρωτικού  και  τα  περιφερειακά  αγροτικά  
ιατρεία.  Ενώ  σημαντική  είναι  και  η  εγγύτητα  προς  τα  Νοσοκομεία  Άρτας,  
Ιωαννίνων  και  Πρέβεζας  για  παροχή  δευτεροβάθμιας  φροντίδας  υγείας. 

           

Ωστόσο  απαιτείται  επάνδρωση  τους  με  επιπλέον  προσωπικό  και  
βελτίωση  του  εξοπλισμού  τους.  

Στο  Δήμο  καταγράφονται  οι  παρακάτω  υποδομές  και  προγράμματα  
κοινωνικής  υποστήριξης : 

ΔΟΜΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ 

Κ.Α.Π.Η. 

ΚΕΝΤΡΟ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  « ΒΟΗΘΕΙΑ  ΣΤΟ  ΣΠΙΤΙ » 

Πίνακας  11 :  Συγκεντρωτικός  πίνακας  κοινωνικών  δομών 

1.3.β  Παιδεία – Εκπαίδευση 

Στα  πλαίσια  της  τυπικής  εκπαίδευσης,  στα  όρια  του  Δήμου  Ζηρού  
λειτουργούν  Δομές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.  Στα  
πλαίσια  άτυπου  εκμάθησης  λειτουργεί  το  Κέντρο  Δια  Βίου  Μάθησης. 

Συγκεντρωτικά  είναι : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΔΟΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΟΜΩΝ 
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Πρωτοβάθμια  
Εκπαίδευση 

Νηπιαγωγεία 11  

Δημοτικά Σχολεία 8 19 

Δευτεροβάθμια  
εκπαίδευση 

Γυμνάσια 3  

Λύκεια 3 6 

Άτυπη  εκπαίδευση Δια  βίου  Μάθηση 1 1 

Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο   26 

Πίνακας  12 : Δομές  Εκπαίδευσης  στο  Δήμο  Ζηρού  

Τα  σχολικά  κτίρια  βρίσκονται  σε  αρκετά  καλή  κατάσταση  και  χρειάζονται  

συντήρηση  των  κτιριακών  τους  εγκαταστάσεων  και  βελτίωση  του  υλικοτεχνικού  

τους  εξοπλισμού. 

1.3.γ  Αθλητισμός 

Στο  Δήμο  Ζηρού  υπάρχουν  αρκετά  καλές  αθλητικές  εγκαταστάσεις  όπως  

γήπεδα  ποδοσφαίρου,  5 χ 5,  τένις,  κλειστά  γυμναστήρια  και  ανοιχτοί  

αθλοχώροι.  Απαιτείται  να  βελτιωθούν  τα  κλειστά  γυμναστήρια,  να  

ολοκληρωθεί  το  κλειστό  γυμναστήριο  Φιλιππιάδας  και  η  δημιουργία  νέου  στο  

Θεσπρωτικό. 

1.3.δ  Πολιτισμός 
Όσον  αφορά  στις  Υποδομές  Πολιτισμού  του  Δήμου  Ζηρού,  αυτές  

περιλαμβάνουν :  

 Το  Πνευματικό  Κέντρο  του  Δήμου  στη  Φιλιππιάδα,  που  
χρησιμοποιείται  ως  αίθουσα  εκδηλώσεων  

           

 Το  Πνευματικό  Κέντρο  της  Ιεράς  Μητρόπολης  στη  Φιλιππιάδα,  στο  
Θεσπρωτικό  και  στη  Νέα  Κερασούντα  που  στεγάζει  τις  πνευματικές  
δραστηριότητες  της  εκκλησίας 

 Το  Πνευματικό  Κέντρο  της  Ιεράς  Μητρόπολης  στη  Φιλιππιάδα  που  
στεγάζει  τις  πνευματικές  δραστηριότητες  της  εκκλησίας 

 Το  Λαογραφικό  Μουσείο  του  Θεσπρωτικού  το  οποίο  ιδρύθηκε  
κατόπιν  ιδιωτικής  πρωτοβουλίας 
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Με  σκοπό  την  ανάδειξη  και  διατήρηση  της  τοπικής  και  πολιτισμικής  
ταυτότητας  του  τόπου  μας,  διοργανώνονται  διάφορες  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  
και  τοπικές  εορτές  οι  οποίες  έχουν  καθιερωθεί  και  εορτάζονται  κάθε χρόνο. 

Επίσης  στο  Δήμο  δραστηριοποιούνται  αρκετοί  πολιτιστικοί  σύλλογοι,  οι  
οποίοι  με  τις  πρωτοβουλίες  τους,  συμβάλλουν  στην  προαγωγή  δράσεων  
πολιτισμού  και  διατήρησης  της  τοπικής  παράδοσης. 

1.4  ΤΟΠΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

Η  κατάσταση  ασχολίας  στο  Δήμο  Ζηρού  είναι : 
 

 

 

Πίνακας 13 : Κατάσταση  ασχολίας  

Η  απασχόληση  κατά  τομέα  οικονομικής  δραστηριότητας : 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ  ΚΑΤΑ  ΤΟΜΕΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής 

859 708 2.140 

Πίνακας 14 : Απασχόληση  κατά  τομέα  οικονομικής  δραστηριότητας 

 

Περιγραφή Οικονομικώς 
ενεργός 
πληθυσμός 

Εργοδ
ότης 

Εργαζ
όμενος 
για 
δικό 
του 
λογαρι
ασμό 

Μισθ
ωτό
ς ή 
ημερ
ομίσ
θιος 

Μέλ
ος 
παρ
αγω
γικο
ύ 
συνε
ταιρι
σμο
ύ 

Βοη
θός 
στην 
οικο
γενει
ακή 
επιχ
είρη
ση 

Άλλ
η 
περί
πτω
ση 

Νέοι 
Άνεργ
οι 

         

         

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 4725 x 1446 2415 x 72 14 435 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΣΧΟΛΙΑΣ 

Απασχολούμενοι 
Ζητούσαν 
Εργασία 

Μαθητές  / 
Σπουδαστές 

Συνταξιούχοι Οικιακά Λοιπά 

3.707 1.018 1.873 4.877 1.473 944 
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Άρρενες 3080 x 1019 1515 x 25 6 260 

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 644 33 469 137 - x x - 

Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 9 x - x - - - - 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 282 32 53 193 - 4 - - 

Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

23 - x x - - - - 

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

19 - x x - - - - 

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 437 x 121 287 x 3 - - 

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 

396 85 153 152 - 6 - - 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 214 x 85 105 x x - - 

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

161 x 73 53 - 6 x - 

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 - x x - - - - 

Κ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

17 x x 12 - - - - 

Λ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ x - x x - - - - 

Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

70 14 28 28 - - - - 

Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

29 x x 23 - - - - 

Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

256 - - 256 - - - - 

Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 115 3 3 109 - - - - 

Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

59 x 8 47 - x - - 

Ρ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 13 - x 9 - - x - 

Σ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 54 x 9 39 - - x - 

Τ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 
- ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΓΑΘΩΝ - ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ 

x - - x - - x - 

Νέοι άνεργοι 260 - - - - - - 260 

Θήλεις 1645 x 427 900 x 47 8 175 

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 275 15 210 20 x x x - 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 128 6 16 102 - 4 - - 

Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

x - - x - - - - 

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

x - - x - - - - 

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 30 x x 26 - x - - 

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 

256 35 87 126 - 8 - - 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 17 x x 12 - - x - 

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

129 12 39 71 - 7 - - 

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 x - x - - - - 

Κ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

22 - 4 18 - - - - 

Λ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ x - - x - - - - 

Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 55 4 12 39 - - - - 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

32 - 3 29 - - - - 

Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

89 - - 89 - - - - 

Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 178 x 9 x - - - - 

Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

161 x x 146 - - x - 

Ρ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 12 x x 6 - - - - 

Σ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 54 x 26 22 - - x - 

Τ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 
- ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΓΑΘΩΝ - ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ 

19 - x 15 - - x - 

Νέοι άνεργοι 175 - - - - - - 175 

Πίνακας 15: Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός  κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής 
δραστηριότητας και θέση στο Δήμο Ζηρού 

 

Σε  ότι  αφορά  το  Α.Ε.Π.  κατά  κεφαλήν  τα  διαθέσιμα  στοιχεία  φθάνουν  
μόνο  μέχρι  το  επίπεδο  του  Νομού  και  επομένως  το  Α.Ε.Π.  του  Νομού  μπορεί  
να  θεωρηθεί  ως  η  πλησιέστερη  προσέγγιση  προς  το  Α.Ε.Π.  του  Δήμου.  

