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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 

 

1. Επιλογή της περιοχής παρέμβασης  

 

Η Άρτα αποτελεί ένα δυναμικό οικιστικό σύνολο -το δεύτερο σε μέγεθος μετά τα Ιωάννινα 

στην Ήπειρο- διαθέτει πλειάδα υπηρεσιών, δυνατοτήτων τουριστικής ανάπτυξης και μεγάλο 

μνημειακό απόθεμα και δύναται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Ηπείρου και της Ελλάδας γενικότερα.  

 

Το όραμά του Δήμου αποτελεί η ανάδειξη των πολυάριθμων συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

της Άρτας και των υποδομών που διαθέτει. Συγκεκριμένα, να γίνει ευρέως αναγνωρίσιμο το 

γεγονός ότι η Άρτα αποτελεί τόπο φορτισμένο με ιδιαίτερο Φυσικό, Οικολογικό, Ιστορικό, 

Αρχαιολογικό και Πολιτισμικό ενδιαφέρον, -ενώ ταυτόχρονα διαθέτει και σημαντικές 

μοναδικές παροχές στους τομείς της Υγείας και της Εκπαίδευσης και εν γένει του τομέα των 

υπηρεσιών και της έρευνας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιοχή παρέμβασης: η πόλη της Άρτας 
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Το Σχέδιο Στρατηγικής για τη ΒΑΑ του Δήμου Αρταίων που ακολουθεί αποτυπώνει τα ειδικά 

χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του Δήμου, εντοπίζει το τοπικό αναπτυξιακό δυναμικό των 

περιοχών εφαρμογής του και θα αποτελέσει εργαλείο για την εφαρμογή αναπτυξιακών 

στρατηγικών.  

 

Η περιοχή παρέμβασης του παρόντος Σχεδίου και επιλέχθηκε με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 

• Η πόλη της Άρτας αποτελεί έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, έχει σημαίνοντα 

λειτουργικό ρόλο αστικού κέντρο (όπως αναλύεται παρακάτω) και οι μόνιμοι κάτοικοί 

του Δήμο είναι λίγο λιγότεροι από 50.000 (ΕΛΣΤΑΤ 2011) 

• Τις σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, οι οποίες πρέπει να αξιοποιηθούν με βάση 

ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο 

• Τα συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο με 

σκοπό την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη 

• Τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της χωρικής στρατηγικής και του σχεδίου υλοποίησης, 

που πρέπει να εξασφαλίζεται με τη συμπληρωματικότητα και συνεκτικότητα των 

προτεινόμενων δράσεων, καθώς και με την αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος 

διακυβέρνησης 

• Τον μακροπρόθεσμο στόχο που έχει τεθεί από το Δήμο στο πλαίσιο της Στρατηγικής 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

• Τους όρους χωρικής συνοχής όσο και με όρους βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής 

ανάπτυξης, 

• Τη διαθεσιμότητα πλούσιου αρχαιολογικού αποθέματος, καθώς η Άρτα είναι χτισμένη 

πάνω στην Αρχαία Αμβρακία, ενώ είναι  αξιοσημείωτο ότι η πόλη της Άρτας είναι 

κηρυγμένη  ως οργανωμένος αρχαιολογικός τόπος, παρόλα αυτά δεν υπάρχει η 

αναμενόμενη αναγνωρισιμότητα και ανάδειξη των στοιχείων 

• Τη διαθεσιμότητα πλούσιου μνημειακού αποθέματος σε Βυζαντινά Μνημεία και είναι 

η τέταρτη πόλη παγκοσμίως σε αριθμό μνημείων της εποχής μετά την 

Κωνσταντινούπολη, τη Θεσσαλονίκη και το Μυστρά και περιλαμβάνει το μοναδικό  σε 

αρχιτεκτονική και μέγεθος μνημείο του Ναού της Παναγίας της Παρηγορήτισσας 

• Τις προτάσεις φορέων της τοπικής οικονομίας 
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Ειδικότερα, η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει την πόλη που εσωκλείεται από την 

παραποτάμια περιοχή του ποταμό Άραχθο, το στρατόπεδο Άρτας, το λόφο Περάνθης, την 

περιοχή Ελεούσας-Ιμαρέτ.  

Η ακτίνα επιρροής των παρεμβάσεων, όπως προτείνονται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης (Β.Α.Α), θα καλύψει και τα αστικά προάστια και θα τους προσδώσει νέα δυναμική. 

 

 

 

Χάρτης 1. Όψη Άρτας από ψηλά 



Στρατηγική για τη ΒΑΑ του Δήμου Αρταίων                                                                Σελίδα 10 από 172 
 

 

Χάρτης 2. Περιοχή Παρέμβασης- πόλη Άρτας (πηγή: Google Maps)
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Το παρόν Σχέδιο συντάχθηκε αφού λήφθηκαν υπόψη οι έγγραφες προτάσεις των 

εμπλεκόμενων φορέων που ανταποκρίθηκαν σε σχετική πρόσκληση του Δήμου Αρταίων κατά 

τη φάση της σύνταξης του Σχεδίου. 

 

Επίσης, λήφθηκαν υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για τη μελέτη οριοθέτησης και 

αντιπλημμυρικής προστασίας της Άρτας, καθώς και της ευρύτερης περιοχής που διέρχεται 

ο Άραχθος ποταμός μέχρι τον Αμβρακικό Κόλπο, που πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο 

Αρταίων. Οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις απόψεις τους για το 

τεχνικό σκέλος της αντιπλημμυρικής θωράκισης, αλλά και για το σκέλος των αναπλάσεων 

(γεφυρώσεις, παρεμβάσεις αναψυχής, τουρισμού, εστίασης, ψυχαγωγίας, αθλητισμού, κλπ). 

 

Τέλος, η τελική έκδοση του κειμένου θα εκδοθεί με την ολοκλήρωση της σύμβασης που έχει 

ανατεθεί και αφού ληφθούν υπόψη τα σχόλια – προτάσεις φορέων που υποβλήθηκαν κατά 

την τελική φάση της διαβούλευσης.  
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2. Περιγραφή Δήμου Αρταίων – Υφιστάμενη Κατάσταση 

  

 2.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 
 

Από στοιχεία της απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2011 ο μόνιμος πληθυσμός1 της περιοχής 

ανέρχεται στους 43.166 κατοίκους και ο πραγματικός πληθυσμός2 στους 42.985 κατοίκους. Ο 

μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Αρταίων αντιστοιχεί στο 64% του πληθυσμού της 

Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και στο 12,81% σε επίπεδο Περιφέρειας Ηπείρου. Βάσει του 

μόνιμου πληθυσμού, η πληθυσμιακή πυκνότητα του Δήμου Αρταίων ανέρχεται στο επίπεδο 

των 94,41 κατοίκων ανά km2. 

Πίνακας 1: Δημογραφική εξέλιξη 

 
Περιοχή/Έτος 

 
2001 

 
2011 

 
Αρταίων 

 
27.026 

 
43.166 

 

Σύνολο Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτα 

 
73.620 

 
67.877 

Σύνολο Περιφέρειας Ηπείρου  
336.392 

 
336.856 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011 

 

Η μεγάλη διαφορά στον πληθυσμό που αφορά στο Δήμο Αρταίων οφείλεται στη «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» που έλαβε χώρα το 2011. 

Ο Δήμος Αρταίων είναι με μεγάλη διαφορά ο μεγαλύτερος σε πληθυσμό και ο πιο 

πυκνοκατοικημένος Δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.  Στον πίνακα που ακολουθεί 

 
1Μόνιμος Πληθυσμός, σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., είναι τα άτομα που κατά την απογραφή δήλωσαν για μόνιμη 

κατοικία το Δήμο Αρταίων ανεξάρτητα από το πού βρέθηκαν και απογράφτηκαν, στην επικράτεια της χώρας 

την ημέρα της απογραφής. 

2Πραγματικός ή de facto Πληθυσμός, σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., είναι τα άτομα που, κατά την απογραφή 

βρέθηκαν και απογράφτηκαν στο Δήμο Αρταίων, ανεξάρτητα από το αν διαμένουν μόνιμα στο Δήμο Αρταίων, 

ή αν βρίσκονται εκεί προσωρινά ή είναι περαστικοί. 
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(Πίνακας 2: : Στοιχεία ανά Δήμο της ΠΕ Άρτας), παρουσιάζεται ο μόνιμος πληθυσμός, η 

ποσοστιαία αναλογία σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας  Άρτας, η έκταση και η 

πληθυσμιακή πυκνότητα για τους τέσσερις Δήμους που απαρτίζουν την Περιφερειακή 

Ενότητα Άρτας,  βάσει της απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2011. 

Πίνακας 2: Στοιχεία ανά Δήμο της ΠΕ Άρτας 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΠΛΗΘΥΜΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

ΕΚΤΑΣΗ 

(ΣΕ ΚΜ2) 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 43.166 63,59 457,20 94,41 

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 

5.780 8,52 463,90 12,46 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

6.178 9,10 509,20 12,13 

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΣΚΟΥΦΑ 

12.753 18,79 231,80 55,02 

ΠΕ ΑΡΤΑΣ 67.877 100 1.662,10 40,84 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011 

 

Πίνακας 3: Πληθυσμιακές μεταβολές Δήμου Αρταίων 

Δημοτική Ενότητα 
Πληθυσμός 

απογραφή 2001 

Πληθυσμός 
απογραφή 

2011 
Μεταβολή (%) 

Έκταση σε 
km2 

Πυκνότητα ανά km2 

Άρτας 
23.863 26.961 12,98 

47,973 562 

Αμβρακικού 
4.742 4.344 -8,39 

158,885 27,34 

Βλαχέρνας 
3.326 2.915 -12,36 

76,142 38,30 

Ξηροβουνίου 
4.083 3.257 -20,23 

123,634 26,34 

Φιλοθέης 
5.800 5.508 -5,03 

50,614 108,82 

Σύνολα 41.814 42.985 28,00 457,25 94,01 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011 

Πίνακας 4: Μόνιμος Πληθυσμός ανά Τοπική Κοινότητα Δ. Αρταίων ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011 

Περιγραφή  
Μόνιμος 

Πληθυσμός Περιγραφή  
Μόνιμος 

Πληθυσμός 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
(Έδρα: Άρτα,η) 67.877 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 3.184 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ (Έδρα: Άρτα,η) 43.166 Τοπική Κοινότητα Αμμοτόπου 968 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 4.268 Αμμότοπος,ο 618 

Τοπική Κοινότητα Ανέζης 1.443 Αμπέλια,τα 350 

Ανέζα,η 1.111 Τοπική Κοινότητα Δαφνωτής 110 

Απόμερον,το 142 Δαφνωτή,η 85 

Μύτικας,ο 190 Προφήτης Ηλίας,ο 25 
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Τοπική Κοινότητα Βίγλας 386 Τοπική Κοινότητα Καμπής 928 

Βίγλα,η 386 Καμπή,η 928 

Τοπική Κοινότητα Γαβριάς 379 Τοπική Κοινότητα Παντανάσσης 368 

Γαβριά,η 379 Ανωγειατά,τα 73 

Τοπική Κοινότητα Καλογερικού 491 Παντάνασσα,η 293 

Καλογερικόν,το 491 Υδροηλεκτρικός Σταθμός Λούρου,ο 2 

Τοπική Κοινότητα Κορωνησίας 165 Τοπική Κοινότητα Πιστιανών 238 

Κορωνησία,η 165 Καλλιθέα,η 31 

Τοπική Κοινότητα Πολυδρόσου 444 Πιστιανά,τα 43 

Παλαιοσκαμιά,η 36 Πλατάνια,τα 164 

Πολύδροσον,το 408 Τοπική Κοινότητα Ροδαυγής 380 

Τοπική Κοινότητα Ράχης 574 Άμμος,η 3 

Ράχη,η 574 Καθαροβούνιον,το 0 

Τοπική Κοινότητα Στρογγυλής 192 Περδικάριον,το 68 

Στρογγυλή,η 192 Ροδαυγή,η 257 

Τοπική Κοινότητα Ψαθοτοπίου 194 Σουμέσιον,το 52 

Ψαθοτόπιον,το 194 Τοπική Κοινότητα Σκούπας 129 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΙΩΝ 27.330 Κάμπος,ο 22 

Δημοτική Κοινότητα Αρταίων 24.427 Κάρδαμος,ο 12 

Αγία Τριάς,η 136 Παλαιοχώριον,το 16 

Άγιοι Ανάργυροι,οι 756 Πλατανάκια,τα 13 

Άγιος Γεώργιος Γλυκορρίζου,ο 53 Σκούπα,η 46 

Άρτα,η 21.895 Τσιαπαλαίικα,τα 11 

Γλυκόρριζον,το 325 Φράξος,ο 9 

Ελεούσα,η 1.093 Τοπική Κοινότητα Φανερωμένης 63 

Μαραθοβούνι,το 82 Φανερωμένη,η 63 

Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου ή Κάτω 
Παναγίας,η 87 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5.443 

Τοπική Κοινότητα Κεραματών 411 Τοπική Κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος 1.059 

Κεραμάται,αι 411 Άγιος Σπυρίδων,ο 971 

Τοπική Κοινότητα Κωστακιών 2.175 Βαθύπεδον,το 59 

Θανασαίικα,τα 73 Δοκίμια,τα 29 

Κωστακιοί,οι 2.078 Τοπική Κοινότητα Καλαμιάς 1.018 

Συγγουνέικα,τα 24 Καλαμιά,η 1.018 

Τοπική Κοινότητα Λιμίνης 317 Τοπική Κοινότητα Καλοβάτου 647 

Λιμίνη,η 317 Κακόβατος,ο 58 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ 2.941 Καλόβατος,ο 589 

Τοπική Κοινότητα Βλαχέρνας 396 Τοπική Κοινότητα Κιρκιζατών 822 

Βλαχέρνα,η 374 Κιρκιζάται,οι 466 

Ζαρκαδαίικα,τα 22 Πλησιοί,οι 356 

Τοπική Κοινότητα Γραμμενίτσης 1.373 Τοπική Κοινότητα Ρόκκας 613 

Βρυσούλες,οι 31 Ρόκκα,η 613 

Γραμμενίτσα,η 1.258 Τοπική Κοινότητα Χαλκιάδων 1.284 

Σκαμνιά,η 84 Χαλκιάδες,οι 1.284 

Τοπική Κοινότητα Γριμπόβου 524   

Γρίμποβον,το 211   

Χανόπουλον,το 313   

Τοπική Κοινότητα Κορφοβουνίου 648   

Δάφνη,η 31   

Δρυών,ο 35   

Έλατος,ο 407   

Κορφοβούνιον,το 159   

Ρουμάνια,τα 16   
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Στη συνέχεια, για την μελέτη της σύνθεσης και των δημογραφικών χαρακτηριστικών του 

πληθυσμού του Δήμου Αρταίων, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική 

Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) που σχετίζονται με τον μόνιμο πληθυσμό του Δήμου Αρταίων.  

 

 

Η κατά φύλο σύνθεση του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Αρταίων, βάσει της απογραφής 

του έτους 2011 αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 1). Από το διάγραμμα 

αυτό προκύπτει μια μικρή αριθμητική υπεροχή του γυναικείου φύλου σε σχέση με το άρρεν, 

οι άνδρες αποτελούν το 49,15% (21.216 άτομα) του συνολικού πληθυσμού και οι γυναίκες το 

50,85% (21.950 άτομα). 

 

 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011 

 

Γενικά, η κατά ηλικία σύνθεση ενός πληθυσμού μιας περιοχής αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό της δομής του και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάλυση των στοιχείων 

του πληθυσμιακού δυναμικού της περιοχής αυτής. 

 

Στον επόμενο πίνακα (Πίνακας  5: Ηλικιακές κλάσεις ανά ΔΕ του Δήμου Αρταίων)  γίνεται 

συγκριτική παρουσίαση της κατανομής του συνόλου του μόνιμου πληθυσμού σε δεκατέσσερις 

(14) συνολικά ηλικιακές κλάσεις, σε επίπεδο Δήμου Αρταίων και κάθε Δημοτικής Ενότητας του 

Δήμου Αρταίων, βάσει των στοιχείων της απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2011. 

 

ΑΝΔΡΕΣ
49%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
51%

Διάγραμμα 1: ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΤΑ 
ΦΥΛΟ
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Πίνακας  5: Ηλικιακές κλάσεις ανά ΔΕ του Δήμου Αρταίων  

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ 
ΚΛΑΣΕΙΣ 

ΔΕ 
ΑΡΤΑΙΩΝ 

ΔΕ  
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 

ΔΕ  
ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ 

ΔΕ  
ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 

ΔΕ  
ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΤΑΙΩΝ 

 
0-17 5.132 604 444 437 965 7.582 

 
18-24 2.354 222 174 135 267 3.152 

 
25-29 1.743 217 137 135 298 2.530 

 
30-34 1.868 193 158 147 342 2.708 

 
35-39 1.935 252 174 176 329 2.866 

 
40-44 2.060 287 205 197 389 3.138 

 
45-49 1.927 274 192 170 310 2.873 

 
50-54 1.938 287 205 196 385 3.011 

 
55-59 1.772 299 210 201 365 2.847 

 
60-64 1.601 372 190 262 446 2.871 

 
65-69 1.200 293 187 256 352 2.288 

 
70-74 1.266 355 215 268 393 2.497 

 
75-79 1.116 297 190 252 275 2.130 

 
80+ 1.418 316 260 352 327 2.673 

 
ΣΥΝΟΛΑ 27.330 4.268 2.941 3.184 5.443 43.166 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011 

 

Από την ανάλυση των δεδομένων του ανωτέρω πίνακα 5 δεν είναι φανερή κάποια σχέση 

μεταξύ αστικότητας και ηλικίας, σύμφωνα με την οποία θα περίμενε κανείς να προκύπτει η 

τάση στις περιοχές της υπαίθρου (αγροτικές περιοχές – Τοπικές Κοινότητες) του Δήμου 

Αρταίων να κατοικούν αναλογικά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σε σχέση με την αστική περιοχή 

της πόλης της Άρτας. ? 
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Διάγραμμα 2: Ηλικιακές κλάσεις ανά Δήμο Αρταίων, ΠΕ Άρτας και ΠΗ  

 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011 

 

Από το παραπάνω Διάγραμμα 2: Ηλικιακές κλάσεις ανά Δήμο Αρταίων, ΠΕ Άρτας και ΠΗ, 

προκύπτει ότι η πυραμίδα των ηλικιών, τόσο σε επίπεδο Δήμου Αρταίων, όσο  και σε επίπεδο 

Περιφερειακής Ενότητας Άρτας αλλά και Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία φανερώνει ότι η 

δημογραφική προοπτική της περιοχής, τείνει να αποκτήσει την μορφή ανεστραμμένου κώνου, 

γεγονός που σημαίνει ότι ο πληθυσμός του Δήμου Αρταίων, της Περιφερειακής Ενότητας 

Άρτας και αλλά και της Περιφέρειας Ηπείρου γενικά βαίνει γηρασκόμενος. 

Στη συνέχεια, προκειμένου να προβούμε σε περιγραφή και ανάλυση της δημογραφικής 

κατάστασης στην περιοχή του Δήμου Αρταίων, έγινε επεξεργασία των στοιχείων της 

απογραφής του πληθυσμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2011 με σκοπό την κατανομή του μόνιμου 

πληθυσμού του Δήμου Αρταίων σε τρεις γενικές κατηγορίες: στον παιδικό πληθυσμό με ηλικία 

0 – 14 ετών, στον ενεργό πληθυσμό, που περιλαμβάνει τις ηλικίες από 15-64 ετών και στον 

συντηρούμενο ή εξαρτώμενο (γεροντικό) που περιλαμβάνει τις ηλικίες από 65 και άνω. Η 

κατανομή αυτή μας επιτρέπει τον υπολογισμό τριών (3) σημαντικών δημογραφικών δεικτών, 

τον Δείκτη Εξάρτησης, τον Δείκτη Γήρανσης και τον Δείκτη Αντικατάστασης, ώστε να 

μπορούμε να εξάγουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη δημογραφική 

φυσιογνωμία της περιοχής του Δήμου Αρταίων. 

 

                                                         πληθυσμός ηλικιακής κλάσης 0-14 ετών και πληθυσμός    

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

 0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70+

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
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                                                            ηλικιακής κλάσης 65+ 

Δείκτης  Εξάρτησης 

                                                         πληθυσμός ηλικιακής κλάσης 15-64 ετών 

 

Ο Δείκτης Εξάρτησης μας αποκαλύπτει την αναλογία των ατόμων του πληθυσμού μιας 

περιοχής, που για δημογραφικούς λόγους (λόγω ηλικίας), είναι εξαρτώμενα από τη 

δραστηριότητα άλλων. Με άλλα λόγια ο Δείκτης Εξάρτησης δείχνει πόσα παιδιά και γέροι 

(συντηρούμενος ή εξαρτώμενος πληθυσμός) αντιστοιχούν σε 100 άτομα ενεργού πληθυσμού. 

Όσο υψηλότερος είναι ο Δείκτης Εξάρτησης τόσο μεγαλύτερο είναι το βάρος που έχει να 

αντιμετωπίσει ο ενεργός πληθυσμός για τη συντήρηση του εξαρτώμενου πληθυσμού, γεγονός 

που περιορίζει τις δυνατότητες αποταμίευσης και επένδυσης.  

 

Κατά συνέπεια, ο υψηλός Δείκτης Εξάρτησης του πληθυσμού μιας περιοχής θεωρείται ένδειξη 

μη ικανοποιητικής προοπτικής οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής αυτής.Όπως προκύπτει 

από τους υπολογισμούς που έγιναν σχετικά με τον Δείκτη Εξάρτησης του μόνιμου πληθυσμού 

του Δήμου Αρταίων, βάσει της απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2011, τα εξαρτώμενα 

άτομα είναι 57 (0,57 Δείκτης Εξάρτησης).? 

Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι ο Δείκτης Εξάρτησης του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου 

Αρταίων είναι σαφώς μικρότερος σε σχέση με αυτόν της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 

είναι 66 (!) και της Περιφέρειας Ηπείρου που είναι 58, αλλά μεγαλύτερος απ’ αυτόν σε επίπεδο 

χώρας που είναι 52, πράγμα που σημαίνει ότι στην περιοχή υπάρχουν ακόμη προϋποθέσεις 

για να τύχουν τα διάφορα προγράμματα κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξής της περιοχής 

ευρείας εφαρμογής και αξιοποίησης. 

 

                                                                           πληθυσμός ηλικιακής κλάσης 65+ 

Δείκτης  Γήρανσης*100 

                                                                         πληθυσμός ηλικιακής κλάσης 0-14 ετών 

 

Ο Δείκτης Γήρανσης του πληθυσμού μιας περιοχής γενικά μας επιτρέπει την αποσαφήνιση 

του επιπέδου γήρανσης στο οποίο έχει φτάσει ο πληθυσμός της περιοχής αυτής. Ειδικότερα, 

μας δίνει το ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο γεροντικός πληθυσμός (άνω των 65 ετών) σε 

σχέση με τον παιδικό πληθυσμό (0-14 ετών). Όσο μεγαλύτερες είναι οι τιμές του Δείκτη 

Γήρανσης τόσο υψηλότερο επίπεδο γήρανσης παρουσιάζει η περιοχή. Ο Δείκτης Γήρανσης, αν 

και αποτελεί έναν από τους σημαντικούς δημογραφικούς δείκτες, δεν είναι σε θέση ωστόσο 

να διαγράψει από μόνος του την μελλοντική πληθυσμιακή δομή μιας περιοχής. 
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Από την επεξεργασία των στοιχείων του μόνιμου πληθυσμού, βάσει της απογραφής της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2011, για την περιοχή του Δήμου Αρταίων προκύπτει ότι ο Δείκτης 

Γήρανσης ανέρχεται στην τιμή 155 γεγονός που σημαίνει ότι στα 100 παιδιά αντιστοιχούν 

155 ηλικιωμένα άτομα. 

Οι Δείκτες Γήρανσης, βάσει αντίστοιχων στοιχείων, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας 

Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου και χώρας αντίστοιχα, είναι: 214, 175 και 134. Ο Δείκτης 

Γήρανσης του Δήμου Αρταίων είναι σαφώς μικρότερος από της ΠΕ Άρτας και από της 

Περιφέρειας Ηπείρου στο σύνολό της.  

 

                                                    πληθυσμός ηλικιακής κλάσης 15-19 ετών 

    Δείκτης  Αντικατάστασης                                                                                 *100 

                                                    πληθυσμός ηλικιακής κλάσης 65-69 ετών 

Ο Δείκτης Αντικατάστασης του πληθυσμού μιας περιοχής γενικά εκφράζει το ποσοστό που 

αντιπροσωπεύει ο νεανικός πληθυσμός ηλικιακής κλάσης 15-19 ετών σε σχέση με τον 

ηλικιωμένο πληθυσμό ηλικιακής κλάσης 65-69 ετών. Τιμές Δείκτη Αντικατάστασης του 

πληθυσμού μιας περιοχής άνω του 100 εκφράζουν υψηλότερο ποσοστό νεανικού πληθυσμού 

σε σχέση με τον ηλικιωμένο. 

 

Από την επεξεργασία των στοιχείων του μόνιμου πληθυσμού, βάσει της απογραφής της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2011, για την περιοχή του Δήμου Αρταίων προκύπτει ότι ο Δείκτης 

Αντικατάστασης ανέρχεται στην τιμή 99 γεγονός που σημαίνει ότι στα 100 άτομα του 

ηλικιωμένου πληθυσμού αντιστοιχούν 99 νεανικά άτομα. 

 

Οι Δείκτες Αντικατάστασης, βάσει αντίστοιχων στοιχείων, σε επίπεδο Περιφέρειας Ηπείρου 

και χώρας, είναι 99 και 109. Παρατηρείται δηλαδή ότι ο Δείκτης Αντικατάστασης του μόνιμου 

πληθυσμού του Δήμου Αρταίων είναι ίδιος σε σχέση με αυτόν της Περιφέρειας Ηπείρου αλλά 

μικρότερος απ’ αυτόν σε επίπεδο χώρας. 

Ένα ακόμη κοινωνικό χαρακτηριστικό της σύνθεσης του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου 

Αρταίων είναι αυτό που αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

διευκρινιστεί πως τα στοιχεία που παρατίθενται στη συνέχεια αφορούν σε άτομα του μόνιμου 

πληθυσμού του Δήμου Αρταίων που έχουν γεννηθεί από το έτος 2004 και προγενέστερα, 

δηλαδή σε άτομα που θεωρητικά πρέπει να έχουν τελειώσει κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης και 

έχουν εξαχθεί από στοιχεία της απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2011. 
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Μελετώντας τα στατιστικά αυτά στοιχεία προκύπτει ότι στο Δήμο Αρταίων το μεγαλύτερο 

ποσοστό των κατοίκων, της τάξης του 29,47%, είναι απόφοιτοι δημοτικού και ακολουθούν οι 

απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ποσοστό 21,17% και τέλος οι απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι κάτοχοι διδακτορικών και 

μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, σε ποσοστό 14,88%. Είναι, δε αξιοσημείωτο το  μεγάλο 

μέγεθος της κατηγορίας του πληθυσμού του Δήμου Αρταίων (ποσοστό 17,64%), στην οποία 

ανήκουν τα άτομα που δεν πήγαν σχολείο ή εγκατέλειψαν το δημοτικό και συνεπώς δεν έχουν 

περατώσει καμία βαθμίδα της εκπαίδευσης, καθώς και τα άτομα που για διάφορους λόγους 

δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. 

Στον πίνακα 6 που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του πληθυσμού του Δήμου Αρταίων 

βάσει του επιπέδου εκπαίδευσης.  

Πίνακας 6: Επίπεδο Εκπαίδευσης πληθυσμού Δήμου Αρταίων 

Α/Α ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΡΤΑΙΩΝ 

ΑΤΟΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου / 

Πτυχιούχοι Παν/μίου - Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, 

ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων επαγγελματικών  και 

ισότιμων σχολών 

6.032 14,88 % 

2 Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ΙΕΚ, Κολλέγια κλπ.) 

1.340 3,3% 

3 Απόφοιτοι  Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού, 

Επαγγελματικού κλπ.)  

8.586 21,17% 

4 Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και πτυχιούχοι 

Επαγγελματικών Σχολών 

5.490 13,54% 

5 Απόφοιτοι Δημοτικού 11.949 29,47% 

6 Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν 

γραφή και ανάγνωση / Ολοκλήρωσαν την 

προσχολική αγωγή / Δε γνωρίζουν γραφή και 

ανάγνωση 

7.153 17,64% 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011 

Τα παραπάνω ποσοστά κατανομής του πληθυσμού του Δήμου Αρταίων ανάλογα με το 

επίπεδο εκπαίδευσης παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα με τα ποσοστά που καταγράφονται 

σε επίπεδο Περιφέρειας Ηπείρου. Στο παρακάτω διάγραμμα 3 παρουσιάζονται συγκριτικά 
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στοιχεία του επιπέδου εκπαίδευσης του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Αρταίων και της 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

Διάγραμμα 3: Επίπεδο εκπαίδευσης μόνιμου πληθυσμού Δήμου Αρταίων και ΠΗ  

 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011 

 

                 2.2. Οικονομικά Χαρακτηριστικά του Πληθυσμού (ανεργία & απασχόληση) 

 

Γενικά, όταν αναφερόμαστε στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό μιας περιοχής αναφερόμαστε 

στο σύνολο των ατόμων του πληθυσμού που εργάζεται ή που δεν εργάζεται αλλά 

προσφέρεται για εργασία. Το τμήμα του πληθυσμού που δεν εργάζεται και δεν αναζητά 

εργασία αποτελεί τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό. Στον οικονομικά μη ενεργό 

πληθυσμό, σύμφωνα με την μεθοδολογία μέτρησής του από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., ανήκουν οι μαθητές 

– σπουδαστές, συνταξιούχοι, εισοδηματίες, αυτοί που ασχολούνται με τα οικιακά, καθώς και 

διάφορες άλλες πληθυσμιακές κατηγορίες που γενικά χαρακτηρίζονται στους πίνακες ως 

"λοιπά". 

