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Σελίδα 4 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1 Επιχειρησιακά Σχέδια Δήμων   

Σύμφωνα με τα άρθρα 203-206 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006) θεσπίστηκε για 
πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους 
Ο.Τ.Α. 

Σκοπός των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α' βαθμού είναι η προώθηση της 
εφαρμογής του θεσμοθετημένου χωρικού σχεδιασμού και η παρακολούθηση υλοποίησης του 
αναπτυξιακού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο, καθώς και η συμβολή στην ανατροφοδότηση και 
προσαρμογή του σχεδιασμού, στο πλαίσιο των υφιστάμενων κάθε φορά συνθηκών (παρ.1Α άρθρο 
266 ν.3852/10, όπως αντικαθίσταται από την παρ.2 του άρθρου 175 του ν.4555/18). 

 
Η χρονική διάρκεια των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Δήμων αναπροσαρμόζεται σε τέσσερα 
(4) έτη, ώστε να συμπίπτει µε την τετραετή θητεία των δημοτικών αρχών (αιτιολογική έκθεση 
ν.4555/18) (άρθρο 210 παρ.2 ν.4555/18 και άρθρο 9 του ν.3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 6 του ν.4555/18)  
 
Τα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν ενιαία δομή και συγκρότηση, που διέπει το 
σύνολο των διοικητικών και γεωγραφικών υποενοτήτων του Δήμου και περιλαμβάνουν: 
α)   τις στρατηγικές επιλογές, 
β)   το επιχειρησιακό σχέδιο και 
γ) τους δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης (παρ.1Α άρθρο 266 ν.3852/10, όπως 
αντικαθίσταται από την παρ.2 του άρθρου 175 του ν.4555/18). 
 
Για την κατάρτισή τους, λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού 
σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η μακροπεριφερειακή και διαπεριφερειακή 
στρατηγική, οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς 
και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, πολιτικές και στρατηγικές που επηρεάζουν 
τη διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου του δήμου, ενώ απαιτείται εναρμόνιση με τον υφιστάμενο 
θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό εθνικού, περιφερειακού επιπέδου και συμβατότητα με το 
θεσμοθετημένο σχεδιασμό τοπικού επιπέδου (παρ.1Α άρθρο 266 Ν.3852/10, όπως αντικαθίσταται 
από την παρ.2 του άρθρου 175 του Ν.4555/18). 
 
Κατά την κατάρτιση και υλοποίησή τους, αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες μορφές 
δημοσιοποίησης και δημόσιας διαβούλευσης, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της 
συμμετοχής. Τα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα αποτυπώνονται σε ηλεκτρονική μορφή και 
τα γεωχωρικά τους δεδομένα δημιουργούνται και διατίθενται ελεύθερα και διαδικτυακά σε 
ψηφιακή μορφή σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ν. 3882/2010 και του ν. 4305/2014 (παρ.1Α 
άρθρο 266 ν.3852/10, όπως αντικαθίσταται από την παρ.2 του άρθρου 175 του ν.4555/18). 
  
 

1.2 Περιεχόμενα και διάρθρωση του Προγράμματος  

Με την υπ' αριθ. 41179/23-10-2014 (ΦΕΚ Β/2970/4-11-2014) απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, σε εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/7-6-2010, 
Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει, καθορίστηκε το περιεχόμενο, η 
δομή και ο τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ Α'.  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-266-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-266-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-175-%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-210-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-9-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-6-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-266-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-175-%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-266-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-175-%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-266-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-266-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-175-%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC/


 

Σελίδα 5 

Σύμφωνα με την ως άνω Υπουργική  Απόφαση, η δομή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,  
διαρθρώνεται ως εξής: 

Α΄ ΦΑΣΗ:   Στρατηγικός  Σχεδιασμός του Δήμου 

Ο Στρατηγικός  Σχεδιασμός περιλαμβάνει:   

Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του εξωτερικού και 
εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου. 

Ειδικότερα,  

Αναλύονται οι  δυνατότητες, ευκαιρίες, αδυναμίες  και απειλές που αναδεικνύουν τα κρίσιμα 
ζητήματα, που καλείται ο Δήμος να αντιμετωπίσει κατά την επόμενη περίοδο, η οποία χρονικά 
συμπίπτει και με τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής αρχής (SWOT ANALYSIS Εξωτερικού 
Περιβάλλοντος). 

Αξιολογείται το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου Ηγουμενίτσας και των Νομικών του Προσώπων. 
Παρουσιάζεται η οργανωτική τους δομή, οι δραστηριότητες και οι λειτουργίες που επιτελούν, η 
στελέχωση και η υποδομή τους και τα οικονομικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών. Στη 
συνέχεια καταγράφονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και εντοπίζονται τα κρίσιμα 
ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης (SWOT ANALYSIS Εσωτερικού Περιβάλλοντος). 

Η Α’ Φάση  ολοκληρώνεται με την περιγραφή της  στρατηγικής του Δήμου,  των  αναπτυξιακών 
προτεραιοτήτων, όπως προκύπτουν από τις δυνατότητες του Δήμου (οικονομικοί περιορισμοί, 
διαθέσιμο δυναμικό, υφιστάμενες υποδομές και εξοπλισμός). Μαζί με το τις παραμέτρους του 
ευρύτερου εξωτερικού περιβάλλοντος εξειδικεύονται συγκεκριμένοι άξονες προτεραιότητας, 
μέτρα και στόχοι. 

Β΄ΦΑΣΗ: Επιχειρησιακός και Οικονομικός προγραμματισμός του Δήμου 

Η Β’ Φάση  αναφέρεται στον Επιχειρησιακό και Οικονομικό Προγραμματισμό του Δήμου για την 
επόμενη τετραετία περιλαμβάνει: 

• Κατάρτιση σχεδίων δράσης για τους γενικούς στόχους τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης 
(εξειδίκευση των στόχων και καθορισμός δράσεων).  

• Ιεράρχηση και τετραετής  προγραμματισμός των δράσεων. 

• Οικονομικός Προγραμματισμός εσόδων και δαπανών. 

Πέραν της κατάρτισης και ολοκλήρωσης, κρίσιμη είναι και η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η 
επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος,  οι οποίες αποσκοπούν στην εισαγωγή 
μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους Δήμους. Στόχος είναι 
η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων 
των δράσεων των Δήμων, να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική μόνιμη λειτουργία, στην οποία 
θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό τους. 

1.3 Διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα επιμέρους στάδια που περιλαμβάνει η εκπόνηση και έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2020 - 2023 είναι :  

- Η Εκτελεστική Επιτροπή θα εγκρίνει το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού και θα το εισαγάγει 
προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα εγκριθούν οι Άξονες, τα Μέτρα και οι 
Γενικοί Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος με σχετική απόφασή του.  

- Το προς έγκριση Τεύχος Στρατηγικού Σχεδιασμού, με το σχετικό ενημερωτικό υλικό για τη 
διαδικασία κατάρτισής του, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.  
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- Το Τεύχος Στρατηγικού Σχεδιασμού θα γνωστοποιηθεί σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, 
και στους Αντιδημάρχους και θα τους ζητηθεί η υποβολή προτάσεων.  

- Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάρτισης και έγκρισης του Τεύχους Στρατηγικού 
Σχεδιασμού και σύμφωνα, τόσο με την προαναφερθείσα διαδικασία όσο και με τον Οδηγό 
Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων της ΕΕΤΑΑ, θα καταρτισθεί το Τεύχος 
Επιχειρησιακού και Οικονομικού Σχεδιασμού (Β' Φάση).  

- Το παραπάνω Τεύχος Επιχειρησιακού και Οικονομικού Σχεδιασμού (Β' Φάση του Ε.Π.), 
αφού συζητηθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή θα αποσταλεί με δική της εισήγηση, στο 
Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση-ψήφιση.  

- Το Δημοτικό Συμβούλιο με τη σειρά του, θα εγκρίνει - ψηφίσει τον Επιχειρησιακό και 
Οικονομικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με απόφασή του. 

Το σύνολο των εργασιών και διαδικασιών, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω και όπως θα 
αποτυπωθούν στις αντίστοιχες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, θα αποτελέσουν το 
«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ηγουμενίτσας, περιόδου 2020 - 2023». Σε αυτό θα 
συμπεριλαμβάνονται, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός (Α' Φάση Ε.Π./όπως θα εγκριθεί από το Δ.Σ.) και 
ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός με τον Οικονομικό Προγραμματισμό και τους δείκτες 
παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος (Β' Φάση Ε.Π./ όπως θα εγκριθεί από το 
Δ.Σ.). 

1.4 Οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιόδου 2020-2023  

Για την κατάρτιση του παρόντος επιχειρησιακού σχεδίου, πέραν από τις κατευθύνσεις του 
αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και των προτεραιοτήτων που 
απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, ελήφθησαν επίσης υπόψη οι ιδιαίτερες 
συνθήκες που επικρατούν σήμερα και οι οποίες είναι: 

• Μεγάλο ποσοστό των ελληνικών δημόσιων  επενδύσεων (80%), προέρχεται από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 

• Σε εθνικό επίπεδο, μετά την οικονομική κρίση και τις καταλυτικές επιπτώσεις  της σε όλους 
τους τομείς,  η ελληνική οικονομία άρχισε να ανακάμπτει το 2017, παρουσιάζοντας το 2018 
ποσοστό ανάπτυξης 1,9% που εκτιμάται στο 2,3% το 2019. Η ανεργία -αν και εξακολουθεί 
να παραμένει σε υψηλά επίπεδα- μειώθηκε από 27,5% το 2013 σε περίπου 17,3% το 2019.  

• Η ανάκαμψη όμως αυτή της οικονομίας, αναχαιτίστηκε εξαιτίας της πανδημίας του COVID-
19. Η τρέχουσα πανδημία επιβραδύνει την ανάκαμψη και θέτει ξανά την ελληνική 
οικονομία σε κίνδυνο, ενώ οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της 
πανδημίας παραμένουν αβέβαιες.  

• Το οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί,  περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες 
της Τ.Α. να προγραμματίσει τη δράση της με βάση τις πραγματικές ανάγκες της.  

Το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Ηγουμενίτσας συντάσσεται επομένως σε μία εποχή 
όπου δοκιμάζεται οτιδήποτε μέχρι σήμερα θεωρούνταν δεδομένο στην οικονομία, στην κοινωνία, 
στο περιβάλλον. Το περιβάλλον των ΟΤΑ είναι ιδιαίτερα μεταβλητό και αβέβαιο, γεγονός που 
δυσχεραίνει την κατάρτιση μακρόπνοων στρατηγικών προγραμμάτων.  

Μέσα στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η μεγάλη πρόκληση για τον Δήμο μας είναι η διαχείριση των 
συνθηκών που διαμορφώνονται από αυτήν τη νέα υγειονομική κρίση και η ανάπτυξη μίας 
ρεαλιστικής στρατηγικής για το μέλλον του Δήμου, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.  
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2 Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» 

2.1 Γενική αποτίμηση της εφαρμογής του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί θεμελιώδη θεσμό για την ποιότητα της Δημοκρατίας μας, ο 
οποίος συμπορεύθηκε μαζί της, σχεδόν από τη σύσταση του πρώτου ανεξάρτητου Ελληνικού 
Κράτους, έως τις μέρες μας. 

Με το ν.1065/1980 (ΦΕΚ 168 Α'), ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά τον πρώτο ολοκληρωμένο 
Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, τις τρεις κωδικοποιήσεις που ακολούθησαν, καθώς και μια 
πληθώρα νομοθετημάτων, τα οποία είχαν άλλοτε συστηματικό και άλλοτε αποσπασματικό 
χαρακτήρα, διαμορφώθηκε σταδιακά ένα θεσμικό πλαίσιο που για αρκετά χρόνια καθόριζε την 
οργάνωση και λειτουργία των Δήμων και των Κοινοτήτων. 

Η ανάγκη σύνταξης Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ως ενιαίου κειμένου, αλλά κυρίως για τον 
εκσυγχρονισμό του πλέγματος των αρμοδιοτήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων, οδήγησε στον 
ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) με το οποίο εκτός των άλλων επιχειρήθηκε μια 
θεματική κατανομή των αρμοδιοτήτων στους εξής τομείς: 

- Ανάπτυξης 

- Περιβάλλοντος 

- Ποιότητας ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων και των Οικισμών 

- Απασχόλησης 

- Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

- Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

- Πολιτικής Προστασίας 

 

Μόλις λίγα χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, των συνενώσεων Δήμων 
και Κοινοτήτων (πρόγραμμα ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ) και την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων, διαπιστώθηκε η ανάγκη μιας νέας «μεταρρύθμισης» και μάλιστα, με την επίκληση των 
ίδιων στόχων: "δημιουργία μεγαλύτερων, ισχυρότερων και πιο αποτελεσματικών Οργανισμών, 
ικανών να σχεδιάζουν την τοπική ανάπτυξη και να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες". 

Η μεταρρύθμιση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» επιχείρησε να συνδυάσει τη συνολική αναδιάρθρωση όλων 
των επιπέδων της Τοπικής Διοίκησης, δηλαδή της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης και της 
πολυβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, με μια εκτεταμένη αναδιανομή αρμοδιοτήτων. Βασικός 
στόχος ήταν η ανάδειξη των 325 νέων μεγαλύτερων Δήμων σε βασικά «διοικητήρια» (όπως 
ακριβώς παλιότερα τα διοικητήρια ήταν οι νομαρχίες), όπου θα διεκπεραιώνονταν οι περισσότερες 
διοικητικές διαδικασίες και κυρίως εκείνες «εντάσεως κοινού» πολύ εγγύτερα προς τον πολίτη. 
Έτσι, προβλέπονταν η μεταβίβαση του μεγαλύτερου μέρους των παλαιών νομαρχιακών 
αρμοδιοτήτων στους νέους Δήμους. 

 
Από την άλλη πλευρά, ο Δεύτερος Βαθμός Αυτοδιοίκησης μετατοπίζονταν από τις μικρές 
Νομαρχίες στο ανώτερο επίπεδο των Περιφερειών, με νέες αυτοδιοικούμενες Περιφέρειες οι 
οποίες θα αναλάμβαναν βασικό ρόλο στον αναπτυξιακό προγραμματισμό, στις πολιτικές 
περιφερειακής ανάπτυξης και στην υλοποίηση έργων και άλλων αναπτυξιακών δράσεων. Στην 
αμέσως υψηλότερη βαθμίδα, πάνω από τις 13 Περιφέρειες, οι 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα 
περιορίζονταν σε αρμοδιότητες που κατά το ισχύον Σύνταγμα, έτσι όπως αυτό έχει ερμηνευτεί από 
το Συμβούλιο της Επικρατείας, πρέπει να ασκούνται από κρατικές υπηρεσίες, όπως ο χωροταξικός 
και πολεοδομικός σχεδιασμός, η προστασία των δασών και άλλων περιβαλλοντικών αγαθών κ.α. 
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Στο επίπεδο των 7 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα λειτουργούσε εξάλλου και ένας νέος θεσμός 
διασφάλισης της νομιμότητας και προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη, ο Ελεγκτής 
Νομιμότητας. 

Η είσοδος της χώρας στην περίοδο των περιορισμών που επέβαλαν τα προγράμματα προσαρμογής 
της Ελληνικής οικονομίας («Μνημόνια») ουσιαστικά ματαίωναν οποιαδήποτε προοπτική για 
στελέχωση των νέων Δήμων με νέο εξειδικευμένο προσωπικό που ήταν απαραίτητο για την 
άσκηση πολλών από τις νέες αρμοδιότητες, αλλά και την ενεργοποίηση των νέων ρόλων που θα 
έπρεπε να αναλάβουν οι νέοι Αυτοδιοικούμενοι Οργανισμοί.  

Συγκεκριμένα: 

- Οι νέοι Ο.Τ.Α. βρέθηκαν σε μια δυσχερέστατη θέση που τους επέβαλε να διαχειρίζονται μια 
πρωτοφανή κρίση υπό συνθήκες αλλεπάλληλων χρηματοδοτικών περικοπών και συνεχώς 
διευρυνόμενων ελέγχων και περιορισμών ως προς την δική τους δημοσιονομική διαχείριση. 

- Ο ««ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»» παρέλειψε να προβεί σε μια ριζική αναμόρφωση του δημοσιονομικού 
καθεστώτος των Ο.Τ.Α. με την εισαγωγή, λχ., μιας ικανοποιητικής τοπικής χρηματοδοτικής 
βάσης  με  τη μεταφορά όλων των εσόδων από την φορολογία των ακινήτων στους Δήμους, 
που θα προσέφερε και το απαιτούμενο έρεισμα για την αποκατάσταση μιας τοπικής 
δημοσιονομικής λογοδοσίας. 

- Αρκετές από τις ρητές προβλέψεις του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» τελικά δεν υλοποιήθηκαν, όπως οι 
«Ελεγκτές Νομιμότητας» και το νέο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο για την άσκηση της 
κρατικής εποπτείας, καθώς και η μεταφορά μεγάλου αριθμού πρόσθετων αρμοδιοτήτων 
ιδίως στους Δήμους που προβλέπονταν για τις 1.1.2013, και τελικά ματαιώθηκε με Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου το Δεκέμβριο του 2012. 

- Ο ν.3852/2010 προέβλεπε την ανάπτυξη ενός συστήματος «Μητροπολιτικής 
Διακυβέρνησης» σε Αττική και Θεσσαλονίκη, καθώς και τη δημιουργία ειδικού τύπου Δήμων 
σε νησιά και ορεινές περιοχές με πρόσθετες αρμοδιότητες. Ωστόσο, καμία από αυτές τις 
πρωτοβουλίες δεν υλοποιήθηκε στα χρόνια που ακολούθησαν, ενώ παρουσιάστηκαν 
σοβαρές δυσλειτουργίες σε πολλές επιμέρους πτυχές του νέου Διοικητικού οικοδομήματος. 

- Εγκαταλείφθηκαν οι όποιες συστηματικές πρωτοβουλίες εκκαθάρισης αρμοδιοτήτων και 
απλοποίησης διαδικασιών, καθώς και ουσιαστικής συνάρθρωσης των νέων επιπέδων 
διακυβέρνησης με την Κεντρική Διοίκηση («Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση»).  

- Η πολυνομία, η έλλειψη κωδικοποίησης της νομοθεσίας, η πολυπλοκότητα των διοικητικών 
διαδικασιών και η έλλειψη τυποποίησης τους ανέστειλαν ουσιαστικά τις όποιες προσπάθειες 
εξορθολογισμού στο πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

- Θεσμοί όπως ο Συνήγορος του Δημότη που θα οδηγούσαν σε μια πιο απρόσωπη 
διακυβέρνηση των ΟΤΑ και στην συρρίκνωση των πελατειακών και κομματικών σχέσεων δεν 
υιοθετήθηκαν από το σύνολο των ΟΤΑ. 

- Σύγχυση στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ που προκλήθηκαν από τις αλλεπάλληλες νομοθετικές 
πρωτοβουλίες και ιδιαίτερα όσον αφορά στα αυθαίρετα, στις αδειοδοτήσεις περιπτέρων 
κ.λπ.. Η εφαρμογή των Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων Δημοσιονομικής Στρατηγικής επέφερε 
άμεσα για τους Δήμους: 

- Πρωτοφανή περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων που φθάνει στο 60%. 

- Συνεχή μείωση του ανθρώπινου δυναμικού λόγω αφενός συνταξιοδοτήσεων και 
ταυτόχρονης απαγόρευσης προσλήψεων και αφετέρου εφεδρείας/διαθεσιμότητων 
/απολύσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ταυτόχρονα, οι συμβάσεις έργου 
(Ι.Δ.Ο.Χ.) έχουν μειωθεί δραστικά. 
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- Πρόσθετη μείωση μέρους των ίδιων εσόδων (δημοτικοί φόροι, τέλη, δικαιώματα, 
εισφορές)  

- Αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης και στελέχωσης των υπαρχουσών κοινωνικών 
δομών (Παιδικοί σταθμοί, Βοήθεια στο Σπίτι, κ.ά.) και ανάγκη δημιουργίας νέων 
(Συσσίτια, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Ιατρεία, Κοινωνικά Φαρμακεία. 

 

Με το «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (νόμος 4555/2018), επιχειρείται νέα μεταρρύθμιση στο θεσμικό 
πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχο την «εμβάθυνση της δημοκρατίας, την ενίσχυση της 
συμμετοχής και την βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ», όπως 
αναφέρεται στον τίτλο του νόμου.  

Τα βασικά σημεία του «Κλεισθένη Ι» είναι: 

- Καθιέρωση εκλογικού συστήματος βασισμένο στην απλή αναλογική 

-  η επαναφορά της θητείας των εκλεγμένων οργάνων των ΟΤΑ στα τέσσερα χρόνια, 
όπως ίσχυε παλαιότερα (από τα πέντε του «Καλλικράτη»), 

- η επανασύσταση των κοινοτήτων στο πλαίσιο λειτουργίας του ενιαίου διευρυμένου 
Δήμου και 

- η διάσπαση ορισμένων Δήμων, λόγω της μεγάλης τους έκτασης που κατέστησε τη 
διαχείρισή τους δύσκολη. 

- Καθιέρωση του Δημοτικού Διαμεσολαβητή σε αντικατάσταση του Συμπαραστάτη 
του Δημότη. 

 

Με όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις και με τις νέες αρμοδιότητες ιδίως από τις καταργούμενες 
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στους τομείς όπως της παιδείας, της πρόνοιας, της υγείας, της 
απασχόλησης, της έκδοσης οικοδομικών αδειών και πολεοδομικών εφαρμογών, οι Δήμοι   
καθίστανται πλέον ο βασικός πυλώνας της τοπικής ανάπτυξης.   

 

2.2 Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων (ν. 4412/2016)  

Το βασικό νομοθέτημα για την υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών των Δήμων ήταν 
ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., ο οποίος, δεδομένου της παλαιότητάς του, έχρηζε τροποποίησης και 
εκσυγχρονισμού. Επιπλέον, ο συνδυασμός του με πλήθος άλλων νομοθετημάτων και η έλλειψη 
σχετικής κωδικοποίησης δημιουργούσαν σύγχυση στους Δήμους και διαφοροποίηση στις 
ενέργειες τους.  

Πρόσθετα προβλήματα δημιουργούσαν και άλλοι παράγοντες, όπως οι νέες διαδικασίες των 
ηλεκτρονικών διαγωνισμών, οι καθυστερήσεις εξαιτίας των διαφορετικών ελεγκτικών οργάνων, η 
έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ των ηλεκτρονικών συστημάτων, οι υπεράριθμες και σύνθετες 
ενέργειες των διαγωνιστικών διαδικασιών και η αρνητική επίπτωση όλων των παραπάνω στο 
προσωπικό των Δήμων και στους οικονομικούς φορείς.  

Αφορμή όμως και ίσως ο βασικότερος λόγος για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου των 
συμβάσεων ήταν η υποχρέωση της χώρας μας για προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και όλων 
των διαδικασιών ανάθεσης στην ευρωπαϊκή οδηγία 2014/24/ΕΕ.  
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Οι ωφέλειες του νέου νομοθετικού πλαισίου (ν. 4412/2016) ανταποκρίνονταν στους τιθέμενους 
στόχους, εντούτοις αυτές εξαλείφονταν από τα τεράστια προβλήματα που αυτός εμφανίζει, ειδικά 
για μικρούς Δήμους.  

Βασική προϋπόθεση για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που δημιουργούνταν θα ήταν η εκ 
των προτέρων ή τουλάχιστον η ταυτόχρονη έκδοση των υπουργικών αποφάσεων/ προεδρικών 
διαταγμάτων και η σύσταση όλων των απαραίτητων οργάνων που προβλέπονταν σε αυτό, γεγονός 
που θα ενεργοποιούσε άμεσα το σύνολο των διατάξεων του.  

Επίσης η έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων, οδηγιών και υποδειγμάτων αμέσως μετά την ψήφιση 
του νόμου θα αποσαφήνιζε τις γενικές του διατάξεις και θα ενσωμάτωνε τις ιδιαιτερότητες των 
αποφασιστικών οργάνων των Δήμων (Δ.Σ., Ο.Ε., Δήμαρχος) που δεν απαντώνται πουθενά αλλού 
στο Δημόσιο τομέα.  

Εντούτοις η έλλειψη των ανωτέρω προϋποθέσεων καθιστούσε το νέο νόμο μη λειτουργικό και 
ανέφικτο στην εφαρμογή του (Δελτίο τύπου ΚΕΔΕ, 25-8-2016). Για το λόγο αυτό, οι διατάξεις του 
Νόμου 4412/2016 τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν σε ογδόντα περιπτώσεις με το άρθρο 43 
του ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/1-4-2019). Με το άρθρο 43 του ν.4605/2019 αναμορφώνονται - 
επικαιροποιούνται διατάξεις του ν.4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, αναφορικά με το 
καθεστώς σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι αλλαγές, οι οποίες περιλαμβάνονται 
στο ν.4605/2019 για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2016/943 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το εμπορικό απόρρητο, καλύπτουν μια σειρά από τομείς 
των δημοσίων συμβάσεων όπως ειδικούς κανόνες με διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη (οι 
απευθείας αναθέσεις), με επίκληση την απλούστευση των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων (π.χ 
μη υποχρεωτική χρήση ΕΣΗΔΗΣ-Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων). Σύμφωνα 
με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, οι αλλαγές κρίθηκαν σκόπιμες, προκειμένου να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων που απειλούνται από τον εκτροχιασμό των 
έργων, λόγω των καθυστερήσεων που έχει δημιουργήσει ο νόμος. Όπως αναφέρεται, τα 
προβλήματα με τις δημόσιες συμβάσεις, έχουν τινάξει στον αέρα τα χρονοδιαγράμματα και έχουν 
οδηγήσει σε απένταξη έργων με δυσμενείς συνέπειες για την ελληνική οικονομία.  

Οι αλλαγές σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, προβλέπεται να διευκολύνουν τις Αναθέτουσες 
Αρχές στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων και να συμβάλλουν στην επιτάχυνση 
των διαδικασιών. Παράλληλα, προβλέπονται διατάξεις που καλύψουν νομικά κενά και 
αποσαφηνίσουν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.  
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3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

3.1 Διοικητική Διαίρεση  

ο Δήμος Ηγουμενίτσας, είναι ένας από τους 325 Δήμους της Ελλάδος, που συγκροτήθηκε, 
σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α άρθρο 1 του ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης", με έδρα την Ηγουμενίτσα.  

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας είναι ένας από τους τρείς δήμους ο οποίος  μαζί με το Δήμο Σουλίου και το 
Δήμο Φιλιατών, αποτελούν την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. Διοικητικά υπάγεται στην 
Περιφέρεια Ηπείρου. 