Το  κατά  κεφαλήν  Α.Ε.Π.  του  Νομού  Πρέβεζας  παρουσίασε  ανοδική  
πορεία  έως  το  2009  και  καθοδική  για  τα  έτη  2010  και  2011.  

 

Πίνακας 16 :  Κατά  κεφαλήν  ακαθάριστο  εγχώριο  προϊόν  σε  ευρώ  

Πρωτογενής  Τομέας  Παραγωγής 

Οι  γεωμορφολογικές  και  ειδικότερα  οι  κλιματολογικές  συνθήκες  της  
περιοχής  επιτρέπουν  μια  δυναμική  γεωργική  ανάπτυξη.  Ο  κάμπος  του  Δήμου  
χαρακτηρίζεται  από  υψηλή  παραγωγικότητα,  με  μεγάλο  ποσοστό  αρδευόμενης  
γης.  Παράλληλα,  όμως,  υπάρχουν  και  αρκετές  εκτάσεις  που  χρησιμοποιούνται  
για  ξερικές  καλλιέργειες  καθώς  και  μερικές  άλλες,  εξίσου  σημαντικές,  που  
χρησιμοποιούνται  σε  μεγάλο  βαθμό,  ως  βοσκότοποι.  Ενώ  αξίζει  να  σημειωθεί  
ότι  ο  πρωτογενής  τομέας  του  Δήμου  στηρίζεται  κατά  κύριο  λόγο  στην  
κτηνοτροφία  και  κατά  δεύτερο  λόγο  στις  γεωργικές  καλλιέργειες. 



Σ ε λ ί δ α  | 28 

 

Χοιροτροφία : Ιδιαίτερα  αναπτυγμένη  στα  όρια  του  Δήμου.  Είναι  ο  
δεύτερος  Δήμος  στην  Ελλάδα  σε  παραγωγή  χοιρινού  κρέατος. 

Πτηνοτροφία : Ιδιαίτερα  αναπτυγμένη  παράγοντας  άριστης  ποιότητας  
προϊόντα 

Αιγοπροβατοτροφία : Η  προβατοτροφία  είναι  σε  καλό  επίπεδο  με  
βελτιωμένα  κοπάδια.  Στην  περιοχή  μας  εκτρέφεται  το  Φριζάρτα,  μια  ελληνική  
φυλή,  η  καλύτερη  της  Μεσογείου 

Δευτερογενής  Τομέας  Παραγωγής 

Στην  συντριπτική  τους  πλειοψηφία,  οι  μεταποιητικές  δραστηριότητες  της  
περιοχής  μπορούν  να  χαρακτηρισθούν  σαν  βιοτεχνικές,  κατά  κύριο  λόγο  
μεταποιητικές,  ενώ  αξιόλογος  είναι  και  ο  κλάδος  των  κατασκευών. 

Απόρροια  του  πρωτογενούς  τομέα  είναι  ότι  υπάρχουν  βιομηχανικά  
σφαγεία,  βιομηχανίες  γάλακτος,  τυροκομεία,  τυποποίηση  κρέατος  κλπ. 

Τριτογενής  Τομέας  Παραγωγής 

Κύριοι  κλάδοι  του  τριτογενούς  τομέα  είναι  οι  εξής : 

 Κατασκευές  

 Χονδρικό  και  λιανικό  εμπόριο – επισκευή  μηχανοκίνητων  οχημάτων  

και  μοτοσικλετών   

 Δραστηριότητες  υπηρεσιών  παροχής  καταλύματος  και  υπηρεσιών  

εστίασης  

 Μεταφορά  και  αποθήκευση 

 Άλλες  δραστηριότητες  παροχής  υπηρεσιών 

Τουρισμός 

Όπως  αναφέρθηκε  η  τουριστική  υποδομή  στα  όρια  του  Δήμου  είναι  
περιορισμένη.  Ωστόσο  το  πλούσιο  πολιτιστικό  και  φυσικό  απόθεμα  της  
περιοχής  μπορεί  να  υποστηρίξει  την  ανάπτυξη  εναλλακτικών  μορφών  
τουρισμού.   

 

 

 

 

 

 

 



Σ ε λ ί δ α  | 29 

 

 

 

           

1.5  ΤΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ 

Στην  συγκεκριμένη  ενότητα  επιχειρείται  να  γίνει  μια  συνολική  καταγραφή  
του  εσωτερικού  περιβάλλοντος  του  Δήμου  Ζηρού.  Η  καταγραφή  έχει  ως  
αφετηρία  τα  αιρετά  όργανα,  συνεχίζει  με  τις  υφιστάμενες  οργανικές  μονάδες  
όπως  αυτές  προσδιορίζονται  από  τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας,  τους  
ανθρώπινους  πόρους,  τις  διαδικασίες  που  τηρούνται  αναφορικά  με  τη  
συνεργασία,  το  συντονισμό,  τη  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  και  της  
ποιότητας  των  υπηρεσιών,  αλλά  και  άλλων  σημαντικών  παραμέτρων  όπως  
αυτών  της  επιμόρφωσης  και  της  κατάρτισης. 

 Τα  αιρετά  όργανα  διοίκησης  του  Δήμου 

Τα  αιρετά  όργανα  του  συστήματος  Δημοτικής  διακυβέρνησης  όπως  αυτά  
καθορίσθηκαν  με  το  Νόμο  3852/2010  ( Πρόγραμμα  Καλλικράτης )  είναι  ο  
Δήμαρχος,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  η  Οικονομική  Επιτροπή,  η  Επιτροπή  
Ποιότητας  Ζωής  και  η  Εκτελεστική  Επιτροπή. 

 Οι  επιτροπές  του  Δήμου  

Για  την  αποτελεσματικότερη  λειτουργία  του  Δήμου,  πέραν  των  παραπάνω  
οργάνων,  έχουν  συγκροτηθεί  Επιτροπές,  οι  οποίες  έχουν  γνωμοδοτικό / 
εισηγητικό  χαρακτήρα  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  το  Δήμαρχο  ή  τα  άλλα  
αιρετά  όργανα. 

 Δημοτική  Επιτροπή  Διαβούλευσης  

 Δημοτική  Επιτροπή  Παιδείας  

 Επιτροπές  διενέργειας  διαγωνισμού  και  αξιολόγησης  αποτελεσμάτων  
διαγωνισμού  για  προμήθειες / υπηρεσίες / εργασίες  

 Επιτροπή  παραλαβής  προμηθειών / εργασιών / υπηρεσιών 

 Επιτροπή  παραλαβής  ανταλλακτικών  και  εργασιών                                         

 Επιτροπή  συντήρησης  και  επισκευής  των  αυτοκίνητων  των  οχημάτων  
και  των  μηχανημάτων  του  Δήμου  Ζηρού  ( γνωμοδοτική ) 

 Επιτροπή  συντήρησης  και  επισκευής  των  αυτοκίνητων  των  οχημάτων  
και  των  μηχανημάτων  του  Δήμου  Ζηρού  ( παραλαβής ) 

 Επιτροπή  καθορισμού  τιμήματος  εκμίσθωσης,  εκποίησης,  ανταλλαγής  
κ.λ.π.  δημοτικών  ακίνητων  και  εκτάσεων  
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 Επιτροπή  καταλληλότητας  σχολικών  κτιρίων  Δήμου  Ζηρού  

 Επιτροπή  έλεγχου  κοινοχρήστων  χωρών 

 Επιτροπή  παραλαβής  έργων  μέχρι  7.219,37 €                                         

 Επιτροπή  για  την  καταστροφή  αντικειμένων  χωρίς  αξία  

 Επιτροπή  διεξαγωγής  δημοπρασιών  για  εκποίηση  ή  εκμίσθωση  
πραγμάτων  

 Επιτροπή  έλεγχου  ζώων  που  θα  εισαχθούν  στις  δημοτικές  εκτάσεις 

Διάρθρωση οργανικών μονάδων Δήμου 

Αναλυτικά  η  οργανική  διάρθρωση  του  Δήμου  Ζηρού,  όπως  αυτή  
προσδιορίζεται  από  τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας,  ο  οποίος  και  
δημοσιεύτηκε  στο  ΦΕΚ  2237/2012,  τεύχος  Β΄ έχει  ως  εξής : 