 

 

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της περιοχής του Δήμου Αρταίων, βάσει των στοιχείων της 

απογραφής του μόνιμου πληθυσμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2011, ανέρχεται στα 16.782 

άτομα, ήτοι ποσοστό 38,88 % επί του συνόλου του μόνιμου πληθυσμού της περιοχής. 

15%

3%

21%

14%

29%
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
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Βάσει των αντίστοιχων στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2001, ο οικονομικά ενεργός 

πληθυσμός σε επίπεδο Δήμου Αρταίων (συμπεριλαμβάνουμε στον υπολογισμό τον πληθυσμό 

των ΔΕ Αρταίων, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης) ανέρχονταν στα 17.361 

άτομα, ήτοι ποσοστό 39,34% επί του συνόλου του τότε μόνιμου πληθυσμού. Διαπιστώνουμε 

δηλαδή ότι και στις δύο απογραφές ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός στον Δήμο 

Αρταίων υπερτερεί του οικονομικά ενεργού. Σημειώνουμε επίσης ότι, σε αριθμητικό 

επίπεδο, ο Δήμος Αρταίων παρουσίασε μείωση των ατόμων του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού μεταξύ των δύο αυτών διαδοχικών απογραφών, η οποία οφείλεται αφενός στην 

μικρή μείωση του μόνιμου πληθυσμού της περιοχής αλλά και σίγουρα στις συνέπειες της 

οικονομικής κρίσης ή σε άλλες κοινωνικές (π.χ. συνταξιοδοτήσεις) αιτίες.  

 

Σε επίπεδο Περιφέρειας Ηπείρου, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός ανέρχεται σε ποσοστό 

38,51% και σε επίπεδο χώρας 42,4% επί των αντίστοιχων συνόλων του μόνιμου πληθυσμού 

(στοιχεία απογραφής του μόνιμου πληθυσμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. έτους 2011). Παρατηρούμε 

δηλαδή ότι γενικά ο Δήμος Αρταίων έχει σχεδόν ίδιο ποσοστό οικονομικά ενεργών ανθρώπων 

σε σχέση με την Περιφέρεια Ηπείρου αλλά λιγότερους σε σχέση με το σύνολο της χώρας. 

 

Ο αριθμός των οικονομικά ενεργών ατόμων του Δήμου Αρταίων αντιστοιχεί σε ποσοστό 

12,94% επί του συνόλου του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Περιφέρειας Ηπείρου και 

στο 0,37% επί του αντίστοιχου συνόλου της χώρας (βάσει στοιχείων της απογραφής του 

μόνιμου πληθυσμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. έτους 2011). 

 

Από τα δεδομένα της προηγούμενης απογραφής του μόνιμου πληθυσμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 

έτους 2001, προκύπτει ότι το ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της περιοχής 

έναντι της περιφέρειας και της χώρας ήταν 13,31% και 0,38% αντίστοιχα. 

 

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός διακρίνεται σε δυο κατηγορίες: στον απασχολούμενο σε 

διάφορες εργασίες και στον άνεργο πληθυσμό. Κατά συνέπεια, αναλύοντας περαιτέρω τα 

δεδομένα της απογραφής του μόνιμου πληθυσμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2011, τα 16.782 

άτομα που αντιστοιχούν στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της περιοχής του Δήμου Αρταίων 

επιμερίζονται σε 13.584 απασχολούμενα άτομα, ήτοι ποσοστό 80,94% επί του συνόλου του 

οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου Αρταίων και σε 3.198 άνεργα άτομα, ήτοι 
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ποσοστό 19,06%. 

 

Βάσει των αντίστοιχων στοιχείων της απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2001, από το σύνολο 

του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου Αρταίων (17.361 άτομα, συμπεριλαμβάνουμε 

στον υπολογισμό τον πληθυσμό των ΔΕ Αρταίων, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και 

Φιλοθέης), τα 15.434 άτομα αντιστοιχούσαν στους απασχολούμενους (ποσοστό 88,90%) και 

τα 1.927 άτομα αντιστοιχούσαν στουςανέργους (ποσοστό 11,1%). 

 

Παρατηρείται δηλαδή, στο διάστημα της τελευταίας δεκαετίας 2001 – 2011, σημαντική 

μείωση του ποσοστού, κατά οχτώ (8) περίπου  μονάδες, του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού του Δήμου Αρταίων που αφορά στους απασχολούμενους και ταυτόχρονα 

αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού των ανέργων. 

Συμπερασματικά, στα διάστημα της τελευταίας δεκαετίας 2001 – 2011, στο Δήμο Αρταίων, 

αν και παρατηρήθηκε μικρή σχετικά μείωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της 

περιοχής, η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα πλήττεται εντονότατα από την ανεργία, ως 

αποτέλεσμα του γεγονότος ότι πολλοί απασχολούμενοι έχασαν της δουλειά τους. 

 

Σε σχέση με τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου 

Αρταίων που χαρακτηρίζονται ως απασχολούμενοι, βάσει των δεδομένων της απογραφής της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2011, 2.245 άτομα (ήτοι ποσοστό 16,53%) δραστηριοποιούνται στον 

πρωτογενή τομέα, 2.362 άτομα (ήτοι ποσοστό 17,39%) δραστηριοποιούνται στον δευτερογενή 

τομέα και 8.977 άτομα (ήτοι ποσοστό 66,09%) δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα 

παραγωγής. 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα 4 παρουσιάζεται η κατανομή των απασχολούμενων του Δήμου 

Αρταίων ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. 
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Διάγραμμα 4: Απασχολούμενοι Δήμου Αρταίων ανά οικονομική δραστηριότητα 

 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011 

 

 

Βάσει αντίστοιχων στοιχείων της απογραφής του μόνιμου πληθυσμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 

2001, από το σύνολο των τότε απασχολούμενων της περιοχής, ποσοστό 25,11% 

δραστηριοποιούνταν στον πρωτογενή τομέα, ποσοστό 19,44% στον δευτερογενή και ποσοστό 

51,48% στον τριτογενή τομέα παραγωγής. 

Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι κατά της διάρκεια της δεκαετίας 2001 – 2011 παρατηρήθηκε μια 

στροφή των απασχολούμενων της περιοχής στον τριτογενή τομέα παραγωγής (υπηρεσίες, 

εμπόριο, τουρισμός), σε βάρος κυρίως του πρωτογενή και δευτερευόντως του δευτερογενή 

τομέα. 

Αν και απευθυνθήκαμε, στο Υπουργείο Εργασίας, στο ΣΕΠΕ και στην ΕΛ.ΣΤΑΤ., δυστυχώς, 

δεν υπάρχει καμία Υπηρεσία της χώρας μας, όπου σε επίπεδο Δήμου να διατηρεί πρόσφατα 

στοιχεία σχετικά με την απασχόληση: χρόνος απασχόλησης, αποχωρήσεις, αμοιβές, επίπεδο 

εκπαίδευσης απασχολούμενων κ.λπ..  

 

 

 

 

 

17%

17%

66%

Κατανομή απασχολούμενων Δ. Αρταίων ανά τομέα 
οικον/κης δραστηριότητας 

Πρωτογενής Τομέας

Δευτερογενής Τομέας

Τριτογενής Τομέας
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ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ -ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του μόνιμου πληθυσμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2011, 

γίνεται ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ανεργίας μόνο σε επίπεδο Περιφερειών 

και όχι σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων ή Δήμων της χώρας, προς αποφυγή μεγάλων 

δειγματοληπτικών σφαλμάτων. 

 

Προκειμένου να αναλυθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανεργίας στο Δήμο Αρταίων 

αναζητήθηκαν σχετικά στοιχεία από το τοπικό υποκατάστημα του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ-ΑΡΤΑΣ). Τα 

στοιχεία από τον Ο.Α.Ε.Δ. αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση της ανεργίας σε τοπικό 

επίπεδο, μιας που αφορούν σε πολύ πρόσφατα δεδομένα ανεργίας (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018), όπως 

αυτά ήταν καταγεγραμμένα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ.. 

Οι καταγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ. άνεργοι στο Δήμο Αρταίων ανέρχονται συνολικά στα 

5.220 άτομα, εκ των οποίων 2.274 είναι άντρες, ήτοι ποσοστό 44% και 2.946 είναι γυναίκες 

ήτοι ποσοστό 56% (βλ. Διάγραμμα 5). 

 

 

 

 

ΟΑΕΔ 2018 

 

 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να μην αναφερθούμε σε ποσοστό της καταγεγραμμένης 

44%

56%

Διάγραμμα 5: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

2.274 2.946 5.220 
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από τον Ο.Α.Ε.Δ. ανεργίας επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου Αρταίων, διότι 

στον Ο.Α.Ε.Δ. καταγράφονται και τα άτομα που δεν αναζητούν ουσιαστικά εργασία, τα 

οποία ανήκουν στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό (π.χ. νοικοκυρές, εισοδηματίες, 

απασχολούμενοι σε καθεστώς αδήλωτης εργασίας,  κλπ). 

 

Στον επόμενο πίνακα 7  παρουσιάζεται η κατανομή ανά ηλικιακή κατηγορία στην οποία 

ανήκουν οι καταγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ. άνεργοι του Δήμου Αρταίων. Για την καλύτερη 

απεικόνιση δίνεται το σχετικό διάγραμμα 6.  

 

Πίνακας 7: Άνεργοι ανά ηλικιακή κατηγορία  

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

< 20 35 

20 - 24 433 

25 - 29 738 

30 - 44  2.034 

45 - 54  1.162 

55 - 64  739 

65+ 79 

ΣΥΝΟΛΟ 5.220 

ΟΑΕΔ 2018 
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ΟΑΕΔ 2018 

 

Σε σχέση με την διάρθρωση της ανεργίας ανά ηλικιακή ομάδα που παρουσιάζεται στον 

προηγούμενο πίνακα 7, διαπιστώνεται ότι η ανεργία στο Δήμο Αρταίων πλήττει ιδιαίτερα τις 

παραγωγικές ηλικίες από 30 – 45 ετών, ενώ πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας έχει και η 

ηλικιακή ομάδα 45-54. 

 

Στον επόμενο πίνακα 8 παρουσιάζεται, για τους καταγεγραμμένους στον Ο.Α.Ε.Δ. ανέργους 

του Δήμου Αρταίων, το εκπαιδευτικό τους επίπεδο. Για την καλύτερη απεικόνιση δίνεται το 

σχετικό διάγραμμα 7.  

 

Πίνακας 8: Άνεργοι ανά Εκπαιδευτικό Επίπεδο  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 116 

Α' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.661 

Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2.432 

Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.011 

ΣΥΝΟΛΟ 5.220 

ΟΑΕΔ 2018 

 

< 20

20 - 24

25 - 29

30 - 44

45 - 54

55 - 64

65+

35

433

738

2.034

1.162

739

79

Διάγραμμα 6: ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
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Από τον ανωτέρω πίνακα 8 προκύπτει ότι η ανεργία πλήττει κυρίως τους απόφοιτους 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ακολουθούν οι απόφοιτοι της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Στη συνέχεια, όπως διαπιστώνεται από τον επόμενο πίνακα 9, η ανεργία στο Δήμο Αρταίων, 

όπως και σε γενικότερο επίπεδο, τείνει να αποκτήσει χαρακτηριστικά διαχρονικότητας 

(αεργίας), αφού η συντριπτική πλειοψηφία των καταγεγραμμένων στον Ο.Α.Ε.Δ. ανέργων, 

βρίσκονται σ’ αυτό το καθεστώς για πάνω από δύο (2) έτη. 

Πίνακας 9: Διάρκεια Ανεργίας σε μήνες  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ 

ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

< = 6 1.511 

7 - 12 647 

13 - 18 460 

19 - 24 448 

25+ 2.154 

ΣΥΝΟΛΟ 5.220 

 

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διάγραμμα 7: ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΥΝΟΛΟ
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Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφέρουμε ότι στον Ο.Α.Ε.Δ. καταγράφονται και τα 

άτομα που δεν αναζητούν εργασία, τα οποία ανήκουν στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό 

και ουσιαστικά είναι σε κατάσταση αεργίας.  

 

Διάγραμμα 8: Αριθμός ανέργων ανά χρονικό διάστημα ανεργίας, ΟΑΕΔ 2018 

 

 

Τέλος, σε σχέση με τις ειδικότητες που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία του Ο.Α.Ε.Δ., αυτές αφορούν κυρίως σε ανειδίκευτους εργάτες 

και μικροεπαγγελματίες σε εργάτες οικοδομικών και άλλων δομικών έργων, σε 

ανειδίκευτους εργάτες μεταποίησης και μεταφορών, σε υπαλλήλους γραφείου, σε 

εκπαιδευτικούς και σε πωλητές (βλ. Πίνακα 10 και Πίνακα 11).  

 

Πίνακας 10: Ταξινόμηση ανέργων ανά ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ κατηγορία επαγγελμάτων (1ψήφια κατάταξη) στο 

Δήμο Αρταίων  

Α/Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ:  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 11 

2 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 647 

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 396 

4 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 859 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

< = 6 7 - 12 13 - 18 19 - 24 25+

ΣΥΝΟΛΟ
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5 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1080 

6 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ,  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ,  ΔΑΣΟΚΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΣ 11 

7 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 659 

8 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ) 279 

9 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 1278 

 ΣΥΝΟΛΟ 5220 

ΟΑΕΔ 2018 

 

Πίνακας 11: Ταξινόμηση ανέργων ανά ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ/ ΠΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ κατηγορία επαγγελμάτων 

(2ψήφια κατάταξη) 

Α/Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ:  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1 

 
ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10 ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ) 3 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 9 ΠΡΟΣΩΠΑ) 6 

2 ΦΥΣΙΚΟΙ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 96 

 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 57 

 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ, ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 65 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 208 

 ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 30 

 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Μ.Α.Κ. 191 

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 3 

 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 86 

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 187 
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 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 25 

 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ, 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΑΙ 
ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 95 

4 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 99 

 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 720 

 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 40 

5 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 5 

 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 582 

 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 43 

 ΜΟΝΤΕΛΑ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 450 

6 ΓΕΩΡΓΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 6 

 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ Κ.Π.Α.Ε. 2 

 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΑΛΙΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 2 

7 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 2 

 ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ, ΛΑΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 4 

 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 454 

 ΧΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΙ , ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 32 

 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ  ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 89 

 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ 
ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 5 

 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 54 

 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ, ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 5 

 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 14 

8 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 27 

 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΑ 3 

 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ 

2 



Στρατηγική για τη ΒΑΑ του Δήμου Αρταίων                                                                          Σελίδα 32 από 172 
 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 

 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ: ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2 

 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 
ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3 

 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 1 

 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ) ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Μ.Α.Κ. 3 

 ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 238 

9 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 418 

 ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ, ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ Κ.Π.Α.Ε. 231 

 ΑΝΙΔΕΙΚΕΥΤΟΥ ΑΓΡΕΡΓΑΤΕΣ, ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 49 

 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 240 

 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 341 

 ΣΥΝΟΛΟ  5.220 

ΟΑΕΔ 2018 

 

Δυστυχώς, ο ΟΑΕΔ δεν ήταν σε θέση να μας δώσει στοιχεία για τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

των ανέργων του Δήμου Αρταίων: 

1. Προσόντα ανέργων (αριθμός ανέργων που διαθέτουν γνώση χρήσης Η/Υ, γνώση αγγλικών, 

γνώση 2ης ξένης γλώσσας κ.λπ.).  

2. Αριθμός Κενών Θέσεων Εργασίας: (προσφερόμενες θέσεις εργασίας και ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ που απευθύνονται, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  

που ανήκουν), 

στοιχεία, που θα βοηθούσαν να εξάγουμε συμπεράσματα για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 

ανεργίας: όπως είναι η σχέση προσόντων - ανεργίας, η ποιότητα προσφερόμενων θέσεων 

εργασίας, η ποιοτική σχέση προσφοράς και ζήτησης εργασίας  κ.λπ.. 
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                          2.3. Οικονομικές Δραστηριότητες και Τοπική Οικονομία  

Ένα από τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την οικονομική ευημερία μιας περιοχής είναι 

το παραγόμενο στην περιοχή αυτή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Τα στοιχεία που 

παρατίθενται στη συνέχεια αναφορικά με το ΑΕΠ προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική 

Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και αφορούν στο ΑΕΠ που παράγει η οικονομία της ΠΕ Άρτας συνολικά, αφού 

δεν παρέχονται τέτοια στοιχεία σε επίπεδο Δήμων. Για τους σκοπούς όμως της παρούσας 

εργασίας τα στοιχεία αυτά υιοθετούνται διότι, το μεγαλύτερο μέρος της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας επικεντρώνεται στα όρια του Δήμου Αρταίων.  

Στον ακόλουθο πίνακα 12 παρουσιάζεται το ύψος του παραγόμενου ΑΕΠ για τους τέσσερις 

ηπειρώτικους νομούς, καθώς και αυτό σε επίπεδο Περιφέρειας Ηπείρου συνολικά, αλλά και 

σε επίπεδο χώρας, κατά την περίοδο 2000 – 2014 (τα στοιχεία του πίνακα αυτού αντιστοιχούν 

σε στρογγυλοποιημένες τρέχουσες τιμές εκατομμυρίων ευρώ). 

Πίνακας 12: ΑΕΠ των τεσσάρων ηπειρώτικων ΠΕ, της ΠΗ και της Ελλάδας 

  Άρτα Πρέβεζα Θεσπρωτία Ιωάννινα Ήπειρος ΕΛΛΑΔΑ 

2000 594 592 609 1.601 3.396 141.247 

2001 630 610 656 1.743 3.639 152.194 

2002 724 638 703 1.901 3.967 163.461 

2003 787 710 769 2.037 4.303 178.905 

2004 778 705 777 2.162 4.422 193.716 

2005 823 698 710 2.283 4.514 199.242 

2006 878 759 694 2.458 4.789 217.862 

2007 898 811 741 2.580 5.029 232.695 

2008 899 834 801 2.623 5.158 241.990 

2009 910 831 724 2.560 5.025 237.534 

2010 919 822 726 2.463 4.930 226.031 

2011* 845 783 660 2.323 4.611 207.029 

2012* 785 712 622 2.068 4.187 191.204 

2013* 770 747 564 1.908 3.989 180.654 

2014* 721 705 565 1.956 3.947 177.941 

* Προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. έως 01/2018 
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Από την επεξεργασία και μελέτη των στοιχείων του παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα 

παρακάτω χρήσιμα συμπεράσματα: 

• Σε επίπεδο ΠΕ, η ΠΕ Άρτας κατέχει τη δεύτερη θέση ως προς τη διαμόρφωση του ΑΕΠ της 

Περιφέρειας Ηπείρου. Την τρίτη και τέταρτη θέση με μικρή διαφορά από την ΠΕ Άρτας 

καταλαμβάνουν η ΠΕ Πρέβεζας και Θεσπρωτίας αντίστοιχα. Την πρώτη θέση με διαφορά 

κατέχει η ΠΕ Ιωαννίνων. 

• Η συμμετοχή της ΠΕ Άρτας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου κατά την 

περίοδο 2000 – 2014 ήταν κατά μέσο όρο 7,97% ετησίως. Αντίστοιχα, η συμμετοχή της ΠΕ 

Άρτας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας κατά την ίδια χρονική περίοδο ήταν κατά μέσο 

όρο 0,4%. 

Στο διάγραμμα 9 που ακολουθεί παρουσιάζεται η συνεισφορά των τεσσάρων ΠΕ της 

Περιφέρειας Ηπείρου στη διαμόρφωση του περιφερειακού ΑΕΠ, συνολικά για τη χρονική 

περίοδο 2000 – 2014. 

 

 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. έως 01/2018 

 

Γενικά το ΑΕΠ της ΠΕ Άρτας, για όλη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο 2000 – 2014 συνολικά, 

σε απόλυτους αριθμούς αυξανόταν έως το έτος 2010. Από το έτος 2010 και μετά το ΑΕΠ της 

ΠΕ Άρτας βαίνει μειούμενο, όπως περίπου αντίστοιχα γίνεται και συνολικά με το ΑΕΠ της 

18%

17%

16%

49%

Διάγραμμα 9: ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ 4 ΠΕ ΤΗΣ ΠΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΕΠ (2000-2014)

Άρτα

Πρέβεζα

Θεσπρωτία

Ιωάννινα
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Περιφέρειας Ηπείρου, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης που ενέσκηψε στη χώρα.  

 

Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι παρά την παρατηρούμενη μείωση σε απόλυτους αριθμούς 

του ΑΕΠ της ΠΕ Άρτας κατά την περίοδο 2010 – 2014, αν αυτό εξεταστεί ως ποσοστό 

συμμετοχής του στο ΑΕΠ που παράχθηκε την ίδια περίοδο σε επίπεδο Περιφέρειας Ηπείρου 

παρατηρούμε ότι διατηρήθηκε σε επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα συγκριτικά με αυτά της 

περιόδου πριν της οικονομικής κρίσης (2000 – 2009). 

 

Το ΑΕΠ της ΠΕ Ιωαννίνων, ως η πιο αστικοποιημένη περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου που το 

παραγόμενο ΑΕΠ της καθορίζει σε σημαντικό βαθμό το περιφερειακό ΑΕΠ, όπως και αυτό της 

Περιφέρειας Ηπείρου αλλά και το εθνικό ΑΕΠ έφτασαν στις μέγιστες τιμές τους το έτος 2008, 

μετά από συνεχόμενη αύξηση κατά την περίοδο 2000 – 2008 και από το έτος 2009 αρχίζει η 

συνεχόμενη πτώση των αντίστοιχων ΑΕΠ. 

 

Από την παρατήρηση αυτή συνάγεται το συμπέρασμα ότι η οικονομική κρίση άρχισε να 

πλήττει νωρίτερα τις πιο αστικοποιημένες περιοχές, οι οποίες, εκτός των άλλων, 

χαρακτηρίζονται από σημαντική διακίνηση – ανακύκλωση του ήδη παραγόμενου πλούτου, σε 

σχέση με τις λιγότερο αστικοποιημένες περιοχές, όπως η ΠΕ  Άρτας, στις οποίες υπάρχει 

σημαντική παραγωγή πλούτου, χαρακτηριστικό ανθεκτικότητας μιας περιοχής. 

 

Ένα δεύτερο φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό της οικονομίας μιας περιοχής, που μετρά το 

βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της είναι το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκ 

ΑΕΠ). 

 

Γενικά, η Περιφέρεια Ηπείρου ανήκει σήμερα στις λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες της 

χώρας, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μικρότερο του 50% (!) του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

των 28 χωρών – μελών. 

 

Τα στοιχεία που παρατίθενται στη συνέχεια αναφορικά με το κκ ΑΕΠ προέρχονται από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και αφορούν στην οικονομία της ΠΕ Άρτας συνολικά, 

αφού δεν παρέχονται τέτοια στοιχεία σε επίπεδο Δήμων, αλλά, για τους λόγους που 

προαναφέρθηκαν υιοθετούνται, στα πλαίσια της παρούσας μελέτης. 
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Στον ακόλουθο πίνακα 13 παρουσιάζεται το ύψος του κκ ΑΕΠ για την ΠΕ Άρτας, την 

Περιφέρειας Ηπείρου, αλλά και σε επίπεδο χώρας, κατά την περίοδο 2000 – 2014 και γίνεται 

σύγκριση του τοπικού και του περιφερειακού κκ ΑΕΠ ως προς το κκ εθνικό ΑΕΠ (οι τιμές του 

πίνακα αυτού αντιστοιχούν σε τρέχουσες τιμές εκφρασμένες σε ευρώ). 

 

Πίνακας 13: κκ ΑΕΠ ΠΕ Άρτας, ΠΗ, Ελλάδας- συγκριτικά στοιχεία 

Έτη Άρτα Ήπειρος ΕΛΛΑΔΑ Τοπικό κκ ΑΕΠ ως 

ποσοστό του 

Περιφερειακού  

Τοπικό 

κκ ΑΕΠ 

ως 

ποσοστό 

του 

Εθνικού 

Περιφερειακό 

κκ ΑΕΠ ως 

ποσοστό του 

Εθνικού 

2000 8.152 10.027 13.071 81,30% 62,37% 76,71% 

2001 8.572 10.668 14.011 80,35% 61,18% 76,14% 

2002 9.775 11.591 14.994 84,33% 65,19% 77,30% 

2003 10.703 12.578 16.371 85,09% 65,38% 76,83% 

2004 10.657 12.919 17.683 82,49% 60,27% 73,06% 

2005 11.355 13.171 18.134 86,21% 62,62% 72,63% 

2006 12.184 13.948 19.769 87,35% 61,63% 70,55% 

2007 12.512 14.613 21.061 85,62% 59,41% 69,39% 

2008 12.601 14.960 21.845 84,24% 57,69% 68,48% 

2009 12.812 14.540 21.386 88,11% 59,91% 67,99% 

2010 13.037 14.240 20.324 91,56% 64,15% 70,06% 

2011* 12.095 13.328 18.643 90,75% 64,88% 71,49% 

2012* 11.377 12.162 17.311 93,54% 65,72% 70,25% 

2013* 11.331 11.662 16.475 97,17% 68,78% 70,78% 

2014* 10.760 11.606 16.336 92,71% 65,86% 71,05% 

* Προσωρινά στοιχεία από ΕΛ.ΣΤΑΤ. που ισχύουν έως 01/2018 

 

Από την παράθεση των ανωτέρω στοιχείων παρατηρούμε ότι το κατά κεφαλή τοπικό ΑΕΠ, 

καθ’όλη την περίοδο 2000 – 2014 κυμάνθηκε σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με 

το αντίστοιχο κατά κεφαλή ΑΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου και σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα 
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σε σχέση με το μέσο κκ ΑΕΠ της χώρας. 

Επιπλέον, η συγκριτική θέση της ΠΕ Άρτας και κατά συνέπεια και του Δήμου Αρταίων 

παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα και ελαφρώς αναβαθμισμένη το έτος 2014, σε σχέση 

με το 2010. Παρόμοια τάση παρουσιάζει και η συγκριτική θέση της Περιφέρειας Ηπείρου 

σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας. Δηλαδή, η ανάπτυξη, όπως αυτή εκφράζεται από τους 

παραπάνω οικονομικούς δείκτες, που παρατηρήθηκε στο πρώτο μισό της προηγούμενης 

δεκαετίας, στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης, μειώθηκε. 

Τέλος, ένα επιπλέον φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό της οικονομίας μιας περιοχής που μετρά 

τη συνεισφορά τομέων ή κλάδων παραγωγής στο τοπικό ΑΕΠ είναι η Ακαθάριστη 

Προστιθέμενη Αξία (Α.Π.Α.). 

 

Βάσει των διαθέσιμων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) στοιχείων, που και πάλι 

αφορούν στην οικονομία της ΠΕ Άρτας συνολικά, στον επόμενο πίνακα 13 που ακολουθεί, 

παρουσιάζεται το ύψος της τοπικής ΑΠΑ (ΠΕ Άρτας), της Περιφέρειας Ηπείρου, αλλά και 

αυτής σε επίπεδο χώρας, κατά την περίοδο 2000 – 2015, καθώς και η σύνθεσή της ανά τομέα 

παραγωγής (οι τιμές του πίνακα αυτού αντιστοιχούν σε τρέχουσες τιμές εκφρασμένες σε 

εκατομμύρια ευρώ). Η συνολική τοπική και περιφερειακή ΑΠΑ του επόμενου πίνακα 13 

παρουσιάζονται σε απόλυτες τιμές.  

 

Οι κλάδοι της οικονομίας που αθροίζονται προκειμένου να διαμορφωθεί το ύψος της ΑΠΑ 

που προέρχεται από τον Πρωτογενή Τομέα Παραγωγής είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία, η 

δασοκομία και η αλιεία.  

 

Το ύψος της ΑΠΑ του Δευτερογενούς Τομέα Παραγωγής διαμορφώνεται κυρίως από τη 

συμβολή τεσσάρων μεγάλων ομάδων δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα των οικονομικών 

κλάδων που αφορούν στην εξόρυξη ορυκτού πλούτου (ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, αλυκές 

κ.α.), στην μεταποίηση, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, διανομή νερού, φυσικού 

αερίου κ.α. και τέλος στις κατασκευές –τεχνικά έργα.  

 

Αντίστοιχα, οι οικονομικές δραστηριότητες που συμβάλουν στη διαμόρφωση του ύψους της 

ΑΠΑ του Τριτογενούς Τομέα Παραγωγής είναι οι μεταφορές, το εμπόριο (χονδρικό και 

λιανικό), οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, ο 

τουρισμός και η παροχή υπηρεσιών εστίασης, ενημέρωσης και επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και 
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αναψυχής, οι ελεύθεροι επαγγελματίες (δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί) που παρέχουν 

επιστημονικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες και οι κρατικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας, 

δικαιοσύνης, εσωτερικής ασφάλειας, εθνικής άμυνας κ.λ.π. 

 

 

Πίνακας 14: ΑΠΑ ΠΕ Άρτας, ΠΗ, Ελλάδας ανά τομέα παραγωγής 

  ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

ΕΤΗ Άρτα Ήπειρ

ος 

ΕΛΛΑΔ

Α 

Άρτα Ήπειρος ΕΛΛΑΔΑ Άρτα Ήπειρος ΕΛΛΑΔΑ Άρτα Ήπειρ

ος 

ΕΛΛΑΔΑ 

2000 90 344 7.677 111 615 26.480 329 2.074 92.024 531 3.033 126.181 

2001 103 371 7.918 109 677 29.423 349 2.190 98.129 561 3.239 135.470 

2002 115 375 8.152 142 763 31.775 389 2.401 105.871 646 3.538 145.797 

2003 121 405 8.945 173 883 36.707 413 2.573 114.862 706 3.861 160.513 

2004 84 361 8.282 191 921 39.410 426 2.707 127.081 702 3.990 174.773 

2005 98 376 8.536 178 886 35.474 462 2.790 134.810 739 4.051 178.821 

2006 85 312 6.974 221 1.073 43.545 472 2.859 142.528 778 4.243 193.047 

2007 82 295 7.068 197 982 41.881 513 3.158 156.318 792 4.436 205.267 

2008 67 280 6.793 174 836 37.895 554 3.441 169.130 795 4.557 213.819 

2009 77 300 6.663 164 823 36.375 573 3.370 169.353 813 4.493 212.391 

2010 74 295 6.519 158 702 31.255 580 3.358 161.870 812 4.355 199.644 

2011* 77 272 6.109 126 648 28.326 539 3.132 147.474 743 4.052 181.909 

2012* 73 274 6.191 133 635 27.392 487 2.792 135.397 693 3.701 168.979 

2013* 77 264 5.794 155 627 26.491 451 2.647 127.951 683 3.538 160.237 

2014* 88 291 6.070 109 571 25.276 451 2.634 126.567 647 3.496 157.913 

2015* 83 301 6.608 108 525 24.325 442 2.607 124.774 633 3.433 155.707 

* Προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. έως 01/2018 
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Βάσει των στοιχείων του ανωτέρω πίνακα, προκύπτει το ακόλουθο διάγραμμα 10, στο οποίο 

παρουσιάζεται η κατανομή της τοπικής ΑΠΑ (ΠΕ Άρτας) ανά τομέα παραγωγής για την 

περίοδο 2000 – 2015 σε απόλυτους αριθμούς. 