Βρίσκεται  στο βορειοδυτικό άκρο της Περιφέρειας Ηπείρου και της χώρας και αποτελεί τον πιο 
δυναμικό και πολυπληθή 
ΟΤΑ της Περιφερειακής 
Ενότητας  Θεσπρωτίας με 
πληθυσμό 25.814 
κατοίκους1 και τον 4ο σε 
μέγεθος ΟΤΑ της 
Περιφέρειας Ηπείρου 
μετά τους Δήμους 
Ιωαννιτών  με 111.740 
κατοίκους, Αρταίων  με 
42.980 κατοίκους και 
Πρεβέζης με 31.700 
κατοίκους. 

        

      

Με βάση την κατηγοριοποίηση των Δήμων, σύμφωνα με το ν. 4555/2018 «Κλεισθένη», ο Δήμος 
Ηγουμενίτσας με πληθυσμό 25.814 μόνιμους κατοίκους συγκαταλέγεται στους μεγάλους 
ηπειρωτικούς δήμους και πρωτεύουσες νομών με πληθυσμό άνω των 25.000 κατοίκων. 

 
Σύμφωνα με τον ως άνω νόμο, οι δήμοι διακρίνονται σε έξι κατηγορίες, με βάση τον πληθυσμό 
τους, τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τους, τα βασικά χαρακτηριστικά της 
οικονομικής δραστηριότητας εντός των ορίων τους, το βαθμό αστικοποίησής τους, την ένταξή τους 
ή μη σε ευρύτερα πολεοδομικά συγκροτήματα μητροπολιτικού χαρακτήρα και τη θέση τους στη 
διοικητική διαίρεση της χώρας. 
 
Οι κατηγορίες είναι οι εξής: 
α) Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι δήμοι των 
πολεοδομικών συγκροτημάτων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 
β) Μεγάλοι ηπειρωτικοί δήμοι και πρωτεύουσες νομών με πληθυσμό άνω των 25.000 κατοίκων. 
γ) Μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, με πληθυσμό άνω των 10.000 και έως 25.000 κατοίκων. 
δ) Μικροί ηπειρωτικοί και μικροί ορεινοί δήμοι, με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων. 
ε) Μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι     νησιωτικοί 

δήμοι με πληθυσμό άνω των 3.500 κατοίκων. 
στ) Μικροί νησιωτικοί δήμοι, όπου υπάγονται όλοι οι νησιωτικοί δήμοι, με πληθυσμό έως 3.500 

κατοίκους. 

 
1Αποτελέσματα Μόνιμου Πληθυσμού Ελλάδας-Απογραφή 2011, ΕΣΥΕ 2011. 

Εικόνα 1: Δήμος Ηγουμενίτσας Εικόνα 2: Περιφέρεια Ηπείρου 
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Ο Δήμος Ηγουμενίτσας αποτελείται σήμερα από πέντε «Δημοτικές Ενότητες», οι οποίες 
αντιστοιχούν στους 4 καταργηθέντες δήμους και την καταργηθείσα κοινότητα Πέρδικας και είναι:  
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάθε δημοτική ενότητα διαιρείται σε «κοινότητες».  
Με τον «Κλεισθένη» καταργείται η έννοια των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων -όπως ίσχυε με 
τον «Καλλικράτη»- οι οποίες αντικαθίστανται με Κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού.  
 
Σύμφωνα με τα ως άνω, οι Κοινότητες του Δήμου Ηγουμενίτσας έχουν ως εξής: 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
➢ Κοινότητα Ηγουμενίτσας 
➢ Κοινότητα Αγίας Μαρίνας 
➢ Κοινότητα Βλασίου 
➢ Κοινότητα Γραικοχωρίου 
➢ Κοινότητα Καστρίου 
➢ Κοινότητα Κρυόβρυσης 
➢ Κοινότητα Λαδοχωρίου 
➢ Κοινότητα Μαυρουδίου 
➢ Κοινότητα Νέας Σελεύκειας 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 
➢ Κοινότητα Μαργαριτίου 
➢ Κοινότητα Ελευθερίου 
➢ Κοινότητα Καρτερίου 
➢ Κοινότητα Καταβόθρας 
➢ Κοινότητα Μαζαρακιάς 
➢ Κοινότητα Μεσοβουνίου 
➢ Κοινότητα Σπαθαραίων 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 
➢ Κοινότητα Παραποτάμου 
➢ Κοινότητα Γεροπλάτανος 
➢ Κοινότητα Δριμίτσας 
➢ Κοινότητα Κορίτιανης 

 
  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ  
➢ Κοινότητα Πέρδικας 

 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΒΟΤΩΝ   
➢ Κοινότητα Συβότων 
➢ Κοινότητα Πλαταριάς 
➢ Κοινότητα Φασκομηλιάς 
➢ Κοινότητα Αργυροτόπου 

 
 

 

Δημοτική 
Ενότητα 

Ηγουμενίτσας 

Δημοτική 
Ενότητα 

Μαργαιτίου

Δημοτική 
Ενότητα 

Παραποτάμου 

Δημοτική 
Ενότητα 

Πέρδικας   

Δημοτική 
Ενότητα 
Συβότων 
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3.2 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου Δήμου Ηγουμενίτσας 

3.2.1 Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός (Π.Α.Κ.Π.ΠΟ.) 

Στο Δήμο Ηγουμενίτσας λειτουργεί το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-
Π.Α.Κ.Π.ΠΟ», το οποίο δραστηριοποιείται στους τομείς κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
και παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού. Το νέο Ν.Π.Δ.Δ. συστάθηκε με την 63/2011 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1132/03-06-2011 τ. Β΄) και  προήλθε από τη συγχώνευση 19 Νομικών 
Προσώπων του Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας. 

 

Διάρθρωση  του Νομικού Προσώπου : 

Οι υπηρεσίες του ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» του Δήμου Ηγουμενίτσας περιλαμβάνουν τις παρακάτω 
οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου: 
 
Α. Προσχολική Αγωγή 
Ι. Λειτουργία παιδικών σταθμών και ίδρυση νέων 
II. Προστασίας οικογένειας και παιδιού 
III. Ίδρυση και λειτουργία ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ 
 
Β. Κοινωνική Προστασία 
Ι. Λειτουργία των Κ.Α.Π.Η. 
II. Ίδρυση και λειτουργία Κ.Η.Φ.Η. 
IΙΙ. Άλλες Δράσεις Προστασίας ευπαθών ομάδων. 
 
Γ. Πολιτισμός − Αθλητισμός 

 
 

3.2.2 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) ιδρύθηκε το 1997, διέπεται 
από τον νόμο 1069/80 και λειτουργεί αυτοδύναμα από το β’ εξάμηνο του 1999. 

Είναι Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα  που σκοπό 
έχει τη μελέτη, συντήρηση, εκμετάλλευση διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης  και 
αποχέτευσης, ακάθαρτων και όμβριων, καθώς και τη μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
της περιοχής της Ηγουμενίτσας όπως ο 1069/80 ορίζει. 

Τα μόνα έσοδα της εταιρίας είναι τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης με μόνη εξαίρεση μια 
επιχορήγηση (άρθρου 43) ύψους 150.000,00€ περίπου ετησίως, βάσει του ιδρυτικού νόμου, και 
λειτουργεί ανταποδοτικά. 

Όσον αφορά στην ένταξή της σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την κατασκευή έργων 
περιβάλλοντος, αντιμετωπίζεται σαν ιδιωτική εταιρία, με υποχρεωτική ιδία συμμετοχή στα όποια 
έργα εκτελεί . Η ένταξή της σε έργα γίνεται με το σύστημα διεκδίκησης μέσω άμεσης αξιολόγησης 
των τεχνικών της προτάσεων. 

 
 



 

Σελίδα 14 

3.3 Κοινωνικοοικονομικά στοιχεία του Δήμου Ηγουμενίτσας 

3.3.1 Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού της ΕΣΥΕ κατά το έτος 2011, ο μόνιμος 
πληθυσμός ανέρχεται σε 25.814 κατοίκους2. 

Αναλυτικά τα πληθυσμιακά στοιχεία του Δήμου αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:   

Πίνακας 3-1: Απογραφή Πληθυσμού (Ανά Δημοτική Ενότητα) 

Περιγραφή 
Μόνιμος 

Πληθυσμός 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Έδρα: Ηγουμενίτσα, η) 43.587 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Έδρα: Ηγουμενίτσα, η) 25.814 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ 17.902 

Κοινότητα Ηγουμενίτσης 9.820 

Κοινότητα Αγίας Μαρίνης 324 

Κοινότητα Αγίου Βλασίου 294 

Κοινότητα Γραικοχωρίου 2.172 

Κοινότητα Καστρίου 754 

Κοινότητα Κρυόβρυσης 26 

Κοινότητα Λαδοχωρίου 867 

Κοινότητα Μαυρουδίου 1.021 

Κοινότητα Νέας Σελεύκειας 2.624 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 2.491 

 Κοινότητα Ελευθερίου 272 

 Κοινότητα Καρτερίου 248 

 Κοινότητα Καταβόθρας 263 

 Κοινότητα Μαζαρακιάς 473 

 Κοινότητα Μαργαριτίου 783 

 Κοινότητα Μεσοβουνίου 159 

 Κοινότητα Σπαθαραίων 293 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 1.168 

 Κοινότητα Γεροπλάτανος 42 

 Κοινότητα Δράμεσης 177 

 Κοινότητα Δρίμιτσας 10 

 Κοινότητα Κορίτιανης 185 

 Κοινότητα Παραποτάμου 754 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 1.613 

Κοινότητα Πέρδικας 1.613 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΒΟΤΩΝ 2.640 

Κοινότητα Αργυροτόπου 294 

Κοινότητα Πλαταριάς 961 

Κοινότητα Συβότων 875 

Κοινότητα Φασκομηλιάς 510 

Πηγή:http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General
/resident_population_census2 011.xls 

 

Όσον αφορά στην πρόβλεψη πληθυσμιακής εξέλιξης, η εκτίμηση για τις επόμενες δεκαετίες 
περιέχει πάντα μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας. Η καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων των 
προηγούμενων δεκαετιών μας δίδει την πληθυσμιακή τάση χωρίς να περιέχει στοιχεία για την 
μελλοντική εξέλιξη.  

 
2 Μόνιμος Πληθυσμός: Είναι ο αριθμός των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο Δήμο.  
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Η εξέλιξη του πληθυσμού εξαρτάται από πραγματικούς παράγοντες και μόνο η πρόβλεψη της 
μεταβολής τους μπορεί να οδηγήσει σε μία ασφαλέστερη πρόβλεψη της πληθυσμιακής εξέλιξης.  

Οι παράγοντες αυτοί είναι οι ακόλουθοι.  

- Η οικονομική εξέλιξη της περιοχής και η αύξηση της απασχόλησης και των θέσεων 
εργασίας.  

- Η έλευση νέων κατοίκων (πέραν της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας) ως ιδιοκτήτες 
δεύτερης κατοικίας (κυρίως στην Πέρδικα και Σύβοτα), οι οποίοι θα διαμένουν στο Δήμο  
από μερικές μέρες τον χρόνο έως μερικούς μήνες.  

Η κατηγορία αυτή  βέβαια δεν μπορεί να ενταχθεί στους μόνιμους κατοίκους του δήμου, αν και 
κάποιο ποσοστό, κυρίως εκείνοι που είναι συνταξιούχοι ή θα συνταξιοδοτηθούν, θα γίνουν μόνιμοι 
κάτοικοι προτιμώντας να ζουν στο δήμο μας παρά στα μεγάλα αστικά κέντρα. 

 

3.3.2 Οικονομική δραστηριότητα  

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας εμφανίζει δραστικές αλλαγές στη διάρθρωση της οικονομικής 
δραστηριότητας κατά την περίοδο των τελευταίων 10-20 ετών.  

Γενικά ο Δήμος Ηγουμενίτσας δεν παρουσιάζει τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός αγροτικού 
περιφερειακού δήμου, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων ασχολείται με τον πρωτογενή ή το 
δευτερογενή τομέα. ο Δήμος  διαφοροποιείται από την τυπική ελληνική περιφέρεια, αποτελώντας 
αστικό κέντρο με έμφαση στις υπηρεσίες.  

Ο τριτογενής τομέας είναι ο κυρίαρχος τομέας παραγωγής και σχετίζεται περισσότερο με τις 
μεταφορικές και τουριστικές δραστηριότητες. 

Η ανάδειξη της Ηγουμενίτσας σε δυτική πύλη της χώρας προς τη Δυτική Ευρώπη προσδίδει πλέον 
υψηλή προτεραιότητα στην Ηγουμενίτσα ως κέντρο ανάπτυξης με ρόλο δια-περιφερειακό και δια-
κρατικό, σε παράλληλη και συμπληρωματική λειτουργία με τα Ιωάννινα. 

Λόγω της γεωγραφικής θέσης του Δήμου το εμπόριο ενισχύεται σημαντικά  μέσω του λιμένα της 
Ηγουμενίτσας  αλλά και  των οδικών αξόνων (Εγνατία Οδός και  Ιόνια Οδός).   

Ο τουρισμός παρά τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και την έλλειψη υποδομής υψηλού επιπέδου, 
θεωρείται για την περιοχή σημαντικός πλουτοπαραγωγικός πόρος. Η τουριστική βιομηχανία 
αναπτύσσεται διαρκώς αποτελώντας το μεγάλο πλεονέκτημα για την ανάπτυξη του τριτογενή 
τομέα.  

Όμως θα πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι, όπως μας απέδειξε η πρόσφατη υγειονομική 
κρίση, η υψηλή εξάρτηση από τον τομέα του τουρισμού, αλλά και από συγκεκριμένες αγορές,  
αφήνει τις περιοχές που επενδύουν αποκλειστικά σε αυτές ιδιαίτερα εκτεθειμένες.  

Όσο περισσότερο συνεχίζεται η επιδημιολογική κατάσταση, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος οι 
περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την τουριστική τους βιομηχανία, να υποστούν 
μεγαλύτερη και διαρκή ζημιά, με αποτέλεσμα μόνιμες απώλειες θέσεων εργασίας και κλείσιμο 
ορισμένων επιχειρήσεων. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να συμβάλουν στην επιβράδυνση της 
οικονομικής τους ανάκαμψης ακόμη και μετά το "άνοιγμα" των οικονομιών.  
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3.3.3 Ανεργία 

Τα περισσότερα στατιστικά στοιχεία όπως για παράδειγμα τα χαρακτηριστικά για την  απασχόληση 
δημοσιεύονται  μόνον σε  επίπεδο  Περιφέρειας και όχι σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή σε 
επίπεδο Δήμου. 

Τα   ποσοστά  ανεργίας για παράδειγμα  δεν δημοσιεύονται για μικρότερες γεωγραφικές περιοχές  
διότι λόγω μικρού πληθυσμού και μικρού δείγματος, οι εκτιμήσεις σε αυτές τις περιοχές 
συνοδεύονται από ιδιαίτερα μεγάλα δειγματοληπτικά σφάλματα.  

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία στην Ήπειρο, το πρώτο τρίμηνο του 2020, 
σημείωσε άνοδο στο 17,5%, από το 16,7% που καταγράφηκε το Δ’ τρίμηνο του 2019. 

Επίσης, είναι ανεβασμένη σε σχέση και με το περσινό αντίστοιχο διάστημα, που ήταν 16,6%. 

Πρέπει να σημειωθεί, ότι η ΕΛΣΤΑΤ δεν καταγράφει όλους τους ανέργους, λόγω των «μη τυπικών 
συνθηκών». Σημειώνει ότι ένα ποσοστό των ανέργων καταγράφεται στους «οικονομικά μη 
ενεργούς», καθώς λόγω της πανδημίας, «αρκετά άτομα που αναζητούσαν εργασία δήλωσαν ότι 
δεν είναι άμεσα διαθέσιμα να εργαστούν και επομένως, σύμφωνα με τους ορισμούς του σχετικού 
ευρωπαϊκού Κανονισμού, κατατάσσονται στους οικονομικά μη ενεργούς. Επισημαίνεται ότι, 
σύμφωνα με τον ορισμό για τον άνεργο και τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εάν ένα άτομο 
που δεν εργάζεται, δεν αναζητά ενεργά εργασία και δεν είναι διαθέσιμο να αναλάβει άμεσα 
εργασία, δεν κατατάσσεται στους ανέργους αλλά στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό». 

Εάν οι συνθήκες ήταν «τυπικές», το ποσοστό της ανεργίας, τόσο στην Ήπειρο, όσο και 
πανελλαδικά, ενδέχεται να ήταν ακόμα μεγαλύτερο. 

Επίσης, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι υψηλότερο από των ανδρών, ακολουθώντας την 
αντίστοιχη τάση σε επίπεδο χώρας και το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται 
για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση εμφανίζει αύξηση. 

Όσον αφορά στο Δήμο Ηγουμενίτσας, οι τάσεις στην αγορά εργασίας που καταγράφονται, δεν 
διαφοροποιούνται σημαντικά από αυτές που επικρατούν και καταγράφονται σε επίπεδο  
Περιφέρειας.  

Όμως θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι εκτιμήσεις για τα επίπεδα απασχόλησης και ανεργίας (στην 
Περιφέρεια αλλά και στο Δήμο μας) υποεκτιμούν το πραγματικό ποσοστό ανεργίας. Το πρόβλημα 
είναι έντονο ιδιαίτερα μεταξύ των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά 
στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση και οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα, 
κυρίως λόγω της υγειονομικής κρίσης, είναι ιδιαίτερα δυσοίωνες.  

Να σημειωθεί ότι, για την Ελλάδα αναμένεται έκρηξη της ανεργίας από το 17,3% το 2019 στο 22,3%  
το 2020 και υποχώρηση στο 19% το 2021.   

 

3.4 Χωροταξικά στοιχεία του Δήμου 

3.4.1 Βασικές υποδομές και δίκτυα 

3.4.1.1 Ρέματα  

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας με αποστολή του την αειφόρο ανάπτυξη, υλοποιεί μια ολοκληρωμένη 
περιβαλλοντική πολιτική, ώστε να διασφαλίσει καλύτερη ποιότητα ζωής, σε όλους όσους ζουν ή 
εργάζονται σε αυτόν, νέους, ηλικιωμένους, παιδιά, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Θεωρώντας τα 
αστικά ρέματα ως χώρο επέμβασης του αστικού σχεδιασμού, ο Δήμος ενέταξε στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», τα παρακάτω σημαντικά έργα: 



 

Σελίδα 17 

 
- To έργο με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΑΚΚΑΣ» (Απόφαση Ένταξης 

2345/08.10.2018,  προϋπολογισμός 2.819.268,39, Κωδικός ΟΠΣ 503078) 
 

To εν λόγω έργο περιλαμβάνει τη διευθέτηση του ρέματος Λάκκας εντός εγκεκριμένου 
σχεδίου πόλεως, για συνολικό μήκος 318m με τεχνητή κοίτη ορθογωνικής διατομής, 
κυμαινόμενων διαστάσεων 8,8 - 12,45 Χ 5,00 - 2,50, από οπλισμένο σκυρόδεμα, από το 
ύψος της περιφερειακής οδού της Ηγουμενίτσας και προς τα κατάντη, μέχρι την πρόσφατα 
διευθετημένη κοίτη, ενώ παράλληλα προβλέπεται και η διευθέτηση του ρέματος 
«παραπόταμος Λάκκας» από τη διασταύρωση της περιφερειακής οδού με την οδό Πάργης 
έως και το κεντρικό ρέμα της Λάκκας συνολικού μήκους 208 m με πλακοσκεπή ορθογωνικό 
οχετό διαστάσεων 2,50 X 1,50 m2 (υποέργο 1). Επιπλέον στο εν λόγω υποέργο προβλέπεται 
και η κατασκευή μίας γέφυρας από οπλισμένο σκυρόδεμα επιφάνειας 18Χ18 m2 καθώς και 
η κατασκευή οδού πρόσβασης προς το ρέμα πλάτους 5m και μήκους 32 m, η οποία θα 
χρησιμοποιείται από τα μηχανήματα-οχήματα καθαρισμού.  

Εκτός του προαναφερόμενου τεχνικού υποέργου διευθέτησης, στo αντικείμενο της πράξης 
συμπεριλαμβάνονται και οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα λάβουν χώρα κατά 
την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών, καθώς και η απαραίτητη μετατόπιση των δικτύων 
ΟΚΩ (ΟΤΕ, ΔΕΗ και ύδρευση. 

 

- To έργο με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΚΟΥΡΑΣ» (Απόφαση Ένταξης 
2482/06.10.2020, προϋπολογισμός  8.903.531,75 €, Κωδικό ΟΠΣ 5060738) 

 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τη διευθέτηση οριοθετημένου τμήματος 
του ρέματος Γκούρας, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης οικισμού Νέας Σελεύκειας 
του Δήμου Ηγουμενίτσας, σε μήκος 1.738 μ, προκειμένου να αποτραπεί η εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων. Το ρέμα βρίσκεται εντός θεσμοθετημένης Ζώνης Δυνητικά 
Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ). Συγκεκριμένα το έργο ξεκινά από το όριο του 
σχεδίου του οικισμού πλησίον της πρόσφατα κατασκευασθείσας γέφυρας που βρίσκεται 
στη διασταύρωση του ρέματος με ασφαλτοστρωμένη οδό που εξυπηρετεί την πρόσβαση 
στις Νέες Εργατικές Κατοικίες και προς τα ανάντη μέχρι το ΟΤ 59. Η διευθέτηση της κοίτης 
του ρέματος προβλέπεται να υλοποιηθεί με την κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα 
κατηγορίας C30/37 ανοιχτών ορθογωνικών διωρύγων μεταβαλλόμενου πλάτους από 6-8μ. 
καθώς και κιβωτοειδών οχετών στις προβλεπόμενες από την εγκεκριμένη πολεοδομική 
μελέτη θέσεις γεφυρώσεων του ρέματος (εγκάρσιες οδοί διέλευσης του ρέματος). Επιπλέον 
προβλέπεται η κατασκευή ράμπας πρόσβασης μηχανημάτων για τον καθαρισμό του 
ρέματος καθώς και η μετατόπιση των εγκατεστημένων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης 
που εμποδίζουν την κατασκευή της διευθέτησης. Στo αντικείμενο της πράξης 
συμπεριλαμβάνονται και οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα λάβουν χώρα κατά 
την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών, καθώς και η απαραίτητη μετατόπιση του δικτύου του 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε 
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3.4.1.2 Ενέργεια  

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει ολοκληρώσει τον Ενεργειακό Σχεδιασμό του για το έτος 2030.  Στα 
πλαίσια της προσχώρησης του Δήμου στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του Σύμφωνου των 
Δημάρχων, εκπονήθηκε Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας (ΣΔΒΕ), το οποίο έχει ως στόχο την 
μείωση των εκπομπών CO2 τουλάχιστον κατά 40% εντός των ορίων του Δήμου, έως το έτος 2030. 
Ο Ενεργειακός Σχεδιασμός υλοποιήθηκε με την συμμετοχή των φορέων της πόλης, ενώ το 
Προσχέδιό του τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.                

Σύμφωνα με την Απογραφή Κατανάλωσης Ενέργειας και Εκπομπών, στο Δήμο Ηγουμενίτσας κατά 
το έτος αναφοράς 2012, εκπέμφθηκαν συνολικά 197.900 τόνοι CO2, από τους οποίους 32% από 
τον οικιακό τομέα, 6% από τον πρωτογενή τομέα, 3% από τον δευτερογενή τομέα,  23% από τον 
τριτογενή τομέα, 29% από τις οδικές μεταφορές και 7% από τα δημοτικά κτίρια & εγκαταστάσεις, 
οχήματα και τον οδοφωτισμό.  

Στο Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας περιγράφονται οι δράσεις που προγραμματίζει να 
αναλάβει ο Δήμος για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του και 
την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, σε τομείς όπως οι 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και η οικολογική και 
αειφόρος μετακίνηση. Παρουσιάζονται, επίσης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα εργαλεία 
χρηματοδότησης των προτάσεων. 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες στο πλαίσιο επίτευξης του στόχου 
μείωσης των εκπομπών CO2, έχοντας ήδη εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα σε κτίριο 
Δημοτικού Σχολείου και έχοντας υλοποιήσει παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε δύο (2) 
σχολικά κτίρια και στο Κλειστό Γυμναστήριο Ηγουμενίτσας. Παράλληλα, έχει υλοποιήσει 
εκτεταμένη διαμόρφωση ποδηλατοδρόμου και ζωνών πεζοδρομίων σε κεντρική οδό της πόλης, 
ενώ στο προσεχές διάστημα θα οριστικοποιηθούν ενεργειακές μελέτες αναβάθμισης 
οδοφωτισμού και κτιρίων,  οι οποίες θα οδηγήσουν σε ωρίμανση των αντίστοιχων έργων. 

Υψίστης σημασίας θεωρείται η μείωση εκπομπών CO2 που μπορεί να επιτευχθεί στα δημοτικά 
κτίρια, στις εγκαταστάσεις υποδομών και στον δημοτικό φωτισμό. 

Εφαρμόζοντας σταδιακά τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στους τομείς άμεσης αρμοδιότητας 
του, ο Δήμος Ηγουμενίτσας  θα αποτελέσει πρότυπο τόσο για τους δημότες (οικιακός τομέας), όσο 
και για τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα, ώστε με τη σειρά τους να πραγματοποιήσουν 
αντίστοιχες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, εγκατάστασης Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και Βιώσιμων Μεταφορών. 

 

3.4.1.3 Βιώσιμη αστική κινητικότητα 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

 Το έργο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» του  Ε.Π. Ηπείρου και συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς 
Πόρους μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020. Εκπονήθηκε στο χρονικό διάστημα Μάρτιος 2017 – Μάιος 
2018. Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 
για τον Δήμο Ηγουμενίτσας, με χρονικό ορίζοντα 20 ετών. 

«Βιώσιμη Κινητικότητα» είναι η κινητικότητα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας να 
κινείται ελεύθερα, να ενισχύει την προσβασιμότητα, να επικοινωνεί, να επιχειρεί και να 
αναπτύσσει σχέσεις χωρίς να θυσιάζει άλλες βασικές ανθρώπινες και οικολογικές απαιτήσεις 
σήμερα και στο μέλλον. 
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«Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)» είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που βασίζεται στις 
υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της ενοποίησης, της 
συμμετοχής και της αξιολόγησης, έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων 
σήμερα και στο μέλλον, με στόχο μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις και τα περίχωρά τους.  