 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι  Κεντρικές  Υπηρεσίες  είναι  εγκατεστημένες  στην  έδρα  του  Δήμου  και  
περιλαμβάνουν  τις  παρακάτω  οργανικές  μονάδες  ομαδοποιημένες  σε  ενότητες  
συναφούς  σκοπού  και  αντικειμένου : 

                                                

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  ΣΤΟ  ΔΗΜΑΡΧΟ 

1.  Ιδιαίτερο  Γραφείο  Δημάρχου,  Επικοινωνίας  και  Δημοσίων  Σχέσεων 

2.  Γραφείο  Νομικής  Υποστήριξης 

3.  Αυτοτελές  Γραφείο  Διαφάνειας 

4. Αυτοτελές  Γραφείο  Διοικητικής  Βοήθειας  και  υποστήριξης  αιρετών  
οργάνων. 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. Αυτοτελές  Γραφείο  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Αυτοτελές  Γραφείο  Τοπικής  Οικονομικής  Ανάπτυξης,  Γεωργίας,  
Κτηνοτροφίας  με  αρμοδιότητες : 

 Α )  Αγροτικής  Παραγωγής 

 Β )  Αλιείας 

 Γ )  Αδειοδοτήσεις  και  Ρύθμιση  Εμπορικών  Δραστηριοτήτων 

 Δ )  Απασχόλησης  και  Τουρισμού 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

1. Αυτοτελές  Γραφείο  Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας  και  Πολιτισμού  με  
αρμοδιότητες : 

Α )  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  Ισότητας  των  Φύλων 

Β )  Προστασίας  και  Προαγωγής  της  Δημόσιας  Υγείας 

Γ )  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Πολιτισμού 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

1.  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Περιβάλλοντος  και  Πολεοδομίας  που  
περιλαμβάνει ειδικότερα  τις  παρακάτω  διοικητικές  ενότητες : 

            Α )  Τμήμα  Τεχνικών  έργων 

            Β ) Τμήμα  Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος  και  πολιτικής  προστασίας 

            Γ )  Τμήμα  Ύδρευσης – Αποχέτευσης  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

1. Διεύθυνση  Διοικητικών  και  Οικονομικών  Υπηρεσιών  που  περιλαμβάνει  
ειδικότερα  τις  παρακάτω  διοικητικές  ενότητες : 

     Α )  Αυτοτελές  γραφείο  Υποστήριξης  των  Πολιτικών  Οργάνων  του  
Δήμου 

     Β )  Τμήμα  Διοικητικών  Υπηρεσιών 

     Γ )  Τμήμα  Οικονομικών  Υπηρεσιών 

     Δ )  Τμήμα  ΚΕΠ 

 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι  Αποκεντρωμένες  Υπηρεσίες  του  Δήμου  είναι  εγκατεστημένες  στην  
έδρα  δημοτικών  ενοτήτων,  εξυπηρετούν  τις  δημοτικές / Τοπικές  Κοινότητες  της  
ενότητας  και  περιλαμβάνουν  υπηρεσίες  οι  οποίες  υπάγονται  διοικητικά  σε  
αντίστοιχες  Διευθύνσεις  ή  Τμήματα  των  Κεντρικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου. 

 

           

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΜΕ  ΕΔΡΑ  ΤΟ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 

1. Γραφείο  ΚΕΠ. 

2. Γραφείο  Συντήρησης  Υποδομών 

3. Γραφείο  Διοικητικών  Θεμάτων  και  Εξυπηρέτησης  του  Πολίτη 
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4. Γραφείο  Οικονομικών  Θεμάτων 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΜΕ  ΕΔΡΑ  ΤΟ  ΑΝΩΓΕΙΟ 

1. Γραφείο  ΚΕΠ. 

2. Γραφείο  Συντήρησης  Υποδομών 

3. Γραφείο  Διοικητικών  Θεμάτων  και  Εξυπηρέτησης  του  Πολίτη 

4. Γραφείο  Οικονομικών  Θεμάτων 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΜΕ  ΕΔΡΑ  ΤΗΝ  ΚΡΑΝΕΑ 

1. Γραφείο  ΚΕΠ. 

2. Γραφείο  Συντήρησης  Υποδομών 

3. Γραφείο  Διοικητικών  Θεμάτων  και  Εξυπηρέτησης  του  Πολίτη 

4. Γραφείο  Οικονομικών  Θεμάτων 

Ανθρώπινο  δυναμικό  Δήμου  

Το  προσωπικό  του  Δήμου  διακρίνεται  σε  τακτικό  και  έκτακτο.  Το  τακτικό  
προσωπικό  καλύπτει  τις  ανάγκες  των  ΟΤΑ  που  είναι  πάγιες  και  διαρκείς,  
διακρίνεται  σε  μόνιμο  προσωπικό  και  προσωπικό  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  
χρόνου  ( Ι.Δ.Α.Χ. ).  Επίσης  για  την  κάλυψη  των  μη  πάγιων  αναγκών  τους  οι  
ΟΤΑ  έχουν  τη  δυνατότητα  να  προσλαμβάνουν  έκτακτο  προσωπικό  όπως  με  
Σύμβαση  Εργασίας  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου,  ή  προσωπικό   μερικής  
απασχόλησης  κλπ. 

Αναλυτικά  η  κατανομή  του  προσωπικού  του  Δήμου  Ζηρού  ανά  
διεύθυνση  παρουσιάζεται  στους  παρακάτω  πίνακες: 

           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ . & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

                ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ:   ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

      

                 

                        Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΑΡΙΘ

. 

ΥΠΑ

Λ. 

ΕΚΠ

ΑΙΔ. 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

4 ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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1 ΠΕ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

2 ΠΕ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

2 ΤΕ ΤΕ17ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

 

4 ΔΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

       

 

                  Β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΑΡΙΘ

. 

ΥΠΑ

Λ. 

ΕΚΠ

ΑΙΔ. 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 

 

ΠΕ ΠΕ1ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

6 ΔΕ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

       

                    Γ.                ΤΜΗΜΑ     ΚΕΠ  

ΑΡΙΘ

. 

ΥΠΑ

Λ. 

ΕΚΠ

ΑΙΔ. 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 

 

ΠΕ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

3 ΠΕ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΣΡΑΙΩΣΗΣ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

4 ΤΕ ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

1 ΔΕ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

 

 

Δ.    ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

 

                                     ΟΡΓΑΝΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ 

ΑΡΙΘ

. 

ΥΠΑ

Λ. 

ΕΚΠ

ΑΙΔ. 

ΚΛΑΔΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
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1 ΠΕ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ 

 

4 ΔΕ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

1 ΔΕ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 

 

1 ΔΕ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ(ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ) 

 

 

Πίνακας 17 :  Κατανομή  προσωπικού  Δήμου  Ζηρού 

Κτιριακή  Υποδομή  και  εξοπλισμός 

Κτιριακή  Υποδομή  

Ονομασία  κτιρίου  

Δημαρχιακό  Μέγαρο,  Φιλιππιάδα  

Πρώην  Δημαρχείο  Θεσπρωτικού  

Πρώην  Δημαρχείο  Ανωγείου  

Πρώην  γραφείο  Κοινότητας  Κρανέας  

Κτίριο  ΚΕΠ  Φιλιππιάδας  

Κτίριο  ΚΕΠ  Θεσπρωτικό  

Πίνακας 18:  Κτιριακή  υποδομή  Δήμου  Ζηρού 

Τεχνικός  εξοπλισμός 

Τεχνικός  εξοπλισμός 

πλήθος είδος 

42 η/υ 

7 fax 

7 φωτοτυπικά 

29 εκτυπωτές 

Πίνακας 19: Τεχνικός  εξοπλισμός                                                                                                         
30 

Εφαρμογές  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης 

Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση 
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Διαδικτυακή  πύλη  

Πίνακας 20: Εφαρμογές  Ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης 

Οχήματα – μηχανοκίνητος  εξοπλισμός 

Ο  Δήμος  διαθέτει  διάφορα  οχήματα,  και  λοιπά  μηχανήματα  έργου  για  
την  εξυπηρέτηση  των  αναγκών  του.  