 

 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. έως 01/2018 

 

Γενικά, από την επεξεργασία και μελέτη των στοιχείων του ανωτέρω πίνακα και 

διαγράμματος προκύπτουν συμπεράσματα ανάλογα με αυτά που αναφέρθηκαν για το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και σχετίζονται με τη διαχρονική εξέλιξη της ΑΠΑ κατά την 

περίοδο 2000 – 2015. Σήμερα, μετά τη συνεχόμενη μείωση τόσο της τοπικής όσο και της 

περιφερειακής ΑΠΑ που άρχισε να συντελείται από το έτος 2010 και μετά, σαν συνέπεια της 

οικονομικής κρίσης, προσέγγισε, σε απόλυτα μεγέθη, τα επίπεδα του έτους περίπου του 

2002. 
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Διάγραμμα 10: Τοπική ΑΠΑ ανά τομέα παραγωγής για την ΠΕ 
Άρτας (2000-2015)
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Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της τοπικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) που 

παράγεται στην ΠΕ Άρτας, το έτος 2015, το πιο πρόσφατο βάσει των διαθέσιμων από την 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεδομένων, στον πρωτογενή τομέα παράγεται το 13,14%, στον δευτερογενή το 

17,10% και στον τριτογενή τομέα το 69,76%. 

 

 

Παρατηρούμε δηλαδή ότι, κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο (2010-2015) σημειώθηκε 

μια γενικότερη μείωση της συνεισφοράς του πρωτογενούς τομέα.  

 

Σε σχέση με τη συνεισφορά του δευτερογενούς τομέα παραγωγής, την περίοδο μετά το έτος 

2010 (περίοδος οικονομικής κρίσης), παρατηρείται σημαντική μείωση (σχεδόν 

υποδιπλασιασμός) κι έρχεται στα επίπεδα του έτους 2001, μετά από μια περίοδο (2001 – 

2008) σταθερής ανοδικής της πορείας. 

 

Το σημαντικότερο όμως είναι η ταυτόχρονη αυξομείωση της συνεισφοράς του τριτογενή 

τομέα στο τοπικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του νομού καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εξεταζόμενης περιόδου, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης 

από το 2010 και μετά επηρέασαν την ανοδική πορεία όλων των κλάδων της οικονομίας.  

 

Αν και με αργούς ρυθμούς ο πρωτογενής τομέας είναι ο μοναδικός που παρουσιάζει ανοδική 

πορεία τα τελευταία 2 έτη (2014-15) τουλάχιστο σε επίπεδο ΠΗ και χώρας.  

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Όπως προκύπτει από τα προηγούμενα (βλ. πίνακα 14), κατά το έτος 2015, σε τοπικό επίπεδο 

(ΠΕ Άρτας), από τις διάφορες δραστηριότητες του Δευτερογενούς Τομέα Παραγωγής 

παρήχθησαν συνολικά 108.000.000 €, κάτι που σημαίνει ότι η συμβολή του Δευτερογενούς 

Τομέα Παραγωγής στη διαμόρφωση του τοπικού ΑΕΠ (ΑΕΠ ΠΕ Άρτας) ήταν της τάξης του 

17,10%. Από τους τέσσερις προαναφερόμενους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων που 

καθορίζουν το ύψος της τοπικής ΑΠΑ του Δευτερογενούς Τομέα Παραγωγής, την μεγαλύτερη 

συνεισφορά, διαχρονικά, έχει ο κλάδος της μεταποίησης και ακολουθεί αυτός της 
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ενέργειας και των κατασκευών.  

 

Στον πίνακα 17 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η διαχρονική συνεισφορά των διάφορων 

οικονομικών δραστηριοτήτων – κλάδων στη διαμόρφωση του ύψους της τοπικής ΑΠΑ του 

Δευτερογενούς Τομέα Παραγωγής κατά την περίοδο 2000 – 2015 (στοιχεία από ΕΛ.ΣΤΑΤ., 

εκφρασμένα σε τρέχουσες τιμές εκατομμυρίων € και κατόπιν ιδίας επεξεργασίας). 

 

 

 

 

Πίνακας 17: Συνεισφορά κλάδων στη διαμόρφωση της τοπικής ΑΠΑ του Δευτερογενούς 

Τομέα Παραγωγής 

ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑ 

2ΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 

ΠΕ ΑΡΤΑΣ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣ

Η  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ (Ορυχεία, 

Λατομεία, Ενέργεια, 

Διανομή Νερού, Φυσικού 

Αερίου, κα) 

2000 111 34 52 26 

2001 109 40 42 27 

2002 142 47 61 34 

2003 173 59 73 40 

2004 191 55 97 39 

2005 178 58 74 47 

2006 221 56 121 44 

2007 197 72 89 36 

2008 174 68 79 27 

2009 164 60 68 35 

2010 158 64 59 34 

2011* 126 68 40 19 

2012* 133 64 39 30 

2013* 155 62 56 36 
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2014* 109 62 14 34 

2015* 108 61 18 29 

* Προσωρινά στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ, έως 01/2018, ιδία επεξεργασία 

 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Επιμελητηρίου Άρτας (Ιανουάριος 2018) και κατόπιν 

ιδίας επεξεργασίας, προέκυψε ότι στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Αρταίων λειτουργούν 

σήμερα περίπου 4.260 συνολικά επιχειρήσεις, διαφόρων νομικών μορφών, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους των οικονομικών δραστηριοτήτων, τόσο του 

Δευτερογενούς όσο και του Τριτογενούς Τομέα Παραγωγής.  

 

Από τις 4.260 συνολικά επιχειρήσεις που σήμερα λειτουργούν εντός των γεωγραφικών ορίων 

του Δήμου Αρταίων, οι περίπου 858 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε διάφορους 

οικονομικούς κλάδους του Δευτερογενούς Τομέα Παραγωγής, ήτοι ποσοστό 20,14% και οι 

υπόλοιπες 3.402 επιχειρήσεις, ήτοι ποσοστό 79,86% δραστηριοποιούνται στον Τριτογενή 

Τομέα (στοιχεία από Επιμελητήριο Άρτας, κατόπιν ιδίας επεξεργασίας). 

 

Μεγάλος αριθμός των μεταποιητικών μονάδων σχετίζεται με την εκμετάλλευση, επεξεργασία 

και αξιοποίηση των παραγόμενων από τον Πρωτογενή Τομέα προϊόντων, κυρίως για την 

παραγωγή τυροκομικών προϊόντων, κρεάτων και ζωοτροφών.  

 

Βάσει του ποσοστού συμμετοχής του Δευτερογενούς Τομέα στη διαμόρφωση του ύψους της 

συνολικής τοπικής ΑΠΑ, θα λέγαμε ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται από λίγες επιχειρήσεις, 

μικρού μεγέθους που στη μεγάλη πλειοψηφία τους είναι οικογενειακές. Η διοίκηση αυτών 

γίνεται από τους ίδιους τους επιχειρηματίες και όχι από επαγγελματίες μάνατζερ. Λόγω 

ακριβώς του μικρού αυτού μεγέθους τους δεν μπορούν να πετύχουν οικονομίες κλίμακας, 

γεγονός που θα καθιστούσε τα προϊόντα τους ανταγωνιστικά τόσο απέναντι στα προϊόντα 

των χωρών χαμηλότερου εργατικού κόστους όσο και στα προϊόντα των ανεπτυγμένων χωρών. 

 

Σε σχέση με την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής θα 

λέγαμε ότι αυτή είναι σχετικά μικρή και εντοπίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε αγροτικά 

προϊόντα, νωπά και μεταποιημένα. Μικρότερη εξαγωγική δραστηριότητα παρατηρείται σε 

προϊόντα όπως οικοδομικά υλικά, πολλαπλασιαστικό υλικό- φυτώρια, άλλες κατασκευές-
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ανελκυστήρες, μουσαμάδες (στοιχεία από Επιμελητήριο Άρτας). Σύμφωνα με στοιχεία του 

Επιμελητηρίου Άρτας έως τον  01/2018, 44 επιχειρήσεις ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα. 

 

Τα αγροτικά προϊόντα για τα οποία υπάρχει εξαγωγική δραστηριότητα είναι κυρίως τα 

εσπεριδοειδή, τα τυροκομικά προϊόντα, οι ελιές/ελαιόλαδο, τα φρούτα και τα λαχανικά. Οι 

εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων βασίζονται σε μεμονωμένες ιδιωτικές πρωτοβουλίες 

και γίνονται με τρόπο που σαφέστατα επιδέχεται βελτίωσης: α) μέσω επιτυχημένων 

συνεργατικών σχημάτων που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μεταξύ των μεμονωμένων 

αγροτών, β) μέσω της ενίσχυσης της παραγωγής μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων. 

Επομένως, παραμένει ζητούμενο η ενίσχυση της υγιούς και εξωστρεφούς 

επιχειρηματικότητας. 

 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Όπως προκύπτει από τα οικονομικά μεγέθη που είδαμε προηγουμένως (βλ. Πίνακα 14), ο 

Τριτογενής Τομέας Παραγωγής, σε σύγκριση με τους άλλους δύο Τομείς Παραγωγής, 

διαχρονικά έρχεται πρώτος ως προς τη διαμόρφωση της τοπικής συνολικής ΑΠΑ (ΠΕ Άρτας). 

Το ίδιο συμβαίνει σε επίπεδο Περιφέρειας Ηπείρου, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. 

 

Συγκεκριμένα, σε τοπικό επίπεδο (ΠΕ Άρτας), από τις διάφορες δραστηριότητες του 

Τριτογενούς Τομέα Παραγωγής το 2015 παρήχθησαν συνολικά 442.000.000 €, κάτι που 

σημαίνει ότι η συμβολή του Τριτογενούς Τομέα Παραγωγής στη διαμόρφωση του τοπικού 

ΑΕΠ (ΑΕΠ ΠΕ Άρτας) ήταν της τάξης του 69,76%.  

 

Στον πίνακα 18 που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική συνεισφορά των διάφορων 

οικονομικών δραστηριοτήτων – κλάδων στη διαμόρφωση του ύψους της τοπικής ΑΠΑ του 

Τριτογενούς Τομέα Παραγωγής κατά την περίοδο 2000 – 2015 (στοιχεία από ΕΛ.ΣΤΑΤ., 

εκφρασμένα σε τρέχουσες τιμές εκατομμυρίων €). 

 

Πίνακας 18: Συνεισφορά κλάδων στη διαμόρφωση της τοπικής ΑΠΑ του Τριτογενούς 

Τομέα Παραγωγής 



Στρατηγική για τη ΒΑΑ του Δήμου Αρταίων                                                                          Σελίδα 44 από 172 
 

ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΤΟΠΙΚΗ  

ΑΠΑ 

3ΓΕΝΟΥ

Σ 

ΤΟΜΕΑ  

ΠΕ 

ΑΡΤΑΣ 

ΧΟΝΔΡΙΚΟ, 

ΛΙΑΝΙΚΟ  

ΕΜΠΟΡΙΟ-

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤ

ΟΣ 

 ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕ

Σ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕ

Σ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚ

ΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

,ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ

ΑΣ ΚΑΙ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ

Σ, 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

, ΤΕΧΝΙΚΕΣ, 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

2000 329 116 100 70 28 15 

2001 349 117 113 74 27 18 

2002 389 120 128 81 41 19 

2003 413 138 135 83 40 16 

2004 426 141 137 90 38 20 

2005 462 150 143 102 46 21 

2006 472 153 139 105 51 24 

2007 513 173 144 121 46 29 

2008 554 177 171 134 44 30 

2009 573 165 178 136 64 29 

2010 580 167 176 153 53 31 

2011* 539 151 185 141 39 23 

2012* 487 121 165 146 34 21 

2013* 451 112 153 138 29 19 

2014* 451 116 153 133 29 19 

2015* 442 112 148 128 33 21 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. έως 01/2018 

 

Αν και το ύψος της ΑΠΑ του Τριτογενούς Τομέα Παραγωγής χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

πολυκλαδικότητα, από επεξεργασία των στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του προηγούμενου πίνακα, 

προέκυψε ότι, σε τοπικό επίπεδο (ΠΕ Άρτας), μετά τις  δημόσιες υπηρεσίες, την μεγαλύτερη 

συνεισφορά στη διαμόρφωση του ύψους της τοπικής ΑΠΑ, διαχρονικά, παρουσιάζει ο 

κλάδος του εμπορίου (χονδρικό και λιανικό), καθώς και ο κλάδος της παροχής υπηρεσιών 

εστίασης και τουρισμού. 
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Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε και από την επεξεργασία των στοιχείων από το 

Επιμελητήριο Άρτας, αναφορικά με τη διάρθρωση των ιδιωτικών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον Τριτογενή Τομέα Παραγωγής. Από τις 3.402 συνολικά ιδιωτικές 

επιχειρήσεις του Τριτογενούς Τομέα που λειτουργούν εντός των γεωγραφικών ορίων του 

Δήμου Αρταίων, οι 1.821 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους κλάδους του εμπορίου και 

οι 1.581 στον κλάδο των υπηρεσιών, όπου εντάσσονται και οι επιχειρήσεις εστίασης και 

τουρισμού (οι οποίες σύμφωνα με στοιχεία του Επιμελητηρίου Άρτας για το σύνολο της ΠΕ 

Άρτας είναι 944).  

 

Από στοιχεία του Επιμελητηρίου της Άρτας προκύπτει πως η διακοπή των οικονομικών 

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων της Π.Ε. Άρτας είχε αύξουσα τάση την πενταετία από το 

2008 μέχρι 2012. Συγκεκριμένα, το σύνολο των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία 

τους ήταν 989 επιχειρήσεις, που αποτελεί πολύ μεγάλο αριθμό συγκριτικά με το σύνολο των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας. 

 

Ευτυχώς, την πενταετία από το 2013 έως σήμερα, η εικόνα αλλάζει. Σύμφωνα με το 

Επιμελητήριο Άρτας έχουν διακόψει τη λειτουργία τους 530 (119 Τμήμα Υπηρεσιών, 212 

Εμπορικό Τμήμα και 119 Τμήμα Μεταποίησης) επιχειρήσεις (δηλαδή σχεδόν ο μισός αριθμός 

επιχειρήσεων από την προηγούμενη πενταετία). Ακόμα πιο αισιόδοξες γίνονται οι 

προβλέψεις αν συνυπολογίσει κανείς τον αριθμό των επιχειρήσεων που έκαναν έναρξη την 

τελευταία πενταετία, που είναι συνολικά 841 (385 Τμήμα Υπηρεσιών, 338 Εμπορικό Τμήμα 

και 118 Τμήμα Μεταποίησης) επιχειρήσεις, αριθμός μεγαλύτερος από αυτόν των διακοπών.   

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να παραθέσουμε πιο εξειδικευμένα στοιχεία για τον κλάδο 

τουρισμού μιας και αποτελεί έναν από τους τομείς που προτείνονται για ανάπτυξη. Σύμφωνα 

με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η δυναμικότητα των συλλογικών τουριστικών καταλυμάτων το 2011 

στην  Ήπειρο φαίνεται στον Πίνακα 19 και ήταν ως εξής: 
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Πίνακας 19: Δυναμικότητα συλλογικών τουριστικών καταλυμάτων το 2011 στην  Ήπειρο 

 Αριθμός καταλυμάτων 

Ξενοδοχεία και 
ομοειδή καταλύματα 

Τουριστικά 
Κάμπινγκ 

Σύνολο 

Ήπειρος 1.605 14 1.619 

Άρτα 32 0 32 

Θεσπρωτία 344 5 349 

Ιωάννινα 416 1 417 

Πρέβεζα 813 8 821 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011 

 

Ενώ, σύμφωνα με στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), το έτος 2015, οι 

διανυκτερεύσεις σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) στην  Ήπειρο 

καταγράφονται στον Πίνακα 20, και είχαν ως εξής:  

 

Πίνακας 20: Διανυκτερεύσεις σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου ανά ΠΕ, ανά Δήμο 

και στην ΠΗ το 2015 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ / ΔΗΜΟΣ 
Διανυκτερεύσει
ς ημεδαπών 

Διανυκτερεύσεις 
αλλοδαπών 

Διανυκτερεύσει
ς Σύνολο 

Ποσοστό (%) 
συνολικών 
διαθέσιμων 
κλινών όπου 
αναφέρονται 
τα στοιχεία 

ΣΥΝΟΛΟ 610.290 281.936 892.226 76,0 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 395.509 63.122 458.631 70,3 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 341.291 50.546 391.837 91,4 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 5.840 1.460 7.300 60,3 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 22.730 6.438 29.168 38,0 

ΔΗΜΟΙ ΖΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΔΩΔΩΝΗΣ, 
ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

775 393 1.168 51,6 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 4.711 607 5.318 45,7 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 20.162 3.678 23.840 72,6 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 48.776 4.453 53.229 89,8 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 47.497 4.285 51.782 97,2 

ΔΗΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΑΙ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

1.279 168 1.447 62,7 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ         
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 61.573 49.465 111.038 62,9 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 60.823 49.371 110.194 63,1 

ΔΗΜΟΙ ΣΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 750 94 844 59,3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 104.432 164.896 269.328 90,4 

ΔΗΜΟΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΖΗΡΟΥ 72.994 32.757 105.751 94,5 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 31.438 132.139 163.577 85,2 

Στοιχεία από Ξ.Ε.Ε. 2015 

 

Από τον παραπάνω πίνακα 20 προκύπτει το συμπέρασμα ότι η συντριπτική πλειοψηφία 

των επισκεπτών της ΠΕ Άρτας διανυκτερεύει στο Δήμο Αρταίων. Ωστόσο, η ΠΕ Άρτας είναι 

τελευταία σε σειρά από τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου και μάλιστα με 

μεγάλη διαφορά. Συγκεκριμένα, οι διανυκτερεύσεις στην ΠΕ Άρτας αφορούν μόλις το 

5,97% των συνολικών διανυκτερεύσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου. Με την υιοθέτηση 

κατάλληλης στρατηγικής, αυτό είναι ένα ποσοστό που πρέπει να αλλάξει για την περιοχή 

μας. 

 

2.4. Χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση 

 

Ο Καλλικρατικός Δήμος Αρταίων προέκυψε από τη συνένωση των Καποδιστριακών Δήμων 

Αρταίων, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης, που σήμερα αποτελούν 

Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε.). Η έκταση του νέου Δήμου είναι 402,3 km2  και ο πληθυσμός του 

43.166 κάτοικοι (απογραφή της ΕΣΥΕ του 2011).  
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Χάρτης 2. Ο Δήμος Αρταίων στο χάρτη της Ηπείρου 

Η συνένωση αυτή δημιουργεί μια νέα δυναμική στην περιοχή, με ιδιαίτερα και διαφορετικά 

όμως χαρακτηριστικά, καθώς ο νέος Δήμος Αρταίων επεκτείνεται μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο. 

Ο Δήμος Αρταίων αποτελείται από τις Δ.Ε. Άρτας, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και 

Φιλοθέης.  

 

Δ.Ε. Άρτας 

Στη  Δ.Ε. Άρτας βρίσκεται η μοναδική αστική περιοχή του Νομού που είναι η πόλη της Άρτας 

και έδρα του δήμου με πραγματικό πληθυσμό περίπου 40.000 κατοίκους.   Αποτελείται από 4 

τοπικές κοινότητες καταλαμβάνει έκταση 47,9 τ.χλμ. και έχει πληθυσμό 23.863 (Απογραφή 

2001).  

 

ΚΡΙΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΡΤΑΣ 

Ο ευρύτερος γεωγραφικός χάρτης στον οποίο εντάσσεται ο Δήμος Αρταίων οριοθετείται στα 

βορειοδυτικά από τα όρη της Πίνδου (Ξηροβούνι, Τζουμέρκα) όπου και εκτείνεται ένα 

ιδιαίτερου κάλους φυσικό περιβάλλον αποτελούμενο από δάση, τον ποταμό Άραχθο και 

την τεχνητή λίμνη του Πουρναρίου. Στο κέντρο του Δήμου εκτείνεται ο εύφορος Κάμπος της 

Άρτας και στο προς νότο όριο του είναι ο Αμβρακικός Κόλπος όπου βρίσκεται το  Εθνικό 

Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού. Ο Αμβρακικός Κόλπος είναι ένας από τους μεγαλύτερους 

κόλπους της Ελλάδας [499 τ. χλμ] και ένας από τους σημαντικότερους υγρότοπους στην 

Ευρώπη που περιλαμβάνεται στους 11 ελληνικούς υγρότοπους διεθνούς ενδιαφέροντος της 
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σύμβασης RAMSAR.  

 

Στο Δήμο Αρταίων  βρίσκεται η πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας η πόλη τη 

Άρτας. Η πόλη της Άρτας  συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες και λειτουργίες ενός σύγχρονου 

κέντρου με αξιόλογης σημασίας υποδομές στην Υγεία με κύριο το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 

και την Εκπαίδευση με κύριο το παράρτημα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (πρώην ΤΕΙ 

Ηπείρου) που έχει έδρα την Άρτα. 

 

Η Άρτα βρίσκεται στο κέντρο της αλυσίδας των αστικών κέντρων της βορειοδυτικής Ελλάδας, 

που συγκροτούν ένα ¨δίκτυο¨ τόπων φορτισμένων με ιδιαίτερο φυσικό, οικολογικό, ιστορικό, 

αρχαιολογικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον. Ο άξονας αυτός των αστικών κέντρων θα 

αποτελέσει ουσιαστικά και τον άξονα οδικής επικοινωνίας της χώρας με την Αλβανία αλλά και 

την Ιταλία (Ιόνια Οδός – Εγνατία Οδός - Λιμάνι Ηγουμενίτσας). Η εικόνα των πόλων έλξης 

ολοκληρώνεται με τον πυρήνα ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με 

σημαντικότερα την Αρχαία Αμβρακία, το Θρυλικό Γεφύρι της Άρτας, τον Ι.Ν. Παρηγορήτισσας 

Άρτας, την Παναγία των Βλαχερνών, τον Ι.Ν. Αγίας Θεοδώρας. 

 

Η θέση και ο ρόλος του Δήμου στην Περιφέρεια Ηπείρου 

Ο Δήμος Αρταίων αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο Δήμος 

Αρταίων ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου που συνορεύει 

βόρεια με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικά με την Περιφέρεια Θεσσαλίας 

νότια με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Δυτικά με την Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων. 

 

 

Η μοναδικότητά του στην Περιφέρεια Ηπείρου έγκειται σε δυο στοιχεία του α) στο γεγονός 

ότι συνδυάζει βουνό και θάλασσα και μια εξαιρετικά εύφορη πεδιάδα (τον κάμπο της 

Άρτας) γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να παράγει ποικιλία προϊόντων της 

πρωτογενούς παραγωγής, β) διαθέτει πλούσιο μνημειακό πολιτιστικό απόθεμα από 

αρχαιοτάτων χρόνων που σε συνδυασμό με τα μοναδικά φυσικά τοπία του δίνουν τη 

δυνατότητα να αναπτυχθεί τουριστικά και γ) η πόλη της Άρτας διαθέτει πλούσια Ιστορία 

κατά τη διάρκεια των αιώνων από τα αρχαία χρόνια εως σήμερα. 

 

Ο ρόλος του Δήμου σε επίπεδο Περιφέρειας μετά και την υλοποίηση των σημαντικών έργων 
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της Εγνατίας Οδού και του Λιμανιού Ηγουμενίτσας έχει υποβαθμιστεί σε σχέση με τους 

υπόλοιπους κεντρικούς Δήμους της Περιφέρειας. Σε αυτό έχει συμβάλει και το γεγονός ότι 

μέχρι σήμερα δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου. 

Στόχος είναι να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Δήμου στην Περιφέρεια Ηπείρου με την αξιοποίηση 

της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, την ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

και των παραγωγικών δυνάμεων της περιοχής καθώς και με την αξιοποίηση των συγκριτικών 

της πλεονεκτημάτων, ώστε η περιοχή να ανακάμψει. 

 

Η θέση και ο ρόλος του Δήμου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας 

Ο Δήμος Αρταίων αποτελεί τον μεγαλύτερο Δήμο της ΠΕ Άρτας. Στο Δήμο Αρταίων βρίσκεται 

η πρωτεύουσα της ΠΕ Άρτας. Όσον αφορά στην επιρροή του Δήμου Αρταίων στους 

υπολοίπους οικισμούς της ΠΕ Άρτας η πόλη της Άρτας, συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες και 

λειτουργίες ενός σύγχρονου κέντρου και εξυπηρετεί τον πληθυσμό όλου του Νομού. 

Υπηρεσίες Περιφερειακού επιπέδου, Τράπεζες, Εμπόριο, Υγεία, Εκπαίδευση αποτελούν την 

αιχμή. 
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Χάρτης 4: Βασικοί οδικοί άξονες σε σχέση με την περιοχή μελέτης 
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Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αρταίων 

Για το Δήμο Αρταίων υπάρχει εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. (Φ.Ε.Κ. 1341Δ/21-12-1992) το οποίο 

περιλαμβάνει τον παλαιό Δήμο Αρταίων με τους οικισμούς, Άρτα, Αγία Τριάδα Αγίους 

Αναργύρους Άγιο Γεώργιο Γλυκόριζου, Γλυκόρυζο Ελεούσας,  

Το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. είχε συμπεριλάβει και το οικισμό Πέτα, εξαιτίας της στενότητας χώρου 

του παλαιού Δήμου Αρταίων (λόγω των φυσικών ορίων του ποταμού Αράχθου και του όρους 

Βαλαώρας)  και της αδυναμίας του να ικανοποιήσει τις ανάγκες για οικιστική ανάπτυξη. 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ.  η πόλη της Άρτας χωρίζεται σε 8 πολεοδομικές ενότητες – 

γειτονιές με στόχο την οργάνωση του αστικού χώρου χωρίς να ανατρέπεται η υπάρχουσα 

δομή της πόλης.  Οι 8 πολεοδομικές ενότητες είναι: 

1. η περιοχή του κέντρου 

2. η περιοχή του Αγίου Νικολάου 

3. η δυτική περιοχή της Βαλαώρας 

4. η ανατολική γειτονιά της Βαλαώρας 

5. η κεντρική περιοχή της Βαλαώρας 

6. η δυτική γειτονιά της πόλης προς το ποτάμι 

7. η περιοχή του Τριγώνου 

8. η γειτονιά της Ελεούσας 

 

όπου προβλέπεται ως χρήση γης αυτή της γενικής κατοικίας και απαγορεύεται η εγκατάσταση 

οχλούσας βιοτεχνίας, προσωπικών οχλουσών επιχειρήσεων (βενζινάδικα, συνεργεία) 

χονδρεμπορίου – αποθηκών κ.α. 

 

Οι 8 πολεοδομικές ενότητες καλύπτουν έκταση 2.540 στρεμμάτων με χωρητικότητα 26.000 

κατοίκων. Ο μέσος Σ.Δ. διαφέρει κατά πολεοδομική ενότητα και κυμαίνεται από 0,8 έως 2,0 

στην περιοχή του κέντρου. 

 

Η βιοτεχνία χωροθετείται σε έκταση 63 στεμμάτων σε περιοχή κοντά στην ανατολική είσοδο 

της πόλης. 

 

Επίσης, χωροθετείται ειδική ζώνη χονδρεμπορίου σε χώρο όπου προβλέπεται και η 

δημιουργία χώρου εκθέσεων, λαϊκής αγοράς, ιχθυαγοράς κ.α. 
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Προτείνεται η μεταφορά σε νέα θέση του σταθμού λεωφορείων η οποία συνδυάζεται και με 

το σταθμό φορτηγών ώστε να υπάρξουν κοινές εξυπηρετήσεις π.χ. συνεργεία. 

 

Με σύμβαση ανατέθηκε η Μελέτη Τροποποίηση – Επέκταση Γ.Π.Σ.  Δήμου Αρταίων. 

 

Η ανάγκη για την τροποποίηση του ισχύοντος Γ.Π.Σ. προέκυψε αφ’ ενός από την ανάγκη 

αντιμετώπισης των νέων προβλημάτων που εμφανίζονται μετά την ενοποίηση του Δήμου 

Αρταίων και εφ’ ετέρου από την αδυναμία εφαρμογής του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. 

 

Σύμφωνα με το νέο Γ.Π.Σ. τα προβλήματα της πόλης είναι ο λόφος της Βαλαώρας στην 

ανατολική πλευρά, τα σύνορα της με το ποτάμι από βορά έως σχεδόν το νότο και η ζώνη 

προστασίας του, η μελετούμενη απαγόρευση δόμησης στην περιοχή Ελεούσα – 

Μαραθοβούνι (υπάρχει μελέτη που την θεωρεί περιοχή πλημμυρών), η έλλειψη ζωτικού 

χώρου προς τους Αγίους Αναργύρους και το Γλυκόριζο, η πέραν του ποταμού (προς 

Κωστακιούς – Κεραμάτες) γεωργική γη, η οποία και θεωρείται υψηλής παραγωγικότητας.   

 

Οι βασικοί περιοριστικοί παράγοντες της πολεοδομικής ανάπτυξης της πόλης της Άρτας είναι: 

1. Τα διοικητικά όρια του Δήμου Αρταίων και ο τρόπος καθορισμού τους 

2. η ύπαρξη του λόφου της Βαλαώρας 

3. η έλλειψη ζωτικού χώρου στην περιοχή Αγίων Αναργύρων – Λιμίνης και Γλυκόριζου 

4. η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας  προς Κωστακιούς – Κεραμάτες 

5. η έλλειψη συνδέσεων (μία μόνο γέφυρα) με μεγάλο τμήμα του Δήμου 

6. το φυσικό περιβάλλον της παραποτάμιας ζώνης που απαιτεί ιδιαίτερη προστασία. 