Με την αρίθ. 198/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας έγινε η οριστική 
παραλαβή της μελέτης του ΣΒΑΚ Δήμου Ηγουμενίτσας  

 

Ποδηλατόδρομοι  

Στην πόλη της Ηγουμενίτσας υπάρχουν ποδηλατόδρομοι που προάγουν τις ήπιες μορφές 
μετακίνησης και βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής. Ως εναλλακτικά έργα αστικής 
ανάπλασης και αισθητικής αναβάθμισης, εξυπηρετούν τη λογική μείωσης του χώρου για τα 
αυτοκίνητα και αύξησης του χώρου για τον άνθρωπο. 

Η λειτουργία των ποδηλατοδρόμων στον Δήμο Ηγουμενίτσας αμβλύνει την αποκοπή του 
πολεοδομικού ιστού που έχουν προκαλέσει οι μεγάλες οδικές αρτηρίες που διασχίζουν την 
Ηγουμενίτσα και συμβάλλει στην αύξηση αρχικά της ελκυστικότητας του ποδηλάτου ως μέσου 
μετακίνησης και κατ’ επέκταση της χρήσης του από τους μετακινούμενους. 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, πιστός στις αρχές της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, έχει ως στόχο τη 
δημιουργία ενός πλέγματος νέων ποδηλατοδρόμων, το οποίο θα προστεθεί στους υφιστάμενους 
και θα συνδέει  επιμέρους διαδρομές δίνοντας ώθηση σε ακόμα περισσότερο κόσμο να 
χρησιμοποιήσει το ποδήλατό του για τη βόλτα του, τη φυσική του άσκηση αλλά και για τις 
καθημερινές μετακινήσεις του. 

 

Ποδηλατόδρομος που εκκινεί πίσω από το Πάνθεον και οδηγεί στα μέσα του Δρεπάνου 

 

Ξεκινάει πίσω από το Πνευματικό Κέντρο 
Πάνθεον του Δήμου Ηγουμενίτσας και 
καταλήγει στα μέσα του Δρεπάνου. 
Πρόκειται για μια εκπληκτική διαδρομή, η 
οποία διασχίζει παραλιακά την πόλη, 
συνεχίζει κάτω από τη φυσική σκιά 
αιωνόβιων πεύκων κι ευκαλύπτων και 
καταλήγει στα μέσα του Δρεπάνου σε ένα 
μαγευτικό τοπίο με έντονες φυσικές 

χρωματικές αντιθέσεις. Ο Ποδηλατόδρομος έχει αγκαλιαστεί από τους κατοίκους της περιοχής και 
όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι που τον χρησιμοποιούν σχεδόν καθημερινά για ποδήλατο, 
τρέξιμο ή περπάτημα στην ηρεμία και τη γαλήνη της φύσης. 
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Ποδηλατόδρομος της οδού 49 Μαρτύρων 

 

Διασχίζει την οδό 49 Μαρτύρων και δίνει 
στους πολίτες και στους επισκέπτες της 
πόλης τη δυνατότητα ποδηλασίας και 
πεζοπορίας σε ένα ευχάριστο περιβάλλον. 
Διαθέτει τάπητα και σήμανση, ώστε να 
παρέχει ασφάλεια σε μικρούς και μεγάλους 
που κάνουν τη διαδρομή. 

 

3.4.1.4 Παιδικές Χαρές  

Οι κατανεμημένες στον πολεοδομικό ιστό του Δήμου Ηγουμενίτσας Παιδικές Χαρές προσφέρουν 
ερεθίσματα αλλά και εμπειρίες μαθησιακές, που βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν 
ψυχοσυναισθηματικά και να αποκομίσουν πολλαπλά οφέλη. 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, αναγνωρίζοντας τη σημασία του παιχνιδιού και της επαφής με τη 
φύση για τα παιδιά, καθώς αποτελούν αφετηρία για τη σωστή σωματική, νοητική και 
συναισθηματική τους ανάπτυξη, έχει αναλάβει τη μελέτη κατασκευής και ανάπλασης των 
Παιδικών Χαρών, τη μέριμνα για την έγκαιρη προμήθεια και αντικατάσταση εξοπλισμού, καθώς 
και την επίβλεψή τους, προκειμένου να εναρμονιστούν με τις προδιαγραφές της ισχύουσας 
νομοθεσίας και να γίνουν τόποι αγαπητοί στους μικρούς δημότες. 

Συγκεκριμένα προέβη στη προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων, δαπέδων και λοιπού αστικού 
εξοπλισμού και η επισκευή οργάνων και αστικού εξοπλισμού με στόχο τη βελτίωση, αναβάθμιση 
και ανακατασκευή  7 Παιδικών Χαρών του Δήμου Ηγουμενίτσας προκειμένου να εναρμονιστούν 
με την αριθ. 28492/2009 (ΦΕΚ Β΄931) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί «Καθορισμού των 
προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των 
παιδικών  χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και 
ελέγχου τους, η διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», 
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με την  αριθ.27934/2014 (ΦΕΚ 2029Β΄/25-07-
2014) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και συγκεκριμένα το άρθρο 2 περί υφιστάμενων Παιδικών 
Χαρών.   
Επίσης, με την αριθ. 47899/2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω4ΟΤ465ΧΘ7-ΤΦΤ), 
εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, η πράξη με τίτλο: Προμήθεια –
τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Ηγουμενίτσας. 

Η δημόσια  σύμβαση χρηματοδοτήθηκε από το ΠΔΕ (Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑΕ 055 αριθ. 
ενάριθ. έργου 2017ΣΕ05500010) κατά 203.000,00€ και από ιδίους πόρους του Δήμου 
Ηγουμενίτσας κατά 37.000,00€ 

Αξιοποιώντας το ως άνω πρόγραμμα, ο  Δήμος προέβη στην ανακατασκευή των κάτωθι  
υφιστάμενων  παιδικών χαρών: 

1. Παιδική χαρά Καταβόθρας 

2. Παιδική χαρά Φασκομηλιάς 

3. Παιδική χαρά Ηγουμενίτσας (θέση γηροκομείο) 

4. Παιδική χαρά Δημοτικού Σχολείου Καστρίου 

5. Παιδική χαρά Μαυρουδίου 

6. Παιδική χαρά Καρτερίου 

7. Παιδική χαρά Πλαταριάς 

8. Παιδική χαρά Σκορπιώνας 
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9. Παιδική χαρά Ελευθερίου 

10. Παιδική χαρά Νηπιαγωγείου Νέας Σελεύκειας  

11. Παιδική χαρά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Συβότων  

12. Παιδική χαρά Μύλων  

 

 

3.4.2 Διαχείριση απορριμμάτων 

Η φιλοσοφία του Δήμου Ηγουμενίτσας στον τομέα της Καθαριότητας επικεντρώνεται στην 
εξασφάλιση ενός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος, γι’ αυτό και η προσπάθειά του για έναν τόπο 
καθαρό και περιβαλλοντικά φιλικό δε σταματάει ποτέ. 

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας, ως βασικός φορέας υλοποίησης αυτής της 
προσπάθειας, αξιοποιώντας τις βασικές συνιστώσες εργάζεται ανελλιπώς στην αποκομιδή των 
απορριμμάτων, τον οδοκαθαρισμό και τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων. 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει εκπονήσει Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων 
(ΑΣΑ) με αντικείμενο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της διαχείρισης των αποβλήτων στο Δήμο 
το οποίο είναι εναρμονισμένο με την κείμενη νομοθεσία καθώς και με την εγκεκριμένη μελέτη του 
ΠΕΣΔΑ Ηπείρου. 

Από  15.12.2018  το σύνολο των συλλεγόμενων ποσοτήτων  Αστικών Στερεών Αποβλήτων, 
μεταφέρεται  στη νέα Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), η οποία απαλλάσσει  οριστικά 
το Δήμο μας αλλά και όλη την  Ήπειρο από το ακανθώδες πρόβλημα της διαχείρισης 
απορριμμάτων. 
 
Με τη ΜΕΑ Ηπείρου, υλοποιείται ένα σημαντικό μέρος του Περιφερειακού Σχεδιασμού 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, διασφαλίζοντας οριστικά την 
αποφυγή επιβολής προστίμων. 
 
Ο βασικός άξονας του σχεδιασμού είναι η διαχείριση Συμβατικών Αποβλήτων με χρήση σύγχρονων 
τεχνολογιών, απολύτου περιβαλλοντικής προστασίας και οικονομικά βιώσιμες ώστε να 
διασφαλίζεται η χρήση τους σε βάθος χρόνου.  
 
Η ΜΕΑ Ηπείρου αποτελεί την πρώτη μονάδα στην Ελλάδα που θα παράγει βιοαέριο από δημοτικά 
στερεά απόβλητα. Αυτό σημαίνει ότι από τη διαδικασία επεξεργασίας των απορριμμάτων, θα 
παράγεται ενέργεια, η οποία θα διοχετεύεται στο δίκτυο ηλεκτρισμού της χώρας. Με τον τρόπο 
αυτό η ΜΕΑ Ηπείρου όχι μόνο θα συμβάλει στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και τη μείωση 
των απορριμμάτων αλλά και στην παραγωγή πράσινης ενέργειας καθιστώντας την Περιφέρεια 
Ηπείρου μια "Πράσινη Περιφέρεια". 
 
Σημαντικό έργο υποδομής στη διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί και ο Σταθμός 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στη θέση «ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ», ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί 
εντός του έτους 2021.  Ο χώρος του ΣΜΑ θα υποδέχεται απορρίμματα άμεσα από τα οχήματα 
αποκομιδής (απορριμματοφόρα). Στην εγκατάσταση αυτή τα απορρίμματα θα συμπιέζονται σε 
ειδικά κλειστά απορριμματοκιβώτια (containers) και μεταφορτώνονται σε μεγαλύτερα οχήματα, 
για να παραδοθούν τελικά στη ΜΕΑ.  
 
Η χρήση του Σ.Μ.Α θα μειώσει  σημαντικά το κόστος της διαχείρισης απορριμμάτων και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  
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Για την αποκομιδή απορριμμάτων ο Δήμος διαθέτει έναν ικανοποιητικά επανδρωμένο στόλο 
οχημάτων. Κατά την προηγούμενη περίοδο ο Δήμος μας, αξιοποιώντας εθνικούς και ευρωπαϊκούς 

πόρους, προέβη στην αγορά δύο νέων απορριμματοφόρων οχημάτων τα οποία προστέθηκαν στον 
στόλο, ο οποίος απαριθμεί πλέον 10 απορριμματοφόρα οχήματα. 

Όμως, παρά την καλή οργάνωση και φροντίδα του Δήμου και την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού 
στην υπηρεσία καθαριότητας, η ολοένα και μεγαλύτερη συγκέντρωση του πληθυσμού στο Δήμο – 
κυρίως κατά τους θερινούς μήνες- δημιουργεί αυξημένες ανάγκες τόσο σε όρους εξοπλισμού, όσο 
και στελέχωσης της Υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό ο Δήμος μας έχει αναθέσει τις υπηρεσίες  
αποκομιδής απορριμμάτων στις έντονα τουριστικές περιοχές των Συβότων και Πέρδικας, σε ιδιώτη. 
 
Επίσης, πιστός στις δεσμεύσεις του για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών του ο 
Δήμος μας  προχώρησε σε  πιλοτική υπογειοποίηση  κάδων απορριμμάτων. 

Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν δώδεκα (12) τεμ. υπόγειοι κάδοι συλλογής απορριμμάτων (χωρ. 3m³ 
περίπου έκαστος), προκειμένου να αναπτυχτεί ένα πρόγραμμα εναλλακτικού συστήματος 
συλλογής απορριμμάτων. 

Με τους υπόγειους κάδους θα διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία της 
προσωρινής αποθήκευσης, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται ο βασικός σκοπός του Δήμου, δηλαδή 
της ποιοτικής βελτίωσης του περιβάλλοντος, για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των 
κατοίκων. 

Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι η καθαριότητα και η φροντίδα του Δήμου μας καθώς και η 
διαφύλαξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του τόπου μας, πέρα από θεμελιώδες καθήκον της 
Δημοτικής Αρχής, αποτελούν και υπόθεση κάθε πολίτη, γι’ αυτό και η ουσιαστική συμβολή του 
κάθε δημότη κρίνεται απαραίτητη. 

Η τοποθέτηση απορριμμάτων σε κατάλληλες συσκευασίες, ήτοι πλαστικές στεγανές σακούλες 
ερμητικά κλειστές, η απόθεση τους στους κάδους κατά τις προγραμματισμένες διελεύσεις των 
απορριμματοφόρων και σε κάδους που δεν είναι γεμάτοι, ακόμα και αν αυτό σημαίνει απόθεση 
στον αμέσως επόμενο πλησιέστερο κάδο, καθώς και η φύλαξη των απορριμμάτων σε χώρους των 
νοικοκυριών κατά τις αργίες, εορτές και απεργίες, αποτελούν ενέργειες απλοϊκές και προσωπική 
ευθύνη κάθε δημότη, ιδιώτη ή επαγγελματία, ενώ αποτελούν απαραίτητες δράσεις για έναν 
καθαρό Δήμο.  
Περαιτέρω ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε θέματα καθαριότητας και ανακύκλωσης είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμος παράγοντας για ένα καθαρότερο Δήμο.  
 

3.4.3 Πράσινο 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος, την αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών, αλλά και την απαίτηση 
αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των δημοτών του, ο Δήμος στην προσπάθειά του για βιώσιμη 
ανάπτυξη, το 2016 δημιούργησε για πρώτη φορά Κανονισμό Πρασίνου. Φιλοδοξία του Δήμου μας 
είναι ο Κανονισμός Πρασίνου να αποτελέσει το εφαλτήριο για μια ορθή περιβαλλοντική 
συμπεριφορά, αλλά να αποτελέσει εξίσου το μέσο επιβολής κυρώσεων σε εκείνους, που 
ασυνείδητα πληγώνουν το πράσινο. 

Κύριο μέλημα του Δήμου είναι να διαχειριστεί ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους είτε χώρους που 
έχουν χαρακτηριστεί ως χώροι πρασίνου και να ευαισθητοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τους 
πολίτες για την προστασία τους, με δράσεις που θα αποβλέπουν στη βελτίωση των χώρων 
αυτών  και στη μετατροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας σε Πράσινη Πόλη. 
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3.4.4 Αδέσποτα ζώα 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ήδη από το 2014 εφαρμόζει πρόγραμμα διαχείρισης - περίθαλψης 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς βάσει του άρθρου 9 του νόμου 4039 (ΦΕΚ 15/Α΄/2-02-2012). 

Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η σταθεροποίηση, η καταγραφή και η σταδιακή μείωση 
του αριθμού των αδέσποτων ζώων και αφετέρου η ευζωία τους. 

Για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων, ο Δήμος 
Ηγουμενίτσας συνεργάζεται με φιλοζωικά σωματεία, ενώ στο έργο του συνδράμουν με την αρωγή 
του Δήμου και οι εθελοντές φιλόζωοι πολίτες. 

Θέτοντας τις βάσεις μιας πιο πολιτισμένης αντιμετώπισης των «άστεγων» ζώων ο Δήμος 
Ηγουμενίτσας έχει τοποθετήσει ταΐστρες και ποτίστρες για τα αδέσποτα ζώα σε διάφορα σημεία 
του, η επιλογή των οποίων έγινε σε συνεννόηση με το Φιλοζωϊκό Σωματείο και φιλόζωους πολίτες, 
ώστε τα αδέσποτα ζώα να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε σταθερά σημεία παροχής τροφής και 
νερού. 

Για το σκοπό αυτό, κατασκευάστηκε (βρίσκεται στο στάδιο της παραλαβής) το  διαδημοτικό 
καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα όρια του Δήμου μας, το οποίο μόλις αδειοδοτηθεί 
θα στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό (ένας κτηνίατρος, άτομο έμπειρο στο χειρισμό ζώων, 
διοικητικό προσωπικό κλπ). Επίκειται η επέκτασή του (στο στάδιο επεξεργασίας πρόταση στο 
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»). 

Από τον Δήμο Ηγουμενίτσας επιδιώκεται η ενημέρωση και η καλλιέργεια συνείδησης του 
υπεύθυνου ιδιοκτήτη συντροφιάς, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης ζώων - 
γιατί «δείκτης πολιτισμού μιας πόλης είναι το πώς αντιμετωπίζει τις άλλες μορφές ζωής» - καθώς 
και η προώθηση της υιοθεσίας από ανθρώπους, που θα τους χαρίσουν τη ζεστασιά και την 
ασφάλεια μιας οικογένειας. 

Παράλληλα ο Δήμος υποστηρίζει τη διεξαγωγή ενημερώσεων σε όλες τις σχολικές βαθμίδες με 
κύριο στόχο την καλλιέργεια σωστής φιλοζωικής συνείδησης. 

Ωστόσο ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός αδέσποτων ζώων και ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός 
όσων εγκαταλείπονται στα διοικητικά όρια του Δήμου μας δυσχεραίνουν τη λειτουργία του 
προγράμματος. Ο κοινός στόχος για την προστασία και την ευζωία τόσο των αδέσποτων όσο και 
των δεσποζόμενων ζώων κάνει την προσπάθεια συλλογική. Για το λόγο αυτό, η συνεργασία των 
συνδημοτών μας για τη σωστή διαχείριση αδέσποτων ζώων είναι σημαντική. 

 

3.4.5 Ανοιχτός Δήμος 

3.4.5.1  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας  

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελεί στρατηγική επιλογή για 
τον Δήμο Ηγουμενίτσας. 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανταποκρινόμενος στις επιταγές του ψηφιακού μετασχηματισμού της 
αυτοδιοίκησης, καθώς και στις άμεσες ανάγκες κοινωνικής αποστασιοποίησης λόγω πανδημίας, 
εκκινεί μια νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, όπου οι πολίτες δύνανται να 
υποβάλουν τα αιτήματά τους στον Δήμο, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία. 

Μέσα από τη νέα αυτή πλατφόρμα, οι πολίτες μπορούν να αιτούνται, να λαμβάνουν πρωτόκολλο 
στην αίτησή τους, να παρακολουθούν την πορεία των αιτημάτων τους, καθώς και να 
παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά και με ασφάλεια, τα αιτηθέντα πιστοποιητικά. 
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Κατά την πρώτη φάση της λειτουργίας της υπηρεσίας, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν πέρα από 
γενική αίτηση και αιτήσεις (συνοδευόμενες από τα εκάστοτε απαραίτητα δικαιολογητικά), για τα 
εξής πιστοποιητικά-βεβαιώσεις:  

• Πιστοποιητικό Γέννησης 
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
• Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (ημεδαπών και αλλοδαπών) 
• Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων 
• Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης 
• Ληξιαρχική Πράξη Γάμου 
• Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης 
• Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου 
• Ένταξη στα μέτρα ελάφρυνσης τοπικών επιχειρήσεων  

Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τους κωδικούς TAXISNET.  

 

Επίσης, ακολουθώντας τις επιταγές της ψηφιακής εποχής, οι υπηρεσίες του Δήμου εκμηδενίζουν 
την απόσταση με τον Δημότη, μέσω της νέας εφαρμογής της Novoville. Μέσω του κινητού του 
τηλεφώνου ο δημότης μπορεί να δηλώσει σε πραγματικό χρόνο τα προβλήματα που συναντά στην 
καθημερινότητα του μέσα στην πόλη, άμεσα και χωρίς κόστος ή γραφειοκρατική διαδικασία. 

Οι υπηρεσίες του Δήμου άμεσα λαμβάνουν γνώση και εικόνα του προβλήματος, ενώ υποχρεούνται 
να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Επιπλέον μέσω της εφαρμογής ο δημότης μπορεί: 

• Να λαμβάνει ζωντανή ενημέρωση στο κινητό του για το θέμα που έθεσε. 

• Να ενημερώνεται για τα τοπικά δρώμενα. 

• Να καταθέτει τις απόψεις του μέσω μικρών δημοσκοπήσεων. 

Η δωρεάν εφαρμογή Novoville είναι ήδη διαθέσιμη για τηλέφωνα Smartphone με 
λογισμικό Apple iOS και Android. 

 

ΔΩΡΕΑΝ WI-FI 

Επίσης, ο Δήμος έχει προχωρήσει στη δημιουργία ενός ασύρματου δικτύου παροχής ελεύθερης 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο συνεχώς επεκτείνεται με σκοπό να εξυπηρετήσει τόσο τους 
πολίτες όσο και τους επισκέπτες του Δήμου. 

O Δήμος λειτουργεί σημεία ελεύθερης ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Wi-Fi HotSpots) στις 
περιοχές που εμφανίζονται στους παρακάτω χάρτες. Κάνοντας κλικ στο κάθε εικονίδιο εμφανίζεται 
το όνομα του αντίστοιχού δικτύου (SSID). 
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3.4.6 Δομές κοινωνικής υποστήριξης 

3.4.6.1 Υπηρεσίες Υγείας  

Η περιοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας από άποψη νοσοκομειακής περίθαλψης εξυπηρετείται από το 
Νοσοκομείο Φιλιατών και για σοβαρότερα περιστατικά από τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων 
(Πανεπιστημιακό και Γενικό Νοσοκομείο). 

Επίσης, λειτουργούν το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) Ηγουμενίτσας, όχι με την 
προβλεπόμενη μορφή, αλλά περισσότερο σαν ενισχυμένο Κέντρο Υγείας, και το Κέντρο Υγείας 
Μαργαριτίου. Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) Ηγουμενίτσας έχει συγκεντρώσει και τις 
Υπηρεσίες του Πολυϊατρείου του ΙΚΑ Ηγουμενίτσας. 

Επίσης στο Δήμο λειτουργεί  από τον Οκτώβρη του 2017 και  Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ 
Υγείας), με σκοπό την Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας. Δημιουργήθηκε από τη συνεργασία 
του Δήμου μας με το Εθνικό Διαδημοτικό  Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, που είναι το 
πιστοποιημένο Δίκτυο του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας στη χώρα μας. 

Με την ίδρυση του ΚΕΠ Υγείας ο Δήμος δίνει έμφαση στην πρόληψη και την προαγωγή της Υγείας, 
για όλους. Συγκεκριμένα, παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να υποβάλλονται σε εξετάσεις 
προσυμπτωματικού ελέγχου, τους ευαισθητοποιεί σε θέματα υγείας και πρόληψης και τους 
ενημερώνει για τις δυνατότητες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας της περιοχής. 

Η υγεία τίθεται ως βασική παράμετρος στον σχεδιασμό και τις δράσεις του Δήμου, ώστε να υπάρχει 
βιώσιμη ανάπτυξη και ποιότητα ζωής. Θεωρώντας τον  ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης 
καθοριστικό στην ενημέρωση και προαγωγή της υγείας των πολιτών, ο Δήμος 
Ηγουμενίτσας αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και μέσα από προγράμματα προαγωγής υγείας και 
έγκαιρης διάγνωσης στοχεύει να διατηρεί υγιή τον κάθε πολίτη.  

Λαμβάνοντας υπόψη πως η υγεία δεν νοείται  απλώς ως η έλλειψη ασθένειας αλλά ως η 
κατάσταση της πλήρους σωματικής και ψυχικής ευεξίας, ο Δήμος Ηγουμενίτσας υποστηρίζει 
παρεμβάσεις που βελτιώνουν διαρκώς τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και πιστεύει 
πως ο υγειονομικά ενημερωμένος πολίτης μπορεί να είναι και να παραμείνει υγιής πολίτης. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΟΙΑΣ 

Στο Δήμο Ηγουμενίτσας έχει ιδρυθεί Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια στα πλαίσια του 
προγράμματος «Κοινότητες φιλικές προς την άνοια: Δημιουργία δικτύου συμβουλευτικών 
σταθμών για την άνοια στους Δήμους της Ελλάδας», το οποίο υλοποιεί η Εταιρεία Alzheimer 
Αθηνών με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και τα ΚΕΠ 
Υγείας. 

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από επαγγελματίες υγείας και κοινωνικούς επιστήμονες, οι οποίοι 
εκπαιδεύονται  προκειμένου να παρέχουν: 

• Πρόληψη μέσα από ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης σε ηλικιωμένους χωρίς προβλήματα 
μνήμης 

https://igoumenitsa.gr/el/home/gia-ton-dimoti/koinwnikh-merimna/prilipsi-proagwgh-hgeias
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• Ενημερωτικές ομιλίες στην κοινότητα 

• Έγκαιρη Διάγνωση με αξιολόγηση νοητικών λειτουργιών, 

• Υποστήριξη ανθρώπων με προβλήματα μνήμης άνω των 60 ετών με προγράμματα νοητικής 
ενδυνάμωσης 

• Ψυχοεκπαίδευση και υποστήριξη συγγενών και λοιπών φροντιστών και δράσεις 
διασύνδεσης στην κοινότητα. 

Στόχος της λειτουργίας του Συμβουλευτικού Σταθμού, είναι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με 
την πρόληψη της Άνοιας και κυρίως η υποστήριξη των πασχόντων δημοτών και κατοίκων του 
Δήμου Ηγουμενίτσας, μέσω μη φαρμακευτικών θεραπειών όπως ασκήσεων μνήμης, 
εργοθεραπείας, γυμναστικής κ.λ.π. και η ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών τους. 

 

 

3.4.6.2 Υπηρεσίες Πρόνοιας  

Τα κυριότερα ιδρύματα και προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας για την περιοχή του νέου Δήμου 
Ηγουμενίτσας είναι τα εξής: 

• Πέντε (5) Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) για την κάλυψη των αναγκών 
και την αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης της τρίτης ηλικίας, στα οποία υπηρετούν οκτώ 
(8) άτομα μόνιμο προσωπικό και συγκεκριμένα: το Κ.ΑΠ.Η Δήμου Ηγουμενίτσας, Κ.ΑΠ.Η 
Δήμου Συβότων (Πλαταριά), 2o Κ.ΑΠ.Η Δήμου Συβότων, Κ.ΑΠ.Η Δήμου Μαργαριτίου και 
τέλος, ΚΑΠΗ –ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Κοινότητας Πέρδικας. Η λειτουργία του   Κ.ΑΠ.Η Δήμου 
Παραποτάμου είναι σε αναστολή. 

• Δύο (2) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) για την κάλυψη πρόσθετων  
αναγκών και την αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης της τρίτης ηλικίας. Συγκεκριμένα 
λειτουργεί  Κ.Η.Φ.Η στη Δημοτική Ενότητα Πλαταριάς και  στη Δημοτική Ενότητα Πέρδικας.  

• Οι δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κοινωνικής μέριμνας» για την παροχή ιατροκοινωνικής 
προστασίας και ατομικής βοήθεια στο σπίτι στα ηλικιωμένα άτομα των δημοτικών 
ενοτήτων του Δήμου Ηγουμενίτσας, ώστε αυτά να παραμένουν στην οικογένεια και στην 
κοινωνία της περιοχής.  