 

 

1.1.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Η  ανάλυση  και  αποτύπωση  της  οικονομικής  κατάστασης  του  Δήμου,  
όπως  αυτή  αποτυπώνεται  στους  παρακάτω  πίνακες  βασίζεται  στη  χρήση  
απολογιστικών  στοιχείων  για  τα  έτη  2012 – 2014. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΆ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ 

ΕΣΟΔΑ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2014 2013 2012 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 166.396,82 69.883,77 83.381,66 

02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 51.502,71 46.414,98 34.084,32 

03 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 613.598,22 

1.136.824,
60 

839.022,82 

04 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 69.199,69 104.475,82 90.116,42 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.600,00 25.123,00 12.387,00 

06 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

2.476.823,
15 

2.531.474,
39 

2.401.364,4
3 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.740,00 11.458,25 30.913,00 

  ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΤΑΚΤΙΚΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ 
3.388.860,
59  

3.925.654,
81 

3.419.319,5
8 

    

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2014 2013 2012 
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11 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  0 0 0 

12 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

 350.428,9
7 

1.485.988,
06 

512.687,27 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 1.758.182,
47 

2.545.242,
90 

5.942.876,3
3 

14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0  0 3.000,00 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ  85.089,48   69.779,28 54.078,54 

16 ΛΟΙΠΑ  ΕΚΤΑΚΤΑ  ΕΣΟΔΑ  0 0 0 

  ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ 
 2.193.700,

92 
4.101.010,

24 
6.512.642,1

4 
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2 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ 
ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ  

2014 2013 2012 

21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ  620.796,23 614.577,02 436.312,93 

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 50.590,00 0 505.291,58 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) 671.386,23 

 

614.577,02 

 

941.604,51 

  

3 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 

2014 2013 2012 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ  0 0 0 

32 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 

 2.337.134,76 
2.094.159,74 1.847.992,1

8 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 

 2.337.134,76 
2.094.159,74 1.847.992,1

8 

  

4 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

2014 2013 2012 

41 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  846.120,47 

881.465,77 755.153,38 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  0 2.244,14 4.702,55 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  846.120,47 883.709,71 759.865,93 
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5 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014 2013 2012 

511 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  460.612,68 176.874,81 352.559,94 

512 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ   1.702.205,28 1.452.819,12 788.680,02 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ  2.162.817,96 

1.629.693,93 1.141.239,9
6 

 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  1.160.020,93 
13.248.805,4

5 
14.694.654,

3 

  

 
           

ΔΑΠΑΝΕΣ 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 2013 2012 

60 ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ 
 1.522.311,

14 
1.506.497,8

7 
1.669.552,80 

61 ΑΜΟΙΒΈΣ ΑΙΡΕΤΏΝ ΚΑΙ ΤΡΊΤΩΝ  234.029,48 236.477,75 362.448,50 

62 ΠΑΡΟΧΈΣ ΤΡΊΤΩΝ  435.612,44 
1.221.928,5

6 
1.045.792,37 

63 ΦΌΡΟΙ ΚΑΙ ΤΈΛΗ  21.281,71 18.536,77 17.019,55 

64 ΛΟΙΠΆ ΓΕΝΙΚΆ ΈΞΟΔΑ  34.113,65 29.056,16 88.635,35 

65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ 

 98.147,15 101.752,15 28.8433,76 

66 ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΛΩΣΊΜΩΝ 

153.170,39  169.208,90 246.901,501 

67 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΓΙΑ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ  ΣΕ  ΤΡΙΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ – 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ 

725.653,95 666.348,47 566.665,03 

68 ΛΟΙΠΆ ΈΞΟΔΑ  0 9.231,93 0 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6  ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  3.225.319, 3.959.037,5 4.285.440,86 
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91 6 
  

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2014 2013 2012 

71 
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ  21.773,69 20.594,26 51.668,98 

73 ΈΡΓΑ 
 1.533.942,

67 
2.084.090,9

6 
5.265.469,61 

74 
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  75.489,23 51.295,13 124.793,77 

75 
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ                         
( ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ )   5.100,00 - 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 1.631.205,

59 
2.161.080,3

5 
5.441.932,36 

  

8 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

2014 2013 2012 

81 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΟΦΕΙΛΩΝ  ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ  ( ΠΟΕ ) 

 414.613,44 448.408,44 492.656,93 

82 ΛΟΙΠΈΣ ΑΠΟΔΌΣΕΙΣ  802858,87 681964,18 709096,79 

85 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΜΗ  ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ  ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ  ΚΑΤΑ  ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΕΤΗ 

 1.933.399,
58 

1.750.233,3
9 

- 

 

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 3.393.027,
86 

24.305.870,
17 

1.201.753,72 

  

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2014 2013 2012 

91 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ  2.046,19 971,94 1.581,59 

 ΣΥΝΟΛΟ  Κ.Α.  9  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  2.046,19 971,94 1.581,59 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ( 6-7-8-
9 ) 

 8.251.599,
55 

10.426.960,
02 

10.930.708,5
3 
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Από  τα  παραπάνω  στοιχεία  θα  μπορούσαμε  να  εξάγουμε  τις  εξής  
διαπιστώσεις : 

Σχετικά  με  τα  έξοδα :  Με  έτος  βάσης  τα  απολογιστικά  στοιχεία  των  
δαπανών  του  έτους  2012  παρατηρείται  διαχρονικά,  μείωση  στα  συνολικά  
έξοδα  ανά  έτος  κατά  25 %. 

Σχετικά  με  τα  έσοδα : Με  έτος  βάσης  το  έτος  2012  και  συγκριτικά  με  το  
έτος  2014 παρατηρείται  μείωση  των  τακτικών  εσόδων  κατά  24 %. 

1.6  Νομικά  πρόσωπα  Δήμου  Ζηρού 

Στο  Δήμο  Ζηρού  λειτουργεί  ένα  Νομικό  Πρόσωπο  Δημοσίου  Δικαίου  με  
την  επωνυμία            « ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ » και  με  
διακριτικά  « Κ .Ε. ΔΗ. ΖΗ », η οποία  δραστηριοποιείται  στους  τομείς : 

 Κοινωνικής  Προστασίας  και  Αλληλεγγύης 

 Περιβάλλοντος,  

 Τομέας  παιδείας  

 Πολιτισμού  

 Αθλητισμού  

 Επικοινωνιακές  δραστηριότητες 

 Τεχνολογία – Διαδίκτυο  

Η  παραπάνω  Κοινωφελής  Επιχείρηση  προήλθε  από  τη  συγχώνευση  της  « 
Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Θεσπρωτικού »  και  της  « Κοινωφελούς  
Επιχείρησης  Δήμου  Φιλιππιάδας ». 

ΚΥΡΙΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 

Αναβάθμιση  της  ποιότητας  Ζωής  των  δημοτών  μέσα  από  τη  στήριξη  και  
την  ενθάρρυνση  της πολιτιστικής  ζωής  της  περιοχής  και  τη  βελτίωση  των  
υποδομών  και  υπηρεσιών  του  Δήμου. 

Προώθηση  και  ανάπτυξη  του  τομέα  του  τουρισμού,  προστασία  ανάδειξη  
και  ήπια  τουριστική  αξιοποίηση  των  φυσικών,  ιστορικών  και  πολιτιστικών  
πόρων  της  περιοχής. 

Προστασία  και  αξιοποίηση  του  φυσικού  περιβάλλοντος  με  έμφαση  στην  
προστασία,  στην  αναβάθμιση  και  ανάδειξη  των  φυσικών  πόρων  της  περιοχής. 