 

Περιοχές κατάλληλες για την πολεοδομική εκτόνωση της πόλης θεωρούνται η ζώνη από 

Ελεούσα – Μαραθοβούνι, εφόσον εξασφαλιζόταν η περίπτωση πλημμυρών και η πεδινή ζώνη 

στην ανατολική είσοδο της πόλης προς τον όμορο Δήμο. 

 

Η ζώνη από το τέλος του εγκεκριμένου σχεδίου μέχρι το ποτάμι (αφού οριοθετηθεί και 

καθοριστεί η ζώνη προστασίας) και η πέραν του ποταμού περιοχή από Ελεούσα μέχρι τις 

εργατικές κατοικίες, θεωρείται η πλέον κατάλληλη για πολεοδομική εκτόνωση της πόλης.  

Οι παραπάνω περιορισμοί δίνουν μία και μοναδική δυνατότητα πολεοδομικής ανάπτυξης της 
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πόλης προς την νοτιοδυτική πλευρά της, εντάσσοντας το ποτάμι στον οργανισμό της πόλης. 

 

Ζώνες Ειδικών Ρυθμίσεων 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. ορίζονται όρια ζωνών όπως: 

• Περιοχής προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας (Μαραθοβούνι) 

• Ζώνης Κοινωνικού Συντελεστή (ολόκληρη η περιοχή του Τριγώνου) 

• Ζώνη Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης -  Αναβάθμισης (όλη η περιοχή κατοικίας που 

αναπτύχθηκε στο λόφο της Βαλαώρας) 

• Ζώνη Κανονιστικών όρων Δόμησης (όλες οι περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο) 

• Ζώνη Προστασίας Ιστορικού Ενδιαφέροντος (στην Π.Ε. Αγίου Νικολάου  και στην 

περιοχή Παρηγορίτισσας)   

• Ζώνη Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (ολόκληρος ο λόφος της Βαλαώρας που 

ορίζεται αναδασωτέα περιοχή)     

• Περιοχή Φύτευσης – Προστασίας – Ανάδειξης (η περιοχή της κοίτης του Αράχθου) 

• Αναπτυξιακές ζώνες (χονδρεμπορίου, βιοτεχνίας, τουρισμού). 

 

Σύμφωνα με την πρόταση τροποποίησης του Γ.Π.Σ. συνεχίζει να υφίσταται διάσπαρτη 

χωροθέτηση βιοτεχνιών των συνεργείων και των μικρών εργαστηρίων εξυπηρέτησης των 

αναγκών της πόλης και των γύρω οικισμών. Για το λόγο αυτό απαιτείται η δημιουργία 

αναπτυξιακών ζωνών. 

 

Οι προκύπτουσες ανάγκες για αναπτυξιακές ζώνες στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται στις 

παρακάτω: 

1. Ζώνη χονδρεμπορίου – Σταθμός Φορτηγών 

2. Πάρκο Βιοτεχνίας 

3. Ζώνη διαμετακομιστικού κέντρου 

4. Ζώνη αναψυχής – οικολογικού τουρισμού 

5. Ζώνη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας 

6. Ζώνη προστασίας χώρων αρχαιολογικών και αρχιτεκτονικών συνόλων 

7. Καθορισμός ζώνης μεταφοράς Σ.Δ. (Ζώνη υποδοχής Σ.Δ.) 

8. Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. 
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Χρήσεις Γης 

Η έκταση του Δήμου Αρταίων ανέρχεται σε 402,3 χιλ. στρέμματα, εκ των οποίων το 

μεγαλύτερο μέρος καλύπτεται από καλλιεργούμενες εκτάσεις (192,63 χιλ. στρέμματα). 

Μεγάλη έκταση καλύπτουν τα δάση (82,30 χιλ. στρέμματα), ενώ ακολουθούν οι βοσκότοποι 

(60,60 χιλ. στρέμματα). Μικρές εκτάσεις καλύπτουν τα ύδατα (33,30 χιλ. στρέμματα) και οι 

λοιπές εκτάσεις γης (25,30 χιλ. στρέμματα) ενώ  πολύ μικρές εκτάσεις καλύπτουν οι οικισμοί 

(8,10 χιλ. στρέμματα). Στη συνέχεια ακολουθεί πίνακας, στον οποίο αναφέρονται οι εκτάσεις 

(σε χιλιάδες στρέμματα και σε ποσοστό κάλυψης) που καταλαμβάνουν οι βασικές χρήσεις 

γης. 

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή της έκτασης της περιοχής του Δήμου Αρταίων 

ανά Δημοτική ενότητα. Είναι εμφανής ο σχετικά υψηλός βαθμός αστικοποίησης της Δ.Ε. 

Αρταίων σε σχέση με τις άλλες Δ.Ε. λόγω της συγκέντρωσης πληθυσμού στην συγκεκριμένη 

περιοχή.  Επίσης είναι προφανής ο σημαντικότατος ρόλος της γεωργίας για τον Δήμο 

δεδομένου ότι η καλλιεργούμενη γη αποτελεί το 47,88% των συνολικών εκτάσεων και οι 

βοσκότοποι το 15,06 %. 

 

Η πεδιάδα της Άρτας έχει χαρακτηριστεί ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Ο 

καθορισμός αυτός της γης δεν ανταποκρίνεται στην στρεμματική απόδοση όλων των 

περιοχών του κάμπου της Άρτας, ο οποίος έχει μεγάλες αλίπεδες εκτάσεις, οι οποίες δεν 

μπορούν να καλλιεργηθούν. Η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας περιλαμβάνει τις μέχρι 

σήμερα αρδευόμενες εκτάσεις, κατά συνέπεια χρειάζεται να καθοριστεί και στη συνέχεια να 

θεσμοθετηθεί με επιστημονικά κριτήρια (στρεμματικές αποδόσεις, ποιότητα εδαφών, 

καταλληλότητα και επάρκεια υδάτινων πόρων). 

 

Με τη θεσμοθέτηση της γης υψηλής παραγωγικότητας, αυτή θα προστατευτεί από τις πιέσεις 

και συγκρούσεις χρήσεων γης. Μέσω του ΓΠΣ έχει προταθεί η θεσμοθέτηση αυτή και 

ιδιαίτερα η προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Η προστασία της γης 

αυτής περιλαμβάνει εκτός από τη θεσμοθέτηση ΖΟΕ και τον έλεγχο της απομείωσης της με 

την παροχή κατάλληλων υποδομών (αρδρευτικά και αποστραγγιστικά έργα). <η έκταση των 

εν λόγω εκτάσεων εκτιμάται ότι είναι της τάξης των 430.000 m2. 
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Οι περισσότερες μονάδες μεταποίησης στην Άρτα αφορούν επαγγελματικά εργαστήρια 

δηλαδή μονάδες μικρής δυναμικότητας. Οι βιομηχανικές / βιοτεχνικές εγκαταστάσεις που 

δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Αρταίων είναι της τάξης των 250 και 

χαρακτηρίζονται ως μέσης όχλησης. Οι κλάδοι της βιομηχανίας που δραστηριοποιούνται, 

είναι οι ακόλουθοι: 

• Βιομηχανία τροφίμων, ποτών  

• Κατασκευή προϊόντων από πλαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 

• Παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων 

• Διάφοροι βιομηχανικοί κλάδοι 

 

Βασικό πρόβλημα αποτελεί η διασπορά των βιομηχανιών στα όρια του Δήμου και η ανάμειξή 

τους με οικιστικές περιοχές. Το πρόβλημα αναμένεται να λυθεί με τον καθορισμό της ΒΕΠΕ 

Άρτας. 

 

 

Οι οργανωμένοι χώροι αναψυχής περιορίζονται στα όρια της πόλης της Άρτας και κοντά στη 

Γέφυρα του ποταμού Αράχθου. Η έκταση των οργανωμένων χώρων αναψυχής είναι περίπου 

189.000 m2. 
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Πίνακας 21: Χρήσεις Γης Δήμου Αρταίων 

Πηγή geodata.gov.gr 

σε χιλ. στρ. 

 

 

 

 

 

  

Συν. 

Εκτάσεων 

Καλλιεργούμενες 

εκτάσεις και 

αγραναπαύσεις 

Βοσκότοποι Δάση 

Εκτάσεις 

καλυπτόμενες από 

νερά 

Εκτάσεις οικισμών 

(κτίρια, δρόμοι, 

κ.λ.π.) 

Άλλες Εκτάσεις 

έκταση % έκταση % έκταση % έκταση % έκταση % έκταση % 

Δ.Ε. Αρταίων 48,3 31,63 65,50% 4,80 9,94% 6,50 13,46% 1,70 3,52% 2,8 5,80% 0,9 1,86% 

Δ.Ε. Αμβρακικού  59,00 57,17% 12,60 12,21% 3,90 3,78% 23,70 22,97% 4,00 3,88% 0,00 0,00% 

Δ.Ε. Βλαχερνών 77,10 23,50 30,48% 18,00 23,35% 28,90 37,48% 5,30 6,87% 0,50 0,65% 0,80 1,04% 

Δ.Ε. Ξηροβουνίου 123,40 28,70 23,26% 25,20 20,42% 43,00 34,85% 2,60 2,11% 0,30 0,24% 23,60 19,12% 

Δ.Ε. Φιλοθέης 50,30 49,80 99,01% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,50 0,99% 0,00 0,00% 

Σύνολο Δήμου 402,3 192,63 47,88 60,60 15,06% 82,30 20,46 33,30 8,28 8,1 2,01 25,3 6,29 
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 Διάγραμμα 11: Χρήσεις Γης  ανά Δημοτική Ενότητα 
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Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου Αρταίων  

Ο Δήμος Αρταίων ανήκει στην Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου που συνορεύει βόρεια με 

την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικά με την Περιφέρεια Θεσσαλίας νότια με την 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Δυτικά με την Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων. 

 

Τα έργα υποδομής που ολοκληρώθηκαν (Εγνατία Οδός, Λιμάνι Ηγουμενίτσας) καθώς και τα 

εκτελούμενα (Ιόνια Οδός, συνεχής βελτίωση του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου) θα 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής. 

 

Η ολοκλήρωση της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ θα επιφέρει µείωση του κόστους µεταφορών, άνοιγµα των 

νέων αγορών για τις τοπικές οικονοµίες, θα δώσει δυναµική στον τουρισµό, θα γίνουν νέες 

επενδύσεις και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχυθούν οι τοπικές 

επιχειρήσεις και θα βελτιωθούν οι συνθήκες µεταφοράς των αγροτικών προϊόντων, θα 

προσφέρει ασφάλεια-οικονομία και άνεση κατά την μετακίνηση αλλά και προστασία του 

περιβάλλοντος αφού θα περιορισθεί η κατανάλωση σε καύσιμα, θα αποσυμφορηθούν οι 

πόλεις, μέσω των παρακαμπτηρίων, από την κίνηση των οχημάτων και θα περιορισθεί η 

ηχητική ρύπανση των κατοικημένων περιοχών. Δεδομένου ότι συνδέει το Δυτικό τμήμα της 

χώρας με την Πελοππόνησο, και (μέσω της Εγνατίας) τη λοιπή χώρα, θα συμβάλει στην άρση 

της συγκοινωνιακής απομόνωσης της Ηπείρου, και επί πλέον θα δώσει τη δυνατότητα 

επικοινωνίας της χώρας μας με άλλες χώρες των Βαλκανίων και μελλοντικά της Δυτικής και 

κεντρικής Ευρώπης.    

 

Η Άρτα βρίσκεται στο κέντρο της αλυσίδας των αστικών κέντρων της βορειοδυτικής 

Ελλάδας, που συγκροτούν ένα ¨δίκτυο¨ τόπων φορτισμένων με ιδιαίτερο φυσικό, 

οικολογικό, ιστορικό, αρχαιολογικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον. Ο άξονας αυτός των 

αστικών κέντρων θα αποτελέσει ουσιαστικά και τον άξονα οδικής επικοινωνίας της χώρας 

με την Αλβανία αλλά και την Ιταλία (Ιόνια Οδός – Εγνατία Οδός - Λιμάνι Ηγουμενίτσας). 

 

Ο ευρύτερος γεωγραφικός χάρτης στον οποίο εντάσσεται ο Δήμος Αρταίων οριοθετείται 

στα βορειοδυτικά από τα όρη της Πίνδου (Ξηροβούνι, Τζουμέρκα) όπου και εκτείνεται ένα 
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ιδιαίτερα κάλους φυσικό περιβάλλον αποτελούμενο από δάση και την τεχνητή λίμνη του 

Πουρναρίου. Σημειώνεται η συμπληρωματικότητα της ΒΑΑ με την υπό σύνταξη ΟΧΕ Λίμνης 

Πουρναρίου με τη συνδρομή της ΠΕΔ Ηπείρου. 

 

Το προς νότο όριο της περιοχής είναι ο Αμβρακικός Κόλπος όπου εκτείνεται η παραλιακή 

ζώνη Μενιδίου Κορωνησίας που σε συνδυασμό με την τουριστική ανάπτυξη στην Πρέβεζα, 

ολοκληρώνουν έναν ευρύτερο χώρο σημαντικής τουριστικής ανάπτυξης. Παράλληλα, στη 

ζώνη αυτή βρίσκεται το  Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού. Ο Αμβρακικός Κόλπος είναι 

ένας από τους μεγαλύτερους κόλπους της Ελλάδας [499 τ. χλμ] και ένας από τους 

σημαντικότερους υγρότοπους στην Ευρώπη που περιλαμβάνεται στους 11 ελληνικούς 

υγρότοπους διεθνούς ενδιαφέροντος της σύμβασης RAMSAR.Η είσοδος του κόλπου είναι 

στο στενό πέρασμα μεταξύ του Ακτίου [από την πλευρά της Αιτωλοακαρνανίας] και της 

Πρέβεζας. Σημειώνεται η συμπληρωματικότητα της ΒΑΑ με την υπό σύνταξη ΟΧΕ 

Αμβρακικού με τη συνδρομή της ΜΟΔ.  

Η εικόνα των πόλων έλξης ολοκληρώνεται με τον πυρήνα ιστορικών και αρχαιολογικών 

χώρων. 

Όσον αφορά στην επιρροή του Δήμου Αρταίων στους υπολοίπους οικισμούς της Π.Ε. Άρτας η 

πόλη της Άρτας, συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες και λειτουργίες ενός σύγχρονου κέντρου 

και εξυπηρετεί στον πληθυσμό όλης της Π.Ε. Υπηρεσίες Περιφερειακού επιπέδου, Τράπεζες, 

Εμπόριο, Υγεία, Εκπαίδευση αποτελούν την αιχμή. 
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3. Χαρακτηριστικά / πόροι περιοχής παρέμβασης (πόλη Άρτας) 

 

3.1. Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες 

ΑΜΕΑ 

Στο Δήμο Αρταίων λειτουργεί το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία 

(ΚΔΑΠ/ΜΕΑ) στο χώρο του Πολυδύναμου Κτηρίου Κοινωνικών Δράσεων. Το πρόγραμμα 

υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρταίων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) στα πλαίσια του 

Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και της Δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής ζωής”, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και προσφέρει φροντίδα και 

δημιουργική απασχόληση σε 30 παιδιά και εφήβους με νοητική και κινητική αναπηρία απ’ 

όλο το νομό. 

ΡΟΜΑ 

Στα όρια του Δήμου έχουν εγκατασταθεί πληθυσμιακές ομάδες Τσιγγάνων σε δυο περιοχές. 

α. Σε παραποτάμια έκταση κοντά στην Μητρόπολη Άρτας διαμένουν 15 οικογένειες (85 

άτομα). Αλλά υπάρχουν και διερχόμενοι περίπου σε ποσοστό 10% ημερησίως. Από τον Δήμο 

έχει εγκατασταθεί κοινόχρηστο δίκτυο ύδρευσης και κοινόχρηστος ηλεκτροφωτισμός. 

Γίνονται προσπάθειες και προγραμματίζονται να γίνουν ενέργειες ώστε οι ειδικές αυτές 

πληθυσμιακές ομάδες να ενσωματωθούν κοινωνικά. Επειδή αρκετές από αυτές τις 

παραποτάμιες εκτάσεις προορίζονται για την ανέγερση Δημόσιων κτιρίων, γίνεται 

προσπάθεια για να βρεθεί χώρος εγκατάστασής τους με οικιστικές προδιαγραφές και κανόνες 

υγιεινής. 

β. Σε έκταση πλησίον των οικισμών Χαλκιάδων και Καλαμιάς επί της Εθνικής οδού Άρτας – 

Ιωαννίνων. Η έκταση αυτή είναι ιδιόκτητη (αγοράσθηκε πρόσφατα από Τσιγγάνο). Εκεί 

διαμένουν 4 - 5 οικογένειες (20 άτομα). Υπάρχουν παράνομες κατασκευές (λυόμενα και 

παραπήγματα). Υπάρχουν πάρα πολλές πολεοδομικές παραβάσεις και ο Δήμος προτίθεται να 

κάνει όλες τις ενέργειες για την εφαρμογή των νόμων. Η παραβατική συμπεριφορά τους, 

δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες στους περιοίκους.  

 

3.2. Σημαντικοί φυσικοί πόροι-Περιβάλλον 

Τα  περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής είναι ο Άραχθος και ο Αμβρακικός κόλπος 

και το κωνοφόρο περιαστικό δάσος. 
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Την πόλη της Άρτας διασχίζει ο ποταμός Άραχθος, πηγάζει από την οροσειρά των Τζουμέρκων 

και εκβάλει στον Αμβρακικό κόλπο.  

Η πόλη είναι αμφιθεατρικά κτισμένη στους πρόποδες του λόφου Περάνθης. Το κωνοφόρο 

δάσος είναι πηγή ζωής και ομορφιάς για την πόλη.  

 

I. Άραχθος 

Η οικονομική και πολιτιστική διαδρομή των παρόχθιων οικισμών, της πόλης της Άρτας αλλά 

και ολόκληρου του Νομού είναι στενά συνυφασμένη με τα έργα και τη συμπεριφορά του 

ποταμού. Ο ποταμός Άραχθος, του οποίου τα χαρακτηριστικά θα αναλύσουμε στη συνέχεια 

του κεφαλαίου, αποτελεί τον κυριότερο ρυθμιστικό παράγοντα της εξέλιξης κι ευημερίας των 

κατοίκων της περιοχής.  

Ο ποταμός Άραχθος μπαίνει στο Νομό Άρτας από τα ΒΔ, τον διαρρέει σχηματίζει στην περιοχή 

της πόλης της Άρτας ένα S, που ποτίζει την πεδιάδα και χύνεται στον Αμβρακικό Κόλπο.  

Τον Αύγουστο του 2022 έγινε ένα ακόμη βήμα για την κατάρτιση της μελέτης για την 

αντιπλημμυρική προστασία της Άρτας και οριοθέτησης του ποταμού Αράχθου, καθώς ο 

Δήμος έχει αποστείλει την σχετική μελέτη σε φορείς της περιοχής, προκειμένου, να 

καταθέσουν απόψεις, θέσεις και τυχόν ενστάσεις. 

Η μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Άρτας καθώς και της ευρύτερης περιοχής που 

διέρχεται ο Άραχθος ποταμός μέχρι τον Αμβρακικό Κόλπο, αφορά ένα σπουδαίο έργο που θα 

αποτελέσει κομβικό σημείο για την ανάπτυξη  της παραποτάμιας περιοχής, αλλά και 

ολόκληρης της πόλης της Άρτας. 

 

II. Περιαστικό δάσος 

Ο λόφος της Περάνθης είναι το περιαστικό δάσος της πόλης της Άρτας και είναι ένα μέρος 

ιδανικό για περπάτημα, τρέξιμο, ορεινή ποδηλασία και εξερεύνηση. Ο λόφος Περάνθης είναι 

ένας γεωλογικός σχηματισμός, στις παρυφές του οποίου βρίσκεται χτισμένη η πόλη της Άρτας 

και αποτελεί το φυσικό σύνδεσμο των παράκτιων υγροτόπων του Αμβρακικού με τον ορεινό 

όγκο των Τζουμέρκων. Ο λόφος είναι επίσης γνωστός και ως Βαλαώρα ή Πετροβούνι. Η 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%8C%CF%81%CE%B7
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Περάνθη είναι μία χαμηλή λοφοσειρά με ύψος 218 μ. και εμφανίζει ήπιες κλίσεις, εκτός από 

την δυτική απόκρημνη πλευρά. 

Τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογος Δρομέων Άρτας σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο 

Άρτας πήραν την πρωτοβουλία και ξεκίνησαν εθελοντικά την καθαριότητα και την 

σηματοδότηση των μονοπατιών του λόφου, ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε αυτά. Οι 

δύο παραπάνω Σύλλογοι, αρχικά καθάρισαν εθελοντικά το ξεχασμένο μονοπάτι που είχε 

κατασκευαστεί πριν από περίπου 40 χρόνια στον λόφο της Περάνθης. Στην συνέχεια 

διανοίχτηκαν νέα μονοπάτια τα οποία συνδέθηκαν με το παλιό μονοπάτι και δημιουργήθηκε 

ένα δίκτυο μονοπατιών περίπου 9 χλμ. Σε όλα τα μονοπάτια υπάρχει σήμανση και 

χαρτογράφηση ώστε η χρήση τους να είναι ασφαλής. Από τεχνικής πλευράς το μονοπάτι 

χαρακτηρίζεται εύκολο διότι το υψόμετρο του φτάνει τα 218 μέτρα. Στην διαδρομή των 

μονοπατιών υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία δημιουργούν μια ιδιαίτερη 

αισθητική απόλαυση και ευχαρίστηση στους επισκέπτες. Κατά το μήκος του λόφου 

αναδεικνύεται η υπέροχη θέα από το πανοραμικό τοπίο της πεδινής περιοχής της Άρτας έως 

τον Αμβρακικό κόλπο, τα Τζουμέρκα, το φράγμα Πουρναρίου, τις τεχνητές λίμνες του 

ποταμού Αράχθου και το παραλίμνιο πάρκο. Στην ανατολική πλευρά του λόφου οι επισκέπτες 

μπορεί να συναντήσουν πολυβολεία τα οποία σύμφωνα με μαρτυρίες κατασκευάστηκαν την 

περίοδο της Τουρκοκρατίας και πήραν την τελική τους μορφή μέσα από παρεμβάσεις που 

έγιναν στην στον εμφύλιο ή την κατοχή. Τα πολυβολεία δίνουν ένα διαφορετικό ξεχωριστό 

τόνο, διότι προσφέρουν στους περιπατητές – αθλούμενους τη γνωριμία με την ιστορία και 

τον πολιτισμό της πόλης της Άρτας. Ο κάθε χρήστης των μονοπατιών μπορεί να επιλέξει την 

διαδρομή και το μήκος που επιθυμεί να διανύσει, όπως και το τοπίο που τον ευχαριστεί. 

Μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στην διαδρομή που υπάρχει μέσα στο δάσος με κυπαρίσσια και 

πεύκα ή την ξέφωτη διαδρομή έχοντας την πανοραμική θέα. Στις 26-09-2021 διεξάχθηκε 1ο 

Arta City Trail το οποίο διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Δρομέων Άρτας. Το συγκεκριμένο 

δρώμενο ήταν μια καλή ευκαιρία ώστε να προβληθεί ο πανέμορφος χώρος που αναδείχτηκε 

ύστερα από την προσπάθεια των εθελοντών. Η ανάδειξη ενός τοπίου τόσο σημαντικής 

περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας εντός του λόφου Περάνθης, λειτουργεί ως σύνδεσμος 

αναψυχής, προπόνησης, ψυχαγωγίας και άθλησης μέσα στη φύση για τους κατοίκους της 

Άρτας αλλά και για τους επισκέπτες. 
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III. Τεχνητή λίμνη- Παραλίμνιο Πάρκο 

Το Παραποτάμιο Μητροπολιτικό Πάρκο έχει έκταση 165, περίπου στρέμματα και βρίσκεται 

δίπλα στον ποταμό Άραχθο, στην ανατολική άκρη της πόλης, πίσω από την πλατεία 

Κρυστάλλη (σταθμός ΚΤΕΛ). 

 

Η λίμνη γύρω από την οποία διαμορφώθηκε το πάρκο είναι τεχνητή. Η δημιουργία της 

αποφασίστηκε για να επιλυθούν προβλήματα άρδευσης και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 

σε συνάρτηση με την υποστήριξη του φράγματος Πουρναρίου, που κατασκευάστηκε το 1975 

με σκοπό την αξιοποίηση υδάτινων πόρων του ποταμού Αράχθου.  

 

Σήμερα η λίμνη αποτελεί ένα μικρό οικοσύστημα που έχει μεταμορφώσει μια, πρώην άχαρη 

περιοχή στην πλευρά αυτή της πόλης. Δίπλα στο ποτάμι και γύρω από τη λίμνη το πάρκο 

αποκτά φυσικό κάλος, που τα δειλινά ενισχύεται με τα χρώματα και τις αντανακλάσεις τους 

στα νερά. Τα διάφορα είδη που διαβιούν στη λίμνη (το ψάρεμα απαγορεύεται) μαζί με τις 

χήνες στις όχθες της συνθέτουν ένα ζωντανό υδροβιότοπο και ένα ευχάριστο περιβάλλον για 

βόλτα και αναψυχή. 

 

Πίσω από τα ΚΤΕΛ Άρτας, σε απόσταση περίπου 10 λεπτών από το κέντρο της Άρτας, έχει 

δημιουργηθεί η τεχνητή λίμνη της Άρτας. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να 

αποτελεί χώρο αναψυχής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Άρτας. 

 

Συγκεκριμένα, προσφέρεται η δυνατότητα για περίπατο, τρέξιμο και ποδήλατο γύρω από τη 

λίμνη. Η πανίδα της λίμνης αποτελείται κυρίως από πάπιες και χήνες, οι οποίες βγαίνουν και 

στις όχθες της. Στα νερά της λίμνης υπάρχουν και ενυδρίδες (ή βίδρες), ενώ τα νερά της 

εμπλουτίστηκαν με γόνους κυπρίνων από το Κρατικό Κυπρινοτροφείο Ψαθοτοπίου Άρτας. 
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IV. Λίμνη Πουρναρίου  

Ανάμεσα από την πόλη της Άρτας και τον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων και σε υψόμετρο 140μ 

βρίσκεται η λίμνη Πουρναρίου. Είναι μια τεχνητή λίμνη, 8η κατά σειρά στον κατάλογο των 

τεχνιτών λιμνών της Ελλάδας, που δημιουργήθηκε από την συλλογή των νερών του ποταμού 

Άραχθου και την κατασκευή φράγματος κοντά στον οικισμό Πουρνάρι από όπου πήρε, την 

ονομασία, το φράγμα και η λίμνη. 

Το φράγμα αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο φράγμα στην Ελλάδα και συγκρατεί τα νερά του 

Άραχθου ελέγχοντας και τη ροή του ποταμού, ο οποίος και περνά μέσα από την πόλη της 

Άρτας. 

Η λίμνη φιλοξενεί πολλές ποικιλίες ψαριών, όπως κυπρίνους, μπριάνες, άγρια πέστροφα, 

χέλι. Καταφύγιο βρίσκουν και πολλά πτηνά όπως πρασινοκέφαλες πάπιες αλκυόνες, 

ποταμοσφυριχτές κ.α. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσεγγίζοντας τη λίμνη, έχει το κομμάτι του 

οικισμού της Κάτω Καλεντίνης, το οποίο εγκαταλείφθηκε και καταποντίστηκε, εν μέρη, όταν 

δημιουργήθηκε το φράγμα. Η πτώση της στάθμης της λίμνης που γίνεται ανά περιόδους 

αποκαλύπτει κάποια παλιά σπίτια και άλλα κτήρια δημιουργώντας ένα μυστήριο σκηνικό, με 

εντυπωσιακότερο όλων, το παλιό δημοτικό σχολείο που αποτελεί και το μεγαλύτερο αυτών. 
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Στα νερά της λίμνης μπορείς να κάνεις, πεζοπορία, ψάρεμα, ημερήσιες εκδρομές και Canoe 

Kayak. 

 

V. Αμβρακικός κόλπος 

Στα ΝΔ παράλια του Δήμου σχηματίζονται τέσσερις μεγάλες λιμνοθάλασσες, πλούσιες σε 

ψάρια, η Τσουκαλιό με επιφάνεια 22 τ. χλμ, η Λογαρού με επιφάνεια 30 τ. χλμ, η Ροδιά με 

επιφάνεια 15 τ. χλμ και η Κόφτρα-Παλιομπούκα με επιφάνεια 2 τ. χλμ. Εκεί βρίσκεται και ο 

μεγαλύτερος καλαμιώνας των Βαλκανίων που αποτελεί καταφύγιο για δεκάδες 

νεροβούβαλους. Οι παραπάνω λιμνοθάλασσες βρίσκονται μεταξύ των εκβολών του Λούρου 

και του Αράχθου. 

  

Τα Στοιχεία IV και V μπορεί να μην ανήκουν στην περιοχή παρέμβασης του παρόντος ΒΑΑ, 

όμως επιβάλλεται η αναφορά τους λόγω της μοναδικότητας τους, της 

αλληλοσυμπληρωματικότητας με τον ποταμό Άραχθο και με σκοπό να μη χαθεί η "μεγάλη 

εικόνα" των πλούσιων περιβαλλοντικών και φυσικών πόρων της Άρτας.    

 

 

3.3. Διαχείριση Αποβλήτων 

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αποβλήτων, ο Δήμος Αρταίων είναι υπεύθυνος για τη συλλογή 

των στερεών αποβλήτων της της Δ.Ε. Αρταίων, Δ.Ε. Αμβρακικού, Δ.Ε. Φιλοθέης, Δ.Ε. 