• Το Γηροκομείο. Είναι ΝΠΔΔ και πρόσφατα μετονομάσθηκε σε Θεραπευτήριο Χρόνιων 
Παθήσεων. 

• Κέντρο Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών "Αριάδνη". Λειτουργεί από το 
Σεπτέμβριο 1999 ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. Η 
πρωτοβουλία και ο συντονισμός ανήκουν στο Δήμο Ηγουμενίτσας και συμμετέχουν η 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, Δήμοι του Νομού, επιστημονικοί σύλλογοι, η 
Μητρόπολη,  κ.ά. Οι δράσεις του Κέντρου αφορούν στην ενημέρωση / πληροφόρηση, στην 
ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μελών της κοινότητας, στην πραγματοποίηση 
εκδηλώσεων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. 

• Το Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης-κατάρτισης ΑΜΕΑ, το οποίο στεγάζεται σε νέες 
κτιριακές εγκαταστάσεις στο Λαδοχώρι, η ανέγερση των οποίων  χρηματοδοτήθηκε από το 
Ίδρυμα «Σταύρος Σ. Νιάρχος»  και διαθέτει mini-bus με ειδική ράμπα (δωρεά του Δήμου 
Felbert Γερμανίας). 

• Το Περιφερειακό Τμήμα Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ) Ηγουμενίτσας με στόχο την 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα υγείας, πρόληψης και 
θεραπείας. 

• Το Πρόγραμμα Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου. Εφαρμόστηκε από τον Δήμο σε 
συνεργασία με την Αστυνομική Δ/νση Θεσπρωτίας.  
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• Η Τράπεζα αίματος. Δημιουργήθηκε από το Δήμο και πραγματοποιεί αιμοδοσίες 1-2 φορές 
το χρόνο με σημαντική συμμετοχή εθελοντών αιμοδοτών. Ο Δήμος έχει τιμηθεί με βραβείο 
από το Υπουργείο Υγείας για τη δράση της. 

• Το Κοινωνικό Παντοπωλείο (Απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ. 29/19-1-2017).  
Διανέμει σε σταθερή και τακτική βάση τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής 
υγιεινής, ένδυσης, υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια κλπ σε τουλάχιστον 160 ωφελούμενους της 
δομής. Τα προϊόντα θα εξασφαλίζονται με σχετικές καμπάνιες που θα γίνουν από τη Δ/νση 
Πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας για προσφορές από τοπικές επιχειρήσεις, φορείς κλπ 
αλλά και με αγορά συγκεκριμένων προϊόντων που είναι σε έλλειψη από το Δήμο 
Ηγουμενίτσας. Το Κοινωνικό παντοπωλείο θα συμβάλλει και στην παραλαβή και διανομή 
των προϊόντων στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ. 
Η δομή στεγάζεται στο κτίριο του Ε.Ι.Ν.. 
Η λειτουργία της δομής υποστηρίζεται από ένα (1) άτομο Διοικητικού και ένα (1) άτομο 
βοηθητικό προσωπικό. 

• Το Κοινωνικό Φαρμακείο (Απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ. 29/19-1-2017). 
Αφορά την παροχή σε τακτική ή έκτακτη βάση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και 
παραφαρμακευτικών προϊόντων  σε τουλάχιστον 100 ωφελούμενα άτομα. Το σχετικό υλικό 
εξασφαλίζεται μέσω συνεργιών με φαρμακοβιομηχανίες, Ιατρικό Σύλλογο Νομού 
Θεσπρωτίας, Φαρμακευτικό Σύλλογο Νομού Θεσπρωτίας, εθελοντών πολιτών κά. 
Η δομή συνεργάζεται στενά με το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, τα Κέντρα Υγείας, το 
Κέντρο Κοινότητας και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». 
Η δομή στεγάζεται στο κτίριο του Ε.Ι.Ν.. 
Η λειτουργία της δομής υποστηρίζεται από ένα (1) άτομο Φαρμακοποιός  και ένα (1) άτομο 
Κοινωνικός Λειτουργός. 

• Το Κέντρο Κοινότητας (Απόφαση Ένταξης της Πράξης με αριθ. πρωτ. 4361/23-12-2016). 
Στόχος του είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, 
εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και 
υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου. Υποστηρίζεται από δύο (2) 
Κοινωνικούς Λειτουργούς και έναν (1) Ψυχολόγο. 

• Βρεφονηπιακοί σταθμοί. Στην Ηγουμενίτσα λειτουργούν τρείς δημοτικοί βρεφονηπιακοί 
σταθμοί και δύο ιδιωτικοί σταθμοί. Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη γεωγραφική 
κάλυψη θεωρείται αναγκαία από την αρμόδια υπηρεσία η δημιουργία ενός επιπλέον 
βρεφονηπιακού σταθμού και η πρόβλεψη ολοήμερης λειτουργίας τους – σήμερα 
λειτουργούν ως τις 15:00 - καθώς και παράταση της εποχιακής λειτουργίας, ιδιαίτερα κατά 
το καλοκαίρι που υπάρχει αυξημένη ζήτηση.  
Συγκεκριμένα λειτουργούν οι παρακάτω τρεις Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί σταθμοί: 
1. Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Ηγουμενίτσας, με 44 νήπια και 11 εργαζόμενους 
2. Γ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Ηγουμενίτσας, με 48 νήπια και 11 εργαζόμενους 
3. Βρεφονηπιακός Σταθμός Γραικοχωρίου, με 39 νήπια και 10 εργαζόμενους 
 

• Παιδικοί σταθμοί. Υπάρχουν οκτώ παιδικοί σταθμοί στους οποίους υπηρετούν 40 άτομα  
και εξυπηρετούνται κατά μέσο όρο 134  νήπια παιδιά. Συγκεκριμένα : 
 

1. Α’  Παιδικός Σταθμός Ηγουμενίτσας, με 30 παιδιά και 8 εργαζόμενους 
2. Β’ Παιδικός Σταθμός Ηγουμενίτσας, με 27 παιδιά και 8 εργαζόμενους 
3. Παιδικός Σταθμός Νέας Σελεύκειας, με 16 παιδιά και 5 εργαζόμενους 
4. Παιδικός Σταθμός Καστρίου, με 7 παιδιά και 4 εργαζόμενους 
5. Παιδικός Σταθμός Συβότων, με 17 παιδιά και 5 εργαζόμενους  
6. Παιδικός Σταθμός Παραποτάμου, με 11 παιδιά και 4 εργαζόμενους 
7. Παιδικός Σταθμός Πέρδικας, με 16 παιδιά και 3 εργαζόμενους 
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8. Παιδικός Σταθμός Μαργαριτίου, με 10 παιδιά και 3 εργαζόμενους 
Σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στεγάζονται τρεις (3) από αυτούς, ενώ οι υπόλοιποι στεγάζονται σε 
μισθωμένους χώρους.  

Όσον αφορά στο Δήμο, αρμόδιες υπηρεσίες για το σχεδιασμό  και την εφαρμογή κοινωνικής 
πολιτικής, είναι αφενός η  Διεύθυνση Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας & Δια 
βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και νέας Γενιάς και το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας- Π.Α.Κ.Π.ΠΟ». 
Αναλυτικά το θεσμικό καθεστώς του Νομικού Προσώπου και οι αρμοδιότητές του περιγράφονται 
σε επόμενο κεφάλαιο. 

 

3.4.7 Υποδομές εκπαίδευσης 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
Στο Δήμο μας λειτουργούν 15 Δημοτικά Σχολεία, εκ των οποίων το ένα είναι Ειδικό Δημοτικό 
Σχολείο, και 20 Νηπιαγωγεία, εκ των οποίων αντιστοίχως το ένα είναι Ειδικό Νηπιαγωγείο. 
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας έχει πραγματοποιήσει 
σημαντικές παρεμβάσεις στις παραπάνω Σχολικές Μονάδες, προκειμένου αυτές να αποτελούν ένα 
ασφαλές περιβάλλον για τις σχολικές κοινότητες. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται, 
μικρότερης ή μεγαλύτερης κλίμακας,  εργασίες συντήρησης και επισκευής των σχολικών κτιρίων, 
όπως αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου, στεγανοποίηση ταρατσών, αντικατάσταση ή 
επισκευή τουαλετών, εσωτερικός και εξωτερικός ελαιοχρωματισμός, αντικατάσταση θερμαντικών 
σωμάτων κτλ. 
Παράλληλα, ο Δήμος έχει εντάξει στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» σημαντικά έργα επισκευής και 
συντήρησης κτιρίων και αύλειων χώρων (ενδεικτικά αναφέρεται η διαμόρφωση των αυλών του 
1ου και του 5ου Δημοτικού Σχολείου, καθώς και η αντικατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 
του Δημοτικού Σχολείου Γραικοχωρίου), ενώ το 4ο Δημοτικό Σχολείο έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα 
που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων. 
 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Στο Δήμο μας λειτουργούν 8 Γυμνάσια, εκ των οποίων το ένα είναι Εσπερινό, 4 Γενικά Λύκεια εκ 
των οποίων το ένα είναι Εσπερινό, 1 Επαγγελματικό Λύκειο, 1 Εργαστηριακό Κέντρο καθώς και 1 
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο. 
Από τις σημαντικότερες ενέργειες που έχουν γίνει είναι η ίδρυση και λειτουργία από τη σχολική 
χρονιά 2017-2018, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Ηγουμενίτσας, 
δεδομένου ότι  κάλυψε ένα κενό στην Ειδική Εκπαίδευση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
περιοχής. 
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις στις παραπάνω 
Σχολικές Μονάδες, προκειμένου αυτές να αποτελούν ένα ασφαλές περιβάλλον για τις σχολικές 
κοινότητες. 
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται, μικρότερης ή μεγαλύτερης κλίμακας,  εργασίες συντήρησης 
και επισκευής των σχολικών κτιρίων, ενώ ο Δήμος έχει εντάξει στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» 
σημαντικά έργα επισκευής, συντήρησης κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπών δράσεων, όπως 
κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ, παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ασφάλειας των 
μαθητών κατά την προσέλευση στα σχολεία,  καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου ΕΠΑΛ 
και του Γυμνάσιου Νέας Σελεύκειας. 
 
Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 



 

Σελίδα 29 

Στην έδρα του Δήμου Ηγουμενίτσας λειτουργεί το Δ.ΙΕΚ Ηγουμενίτσας. Ανήκει στη μετα-
Δευτεροβάθμια μη τυπική εκπαίδευση. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με επιτελικό φορέα τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. 
 

 

 

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ηγουμενίτσας 

ο Δήμος Ηγουμενίτσας, συνεχίζει επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. στο οποίο  υλοποιούνται 
προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής 
Εμβέλειας. 
 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση  

Στην Ηγουμενίτσα λειτουργούσαν έως πρόσφατα τρία  τμήματα  του ΤΕΙ Ηπείρου, τα οποία ήταν: 

• το Τμήμα Ιχθυοκομίας –Αλιείας. 
• το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο και  
• το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων   

 
Όμως κατά την περίοδο της κρίσης, διαδοχικοί νόμοι («Γαβρόγλου» και στη συνέχεια «Κεραμέως») 
οδήγησαν στην επικράτηση ενός νεφελώδους κλίματος αναφορικά με το κλείσιμο του 
παραρτήματος του ΤΕΙ Ηπείρου, στην Ηγουμενίτσα, και την ενσωμάτωσή του σε παραρτήματα 
άλλων πόλεων. 
Η κατάληξη αυτή που αποτελεί απόδειξη της έλλειψης ενός ουσιαστικού ακαδημαϊκού σχεδιασμού 
είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση της δυναμικής που είχε αναπτυχθεί με τους νευραλγικούς 
τομείς της τοπικής οικονομίας και ειδικότερα την αλιεία, τον τουρισμό και το εμπόριο. 
Επιβάλλεται η συνέχιση της λειτουργίας του επειδή συμβάλλει στην ενίσχυση της δυναμικής 
ανάπτυξης του Δήμου αλλά και της ευρύτερης τοπικής οικονομίας. 
 
 

3.4.8 Πολιτιστική υποδομή 

Η σημαντικότερη υποδομή στο Δήμο αφορά στο Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο στεγάζεται σε 
δημόσιο ακίνητο, σε σύγχρονες, λειτουργικές και καλαίσθητες εγκαταστάσεις, παραπλεύρως του 
Κέντρου Υγείας, στη βόρεια είσοδο της πόλης από την Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων.  

Στην Ηγουμενίτσα λειτουργεί επίσης η αίθουσα "Πάνθεον" όπου φιλοξενούνται πολιτιστικές 
εκδηλώσεις.  

Επίσης, το υπαίθριο θέατρο, 1.200 θέσεων, που βρίσκεται στο δασύλλιο, στα ανατολικά της πόλης, 
πλησίον του χώρου, όπου βρίσκεται το «Σαρακατσάνικο» χωριό.  

Στην Ηγουμενίτσα λειτουργεί το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) στο οποίο πραγματοποιούνται 
πολιτιστικές δράσεις και έχουν την έδρα τους διάφοροι πολιτιστικοί σύλλογοι. 

Το ΕΙΝ εντάχτηκε σε πρόγραμμα ανακατασκευής προϋπολογισμού 4.300.000 ευρώ οι εργασίες του 
οποίου θα αρχίσουν εντός του 2021. 

Εκτός της πόλης της Ηγουμενίτσας, στο Δήμο υπάρχουν επίσης το Πολιτιστικό Κέντρο Νέας 
Σελεύκειας, ενώ στο Καστρί λειτουργεί από το 1960 το «Ίδρυμα Σάρρα» (Ευεργέτημα του 
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ομώνυμου Καστριώτη επιχειρηματία), με ιδιόκτητο οίκημα και μικρό υπαίθριο θέατρο που 
φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις.  

Πολυχώρος υπάρχει και στην Τοπική Κοινότητα των Συβότων, ο εξοπλισμός και η αξιοποίηση του 
οποίου είναι στις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής  στο πλαίσιο της γενικότερης αναβάθμισης των 
πολιτιστικών υποδομών.  

Γενικότερα παρουσιάζεται μεγάλη έλλειψη του Δήμου, σε σύγχρονες πολιτιστικές υποδομές -
πολυχώρους για την διεξαγωγή διαλέξεων, παρουσιάσεων και εκδηλώσεων. Η  έλλειψη αυτή 
καλύπτεται εν μέρει από την αίθουσα συνεδριάσεων που ευρίσκεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις 
του ΤΕΙ  καθώς και από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου.  

Υπαίθριο Δημοτικό θέατρο. Σύντομα πρόκειται να αποπερατωθούν οι εργασίες του. Θα 
πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έχει χωρητικότητα 1500 θεατών.  

Η αξιοποίηση των δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων στις πρώην Δημοτικές Ενότητες, όπως το 
Δημαρχιακό Κατάστημα του πρώην Δήμου Μαργαριτίου, τα εγκαταλελειμμένα σχολεία στις 
Κοινότητες, με την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης,  θα μπορούσε να συμβάλει 
καθοριστικά στην αναβάθμιση της πολιτιστικής ζωής του Δήμου. 

 

3.4.9 Αθλητικές υποδομές  

Θεωρώντας τον αθλητισμό ως κοινωνικό αγαθό που προάγει την ψυχική, πνευματική και σωματική 
υγεία των πολιτών και που αφορά επί της ουσίας στην ίδια την ποιότητα ζωής τους, ο Δήμος 
Ηγουμενίτσας έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο αθλητικών εγκαταστάσεων που 
προορίζονται για σωματική άσκηση και ψυχαγωγία. 

Με ειδικά διαμορφωμένους ανοιχτούς και κλειστούς χώρους με γήπεδα αθλοπαιδιών να 
βρίσκονται στη διάθεση των δημοτών, σωματείων, αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών, ο Δήμος 
Ηγουμενίτσας επενδύει στον αθλητισμό ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας, προσωπικής 
ανάπτυξης, ατομικής και ομαδικής έκφρασης. 

Φιλοξενώντας Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού που απευθύνονται στο παιδί, τη γυναίκα, στα 
άτομα με ειδικές ανάγκες και στους ενήλικες, ο Δήμος συμβάλλει στη γενικότερη ανάπτυξη της 
τοπικής κοινωνίας και του αθλητικού της γίγνεσθαι. 

Προτεραιότητα του Δήμου Ηγουμενίτσας, αποτελεί η διασφάλιση των υποδομών, ώστε η άθληση 
να είναι προνόμιο όλων. Εκτός από τη δημιουργία νέων αθλητικών χώρων και υπαίθριων 
γυμναστήριων, ο Δήμος Ηγουμενίτσας στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση των υπαρχόντων 
υποδομών και στη δημιουργία νέων θεσμών, που θα προβάλουν το αθλητικό ιδεώδες για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των νεότερων και όχι μόνο δημοτών του. 

Ειδικότερα, οι αθλητικές υποδομές του Δήμου Ηγουμενίτσας περιλαμβάνουν: 

• Δημοτικό Στάδιο Ηγουμενίτσας με γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβο, στο οποίο πρόσφατα με 
χρηματοδότηση της Περιφέρειας Ηπείρου, έγιναν εργασίες επισκευής και συντήρησης 
ύψους 120.000€, τοποθετήθηκε νέος χλοοτάπητας, μεταλλικές κερκίδες, καθίσματα και 
στέγαστρα και αναβαθμίστηκε ο ηλεκτροφωτισμός του, μέσω του ΠΔΕ ύψους 255.000,00€. 

• Γήπεδο Παραποτάμου 
• Γήπεδο Καστρίου (7.950 τ.μ.) 
• Γήπεδο Ν. Σελεύκειας (8.820 τ.μ.) 
• Γήπεδο Γραικοχωρίου (7.600 τ.μ.)  
• Γήπεδο Βασιλικού 
• Γήπεδο Πλαταριάς  
• Γήπεδο Συβότων 
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• Γήπεδο Πέρδικας  
• Γήπεδο Μαργαριτίου 
• Γήπεδο Μαζαρακιάς   
• Κλειστό Γυμναστήριο Ηγουμενίτσας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΑΒΟΥ» (4.846.τ.μ.) 
• Κλειστό Γυμναστήριο Πέρδικας  
• Εγκαταστάσεις Λιμενικού Ταμείου: περιέχουν τρία γήπεδα τένις 
• Εγκαταστάσεις Δήμου στο Δρέπανο: περιέχουν δύο γήπεδα τένις, το ένα εκμάθησης, και 

ένα Μπιτς-βόλεϊ 
• Εγκαταστάσεις Δήμου στην οδό Γράμμου (3ο Δημοτικό Σχολείο): περιέχουν ανοιχτά γήπεδα 

βόλεϊ, μπάσκετ, τένις και χάντμπολ 
• Σχολικές εγκαταστάσεις: στα προαύλια όλων των σχολείων υπάρχουν γήπεδα μπάσκετ, ενώ 

γήπεδα ποδοσφαίρου υπάρχουν στο Καστρί, Γραικοχώρι και στη Νέα Σελεύκεια 
• Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις λειτουργούν στον Άγιο Αθανάσιο και περιλαμβάνουν 

κωπηλατήριο με λεμβαρχείο, αίθουσα γυμναστικής, αποδυτήρια, λουτρά 
 

 



 

Σελίδα 32 

4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του εσωτερικού 
περιβάλλοντος του Δήμου και των νομικών προσώπων του και θα γίνει ο εντοπισμός των κρίσιμων 
ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης. 

4.1 Γενική περιγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος (υπηρεσίες του Δήμου) 

Σχηματικά η οργανωτική και διοικητική συγκρότηση του Δήμου Ηγουμενίτσας, απεικονίζεται στο 
ακόλουθο διάγραμμα, ενώ η αναλυτική περιγραφή των επιμέρους αρμοδιοτήτων των αντίστοιχων 
Διευθύνσεων, Δημοτικών Επιχειρήσεων και λοιπών Νομικών Προσώπων παρατίθεται στη 
συνέχεια.  
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Δ
ή

μ
α

ρ
χο

ς 

Γενικός Γραμματέας 

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου, 
Επικοινωνίας και Δημοσίων 

Σχέσεων

Νομική Υπηρεσία

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού 
Ελέγχου και Διαφάνειας

Γραφείο Εσωτερικού ελέγχου και 
ποιότητας

Γραφείο Διαφάνειας

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας 

Γραφείο Μελετών, Σχεδιασμού 
και Εφαρμογής Σχεδίων 
Πολιτικής Προστασίας

Γραφείο Μητρώου, Κίνησης και 
Διαχείρισης Οχημάτων, 

Μηχανημάτων και Εξοπλισμού 
Πολιτικής Προστασίας

Γραφείο Συντήρησης οδικού 
δικτύου-ηλεκτροφωτισμού και 

αυτεπιστασίας 

Γραφείο Οργάνωσης 
Δασοπροστασίας και Εθελοντών

Αυτοτελές Τμήμα Υπηρεσιών 
Δόμησης

Γραφείο Έκδοσης Αδειών 
Δόμησης, Ελέγχου Φορολογικών 

και Αρχείου 

Γραφείο Ελέγχου Αυθαιρέτων, 
Ηλεκτροδοτήσεων και Ορισμού 

Ελεγκτών Δόμησης

Αυτοτελές Τμήμα 
Προγραμματισμού & 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Γραφείο Προγραμματισμού 

Γραφείο Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων 

Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακής 
Πολιτικής 

Γραφείο Ψηφιακής Πολιτικής 

Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών 
και εξοπλισμού ΤΠΕ

Αυτοτελές Γραφείο Τουρισμούς 

Αυτοτελές Γραφείο Στήριξης του 
Πρωτογενούς Τομέα 

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής 
Βοήθειας και Υποστήριξης του 

Δημότη

Αυτοτελές Γραφείο Εφαρμογής 
Κανονιστικών Αποφάσεων 

Δημοτικού Συμβουλίου
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Δήμαρχος Διεύθυνση 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

Τμήμα Προϋπολογισμού & 
Οικονομικής Διαχείρισης 

Γραφείο Προϋπολογισμού 

Γραφείο Διπλογραφικού και Αναλυτικής Λογιστικής 

Γραφείο Δημοτικών Εσόδων 

Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας 

Τμήμα Λογιστηρίου, Δημοσίων 
Συμβάσεων και Διαχείρισης Υλικού 

Γραφείο Λογιστηρίου και Εκκαθάρισης Δαπανών 

Γραφείο Μισθοδοσίας 

Γραφείο Δημοσίων Συμβάσεων 

Γραφείο Αποθήκης και Διαχείρισης Υλικού 

Τμήμα Ταμείου Γραφείο Εισπράξεων 

Γραφείο Πληρωμών 

Γραφείο ταμειακής βεβαίωσης & κοινοποίησης 
φορολογητέας ύλης

Τμήμα Επιχειρηματικότητας & 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων 

Γραφείο Αδειοδοτήσεων Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων 

Γραφείο Απασχόλησης και Προσέλκυσης Επενδύσεων 

Διεύθυνση 
Τεχνικών 
Υπηρεσιών & 
Σχεδίου Πόλης 

Τμήμα Μελετών Έργων Γραφείο Δημοπρασιών 

Γραφείο Μελετών Έργων 

Τμήμα Επίβλεψης και Συντήρησης 
Έργων 

Γραφείο Επίβλεψης Έργων

Γραφείο Κυκλοφοριακών Θεμάτων και Ρυθμίσεων 

Τμήμα Σχεδίου Πόλης Γραφείο Πολεοδομικών Σχεδίων 

Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών και 
απαλλοτριώσεων 

Γραφείο Τοπογραφίας και Κτηματολογίου 

Διεύθυνση 
Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Διοικητικής Μέριμνας 

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας 
& Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών 

Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων 

Γραφείο Γραμματείας, Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και 
Αρχείου 

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & 
Ληξιαρχείου 

Γραφείο Ληξιαρχείου

Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης & Εκλογών 

Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας, 
Προαγωγής 
Υγείας, Παιδείας 
και Νέας Γενιάς 

Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και 
Ισότητας 

Γραφείο κοινωνικής προστασίας, κοινωνικού σχεδιασμού 
& ισότητας 

Γραφείο υποστήριξης πολιτών και παροχής βασικών 
αγαθών 

Γραφείο Εποπτείας & Ελέγχου

Τμήμα Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας και 
Προαγωγής Υγείας

Γραφείο μέριμνας τρίτης ηλικίας 

Γραφείο προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας 

Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού & Νέας Γενιάς 

Γραφείο Παιδείας και Νέας Γενιάς 

Γραφείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Διεύθυνση 
Καθαριότητας, 
Περιβάλλοντος & 
Κυκλικής 
Οικονομίας 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Πρασίνου Γραφείο Πρασίνου

Γραφείο Αδέσποτων Ζώων και Διαχείρισης Κυνοκομείου

Γραφείο Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων 

Γραφείο Διαχείρισης Κοιμητηρίων 

Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων, 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 
Κυκλικής Οικονομίας 

Γραφείο Αποκομιδής και Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Γραφείο Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης 

Γραφείο Καθαριότητας Σχολικών και Δημοτικών κτηρίων 
και Κοινοχρήστων χώρων.

Διεύθυνση 
Κέντρων 
Εξυπηρέτησης 
Πολίτων (ΚΕΠ)

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
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4.2 Οργανωτική και διοικητική  συγκρότηση Δήμου Ηγουμενίτσας 

Κατά την επόμενη περίοδο εισηγούμαστε την τροποποίηση του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Ηγουμενίτσας, με σκοπό την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και την 
επικαιροποίησή τους σύμφωνα με τη νομοθεσία, τον εκσυγχρονισμό της οργανωτικής δομής, με 
στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, την καλύτερη λειτουργία και ανταπόκριση στις 
ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και δημοτών, λαμβάνοντας υπόψη την ενεργό συμμετοχή 
των ανθρώπων του Δήμου. 

Πέρα από τις κατά τη νομοθεσία ειδικότερες απαιτήσεις στη δομή και συγκρότηση των δημοτικών 
υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων του Δήμου, στον νέο ΟΕΥ γίνεται προσπάθεια λειτουργικής 
εξειδίκευσης ανά οργανική μονάδα και ταυτόχρονα, ενδυνάμωσης της συνεργασίας μεταξύ των 
υπηρεσιών. 

Με βάση τον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας3 του Δήμου Ηγουμενίτσας, ανώτατος 
προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του Δήμου είναι ο Δήμαρχος, ο οποίος τις διευθύνει, το δε 
προσωπικό που υπηρετεί ενεργεί, σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες αυτού, όπως οι σχετικοί 
Νόμοι, Διατάγματα, αποφάσεις εγκύκλιοι κλπ. ορίζουν. Η Διεύθυνση του Υπηρεσιακού 
Μηχανισμού του Δήμου ασκείται από τον γενικό Γραμματέα του Δήμου στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το νόμο αλλά και από αυτές που του εκχωρεί ο Δήμαρχος 
με απόφασή του.  