Ενημέρωση,  ευαισθητοποίηση  και  κατάρτιση  των  κατοίκων  και  
ενθάρρυνση  των  συμμετοχικών  διαδικασιών  στην  όλη  αναπτυξιακή  πορεία  του  
Δήμου. 
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1.7   SWOT  ΑΝΑΛΥΣΗ 
Στη  συνέχεια  παρουσιάζονται  με  τη  μορφή  ανάλυσης  SWOT,  ανά  

θεματικό  τομέα,  οι κυριότερες  δυνατότητες,  προβλήματα,  ευκαιρίες  και  
περιορισμοί,  οι  οποίες  επηρεάζουν  την  ανάπτυξη  του  Δήμου  Ζηρού,  η  
αξιολόγηση  των  οποίων  θα  συνεισφέρει  στην  επίλυση  κρίσιμων  ζητημάτων  και  
στο  σχεδιασμό  νέων  πολιτικών  δράσης. 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1:   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ 

 ΦΥΣΙΚΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Προβλήματα / ανάγκες Ισχυρά  Σημεία 

 Οι  σύγχρονες  δραστηριότητες  
αποτελούν  αναπόφευκτα  εν  δυνάμει  
ρυπαντές  του  φυσικού  περιβάλλοντος  (  
χρήση  φυτοφαρμάκων,  απόβλητα  
χοιροστασίων  πτηνοτροφείων  κλπ ) 

 Τα  δάση  και  οι  προστατευόμενες  
περιοχές απαιτούν  προστασία  από  
καταστροφικά  φαινόμενα  ( π. χ. 
πυρκαγιές ) 

 Χαλαρή  ανταπόκριση  πολιτών  σε  
περιβαλλοντικά  θέματα 

 Ύπαρξη  φυσικού  
αποθέματος  που  
προσφέρει  υψηλές  
δυνατότητες ανάδειξης  
και  αξιοποίησης.  

 Δυνατότητα  Διεξαγωγής  
προληπτικών δράσεων  
προστασίας  φυσικών  
πόρων 

 

Περιορισμοί / κίνδυνοι Ευκαιρίες 

 Η  αλόγιστη  χρήση  των  διαθέσιμων  
φυσικών  πόρων  μπορεί  να  
οδηγήσει  σε  σημαντικότατη  
μείωση  και  υποβάθμιση αυτών. 

 Κίνδυνος  πυρκαγιών  στα  δάση 

 Λαθρουλοτομία 

 
 

 Εκπόνηση  σχεδίων  
προστασίας  και  ανάδειξης  
σπουδαίας  οικολογικής  αξίας  
και  αισθητικού  κάλους  
περιοχών  όπως  η  Λίμνη  
Ζηρού ,  ο  Λούρος  ποταμός  
κλπ. 

 Ενίσχυση  περιβαλλοντικής  
συνείδησης  των  πολιτών  

 Αξιοποίηση  προγραμμάτων  
χρηματοδότησης  δράσεων 
περιβαλλοντικής  προστασίας  
και  διαχείρισης  των  φυσικών  
πόρων.  

 Υιοθέτηση  περιβαλλοντικών  
πολιτικών  που  προστατεύουν  
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έμμεσα  τους  φυσικούς  
πόρους                ( π. χ.   
ελαχιστοποίηση  της  
κατανάλωσης  ηλεκτρικής  
ενέργειας  στα  δημοτικά   
κτίρια,  εφαρμογή  αρχών  
βιοκλιματικής,  προώθηση  
πράσινων  τεχνολογιών,   κα. ). 

 

ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Προβλήματα / ανάγκες Ισχυρά  Σημεία 

 Έλλειψη  ολοκληρωμένων  
προτάσεων  αστικών  αναπλάσεων 

 Αυθαίρετες  παρεμβάσεις  σε  
κοινόχρηστους  χώρους  

 Η  έλλειψη  αξιοποίησης  των  
υφιστάμενων  κοινόχρηστων  χώρων  

 Το  ενεργοβόρο  και  παλαιό  δίκτυο  
ηλεκτροφωτισμού  και  η  
καθυστέρηση  υλοποίησης  έργων  
αντικατάστασης  λαμπτήρων  με  
νέους  εξοικονόμησης  ενέργειας  

 Η  γειτνίαση  με  τους  άξονες,  
που  μπορεί  να  συμβάλουν  στην  
γενικότερη  αναπτυξιακή  
φυσιογνωμία  της  περιοχής  

 Σε  εξέλιξη  η  σύνταξη  Γενικού   
Πολεοδομικού  Σχεδίου  που  θα  
δίνει  κατευθύνσεις 

 Η  πραγματοποίηση  έργων  
αναπλάσεων  κοινόχρηστων  
χωρών  που  είναι  σε  εξέλιξη 

Περιορισμοί / κίνδυνοι Ευκαιρίες 

 Υποβάθμιση  της  ποιότητας  ζωής  και  
αισθητική  υποβάθμιση  και  απομείωση  
περιοχών  εάν  δεν  γίνει  αναβάθμιση  
του  οικιστικού  περιβάλλοντος 

 Η  έλλειψη  πόρων,  οικονομικών  και 
ανθρώπινων,  για  τον  σχεδιασμό  και  
την  υλοποίηση  αναπλαστικών  έργων  
ή  έργων  αναβάθμισης  του  φυσικού  
περιβάλλοντος 

 Αξιοποίηση  προγραμμάτων  
χρηματοδότησης  πράσινων  
αστικών  παρεμβάσεων / 
αναπλάσεων 

 Εξοικονόμηση  ενέργειας  και  
αξιοποίηση  ανανεώσιμων  πηγών  
ενέργειας  σε  δημοτικούς  
χώρους  
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ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΣΤΕΡΕΩΝ  ΚΑΙ  ΥΓΡΩΝ  
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Προβλήματα / ανάγκες Ισχυρά  Σημεία 

 Πεπαλαιωμένο  δίκτυο  ύδρευσης  σε  
κάποιες  περιοχές  που  χρήζει  άμεσης  
αντικατάστασης  καθώς  και  
εκσυγχρονισμό  του  τρόπου  
λειτουργίας  του 

 Ανάγκη  Επέκτασης  υποδομών  
Συλλογής  και  επεξεργασίας  Αστικών  
λυμάτων 

 Αρκετά  μεγάλο  οδικό  δίκτυο  
καθιστώντας  δύσκολη  την  συντήρηση  
αυτού 

 Ανάγκη  διευκόλυνσης  
προσβασιμότητας,  μέσω  αναβάθμισης  
και  επέκτασης  οδικών  μεταφορών 

 Η  έλλειψη  υποδομής  χρήσης  
ποδηλάτου  και   γενικά  μέσων  
βιώσιμης  κινητικότητας  

 Ύπαρξη  δικτύου  ύδρευσης  και  
άρδευσης ,  αποχέτευσης  το  
οποίο  χρειάζεται   βελτίωσης  και  
επέκταση 
 

Περιορισμοί / κίνδυνοι Ευκαιρίες 

 Η  μόλυνση  υδροφόρου  ορίζοντα  
λόγω  αποβλήτων 

 Η  έλλειψη  πόρων  για  υλοποίηση  
έργων  και  προγραμμάτων 

 Χαλαρή  περιβαλλοντική  συνείδηση 

 Αποκατάσταση,  επέκταση,  
εκσυγχρονισμός  λειτουργίας  
εγκαταστάσεων  και  δικτύων  
ύδρευσης,  άρδευσης  και  
αποχέτευσης  

 Προώθηση  και  ενίσχυση  Μέσων  
εξασφάλισης  επάρκειας  νερού  
και  πρακτικών  Εξοικονόμησης  
νερού 

 Αξιοποίηση  προγραμμάτων  
χρηματοδότησης  έργων  
βιώσιμων  μεταφορών  

 

ΑΞΟΝΑΣ 2:  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ,  ΠΑΙΔΕΙΑ,  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

 ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΡΟΝΟΙΑ 
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Προβλήματα / ανάγκες Ισχυρά  Σημεία 

 Αυξημένες  ανάγκες  για  υπηρεσίες  
κοινωνικής  πρόνοιας.  