Βλαχέρνας και Δ.Ε. Ξηροβουνίου. Ήδη στο Δήμο λειτουργεί πρόγραμμα χωριστής συλλογής 

των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία 

Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ Α.Ε.), τα οποία μεταφέρονται στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων, σε 

απόσταση 90km από την πόλη της Άρτας. Σ’ ότι αφορά τα σύμμεικτα ΑΣΑ, αυτά μεταφέρονται 

απευθείας στο ΧΥΤΥ Άρτας (Βλαχέρνας) σε απόσταση 11km από την πόλη της Άρτας. 

 

Η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Αρταίων σύμφωνα με στοιχεία 

του Δήμου αποτυπώνεται προσεγγιστικά στον ακόλουθο πίνακα 23:  
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Πίνακας 23: Συνολικά παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ του Δήμου Αρταίων 

 

Στοιχεία από το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δ. Αρταίων, 2015 

 

 

Στην παρούσα φάση, στο Δήμο Αρταίων υλοποιούνται οι ακόλουθες δράσεις χωριστής 

συλλογής των ΑΣΑ σε συνεργασία με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, ιδιώτες ή 

κοινωνικούς φορείς:  

 

Ανακύκλωση Συσκευασιών (ΕΕΑΑ ΑΕ)  

Ο Δήμος Αρταίων έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 

- Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ Α.Ε.) για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων 

συσκευασίας (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο), 2019.  

 

Ξεχωριστή συλλογή Γυαλιού:  

Έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία του Δήμου ειδικοί κάδοι για την ξεχωριστή συλλογή 

και ανακύκλωση του γυαλιού σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ Α.Ε.  
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Ξεχωριστή συλλογή αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού:  

Για τη συλλογή των ΑΗΗΕ, έχει συναφθεί σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αρταίων 

και του συλλογικού συστήματος ανακύκλωσης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ”, 2011.  

 

Ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών και λαμπτήρων (ΑΦΗΣ Α.Ε.):  

Υλοποιείται πρόγραμμα συλλογής των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών, της ΑΦΗΣ 

απευθείας με επιχειρήσεις – εμπορικά καταστήματα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. 

 

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, ο Δήμος Αρταίων 

έχει υπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων, το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο για τη μείωση το 2020 των εκπομπών στην επικράτεια των εμπλεκόμενων ΟΤΑ κατά 

τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με το έτος βάσης, σε εκείνους τους τομείς δραστηριότητας, οι 

οποίοι είναι στην αρμοδιότητα του O.T.Α.. 

 

3.4. Αρχαία Μνημεία 

Η Άρτα, είναι η δεύτερη σε πληθυσμό και η πρώτη σε ιστορία πόλη της Ηπείρου. Η ιστορία 

της Άρτας χάνεται στα βάθη των αιώνων. Από τα Ομηρικά ακόμη χρόνια ο τόπος αυτός 

κατοικούνταν στα πεδινά από τους Δρύοπες και στα ορεινά από τους τραχείς Αθαμάνες. 

Η Άρτα, ενσωματώνει πλούσια ιστορία, σε όλο το γεωγραφικό και διαχρονικό της εύρος. 

Κτισμένη στα ερείπια της Αρχαίας πόλεως Αμβρακίας, αποτέλεσε σημαντικό στρατηγικό 

σημείο της ευρύτερης -γεωγραφικά- περιοχής σε πολλές χρονικές περιόδους.  

Στη θέση της σημερινής κάτω πόλης υπήρχε συνοικισμός με το όνομα Αμβρακία. Η Αμβρακία 

χτίστηκε τον 7ο αιώνα π.Χ. από τον Γόργο, γιό του τύραννου της Κορίνθου Κυψέλου. Μετά 

τον αποικισμό των Κορινθίων στην Αμβρακία η πόλη αναδείχθηκε σε σπουδαίο εμπορικό, 

διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο. 

π.Χ. ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΟΝΟΙ  
Τείχος Αρχαίας Αμβρακίας  
Ναός του Απόλλωνος Σωτήρος  
Ιερά οδός  
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Μικρό Θέατρο Αμβρακίας  
Νοτιοδυτικό Νεκροταφείο Αμβρακίας  
Δυτική Νεκρόπολη της Αμβρακίας (Πολυάνδριο)  
Αρχαίον Όρραον  

 

Κλασσικά Μνημεία  

 

Τείχος Αμβρακίας 

Την Αμβρακία περιέλαβε ισχυρός οχυρωματικός περίβολος εξαιρετικά επιμελημένης 

κατασκευής. Το τείχος της αρχαίας Αμβρακίας είναι από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της 

Άρτας. Άρχισε να κατασκευάζεται τον 6ο αιώνα π.Χ. και συμπληρώθηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. Τα 

πιο εντυπωσιακά είναι τα τμήματα που επάνω τους χτίστηκε το βυζαντινό Κάστρο των 

Κομνηνών. Τμήματά του είναι σήμερα ορατά στο ΒΑ άκρο του λόφου της Μητρόπολης και 

του βυζαντινού κάστρου, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου, στους Αγίους Θεοδώρους 

και στην Μονή Φανερωμένης. 

 

 

 

Ναός του Απόλλωνα Πύθιου Σωτήρα 

Βρίσκεται στο κέντρο της σύγχρονης πόλης Άρτας. Πρόκειται για περίπτερο ναό δωρικού 

ρυθμού, με πρόναο και επιμήκη σηκό, διαστάσεων 20,75Χ44 μ. Στο βάθος του σηκού υπάρχει 

η θεμελίωση του βάθρου για το άγαλμα ή το σύμβολο της λατρευόμενης θεότητας. Ηταν ο 
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σημαντικότερος λατρευτικός χώρος της αρχαίας Άρτας (Αμβρακία). Σήμερα σώζεται μόνο η 

κρηπίδα και η ευθυντηρία, αφού ήδη από τους πρώιμους χριστιανικούς χρόνους χρησίμευε 

ως λατομείο. Ο ναός του Απόλλωνα χρονολογείται από τους αρχαιολόγους γύρω στο 500 π.Χ. 

 

 

 

Μικρό Θέατρο Αμβρακίας  

Βρίσκεται στο κέντρο της αρχαίας Αμβρακίας. Το θέατρο δεν στηρίζεται σε φυσικό ύψωμα 

αλλά σε επιχωματωμένο πρανές. Έχουν αποκαλυφθεί η ορχήστρα, μέρος του κοίλου και των 

παρόδων καθώς και το δυτικό τμήμα του στυλοβάτη του προσκηνίου. Το κοίλο διαιρείται σε 

τρεις κερκίδες και είχε λίθινα εδώλια. Η ορχήστρα είναι τέλειος κύκλος διαμέτρου 6,70 μ. Το 

θέατρο είναι το μικρότερο από όλα αρχαία ελληνικά θέατρα, το οποίο σύμφωνα με όλες τις 

ενδείξεις χτίστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Πύρρου και χρονολογείται στα τέλη 

4ου π.Χ. αρχές 3ου π.Χ. αι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Νοτιοδυτικό Νεκροταφείο Αμβρακίας  

Κατά μήκος της οδού Κομμένου εκτείνεται το νοτιοδυτικό νεκροταφείο της Αμβρακίας, το 

οποίο διέσχιζε μνημειώδης λεωφόρος με επιμελημένους ταφικούς περιβόλους εκατέρωθέν 
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της. Ο σημαντικότερος από αυτούς έφερε στο ανώτερο τμήμα του επιγραφή και αποτελούσε 

δημόσιο κενοτάφιο. 

 

 

Αρχαίον Όρραον 

Στο απότομο κωνικό λόφο " Καστρί ", νότια του ομώνυμου σύγχρονου οικισμού μεταξύ των 

κοινοτήτων Αμμοτόπου Άρτας και Γυμνοτόπου Πρέβεζας, εντοπίζεται σημαντικός 

περιτειχισμένος οικισμός, ο οποίος έχει ταυτιστεί με την αρχαία ηπειρωτική πόλη Όρραον. 

Πρόκειται για πολίχνη φρουριακού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε από το ισχυρό ηπειρωτικό 

φύλο των Μολοσσών το β' μισό του 4ου αι. π.Χ., στην έξοδο της φυσικής διάβασης που 

συνέδεε την ενδοχώρα της Ηπείρου με τον Αμβρακικό κόλπο. Η επιλογή της στρατηγικής 

αυτής θέσης από τους φιλόδοξους Μολοσσούς έγινε αφενός για τον έλεγχο του εμπορικού 

διαύλου επικοινωνίας με τη Ν. Ελλάδα και αφετέρου για τη φύλαξη του ζωτικής σημασίας για 

την άμυνα του κράτους τους 

στρατιωτικού περάσματος. Η 

εξαιρετικά καλή κατάσταση 

διατήρησης των κατοικιών, είναι 

μοναδική στον ελλαδικό χώρο 

προκειμένου για οικίες της 

ύστερης κλασικής εποχής. 

Πρόκειται για ευρύχωρα σπίτια 

(εμβαδού 270 τ.μ. στον τύπο της 

αγροικίας, εξολοκλήρου 

λιθόκτιστα με ισοδομική τοιχοποιία από ντόπιο ασβεστόλιθο.  
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3.5. Βυζαντινά, μεταβυζαντινά και θρησκευτικά μνημεία 

 

Βυζαντινά Μνημεία 

Κρίκοι στη μακρά αλυσίδα των βυζαντινών, θρησκευτικών και πολιτικών, μνημείων που 

κοσμούν την πόλη της Άρτας και τα οποία ανεγέρθηκαν κατά τη διάρκεια της ακμής της πόλης 

ως πρωτεύουσας του Δεσποτάτου της Ηπείρου - από το 1204 όταν κατέφυγαν εκεί οι Άγγελοι 

Κομνηνοί Δούκες μετά την πρώτη Άλωση της Πόλης από τους Σταυροφόρους - αποτελούν: 

μ.Χ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
Άγιος Βασίλειος της Αγοράς  
Άγιος Βασίλειος Γέφυρας  
Ναός Αγίας Θεοδώρας  
Παναγία η Βλαχέρνα  
Άγιος Δημήτριος Κατσούρη  
Το Κάστρο  
Η Παναγία η Παρηγορήτισσα  
Παντάνασσα  
Άγιος Νικόλαος της Ροδιάς  
Αγία Παρασκευή του Δράκου  
Κάστρο Κούλια  
Ναός Γενεσίου Θεοτόκου, ή Κόκκινη Εκκλησία  
Η Παναγία της Κορωνησίας  

 

Το Κάστρο 

Χτισμένο από τον Μιχαήλ Β΄ Δεσπότη της Ηπείρου στα μέσα του 13ου αιώνα, χαρακτηριστικό 

δείγμα βυζαντινής οχυρωματικής τέχνης, το κάστρο της Άρτας που διατηρείται σε άριστη 

κατάσταση, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής. 

Το βορειοανατολικό τμήμα του κάστρου είναι χτισμένο πάνω στα τείχη της αρχαίας 

Αμβρακίας, τα οποία έχουν μεγαλώσει σε ύψος και έχουν ενισχυθεί με οχυρούς πύργους, 

σύμφωνα με τα μεσαιωνικά πρότυπα. Ο λόφος στον οποίο είναι κτισμένο το κάστρο 

θεωρούνταν στρατηγική θέση και από τους αρχαίους Αμβρακιώτες, και υπάρχουν 

απομεινάρια από το αρχαίο τείχος της Αμβρακίας στη βορειοανατολική πλευρά του 

κάστρου.Στη νοτιοδυτική πλευρά του κάστρου, αριστερά της κεντρικής πύλης, υπάρχει ένα 

εσωτερικό οχυρό. Αυτό αποτελούσε το έσχατο καταφύγιο σε περιπτώσεις πολιορκίας, καθώς 

εμπεριείχε πολύπλοκο σύστημα εισόδου, κρύπτες και θολωτές κλειστές αίθουσες. Κατά την 

περίοδο της Τουρκοκρατίας ονομαζόταν «Ουτς Καλέ», ενώ οι σημερινοί κάτοικοι της Άρτας 

το αποκαλούν «Καστράκι» και αποτελεί χώρο διοργάνωσης διαφόρων θεατρικών 

παραστάσεων και μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων κατά τους θερινούς μήνες. 
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Το σημερινό μνημείο κτίστηκε σε τρεις περιόδους. Πάνω στα απομεινάρια του αρχαίου 

τείχους κτίστηκε κατά το 13ο αιώνα το νεότερο κάστρο, το οποίο 100 χρόνια περίπου 

αργότερα επισκευάστηκε και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας πήρε την τελική του μορφή, 

με τις βελτιώσεις και τις προσθήκες που έγιναν. Το 1875 κτίστηκε ο πύργος του ρολογιού 

μπροστά από το κάστρο, ο οποίος φαντάζει ως φυσική προέκταση του τείχους. 

Στο επίσης εντυπωσιακό εσωτερικό του κάστρου είχε χτιστεί παλιότερα ξενοδοχείο Ξενία, 

που σήμερα είναι εγκαταλειμμένο. Κάθε καλοκαίρι το Κάστρο της Άρτας φιλοξενεί διάφορες 

πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

 

Η Παρηγορήτρια 

Η Παναγία η Παρηγορήτισσα ο πιο σημαντικός και διάσημος βυζαντινός ναός του νομού 

Άρτας, αριστούργημα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Κτίστηκε το 1285-89 από το Νικηφόρο 

Α΄ Κομνηνό Δούκα και τη γυναίκα του Άννα Παλαιολογίνα Κατακουζηνή, στην ακμή του 

Δεσποτάτου της Ηπείρου. Από την μεγάλη σταυροπηγιακή μονή σώζονται σήμερα ο ναός, η 

Τράπεζα και 16 κελιά. Ο ναός εντυπωσιάζει με τις εξωτερικές και εσωτερικές αρχιτεκτονικές 

καινοτομίες του, ενώ μοναδικός στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική είναι ο τρόπος στήριξης 

του κεντρικού τρούλου. Ήταν για πολλά χρόνια η Μητρόπολη της Άρτας. Σήμερα το 

Αρχαιολογικό Μουσείο στεγάζεται στην Τράπεζα της μονής της Παρηγορήτισσας και 

φιλοξενεί σημαντική αρχαιολογική συλλογή, με ευρήματα από ολόκληρο το νομό Άρτας.  
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Αγία Θεοδώρα  

Ο ναός της πολιούχου της Άρτας που κτίστηκε το 11ο αιώνα σε μορφή τρίκλιτης βασιλικής και 

ανακαινίστηκε το 13ο αιώνα και ένας πυλώνας είναι τα μόνα σωσμένα τμήματα από τη μονή 

που έχτισε η βασίλισσα του Δεσποτάτου Θεοδώρα προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου και 

λειτούργησε ως γυναικείο μοναστήρι. Μετά το θάνατο του συζύγου της η Θεοδώρα εμόνασε 

στη μονή, τάφηκε εκεί και ο ναός τιμάται στο όνομά της. 
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Άγιος Βασίλειος  

Ναός του του Αγίου Βασιλείου στην πόλη της Άρτας ανεγέρθηκε στο β’ μισό του 13ου αιώνα 

μ.Χ. με πλουσιότατο κεραμοπλαστικό διάκοσμο σε ποικιλία σχημάτων αλλά και συμμετρία 

και δύο πήλινες εφυαλωμένες εικόνες εντοιχισμένες στην ανατολική του πλευρά. Στον 

περίβολο του ναού λειτούργησε από το 1662 έως το 1821 ανώτερη ελληνική σχολή με την 

ονομασία Σχολή Μανωλάκη, από τον ιδρυτή της Φίλιππο Μανωλάκη. Πρόκειται για ένα 

διακοσμητικό κομψοτέχνημα που μετράει σχεδόν 800 χρόνια ζωής. 

 

 

 

Μονή Κάτω Παναγίας  

Στο δρόμο προς το Γλυκόριζο, η Μονή της Κάτω Παναγιάς  κτίστηκε το 13ο αιώνα (1250-1260) 

από το Δεσπότη της Ηπείρου Μιχαήλ Β΄ Δούκα και η ονομασία αυτή δόθηκε ώστε να 

διακρίνεται σε σχέση με το μεγάλο ναό της Άρτας, την Παναγιά την Παρηγορήτισσα και 

τιμάται στη Γέννηση της Θεοτόκου (8 Σεπτεμβρίου). Από το αρχικό κτιριακό συγκρότημα 

σήμερα σώζεται το καθολικό, που αποτελεί σταυρεπίστεγο ναό ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, 

καθώς ξεχωρίζουν ο περίτεχνος κεραμικός διάκοσμος και οι αγιογραφίες του, ενώ τα κελιά 

και τα άλλα βοηθητικά κτίρια είναι μεταγενέστερα. Σήμερα το μοναστήρι πλησιάζει τους οκτώ 

αιώνες ζωής και κρατιέται ζωντανό χάρη στη συνεχή φροντίδα των γυναικών μοναχών που 

μένουν εκεί. Άξιο αναφορά της δράσης των γυναικών μοναχών αποτελεί ο ναός του Αγίου 

Νεομάρτυρα Ζαχαρία του εξ Άρτης, ο οποίος χτίστηκε σε χώρο έξω από τον περίβολο της 

μονής και στον οποίο φυλάσσεται η πρωτότυπη εικόνα του Αγίου, που μαρτύρησε στην 

Πάτρα καθώς και ο εσωτερικός μπαξές με λεμονιές και πορτοκαλιές και οι ανθόκηποι. 
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Μεταβυζαντινά Μνημεία 

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ/ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
Το γεφύρι της Άρτας  
Η Παναγία της Ροδιάς (Βίγλα)  
Τζαμί Φαϊκ Πασά Ιμαρέτ  
Το ρολόι της πόλης 

 

Το γεφύρι της Άρτας  

Το θρυλικό γεφύρι της Άρτας, ορόσημο της πόλης πήρε την τελική του μορφή το 1612. Ωστόσο 

τα θεμέλια του γεφυριού δείχνουν ότι στη θέση αυτή υπήρχε γέφυρα ήδη από τους 

κλασσικούς ή ελληνιστικούς χρόνους. Η τελευταία προσθήκη έγινε στους χρόνους της 

Τουρκοκρατίας, όταν ανυψώθηκε το οδόστρωμα, οπότε το γεφύρι πήρε τη σημερινή του όψη. 

Το Γεφύρι της Άρτας, σύμβολο 2.000 χρόνων, ενώνει τις δύο όχθες του Άραχθου και 

παράλληλα ενώνει το παρελθόν της Άρτας με το παρόν της και με το μέλλον της. 
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Πλάτανος του Αλή Πασά 

Τέλος, στα αξιοθέατα συγκαταλέγεται και ο υπεραιωνόβιος Πλάτανος της Άρτας ή αλλιώς ο 

Πλάτανος του Αλή Πασά, ο οποίος βρίσκεται στην αριστερή όχθη του ποταμού Άραχθου, και 

από το 1976 έχει ανακηρυχτεί διατηρητέο μνημείο της φύσης. 

 

 

 

3.6. Σημαντικά κτίρια περιοχής 

Σύμφωνα με τον διαρκή κατάλογο των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και  μηνμείων της 

Ελλάδας, έχουν χαρακτηριστεί ως έργα τέχνης που χρειάζονται ειδική κρατική προστασία 

είκοσι δύο (22) κτίρια στην Άρτα, γιατί πρόκειται για κτίσματα στα οποία σώζεται η ντόπια 

αρχιτεκτονική με ρεύματα που δέχθηκε στα τέλη του προηγουμένου αιώνα ή στις αρχές του 

αιώνα μας.  

 

1. Διώροφη οικία ιδιοκτησίας Nικολάου Kρυστάλλη στην οδό Nικ. Σκουφά 50 - 52, με ισόγειο 

κατάστημα, με ενδιαφέροντα στοιχεία λαϊκής αρχιτεκτονικής. 

2. Διώροφη οικία ιδιοκτησίας Kουνάκη στην οδό Σκουφά 54, λαϊκής αρχιτεκτονικής με 

στοιχεία νεοκλασικισμού. 

3. Διώροφη οικία Σπυρίδωνα Tσιτσιμπρίκου στην οδό Σκουφά 56 με ισόγειο κατάστημα. 
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4. Διώροφη οικία ιδιοκτησίας Nεοχωρίτη στην οδό Σκουφά 57, με ισόγειο κατάστημα, η οποία 

παρουσιάζει στην όψη αξιόλογα επιμέρους στοιχεία νεοκλασικισμού. 

5. Διώροφη οικία ιδιοκτησίας Πίτσιλη, Kαπερώνη, Σκέντου, Tσιτσιμπρίκου στην οδό Σκουφά 

58 - 60 και Γ. Mάτσου 2. Πρόκειται για συγκρότημα 2 κτιρίων με αξιόλογα επιμέρους στοιχεία, 

αέτωμα στέγης, σαχνισί, παραστάδες στο ισόγειο κ.α. 

6. Iσόγειο κτίριο ιδιοκτησίας Δημητρίου Zάγκλη και εκκλησίας Αγίου Δημητρίου στην οδό 

Σκουφά 89, 91, 93 που στεγάζει καταστήματα. 

7. Δημαρχείο Άρτας, ιδιοκτησίας Δήμου Aρταίων και Kυριάκου Παπάζογλου, στην οδό N. 

Σκουφά 94 - 96A. Κτίριο με έντονα νεοκλασικά στοιχεία και συμμετρική οργάνωση στην 

κυρίως όψη. 

8. Διώροφη οικία ιδιοκτησίας κληρονόμων Aφών Παπακώστα στην οδό N. Σκουφά 95 με 

κατάστημα στο ισόγειο που αποτελεί αξιόλογο κτίριο λαϊκής αρχιτεκτονικής με στοιχεία 

νεοκλασικισμού. 

9. Διώροφη οικία λαϊκής αρχιτεκτονικής με στοιχεία νεοκλασικισμού, ιδιοκτησίας Zαγκλή, 

Oικονομίδη, Kατσούλα και Παπανικολάου στην οδό Σκουφά 97, 99, 101. 

10. Διώροφο νεοκλασικό κτίριο ιδιοκτησίας Πίτσιλη στην οδό N. Σκουφά 103 το οποίο 

παρουσιάζει αρχιτεκτονικό και μορφολογικό ενδιαφέρον. 

11. Διώροφη οικία ιδιοκτησίας Δημητρίου Aλεξίου και Nικολάου Γαρουφαλιά στην οδό N. 

Σκουφά 124 - 128 με συμμετρική και λιτή οργάνωση στην κυρίως όψη. 

12. Διώροφο κτίριο ιδιοκτησίας Γεωργίου Tόδουλου στην οδό Λογοθέτη Bλαχούτση 7 με 

καταστήματα στο ισόγειο. 

13. Διώροφη οικία ιδιοκτησίας Mιχάλη στην οδό Λογοθέτη Bλαχούτση 93 (πλατεία Εθνικής 

Aντίστασης), με έντονα στοιχεία νεοκλασικισμού και απόλυτη συμμετρική οργάνωση στην 

κυρίως όψη. 

14. Διώροφη οικία ιδιοκτησίας Kαζαντζή στην οδό Kοσμά Aιτωλού 7 και Γ. Mάτσου, με έντονα 

στοιχεία εκλεκτικισμού. 

15. Διώροφη οικία στην οδό Aποκαύκου 7 και πλατεία Σκουφά, ιδιοκτησίας εκπολιτιστικού 

Συλλόγου "Σκουφάς". Πρόκειται για αξιόλογο κτίριο του οποίου το ισόγειο είναι δομημένο με 

εμφανή λαξευτή τοιχοποιία. 

16. Διώροφη οικία ιδιοκτησίας Kαλαμάκη στην οδό Γριμπόβου 9. 

17. Διώροφη οικία ιδιοκτησίας Αγίου Όρους, στην οδό Κ. Παλαμά 23 με αξιόλογο εξώστη και 

ελαφρά καμπύλη στα ανοίγματα των όψεων. 

18. Διώροφη οικία ιδιοκτησίας Kαρασούλα στην οδό Mακρυγιάννη 3 και 5 και αποτελείται 
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από δύο όμοια κτίρια με αξιόλογα στοιχεία. 

19. Διώροφη οικία ιδιοκτησίας Γεωργίου Mάτσου, στην οδό Φιλελλήνων 13, που 

χαρακτηρίζεται από λιτότητα και συμμετρία στην οργάνωση των όψεων. 

20. Διώροφη οικία Xρήστου Tρουμπούκη στην οδό Φιλελλήνων 54 και Tζαβέλα, τυπικό δείγμα 

αρχοντόσπιτου στο οποίο δεσπόζει ως εξώστης. 

21. Διώροφη οικία ιδιοκτησίας Tηλεμάχου Γαρουφαλιά στην οδό Πριοβόλου 8 με έντονα 

στοιχεία νεοκλασικισμού. 

22. Διώροφη οικία ιδιοκτησίας Παπανικολάου στην οδό Πριοβόλου 28 με αυστηρή 

συμμετρική οργάνωση στην όψη. 

23. Κτήριο Στρατοπέδου Παπακώστα, ιδιοκτ. Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.  

24. 1ο Κτήριο Στρατοπέδου Βερσή, ιδιοκτ. Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.  

25. 2ο Κτήριο Στρατοπέδου Βερσή, ιδιοκτ. Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. 

26. Διώροφο κτήριο στη συμβολή των οδών Αγίου Μάρκου και Κρυστάλλη, ιδιοκτ. Γεωργούλα 

Χρήστου.  

27. Κτήριο δίπλα στη Γέφυρα της Άρτας, ιδιοκτ. εκπολιτιστικού συλλόγου «Σκουφάς».  

28. Κτήριο στην οδό Ζάρα 4, ιδιοκτ. Βασιλικής Ζώη Παπανικολάου.  

29. Αρχοντικό Παπακώστα, στην οδό Μπιζανίου, Κομνηνών και Μητροπολίτη Ιγνατίου, 

ιδιοκτ. Παπακώστα (κληρονόμοι Γιούνη).  

30. Κτήριο στην οδό Ν. Σκουφά 77, ιδιοκτ. Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου.  

31. Κτήριο στην οδό Ν. Σκουφά 79, ιδιοκτ. Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου.  

32. Κτήριο στην οδό Ν. Σκουφά 81, ιδιοκτ. Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου Άρτας. 

 

3.7. Πολιτιστική Υποδομή  

 

•  Αρχαιολογικό Μουσείο 

Το 1972 ιδρύθηκε η Αρχαιολογική Συλλογή Άρτας, η οποία στεγάστηκε στην ανακαινισμένη 

Τράπεζα της Μονής Παρηγορήτισσας. Η συλλογή αυτή περιελάμβανε ευρήματα από την Άρτα 

και την ευρύτερη περιοχή. Ο τεράστιος ωστόσο, όγκος των κινητών ευρημάτων από τις 

σωστικές ανασκαφικές έρευνες των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα κατέστησε 

επιτακτική την ανάγκη ίδρυσης Αρχαιολογικού Μουσείου στην πόλη, τόσο για την 
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παρουσίαση - έκθεση των σημαντικότερων από αυτά, όσο για την ασφαλή φύλαξη των 

υπολοίπων.  

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας κατασκευάστηκε στη θέση "Τρίγωνο", κοντά στο ιστορικό 

γεφύρι της Άρτας και άνοιξε για το κοινό το φθινόπωρο του 2009. Η μόνιμη έκθεση 

αναφέρεται κατά κύριο λόγο στην Αμβρακία, την αρχαία πόλη που βρίσκεται θαμμένη κάτω 

από την Άρτα και υπήρξε έδρα του Κράτους των Ηπειρωτών. 

• Ιστορικό Μουσείο Συλλόγου "Σκουφά"  

Βρίσκεται στην οικία Γαρουφαλλιά και πολλά από τα αντικείμενα που εκθέτει αποτελούν 

ευγενική προσφορά του ίδιου, όπως εξάλλου και το ίδιο το κτίριο.  

• Ιστορικό Μουσείο Π. Γαρουφαλιά.  

Βρίσκεται έναντι της εκκλησίας της Παρηγορήτισσας, στη Γαρουφάλιο στέγη και 

παρουσιάζεται η ιστορία της πόλης από την αρχαιότητα έως σήμερα. Υπάρχει πλούσιο 

φωτογραφικό υλικό καθώς και μακέτες μνημείων.  

• Λαογραφικό Μουσείο Συλλόγου "Σκουφά" 

Στεγάζεται στο αναστηλωμένο τουρκικό φρούριο, δίπλα στο γεφύρι της Άρτας. Κτίστηκε 

στην τοποθεσία αυτήν, γιατί η γέφυρα της Άρτας αποτελούσε το σύνορο του νεοσύστατο 

ελληνικού κράτους 

• Δανειστική βιβλιοθήκη  

του Συλλόγου "Οι Φίλοι του βιβλίου" σε χώρο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο στον χώρο 

της Ψαραγοράς 

• Βιβλιοθήκη "Σκουφά" 

Στεγάζεται στο πίσω μέρος της οικίας Γαρουφαλλιά και μπορεί κανείς να βρει σπάνια βιβλία 

και εκδόσεις. 

• Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (πρώην Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος Ηπείρου) 

 

• Δημοτικό Ωδείο.  

Οι εκδηλώσεις του δημοτικού Ωδείου περιλαμβάνουν: 1. Μαθητικές συναυλίες με μαθητές 
και καθηγητές. 2. Δημιουργία παιδικής και εφηβικής χορωδίας. 3. Δημιουργία μαθητικού 
συνόλου ορχήστρας. 4. Συνεργασία με μουσικά πανεπιστήμια. 5. Σεμινάρια με 
καταξιωμένους μουσικούς. 6. Πρόσκληση σε άλλους φορείς για μουσικές εκδηλώσεις. 
Στεγάζεται στην οδό Ορλάνδου.  
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• Ωδείο Άρτας.  

Στεγάζεται στην οδό Καραϊσκάκη 21.  

• Κεντρικό Ωδείο.  
Στεγάζεται στην οδό Γ. Μάτσου και Κ. Αιτωλού.  

 

• Δημοτική Πινακοθήκη 

Η Δημοτική Πινακοθήκη Άρτας «Γ. Μόραλης» εγκαινιάστηκε το Δεκέμβριο του 2010 και 

στεγάζεται στο ανακαινισμένο κτίριο της πρώην Πυροσβεστικής. 

Διαθέτει δυο κεντρικές αίθουσες, εκ των οποίων η μια φιλοξενεί τη μόνιμη συλλογή και η 

άλλη τις κατά καιρούς περιοδικές εκθέσεις. 