 

4.3 Ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Ηγουμενίτσας 

Μετά  την εφαρμογή του ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, από 1ης Ιανουαρίου 
2011 ασκούνται, από τους δήμους, οι πρόσθετες αρμοδιότητες που τους απονέμονται, σύμφωνα 
με το άρθρο 94 του ν.3852/2010. Για το λόγο αυτό το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, 
Αυτοτελών Τμημάτων, Γραφείων, Αυτοτελών Γραφείων) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) 
αρμοδιότητες των οποίων απονεμήθηκαν  στους δήμους, μετατάχθηκαν στους Δήμους.  

Επίσης, το προσωπικό, που υπηρετούσε, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μετατάχθηκε, με την ίδια σχέση 
εργασίας, στο δήμο, όπου αυτά λειτουργούσαν. 

Παρομοίως το υπηρετούν κατά την 1.1.2010 μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούμενων Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και 
Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) των κρατικών περιφερειών, το οποίο κατείχε οργανικές ή προσωποπαγείς 
θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων τεχνικού ή γεωτεχνικού προσωπικού,  μετατάχθηκε αυτοδικαίως σε 
υφιστάμενες ή ιδρυόμενες Τεχνικές Υπηρεσίες των δήμων της έδρας του αντίστοιχου νομού ή σε 
άλλους δήμους όπου λειτουργούσαν οι καταργούμενες Τ.Υ.Δ.Κ., σε συνιστώμενες προσωποπαγείς 
θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας . 

Τέλος, στους Δήμους εντάχθηκαν και οι καθαρίστριες των Σχολικών Μονάδων που μετατάχθηκαν 
από το Υπουργείο Παιδείας. 

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες των διοικητικών οργανικών μονάδων του Δήμου Ηγουμενίτσας 
αναφέρονται στον εγκεκριμένο ΟΕΥ (ΦΕΚ. 2103/21-09-2011, τεύχος Β’). 

 
3 Αριθ. …./2020  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
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Οι θέσεις του μονίμου προσωπικού του Δήμου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 
 

Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). 
Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). 
Γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). 
Δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). 

Τα προσόντα διορισμού περιγράφονται στο Π.Δ. 37α/1987, στο Π.Δ 22/1990 και στο Π.Δ. 50/2001, 
όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Όσον αφορά στον αριθμό των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δήμο, σύμφωνα με τα στοιχεία της  
Διεύθυνσης Διοικητικού,  κατά τον  Οκτώβριο 2020 ανέρχεται σε 181 άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων και των μετακλητών υπαλλήλων).  Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το έτος 
2011 ο αριθμός των υπαλλήλων ανέρχονταν σε 252 άτομα. H σημαντική μείωση του προσωπικού 
οφείλεται κυρίως το γεγονός ότι αρκετοί υπάλληλοι αποχώρησαν είτε λόγω συνταξιοδοτήσεων, 
είτε λόγω κινητικότητας ή μετατάξεων. 

Στους πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνεται το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου, τον Οκτώβριο 
2020, ανά κατηγορία  και ανά  Διεύθυνση. 

 

Προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο ( Οκτώβριος 2020) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΙΔΑΧ 

ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 29  8 4 41 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 18 3 1 22 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 54 19  73 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 24 21  45 

ΣΥΝΟΛΟ  125 51 5     181 

 

Υπηρετούν  προσωπικό στο Δήμο Ηγουμενίτσας ανά Διεύθυνση (Οκτώβριος 2020) 

Διεύθυνση  Αριθμός υπηρετούντων  

Προσωπικό στη Διεύθυνση Διοικητικού 21 

Προσωπικό στη Διεύθυνση Οικονομικού  20 

Προσωπικό στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής  66 

Προσωπικό στα ΚΕΠ  13 

Προσωπικό στη Διεύθυνση Τ.Υ - Πολεοδομίας 35 

Προσωπικό στη Διεύθυνση  Πρόνοιας  21 

Μετακλητοί υπάλληλοι  5 

Σύνολο  181 

Πηγή: Γραφείο Προσωπικού Δήμου Ηγουμενίτσας 

Συμπεράσματα  



 

Σελίδα 37 

Η διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου δεν καλύπτουν τις ανάγκες του 
υφιστάμενου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) καθότι το στελεχιακό δυναμικό του έχει 
μειωθεί λόγω αποχώρησης, συνταξιοδότησης σημαντικού αριθμού υπαλλήλων και μη 
αναπλήρωσής τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ηλικιακή σύνθεση του υπαλληλικού προσωπικού στον γενικό 
προγραμματισμό προσλήψεων του Δήμου πρέπει να σημειώσουμε ότι προβλέπεται σημαντικός 
αριθμός αποχωρήσεων στελεχών του κατά την επόμενη πενταετία. Οι δημιουργούμενες όμως 
ανάγκες προβλέπεται να καλυφθούν, σε μέγιστο βαθμό, με τη σύσταση δεκαεννέα (19) νέων 
θέσεων στον νέο ΟΕΥ.  

Πρωταρχικός σκοπός αποτελεί η κάλυψη των κενών και των νέων συνιστώμενων θέσεων, στο 
βαθμό που θα εγκρίνονται από το αρμόδιο Υπουργείο αλλά και με τις δυνατότητες που παρέχονται 
από την κινητικότητα, με ειδικότητες αυξημένων προσόντων, θέσεις ΠΕ και ΤΕ, αποσκοπώντας στην 
ποιοτική αναβάθμιση του προσωπικού χωρίς ωστόσο να παραβλέπεται και η κάλυψη  των θέσεων 
των άλλων ειδικοτήτων που έχει ανάγκη ο Δήμος για τη λειτουργία των ανταποδοτικών υπηρεσιών 
του. 

 

 

4.4 Οικονομικά στοιχεία Δήμου Ηγουμενίτσας 

4.4.1 Κατάρτιση προϋπολογισμών των Δήμων (έσοδα/δαπάνες)  

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλα τα έσοδα του δήμου και οι δαπάνες που αναμένονται να 
εισπραχθούν και να πληρωθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.  

Για την εγγραφή των προβλεπόμενων εσόδων αυτά ταξινομούνται σε έξι κύριες ομάδες, με 
κριτήριο την προέλευσή τους, οι οποίες υποδιαιρούνται περαιτέρω σε υποκατηγορίες και είναι:  

 

1. Τακτικά έσοδα (ΟΜΑΔΑ 0). 
2. Έκτακτα έσοδα (ΟΜΑΔΑ 1). 
3. Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 

(ΟΜΑΔΑ 2). 
4. Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 

κατά το παρελθόν τακτικά και έκτακτα έσοδα) (ΟΜΑΔΑ 3). 
5. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων (ΟΜΑΔΑ 4). 
6. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (ΟΜΑΔΑ 5). 

 
Οι δαπάνες ταξινομούνται σε τέσσερις κύριες ομάδες και ακολουθούν την ίδια μεθοδολογία 
υποδιαίρεσης όπως και των εσόδων και είναι: 

1. Λειτουργικές δαπάνες χρήσης (ΟΜΑΔΑ 6). Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τις δαπάνες 
προσωπικού, αιρετών , δαπάνες για παροχές τρίτων (όπως οργανισμών κοινής ωφέλειας, 
ενοίκια, ασφάλιστρα, κλπ), δαπάνες για φόρους και τέλη που βαρύνουν το δήμο, λοιπά 
γενικά έξοδα, δαπάνες για εξυπηρέτηση των δανείων, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, 
πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα, 
σωματεία κλπ), λοιπά έξοδα.  

2. Επενδύσεις (ΟΜΑΔΑ 7). Στους λογαριασμούς της ομάδας αυτής εγγράφεται το επενδυτικό 
πρόγραμμα του δήμου. 
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3. Υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. - (ΟΜΑΔΑ 8). Σε αυτήν την ομάδα αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις για 
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα οικονομικά έτη και δεν έχουν 
εξοφληθεί.  

4. Αποθεματικό (ΟΜΑΔΑ 9). Στον συγκεκριμένο κωδικό δαπανών εγγράφεται ποσό που 
προβλέπεται για την ενίσχυση πιστώσεων που αποδεικνύονται ανεπαρκείς κατά τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους ή και για την εγγραφή νέων πιστώσεων, που δεν είχαν 
προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού. 
 

4.4.2 Πηγές εσόδων των Δήμων  

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα τα έσοδα των δήμων διακρίνονται σε τακτικά και 
έκτακτα. 

Στα τακτικά έσοδα περιλαμβάνονται οι πρόσοδοι από την ακίνητη περιουσία, τα έσοδα από την 
κινητή περιουσία, από τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα καθώς και από λοιπά τέλη, 
δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών, οι φόροι, οι εισφορές και οι επιχορηγήσεις για λειτουργικές 
δαπάνες.  

Στα έκτακτα έσοδα περιλαμβάνονται τα έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, οι 
έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις, τα πρόστιμα, τα παράβολα, οι δωρεές, οι κληρονομιές, οι 
κληροδοσίες και τα λοιπά έκτακτα έσοδα. 

Τα τακτικά έσοδα των Δήμων προέρχονται από θεσμοθετημένους υπέρ αυτών πόρους. Από τα 
έσοδα αυτά (άρθρο 25 παρ.1 περιπτ.α' του ν.1828/1989), το ένα τρίτο 1/3 εγγράφεται στον 
προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και διατίθεται για την χρηματοδότηση επενδυτικών 
δραστηριοτήτων των Δήμων, Κοινοτήτων, Αναπτυξιακών Συνδέσμων, Δημοτικών Επιχειρήσεων 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης και επιχειρήσεων που λειτουργούν με την μορφή Α.Ε., στις οποίες 
συμμετέχουν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ποσοστό τουλάχιστον 50%. Τα υπόλοιπα 2/3 
εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό και διατίθενται, γενικά, για δαπάνες Δήμων, 
Αναπτυξιακών Συνδέσμων, ΔΕΥΑ καθώς και επιχειρήσεων που λειτουργούν με μορφή Α.Ε. 

Ειδικά όσον αφορά στη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), 
η χρηματοδότηση αυτή, λόγω της φύσης της, πρέπει να αφορά κατά κύριο λόγο επενδυτικές 
δραστηριότητες των Ο.Τ.Α. οι οποίες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων επενδύσεων. Ειδικότερα, ως δαπάνες που δύνανται να 
καλύπτονται από τον ΠΔΕ νοούνται αυτές που αφορούν σε προμήθειες μονίμων εξοπλιστικών 
μέσων ή μηχανικού εξοπλισμού ή αναδιοργανώσεως υπηρεσιών ή σε προμήθειες κεφαλαιουχικών 
αγαθών προοριζόμενων αποκλειστικά για κατασκευές μονίμων ή ημιμονίμων εγκαταστάσεων ή 
έργων. Κάθε άλλη δαπάνη στα πλαίσια επενδυτικών δραστηριοτήτων των Ο.Τ.Α. που αντλεί 
σχετική πίστωση από τον ΠΔΕ και δεν εντάσσεται στις ως άνω κατηγορίες δεν είναι νόμιμη4. 

Μια ιδιαίτερη περίπτωση εσόδων είναι η περίπτωση των ανταποδοτικών τελών. Την 
ιδιαιτερότητα των ανταποδοτικών τελών προσδιόρισε ο νομοθέτης με τη διάταξη του άρθρου 17 
του ν. 1080/1980, σύμφωνα με την οποία το τέλος καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων 
θα καλύπτει υποχρεωτικώς τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας 
(αποδοχές προσωπικού, προμήθεια και συντήρηση των μέσων αποκομιδής απορριμμάτων καθώς 
και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με την διεξαγωγή τη λειτουργία και την βελτίωση της 
υπηρεσίας αυτής. Το δημοτικό συμβούλιο καθορίζει το τέλος αυτό στο προσήκον ύψος, ο δε μη 
προσδιορισμός του συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος. 

 
4 Βλ. Πράξεις VII Τμήμ.3/2010, ΚΠΕΔ στο VII Τμήμα 12/2014 
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Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) αποτελούν σημαντικό τακτικό έσοδο των ΟΤΑ και 
αποδίδονται σ' αυτούς προς εκπλήρωση της αποστολής τους σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 
102 Σ. Οι Κ.Α.Π. προέρχονται από θεσμοθετημένες πηγές φορολογικών εσόδων και συνδέονται 
άμεσα με την είσπραξη εσόδων από το Κράτος. Η απόδοση των ΚΑΠ γίνεται από το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τη 
διαδικασία των μηνιαίων προκαταβολών επί των αρχικώς εγγεγραμμένων εσόδων στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό και στη συνέχεια στους Δήμους με υπουργικές αποφάσεις, ενώ στο τέλος κάθε 
έτους προβλέπεται η εκκαθάριση με βάση τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου 
οικονομικού έτους.  

Από τους ΚΑΠ και μάλιστα σε ποσοστό 4% χρηματοδοτείται ο Ειδικός Λογαριασμός Εξυγίανσης, ο 
οποίος συστήθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την χρηματοδότηση του 
προγράμματος εξυγίανσης των ΟΤΑ. 

Από το λογαριασμό αυτό αντλείται κατ' ουσία το ποσό ισοσκέλισης, ήτοι το ποσό το οποίο 
απαιτείται προκειμένου ένας Δήμος, (στην περίπτωση που αδυνατεί να τον ισοσκελίσει) να 
καταρτίσει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Αυτό το ποσό θα διαμορφωθεί μετά την 
οριστικοποίηση και ποσοτικοποίηση των παρεμβάσεων δημοσιονομικού χαρακτήρα (μειώσεις 
δαπανών) και δράσεων (εισπράξεις εσόδων αλλά και μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα) που θα 
αναλάβει ο Δήμος που μπαίνει σε πρόγραμμα εξυγίανσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσό που 
θα αντληθεί από το Λογαριασμό αυτό θα αποδεσμεύεται σταδιακά με απόφαση του Οικονομικού 
Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Δήμου και ανάλογα με την 
πρόοδο του προγράμματος. 

Επίσης το ποσό που θα αντληθεί τελικώς από τον Λογαριασμό αυτό θα καταστεί απαιτητό κατά το 
μέρος αυτού η στο σύνολό του σε χρονική διάρκεια και με τρόπο που θα οριστεί από το Οικονομικό 
Παρατηρητήριο των ΟΤΑ. Να επισημάνουμε ότι λόγω της δημοσιονομικής συγκυρίας των 
τελευταίων ετών και τη συνεχή μείωση των εσόδων του Κράτους, μέρος των οποίων συνιστούν οι 
ΚΑΠ, υπήρξε σημαντική μείωση των πόρων αυτών με αποτέλεσμα να προβλεφθεί στον κρατικό 
προϋπολογισμό μια ειδική επιχορήγηση των Δήμων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα κατώτατο 
όριο των Κ.Α.Π. Από τα έσοδα από τους ΚΑΠ, τα 2/3 διατίθενται για κάλυψη λειτουργικών και 
λοιπών γενικών δαπανών και το 1/3 διατίθεται για την κάλυψη των επενδυτικών τους δαπανών. 

Αναφορικά με την τακτική κατανομή των ΚΑΠ των Δήμων για λειτουργικές δαπάνες 
χρησιμοποιείται από το έτος 2014 νέο σύστημα κριτηρίων βασιζόμενο στο ελάχιστο κόστος 
λειτουργίας των Δήμων. Σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.3852/2010 τα κριτήρια κατανομής είναι 
οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, δημογραφικά, γεωμορφολογικά καθώς και 
κριτήρια διοικητικής υποστήριξης. Όμως πρέπει να σημειωθεί ότι τα ως άνω κριτήρια, δεν 
εφαρμόστηκαν σωστά όπως ορίζει ο ν. 3852/2010, αφαιρώντας ουσιαστικά φορολογικά έσοδα 
που ανήκουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και έπρεπε να της αποδοθούν. 

Μια ακόμα πηγή εσόδων αποτελούν τα ειδικευμένα ίδια έσοδα των Δήμων, τα οποία όμως 
παρουσιάζουν χαμηλή εισπραξιότητα. Πρόκειται για έσοδα με ειδικό χαρακτήρα που 
προορίζονται με ειδική διάταξη νόμου για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών που προκύπτουν 
από την άσκηση αντιστοίχων αρμοδιοτήτων, όπως ενδεικτικά: έσοδα νεκροταφείων, τέλος 
ακίνητης περιουσίας, τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους, τέλος 
οικοδομικών αδειών, εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων, 
μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη, ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων, 
πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, πρόστιμα για περιβαλλοντικές 
επιβαρύνσεις,κ.λ.π.  

Κατόπιν των ως άνω και λαμβάνοντας υπόψη μας ότι σε περιόδους της κρίσης, όπως και της 
πρόσφατης λόγω του covid -19, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού καθίσταται ακόμη 
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πιο σημαντικός για τις τοπικές κοινωνίες.  

Η ζήτηση για νέα έργα και νέες υπηρεσίες από τους πολίτες, με αποδέκτη την Αυτοδιοίκηση, 
αυξάνεται, ενώ παράλληλα δημιουργούνται διαρκώς νέες ανάγκες. Σε αυτή τη νέα 
πραγματικότητα που διαμορφώνεται δυστυχώς το έργο της Αυτοδιοίκησης γίνεται όλο και πιο 
δύσκολο. Οι πόροι που απαιτούνται για να καλυφθούν οι νέες ανάγκες των κοινωνιών 
περιορίζονται διαρκώς. Αφενός εξαιτίας της δραματικής μείωσης των εσόδων των Δήμων, λόγω 
της πρωτόγνωρης για τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα, περικοπής των κρατικών 
επιχορηγήσεων. Αφετέρου, λόγω της μείωσης των ιδίων εσόδων τους που οφείλεται στον 
περιορισμό της φοροδοτικής ικανότητας πολιτών και επιχειρήσεων.  

Επομένως, η δύσκολη οικονομική συγκυρία επιβάλλει σε όλους τους Δήμους να αναζητήσουν 
εναλλακτικές ή συμπληρωματικές λύσεις χρηματοδότησης, ήτοι να διεκδικούν Έκτακτα Έσοδα. 

Έκτακτα Έσοδα αποτελούν κυρίως οι πόροι του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020, του ΕΣΠΑ της νέας 
περιόδου 2021-2027, αλλά και οι πόροι των ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ κά ), πόροι του ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, του Ταμείου Συνοχής πόροι 
των διασυνοριακών προγραμμάτων INTERREG, κά., 

Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι και αυτοί οι πόροι είναι περιορισμένοι και οι δυσκολίες στην 
εξεύρεση άλλων πόρων (π.χ δανειοδότησης) αποτελούν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα της 
χρηματοδότησης και της υλοποίησης ακόμα και μικρών έργων.  

Έχοντας αναλύσει τις πηγές από τις οποίες οι Δήμου μπορούν να αντλήσουν οικονομικούς πόρους, 
θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι Δήμοι οφείλουν ταυτόχρονα να προβούν και σε παρεμβάσεις 
δημοσιονομικού χαρακτήρα για την αποτροπή αναπαραγωγής χρεών και βελτίωσης της 
οικονομικής τους ισορροπίας. 

Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι που μπορεί να επηρεάσουν την οικονομική διαχείριση των Δήμων και 
να οδηγήσουν στην χειροτέρευση της οικονομικής τους ισορροπίας είναι πολλοί. Οι αιτίες είναι 
κοινές και εύκολα ανιχνεύσιμες και μπορεί να τις συνοψίσει κανείς στις ακόλουθες:  

1) Οι απεικονίσεις των λειτουργικών δαπανών στους προϋπολογισμούς βαίνουν συνεχώς 
μειούμενες, ενώ τα έσοδα που εισπράττονται δεν καλύπτουν τις δαπάνες. 

2) Η μείωση των εσόδων από όποια πηγή αυτά και αν προέρχονται οδηγεί στο μονόδρομο τα 
έσοδα αυτά να εξαρτώνται αποκλειστικά από την αύξηση ανταποδοτικών ή άλλων τελών ή εν γένει 
των άλλων επιβαρύνσεων των δημοτών. 

3) Οι νομοθετικοί κανόνες στη λήψη των δανείων γίνονται όλο και πιο αυστηροί.  

Τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι Δήμοι, οφείλουν να προβούν σε παρεμβάσεις 
προκειμένου να εξορθολογήσουν τις δαπάνες τους και να αυξήσουν τα έσοδά τους.  

Τέτοιες δημοσιονομικές παρεμβάσεις είναι καλό να γίνουν προληπτικά, ήτοι πριν ο ελεγχόμενος 
φορέας διαπιστώσει αδυναμία ισοσκέλισης στον προϋπολογισμό του και καταρτίσει είτε μη 
ρεαλιστικό (εγγραφές μη σύμφωνες με την ΚΥΑ), είτε ελλειμματικό προϋπολογισμό. 

Τα μέτρα βελτίωσης των εσόδων σε ένα Δήμο, εκτός από την αύξηση δημοτικών τελών, θα 
μπορούσαν, ενδεικτικά, να αφορούν:  

- Επανέλεγχος των δηλώσεων των τμ2 των ακινήτων, γεγονός που θα αποφέρει, εκ των 
πραγμάτων, αύξηση στα δηλωθέντα τμ2 και αντίστοιχα αύξηση της είσπραξης στα 
δημοτικά τέλη, στους δημοτικούς φόρους καθώς και στο ΤΑΠ. Ειδικά για το Δήμο 
Ηγουμενίτσας, λόγω του νέου μέτρου που εφαρμόστηκε, αναμένεται σημαντική αύξηση 
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των δηλωθένων τμ2 και αντίστοιχα σημαντική αύξηση των εσόδων από τις ως άνω 
κατηγορίες . 

- Ο Δήμος μπορεί να προβεί σε διακανονισμό των οφειλών των δημοτών για την 
διευκόλυνση αυτών, ενώ ο Δήμος σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας μπορεί να προβεί 
σε δεσμεύσεις ΑΦΜ και σε μερικές κατασχέσεις εις χείρας τρίτων.  

- Βελτίωση της εισπραξιμότητας των απαιτήσεων από τρίτους.  
- Μέτρα εξορθολογισμού των δαπανών θα μπορούσαν, ενδεικτικά, να είναι:  

- Θέσπιση και εφαρμογή κανονισμού Καθαριότητας, ώστε να αυξηθεί η ανακύκλωση και 
να μειωθούν τα μεταφερόμενα απορρίμματα. 

- Παρακολούθηση των οχημάτων και της κατανάλωσης των καυσίμων.  
- Αντικατάσταση του παλαιού στόλου των οχημάτων με νέα ηλεκτροκίνητα οχήματα. 
- Λύση μισθώσεων ακινήτων και μεταφορά των υπηρεσιών του Δήμου σε ιδιόκτητα 

ακίνητα, στα δε υπόλοιπα μίσθια να γίνει μείωση των μισθωμάτων.  
- Οργάνωση μικρής κλίμακας συνεργείου αυτοκινήτων για τη συντήρηση και επισκευή ή 

αλλαγή ελαστικών, ώστε να μειωθεί σημαντικά το λειτουργικό τους κόστος. 
- Εφαρμογή κανονισμού αποθήκης, ώστε να παρακολουθούνται όλα τα αναλώσιμα 

υλικά των υπηρεσιών.  

4.4.3 Απολογιστικά οικονομικά στοιχεία Δήμου Ηγουμενίτσας περιόδου 2016-2019 

Στη συνέχεια θα προβούμε στην ανάλυση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου Ηγουμενίτσας για 
την περίοδο 2016-2019 τα οποία θα ληφθούν υπόψη μας και θα αποτελέσουν οδηγό κατά τη 
χάραξη των στόχων μας για τη νέα περίοδο 2020-2023. 

Τα συγκεκριμένα έτη (2016-2019) παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Σε εθνικό επίπεδο, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, η ελληνική οικονομία άρχισε να 
ανακάμπτει το 2017, παρουσιάζοντας το 2018 ποσοστό ανάπτυξης 1,9% που εκτιμάται στο 2,3% 
το 2019. Η ανεργία -αν και εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλά επίπεδα- μειώθηκε από 27,5% το 
2013 σε περίπου 17,3% το 2019. Η πορεία αυτή αναχαιτίστηκε εξαιτίας του COVID-19. 

Η χρηματοπιστωτική κρίση δεν έπληξε κατά τον ίδιο τρόπο όλες τις περιφέρειες της χώρας. Η 
μεγαλύτερη μείωση στην παραγωγικότητα, εξαιτίας της κρίσης του 2008, σημειώθηκε στα 
απομακρυσμένα νησιά αλλά και στη Δυτική Ελλάδα και στην Αττική.  

Οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία 
ανάκαμψης και θα συνεχίσουν να είναι σημαντικοί και στο μέλλον. Εκφράζουν ποσοστό 
μεγαλύτερο από το 80% των ελληνικών δημόσιων επενδύσεων. 

Έχουν ήδη προχωρήσει κάποιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις από τότε που ξέσπασε η παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση (από τη συνταξιοδοτική και τη φορολογική μεταρρύθμιση έως τη 
δικαιοσύνη, την αγορά εργασίας, τις δημόσιες επενδύσεις, τις κοινωνικές, ενεργειακές και 
περιβαλλοντικές πολιτικές) καθώς και σε μεταρρυθμίσεις όσον αφορά την αποκέντρωση και την 
ενίσχυση των δύο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 
 
Η χώρα βρίσκεται μπροστά σε νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες από την προώθηση της 
ψηφιοποίησης και τη βελτίωση των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών οικοσυστημάτων έως την 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων.  
Ταυτόχρονα, αυτές οι νέες προτεραιότητες πρέπει να αντιμετωπίσουν υφιστάμενες κοινωνικές 
προκλήσεις και να αμβλύνουν τις αυξανόμενες ανισότητες.  
 
Η τρέχουσα πανδημία COVID-19 επιβραδύνει την ανάκαμψη και θέτει ξανά την ελληνική οικονομία 
σε κίνδυνο, ενώ οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας παραμένουν 
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αβέβαιες. Επιβάλλονται επομένως συντονισμένες δράσεις τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες θέσεων εργασίας και το 
κλείσιμο των επιχειρήσεων βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. 

Όσον αφορά ειδικότερα στο Δήμο Ηγουμενίτσας, κατά την περίοδο 2016-2019, Ο δήμος 
παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

- Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, συνεχίζει από το 2011 να συγκροτεί ένα νέο αυτοδιοικητικό φορέα, 
αναβαθμισμένο λειτουργικά, επιχειρησιακά και οικονομικά. 

- Εφαρμόζει πλήρως το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ (διπλογραφικό 
λογιστικό σύστημα). 

- Έχουν αναληφθεί νέες αρμοδιότητες που ασκούνται πλέον οργανωμένα και συστηματικά, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα «Καλλικράτης». 