 Απουσία  κοινωνικής  υπηρεσίας  και  
ελλιπής  στελέχωση  των  κοινωνικών  
δομών 

 Έλλειψη  επαρκών  και  
διασφαλισμένων  πόρων – 
αβεβαιότητα  ως  προς  το  μέλλον  των  
χρηματοδοτούμενων  δομών 

 Το  εύρος  υλοποίησης  
κοινωνικών  δράσεων 

 Δυνατότητα  συνεργασίας  με  
άλλες  Δομές  υγείας – πρόνοιας  

 Ύπαρξη   χρηματοδοτούμενων  
προγραμμάτων  για  δράσεις  / 
δομές  πρόνοιας  

 

Περιορισμοί / κίνδυνοι Ευκαιρίες 

 Αύξηση  των  υφισταμένων  κοινωνικών 
προβλημάτων 

 Η  ανεπαρκής  κάλυψη  των  πολιτών  
από  το  ισχύον  σύστημα  κοινωνικής  
προστασίας  

 Η  έλλειψη  πόρων  για  την  ενίσχυση  
δράσεων  κοινωνικής  πολιτικής  

 Η  υλοποίηση  ολοκληρωμένων  
παρεμβάσεων  στον  τομέα  των  
κοινωνικών  δράσεων  μέσω  
προγραμμάτων  χρηματοδότησης  

 Ανάπτυξη  δικτύου  εθελοντισμού  
 Η  προοπτική  συνεργασίας  με  

κοινωνικούς  φορείς  ( σχολεία,  
εκκλησία,  νοσοκομεία ) 

 

 ΠΑΙΔΕΙΑ – ΝΕΑ  ΓΕΝΙΑ 

Προβλήματα / ανάγκες Ισχυρά  Σημεία 

 Ανάγκη  για  αυξημένη  κάλυψη  των  
σύγχρονων  εκπαιδευτικών  αναγκών  

 Αδυναμία  αντιμετώπισης  
προβλημάτων  συντήρησης  των  
σχολικών  κτιρίων,  εξαιτίας  της  
μειωμένης  κρατικής  επιχορήγησης  
και  του  μη  επαρκούς  εργατοτεχνικού  
δυναμικού  του  Δήμου. 

 Έλλειψη  δομών  δημιουργικής  
εξωσχολικής  απασχόλησης  νέων 

 Έλλειψη  Δημοτικής  Βιβλιοθήκης  

 Ικανοποιητικό  επίπεδο  
λειτουργίας  σχολείων  και  
παιδικών  σταθμών  

 Λειτουργία  δράσης  Δια  βίου  
Μάθηση 

Περιορισμοί / κίνδυνοι Ευκαιρίες 
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 Ένδεια  οικονομικών  πόρων 
 

 Βελτίωση  κτιριακών  
εγκαταστάσεων  και  
υλικοτεχνικών  υποδομών  

 Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  
προγραμμάτων  δια  βίου  
μάθησης  και  επαγγελματικής  
κατάρτισης  

 Σχεδιασμός  και  εφαρμογή  
δράσεων  για  την  υποστήριξη  
των  μαθητών  αλλά  και  των  
κατοίκων  ( βιβλιοθήκη  κλπ. ) 

 Υλοποίηση  δράσεων  και  
προγραμμάτων  για  τη  νέα  γενιά   

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

Προβλήματα / ανάγκες Ισχυρά  Σημεία 

 Έλλειψη  επαρκών  οικονομικών  πόρων  
για  τη   συντήρηση  των  αθλητικών  
εγκαταστάσεων 

 Ανάγκη  για  τη  δημιουργία  σύγχρονων  
αθλητικών  κέντρων  ( π.χ.  
κολυμβητηρίου )   

 Ύπαρξη  αθλητικών  υποδομών  
όπως γήπεδα,  τένις,  5 Χ 5  για  
διάφορες  αθλητικές  
δραστηριότητες  

 

Περιορισμοί  / κίνδυνοι Ευκαιρίες 

 Οι  Φθορές  στις  υπάρχουσες  
αθλητικές εγκαταστάσεις  

 Ολοκλήρωση  κατασκευής  και  
λειτουργίας  εκκρεμών  αθλητικών  
έργων  και  δημιουργία  νέων 

 Αξιοποίηση  ΑΠΕ - ΕΞΕ  στη  
λειτουργία  των  δημοτικών  
αθλητικών  εγκαταστάσεων  για  
εξοικονόμηση  ενέργειας  και  πόρων 

 Ανάπτυξη  ειδικών  αθλητικών  
δραστηριοτήτων  με  βάση  
γεωμορφολογικά  χαρακτηριστικά  
της  περιοχής  

 Προγράμματα  μαζικού  αθλητισμού 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Προβλήματα / ανάγκες Ισχυρά Σημεία 

 Έλλειψη  πολιτιστικών  υποδομών   
 Αδυναμία  διοργάνωσης  και  

ανάπτυξης   σημαντικών  
πολιτιστικών  δράσεων,  λόγω  
ελλείψεων  τεχνικής  υποδομής,  
πόρων  και  προσωπικού  

 Έλλειψη  ανάδειξης  και  
αξιοποίησης  υπαρχόντων  
αξιόλογων  κτιρίων 

 Η  υπάρχουσα  πολιτιστική  
κληρονομιά 

 Ύπαρξη  συλλόγων  που  ασχολούνται   
με  πολιτιστικές  δράσεις 

Περιορισμοί / κίνδυνοι Ευκαιρίες 

 Κίνδυνος  εμφάνισης  κούρασης  από  
επαναλαμβανόμενες ,  χωρίς  
εμπλουτισμό,  πολιτιστικές  
δραστηριότητες 

 Έλλειψη  χρηματοδότησης  

 Αξιοποίηση  δημοτικών  χώρων /  
κτιρίων  για  τη  δημιουργία  χώρων  
που  θα  φιλοξενούν  πολιτιστικές  
δράσεις  και  θα  προάγουν  τις  
πολιτιστικές  ιδιαιτερότητες  της  
περιοχής  

 Ανάπτυξη  εθελοντισμού  με  
πολιτιστικό  προσανατολισμό  

 

ΑΞΟΝΑΣ 3:  ΤΟΠΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ  

Προβλήματα / ανάγκες Ισχυρά  Σημεία 

 Υψηλή  ανεργία 
 Μειωμένη  συμμετοχή  γυναικών  

στο  εργατικό  δυναμικό 
 Ελλιπής  πληροφόρηση  τοπικού  

πληθυσμού  για  επενδυτικές  
ευκαιρίες,  προγράμματα 

 Σημαντικό  εργατικό  δυναμικό  με  
υψηλό  δείκτη  μόρφωσης  και  σε  
νεαρή  παραγωγική  ηλικία 

  Ικανοποιητικό  απόθεμα  σε  
φυσικούς πόρους  

 

Περιορισμοί / κίνδυνοι Ευκαιρίες 

 Αυξανόμενη  ανεργία  λόγω   Βελτίωση  δεξιοτήτων  ανθρώπινου  
δυναμικού 
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οικονομικής  κρίσης  
 Απαισιοδοξία  και  Έλλειψη  

κινήτρων  για  έναρξη  
επιχειρηματικής  δραστηριότητας  
 

 Λειτουργία  γραφείου  προώθησης  
απασχόλησης  

 Το  πλαίσιο  χρηματοδότησης  της 
νέας  προγραμματικής  περιόδου  για  
ενίσχυση  της  επιχειρηματικότητας  
και  της  κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας  

 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ  ΤΟΜΕΑΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Προβλήματα / ανάγκες Ισχυρά  Σημεία 

 Γήρανση  αγροτικού  πληθυσμού 
 Εγκατάλειψη  υπαίθρου 
 Αδυναμία  αξιοποίησης  νέων  

τεχνολογιών  
 Υψηλό  κόστος  παραγωγής  

προϊόντων 
 

 Επιστροφή  στην  ύπαιθρο  των  νέων  
της  περιοχής  και  ενασχόληση  τους  
με  εναλλακτικές  καλλιέργειες  
αγροτικών,  κτηνοτροφικών  
προϊόντων 

 Λειτουργία  γραφείου  αγροτικής  
ανάπτυξης 

Περιορισμοί / κίνδυνοι Ευκαιρίες 

  Υψηλό  κόστος  παραγωγής 
 Καταστροφή  φυσικού  

περιβάλλοντος  

 Προγράμματα  κατάρτισης  νέων  
αγροτών 

 Καθιέρωση  προϊόντων  ως  
προστατευόμενης  ονομασίας  
προέλευσης  

 Ανάπτυξη  δράσεων  προώθησης  και  
προβολής  των  παραγόμενων  
προϊόντων  

  

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  ΤΟΜΕΑΣ 

Προβλήματα / ανάγκες Ισχυρά  Σημεία 

 Μικρό  μέγεθος  επιχειρήσεων  
οικογενειακού  χαρακτήρα  που  
κάνει  δύσκολη  την  ανάπτυξη  
μεταποιητικού  κλάδου   