Η συνεχής διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, ο εμπλουτισμός της ήδη υπάρχουσας μόνιμης 

συλλογής, οι ξεναγήσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελούν μερικούς μόνο από τους 

στόχους της Πινακοθήκης με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της εικαστικής παιδείας και τη 

διαρκή και ενεργή παρουσία της στην πολιτιστική δραστηριότητα του Δήμου. 

 

 

• Θερινός Κινηματογράφος «Ορφέας»  

 

• Πολιτιστικά Σωματεία Δήμου Αρταίων 

1. ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ  

2. Μ/Φ ΣΚΟΥΦΑΣ  

3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ «Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»  

4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ»  

5. ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΜΑΝΤΙΩΤΩΝ ΑΡΤΑΣ «ΤΑ ΠΡΑΜΑΝΤΑ»  

6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΙΩΤΩΝ «Ο ΑΗ ΜΑΡΚΟΣ»  

7. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  

8. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»  

9. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΜΑΤΩΝ ΑΡΤΑΣ  

10. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  

11. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ  

12. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ»  

13. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΑΚΛΗΔΩΝ  
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14. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΜΙΝΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»  

15. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΟΥ  

16. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΠΙΑΝΙΤΩΝ ΑΡΤΑΣ  

17. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ»  

18. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΑΡΤΑΣ  

19. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΤΑΣ «ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ»  

20. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΡΤΑΣ «Α.Θ.Ο.Α»  

21. ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ «Ν.Ο.Θ.Α»  

22. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «Ο ΑΥΛΟΣ»  

23. 1ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΡΤΑΣ  

24. ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  

25. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ  

26. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ  

27. ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  

28. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ  

29. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΤΟ DUENDE ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»  

30. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΡΤΑΣ 

 

• Καθιερωμένες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

 

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες είναι οι ακόλουθες:  

 

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ: Στα τέλη Μαρτίου, ο ημιμαραθώνιος της Άρτας έχει πλέον 

καθιερωθεί ως μία από τις δημοφιλέστερες αθλητικές εκδηλώσεις στην Ήπειρο, και συνδέει 

διαδρομές με τα μνημεία της Άρτας.  

 

ΚΑΓΚΕΛΑΡΙ ΧΩΡΙΩΝ ΑΡΤΑΣ: Το Καγκελάρι είναι χορευτικό δρώμενο που χορεύεται  σε 

πολλά  χωριά  της  Άρτας  (πανηγύρι 

και  Πάσχα).  Οι  χορευτές,  πιασμένοι  αγκαζέ,  τραγουδούν  αντιφωνικά,  απουσία  μουσικώ

ν  οργάνων,  δίνοντας  οι  ίδιοι  ρυθμό  στο  χορό.  Αρχίζει  ο  μπροστάρης  (Καγκελάρης)  ή  ο
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ι  άντρες  κι  ο  κάθε  στίχος  επαναλαμβάνεται  από  τους  υπολοίπους  ή  τις  γυναίκες  αντί

στοιχα. Το Στοιχείο είναι στη διαδικασία εγγραφής στα άυλα πολιτιστικά στοιχεία της εθνικής 

μας κληρονομιάς.  

 

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ: Το καρναβάλι της Άρτας, κατά το προτελευταίο Σαββατοκύριακο των 

Απόκρεω, φέρνει την πόλη στο επίκεντρο των Αποκριάτικων εκδηλώσεων. Οι κεντρικές 

παρελάσεις πλαισιώνονται από εκδηλώσεις, όπως οι Μπαντίδοι, γαϊτανάκια, συναυλίες κλπ.  

 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Με αφετηρία τα απαράμιλλης ομορφιάς βυζαντινά μνημεία της 

περιοχής, ο Δήμος Αρταίων οργανώνει κατά την Μεγάλη Εβδομάδα ψαλμωδίες από χορωδίες 

Ιεροψαλτών, ξεναγήσεις, αναβίωση εθίμων, λαζαροτράγουδα, και σπάσιμο κανατών και 

πιάτων.  

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ: Από τον Ιούνιο έως και το Σεπτέμβριο, ο Δήμος 

Αρταίων συνδιοργανώνει δεκάδες εκδηλώσεις στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον 

στα τέλη του Ιουνίου πραγματοποιούνται τα «Ελευθέρια», εκδηλώσεις σε ανάμνηση της 

απελευθέρωσης της πόλης από τον Οθωμανικό ζυγό.  

 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ: Ο Διάπλους διεξάγεται στα τέλη Ιουλίου, με 

αφετηρία τη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας και τερματισμό στην Κορωνησία Άρτας. 

Πλαισιώνεται από παράλληλες δραστηριότητες, όπως kite surfing, τρίαθλο, beach soccer και 

volley. Αποτελεί μία εκδήλωση που αφορά στην προστασία του Περιβάλλοντος. 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ: Οι δύο εκδηλώσεις 

διεξάγονται από τις 27 Σεπτεμβρίου έως και τις 3 Οκτωβρίου. Πλέον οι επισκέπτες φτάνουν 

τους 80.000, γεγονός που τοποθετεί τις εν λόγω εκθέσεις στον κατάλογο αυτών με τη 

μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Ελλάδα.  
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ΓΙΟΡΤΗ ΣΑΡΔΕΛΑΣ: Διοργανώνεται τον Αύγουστο, στο χωριό Ανέζα Άρτας. Η γιορτή βρίσκει 

μεγάλη απήχηση στο ευρύ κοινό λόγω της αυθεντικότητάς της, αλλά και της δυνατότητας να 

δοκιμάσει κάποιος τα αγνά τοπικά προϊόντα και τη φημισμένη Ηπειρώτικη φιλοξενία.  

 

ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ: Στα μέσα Οκτωβρίου χιλιάδες κόσμου συγκεντρώνονται 

στα χωριά Ροδαυγή και Πιστιανά για να απολαύσουν ένα παραδοσιακό γλέντι. Την τιμητική 

τους έχουν τα κάστανα, οι τηγανήτες και το ντόπιο τσίπουρο.  

 

ΑΡΑΧΘΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ: Λειτουργεί με ιδιωτική πρωτοβουλία από το 2007 στο Παλαιοχώρι 

Σκούπας. Σε αυτό παρουσιάζονται, στις αρχές Αυγούστου, θεατρικές και μουσικές 

παραστάσεις, κορυφαίες σε ποιότητα στην ευρύτερη περιοχή.  

 

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ – ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΟΥ – ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ & ΕΛΙΑΣ: Η γιορτή πραγματοποιείται 

από το Δήμο Αρταίων, με τη συνδρομή των Πολιτιστικών Συλλόγων και με συν διοργανωτές 

το Επιμελητήριο, τον Συνεταιρισμό Άρτας, την Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας και υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.  

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ: Κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων η Άρτα φιλοξενεί το 

Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Άη Βασίλη. 

 

 

3.8. Εκπαιδευτική/ ερευνητική υποδομή 

 

• Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήματα πρώην Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

Ηπείρου) 

Στην Άρτα λειτουργούν: 

➢ Τμήμα Γεωπονίας 

➢ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

➢ Τμήμα Μουσικών Σπουδών 
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Στην Άρτα λειτουργούν οι παρακάτω δομές Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης:  

➢  Δ.Ι.Ε.Κ. Άρτας -ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ  

➢ 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ  

➢ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

➢ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΔΥΠΑ 

➢ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ  

➢ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

➢ Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΕΕΕΕΚ ΑΡΤΑ - ΕΕΕΕΚ ΑΡΤΑΣ 

➢ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

➢ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΑΙΡΙΑΣ ΑΡΤΑΣ  

 

 

3.9. Κοινωνικές Δομές και Υπηρεσίες  

 

Όσον αφορά την κοινωνική μέριμνα στην περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου ΒΑΑ, υπάρχει ένα 

σημαντικό δίκτυο φορέων και υπηρεσιών που εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής σε 

διάφορες κατηγορίες πληθυσμού.  

Από την ανάλυση της γενικότερης κατάστασης στην περιοχή του Δήμου Αρταίων (υψηλά 

ποσοστά ανεργίας, ημιορεινές απομακρυσμένες περιοχές, υψηλό ποσοστό ανασφάλιστων, 

γήρανση πληθυσμού, άτομα ευρισκόμενα σε φτώχεια, θύματα βίας, ισότητα φύλλων και 

διακρίσεων, πρόσφυγες) προκύπτει πως τα κρίσιμα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει 

ο Δήμος Αρταίων όσον αφορά την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής είναι:  

• Λειτουργία κοινωνικών δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και ίδρυση νέων με 

την αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση, η ανάπτυξη 

νέων μοντέλων και μεθόδων παροχής υπηρεσιών υγείας για την προάσπιση της 

ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε αυτές, με στόχο την εξασφάλιση και παροχή ενός 

ελάχιστου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών σε όλους και ειδικά σε όσους 

αντιμετωπίζουν αδυναμία πρόσβασης. Μέχρι στιγμής στο Δήμο λειτουργεί κοινωνικό 
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Ιατρείο Φαρμακείο Άρτας, ΚΕΠ Υγείας, Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θυμάτων 

Βίας, Κέντρο Κοινότητας (ΚΕΠ Αλληλεγγύης) και Κοινωνικό Παντοπωλείο, ενώ 

σχεδιάζεται η ίδρυση Εξειδικευμένων Κέντρων για ειδικές ευάλωτες ομάδες του 

πληθυσμού (πχ κέντρο Alzheimer)   

• Υλοποίηση κοινωνικών δράσεων και προγραμμάτων για τη συνέχιση και αδιάκοπη 

λειτουργία των υπαρχόντων δομών κοινωνικής πρόνοιας για νέους, άτομα τρίτης 

ηλικίας, AμεΑ, άνεργους (ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ, Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Πρόγραμμα Βοήθεια στο 

Σπίτι, κ.π.λ. )  

 

Συγκεκριμένα, η κοινωνική πολιτική στο Δήμο Αρταίων ασκείται από: 

• το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού 

Δήμου Αρταίων, 

• τη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αρταίων (ΔΗΚΕΔΑ)  

 

Ακόμη ο Δήμος Αρταίων συνεργάζεται με τοπικούς φορείς και άλλες Υπηρεσίες στο πλαίσιο 

της υποστήριξης των ευπαθών ομάδων. Ενδεικτικά αναφέρονται φορείς της Εκκλησίας, η 

Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, ΚΕΘΕΑ κλπ.  

 

Υγεία  

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 

Η ακριβής διάρθρωση, βάση του ισχύοντα οργανισμού του Νοσοκομείου φαίνεται πιο κάτω: 

• Παθολογικός, με δυναμικότητα 104 κλινών 

• Χειρουργικός, με δυναμικότητα 96 κλινών 

• Εργαστηριακός 

• Ψυχιατρικός, με δυναμικότητα 13 κλινών 

• Δημόσιας Υγείας 
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Στους τομείς λειτουργούν τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία αντιστοίχων ειδικοτήτων με τις 

ειδικότητες των γιατρών που υπηρετούν. Ο αριθμός των Εξωτερικών Ιατρείων καθορίζεται 

κάθε φορά με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου. 

Αυτή την στιγμή λειτουργούν τα πιο κάτω Εξωτερικά Ιατρεία: 

• Παθολογικό 
• Καρδιολογικό 
• Υπερήχων καρδιάς 
• Πνευμονολογικό 
• Παιδιατρικό 
• Γαστρεντερολογικό 
• Ορθοπεδικό 
• Νεφρολογικό 
• Νευροχειρουργικό 
• Νευρολογικό 
• Οδοντιατρικό 
• Χειρουργικό 
• Ψυχιατρικό 
• Ψυχογηριατρικό 
• Ιατρείο Μνήμης και Νοητικών Λειτουργειών 
• Ωτορινολαρυγγολογικό 
• Ουρολογικό 
• Ανδρολογικό 
• Οφθαλμολογικό – Οπτικά πεδία 
• Μαιευτικό 

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρείς τομείς. Κάθε 

Νοσηλευτικός Τομέας λειτουργεί σε επίπεδο υποδιεύθυνσης και αποτελείται από 

Νοσηλευτικά τμήματα τα οποία ακολουθούν την διάρθρωση της Ιατρικής υπηρεσίας. Πιο 

συγκεκριμένα: 

• 1ος Νοσηλευτικός τομέας, ο οποίος καλύπτει τις μονάδες και τα τμήματα 

του Παθολογικού τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας 

• 2ος Νοσηλευτικός τομέας,  ο οποίος καλύπτει τις μονάδες και τα τμήματα 

του Χειρουργικού τομέα και του Χειρουργείου, της Ιατρικής Υπηρεσίας 
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• 3ος Νοσηλευτικός Τομέας, ο οποίος καλύπτει τις μονάδες και τα τμήματα του 

Εργαστηριακού τομέα, του Τομέα Ψυχικής Υγείας, του Τομέα Δημόσιας Υγείας και τα 

διατομεακά τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας 

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα υπολογιστικών 

συστημάτων στην Ήπειρο με περίπου 250 τερματικά και περίπου 400 χρήστες. Είναι ο πρώτος 

δημόσιος οργανισμός που πέρασε στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (τηλεφωνία και δεδομένα) το 2006. Διαθέτει 

dataroom με 15 εξυπηρετητές (φυσικούς και λογικούς) και πλήρη δομημένη καλωδίωση με 

δρομολογητές και στα 6 επίπεδα του κτιρίου. 

Το Νοσοκομείο Άρτας συμμετέχει από το 2015 σαν φορέας υλοποίησης σε έργο που αποτελεί 

τμήμα της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) για την πράξη «Ένταξη 

Νοσοκομειακών Μονάδων στο Εθνικό Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη 

ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και τη βιολογία, σε 

νεφοϋπολογιστικό περιβάλλον (cloud computing)» του ΕΠ. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και 

περιλαμβάνει υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και αποθήκευσης / backup (ελεύθερο Wi-Fi για 

πολίτες και ασθενείς, αποθήκευση δεδομένων σε νεφοϋπολογιστικό περιβάλλον (cloud). Στα 

πλαίσια αυτού του έργου υπάρχει πλήρης κάλυψη ασύρματου δικτύου για τους πολίτες σε 

όλο το Νοσοκομείο και κάλυψη ασύρματου δικτύου ελεγχόμενης πρόσβασης για τους 

εργαζόμενους του Νοσοκομείου. 

 

Το 2017 με την προμήθεια του νέου αξονικού τομογράφου το ΓΝ Άρτας απέκτησε και σύστημα 

PACS για την ηλεκτρονική διαχείριση της ιατρικής εικόνας (Ακτινογραφίες, Αξονικές, 

Μαστογραφίες, κοκ). Το 2018 το PACS διασυνδέθηκε με το σύστημα RIS (Σύστημα 

ηλεκτρονικής διαχείριση γνωματεύσεων) καθώς και με το Νεφoϋπολογιστικό Περιβάλλον της 

ΕΔΕΤ και λειτούργησε πιλοτικά στο ακτινολογικό τμήμα. Στις αρχές του 2019 το PACS είχε 

εγκατασταθεί σε περίπου 100 τερματικά σε όλο το νοσοκομείο καταργώντας έτσι την ανάγκη 

για εμφάνιση των φιλμ η οποία οδήγησε σε μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων. Πλέον το PACS 

χρησιμοποιείται από 153 ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (31 Παθολογικής, 34 Χειρουργικής, 
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3 Ψυχιατρικής, 18 Εργαστηριακής, 67 Ειδικευόμενους/ Αγροτικούς) καθώς και από 21 

τεχνολόγους ακτινολόγους, συνολικά δηλαδή από 174 άτομα στο νοσοκομείο. 

 

Τον Μάιο του 2020 το Τμήμα Πληροφορικής του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας κατέθεσε και 

εγκρίθηκε στην Κοινή Ευρωπαϊκή Δράση με κωδικό JA-2020-4 και θέμα «Κοινή Δράση για την 

αντιμετώπιση διαφορών που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων από τα κράτη – μέλη στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένου 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας, καθώς και της χρήσης δεδομένων υγείας (Joint 

Action on addressing differences in national General Data Protection Regulation (GDPR) 

implementation in the health sector, including the European Data Space and the health data 

use) (συγχρηματοδότηση 1.500.000 – 2.500.000 ΕΥΡΩ, η διακύμανση της συγχρηματοδότησης 

οφείλεται στο εάν θα ανατεθεί ή όχι η σύνταξη του κώδικα Συμπεριφοράς (Code of Conduct) 

σε εξωτερικό ανάδοχο)», πρόταση για την συμμετοχή του, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση αυτή είναι σε αξιολόγηση και από τον Νοέμβριο του 2020 θα 

προχωρήσει η υλοποίηση της σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Κέντρο Υγείας Άρτας 

Το Κέντρο Υγείας Άρτας είναι νοσηλευτική μονάδα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης 

και συντελεί στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης στην περιφέρεια και στην εν μέρει 

αποσυμφόρηση του νοσοκομείου της πόλης.  

 

Αθλητισμός  

 

Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο & Δημοτικό Κολυμβητήριο Άρτας 

Στα ανατολικά της πόλης βρίσκεται το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο και το Δημοτικό 

Κολυμβητήριο Άρτας. Στο Κολυμβητήριο Άρτας είναι σε εξέλιξη εργασίες για την ενεργειακή 

του αναβάθμισή.   

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CF%88%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF
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Δημοτικό Στάδιο Άρτας 

Το Δημοτικό Στάδιο Άρτας είναι ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο στην πόλη της Άρτας χτισμένο το 

1957 με χωρητικότητα 1.500 ατόμων και είναι η έδρα της Αναγέννησης Άρτας. 

Το γήπεδο από το 2014 διαθέτει πλέον μόνο μία εξέδρα καθώς και τάπητα στίβου. Βρίσκεται 

στην οδό Κομμένου, δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο του νεκροταφείου της Αρχαίας 

Αμβρακίας. 

Το Δημοτικό Στάδιο Άρτας (πρώην Εθνικό Στάδιο) φιλοξενεί κατά καιρούς αγώνες στίβου αλλά 

και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Το γήπεδο βρίσκεται στην οδό Κομμένου, δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο του δυτικού 

νεκροταφείου της Αρχαίας Αμβρακίας και απέχει περίπου 1 χλμ. από την ιστορική γέφυρα 

Άρτας ενώ η απόσταση από τον σταθμό ΚΤΕΛ είναι περίπου 4 χλμ. μέσω της Περιφερειακής 

οδού, 3,5 χλμ. μέσω της οδού που διατρέχει το λόφο Περάνθης και 2,5 χλμ. μέσω της οδού 

Τζουμέρκων 
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Φώτο από Βικιπαιδεία 
 

 

Γήπεδο Σκοπευτηρίου "Γεώργιος Γιολδάσης" 

Το εν λόγω γήπεδο βρίσκεται στην περιοχή βορειοανατολικά της πόλης και απαιτείται η 

διαμόρφωση κερκίδων, ο φωτισμός του και η τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για την 

ανάδειξη του αθλητικού τουρισμού. 

Υπαίθρια γυμναστήρια ( Παραποτάμιο Πάρκο,  Ταξιάρχες στην Άνω Πόλη και στο Δημοτικό 

Στάδιο). 

Γήπεδα beach tennis (δυο)  

Αθλητική εγκατάσταση δίπλα στα Δημοτικά Γήπεδα Τένις. Πρόκειται για δύο (2) γήπεδα beach 

tennis. 
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Δημοτικά Γήπεδα Τέννις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αρταίων δραστηριοποιούνται πολλά αθλητικά σωματεία 

που καλύπτουν πλήθος αθλητικών δραστηριοτήτων. 

 

3.10. Βασικές υποδομές-Δίκτυα 

 

Οδικό δίκτυο  

Το εθνικό οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αρταίων είναι το ακόλουθο:  

 

Αυτοκινητόδρομος «Ιόνιας Οδού» Αντιρρίου – Ιωαννίνων : 

Αποτελεί το βασικό υπερτοπικό άξονα που διασχίζει το Δήμο. Η κατασκευή του 

ολοκληρώθηκε το 2017 αλλάζοντας τα δεδομένα προσπελασιμότητας της ευρύτερης 

περιοχής του νομού. Ο αυτοκινητόδρομος διαθέτει διαχωρισμένη επιφάνεια κυκλοφορίας, 

δύο λωρίδων και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας. Η σύνδεση με τη 

πόλη της Άρτας γίνεται με τον ομώνυμο Ανισόπεδο Κόμβο ανατολικά της πόλης και διαμέσου 

τμήματος της Ε.Ο Άρτας – Τρικάλων συμβάλλει στο αστικό τμήμα της Ε.Ο 05 . Για τη 

εξυπηρέτηση του υπεραστικού οδικού δικτύου περιλαμβάνει δύο κύριες Κάτω Διαβάσεις (ΚΔ) 
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του Επαρχιακού οδικού δικτύου (Χανόπουλο – Βρυσούλες , Γραμμενίτσα) και αρκετές ακόμα 

για τη διασύνδεση του δημοτικού – αγροτικού οδικού δικτύου της περιοχής. Τοπικά διαθέτει 

παράπλευρο οδικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση των παρόδιων χρήσεων και συνέχειας του 

επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου. Ειδικότερα το τμήμα από τη ΚΔ της πρωτεύουσας 

Επ. Ο 04 μέχρι τη σύνδεσή του με τη δευτερεύουσα Επ. Οδό 06 ανατολικά της Βλαχέρνας , 

λειτουργεί ως συνδετήρια Επαρχιακή Οδός. 

 

Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων – Ε.Ο 05 

Η κύρια Αρτηρία της πόλης είναι η Εθνική Οδός Αντιρρίου –Ιωαννίνων που αγκαλιάζει τον 

αστικό ιστό και ακολουθεί τη πορεία του ποταμού Άραχθου από την αφετηρία του αστικού 

της τμήματος Ανατολικά (στο κυκλικό κόμβο για τη σύνδεση με τον Α/Κ της «Ιονίας Οδού») 

μέχρι τη Γέφυρα δυτικά που αποτελεί με τη παρουσία του ιστορικού γεφυριού το 

χαρακτηριστικότερο τοπόσημο της πόλης. Το αστικό τμήμα της Ε.Ο είναι διαμορφωμένο με 

διαχωριστική νησίδα και μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση σε μεγάλο τμήμα του. 

Οι λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση έχουν πλάτος 4,5 – 5,0 μ ενώ το πλάτος νησίδας 2-

4 μ ανά θέση. Στη σύνδεσή της με τις βασικές συλλεκτήριες της πόλης λειτουργούν 

σηματοδοτούμενοι κόμβοι με διαμορφωμένη αριστερή στροφή. Τα τμήματα που δεν 

διαθέτουν νησίδα διαχωρισμού, εντοπίζονται στο πιο στενό τμήμα της, στη περιοχή που 

διέρχεται περιμετρικά του Κάστρου με πλάτος κυκλοφορίας 10 έως 11μ και στη συνέχεια της 

στο τμήμα με παράπλευρο οδικό δίκτυο μέχρι το ύψος του Δημαρχείου . 

 

Στο τελευταίο τμήμα της από τη διασταύρωση Ελ. Βενιζέλου μέχρι τη Γέφυρα υπάρχει 

παράπλευρο δίκτυο οδών κυρίως ανατολικά εξυπηρετώντας τις παρόδιες χρήσεις και 

παρέχοντας ασφάλεια στην εξυπηρέτηση ευαίσθητων θέσεων όπως τα σχολεία. 

 

Πεζοδρόμια υπάρχουν σε όλο το μήκος της με καλή προσπελασιμότητα και πλάτος 

μεγαλύτερο του 1,5 μ . 

 

Ο άξονας οδών Αμβρακίας - Βασ. Πύρρου – Σκουφά αποτελεί βασική συλλεκτήρια εισόδου 

από ανατολικά στο κεντρικό τμήμα της πόλης και είναι μονοδρομημένος. Διασχίζει το 
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κεντρικό τομέα της πόλης με πλάτος κυκλοφορίας 5-8 μ ανά θέση και χώρους παράλληλης 

στάθμευσης. Πεζοδρόμια επαρκούς πλάτους άνω του 1,5 μ υπάρχουν σε όλο το μήκος του. 

 

Στην αφετηρία του άξονα ανατολικά η οδός Αμβρακίας συμβάλλει με την Ε.Ο 5 με 

σηματοδοτούμενο κόμβο. Στο πέρας του η οδός Σκουφά συμβάλλει δυτικά πάλι με 

σηματοδοτούμενους κόμβους με την Ε.Ο 5 αρχικά μέσω της οδού Γαρουφαλιά και στη 

συνέχεια μέσω της οδού Ζάρρα . 

 

Ο άξονας των οδών Καμηλών – Βασ. Κωνσταντίνου, είναι μονοδρομημένος, αποτελεί επίσης 

βασική συλλεκτήρια εισόδου στο κεντρικό τομέα από Δυτικά και εξυπηρετεί τη αντίθετη 

κατεύθυνση κυκλοφορίας. Ξεκινώντας από την Ε.Ο 5 με σηματοδοτούμενο κόμβο, διασχίζει 

τον αστικό ιστό παράλληλα με τον προηγούμενο οδικό άξονα και καταλήγει ανατολικά πάλι 

στην Ε.Ο 5, μέσω της οδού Τζουμέρκων , με σηματοδοτούμενο κόμβο . Σε όλο το μήκος του ο 

άξονας είναι μονοδρομημένος με πλάτος κυκλοφορίας στη Βασ. Κωνσταντίνου 5,0μ και στη 

Καμηλών 7,0μ. Παράλληλη στάθμευση υπάρχει σε όλο το μήκος του στη μία πλευρά της οδού. 

Στα πεζοδρόμια στο τμήμα της Βασ . Κωνσταντίνου από τον την εκκλησία Παναγίας 

Παρηγορήτισσας μέχρι την οδό Αγ. Σοφίας υπάρχουν προβλήματα προσβασιμότητας πεζών 

λόγω πλάτους μικρότερου του 1,5μ . 

 

Η οδός Τζουμέρκων συμπληρώνει το βασικό δίκτυο συλλεκτηρίων οδών του Κεντρικού τομέα. 

Με αφετηρία δυτικά την οδό Βασ. Κωνσταντίνου αναπτύσσεται νοτιότερα σε λοφώδες 

ανάγλυφο του πολεοδομικού ιστού, διασταυρώνεται με την οδό 3/40 Συντάγματος Ευζώνων 

και καταλήγει ανατολικά στην Ε.Ο 5 σε σηματοδοτούμενη διασταύρωση. Παράλληλη 

στάθμευση υπάρχει σε όλο το μήκος της. Το πλάτος των πεζοδρομίων είναι ανεπαρκές στο 

μεγαλύτερο τμήμα της. 

 

Στο κεντρικό τομέα το δίκτυο των συλλεκτηρίων συμπληρώνουν οι οδοί Φιλελλήνων και 

Μακρυγιάννη που λειτουργούν ως ζεύγος αντιδρόμων. 
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Στο Νοτιοδυτικό τομέα της πόλης η οδός Κομμένου αποτελεί τη βασική συλλεκτήρια οδό. Με 

αφετηρία τη νότια είσοδο (διασταύρωση 1ηςΕπ. Οδού και Περιφερειακής Βαλαώρα ) 

διασχίζει το δυτικό τμήμα της πόλης κατά μήκος του πολεοδομικού ιστού της Δυτικής 

Βαλαώρας και καταλήγει στο κέντρο της πόλης στη διασταύρωση Καμηλών – Βασ. 

Κωνσταντίνου και Τζουμέρκων. Στο μεγαλύτερο τμήμα της από την αφετηρία νότια μέχρι την 

οδό Γαρουφαλιά είναι αμφίδρομης κυκλοφορίας και στο υποτμήμα από Στάδιο – Γαρουφαλιά 

διαθέτει διαχωριστική νησίδα. Παράλληλη στάθμευση υπάρχει σε όλο το μήκος της. 

Προβλήματα προσβασιμότητας πεζών εντοπίζονται κυρίως στο αρχικό τμήμα της μέχρι την 

οδό Παπαναστασίου λόγω εύρους πεζοδρομίων μικρότερων του 1,5μ . 

 

Το δίκτυο συλλεκτηρίων οδών στο νοτιοδυτικό τομέα συμπληρώνουν οι αμφίδρομες οδοί 

Κατσιμήτρου , Ολυμπιονίκη Τλασιμάχου, Παπαναστασίου, Αγραφιώτη και Π. Δράκου με 

κατάστρωμα κυκλοφορίας 8-11 μ και πολύ καλή προσβασιμότητα πεζοδρομίων. Στο όριο του 

νότιου τμήματος αναπτύσσεται παρόχθια με νησίδα διαχωρισμού, πλάτος κυκλοφορίας 6.0μ 

ανά κατεύθυνση και άνετα πεζοδρόμια . 

 

Βασική συλλεκτήρια της πόλης ανατολικά είναι ο άξονας Περιφερειακής Βαλαώρας και 

Περιφερειακής Στρατώνος που διέρχεται στο ανατολικό όριο της πόλης σε λοφώδες 

ανάγλυφο. Είναι αμφίδρομης κυκλοφορίας με πλάτος καταστρώματος 8-9,0 μ. Στην αφετηρία 

του στη νότια είσοδο πόλης συνδέεται με τη 1η Επαρχιακή και την οδό Κομμένου, στη 

συνέχεια διασταυρώνεται με την οδό προς το Νοσοκομείο στο μέσον του και καταλήγει 

ανατολικά της πόλης στην Ε.Ο 5 σε σηματοδοτούμενη διασταύρωση. Λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η λειτουργία του αφορά κυρίως τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία δεν διαθέτει στο 

μεγαλύτερο τμήμα του επαρκή πεζοδρόμια για τους πεζούς. Το τμήμα της Περιφερειακής 

Στρατώνος που ακολουθεί περιμετρική πορεία δυτικά πέριξ του στρατοπέδου διαθέτει 

πεζοδρόμια μόνο στη πλευρά προς τον οικιστικό ιστό , που σε μεγάλο τμήμα τους είναι 

μικρότερα του 1,5μ . 

 

Στο νέο τμήμα του Σχεδίου Πόλης δυτικά της Ε.Ο 5, βασική συλλεκτήρια αποτελεί η 
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αμφίδρομης κυκλοφορίας οδός Μπάκολα με μέσο πλάτος οδοστρώματος 10,0 μ., παράλληλη 

στάθμευση και άνετα πεζοδρόμια 2-3,0μ . 