- Ο Δήμος διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια Α΄ και Β΄ Τύπου.  
- Έχει αξιοποιήσει σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο τα προγράμματα ΕΣΠΑ και άλλα 

προγράμματα για τη χρηματοδότηση προμηθειών του και κυρίως των μεγάλων έργων του, 
όπως: Επανάχρηση –μετατροπή κτιρίου ΕΙΝ σε πολυδύναμο πολιτιστικό χώρο, έργα 
διευθέτησης ρέματος Λάκας, διαμόρφωση ποδηλατοδρόμων, προμήθεια 
απορριμματοφόρων οχημάτων, προμήθεια υπόγειων κάδων, προμήθεια εξοπλισμού 
αίθουσας θεάτρου, προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 12 
παιδικών χαρών Δήμου Ηγουμενίτσας, κ.α.  

 
Στους πίνακες που ακολουθούν, αποτυπώνονται τα εισπραχθέντα έσοδα και οι 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες ετών 2016-2019 καθώς και το ποσοστό συμμετοχής κάθε 
κατηγορίας και υποκατηγορίας εσόδων και εξόδων στα συνολικά έσοδα/έξοδα του Δήμου. Τα 
στοιχεία περιγράφουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι οικονομικές του δυνατότητες του 
Δήμου. 

 

 



Πίνακας 1α: Έσοδα Δήμου Ηγουμενίτσας 2016-2019 (Συνοπτικός πίνακας)  

  2016 2017 2018 2019 

ΟΜΑΔΑ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΥΠΟΛ ΑΠΟΛΟΓ ΠΡΟΥΠΟΛ ΑΠΟΛΟΓ ΠΡΟΥΠΟΛ ΑΠΟΛΟΓ ΠΡΟΥΠΟΛ ΑΠΟΛΟΓ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 13.352.576 13.003.411 12.556.638 11.583.150 12.784.298 12.008.543 8.625.831 8.491.489 

  ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 197.000 174.544 193.000 159.009 192.000 140.176 160.000 165.182 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 5.000 9.323 9.000 10.627 9.000 5.256 8.000 4.272 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.600.000 1.849.785 1.800.000 1.588.713 2.031.484 2.135.109 1.950.000 1.825.656 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

184.000 326.874 303.150 360.001 340.168 456.104 317.500 454.984 

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.1000.000 736.600 830.500 535.871 480.000 259.291 145.000 180.981 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.) 

10.236.576 9.887.994 9.402.988 8.919.759 9.717.646 9.005.336 6.036.331 5.854.610 

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 30.000 18.290 18.000 9.170 14.000 7.270 9.000 5.805 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12.645.558 5.402.140 6.247.005 2.843.423 12.024.485 1.713.109 21.468.854 3.989.816 

  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

0 0 0 400 1.000 3.900 3.000 0 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

4.736.584 2.981.863 1.985.611 1.111.615 723.005 416.774 325.528 308.683 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  4.736.584 1.952.245 1.985.611 1.333.398 723.005 1.138.119 325.528 2.891.675 

ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1.200 213.696 62.000 154.190 0 0 1.300 0 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 152.124 254.336 456.016 195.810 245.000 143.175 183.823 141.652 

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 8.000 0 6.000 48.010 10.376 11.142 701.663 647.806 

2 
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) 
ΠOY BEBAIΩNONTAI ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

201.949 240.162 155.000 68.538 114.567 89.354 118.000 92.511 

  ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 201.949 240.162 155.000 68.538 102.000 76.787 103.000 92.511 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ EKTAΚTΑ 0 0 0 0 12.567 12.567 15.000 0 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 1.878.149 200.664 2.903.151 309.381 3.130.636 154.060 3.727.737 169.580 

  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ  0  0  0  0 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 
ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 

1.878.149 200.664 2.903.151 309.381 3.130.636 154.060 3.727.737 169.580 

4 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

2.075.000 2.095.832 2.056.500 2.035.772 2.050.342 1.986.680 2.775.700 2.536.431 
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  2016 2017 2018 2019 

ΟΜΑΔΑ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΥΠΟΛ ΑΠΟΛΟΓ ΠΡΟΥΠΟΛ ΑΠΟΛΟΓ ΠΡΟΥΠΟΛ ΑΠΟΛΟΓ ΠΡΟΥΠΟΛ ΑΠΟΛΟΓ 

  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.055.000 2.059.340 2.025.500 1.999.668 2.005.000 1.981.771 2.140.000 2.052.820 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 20.000 36.492 31.000 36.105 4.909 4.909 3.500 63.045 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  1.160.000 1.160.130 1.958.151 1.958.151 1.471.236 1.471.236 671.582 671.582 

  Σύνολο Εσόδων  31.313.362 22.102.339 25.876.445 18.798.415 31.575.564 17.422.982 37.387.704 15.951.409 

  
 

            

  Ποσοστό επίτευξης προϋπολογισμού επί των 
συνολικών εσόδων (%) 

71% 73% 55% 43% 

 

Πίνακας 1β: Έσοδα Δήμου Ηγουμενίτσας 2016-2019 (Συνοπτικός πίνακας)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2016 2017 2018 2019 

ΠΡΟΥΠΟΛ ΑΠΟΛΟΓ ΠΡΟΥΠΟΛ ΑΠΟΛΟΓ ΠΡΟΥΠΟΛ ΑΠΟΛΟΓ ΠΡΟΥΠΟΛ ΑΠΟΛΟΓ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 13.352.576 13.003.411 12.556.638 11.583.150 12.784.298 12.008.543 8.625.831 8.491.489 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12.645.558 5.402.140 6.247.005 2.843.423 12.024.485 1.713.109 21.468.854 3.989.816 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠOY 
BEBAIΩNONTAI ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

201.949 240.162 165.000 68.538 114.567 89.354 118.000 92.511 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 

1.878.149 200.664 2.903.151 309.381 3.130.636 154.060 3.727.737 169.580 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

2.075.000 2.095.832 2.056.500 2.035.772 2.050.342 1.986.680 2.775.700 2.536.431 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  1.160.130 1.160.130 1.958.151 1.958.151 1.471.236 1.471.236 671.582 671.582 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 
(0+1+2+3+4+5) 

31.313.362 22.102.339 25.876.445 18.798.415 31.575.564 17.422.982 37.387.704 15.951.409 
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Πίνακας 2: Έσοδα Δήμου Ηγουμενίτσας (αναλυτικά στοιχεία εσόδων ανά ομάδα (πηγή εσόδων) και ανά έτος 

ΕΣΟΔΑ  ΕΤΟΣ 2016  ΕΤΟΣ 2017  ΕΤΟΣ 2018  ΕΤΟΣ 2019 

ΟΜΑΔΑ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 13.352.576 13.003.411 
 

12.556.638 11.583.150 
 

12.784.298 12.008.543 
 

8.625.831 8.491.489 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

197.000 174.544 

 

193.000 159.009 

 

192.000 140.176 

 

160.000 165.182 

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

5.000 9.323 

 

9.000 10.627 

 

9.000 5.256 

 

8.000 4.272 

021 Τόκοι κεφαλαίων 5.000 9.323  9.000 10.627  9.000 5.256  8.000 4.272 

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

1.600.000 1.849.785 

 

1.800.000 1.588.713 

 

2.031.484 2.135.109 

 

1.950.000 1.825.656 

031 Υπηρεσίες καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 

1.600.000 1.849.655 

 

1.800.000 1.588.653 

 

2.031.484 2.135.109 

 

1.950.000 1.825.656 

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

184.000 326.874 

 

303.150 360.001 

 

340.168 456.104 

 

317.500 454.984 

044 Έσοδα από τέλος ακίνητης 
περιουσίας 

55.000 98.496 

 

81.150 124.691 

 

82.000 145.904 

 

85.000 162.512 

045 Τέλος επί των ακαθαρίστων 
εσόδων επιτηδευματιών 

10.500 33.101 

 

22.500 27.132 

 

23.168 51.349 

 

20.000 43.059 

046 Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα 118.000 194.813  198.700 200.771  227.700 253.190  205.500 247.220 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.100.000 736.600  830.500 535.871  480.000 259.291  145.000 180.981 

051 Φόροι  0 33.719   0 0   0 0   0 0 

0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 
703/70,άρθρο 12 Ν. 
1880/80) 

0 33.719 

  

0 0 

  

0 0 

  

0 0 

052 Εισφορές 1.100.000 702.881   830.500 535.871   480.000 259.291   145.000 180.981 

053 Δυνητικές εισφορές άρθρο 
25 Ν. 1828/89 

0 0 

  

0 0 

  

0 0 

  

0 0 

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
(Κ.Α.Π.) 

10.236.576 9.887.994 

 

9.402.988 8.919.759 

 

9.717.646 9.005.336 

 

6.036.331 5.854.610 

0611 ΚΑΠ για την κάλυψη 
γενικών αναγκών (άρθρο 
25 Ν.1828/89) 

5.170.752 5.171.780 

 

5.171.780 5.171.780 

 

5.171.780 5.165.787 

 

5.171.780 5.550.126 
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ΕΣΟΔΑ  ΕΤΟΣ 2016  ΕΤΟΣ 2017  ΕΤΟΣ 2018  ΕΤΟΣ 2019 

ΟΜΑΔΑ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων Α/θμιας και 
Β/θμιας εκπαίδευσης 
(άρθρο 55 Ν.1946/91) 

368.253 344.962 

 

345.480 337.733 

 

345.480 362.895 

 

0 0 

0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς 860.816 830.607  258.500 0  260.000 141.927  807.171 252.450 

0621 Κάλυψη δαπάνης 
προνοιακών επιδομάτων 

3.783.126 3.486.046 

 

3.572.343 3.355.747 

 

3.885.501 3.279.102 

 

0 600 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 30.000 18.290  18.000 9.170  14.000 7.270  9.000 5.805 

0715 Τέλος διαφήμισης της 
κατηγορίας Δ του άρθρου 
15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 
(άρθρο 9 ν.2880/2001) 

20.000 0 

 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12.645.558 5.402.140 
 

6.247.005 2.843.423 
 

12.024.485 1.713.109 
 

21.468.854 3.989.816 

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

0 0 

 

0 400 

 

1.000 3.900 

 

3.000 0 

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

4.736.584 2.981.863 

 

1.985.611 1.111.615 

 

723.005 416.774 

 

325.528 308.683 

121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών  

4.736.584 2.981.863 

 

1.985.611 1.111.615 

 

723.005 416.774 

 

325.528 308.683 

121a από Τακτικό 
Προϋπολογισμό 

0 0 

 

200.000 141.563 

 

40.000 0 

 

0 0 

121b από ΠΔΕ 0 0  0 0  0 0  0 0 

121c απευθείας από Ευρωπαική 
Ένωση 

    

 

    

 

    

 

    

1214 Επιχορηγήσεις για 
πυροπροστασία πού 
προορίζονται γιά 
λειτουργικές δαπάνες  

  

 

200.000 141.563 

 

40.000 0 

 

  

1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση 
Ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

4.500.102  2.883.719  

 

1.731.396  969.763  

 

596.620  355.644  

 

0  0  



 

Σελίδα 47 

ΕΣΟΔΑ  ΕΤΟΣ 2016  ΕΤΟΣ 2017  ΕΤΟΣ 2018  ΕΤΟΣ 2019 

ΟΜΑΔΑ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 236.482 98.144 

 

54.214 289 

 

86.385 61.129 
 

325.528 308.643 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

7.747.650 1.952.245 

 

3.737.378 1.333.398 

 

11.045.104 1.138.119 

 

20.253.540 2.891.675 

131 Επιχορηγήσεις από 
θεσμοθετημένους πόρους 
για επενδυτικές δαπάνες 

1.485.750 728.113 

 

1.327.200 686.026 

 

1.324.645 645.058 

 

7.235.263 1.561.193 

131a από Τακτικό 
Προϋπολογισμό 497.580 497.580  497.580 497.580  497.580 497.580  497.580 1.097.580 

131b από ΠΔΕ 988.170 230.533  829.620 188.446  434.065 147.478  679.304 205.913 

131c απευθείας από Ευρωπαική 
Ένωση 

    

 

    

 

    

 

    

1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 
των δήμων  

497.580 497.580 

 

497.580 497.580 

 

497.580 497.580 

 

497.580 1.097.580 

132  Λοιπές Επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις και έργα 

6.261.900 1.224.132 

 

2.410.178 647.372 

 

9.458.024 445.079 

 

12.477.280 1.283.978 

132a από Τακτικό 
Προϋπολογισμό 

1.612.170 52.641 

 

1.756.821 406.805 

 

4.342.528 199.707 

 

2.770.623 194.991 

132b από ΠΔΕ 4.649.730 1.171.491  653.357 240.568  4.672.820 215.369  9.188.338 832.882 

132c απευθείας από Ευρωπαική 
Ένωση 

0 0 

 

0 0 

 

442.676 30.003 

 

518.319 256.104 

1321 Χρηματοδοτήσεις από 
Περιφερειακά 
επιχειρησιακά 
προγράμματα 

28.428 268.063 

 

102.512 102.512 

 

543.432 0 

 

1.657.601 502.647 

1322 Χρηματοδοτήσεις από 
Κεντρικούς φορείς 

397.756 0 

 

20.452 9.920 

 

78.119 0 

 

475.554 178.513 

1323 Χρηματοδοτήσεις έργων 
από Ε.Ε. 

0 0 

 

0 0 

 

442.676 30.003 

 

518.319 256.104 

1324 Χρηματοδοτήσεις έργων 
από Διεθνείς οργανισμούς 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

1328 Χρηματοδοτήσεις από το 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός 
Περιφερειακών 

4.223.546 903.429 

 

530.394 128.136 

 

4.051.268 215.369 

 

7.055.183 151.722 
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ΕΣΟΔΑ  ΕΤΟΣ 2016  ΕΤΟΣ 2017  ΕΤΟΣ 2018  ΕΤΟΣ 2019 

ΟΜΑΔΑ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Επιχειρησιακών 
Πριγραμμάτων. 

1329 Λοιπές Επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις και έργα 

1.612.170 52.641 

 

1.756.821 406.805 

 

4.342.528 199.707 

 

2.770.623 194.991 

14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 

1.200 213.696 

 

62.000 154.190 

 

0 0 

 

1.300 0 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

152.124 254.336 

 

456.016 195.810 

 

245.000 143.175 

 

183.823 141.652 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 8.000 0  6.000 48.010  10.376 11.142  701.663 647.806 

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 
(Π.Ο.Ε.) ΠOY 
BEBAIΩNONTAI ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ 

201.949 240.162 

 

155.000 68.538 

 

114.567 89.354 

 

118.000 92.511 

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 201.949 240.162 
 

155.000 68.538 
 

102.000 76.787 
 

103.000 92.511 

2111 Τακτικά έσοδα από τέλη 
καθαριότητας και 
ηλεκτροφτισμού 

0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

 

0,00 5.930,00 

22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ EKTAΚTΑ 0 0 
 

0 0 
 

12.567 12.567 
 

15.000 0 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 

1.878.149 200.664 

 

2.903.151 309.381 

 

3.130.636 154.060 

 

3.727.737 169.580 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0 0  0 0  0 0  0 0 

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 
ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 

1.878.149 200.664 

 

2.903.151 309.381 

 

3.130.636 154.060 

 

3.727.737 169.580 

3211 Τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

2.075.000 2.095.832 

 

2.056.500 2.035.772 

 

2.050.342 1.986.680 

 

2.775.700 2.536.431 
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ΕΣΟΔΑ  ΕΤΟΣ 2016  ΕΤΟΣ 2017  ΕΤΟΣ 2018  ΕΤΟΣ 2019 

ΟΜΑΔΑ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

2.055.000 2.059.340 

 

2.025.500 1.999.668 

 

2.005.000 1.981.771 

 

2.140.000 2.052.820 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 20.000 36.492 
 

31.000 36.105 
 

45.342 4.909 
 

3.500 63.045 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  1.160.130 1.160.130 
 

1.958.151 1.958.151 
 

1.471.236 1.471.236 
 

671.582 671.582 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 
(0+1+2+3+4+5) 

31.313.362 22.102.339 

 

25.876.445 18.798.415 

 

31.575.564 17.422.982 

 

37.387.704 15.951.409 
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Πίνακας 3α : Δαπάνες Δήμου Ηγουμενίτσας 2016-2019 (συνοπτικά στοιχεία δαπανών) 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΣ 2016 

 

ΕΤΟΣ 2017 

 

ΕΤΟΣ 2018 

 

ΕΤΟΣ 2019 

ΟΜΑΔΑ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΫΠΟΛ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ 

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

12.932.664 11.781.772 

 

13.010.710 11.869.829 

 

14.053.734 11.779.959 

 

10.701.004 9.318.388 

60 Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

4.109.905 3.926.387 

 

4.292.754 4.012.619 

 

4.514.493 3.959.312 

 

5.028.446 4.417.649 

61 Αμοιβές αιρετών και 
τρίτων 

658.945 530.325 

 

464.049 403.395 

 

619.193 462.079 

 

629.686 489.319 

62 Παροχές τρίτων 1.244.032 1.179.250  1.467.258 1.270.980  1.557.997 1.246.082  1.397.916 1.164.499 

63 Φόροι-τέλη 31.500 17.348  31.500 13.898  30.000 18.664  19.992 15.462 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 101.480 66.657  124.844 80.758  135.550 82.843  137.422 88.014 

65 Πληρωμές για την 
εξυπηρέτηση 
δημοσίας πίστης  

284.609 275.438 

 

328.500 324.314 

 

417.200 292.233 

 

369.809 339.934 

66 Δαπάνες για 
προμήθεια 
αναλωσίμων 

723.831 419.855 

 

738.280 463.436 

 

765.636 451.891 

 

705.051 468.196 

67 Πληρωμές για 
μεταβιβάσεις σε 
τρίτους 

5.778.363 5.366.512 

 

5.563.526 5.300.429 

 

6.013.664 5.266.854 

 

2.412.682 2.335.315 

68 Λοιπά έξοδα 0 0  0 0  0 0  0 0 

7 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση 
ανά υπηρεσία) 

8.618.788 2.323.178 

 

5.474.269 1.451.347 

 

11.019.685 1.987.799 

 

19.958.370 2.052.149 

71 
Αγορές κτιρίων 
τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων 

912.249 474.310 

 

818.105 450.430 

 

1.022.241 356.155 

 

1.094.723 337.940 

73 Έργα 6.939.674 1.748.194  3.829.617 831.142  8.596.801 1.046.798  17.827.358 1.570.731 

74 

Μελέτες, έρευνες, 
πειραματικές 
εργασίες και ειδικές 
δαπάνες 

766.866 100.674 

 

826.547 169.775 

 

1.400.643 584.846 

 

1.036.289 143.478 
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΣ 2016 

 

ΕΤΟΣ 2017 

 

ΕΤΟΣ 2018 

 

ΕΤΟΣ 2019 

ΟΜΑΔΑ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΫΠΟΛ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ 

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

9.758.121 6.039.239 

 

7.384.261 4.006.039 

 

6.494.958 2.983.643 

 

6.727.829 3.011.429 

81 Πληρωμές 
υποχρεώσεων 
(Π.Ο.Ε.) 

5.800.144 3.976.462 

 

1.040.026 1.020.130 

 

931.512 767.279 

 

903.855 851.951 

82 Λοιπές αποδόσεις 2.162.963 2.062.777  2.035.000 2.016.145  2.016.855 1.980.475  2.246.236 2.159.478 

83 Επιχορηγούμενες 
πληρωμές 
υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε) 

0 0 

 

1.731.396 969.763 

 

596.620 235.889 

 

0 0 

85 Προβλέψεις μη 
είσπραξης 
εισπρακτέων 
υπολοίπων 
βεβαιωμένων κατά τα 
Π.Ο.Ε. εντός του 
οικονομικού έτους 

1.795.013 0 

 

2.577.838 0 

 

2.949.972 0 

 

3.577.738 0 

9 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

3.790 0 
 

7.206 0 
 

7.187 0 
 

500 0 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
(6+7+8+9) 

31.313.363 20.144.189 

 

25.876.446 17.327.215 

 

31.575.564 16.751.401 

 

37.387.703 14.381.966 

 

 

 

 

Πίνακας 3β: Δαπάνες Δήμου Ηγουμενίτσας 2016-2019 (συνοπτικά στοιχεία δαπανών) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  
ΠΡΟΥΠ. 2016 ΑΠΟΛΟΓ. 

2016 
ΠΡΟΥΠ. 2017 

ΑΠΟΛΟΓ. 2017 
ΠΡΟΥΠ 2018 ΑΠΟΛΟΓ. 

2018 
ΠΡΟΥΠ 2019 ΑΠΟΛΟΓ. 

2019 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 12.932.664 11.781.772 13.010.710 11.869.829 14.053.734 11.779.959 10.701.004 9.318.388 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  8.618.788 2.323.178 5.474.269 1.451.347 11.019.685 1.987.799 19.958.370 2.052.149 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

9.758.121 6.039.239 7.384.261 4.006.039 6.494.958 2.983.643 6.727.829 3.011.429 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.790 0 7.206  7.187  500  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 31.313.363 20.144.189 25.876.446 17.327.215 31.575.564 16.751.401 37.387.703 14.381.966 
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Πίνακας 4: Δαπάνες Δήμου Ηγουμενίτσας 2016-2019 (αναλυτικά στοιχεία ) ανά ομάδα και ανά έτος 

ΕΞΟΔΑ  ΕΤΟΣ 2016  ΕΤΟΣ 2017  ΕΤΟΣ 2018  ΕΤΟΣ 2019 

ΟΜΑΔΑ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ  
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

12.932.664 11.781.772 

 

13.010.710 11.869.829 

 

14.053.734 11.779.959 

 

10.701.004 9.318.388 

60 Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

4.109.905 3.926.387 

 

4.292.754 4.012.619 

 

4.514.493 3.959.312 

 

5.028.446 4.417.649 

601 Αποδοχές μονίμων 
υπαλλήλων 

2.136.808 2.110.923 

 

2.035.000 2.002.937 

 

2.312.000 2.092.919 

 

2.144.515 2.087.144 

602 Αποδοχές τακτικών 
υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 

746.666 702.350 

 

789.065 747.194 

 

789.000 720.304 

 

780.000 744.244 

603 Αποδοχές υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων 

105.028 105.028 

 

115.000 115.000 

 

165.000 98.516 

 

130.000 115.150 

604 Αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων (επί συμβάση 
εκτάκτων 
υπαλλήλων,ημερομισθίων,
ωρομισθίων κλπ.) 

325.000 295.386 

 

375.000 334.624 

 

366.000 314.647 

 

850.650 490.457 

605 Εργοδοτικές εισφορές 
Δήμων κοινωνικής 
ασφάλισης 

756.902 689.455 

 

928.489 777.395 

 

829.493 705.628 

 

1.061.281 937.577 

6051 Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού με σύμβαση 
Δημοσίου Δικαίου 

362.344 351.446 

 

323.721 306.569 

 

349.000 323.803 

 

382.000 350.890 

6052 Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 

210.000 185.177 

 

216.500 187.136 

 

205.000 193.904 

 

206.000 191.748 

6053 Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων ειδικών θέσεων 

15.000 13.149 

 

12.000 12.000 

 

17.000 14.803 

 

19.500 19.500 

6054 Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού 

113.000 83.126 

 

310.000 205.422 

 

189.943 104.568 

 

402.781 324.849 

6055 Λοιπές εργοδοτικές 
εισφορές 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 56.558 56.558  66.268 66.268  68.550 68.550  51.000 50.590 

606 Παρεπόμενες παροχές και 
έξοδα προσωπικού 

39.000 23.245 

 

47.200 34.532 

 

49.000 24.919 

 

59.000 42.928 
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ΕΞΟΔΑ  ΕΤΟΣ 2016  ΕΤΟΣ 2017  ΕΤΟΣ 2018  ΕΤΟΣ 2019 

ΟΜΑΔΑ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ  
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

607 Δαπάνες 
πρόσληψης,εκπαίδευσης 
και επιμόρφωσης 
προσωπικού 

500 0 

 

3.000 936 

 

4.000 2.379 

 

3.000 150 

61 Αμοιβές αιρετών και 
τρίτων 

658.945 530.325 

 

464.049 403.395 

 

619.193 462.079 

 

629.686 489.319 

612 Δαπάνες Αιρετών 240.000 232.289   268.000 243.242   324.660 276.277   345.000 308.830 

62 Παροχές τρίτων 1.244.032 1.179.250  1.467.258 1.270.980  1.557.997 1.246.082  1.397.916 1.164.499 

63 Φόροι-τέλη 31.500 17.348  31.500 13.898  30.000 18.664  19.992 15.462 

631 Φόροι 0 0   0 0   0 0   0 0 

632 Τέλη κυκλοφορίας 
μεταφορικών μέσων 

26.500 15.255 

  

26.500 13.398 

  

25.000 14.775 

  

18.700 14.170 

633 Διάφοροι φόροι και τέλη 5.000 2.093   5.000 500   5.000 3.890   1.292 1.292 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 101.480 66.657  124.844 80.758  135.550 82.843  137.422 88.014 

65 Πληρωμές για την 
εξυπηρέτηση δημοσίας 
πίστης  

284.609 275.438 

 

328.500 324.314 

 

417.200 292.233 

 

369.809 339.934 

6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 0 0  0 0  0 0  0 0 

6512 Τόκοι δανείων εξωτερικού 0 0  0 0  0 0  0 0 

6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 0 0  0 0  0 0  0 0 

6516 Χρεολύσια δανείων 
εσωτερικού 

0 0 

 

500 0 

 

0 0 

 

0 0 

6517 Χρεολύσια δανείων 
εξωτερικού 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

6518 Χρεολύσια λοιπών χρεών 0 0  0 0  0 0  0 0 

6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 147.500 145.769  186.402 183.716  216.000 176.092  127.000 121.072 

6522 Τόκοι δανείων εξωτερικού 0 0  0 0  0 0  0 0 

6523 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 0 0  0 0  0 0  0 0 

6526 Χρεολύσια δανείων 
εσωτερικού 

137.109 129.669 

 

140.598 140.598 

 

200.000 116.141 

 

241.709 218.862 

6527 Χρεολύσια δανείων 
εξωτερικού 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

66 Δαπάνες για προμήθεια 
αναλωσίμων 

723.831 419.855 

 

738.280 463.436 

 

765.636 451.891 

 

705.051 468.196 

67 Πληρωμές για 
μεταβιβάσεις σε τρίτους 

5.778.363 5.366.512 

 

5.563.526 5.300.429 

 

6.013.664 5.266.854 

 

2.412.682 2.335.315 
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ΕΞΟΔΑ  ΕΤΟΣ 2016  ΕΤΟΣ 2017  ΕΤΟΣ 2018  ΕΤΟΣ 2019 

ΟΜΑΔΑ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ  
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις 
σε νομικά πρόσωπα 

1.914.989 1.891.697 

 

1.896.980 1.889.233 

 

2.026.523 1.906.171 

 

2.176.197 2.176.197 

6712 Απόδοση σε Παιδικούς και 
Βρεφονηπαικούς σταθμούς 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

6713 Απόδοση σε Αθλητικούς 
οργανισμούς 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

6714 Απόδοση σε ΝΠΔΔ του 
Ν.3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή 
κοινοτικών ΝΠΔΔ 

1.546.736 1.546.735 

 

1.551.500 1.551.500 

 

1.658.800 1.634.000 

 

1.803.577 1.803.577 

672 Υποχρεωτικές εισφορές 80.248 35.000  88.015 35.000  94.840 40.000  76.766 0 

673 Προαιρετικές εισφορές , 
παροχές και επιχορηγήσεις 

0 0 

 

6.188 1.440 

 

6.800 3.800 

 

159.718 159.118 

6731 Προαιρετικές εισφορές 
ΝΠΔΔ 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

6734 Επιχορηγήσεις σε 
αθλητικούς συλλόγους και 
σωματεία 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

6735 Επιχορηγήσεις σε 
πολιτιστικούς συλλόγους 
και σωματεία 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

6737 Χρηματοδοτήσεις 
κοινωφελών δημοτικών 
επιχειρήσεων (άρθρου 259 
παρ.1 ΚΔΚ) 

0 0 

 

0 0 

 

3.800 3.800 

 

156.718 156.718 

6739 Λοιπές προαιρετικές 
πληρωμές για μεταβιβάσεις 
εισοδημάτων σε τρίτους 

0 0 

 

4.688 1.440 

 

0 0 

 

0 0 

674 Προνιακά Επιδόματα 3.783.126 3.439.815  3.572.343 3.374.757  3.885.501 3.316.883  0 0 

68 Λοιπά έξοδα 0 0  0 0  0 0  0 0 

6818 Καταπτώσεις εγγυήσεων 
υπέρ δημοτικών 
επιχειρήσεων 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

6819 Λοιπές εγγυήσεις 0 0  0 0  0 0  0 0 

7 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
(ανάλυση ανά υπηρεσία) 

8.618.788 2.323.178 

 

5.474.269 1.451.347 

 

11.019.685 1.987.799 

 

19.958.370 2.052.149 
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ΕΞΟΔΑ  ΕΤΟΣ 2016  ΕΤΟΣ 2017  ΕΤΟΣ 2018  ΕΤΟΣ 2019 

ΟΜΑΔΑ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ  
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

71 
Αγορές κτιρίων τεχνικών 
έργων και προμήθειες 
παγίων 

912.249 474.310 

 

818.105 450.430 

 

1.022.241 356.155 

 

1.094.723 337.940 

73 Έργα 6.939.674 1.748.194  3.829.617 831.142  8.596.801 1.046.798  17.827.358 1.570.731 

734 

Έργα και δράσεις από 
χρηματοδοτήσεις του 
Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 

3.357.127 794.314 

 

20.000 0 

 

229.028 0 

 

239.028 4.045 

74 
Μελέτες, έρευνες, 
πειραματικές εργασίες και 
ειδικές δαπάνες 

766.866 100.674 

 

826.547 169.775 

 

1.400.643 584.846 

 

1.036.289 143.478 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συμμετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

 

0 0 

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

9.758.121 6.039.239 

 

7.384.261 4.006.039 

 

6.494.958 2.983.643 

 

6.727.829 3.011.429 

81 Πληρωμές υποχρεώσεων 
(Π.Ο.Ε.) 