 Χαμηλό  επιχειρηματικό  και  
επενδυτικό  ενδιαφέρον  

 Η  γειτνίαση  με  διεθνείς  αγορές  για  
τη  διάθεση  των  προϊόντων 

 Η  ύπαρξη  εξειδικευμένου  
ανθρώπινου  δυναμικού,  
παραγωγικών  πόρων  και  δικτύων  

Περιορισμοί / κίνδυνοι Ευκαιρίες 
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 Το  γενικότερο  αρνητικό  οικονομικό  
κλίμα 

 Χαμηλή  ανταγωνιστικότητα  των  
παραγόμενων  προϊόντων 

 Χαμηλός  βαθμός  δικτύωσης  και  
συνεργασίας  μεταξύ  των  τοπικών    
επιχειρήσεων  

 Αξιοποίηση  γεωγραφικής  θέσης   
 Αξιοποίηση  νέων  τεχνολογιών 
 Υιοθέτηση  καινοτομιών  

             

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ  ΤΟΜΕΑΣ 

Προβλήματα / ανάγκες Ισχυρά Σημεία 

 Ανεπάρκεια  υποδομών  
 Ανεπαρκής  αξιοποίηση  και  δικτύωση  

των  διαθέσιμων  πόρων  φυσικής  και  
πολιτιστικής  κληρονομιάς 

 Απουσία  τουριστικής  ταυτότητας  

 Πολιτιστικό  απόθεμα  της  
περιοχής  σε  συνδυασμό  με  τη  
φυσική  ομορφιά 

 Ύπαρξη  προστατευομένων  
οικοσυστημάτων  με  
δυνατότητες  ήπιας  τουριστικής  
αξιοποίησης 

Περιορισμοί / κίνδυνοι Ευκαιρίες 

 Έλλειψη  υποδομών  ανάπτυξης  
θεματικού  τουρισμού 

 Υψηλός  ανταγωνισμός  με  γειτονικούς  
καθιερωμένους  πόλους  τουριστικής  
έλξης 

 Ανάδειξη  προστατευόμενων   
περιοχών  φυσικού  κάλλους 

 Ανάπτυξη  θεματικού  
τουρισμού 

 

ΑΞΟΝΑΣ  4 : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ  ΚΑΙ  ΚΡΙΣΙΜΑ  ΖΗΤΗΜΑΤΑ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Προβλήματα / ανάγκες Ισχυρά  Σημεία 
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 Ανάγκη  αύξησης  της  ανταπόκρισης  των  
υπηρεσιών  στις  ανάγκες  των  πολιτών  

 Η  μερική  άσκηση  στην  πράξη  
θεσμοθετημένων  στον  ΟΕΥ  λειτουργιών 

 Ανάγκη  επιπλέον  στελέχωσης 
 Έλλειψη  ολοκληρωμένης  ηλεκτρονικής  

διασύνδεσης  των  υπηρεσιών  μεταξύ  
τους 

 Δυνατότητα  επιμόρφωσης ,  
κατάρτισης  και  ενεργοποίησης  
ανθρώπινου  δυναμικού 

 Δυνατότητα  μερικής  επίλυσης  
προβλημάτων  με  ορθή  
εφαρμογή  ή  τροποποίηση  ΟΕΥ 
 

Περιορισμοί / κίνδυνοι Ευκαιρίες 

 Εξαιρετικά  ασταθές  και  απρόβλεπτο  
εσωτερικό  και  εξωτερικό  περιβάλλον 

 Δυσκολία  στη  σχεδίαση  και  εφαρμογή  
σύγχρονων  συστημάτων  διαχείρισης  και  
λειτουργίας 

 Πολυνομία  και  ελλιπής  επιμόρφωση  
και  εκπαίδευση  υπαλλήλων  του  Δήμου 

 Αδυναμία  προσλήψεων 

 Αξιοποίηση  /  ενσωμάτωση  
νέων  τεχνολογιών  στη  
λειτουργία  των  υπηρεσιών 

 Οργάνωση  υπηρεσιών  
 Επιμόρφωση,  κατάρτιση  

ανθρώπινου  δυναμικού 
 

             

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΚΑΙ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  

Προβλήματα / ανάγκες Ισχυρά Σημεία 

 Σημαντική  εξάρτηση  από  εξωτερικές  
πηγές  χρηματοδότησης  

 Δυσκολίες  στη  βεβαίωση – είσπραξη  
τελών  και  φόρων 

 Η  πολυνομία  και  οι  αυστηροί  έλεγχοι  
δυσχεραίνουν  τη  λειτουργία  και  την  
αποτελεσματικότητα  των  υπηρεσιών  

 Δυσκολίες  για  την  αποτελεσματική  
αξιοποίηση  της  δημοτικής  ακίνητης  
περιουσίας 

 Δυνατότητα  αξιοποίησης  
εθνικών  και  ευρωπαϊκών  
προγραμμάτων 

 Δυνατότητα  Συνεργασίας  με  
τον  ιδιωτικό  τομέα  

Περιορισμοί / κίνδυνοι Ευκαιρίες 

 Οι  τακτικές  επιχορηγήσεις  έχουν  
μειωθεί  και  αναμένεται  και  περαιτέρω  
μείωση 

 Η  χρηματοδότηση  των  αρμοδιοτήτων  
που  έχουν  μεταφερθεί  στους  ΟΤΑ  είναι  

 Αξιοποίηση  δημοτικής  
περιουσίας 

 Χρηματοδότηση  από  
επιχειρησιακά  και  ευρωπαϊκά 
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ελλειμματική   
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Κεφάλαιο 2 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ 

2.1 Το  Αναπτυξιακό – Στρατηγικό  Όραμα 

Το  στρατηγικό – αναπτυξιακό  όραμα  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  
προγραμματική  περίοδο  2015 – 2019  διαμορφώθηκε  με  βάση  τις  τοπικές,  
περιφερειακές,  εθνικές  και  Ευρωπαϊκές  αναπτυξιακές  προτεραιότητες,  τις  
επιδιώξεις  και  δεσμεύσεις  της  Δημοτικής  Αρχής. 

Η  επίτευξη  του  οράματος  θα  πραγματοποιηθεί  αξιοποιώντας  το  σύνολο  
των  πόρων                      ( φυσικών,  ανθρωπίνων,  παραγωγικών,  πολιτιστικών – 
ιστορικών )  και  των  συγκριτικών  πλεονεκτημάτων  του  με  παράλληλη  
αποτελεσματική  αντιμετώπιση  των  αδύνατων  σημείων  και  απειλών. 

Στρατηγικό  όραμα 

Η  δημιουργία  ενός  σύγχρονου  βιώσιμου  με  επίκεντρο  τον  άνθρωπο  
Δήμο  που  θα  προστατεύει  και  θα  αναδεικνύει  το  φυσικό  και  πολιτιστικό  
περιβάλλον,  με  υψηλού  επιπέδου  υποδομές,  χωρίς  κοινωνικούς  
αποκλεισμούς,  με  κοινωνική  αλληλεγγύη,  σταθερή  απασχόληση,  και  
οργάνωση  του  τοπικού  συστήματος  με  τρόπο  αποδοτικό  και  αποτελεσματικό. 

2.2 Οι  Άξονες  και  τα  μέτρα  του  Στρατηγικού  Σχεδιασμού 

Το  στρατηγικό  όραμα  του  Δήμου  εκφράζεται  στο  5ετές  Επιχειρησιακό  
Πρόγραμμα  με  τη  μορφή  Αξόνων – Μέτρων  και  Στόχων.  Ενδεικτικά,  οι  άξονες  
αυτοί  αφορούν : 

Α.   Στην  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  στη  βελτίωση  της  ποιότητας  
ζωής 

Β.   Στην  ενίσχυση  της  κοινωνικής  μέριμνας  και  των  μέτρων  για  την  υγεία,  
την  παιδεία,  τον  πολιτισμό  και  τον  αθλητισμό 

Γ.  Στην  οικονομική  ανάπτυξη  και  απασχόληση 

       

Δ.  Στην  ανάπτυξη  του  Δήμου  και  των  Νομικών  Προσώπων  του,  ως  
οργανισμών,  και  στη  βελτίωση  των  σχέσεών  τους  με  τους  πολίτες,  τους  
λοιπούς  δημόσιους  και  άλλους  τοπικούς  φορείς  και  βελτίωση  των  
παρεχομένων  υπηρεσιών  προς  τους  δημότες  και  είναι  οι  εξής : 

Άξονας  1  « Περιβάλλον  &  Ποιότητα  Ζωής » 

Άξονας  2  « Κοινωνική  Πολιτική,  Υγεία,  Παιδεία,  Πολιτισμός  &  Αθλητισμός 
» 

Άξονας  3  « Τοπική  Οικονομία  &  Απασχόληση » 
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  Άξονας  4  « Βελτίωση  Διοικητικής  Ικανότητας  του  Δήμου »  για  κάθε  έναν  
από  τους  οποίους  εξειδικεύονται  Μέτρα  και  Στόχοι  τοπικής  ή  
εσωτερικής  ανάπτυξης. 