 

 

Συγκοινωνία  

Το δίκτυο των υπεραστικών συγκοινωνιών που διασυνδέει την πόλη της Άρτας με τον 

υπόλοιπο νομό και τα άλλα αστικά κέντρα της χώρας, εκτελείται με λεωφορεία κυρίως του 

ΚΤΕΛ Ν. Άρτας αλλά και άλλων Νομών (προς τα αντίστοιχα αστικά κέντρα).  

Η πόλη της Άρτας συνδέεται με απευθείας δρομολόγια με τα περισσότερα από τα σημαντικά 

αστικά κέντρα της επικράτειας, για παράδειγμα τα δρομολόγια προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 

Πάτρα.  

 

Η συγκοινωνία στο Πολεοδομικό συγκρότημα Άρτας και τους περιαστικούς οικισμούς 

εκτελείται με τα λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ Άρτας. Η πληρότητα των λεωφορείων είναι 

μέτρια.  

 

Πεζόδρομοι - ποδηλατόδρομοι  

Η πόλη της Άρτας διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων που καλύπτει σχεδόν το 

σύνολο της κεντρικής περιοχής. Ωστόσο, υπάρχουν τμήματα του βασικού οδικού δικτύου με 

μειωμένη προσπελασιμότητα για τους πεζούς, επειδή είτε απουσιάζουν παντελώς 

πεζοδρόμια είτε τα υφιστάμενα έχουν πλάτος μικρότερο του 1,5 μ. Η προσπελασιμότητα στο 

δίκτυο πεζοδρόμων και γενικότερα στην κεντρική περιοχή πεζή είναι ανομοιόμορφα 

κατανεμημένη χωρικά. Ένα σημαντικό τμήμα της πόλης δεν έχει ικανοποιητική 

προσπελασιμότητα πεζή στις κύριες καθημερινές δραστηριότητες της πόλης. Οι επιλογές 

μετακινήσεων που έχουν οι κάτοικοι της περιοχής αυτής (Λόφος Βαλαώρας) περιορίζονται 

στην χρήση μηχανοκίνητων μέσων ιδιωτικής χρήσης, δεδομένου επίσης ότι ικανοποιητική 

εξυπηρέτηση της περιοχής αυτής από ΔΣ δεν είναι πρακτικά εφικτή. 

 

Η γενική προσπελασιμότητα της πόλης μέσω ποδηλάτου αξιολογείται αρχικά ως προς τις 

κλίσεις του εδάφους. Άλλοι παράγοντες όπως η κατάσταση της επιφάνειας κύλισης, η 
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διατομή της οδού, κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά κ.α., λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό 

δικτύων κίνησης ποδηλατών αφού όμως έχει εξεταστεί πρώτα η καταλληλότητα κάθε 

συνδέσμου ως προς την κλίση για έναν μέσο ποδηλάτη.  

 

Το σύνολο των οδικών τμημάτων της πόλης μεταξύ της περιμετρικής, της Σκουφά και της 

Κομμένου είναι κατάλληλα ως προς τις κλίσεις για κίνηση ποδηλάτου. Αντίθετα στο λόφο 

Βαλαώρας η εικόνα είναι θρυμματισμένη και δεν υπάρχει προοπτική οργάνωσης δικτύου 

κίνησης ποδηλατών.  

 

Κυκλοφοριακό - Στάθμευση  

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη της Άρτας είναι ιδιαίτερα έντονο. Η αποτελεσματική 

ρύθμιση της κυκλοφορίας στην πόλη αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της 

περιοχής αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη σχεδίου 

Βιώσιμης Κινητικότητας ώστε να ρυθμίζεται με αποτελεσματικό τρόπο η κυκλοφορία στο 

κέντρο της πόλης και γύρω από αυτή.  

 

Το πρόβλημα έλλειψης θέσεων και εκτεταμένης παράνομης στάθμευσης είναι ιδιαίτερα οξύ, 

κυρίως στην κεντρική περιοχή. Η άναρχη και παράνομη στάθμευση δημιουργεί σημαντικά 

προβλήματα ικανοποιητικής διεξαγωγής της κίνησης οχημάτων καθώς μειώνεται η 

κυκλοφοριακή ικανότητα των οδών αλλά και δυσχεραίνεται η κίνηση πεζών.  

Για την αντιμετώπιση της σημερινής και της μελλοντικής αύξησης της έλλειψης πρέπει να 

προωθηθεί η δημιουργία των χώρων στάθμευσης. Η θέσπιση μέτρων αποθάρρυνσης της 

χρήσης Ι.Χ. για μετακινήσεις προς την κεντρική περιοχή θα μείωνε και τη ζήτηση στάθμευσης. 

Στην πόλη λειτουργούν μερικά ιδιωτικά πάρκινγκ και τέσσερα δημοτικά, ενώ το οργανωμένο 

πάρκινγκ του Δήμου Αρταίων στην παραλίμνια περιοχή είναι δωρεάν.  

 

• Δίκτυο Ύδρευσης 

Η ύδρευση της Δ.Ε, Αρταίων γίνεται από το υδραγωγείο των πηγών Αγίου Γεωργίου στη 

Φιλιππιάδα. 
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• Δίκτυο Αποχέτευσης 

Η Δ.Ε. Άρτας διαθέτει ολοκληρωμένο Αποχετευτικό Δίκτυο και Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Λυμάτων από το 1991. 
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4. Χάρτες και φωτογραφίες της περιοχής 
 

 

Χάρτης 1. Όψη Άρτας από ψηλά 

 

Χάρτης 2. Περιοχή Παρέμβασης- πόλη Άρτας (πηγή: Google Maps) 
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Χάρτης 3: Τουριστικός Χάρτης πόλης Άρτας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέα Άρτας (πηγή: discoverarta.gr) 
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Θέα Άρτας (πηγή: discoverarta.gr) 
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5. Κυριότερα Προβλήματα και Σημεία Υπεροχής της Άρτας 

• Αναπτυξιακή υστέρηση, μείωση πληθυσμού και ύπαρξη σημαντικών εμποδίων 

ανάπτυξης 

• Ύπαρξη περιορισμένων διασυνδέσεων με αστικά κέντρα και μειωμένη πρόσβαση σε 

υπηρεσίες 

• Ύπαρξη προϋποθέσεων  για  ανάπτυξη  δικτύων οικονομικών 

δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία οικονομιών  συσσωμάτωσης  

• Ύπαρξη αξιόλογων πολιτιστικών και φυσικών πόρων με δυνατότητες αξιοποίησης 

για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

 

Στη συνέχεια καταγράφονται εν συντομία τα κυριότερα προβλήματα και χαρακτηριστικά της 

περιοχής:  

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, τα ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ γνωρίσματα που 

χαρακτηρίζουν τον ΠΛΗΘΥΣΜΟ του Δήμου Αρταίων είναι: 

• Η πληθυσμιακή συρρίκνωση, αφού έχουμε περισσότερους θανάτους σε σύγκριση με 

τις γεννήσεις, όπως άλλωστε παρατηρείται και στο σύνολο της χώρας.  

• Η γήρανση του πληθυσμού, δεδομένου ότι η ομάδα με το μεγαλύτερο αριθμό ατόμων 

είναι ηλικίας άνω των 70 ετών. 

• Το 57% των ατόμων είναι εξαρτώμενα από τα υπόλοιπα άτομα λόγω πολύ μικρής ή 

πολύ μεγάλης ηλικίας. 

• Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο δεδομένου ότι σχεδόν το 60% του πληθυσμού ή δεν 

πήγαν σχολείο, δεν γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή ή είναι απόφοιτοι δημοτικού ή 

στην καλύτερη περίπτωση έχουν ολοκληρώσει το γυμνάσιο. 

 

Άρα, για την αντιμετώπιση  των παραπάνω προβλημάτων θα χρειαστεί να εφαρμοστούν 

ενεργητικές πολιτικές όπου μακροπρόθεσμα θα οδηγήσουν:  

α) στην επιστροφή των νέων ανθρώπων στον τόπο της καταγωγής τους,  

β) στη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου και της εξειδίκευσης των ανθρώπων της 

περιοχής, ώστε να υπάρχει ποιοτικότερη ζήτηση εργασίας, και  
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γ) στην οικονομική και κοινωνική ευημερία, που θα δημιουργήσει αυξητική τάση του 

αριθμού γεννήσεων στην περιοχή 

 

Τα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τους ΑΝΕΡΓΟΥΣ του Δήμου Αρταίων είναι: 

• Ο συντριπτικά μεγαλύτερος αριθμός ανέργων ανήκει στις παραγωγικές ηλικιακές 

ομάδες 30-44 και 45-54. 

• Το 34,04% των ανέργων έχουν το πολύ αποφοιτήσει από το δημοτικό και το 80,63% 

των ανέργων έχει το πολύ αποφοιτήσει από τη ΔΕ (!), πράγμα που καταδεικνύει το 

εξαιρετικά χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και εξειδίκευση των ανέργων.  

• Το 41,26 % των ανέργων είναι άνεργοι για πάνω από 2 έτη, πράγμα που σε ένα 

μεγάλο βαθμό παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι είναι άνεργοι-άεργοι που 

ουσιαστικά είτε δεν ενδιαφέρονται να εργαστούν είτε εργάζονται σε καθεστώς 

"αδήλωτης εργασίας". 

 

 

ΑΡΑ, για την αντιμετώπιση  των παραπάνω προβλημάτων θα χρειαστεί να εφαρμοστούν 

ενεργητικές πολιτικές όπου μακροπρόθεσμα θα οδηγήσουν:  

α) στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όπου θα μπορούσαν να απορροφήσουν άτομα 

που κυρίως ανήκουν στις παραγωγικές ηλικίες,  

β) στη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου και της εξειδίκευσης των ανέργων της περιοχής, 

με τη συμβολή όλων των εκπαιδευτικών φορέων της περιοχής, ώστε να υπάρχει ποιοτικότερη 

ζήτηση εργασίας, (για παράδειγμα θα μπορούσε να υπάρξει περαιτέρω προβολή και 

προώθηση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας)  και  

γ) στην υιοθέτηση πιο ορθολογικών πρακτικών από το κράτος, ως προς την αντιμετώπιση 

των άεργων και της "αδήλωτης/μαύρης εργασίας¨.  Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον 

κανονισμό των υποχρεώσεων των ανέργων, που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Δ.Σ του ΟΑΕΔ, 

οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στους οποίους προτείνεται θέση εργασίας και δεν τη δέχονται 

επανειλημμένα, θα διαγράφονται από τα μητρώα ανεργίας, καθώς ο Οργανισμός θεωρεί 

πως δεν ενδιαφέρονται να βρουν εργασία. 
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Ενώ, σύμφωνα με στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), το έτος 2015, οι 

διανυκτερεύσεις σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) στην  Ήπειρο 

καταγράφονται στον Πίνακα 24, και είχαν ως εξής:  

 

Πίνακας 24: Διανυκτερεύσεις σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου ανά ΠΕ, ανά Δήμο 

και στην ΠΗ το 2015 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ / ΔΗΜΟΣ 

Διανυκτερεύσει

ς ημεδαπών 

Διανυκτερεύσεις 

αλλοδαπών 

Διανυκτερεύσει

ς Σύνολο 

Ποσοστό (%) 

συνολικών 

διαθέσιμων 

κλινών όπου 

αναφέρονται 

τα στοιχεία 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
610.290 281.936 892.226 76,0 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
48.776 4.453 53.229 89,8 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 47.497 4.285 51.782 97,2 

ΔΗΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 

ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΑΙ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

1.279 168 1.447 62,7 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΣΚΟΥΦΑ 
        

Στοιχεία από Ξ.Ε.Ε. 2015 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα 24 προκύπτει το συμπέρασμα ότι η συντριπτική πλειοψηφία 

των επισκεπτών της ΠΕ Άρτας διανυκτερεύει στο Δήμο Αρταίων. Ωστόσο, η ΠΕ Άρτας είναι 

τελευταία σε σειρά από τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου και μάλιστα με 

μεγάλη διαφορά. Συγκεκριμένα, οι διανυκτερεύσεις στην ΠΕ Άρτας αφορούν μόλις το 

5,97% των συνολικών διανυκτερεύσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου. Με την υιοθέτηση 

κατάλληλης στρατηγικής, αυτό είναι ένα ποσοστό που πρέπει να αλλάξει για την περιοχή 

μας. 
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Κατόπιν της ανωτέρω ανάλυσης, συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε για την περιοχή 

μας και για όλους τους τομείς παραγωγής ότι οι τοπικές επιχειρήσεις δεν έχουν αναπτύξει 

ευέλικτους συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters), που θα τους επέτρεπαν να 

αξιοποιήσουν οικονομίες κλίμακας, να χαμηλώσουν τα λειτουργικά τους κόστη και να 

αυξήσουν την απόδοσή τους και το κέρδος τους.  Θα μπορούσαν να αναληφθούν δράσεις 

ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου, σχετικά με τα ζητήματα αυτά. 

 

Στη συνέχεια, εντοπίζονται τα κρίσιμα σημεία της περιοχής που συντελούν αρνητικά στην 

ανάπτυξη και την απασχολησιμότητα στην περιοχή. Συγκεκριμένα, για το Δήμο Αρταίων τα 

κύρια προβλήματα που εντοπίζονται είναι τα εξής:  

 

➢ Η αντιπλημμυρική προστασίας της Άρτας καθώς και της ευρύτερης περιοχής που 

διέρχεται ο Άραχθος ποταμός μέχρι τον Αμβρακικό Κόλπο, αφορά ένα σπουδαίο έργο 

που αποτελεί κομβικό σημείο για την ανάπτυξη  της παραποτάμιας περιοχής, αλλά και 

ολόκληρης της πόλης της Άρτας. Ο ποταμός Άραχθος αποτελεί τον κυριότερο 

ρυθμιστικό παράγοντα της εξέλιξης κι ευημερίας των κατοίκων της περιοχής. Η 

καθυστέρηση της υλοποίησης της αντιπλημμυρικής προστασίας, δημιουργεί αναβολή 

υλοποίησης άλλων μεγάλων αναπτυξιακών έργων (δημοσίων και ιδιωτικών) με 

αποτέλεσμα, η έλλειψη αυτή να αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για την περιοχή, η 

επίλυση του οποίου θα δημιουργούσε τις συνθήκες για μεγάλη τουριστική, 

πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.  

 

➢ Μη εκμετάλλευση φυσικού πλούτου και τουριστικού ενδιαφέροντος: Ο τουρισμός, 

παρά τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, δεν παρουσιάζει την αναμενόμενη ανάπτυξη. 

Για την Άρτα ο τουρισμός θα πρέπει να θεωρείται σημαντικός πλουτοπαραγωγικός 

πόρος και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ανάλογα από όλους τους άμεσα 

συμβαλλόμενους αλλά και τους πολίτες της περιοχής. Η τουριστική βιομηχανία, αν και 

με αργούς ρυθμούς, αναπτύσσεται διαρκώς, αλλά με μη ορθολογικό τρόπο. Εφόσον η 

πολιτιστική κληρονομιά και το πολιτιστικό απόθεμα αντιμετωπιστούν ορθολογικά και 

στο σύνολό τους, είναι βέβαιο ότι θα λειτουργήσουν ως καταλύτες στην δημιουργία 
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μιας νέας αστικής εικόνας με θετική επίδραση στους κατοίκους, στην 

επιχειρηματικότητα, στον τουρισμό, στις λοιπές υπηρεσίες και κυρίως στην βελτίωση 

της κοινωνικοοικονομικής εικόνας και της πολιτιστικής ζωής. 

 

➢ Γεωγραφική απομόνωση που συντελεί στην εμφάνιση ενδοπεριφερειακών και 

διαπεριφερειακών ανισοτήτων και ύπαρξη έντονων ενδοπεριφερειακών διαφορών 

μεταξύ των Π.Ε. της Ηπείρου καθώς και μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου. Έντονα 

δυσανάλογη ανάπτυξη μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας 

Ηπείρου.  

 

➢ Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη της Άρτας είναι ιδιαίτερα έντονο. Η 

αποτελεσματική ρύθμιση της κυκλοφορίας στην πόλη αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για την ανάπτυξη της περιοχής αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Το 

πρόβλημα έλλειψης θέσεων και εκτεταμένης παράνομης στάθμευσης είναι ιδιαίτερα 

οξύ, κυρίως στην κεντρική περιοχή. Η άναρχη και παράνομη στάθμευση δημιουργεί 

σημαντικά προβλήματα ικανοποιητικής διεξαγωγής της κίνησης οχημάτων καθώς 

μειώνεται η κυκλοφοριακή ικανότητα των οδών αλλά και δυσχεραίνεται η κίνηση 

πεζών. Για την αντιμετώπιση της σημερινής και της μελλοντικής αύξησης της έλλειψης 

πρέπει να προωθηθεί η δημιουργία των χώρων στάθμευσης. Η θέσπιση μέτρων 

αποθάρρυνσης της χρήσης Ι.Χ. για μετακινήσεις προς την κεντρική περιοχή θα μείωνε 

και τη ζήτηση στάθμευσης. Στην πόλη λειτουργούν μερικά ιδιωτικά πάρκινγκ και 

τέσσερα δημοτικά, ενώ το οργανωμένο πάρκινγκ του Δήμου Αρταίων στην παραλίμνια 

περιοχή είναι δωρεάν.  

 

➢ Κτίρια υψηλής κατανάλωσης ενέργειας: Όλα τα δημόσια κτίρια που στεγάζουν 

σχολεία, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες θα πρέπει να μετατραπούν σε κτίρια σχεδόν 

μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας απαιτείται τόσο από την εποχή αλλά και από την 

περιοχή που μπορεί να καλύψει εναλλακτικές μορφές ενέργειας (π.χ. γεωθερμία). 

 

➢ Ελλείψεις δομών: κοινωνικών και εκπαιδευτικών δομών που αφορούν σε όλες τις 
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βαθμίδες εκπαίδευσης. 

 

➢ Ανεπαρκείς δομές πρωτογενούς τομέα και μη αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων: 

Ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο σε σχέση με τις δυνατότητες 

της περιοχής. Οι δομές στον αγροτικό τομέα είναι ανεπαρκείς και λόγω αδυναμίας 

συσκευασίας και τυποποίησης υπάρχει εσωστρέφεια και μικρή ανταγωνιστική 

ικανότητα σημαντικών αγροτικών προϊόντων. Τροχοπέδη στην εξέλιξη του 

πρωτογενούς τομέα αποτελούν το μικρό μέγεθος και ο πολυτεμαχισμός της γεωργικής 

γης, απροθυμία των νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία και τη 

γεωργία, η ανεπαρκής επαγγελματική κατάρτιση και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο 

των αγροτών.  

 

 

➢ Χαμηλό επίπεδο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας: Ο δείκτης εξειδίκευσης του 

ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με τον δείκτη απασχόλησης του σε τομείς/ 

κλάδους έντασης γνώσης και υψηλής τεχνολογίας είναι χαμηλός. Το τεχνολογικό 

επίπεδο των επιχειρήσεων και το επίπεδο παραγωγής/ ενσωμάτωσης καινοτομίας 

από αυτές είναι χαμηλό για την περιοχή όπως και στο σύνολο της χώρας σε σχέση με 

το αντίστοιχο επίπεδο στις άλλες Περιφέρειες της Ένωσης. Στις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή εντοπίζεται έλλειψη νοοτροπίας και μηχανισμών 

στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης.  

 

➢ Έλλειψη προσανατολισμού και εξειδίκευσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

σε κλάδους με συγκριτικά πλεονεκτήματα για την περιοχή. 

 

➢ Υστέρηση στο δευτερογενή τομέα: Ο τομέας της μεταποίησης παρουσιάζει σημαντική 

υστέρηση και ο δείκτης βιομηχανικής ανάπτυξης είναι πολύ χαμηλός. Η πλειοψηφία 

των μεταποιητικών μονάδων της περιοχής ασχολούνται κυρίως με την επεξεργασία 

των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο 

δευτερογενής τομέας συνδέεται και επηρεάζεται άμεσα από την πορεία και εξέλιξη 
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του πρωτογενούς τομέα. Οι αδυναμίες εντοπίζονται κυρίως στο μικρό μέγεθος 

επιχειρήσεων, στη μικρή προστιθέμενη αξία, περιορισμένη απασχόληση, μικρή 

διεισδυτικότητα και έλλειψη στρατηγικής Marketing, στην έλλειψη τοπικών 

υποστηρικτικών δομών και εκπαίδευσης του επιχειρηματικού δυναμικού και στην 

ανεπαρκή προβολή- προώθηση των τοπικών προϊόντων σε ευρύτερες ελληνικές και 

διεθνείς αγορές.  

 

➢ Έλλειψη εξωστρέφειας και εξαγωγικών δραστηριοτήτων και ανεπαρκής προβολή και 

προώθηση των τοπικών προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Επίσης 

αναφέρεται η ανάγκη για δημιουργία συνεργασιών (clusters) 

 
 

Σημεία υπεροχής της πόλης της Άρτας 

Συνοψίζοντας, στο Δήμο Αρταίων εντοπίζεται και καταγράφεται μια άκρως ιδιαίτερη 

δραστηριότητα εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα. Το ενδιαφέρον, συνίσταται στο 

γεγονός ότι οι εκδηλώσεις «εκτείνονται» σε ολόκληρο το εύρος του ημερολογιακού έτους. 

Από άποψη περιεχομένου, οι εκδηλώσεις είναι εξίσου πλούσιες αν και -μεταξύ τους- 

ετερογενείς, καθώς η θεματολογία ποικίλει, γεγονός μάλλον θετικό από κάθε άποψη. Η 

Ιστορία, η Θρησκεία, τα Ήθη και Έθιμα, η Τοπική Παραγωγή και η Γαστρονομία, το 

Περιβάλλον, οι Αθλητικές Δραστηριότητες, η Μουσική αλλά και οι Εικαστικές τέχνες 

βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτιστικών ενδιαφερόντων του Δήμου Αρταίων.  

 

Παράλληλα, οι πολιτιστικές υποδομές κρίνονται ως απολύτως επαρκείς για το μέγεθος της 

πόλης, ενώ και η πολιτιστική ενεργοποίηση της περιοχής κρίνεται ικανοποιητική, αφήνοντας 

να διαφανεί η πνευματική και πολιτιστική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας.25 Αυτό καθίσταται 

ως ιδιαιτέρως σημαντικό, καθώς ο σχεδιασμός θέτει ως βασική παράμετρο για την 

πολιτιστική πολιτική του Δήμου, την υιοθέτηση και την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, στο 

πλαίσιο συσπείρωσης ενός κοινού -πλέον- σκοπού, με στρατηγικό και αναπτυξιακό 

χαρακτήρα.  
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Εξίσου σημαντική παράμετρο αποτελεί και η ιστοσελίδα www.discoverarta.gr η οποία είναι 

μέρος της επικοινωνίας και προβολής -μεταξύ άλλων και- της πολιτιστικής δραστηριότητας 

στο σύνολό της, η οποία είναι σε θέση να προσελκύσει επισκέπτες ενός ευρέως φάσματος 

ηλικίας, οικονομικής επιφάνειας, εθνικότητας και ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος. Η ιστοσελίδα 

εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου, στην οποία 

αναδεικνύεται και προβάλλεται το brand name: «ΑΡΤΑ - ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΟΧΩΝ» 

 

 

 

Επιπλέον, τα σημεία υπεροχής της πόλης και ευρύτερα του Δήμου, είναι: 

• Η πόλη της Άρτας, με όλες τις δυνατότητες που προσφέρει ένα αστικό κέντρο με 

υπηρεσίες, εκπαίδευσης, υγείας, αναψυχής και ποιότητας ζωής.  

• Το πλούσιο πολιτιστικό και μνημειακό απόθεμα το οποίο χωροθετείται σε όλη την 

έκταση του Δήμου.  

• Ο ποταμός Άραχθος που με την ολοκλήρωση έργων υποδομής, 

συμπεριλαμβανομένων γεφυρώσεων που θα συνδέουν την πόλη της Άρτας με τον 

υπόλοιπο Δήμο δίνει περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης .  

• Το φράγμα και η λίμνη Πουρναρίου.  

• Τα εδάφη πεδινά, ημιορεινά και ορεινά με κύριο τον εύφορο κάμπο της Άρτας, όπου 

παράγονται πλειάδα αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.  

• Ο Αμβρακικός Κόλπος που προσφέρει δυνατότητες εξέλιξης της αλιείας και ανάπτυξης 

του θαλάσσιου τουρισμού.  

• Οι ορεινές περιοχές συμπεριλαμβανομένων των χωριών των Τζουμέρκων.  

• Η Ιόνια Οδός και του πλεονεκτήματος ότι διέρχεται πολύ κοντά από την πόλη της 

Άρτας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

6. Ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του αναπτυξιακού δυναμικού της 
περιοχής,  συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών διασυνδέσεων (SWOT ανάλυση της περιοχής 
παρέμβασης) 

Στον πίνακα 25 που ακολουθεί πραγματοποιείται ανάλυση SWOT για να απεικονίσουμε με 

συνοπτικό τρόπο τις δυνάμεις και τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές της περιοχής 

του Δήμου Αρταίων. 

Η SWOT ανάλυση βασίστηκε στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της επιλέξιμης 

περιοχής του Προγράμματος ΒΑΑ που προηγήθηκε και με γνώμονα τους νέους 

προσανατολισμούς που προκύπτουν από τα σχέδια της νέας προγραμματικής περιόδου. 

Το παρόν Σχέδιο ΒΑΑ αφορά σε δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα σε μία αστική περιοχή που 

αντιμετωπίζει πληθώρα έντονων δημογραφικών και κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων. 

Βασικός στόχος είναι η ανάλυση του τρόπου οργάνωσης και σχεδιασμού των παρεμβάσεων 

στην περιοχή, στη βάση των σχέσεων μεταξύ του τοπικού, ενδογενούς δυναμικού (εσωτερικό 

περιβάλλον) και των ευρύτερων, υπερτοπικών οικονομικών και αναπτυξιακών επιδράσεων 

και επιπτώσεων (εξωτερικό περιβάλλον). Ο τρόπος αυτός ανάλυσης και οργάνωσης των 

αναπτυξιακών δράσεων και παρεμβάσεων είναι γνωστός ως ανάλυση SWOT (Πλεονεκτήματα 

– Strengths και Αδυναμίες – Weaknesses) του εσωτερικού περιβάλλοντος, σε ολοκληρωμένο 

συνδυασμό με τις Ευκαιρίες - Opportunities και τις Απειλές – Threats που προέρχονται από 

το εξωτερικό περιβάλλον). Η μέθοδος αυτή επελέγη ως η πλέον αρμόζουσα για την εκ των 

προτέρων (ex ante) ανάλυση του αστικού σχεδιασμού στο Δήμο Αρταίων. Με την έννοια αυτή 

η ανάλυση SWOT επεκτείνεται σε θέματα που ενδεχομένως να αποτελούν σημαντικούς 

περιοριστικούς παράγοντες ή εξαιρετικές ευκαιρίες για την περιοχή και να μην επηρεάζονται 

άμεσα (ενδογενώς) από ένα πρόγραμμα ΒΑΑ, αλλά να επηρεάζονται (εξωγενώς) από το 

εθνικό, ευρωπαϊκό ή και διεθνές οικονομικό περιβάλλον. 
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Πίνακας 25 : Ανάλυση SWOT (Πλεονεκτήματα - Αδυναμίες – Ευκαιρίες - Απειλές) 

 

 ΠΟΛΗ3 ΚΟΙΝΩΝΙΑ4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ5 

Π
Λ

ΕΟ
Ν

ΕΚ
ΤΗ

Μ
Α

ΤΑ
/ 

Δ
Υ

Ν
Α

Μ
ΕΙ

Σ #Πλούσιοι φυσικοί, ιστορικοί, 
αρχαιολογικοί και πολιτιστικοί 
πόροι για την ανάπτυξη όλων 
των μορφών τουρισμού. 
 
#Η πόλη είναι παραποτάμια 

 

#Ύπαρξη κοινωνικών 
δομών 
 
#Πολύ καλό επίπεδο 
υπηρεσιών Υγείας, λόγω 
του Γενικού Νοσοκομείου 
Άρτας  
 
#Πολιτιστική κληρονομιά, 
παράδοση και τέχνες που 
εκφράζεται από μεγάλο 
αριθμό πολιτιστικών 
συλλογικών φορέων 
 
#Μεγάλη αθλητική και 
πολιτιστική δραστηριότητα 
από συλλόγους και φορείς 

#Υψηλό δυναμικό ΑΠΕ προς 
οικονομική αξιοποίηση.  
 
#Τα Τμήματα Μουσικών 
Σπουδών, Γεωπονίας και 
Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
(πρώην ΤΕΙ Ηπείρου) 
αποτελούν πηγή ερευνητικού 
και επιστημονικού δυναμικού. 
  
#Υποδομές οδικής πρόσβασης 
(Εγνατία – Ιόνια Οδός) 
 

Α
Δ

Υ
Ν

Α
Μ

ΙΕ
Σ 

   

#Έλλειψη αντιπλημμυρικής 
προστασίας της πόλης. 
 
#Έλλειψη αντιπυρικής 
προστασίας της πόλης από το 
Δάσος του Λόφου  Περάνθης. 
 
#Άναρχη κυκλοφορία και 
στάθμευση, κυκλοφοριακό 
πρόβλημα στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης, παράνομη 
στάθμευση. 
 
#Οικιστική ανάπτυξη της πόλης 
χωρίς την διαμόρφωση 
Αρχιτεκτονικού και 
Πολεοδομικού- Οικιστικού 

#Ελλείψεις σε κοινωνικές 
υποδομές 
 
#Πληθυσμιακή 
συρρίκνωση και γήρανση 
του πληθυσμού 
 
#Χαμηλό μορφωτικό 
επίπεδο  

#Μικρή κοινωνική 

ενσωμάτωση αλλοδαπών. 

#Περιορισμένη ανάπτυξη 
εθελοντισμού σε θέματα 
προστασίας περιβάλλοντος 
κ.α.. 

#Υψηλό ποσοστό ανεργίας και 
μείωση εισοδημάτων. Αύξηση 
οικονομικά μη ενεργού 
πληθυσμού. 
 