5.800.144 3.976.462 

 

1.040.026 1.020.130 

 

931.512 767.279 

 

903.855 851.951 

811 Πληρωμές υποχρεώσεων 
λειτουργικών δαπανών 
(Π.Ο.Ε.) 

5.218.084 3.686.102 

 

990.026 972.913 

 

931.512 767.279 

 

903.855 851.951 

8111 Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

2.143.141 1.080.641 

 

163.594 160.910 

 

162.000 161.996 

 

143.500 141.514 

8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων 
και τρίτων 

40.000 39.131 

 

15.000 15.000 

 

20.000 19.702 

 

25.000 22.025 

8114 Φόροι - τέλη 0 0   0 0   0 0   0 0 

812 Πληρωμές επενδυτικών 
δαπανών (Π.Ο.Ε.) 

582.060 290.360 

 

50.000 47.217 

 

0 0 

 

0 0 

813 Έκατκτα έξοδα (Π.Ο.Ε.) 0 0  0 0  0 0  0 0 

82 Λοιπές αποδόσεις 2.162.963 2.062.777  2.035.000 2.016.145  2.016.855 1.980.475  2.246.236 2.159.478 

83 Επιχορηγούμενες 
πληρωμές υποχρεώσεων 
(Π.Ο.Ε) 

0 0 

 

1.731.396 969.763 

 

596.620 235.889 

 

0 0 
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ΕΞΟΔΑ  ΕΤΟΣ 2016  ΕΤΟΣ 2017  ΕΤΟΣ 2018  ΕΤΟΣ 2019 

ΟΜΑΔΑ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ  
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων 
βεβαιωμένων κατά τα 
Π.Ο.Ε. εντός του 
οικονομικού έτους 

1.795.013 0 

 

2.577.838 0 

 

2.949.972 0 

 

3.577.738 0 

9 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

3.790 0 

 

7.206 0 

 

7.187 0 

 

500 0 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 
(6+7+8+9) 

31.313.363 20.144.189 

 

25.876.446 17.327.215 

 

31.575.564 16.751.401 

 

37.387.703 14.381.966 

 

 

 



 

4.4.4 Ανάλυση Εσόδων του Δήμου  

 

Από την μελέτη των ως άνω πινάκων, προκύπτουν τα εξής:  

Όσον αφορά στα συνολικά έσοδα διαπιστώνεται μία μείωση των εσόδων κατά την περίοδο 2016-
2019 ύψους περίπου 28% η οποία 
οφείλεται κυρίως στους μειωμένους 
ΚΑΠ, όπως αναλυτικότερα θα δούμε 
και στη συνέχεια. Τα συνολικά έσοδα 
ανήλθαν σε 22.102.339€ το 2016 ενώ 
μειώθηκαν σε 15.951.409 € το 2019. 
 
 

 

 
 
 

Τα τακτικά έσοδα (ΟΜΑΔΑ 0) συμβάλουν με ποσοστό 60-70% στα συνολικά έσοδα και ως εκ 
τούτου αποτελούν μία από τις κύριες πηγές εσόδων. 
Στο σχετικό διάγραμμα παρατηρούμε ότι κατά την περίοδο 2016-2019 τα τακτικά έσοδα 

παρουσιάζουν μείωση ύψους 35%. Από 
13.003.411 το 2016 τα έσοδα μειώθηκαν σε 
8.491.489 το έτος 2019. Η μείωση οφείλεται 
κυρίως στους μειωμένους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) οι οποίοι από 
9.887.994 το 2016 μειώθηκαν σε 5.854.610 το 
2019. Όσον αφορά στα έσοδα από τα 
ανταποδοτικά τέλη παρατηρούμε ότι αυτά 
παραμένουν σταθερά στο ύψος περίπου των 
1.850.000€ (πίνακας 2). Σταθερά παραμένουν 
και τα έσοδα από τις άλλες πηγές της ομάδας 
αυτής. 

 

 

Τα έκτακτα έσοδα (ΟΜΑΔΑ 1) τα οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εσόδων με ποσοστό 15-
25%, παρουσιάζουν επίσης μείωση ύψους 26% 
κατά την περίοδο 2016-2019. Αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι την περίοδο 2016 - 2017, ο 
δήμος μας επιχορηγήθηκε με το ποσό των 
4.500.102€ για την εξόφληση των 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του, ενώ τα 
επόμενα χρόνια δεν υπήρξε ανάλογη 
χρηματοδότηση. Από αυτό το ποσό μέρος των 
υποχρεώσεων του (2.981.863€) εξοφλήθηκε 
εντός του έτους 2016, ενώ το υπόλοιπο 
εξοφλήθηκε εντός του έτους 2017. Επίσης, η 

22.102.339

18.798.415 17.422.982

15.951.409

0
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15.000.000

20.000.000

25.000.000
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 
(0+1+2+3+4+5)

13.003.41
1 11.583.15

0

12.008.54
3

8.491.489
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αύξηση που παρατηρούμε μεταξύ των ετών 2018 και 2019, οφείλεται εν μέρει στην αύξηση των 
πόρων από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες (1.097.580 από 497.580) και εν μέρει στις 
χρηματοδοτήσεις από τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (502.647€ το 2019 από 0,00€ 
το 2018). 

 

4.4.5 Βαθμός υλοποίησης προϋπολογισμού εσόδων  

Η σχέση που διαμορφώνεται απολογιστικά μεταξύ εισπραχθέντων και προϋπολογισθέντων 
εσόδων αποτελεί δείκτη αφενός μεν της ακρίβειας με την οποία συντάσσεται ο προϋπολογισμός 
και αφετέρου της φορολογικής και διαχειριστικής προσπάθειας που αναλαμβάνει ο Δήμος και οι 
υπηρεσίες του. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία των ως άνω πινάκων προκύπτουν τα εξής: 

Μεγάλες αποκλίσεις στα προϋπολογισθέντα /εισπραχθέντα, εμφανίζουν τα έσοδα από 
επιχορηγήσεις για επενδύσεις (κωδικός 13), όπου τα ποσοστά επίτευξης του προϋπολογισμού 
είναι περίπου 25% για το έτος 2016, 36% για το έτος 2017, 10% για το έτος 2018 και 14% για το 
έτος 2019. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου εγγράφεται όλο το ποσό 
της αναμενόμενης επιχορήγησης ενός έργου και όχι το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε έτος.  

 

Μεγάλες αποκλίσεις εμφανίζονται και στα έσοδα από εισπράξεις από απαιτήσεις παρελθόντων 
ετών (κωδικός 3). Για παράδειγμα κατά το έτος 2019 τα πραγματικά έσοδα ανήλθαν σε 169.580,00€ 
ενώ είχαν προβλεφθεί 3.727.737,00€. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σύμφωνα με τη κείμενη 
νομοθεσία, ο δήμος οφείλει να απεικονίσει τις απαιτήσεις του παρόλο που είναι γνωστό ότι 
μεγάλο μέρος αυτών δεν δύναται να εισπραχθεί.  

 

Γενικότερα τα προβλήματα που παρατηρούνται στη σχέση μεταξύ των εισπραχθέντων εσόδων και 
των προϋπολογισθέντων, συνήθως οφείλονται: 

Σε αστάθμητους παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των δημοτικών εσόδων π.χ. κατανομές 
κρατικών επιχορηγήσεων, καταβολές εισροών από τα Ε.Π. του Κ.Π.Σ., κ.α. 

Σε λάθη εκτιμήσεων για το ύψος συγκεκριμένων επιχορηγήσεων, τα οποία πολλές φορές 
προέρχονται από τα ασαφή κριτήρια κατανομής τους. 

Σε καθυστερήσεις έργων, οπότε δεν είναι δυνατόν να ζητηθούν οι αντίστοιχες εκταμιεύσεις. 

Σε πιθανές αδυναμίες τήρησης των πολύπλοκων και γραφειοκρατικών διαδικασιών που 
απαιτούνται για την παρακολούθηση των έργων ή δράσεων που έχουν ενταχθεί για 
χρηματοδότηση, αλλά και σε αστοχίες της διοίκησης (προβλέψεις, εκτιμήσεις). Η μεθοδολογία 
κατάρτισης και οι διαδικασίες υλοποίησης του προϋπολογισμού εσόδων πρέπει να βελτιωθεί, 
ειδικά όσον αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, για τα οποία θα πρέπει να γίνεται ρεαλιστική 
κατανομή των ποσών που θα απορροφηθούν ανά έτος. 

Η νομοθεσία που διέπει την οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. επιβάλλει την 
καταχώρηση όλων των απαιτήσεων, μαζί με τα σχετικά πρόστιμα και προσαυξήσεις, είτε αυτές 
πρόκειται να εισπραχθούν είτε όχι. 
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4.4.6 Ανάλυση δαπανών του Δήμου  

 

Τα ποσοστά συμμετοχής κάθε κατηγορίας και υποκατηγορίας πληρωθέντων εξόδων στα συνολικά 
έξοδα του Δήμου, αποτελούν αφενός μεν δείκτη των προτεραιοτήτων του, αφετέρου δε 
περιγράφουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο οικονομικός του προγραμματισμός.  

Με βάση λοιπόν τα στοιχεία 
της Οικονομικής Υπηρεσίας, τα 
οποία αποτυπώνονται στους 
παραπάνω πίνακες, 
προκύπτουν τα εξής: 

 Οι συνολικές δαπάνες του 
Δήμου κατά την περίοδο 2016-
2019, κυμαίνονται μέσα στα 
επίπεδα που επιτρέπουν τα 
συνολικά έσοδα του Δήμου την 
ίδια περίοδο, παρουσιάζοντας 
μια μείωση περίπου 29%.  

 

 

 

Ιδιαίτερη κατηγορία δαπανών 
αποτελούν οι λειτουργικές 
δαπάνες του Δήμου (ΟΜΑΔΑ 6), 
ήτοι οι δαπάνες προσωπικού και 
αιρετών, δαπάνες προμηθειών, 
κά. Όπως αποτυπώνονται στο 
παρακάτω διάγραμμα, οι 
λειτουργικές δαπάνες 
παραμένουν σταθερές κατά το 
συγκεκριμένο διάστημα.  

Η μείωση που παρατηρείται στο 
σχετικό διάγραμμα κατά το έτος 
2019 οφείλεται στη διαφορετική 

εγγραφή των προνοιακών επιδομάτων.   
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Αξιοσημείωτη υποκατηγορία των λειτουργικών δαπανών αποτελούν οι αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού (υπο-ομάδα 60). Από 
τα στοιχεία του πίνακα 4  προκύπτει 
ότι το κόστος μισθοδοσίας 
απορροφά περίπου το 34,3% του 
συνόλου των λειτουργικών 
δαπανών. 

Για τα έτη 2016, 2017 και 2018, οι εν 
λόγω δαπάνες εμφανίζονται 
σταθερές σε ύψος περίπου 
4.000.000€. 

Η αύξηση που παρατηρείται κατά το 
έτος 2019 οφείλεται στο γεγονός ότι 
το προσωπικό του προγράμματος 
«Βοήθεια στο σπίτι» 
συμπεριλαμβάνεται πλέον στο 

προσωπικό του Δήμου και όχι στο ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ. 

 

 

Οι επενδύσεις (ΟΜΑΔΑ 7), παρουσιάζουν επίσης μια σταθερότητα με εξαίρεση το έτος 2017 όταν 
καταγράφεται μικρή 
μείωση. Γενικότερα, οι 
δαπάνες για επενδύσεις 
παραμένουν σε χαμηλά 
επίπεδα, σε σχέση πάντα 
με το επίπεδο των 
λειτουργικών δαπανών. 
Για παράδειγμα το έτος 
2019 οι επενδύσεις 
ανέρχονται σε 
2.052.149€ και οι 
λειτουργικές δαπάνες σε 
9.318.388€ ενώ το σύνολο των δαπανών ανέρχεται σε 14.381.966€. 

Ήτοι κατά το έτος 2019 από το σύνολο των δαπανών ποσοστό 65% αφορά σε δαπάνες μισθοδοσίας 
ενώ οι επενδύσεις αφορούν ποσοστό 14%.  

 

4.4.7 Αριθμοδείκτες 

 

Η εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και του νέου τύπου προϋπολογισμού 
στους δήμους δίνει τη δυνατότητα μελέτης σειράς αριθμοδεικτών που επιτρέπουν μία πλήρη και 
ολοκληρωμένη αξιολόγηση της οικονομικής τους κατάστασης και των προοπτικών τους, καθώς και 
τις μεταξύ τους συγκρίσεις.  

Οι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες καταγράφουν, αναλύουν και αξιολογούν οικονομικά-
λογιστικά δεδομένα και πληροφορίες, καθώς και στατιστικά στοιχεία με αντικείμενο: 

• την κατανόηση της οικονομικής συμπεριφοράς μιας συγκεκριμένης μονάδας, 
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• την επισήμανση τάσεων σε κρίσιμα οικονομικά της μεγέθη, 

• την αποτίμηση των επιδράσεων που δέχεται από το οικονομικό περιβάλλον, μέσα  στο 
οποίο δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται, 

• τη σύγκρισή της με άλλες ομοειδείς, 

• την τεκμηρίωση προτάσεων και εναλλακτικών λύσεων, σε σχέση με τις επιλογές και τις 
προτεραιότητές της. 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένοι σημαντικοί αριθμοδείκτες για το Δήμο Ηγουμενίτσας. Οι 
δείκτες αυτοί, προσδιορίστηκαν βάσει των οικονομικών στοιχείων που αναφέρονται στις 
παραπάνω ενότητες και βάσει των στοιχείων του Ισολογισμού Χρήσης 2018. 

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας Γενική ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

ΓΡ = 3.286.755,58/1.791.129,13 = 1,84 

Στο κυκλοφορούν Ενεργητικό αποτυπώνονται όλες οι απαιτήσεις του Δήμου από διάφορους 
χρεώστες, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι κυρίως αυτές σε προμηθευτές, 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κά. Ο δείκτης αυτός πρέπει να λαµβάνει τιµές > 1. Όσο πιο µεγάλος ο 
δείκτης τόσο µεγαλύτερο το «περιθώριο ασφάλειας» των βραχυπρόθεσµων δανειστών του Δήμου. 
Ένας δείκτης 2 θεωρείται αρκετά ικανοποιητικός. 

Λαμβάνοντας υπόψη μας τα ως άνω καθώς και το γεγονός ότι ο αντίστοιχος  δείκτης κατά το έτος 
2015  ήταν 1.53, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η ρευστότητα του Δήμου βελτιώθηκε σημαντικά.   

Αριθμοδείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης  

Με τον δείκτη αυτό υπολογίζεται το ποσοστό των τακτικών εσόδων που δεσμεύεται για την 
εξυπηρέτηση των δανείων που έχει συνάψει ο Δήμος με το Τ.Π.Δ. ή και με άλλες τράπεζες. Είναι 
τα ετήσια τοκοχρεολύσια προς σύνολο τακτικών εσόδων (εισπραχθέντα). Η τιμή του δείκτη εκτιμά 
τόσο την ικανότητα του Δήμου να αντεπεξέρχεται στις δανειακές του υποχρεώσεις όσο και την 
δανειοληπτική του ικανότητα και χρησιμοποιείται ως κριτήριο αξιολόγησης από όλα τα πιστωτικά 
ιδρύματα. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μικρότερο τμήμα των τακτικών εσόδων 
απομένει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών. 

Αναλυτικά οι δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Οι πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης προς το σύνολο των τακτικών εσόδων 
διαμορφώνουν τον δείκτη δανειακής επιβάρυνσης, ο οποίος για το διάστημα από 2016-2019 έχει 
ως εξής: 

 

Έτος Πληρωμές για την 
εξυπηρέτηση δημόσιας 

πίστης  

(Α) 

Συνολικά 
τακτικά έσοδα 

(Β) 

Δείκτης Δανειακής 
Επιβάρυνσης 

 (Α/Β Χ100) 

2016 275.438 13.003.411 2,12% 

2017 324.314 11.583.150 2,80% 

2018 292.233 12.008.543 2,43% 

2019 339.934 8.491.489 4,00% 
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Η τιμή του δείκτη κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (ας σημειωθεί ότι ο αντίστοιχος δείκτης 
κατά το έτος 2008 ανέρχονταν σε 7,53) καταδεικνύοντας την ικανότητα του Δήμου να 
αντεπεξέρχεται στις δανειακές του υποχρεώσεις και την δανειοληπτική του ικανότητα. 

Δείκτης Μισθοδοσίας 

Οι δαπάνες μισθοδοσίας προς τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες, προσδιορίζουν το δείκτη 
μισθοδοσίας, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 4 για την περίοδο 2016-2019, έχει ως 
εξής: 

Έτος Δαπάνες 
μισθοδοσίας 

(Α) 

Συνολικές 
λειτουργικές 
δαπάνες (Β) 

Δείκτης 
Μισθοδοσίας 

(Α/Β Χ100) 

2016 3.926.387 11.781.772 33,33 

2017 4.012.619 11.869.829 33,81 

2018 3.959.312 11.779.959 33,61 

2019 4.417.649 9.318.388 47,40 

 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε5, ο 
αντίστοιχος δείκτης στους Δήμους της χώρας κυμαίνεται περίπου στο 47.  

Ο συγκεκριμένος δείκτης για το Δήμο Ηγουμενίτσας, είναι επομένως εντός του αναμενόμενου 
πλαισίου, παρά το γεγονός ότι κατά το έτος 2019 διαπιστώνεται σημαντική αύξησή του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Πηγή : http://www.eetaa.gr:8080/ekdoseis/pdf/156.pdf, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης Α.Ε, Οι Δήμοι σε αριθμούς, Μάιος 2013 

 

http://www.eetaa.gr:8080/ekdoseis/pdf/156.pdf
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5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

5.1 Αξιολόγηση εξωτερικού & εσωτερικού περιβάλλοντος  – Κρίσιμα ζητήματα 

Η ανάλυση που προηγήθηκε και αφορούσε στα κύρια χαρακτηριστικά του Δήμου και τα βασικά 
συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτή, σε συνδυασμό με τη γενικότερη γνώση των 
παραγωγικών και λοιπών κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών της περιοχής, μας επιτρέπει τη 
«διάγνωση» των προβλημάτων/περιορισμών, όπως και των δυνατοτήτων/προοπτικών 
ανάπτυξης της περιοχής. Λαμβάνοντας υπόψη μας αυτή τη διάγνωση μπορούμε στη συνέχεια να 
διατυπώσουμε τα κρίσιμα ζητήματα που  προκύπτουν ανά τομέα δραστηριότητας  του Δήμου. 

Στη συνέχεια, έχοντας προσδιορίσει τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει 
ο Δήμος μας κατά την επόμενη περίοδο, μπορούμε να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες στρατηγικές 
επιλογές μας που θα διασφαλίσουν την επιτυχή προσέγγιση των ως άνω κρίσιμων ζητημάτων.  Οι 
γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης είναι τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία πρέπει κατά προτεραιότητα 
να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη περίοδο προκειμένου να εκπληρώσει καλύτερα την 
αποστολή του. 

Τα κρίσιμα ζητήματα του Δήμου μας ανά τομέα δραστηριότητας έχουν ως ακολούθως: 

 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Α. ΥΠΟΔΟΜΕΣ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  

Α.1.: Υποδομές/ Δίκτυα/έργα/ Αναπλάσεις   

• Ανάγκη ωρίμανσης «μεγάλων έργων» και παρεμβάσεων ευρείας κλίμακας για την ευρύτερη 
περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία με τους γειτονικούς ΟΤΑ . 

• Ανάγκη ολοκλήρωσης των συνεχιζόμενων και υλοποίησης νέων τεχνικών για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

• Υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης αποτελεσματικής  συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς και 
όργανα για την παρακολούθηση της κάθε είδους ρύπανσης από τη λειτουργία του λιμανιού. 

• Οι κοινόχρηστοι χώροι δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του 
πληθυσμού, ιδιαίτερα στην πόλη της Ηγουμενίτσας. 

• Επέκταση του ασύρματου διαδικτύου σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. 

• Υπάρχει ανάγκη ευαισθητοποίησης των  πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα. 

• Υπάρχει εθελοντική πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος που πρέπει να ενισχυθεί και να οργανωθεί περαιτέρω. 

• Υπάρχει ανάγκη προστασίας και ανάδειξης σημαντικών περιβαλλοντικών περιοχών και 
σημαντικών ιστορικών χώρων και μνημείων. 

• Ανάγκη αξιοποίησης υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων.  

• Αξιοποίηση των κτιριακών υποδομών στις Κοινότητες του Δήμου για τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών. 

• Ανάγκη εμπλοκής του Δήμου στη λειτουργία του λιμανιού για την αποτροπή των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία του. 

• Ανάγκη παραχώρησης της Χερσαίας Ζώνης για την ήπια και φιλικά διακείμενη στο περιβάλλον 
αξιοποίησή της. 

 

Α. 2: Ενέργεια  
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• Η αξιοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Ενέργειας του Δήμου για ένταξη δράσεων σε προγράμματα 
εξοικονόμησης ενέργειας του Δήμου. 

• Εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας στα νοικοκυριά και στις υπηρεσίες του 
Δήμου και διεύρυνση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

• Βελτίωση του φωτισμού στο σύνολο του Δήμου. 

 

Α.3: Αστική κινητικότητα 

• Η αξιοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

• Ανάγκη ολοκλήρωσης του περιφερειακού δακτυλίου στην πόλη της Ηγουμενίτσας. 

• Ανάγκη ολοκλήρωσης έργων που διευκολύνουν την κυκλοφορία στις Δημοτικές Ενότητες του 
Δήμου. 

• Ανάγκη επέκτασης των ποδηλατοδρόμων στην Ηγουμενίτσα αλλά και σε άλλες Δημοτικές 
Ενότητες. 

• Η αύξηση του πληθυσμού στην πόλη της Ηγουμενίτσας, δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις για 
δημιουργία χώρων στάθμευσης και εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης. 

• Ανάγκη ευαισθητοποίησης των πολιτών για χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στο 
κέντρο της πόλης της Ηγουμενίτσας και ευαισθητοποίηση των οδηγών ΙΧ για αλλαγή 
συμπεριφοράς  

• Ανάγκη για περαιτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (κόμβοι, φανάρια κλπ) 

 

Α.4: Καθαριότητα και Διαχείριση Απορριμμάτων 

• Ανάγκη ολοκλήρωσης των υποδομών και χρήση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. 

• Εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή (π.χ γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο). 

• Ανάγκη δημιουργίας «Πράσινων σημείων» και εφαρμογή μεθόδων αξιοποίησης των 
εναποτιθέμενων κλάδων και πράσινων απορριμμάτων με τη δημιουργία βιολογικών 
λιπασμάτων. 

• Υπάρχει ανάγκη για γενική εφαρμογή των μεθόδων της κυκλικής οικονομίας στην ανακύκλωση 
των οικιακών και δημοτικών απορριμμάτων. 

• Αξιοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου «Αντώνης Τρίτσης» για την ανανέωση του στόλου 
των οχημάτων και αντικατάστασή του με αντίστοιχα ηλεκτροκίνητα 

• Ανάγκη ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα. 