Οι   δυνατότητες  χρηματοδότησης  είναι  από : 

 Το  νέο  ΕΣΠΑ  2014 – 2020  

 ΠΕΠ  Ηπείρου  2014 – 2020  

 Εθνικά  Επιχειρησιακά  προγράμματα : 

 Πρόγραμμα  Αγροτικής  Ανάπτυξης 

 Πράσινο  Ταμείο 

 Ψηφιακή  Σύγκλιση  κ. α. 

Ευρωπαϊκά  Προγράμματα : 

 Ταμείο  Συνοχής 

 Πρόγραμμα  Εδαφικής  Συνεργασίας 

 Ταμείο  Απόρων  ( ΕΤΠΑ + ΕΚΤ ) 

 Horizon  2020 

 LIFE  2014 – 2020  

 Η  Ευρώπη  για  τους  Πολίτες  2014 – 2020  κ.α. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΑΞΟΝΑΣ  1: 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΖΩΗΣ 

1.1  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1.1.1 Αποδοτική  χρήση  φυσικών  πόρων,  προστασία 

και  αξιοποίηση  φυσικού  περιβάλλοντος 

1.1.2 Προώθηση  της  προσαρμογής  στην  κλιματική  

αλλαγή,  πρόληψη  και  διαχείριση  κινδύνων 

1.1.3 Αποτελεσματική  διαχείριση  και  προστασία  

περιοχών  ιδιαίτερης  οικολογικής  αξίας 

1.1.4 Προστασία  και  αποκατάσταση  της 

βιοποικιλότητας  και  του  εδάφους 

1.1.5 Ευαισθητοποίηση  πολιτών  σε  περιβαλλοντικά  

θέματα 

1.2 ΑΣΤΙΚΟ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1.2.1 Ενεργειακή  αναβάθμιση – Εξοικονόμηση 

ενέργειας   

1.2.2 Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  αστικών  

παρεμβάσεων, επεκτάσεων / αναπλάσεις κτιρίων  

και  κοινόχρηστων  χώρων  με  βιώσιμο  τρόπο  

1.2.3 Αξιοποίηση  και  ανάδειξη  υφιστάμενων  

διατηρητέων  κτιρίων 

1.2.4 Μείωση  ρύπων  με  την  προώθηση   

ενεργητικών  πολιτικών  αντιρρύπανσης 

 1.3 ΥΔΡΕΥΣΗ – 

ΑΡΔΕΥΣΗ – 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  – 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

1.3.1 Εξασφάλιση  επάρκειας  και  ποιότητας  υδάτων  

1.3.2 Βελτίωση  και  επέκταση  των  δικτύων 

ύδρευσης,  άρδευσης  και  αποχέτευσης 

1.3.3 Ολοκληρωμένη  και  ασφαλής  διαχείριση 

στερεών, υγρών  αποβλήτων  και  απορριμμάτων 

1.3.4 Προώθηση δράσεων πρόληψης παραγωγής 

αποβλήτων 

1.4 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ –  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  
 

1.4.1 Βελτίωση  υποδομών  μεταφορών   

1.4.2 Αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  και  

βελτίωση  των  συνθηκών  κυκλοφορίας  και  

οδικής  ασφάλειας 

1.4.3 Ανάπτυξη  υποδομών  Τεχνολογιών 

Πληροφορικής  και  Επικοινωνίας  
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΑΞΟΝΑΣ  2 : 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ,  

ΠΑΙΔΕΙΑ,  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΡΟ 2.1 :  

ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  

ΠΡΟΝΟΙΑ 

 

2.1.1  Δράσεις  ενημέρωσης,  πρόληψης  και  

προαγωγής  της  δημόσιας  υγείας 

2.1.2  Δημιουργία  νέων  και  επέκταση  των  

υφιστάμενων  κοινωνικών  δομών  και  

προγραμμάτων  πρόνοιας,  φροντίδας  και  

στέγασης  

2.1.3  Πρωτοβουλίες  εξάλειψης  κάθε  είδους  

διακρίσεων  και  προώθησης  κοινωνικής  

ένταξης  ειδικών  ομάδων 

2.14  Καταπολέμηση  ακραίας  φτώχειας 

ΜΕΤΡΟ 2.2 :  

ΠΑΙΔΕΙΑ – 

ΝΕΑ  ΓΕΝΙΑ 

 

2.2.1 Βελτίωση  κτιριακών  εγκαταστάσεων  και  

υλικοτεχνικών  υποδομών 

2.2.2 Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  προγραμμάτων  δια  

βίου  μάθησης  και επαγγελματικής  κατάρτισης  

ενηλίκων 

2.2.3 Σχεδιασμός  και  εφαρμογή  δράσεων  για  την  

υποστήριξη  των  μαθητών  αλλά  και  της  νέας  

γενιάς  

ΜΕΤΡΟ  2.3 :  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

 

 

2.3.1 Ανάδειξη  χώρων  ιδιαίτερου  ενδιαφέροντος 

2.3.2 Ανάπτυξη  πολιτιστικών  και  αθλητικών  

δράσεων  

2.3.2 Δημιουργία  νέων – Εξορθολογισμός  

λειτουργίας  των  αθλητικών,  πολιτιστικών  

χώρων  και  αξιοποίηση   των  ανενεργών  

υποδομών  

           

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΑΞΟΝΑΣ  3 : 

ΤΟΠΙΚΗ  

3.1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

3.1.1 Δράσεις  για  δημιουργία  ευκαιριών  

απασχόλησης  και  μείωσης  των  ανέργων 

3.1.2 Παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης  των  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

ανέργων  για  την  προώθησή  τους  στην  

αγορά  εργασίας 

3.2  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-

ΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

3.2.1 Σχεδιασμός  και  εφαρμογή  

προγραμμάτων  στήριξης  του  

πρωτογενούς,  δευτερογενούς  και  

τριτογενούς  τομέα 

3.2.2 Προώθηση  καινοτομίας  και  νέων  

τεχνολογιών  για  τη  στήριξη  

επιχειρηματικότητας  

3.2.3 Προώθηση  δράσεων  για  την  ανάπτυξη  

εναλλακτικών  μορφών  τουρισμού 

   

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΑΞΟΝΑΣ  4 : 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

 ΔΗΜΟΥ 

ΜΕΤΡΟ 4.1 :  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4.1.1 Βελτίωση  της  διοικητικής  ικανότητας,  

αποτελεσματικότητας  και  ποιότητας.  

Βελτίωση  των  υπηρεσιών  προς  τους  

πολίτες. 

4.1.2 Ενίσχυση  ενεργειών  διαβούλευσης  και  

δημοσίου  διαλόγου 

4.1.3  Ενίσχυση  της  χρήσης  των  Τεχνολογιών  

Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών                              

( ΤΠΕ )  για  την  βελτίωση  της  

αποδοτικότητας  των  υπηρεσιών  και  την  

εξυπηρέτηση  των  πολιτών 

ΜΕΤΡΟ  4.2 :  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

4.2.1 Σύνταξη  πλάνου  ενεργειών  για  την  

αύξηση  των  εσόδων  του  Δήμου  

4.2.2 Ορθολογική  αξιοποίηση  των  πόρων  και  

της  δημοτικής  περιουσίας  

ΜΕΤΡΟ 4.3 

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ   ΣΧΕΣΕΙΣ  

ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

4.3.1 Ενίσχυση  διαδημοτικών  συνεργασιών 

4.3.2 Συμμετοχή  σε  διακρατικά  προγράμματα 

 