 

Α.5.: Φυσικό περιβάλλον/Πράσινο 

• Επέκταση των χώρων πρασίνου και η ενίσχυση της  στελέχωσης της υπηρεσίας πρασίνου 

• Έλεγχος και αντιμετώπιση των παραγόντων που επιβαρύνουν το περιβάλλον (ατμοσφαιρική 
ρύπανση, ηχορύπανση, αφισορύπανση) 

• Προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών  

 

Α. 6.: Πολεοδομικός σχεδιασμός /Αστικές παρεμβάσεις 

• Εφαρμογές πολεοδομικού σχεδιασμού 

• Διευθέτηση χρήσεων γης 
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• Αξιοποίηση ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου για κοινωνικές και αναπτυξιακές εφαρμογές 

 

 

 

Α.7.: Πολιτική Προστασία 

• Προληπτικός έλεγχος της στατικότητας των δημοτικών κτιρίων,  

• Υλοποίηση έργων πυροπροστασίας  

• Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος πολιτικής προστασίας με τη συμμετοχή των πολιτών. 

 

 

Β. : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

Β.1: Κοινωνική  Αλληλεγγύη  

• Ανάγκη για τη συνέχιση και αδιάκοπη λειτουργία των δομών κοινωνικής πρόνοιας για τις 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Κοινωνικό παντοπωλείο, Κοινωνικό φαρμακείο) 

• Ανάπτυξη Δικτύου εθελοντισμού για δραστηριότητες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. 

• Ανάπτυξη αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση κοινωνικών 
δράσεων και προγραμμάτων, ιδιαίτερα στην περίοδο της οικονομικής  κρίσης. 

• Αξιοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου «Αντώνης Τρίτσης» για την ενίσχυση των δομών 
κοινωνικής προστασίας. 

 

Β.2: Υγεία 

• Η ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων για την αντιμετώπιση υγειονομικών κρίσεων σε 
συνεργασία με τους κρατικούς φορείς. 

• Ανάγκη για την αξιοποίηση κτιριακών υποδομών (π.Κέντρο Υγείας) για τη δημιουργία 
Δημοτικών Υγειονομικών Δομών (Κοινωνικό Ιατρείο κλπ).  

• Ανάπτυξη αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση κοινωνικών 
δράσεων και προγραμμάτων, ιδιαίτερα στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης. 

• Ανάγκη υποστήριξης  διαδημοτικού δικτύου υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. 

• Ανάγκη παρεμβάσεων τηλεϊατρικής πρόνοιας για άτομα τρίτης ηλικίας σε απομακρυσμένες 
περιοχές του Δήμου Ηγουμενίτσας. 

• Αξιοποίηση των δράσεων του ΚΕΠ Υγείας για την ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών σε 
θέματα υγείας. 

 

Β.3: Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 

• Ανάγκη ολοκλήρωσης των συνεχιζόμενων και υλοποίησης νέων έργων υποδομών εκπαίδευσης. 

• Σύνδεση της επιμόρφωσης με την απασχόληση και την επαγγελματική δράση. 

• Ευκαιρίες σε όλο τον πληθυσμό για μόρφωση με τη δράση «Δια Βίου Μάθηση». 

• Αξιοποίηση των ειδικοτήτων του ΙΕΚ και διασύνδεση με την αγορά εργασίας 

 

Β.4: Πολιτισμός 
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• Ανάγκη ολοκλήρωσης των πολιτιστικών  υποδομών (ΕΙΝ), υπαίθριο θέατρο. 

• Αξιοποίηση, ενίσχυση και υποστήριξη  των δικτύων  εθελοντών που δραστηριοποιούνται στην 
οργάνωση  πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

• Περαιτέρω ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών για ενεργό εθελοντική συμμετοχή 
σε πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις του Δήμου.    

• Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών δικτύων πόλεων και ενίσχυση των ευρωπαϊκών πολιτιστικών 
ανταλλαγών. 

• Αξιοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου «Αντώνης Τρίτσης» για τη δημιουργία πολιτιστικών 
υποδομών αλλά και την αξιοποίηση των κτιριακών υποδομών στις Κοινότητες (πχ μη 
λειτουργούντα σχολεία). 

 

Β.5:  Αθλητισμός 

• Ανάγκη συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων  

• Ανάγκη δημιουργίας νέων υποδομών μαζικού λαϊκού αθλητισμού αξιοποιώντας  
χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως π.χ  «Αντώνιος Τρίτσης». 

• Αξιοποίηση των αθλητικών υποδομών για τη διοργάνωση εθνικών και διεθνών αθλητικών 
δραστηριοτήτων (Ναυταθλητικού Ομίλου Ηγουμενίτσας, Τένις, ποδηλατικών σωματείων  κά ). 

• Δημιουργία αθλητικού πολυχώρου (γήπεδα τενις, μπάσκετ κλπ στο Δρέπανο). 

• Δημιουργία Κολυμβητηρίου. 

• Προσέλκυση των νέων στον αθλητισμό και υποστήριξη των αθλητικών σωματείων. 

 

Β.6:  Ισότητα των φύλλων / Ανθρώπινα δικαιώματα  

• Δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών για θέματα παρενόχλησης, ρατσισμού, φασισμού, 
ισότητας των φύλων με ιδιαίτερη στόχευση στη νεολαία  

• Ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών  

 

 

Γ: ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Γ.1: Υπεράσπιση και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας 

• Αξιοποίηση/επαναχρησιμοποίηση κτιρίων  της περιοχής του Δήμου (π.κτιρίου Κέντρου Υγείας 
Ηγουμενίτσας,  

• Επανάκτηση δημοτικής περιουσίας από τις όποιες αυθαίρετες καταλήψεις  

 

 

Γ.2: Ανάπτυξη πρωτογενούς τομέα  

• Ανάγκη βελτίωσης υποδομών πρωτογενούς τομέα  

• Ενίσχυση και  υποστήριξη της Αγροτικής και Ζωικής παραγωγής. 

• Υποστήριξη της διαδικασίας ΠΟΠ για τα τοπικά αγροτικά προϊόντα. 

• Συνεργασία του Δήμου με την ΠΕ Θεσπρωτίας για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. 
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Γ.3: Επιχειρηματικότητα- Απασχόληση -Τουριστική  Ανάπτυξη 

• Ανάγκη υποστήριξης της απασχόλησης με την αξιοποίηση όλων των  εθνικών και ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων, καθώς διαπιστώνεται προοδευτικά αυξανόμενη ανεργία, ιδιαίτερα στους 
νέους. 

• Ολοκλήρωση των έργων και δράσεων με στόχο την  αύξησης της επισκεψιμότητας με τα 
πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική οικονομία. 

• Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου. 

• Εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου για την τουριστική προβολή του Δήμου. 

• Συμβουλευτική στήριξη επιχειρήσεων και προώθηση και προβολή των τοπικών επιχειρήσεων 
με την χρήση των νέων τεχνολογιών Αξιοποίηση της μεγάλης δυναμικής και της ενισχυμένης 
εξωστρέφειας του Δήμου 

 
 

 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Δ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Δ.1: Αναβάθμιση των διοικητικών λειτουργιών των υπηρεσιών του Δήμου 

• Ανάγκη τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ώστε να βελτιωθεί η οργάνωση 
των διευθύνσεων του Δήμου. 

•  Επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας. 

• Ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
λειτουργίας του Δήμου. 

• Ανάγκη  καθιέρωσης του Εσωτερικού Ελέγχου στη διοίκηση του Δήμου. 

• Ανάγκη  επιμόρφωσης των στελεχών του Δήμου στην διαδικασία υλοποίησης αναπτυξιακών 
προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα). 

• Ανάγκη εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ISO) αρχικά  σε συγκεκριμένες 
υπηρεσίες του Δήμου και στη συνέχεια σε όλες τις υπηρεσίες του. 

• Καθολική καθιέρωση της ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης στη λειτουργία των υπηρεσιών του 
Δήμου. 

• Ανάγκη αύξησης των συνεργασιών του Δήμου συμπεριλαμβανομένων αδελφοποιήσεων και 
πρωτοκόλλων συνεργασίας. 

 

Δ.2 Ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες – ψηφιακός Δήμος  

• Εμπλουτισμός και αναβάθμιση υλικού, λογισμικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  

• Χρήση νέων μέσων επικοινωνίας με το δημότη 

• Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εθνικού συστήματος ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

• Ανάπτυξη διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης των υφιστάμενων συστημάτων δήμου 

• Ανάγκη ανάπτυξης διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών 
(πρόγραμμα NOVOVILE, CIVINET κ.ά.) 

• Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών αξιοποιώντας την πλατφόρμα  gov.gr  
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• Αξιοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου «Αντώνης Τρίτσης» για τη βελτίωση των 
εφαρμογών επικοινωνίας του δήμου με τον πολίτη 

 

Δ.3: Οικονομική Διαχείριση  

• Ανάγκη διεύρυνσης πηγών χρηματοδότησης και την αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων (ευρωπαϊκών, περιφερειακών, εθνικών), με σκοπό τη βελτίωση των εσόδων. 

• Αξιοποίηση της δυνατότητας εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από δικαστικές 
αποφάσεις και  λοιπές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις για την βελτίωση της οικονομικής θέσης 
του Δήμου.  

• Οργάνωση του γραφείου αποθήκης για την καλύτερη διαχείριση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού 
του Δήμου. 
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6 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

6.1 Το όραμα και οι αρχές της Δημοτικής Αρχής  

Ως πρωτοβάθμιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Ηγουμενίτσας, ασκεί 
αρμοδιότητες σε τοπικό επίπεδο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Οι δημοτικές αρχές 
διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας 
και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των 
συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.  

Κατά συνέπεια η αποστολή του Δήμου όπως έχει ενσωματωθεί και στο θεσμικό πλαίσιο είναι: «η 
διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την 
ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη 
κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της περιοχής» 

Για την διατύπωση αναπτυξιακού οράματος του Δήμου, συνεκτιμήθηκαν και αξιολογήθηκαν τα 
ιδιαίτερα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του, οι τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες και οι 
γενικότερες τάσεις και κατευθύνσεις σε εθνικό, περιφερειακό και ευρύτερο τοπικό περιβάλλον, 
καθώς και  οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σήμερα και που αναλυτικά περιγράφονται στην 
προηγούμενη ενότητα. 

 Σε αυτό λοιπόν  το πλαίσιο, το όραμα της Δημοτικής Αρχής διαμορφώνεται ως εξής:  να καταστεί 
ο Δήμος ένας σύγχρονος οργανισμός, που διεκδικεί και αξιοποιεί κάθε δυνατότητα για τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής, την κοινωνική ευημερία, την προστασία του περιβάλλοντος, την τοπική  και την 
πολιτιστική ανάπτυξη. 

Ειδικότερα, κατά την επόμενη περίοδο 2020-2023, ο Δήμος Ηγουμενίτσας: 

• διεκδικεί να καταστεί ένα  δυναμικό διαμετακομιστικό κέντρο εθνικής εμβέλειας με την 
ανάπτυξη συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών 

• αναδεικνύει και προβάλει το τουριστικό του προϊόν αξιοποιώντας τους σύγχρονους οδικούς  
άξονες  και  διαδρομές της Αδριατικής Λεκάνης  

• ενισχύει και αναδεικνύει τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα 

• αξιοποιεί την τεχνολογία και τη σύγχρονη οργάνωση για την επίτευξη της βέλτιστης 
αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του και την βέλτιστη εξυπηρέτηση του δημότη 

• επιδιώκει και ενισχύει τη συνεργασία με  δήμους/ πόλεις  των όμορων χωρών της ΕΕ για 
την επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην Περιοχή της Αδριατικής Λεκάνη 

• κινητοποιεί τους δημότες στη διαχείριση των υποθέσεών του και διασφαλίζει την ενεργή 
συμμετοχή τους  με όλες τις θεσμικές ή μη μορφές. 

 

6.2 Άξονες, μέτρα και γενικοί στόχοι του επιχειρησιακού προγράμματος 

Για την επίτευξη του οράματος η Δημοτική Αρχή έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο και 
συγκροτημένο στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2020-2023, που δομείται πάνω σε τέσσερις (4) 
άξονες προτεραιότητας, ο κάθε ένας από τους οποίους εξειδικεύεται σε μια σειρά από μέτρα και 
γενικούς στόχους.  
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Άξονες  

Οι Άξονες του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Ηγουμενίτσας, για την περίοδο 2020-

2023,  καθορίζονται ως εξής: 

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΒΙΩΣΙΜΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

Μέτρα 

Τα μέτρα είναι η αμέσως επόμενη υποδιαίρεση ενός Άξονα. Κάθε Άξονας αναλύεται σε ένα σύνολο 

συναφών μέτρων. Κάθε μέτρο περιλαμβάνει έναν ή περισσότερούς συναφείς γενικούς στόχους. 

Γενικοί Στόχοι  

Οι γενικοί στόχοι είναι οι επιδιωκόμενες αλλαγές της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και 
του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και 
στην επίτευξη του οράματος. Οι επιμέρους στόχοι που καθορίζονται ανά μέτρο, συνιστούν στην 
ουσία ομάδες δράσεων (έργα, λειτουργίες, προγράμματα) οι οποίες θα εξειδικευτούν στη δεύτερη 
φάση εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Ηγουμενίτσας.  

Με βάση τα συμπεράσματα της ανάλυσης και τη διερεύνηση του πλαισίου των αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων, προτείνονται οι παρακάτω άξονες, μέτρα και επιμέρους στόχοι σαν συνιστώσες του 
οράματος. 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

Μέτρο Επιμέρους Στόχοι / Ομάδες Δράσεων 

1.1. 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 

ΔΙΚΤΥΑ- ΕΡΓΑ- 
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 

 

➢ Αναπλάσεις Περιοχών, Πλατειών, Παιδικών Χαρών και εν γένει των 
κοινοχρήστων χώρων  

➢ Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων κ χώρων πρασίνου στα Σύβοτα 
➢ Αστική Αναζωογόνηση (Αντώνης Τρίτσης) 
➢ Ολοκλήρωση ανακατασκευής των παιδικών χαρών με βάση τις 

προδιαγραφές του ΕΛΟΤ.  
➢ Βελτίωση προσβασιμότητας κτιρίων, δρόμων και κοινόχρηστων 

χώρων για άτομα με κινητική δυσκολία  
➢ Ολοκλήρωση έργου διευθέτησης ρέματος Λάκκας 
➢ Ολοκλήρωση έργου διευθέτησης ρέματος Γκούρας  

 

1.2. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

➢ Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας σε σχολεία, 
δημόσιους χώρους και δημοτικά κτίρια  

➢ Αναβάθμιση του δημοτικού δικτύου οδοφωτισμού με σύγχρονα 
φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες LED, στοχεύοντας τόσο στην 
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επίτευξη σημαντικής ενεργειακής εξοικονόμησης, αλλά και στην 
αυξημένη ασφάλεια πολιτών και οχημάτων, καθώς και στην 
αναβάθμιση της αισθητικής χώρων του αστικού τοπίου  

➢ Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα εξοικονόμησης 
ενέργειας 

1.3.  
 ΑΣΤΙΚΗ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

➢ Αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών και δημιουργία νέων για την 
ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στο κέντρο της πόλης της 
Ηγουμενίτσας. 

➢ Αναβάθμιση των στάσεων ΜΜΜ  
➢ Ανάπτυξη δικτύων βιώσιμης αστικής κινητικότητας 
➢ Βελτίωση προσπελασιμότητας δρόμων και πεζοδρόμων 
➢ Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  
➢ Μελέτη χώρου στάθμευσης οχημάτων 
➢  Υλοποίηση έργων οδοποιίας  
➢ Αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και αποθάρρυνση 

της χρήσης ΙΧ μέσω της ανάπτυξης δικτύου πεζοδρόμων.  
➢ Δημιουργία αναγκαίων υποδομών στάθμευσης.  

1.4.  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

➢ Βελτίωση της καθαριότητας της πόλης και της διαχείρισης των 
αιτημάτων - παραπόνων πολιτών.  

➢ Αντικατάσταση παλιών οχημάτων του στόλου του Δήμου 
Ηγουμενίτσας, με την προμήθεια έξι (6) συνολικά νέων ενεργειακά 
αποδοτικών οχημάτων χαμηλών ρύπων. 

➢ Προμήθεια νέων μηχανημάτων έργου  
➢ Υπογειοποίηση  κάδων απορριμμάτων και αντικατάσταση 

παλαιών κάδων απορριμμάτων   
➢ Αναδιάρθρωση συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων με βάση 

το διαχωρισμό στην πηγή, την ανάκτηση και την ανακύκλωση  
➢ Ανανέωση και βελτίωση του εξοπλισμού καθαριότητας  

Ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε θέματα καθαριότητας και 
ανακύκλωσης 

 1.5.  
ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - 
ΠΡΑΣΙΝΟ 

➢ Αύξηση και αναβάθμιση χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων 
χώρων, εφαρμογή συστήματος αυτόματου ποτίσματος όπου 
δυνατόν  

➢ Παρεμβάσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων 
πόλης Ηγουμενίτσας 

➢ Κατασκευή «Πράσινων Σημείων» στο Δήμο Ηγουμενίτσας 
➢ Ανανέωση εξοπλισμού φροντίδας πρασίνου.  
➢ Έλεγχος και αντιμετώπιση των παραγόντων που επιβαρύνουν το 

περιβάλλον (ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση, 
αφισορύπανση) 

➢ Προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων και δράσεων 
ευαισθητοποίησης των πολιτών  

➢ Ολοκλήρωση διαδικασίας απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων 

1.6. 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - 
ΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

➢ Εφαρμογές πολεοδομικού σχεδιασμού  
➢ Διευθέτηση χρήσεων γης 
➢ Αξιοποίηση ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου για κοινωνικές και 

αναπτυξιακές εφαρμογές 
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 1.7.  
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

➢ Προληπτικός έλεγχος της στατικότητας των δημοσίων κτιρίων, 
(Παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης σχολικών κτιρίων Δήμου 
Ηγουμενίτσας) 

➢ Υλοποίηση έργων πυροπροστασίας  
➢ Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος πολιτικής προστασίας 

με τη συμμετοχή των πολιτών.  
➢ Κατάρτιση και υλοποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων 

αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ»  
➢ Κατάρτιση και υλοποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων 

αναγκών εξαιτίας Πλημμυρικών Φαινομένων «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» 
➢ Κατάρτιση και υλοποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων 

αναγκών εξαιτίας Σεισμικών Φαινομένων «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» 

➢ Κατάρτιση και υλοποίηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων 
αναγκών εξαιτίας   της Πανδημίας covid -19 

 

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Μέτρο Επιμέρους Στόχοι / Ομάδες Δράσεων 

2.1. 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

➢ Ανάπτυξη δομών - υπηρεσιών - δράσεων για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

➢ Ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθηση δράσεων 
ευαισθητοποίησης δημοτών  

➢ Δημιουργία δικτύων και ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο 

2.2.  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

➢ Ενίσχυση των δομών του Δήμου (Κοινωνικό Παντοπωλείο και 
Φαρμακείο) και βελτίωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών 
πρόνοιας.  

➢ Αναβάθμιση υποδομών για ΑΜεΑ (Ράμπες και WC ΑΜεΑ στις 
παραλίες του Δήμου). 

➢ Ενίσχυση της δομής του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και ενίσχυση δράσεων 
προληπτικής ιατρικής  

➢ Ανάπτυξη διαδημοτικών και κοινωνικών συνεργασιών για την 
αναβάθμιση των υποδομών υγείας και πρόνοιας. 

2.3.  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ 

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

➢ Αντιμετώπιση των προβλημάτων της «σχολικής στέγης», ώστε οι 
μαθητές να απολαμβάνουν την εκπαίδευση σε σύγχρονα 
διδακτήρια 

➢ Κατασκευή Νηπιαγωγείου – Παιδικού Σταθμού στο Ο.Τ. της 3ης ΠΕ 
Ηγουμενίτσας 

➢ Κατασκευή Ειδικού Σχολείου  
➢ Επέκταση του θεσμού των σχολικών τροχονόμων όπου απαιτείται.  
➢ Διεκδίκηση κονδυλίων για συντηρήσεις, επισκευές και ενεργειακή 

αναβάθμιση των παλαιότερων κτιριακών εγκαταστάσεων.  
➢ Προγράμματα επιμόρφωσης και δημιουργικής απασχόλησης  
➢ Ενίσχυση των προγραμμάτων Δια βίου μάθησης.  
➢ Υποστήριξη εφαρμογών επιμόρφωσης και συμπληρωματικής 

παιδείας με συστήματα "εξ αποστάσεως". 

 2.4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
➢ Αναβάθμιση πολιτιστικών υποδομών (Επανάχρηση μετατροπή 

κτιρίου ΕΙΝ σε πολυδύναμο πολιτιστικό χώρο του Δήμου). 
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➢ Ολοκλήρωση του Υπαίθριου Θεάτρου. 
➢ Ενίσχυση πολιτιστικών προγραμμάτων και δράσεων . 
➢ Ενίσχυση δράσεων πολιτιστικών φορέων.  
➢ Συνέργεια με την Κεντρική Διοίκηση για θέματα συντήρησης, 

ανάδειξης και προβολής πολιτιστικών πόρων. 

 2.5. 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

➢ Δημιουργία υποδομών μαζικού λαϊκού αθλητισμού σε ολόκληρο το 
Δήμο. 

➢ Βελτίωση και επέκταση των αθλητικών δομών και υπηρεσιών  
➢ Βελτίωση καθαριότητας και συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων 
➢ Ενίσχυση δράσεων αθλητικών φορέων 
➢ Δημιουργία αθλητικού πολυχώρου (γήπεδα τένις κλπ) στο Δρέπανο.  
➢ Μελέτη ανοικτού κολυμβητηρίου 

2.6. 
 ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΦΥΛΩΝ - 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

➢ Ανάπτυξη των δράσεων για την καταπολέμηση της 
ενδοοικογενειακής βίας  

➢ Δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών για θέματα bulling, 
ρατσισμού, φασισμού, ισότητας των φύλων με ιδιαίτερη στόχευση 
στη νεολαία  

➢ Ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών  
➢ Σύσταση και ενεργοποίηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των 

Φύλων 
 

ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΜΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

Μέτρο Επιμέρους Στόχοι / Ομάδες Δράσεων 

3.1.  
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

➢ Αξιοποίηση/επαναχρησιμοποίηση π.κτιρίου Κέντρου Υγείας 
Ηγουμενίτσας 

➢ Αξιοποίηση της «σχεδιασθείσας» «Φοιτητικής Εστίας» 
➢ Επανάκτηση δημοτικής περιουσίας από τις όποιες αυθαίρετες 

καταλήψεις  
➢ Αποκατάσταση ιδιοκτησιακού καθεστώτος δημοτικών κτιρίων, 

συμπεριλαμβανομένων των σχολικών κτιρίων  
3.2. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΤΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 

ΤΟΜΕΑ 

➢ Υποστήριξη Αγροτικού, Κτηνοτροφικού και Αλιευτικού Τομέα.  
➢ Βελτιώσεις- Παρεμβάσεις σε Τεχνικές Υποδομές (Αγροτικών δρόμων 

κ.λπ.). 

 

3.3. 
ΕΠΙΧΕΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ

ΤΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

➢ Εκπόνηση τοπικού σχεδίου δράσης για την απασχόληση, σε 
συνεργασία με τους τοπικούς κοινωνικούς, επαγγελματικούς και 
επιχειρηματικούς φορείς. 

➢ Εκπόνηση μελέτης για την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου. 
➢ Συμβουλευτική στήριξη επιχειρήσεων και προώθηση και προβολή 

των τοπικών επιχειρήσεων με την χρήση των νέων τεχνολογιών  
➢ Ενίσχυση της δικτύωσης και της συνεργασίας των τοπικών 

επιχειρήσεων  
➢ Στήριξη του επαγγελματικού κόσμου με κοινωνικά δίκαιη πολιτική 

τελών και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (καθαριότητας 
κ.λπ..) 

➢ Ανάδειξη και βελτίωση τουριστικών υποδομών & περιοχών 
(Δρέπανο, Σύβοτα , Πέρδικα, περιοχών NATURA κλπ). 

➢ Τουριστική προβολή του Δήμου Ηγουμενίτσας  
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ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Μέτρο Επιμέρους Στόχοι / Ομάδες Δράσεων 

4.1.  
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

ΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

➢ Επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό με μόνιμη και 
σταθερή σχέση εργασίας  

➢ Βελτίωση των συνθηκών εργασίας  
➢ Αναβάθμιση των συστημάτων διοίκησης και αναδιοργάνωση των 

υπηρεσιών με ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών   
➢ Ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού  
➢ Δημιουργία και αναβάθμιση υπηρεσιών εξυπηρέτησης δημοτών και 

Λειτουργία γραφείου πληροφόρησης και εξυπηρέτησης δημοτών  
➢ Συντήρηση και αναβάθμιση οχημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού 

και λοιπού εξοπλισμού 

 4.2. 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΔΗΜΟΣ 

➢ Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους και 
δημοτικά κτίρια  

➢ Εμπλουτισμός και αναβάθμιση υλικού, λογισμικού και 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  

➢ Χρήση νέων μέσων επικοινωνίας με το δημότη 
➢ Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εθνικού συστήματος 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ 
➢ Ανάπτυξη διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης των υφιστάμενων 

συστημάτων δήμου  
➢ Αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων εφαρμογών του GIS 

 4.3.  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

➢ Διεύρυνση πηγών χρηματοδότησης με την αξιοποίηση 
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ευρωπαϊκών, περιφερειακών, 
εθνικών)  

➢ Αύξηση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας 
➢ Βελτίωση της εισπραξιμότητας των εσόδων 
➢ Βελτίωση της διαχείρισης του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Δήμου 

 

 

6.3 Σύνοψη και επόμενα βήματα 

Το παρόν τεύχος, αποτελεί την πρώτη ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δηλαδή το 
Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2020-2023. Στο Στρατηγικό Σχέδιο 
γίνεται ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων 
και στους τομείς της εσωτερικής της οργάνωσης και λειτουργίας και εντοπίζονται τα κρίσιμα 
ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος το επόμενο χρονικό διάστημα. Κατά την ανάλυση 
και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, προσδιορίζεται η στρατηγική του Δήμου και 
παρουσιάζεται η δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε Άξονες, Μέτρα και Ενδεικτικές 
Δράσεις. Μετά την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και τη διοργάνωση των αναγκαίων 
διαδικασιών διαβούλευσης, τα στρατηγικό σχέδιο θα αποτελέσει τη βάση για να εξειδικευτούν οι 
άξονες και τα μέτρα σε συγκεκριμένες πλέον δράσεις και έργα. Οι δράσεις αυτές και τα έργα θα 
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αποτελέσουν και το τελικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου μας για την τετραετία 2020-2023, 
μετά από σχετική απόφαση ψήφισης - έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο 

 

 

 

 

 

 