#Χαμηλό ΑΕΠ σε σχέση με τα 
Ιωάννινα, τη χώρα και την 
Ευρώπη. 
 
#Χαμηλό επίπεδο 
επιχειρηματικότητας και 
καινοτομίας. Αδυναμία 
συνάρτησης και συσχέτισης 
πολιτιστικών πόρων και 
επιχειρηματικών ευκαιριών. 
 

 
3 Αντλεί περιεχόμενο από τα κεφάλαια Χωροταξικής και Πολεοδομικής Οργάνωσης και από τα 
Χαρακτηριστικά και τους Πόρους της Περιοχής Παρέμβασης  
4 Αντλεί περιεχόμενο από τα κεφάλαια Δημογραφικά και Κοινωνικά Χαρακτηριστικά και Ειδικές 
Πληθυσμιακές Ομάδες 
5 Αντλεί περιεχόμενο από τα κεφάλαια Οικονομικά Χαρακτηριστικά Πληθυσμού, Οικονομικές 
Δραστηριότητες και Τοπική Οικονομία 
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στίγματος, σε συνδυασμό με 
την διαμόρφωση ως κυρίαρχης 
άποψης της αποδοχής των 
οικοδομικών- κτιριολογικών 
αυθαιρεσιών. 
 
#Προβληματικό οδικό αστικό 
δίκτυο, έλλειψη υποδομών και 
δομών ήπιας κυκλοφορίας. 
 
#Ελλιπείς χώροι αναψυχής. 
 
#Μη αξιοποίηση πλούσιου 
φυσικού, ιστορικού, 
αρχαιολογικού και πολιτιστικού 
αποθέματος 
 
#Κτίρια υψηλής κατανάλωσης 
ενέργειας 
 
#Ανάγκη συντήρησης, επισκευής 
και κατασκευής σχολικών 
κτιρίων. 
 
#Ανάγκη βελτίωσης- επέκτασης 
των αθλητικών υποδομών. 
 
#Μικρός αριθμός ώριμων 
μελετών για αναπτυξιακά έργα 
υποδομής 
 
 
 

 
#Αδυναμία ανάπτυξης 
συλλογικής δράσης για την 
καθιέρωση μιας 
ολοκληρωμένης και κοινά 
αποδεκτής στρατηγικής 
προβολής, προώθησης και 
τουριστικής ανάπτυξης της 
πόλης.  

#Απουσία βιομηχανικών 
υποδομών ΒΙΠΕ.  
 
#Μη αξιοποίηση της πλούσιας 
αγροτικής παραγωγής με 
υψηλής ποιότητας επώνυμα 
αγροτικά προϊόντα. 
Υποτονικός Πρωτογενής 
Τομέας Απασχόλησης . 
 
#Μικρή ανάπτυξη του 
δευτερογενούς τομέα 
 
#Ελάχιστος αριθμός 
τουριστικών καταλυμάτων  
 
#Αδυναμία ανάπτυξης 
συλλογικής δράσης για την 
καθιέρωση μιας 
ολοκληρωμένης και κοινά 
αποδεκτής στρατηγικής 
προβολής, προώθησης και 
τουριστικής ανάπτυξης της 
πόλης.  
 
#Περιορισμένη εξωστρέφεια  

ΕΥ
Κ

Α
ΙΡ

ΙΕ
Σ 

   
  

#Ευκαιρία πραγματοποίησης 
μεγάλων έργων υποδομής με 
χρηματοδότηση από το 
περιφερειακούς, εθνικούς και 
ευρωπαϊκούς πόρους.  
 
#Πρόβλεψη για υλοποίηση 
έργων αντιπλημμυρικής 
προστασίας.  
 
#Παράλληλη ύπαρξη 
παραθαλάσσιων, πεδινών και 
ημι-ορεινών περιοχών. 
Ιδιαίτερης αξίας φυσικό 
περιβάλλον.  
 

#Η δυνατότητα 
αξιοποίησης και προβολής 
των φυσικών, ιστορικών 
και πολιτιστικών πόρων, 
μέσω της έντονης 
δραστηριότητας συλλόγων, 
νομικών προσώπων και 
φορέων κυρίως στον 
πολιτιστικό και αθλητικό 
τομέα.  
 
#Τάση μεταβολής 
περιβαλλοντικής 
ευαισθησίας της 
κοινωνίας. 
 

#Δυνατότητα ανάπτυξης 
ειδικών μορφών τουρισμού 
(ιστορικός, αθλητικός, 
οικοτουρισμός, 
αγροτουρισμός, θρησκευτικός 
κ.α.). Τουριστικοί πόροι ικανοί 
να καταστήσουν την περιοχή 
τουριστικό προορισμό όλη τη 
διάρκεια του έτους. 
 
#Αξιοποίηση γεωθερμικού 
πεδίου και άλλων ΑΠΕ 
 
#Ύπαρξη μεγάλων ανενεργών 
κτιριακών υποδομών προς 
επιχειρηματική αξιοποίηση.  
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#Παράλληλη ύπαρξη εκκλησιών, 
λαογραφικών στοιχείων και 
ιστορικών μνημείων μεγάλης 
σημαντικότητας από 
διαφορετικές εποχές 
(αρχαιολογική, βυζαντινή, 
μεταβυζαντινή). 
 
#Νέοι οδικοί άξονες 

#Η Πανεπιστημιακή 
Κοινότητα και ο φοιτητικός 
πληθυσμός. 
 
#Συνεργασία Δημοσίου- 
Ιδιωτικού Τομέα 
 
 
 

 
#Διασύνδεση της 
πανεπιστημιακής κοινότητας 
με την τοπική 
επιχειρηματικότητα. 
 
#Ενίσχυση και συμπλήρωση 
του αγροτικού εισοδήματος 
μέσω υιοθέτησης των 
κατάλληλων πρακτικών 
μεταποίησης, συσκευασίας 
και διαδικασιών προώθησης 
των παραδοσιακών 
προϊόντων. Μεγαλύτερη 
έμφαση στην παραγωγή 
ποιοτικών και πιστοποιημένων 
προϊόντων. 
 
 
 

Α
Π

ΕΙ
Λ

ΕΣ
 

#Πλημμύρες 
 
#Η κυκλοφοριακή συμφόρηση 
σε ώρες αιχμής και η 
αντιμετώπιση δυσκολιών στην 
κινητικότητα εντός πόλης 
 
#Έλλειψη υποδομών στήριξης 
του τουρισμού πχ υποδομές 
συνεδριακού τουρισμού. 
 
#Ανεπαρκής διαφύλαξη και 
προβολή των πολιτιστικών, 
λαογραφικών και ιστορικών 
στοιχειών. 

 
#Μη ισσόροπη περιφερειακή 
ανάπτυξη 

#Γήρανση και συρρίκνωση 
πληθυσμού. Μη επιστροφή 
νέων στην πόλη και στα 
χωριά. 
 
#Στασιμότητα εξέλιξης του 
πληθυσμού 
 
#Ελλιπής μέριμνα για το 
κοινωνικό-συλλογικό 
συμφέρον, αδυναμία 
συνεργασιών – clusters, 
ομάδων παραγωγών, 
κοινωνικών 
συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων κ.λπ. 
 
#Επιφυλακτική στάση του 
τοπικού πληθυσμού στις 
ιδιωτικές επενδύσεις και 
γενικότερα στον τομέα της 
επιχειρηματικότητας. 
Μειωμένη επιχειρηματική 
δράση 

#Διαχρονικά υποβαθμισμένη 
συμμετοχή δημοσίων 
επενδύσεων στην περιοχή. 
 
#Διαρθρωτικές αδυναμίες 
τουριστικού τομέα.  
 
#Έλλειψη εκτεταμένου 
προγράμματος τουριστικής 
προβολής και ανάπτυξης 
σαφούς επικοινωνιακής 
στρατηγικής. 
 
#Ανταγωνιστική δράση άλλων 
περιοχών της ευρύτερης 
περιφέρειας. 
 
#Μη δημιουργία Τμήματος 
Αγροκτήματος και 
Αγροδιατροφικού 
Τεχνολογικού Πάρκου στην 
Άρτα 
 
#Αυστηρό γραφειοκρατικό 
πλαίσιο όσον αφορά στην 
αξιοποίηση και διαχείριση των 
πολιτιστικών πόρων 
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Πιο συγκεκριμένα η SWOT ανάλυση βασίστηκε:  

• Στις πολιτικές της ΕΕ για την περίοδο 2021-27 που καθοδηγούνται από πέντε κύριους 

στόχους για μια 1. Εξυπνότερη, 2. Πιο Πράσινη, 3. Πιο Συνδεδεμένη, 4. Πιο Κοινωνική 

και 5. Πιο Κοντά Στους Πολίτες Ευρώπη.  

• Στους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης από την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη   

• Στην παραδοχή ότι ο ρόλος των πόλεων είναι να αποτελούν κινητήριες δυνάμεις 

ανάπτυξης και κέντρα δημιουργικότητας και καινοτομίας, καθώς και παράγοντας 

επίτευξης των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης  

• Στην ενδυνάμωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της περιοχής ώστε να 

αποφευχθεί περαιτέρω περιθωριοποίηση της 

• Στην προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πλούσιου φυσικού, ιστορικού και 

πολιτισμικού περιβάλλοντος της περιοχής με σκοπό την εξασφάλιση 

πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων που θα ανοίξουν νέες δυνατότητες και 

προοπτικές εναλλακτικών μορφών οικονομικής δραστηριοποίησης και ανάπτυξης.  

• Στην αναγκαιότητα ανάπτυξης εντονότερης επιχειρηματικής δράσης στην περιοχή.  

• Στην κρίσιμη ανάγκη για αντιμετώπιση των προβλημάτων της αστικής περιοχής (είτε 

σχετίζονται με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος είτε με τον κοινωνικό αποκλεισμό).  

• Στη διαμόρφωση νέων σχέσεων ισορροπίας μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, 

ώστε να αναχαιτιστεί η διαπιστωμένη τάση αστικής συγκέντρωσης πηγή οικονομικών 

και κοινωνικών δυσλειτουργιών.  

• Στην ενθάρρυνση της συνεργασίας των φορέων οικονομικού προγραμματισμού και 

φυσικού σχεδιασμού με επιχειρηματικούς φορείς και φορείς εκπαίδευσης και 

έρευνας. 

• Στην υποστήριξη της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης  

• Στη βελτίωση της αστικής κινητικότητας 
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7.    Παρουσίαση του στρατηγικού στόχου ή του οράματος 

 
O βασικός στόχος της ΒΑΑ για την πόλη της Άρτας, έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 

με σημαίνοντα λειτουργικό ρόλο αστικού κέντρου, είναι « Η μετεξέλιξη της Άρτας σε πρότυπο 

τουριστικό προορισμό, βασισμένο στην μοναδική πολιτιστική κληρονομία, με διασφάλιση 

της βιώσιμης ανάπτυξης του κοινωνικού-οικονομικού-φυσικού-πολιτιστικού 

περιβάλλοντος, της αναβάθμισης του δημόσιου χώρου και των δομών εκπαίδευσης, υγείας 

και αθλητισμού, προς όφελος των πολιτών.» 

 

Μέσω της ΒΑΑ αναμένεται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις που θα καλύπτουν το σύνολο 

των στρατηγικών παραμέτρων της Άρτας για τη νέα Προγραμματική Περίοδο όπως:  

1. Τουριστική ανάπτυξη 

2. Ανάδειξη Πολιτισμού 

3. Προστασία Περιβάλλοντος 

4. Βιώσιμη Κινητικότητα 

5. Υποστήριξη Έρευνας και Εκπαίδευσης 

6. Υποστήριξη Κοινωνικών Δομών 

7. Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας και Αύξηση Απασχόλησης 

 

Η χρήση νέων τεχνολογιών αποτελεί βασική παράμετρος για την υλοποίηση των ανωτέρω 

παρεμβάσεων.  

 

Η Άρτα αποτελεί ένα δυναμικό οικιστικό σύνολο -το δεύτερο σε μέγεθος μετά τα Ιωάννινα στην 

Ήπειρο- διαθέτει πλειάδα υπηρεσιών, δυνατοτήτων τουριστικής ανάπτυξης και μεγάλο 

μνημειακό απόθεμα και θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κοινωνικοοικονομική 

ανάπτυξη της Ηπείρου και της Ελλάδας γενικότερα.  Απώτερος σκοπός είναι η βιώσιμη και 

ποιοτική τουριστική ανάπτυξη.  
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Το όραμά μας είναι η ανάδειξη των πολυάριθμων συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Άρτας και 

των υποδομών που διαθέτει. Συγκεκριμένα, να γίνει ευρέως αναγνωρίσιμο το γεγονός ότι η Άρτα 

αποτελεί τόπο φορτισμένο με ιδιαίτερο Φυσικό, Οικολογικό, Ιστορικό, Αρχαιολογικό και 

Πολιτισμικό ενδιαφέρον, -ενώ ταυτόχρονα διαθέτει και σημαντικές μοναδικές παροχές στους 

τομείς της Υγείας και της Εκπαίδευσης και εν γένει του τομέα των υπηρεσιών και της έρευνας.  

 

Η διαμόρφωση της στρατηγικής για τη ΒΑΑ στηρίζεται κυρίως στις πολύ καλά επεξεργασμένες 

προτάσεις: 

 

1. του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Αρταίων 2020-2023,  

2. της Μελέτης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Α' και Β' φάση 2019),  

3. της Μελέτης Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο Δήμο Αρταίων (2018),  

4. του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Αρταίων,  

5. του Σχεδίου για την Προώθηση της Απασχόλησης στο Δήμο Αρταίων (2018), 

6. του Προγράμματος Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων (2018), 

7. του Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της πόλης της 

Άρτας (2022), και 

8. του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ανάπτυξη και την Προώθηση του 

Θεματικού Τουρισμού στην Περιφέρεια Ηπείρου  

 

σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις που προέκυψαν κατόπιν της διαβούλευσης μεταξύ φορέων και 

πολιτών. 

 

Απώτερος σκοπός είναι η διασφάλιση της συμπληρωματικότητας μεταξύ του  

α) παρόντος Σχεδίου ΒΑΑ Άρτας, 

β) του ΟΧΕ/ΤΑΠΤοΚ των περιοχών της λίμνης Πουρναρίου και 

γ) του ΟΧΕ/ΤΑΠΤοΚ του Αμβρακικού 

ενσωματώνοντας συνέργειες, αειφορία, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους 

χρηματοδοτικούς πόρους και όλα τα διαθέσιμα αναπτυξιακά εργαλεία. 
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8. Περιγραφή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση των 
διαπιστωμένων αναπτυξιακών αναγκών και του αναπτυξιακού δυναμικού 
της περιοχής 

 
Σε αυτό το σημείο πρέπει να καταγραφούν και να τονιστούν σημαντικές παραδοχές για την 

περιοχή της Άρτας: 

 

–Στον τομέα του τουρισμού ιδιαίτερο ρόλο στην Ήπειρο θα πρέπει να διαδραματίσει η 

περιοχή της Άρτας καθώς η πόλη της Άρτας έχει κηρυχθεί οργανωμένος αρχαιολογικός τόπος 

με την  Υ.Α. 41848/4239/15-1-1973 (ΦΕΚ 84/Β’/24-1-1973) λόγω των σημαντικών μνημείων 

που περιλαμβάνει καθώς είναι χτισμένη πάνω στην Αρχαία Αμβρακία. Η Άρτα, είναι η δεύτερη 

σε πληθυσμό και η πρώτη σε ιστορία πόλη της Ηπείρου. Η ιστορία της Άρτας χάνεται στα βάθη 

των αιώνων. Από τα Ομηρικά ακόμη χρόνια ο τόπος αυτός κατοικούνταν στα πεδινά από τους 

Δρύοπες και στα ορεινά από τους τραχείς Αθαμάνες. Ενδεικτικά μνημεία των αρχαίων χρόνων 

είναι α) Τείχος Αμβρακίας, β) Ναός του Απόλλωνα Πύθιου Σωτήρα, γ) Μικρό Θέατρο 

Αμβρακίας, δ) Νοτιοδυτικό Νεκροταφείο Αμβρακίας και άλλα, ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας που φιλοξενεί πλειάδα ευρημάτων της εποχής. 

 

– Η Άρτα είναι παγκοσμίως η τέταρτη πόλη σε Βυζαντινό μνημειακό απόθεμα μετά την 

Κωνσταντινούπολη, τη Θεσσαλονίκη και το Μυστρά και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων το 

μοναδικό σε όγκο και αρχιτεκτονική μνημείο του Ναού της Παρηγορήτισσας. Η Άρτα ήταν 

πρωτεύουσα του Δεσποτάτου της Ηπείρου,  

 

– Το θρυλικό ιστορικό Γεφύρι της Άρτας είναι το πιο ξακουστό στην Ελλάδα, ορόσημο της 

πόλης και της Ηπείρου. Πήρε την τελική του μορφή το 1612 εποχή κατά την οποία γεννήθηκε 

ο θρύλος της θυσίας της γυναίκας του Πρωτομάστορα. Ωστόσο τα θεμέλια του γεφυριού 

δείχνουν ότι στη θέση αυτή υπήρχε γέφυρα ήδη από τους ελληνιστικούς χρόνους πιθανότατα 

στην ακμή της Αρχαίας Αμβρακίας επί της βασιλείας του Πύρρου και αποτελεί σύμβολο 2.000 

ετών. 
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– Κρίκοι στη μακρά αλυσίδα των βυζαντινών και  θρησκευτικών μνημείων που κοσμούν την 

πόλη της Άρτας και τα οποία ανεγέρθηκαν κατά τη διάρκεια της ακμής της πόλης ως 

πρωτεύουσας του Δεσποτάτου της Ηπείρου – από το 1204, όταν κατέφυγαν εκεί οι Άγγελοι 

Κομνηνοί Δούκες μετά την πρώτη Άλωση της Πόλης από τους Σταυροφόρους – αποτελούν α) 

το Κάστρο της Άρτας, β) η Παρηγορήτρια που αποτελεί μνημείο παγκοσμίου ενδιαφέροντος 

λόγω του όγκου και της μοναδικής αρχιτεκτονικής της, γ) ο Ναός της Αγίας Θεοδώρας, δ) ο 

Άγιος Βασίλειος, ε) η Μονή Κάτω Παναγίας, ζ) η Παναγία της Βλαχέρνας, η) π Άγιος Δημήτριος 

Κατσούρη (Πλησιοί), θ) Η Παναγία της Κορωνησίας (Κορωνησία) και άλλα. 

 

– Είναι η μόνη περιοχή της Ηπείρου που συνδυάζει ορεινό όγκο (Τζουμέρκα, Ροδαυγή) και 

θαλάσσια περιοχή, με τον Αμβρακικό Κόλπο που παρουσιάζει μοναδικό οικολογικό 

ενδιαφέρον με τον οικισμό της Κορωνησίας στην καρδιά αυτού (βλ. ΟΧΕ/ΒΑΑ Αμβρακικού), 

με προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια όλου του έτους, 

 

-Διαθέτει το υδροηλεκτρικό φράγμα Πουρνάρι Ι και ΙΙ με μεγάλες προοπτικές τουριστικής 

ανάπτυξης (βλ. ΟΧΕ/ΒΑΑ Λίμνης Πουρναρίου). 

 

– Στην Άρτα λειτουργεί το παράρτημα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (πρώην ΤΕΙ Ηπείρου) με 

δυνατότητες ανάπτυξης στην καινοτομία στους τομείς της Γεωργίας, της Κτηνοτροφίας και της 

Τηλεπληροφορικής, ενώ περιλαμβάνει και το εξέχουσας σημασίας Τμήμα Μουσικών Σπουδών 

που προάγει τον πολιτισμό στην Ήπειρο και την προστασία της μουσικής μας παράδοσης. 

 

– Ιδιαίτερα σημαντικό για την Ήπειρο είναι το Νοσοκομείο Άρτας που είναι το τρίτο 

μεγαλύτερο Νοσοκομείο της Ηπείρου και μπορεί να χειριστεί σοβαρά περιστατικά, διαθέτει 

σύγχρονο εξοπλισμό και έχει λάβει διακρίσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του. Το Γενικό 

Νοσοκομείο Άρτας εξυπηρετεί εκτός από την Άρτα, ασθενείς και από άλλα μέρη της Ηπείρου 

και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αλλά και άλλες περιοχές σε μικρότερο βαθμό όπως Στερεά 

Ελλάδα και Πελοπόννησο, 
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-Στην Άρτα εδρεύει το μοναδικό στην Ήπειρο Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία 

που με την πλήρη αξιοποίησή του μπορεί αποτελέσει σημαντική δομή αποσυμφόρησης των 

υγειονομικών μονάδων της Ηπείρου και στην ευρύτερη περιοχή.  

 

– Η Άρτα βρίσκεται στο κέντρο της αλυσίδας αστικών κέντρων της βορειοδυτικής Ελλάδας που 

συγκροτούν ένα δίκτυο τόπων με μεγάλο αναπτυξιακό ενδιαφέρον και με την διέλευση της 

Ιονίας Οδού  η Άρτα αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου στην Περιφέρεια Ηπείρου που τη 

συνδέει με τη Δυτική Ελλάδα, ενώ και με την ολοκλήρωση της Εγνατίας συνδέεται και με την 

υπόλοιπη χώρα. 

 

– Η Άρτα είναι παραποτάμια πόλη. Ο μεγάλος ποταμός Άραχθος περνά μέσα από την πόλη, 

όμως αυτό δεν έχει αξιοποιηθεί και αναδειχθεί έως τώρα καθώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα 

με την οριοθέτηση αυτού του μεγάλου ποταμού. Η Άρτα δε διαθέτει αντιπλημμυρική 

προστασία, γεγονός που περιορίζει τις αναπτυξιακές της δυνατότητες. Αυτό το θέμα έχει 

δρομολογηθεί για να επιλυθεί άμεσα.  

 

–Η πόλη της Άρτας έχει εγκεκριμένο ΓΠΣ με την αριθμ. 42386/2158/16-5-1989 απόφαση (ΦΕΚ 

380/Δ/12-6-89), που αναθεωρήθηκε με την αριθμ. 79714/5156/21-12-1992 απόφαση (ΦΕΚ 

1341/Δ/21-12-1992). Εκπονείται στην παρούσα φάση νέα μελέτη ΓΠΣ για τον Καποδιστριακό 

Δήμο Αρταίων και έχει ολοκληρωθεί και το Β1 στάδιο, ενώ αναφέρεται ότι θα πρέπει να 

εκπονηθεί ολοκληρωμένο ΓΠΣ σε συνδυασμό με ΣΧΟΑΠ για ολόκληρο τον Καλλικρατικό Δήμο 

Αρταίων. 

 

-Η Άρτα θα μπορούσε να αποτελέσει Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης για όλη την Ήπειρο αφενός 

επειδή διαθέτει μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην 

ημιορεινή και ορεινή ζώνη και αφετέρου επειδή στην Άρτα πρόκειται να δραστηριοποιηθεί το 

Αγροδιατροφικό Πάρκο στη Γεωπονική Σχολή της Άρτας  
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Κατόπιν των ανωτέρω θεωρείται επιβεβλημένη η  ανάπτυξη της Άρτας ως δεύτερο αστικό 

κέντρο της Ηπείρου μετά τα Ιωάννινα, λόγω του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος, των 

υποδομών σε εκπαίδευση και υγεία, της μοναδικότητας της που συνδυάζει βουνό και 

θάλασσα και της σύνδεσης της με τα μεγάλα οδικά δίκτυα της χώρας. 

 

Ο Δήμος Αρταίων θέτει ως όραμα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) «Η 

μετεξέλιξη της Άρτας σε τουριστικό προορισμό, βασισμένο στην μοναδική πολιτιστική 

κληρονομία, με διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης του κοινωνικού-οικονομικού-

φυσικού-πολιτιστικού περιβάλλοντος, της αναβάθμισης του δημόσιου χώρου και των 

δομών εκπαίδευσης, υγείας και αθλητισμού, προς όφελος των πολιτών» 

  

Η Στρατηγική της ΒΑΑ του Δήμου Αρταίων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 

ενσωματώνει ενδεικτικά στοχευμένες παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης, ανάδειξης 

στοιχείων πολιτισμού, ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημοτικές υποδομές, βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας, προώθησης της απασχόλησης, προαγωγής της κοινωνικής συνοχής, 

αντιμετώπισης φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.  

 

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα έχουν θετική επίδραση στον αστικό ιστό καθώς θα 

συμβάλλουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας της πόλης, στην περιβαλλοντική της 

αναβάθμιση, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής καθώς 

και στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας.  

 
Ο σχεδιασμός της ΒΑΑ του Δήμου Αρταίων στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

αδυναμιών και στην ενίσχυση των ισχυρών σημείων της τοπικής οικονομίας, η οποία να 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον αναπροσανατολισμό της τοπικής οικονομίας, την έξοδο 

από την κρίση και την ένταξη σε πορεία ανάπτυξης. 

 

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αναπτυξιακών 

αναγκών και του αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής, περιλαμβάνει:   
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1. Την ανάδειξη του ιδιαίτερης αξίας φυσικού περιβάλλοντος και των πλούσιων 

ιστορικών και πολιτιστικών πόρων που είναι ικανοί να καταστήσουν την περιοχή 

τουριστικό προορισμό για όλη τη διάρκεια του έτους. 

2. Την ανάπλαση και διαμόρφωση της παραποτάμιας περιοχής του Άραχθου, στη 

δημιουργία παραποτάμιου πάρκου κατόπιν της υλοποίησης της αντιπλημμυρικής 

προστασίας της περιοχής. 

3. Την αποσυμφόρηση του κεντρικού οικιστικού ιστού της Άρτας και την ανάπτυξη της 

πόλης και πέραν του Άραχθου. 

4. Την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων μέσω της αξιοποίησης γεωθερμικού 

πεδίου και άλλων ΑΠΕ 

5. Την αντιμετώπιση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, φτώχειας και 

κοινωνικής εξαθλίωσης με τη βελτίωση των δομών και λειτουργιών κοινωνικής 

φροντίδας, περίθαλψης, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.   

6. Τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας και την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση. 

7. Τη δημιουργία/ βελτίωση Σχολικών Εγκαταστάσεων και κοινωνικών υποδομών και 

υπηρεσιών.  

8. Τη διασύνδεση του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με την τοπική κοινωνία και 

επιχειρηματικότητα. 

9. Την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας. 

10. Τη μεγαλύτερη έμφαση στην παραγωγή ποιοτικών και πιστοποιημένων προϊόντων. 

11. Την αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων και εργαλείων (ευκαιρίες 

πραγματοποίησης μεγάλων έργων υποδομής) 

12. Την ένταξη νέων τεχνολογιών για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών 

και των επισκεπτών της πόλης (ψηφιακός μετασχηματισμός). 
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9. Στόχοι της Στρατηγικής (συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και 
χρονικά οριοθετημένοι (SΜΑRτ) και αναμενόμενα αποτελέσματα 

 
Ο Δήμος Αρταίων θέτει ως όραμα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.)  

Η μετεξέλιξη της Άρτας σε τουριστικό προορισμό, βασισμένο στην μοναδική πολιτιστική 

κληρονομία, με διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης του κοινωνικού-οικονομικού-

φυσικού-πολιτιστικού περιβάλλοντος, της αναβάθμισης του δημόσιου χώρου και των 

δομών εκπαίδευσης, υγείας και αθλητισμού, προς όφελος των πολιτών. 

 

Tο προτεινόμενο σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης υποστηρίζει μια στρατηγική 

προώθησης εκείνων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης και προοπτικών – 

ευκαιριών ανάδειξής τους που θα προσδώσουν στην Άρτα τη δυνατότητα ανάδειξής της σε 

παραποτάμια πόλη μοναδικής πολιτιστικής αξίας και φυσικής κληρονομιάς.  

 

Η παραποτάμια ανάπτυξη της πόλης γίνεται πρόσταγμα, πρωτίστως περιβαλλοντικό και 

πολεοδομικό, αλλά και κοινωνικό, καθώς θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και τη 

κοινωνικότητα.  

 

Η Στρατηγική της ΒΑΑ του Δήμου Αρταίων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 

ενσωματώνει ενδεικτικά στοχευμένες παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης, ενεργειακής 

αποδοτικότητας σε δημοτικές υποδομές, βιώσιμης αστικής κινητικότητας, προώθησης της 

απασχόλησης, προαγωγής της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπισης φαινομένων 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.  

 

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα έχουν θετική επίδραση στον αστικό ιστό καθώς 

θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας της πόλης, στην περιβαλλοντική της 

αναβάθμιση, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

καθώς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.  
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Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων ανήκει στον Στρατηγικό Στόχο 

5 της Περιφέρειας «Στήριξη της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης», ο 

οποίος υπηρετεί την ΣΠ5 και θέτει ως κύριες προτεραιότητες την ενίσχυση της χωρικής 

συνοχής, την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας και τη 

διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών, την ενίσχυση της ελκυστικότητας και την 

ανάδειξη της ταυτότητας των μεγάλων αστικών κέντρων. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η 

μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, η αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών 

περιοχών και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.  

 

Ειδικός Στόχος ή Ειδική Προτεραιότητα: «Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς 

αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της 

φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές» 

 

Οι προβλεπόμενες δράσεις του Ειδικού Στόχου συμβάλλουν θετικά στην προώθηση των 

αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της μη διάκρισης 

εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της 

ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

παρεμβάσεών του. Επιπλέον, η επιλογή και υλοποίηση των πράξεων θα γίνεται λαμβάνοντας 

υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά και τη Σύμβαση των Ηνωμένων 

Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία. 

 

Τύπος Δράσης 5.i.1: Χρηματοδότηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)  

Οι παρεμβάσεις των ΒΑΑ που θα στηριχθούν από το Πρόγραμμα, προβλέπεται να 

αντιμετωπίσουν περιβαλλοντικές προκλήσεις, αλλαγές από την κλιματική αλλαγή και 

ταυτόχρονα τη λειτουργική οργάνωση των αστικών κέντρων, με κοινωνικές λειτουργίες και 

εξυπηρετήσεις, την αναβάθμιση του δημόσιου αστικού χώρου, καθώς και της σχέσης της με 

τον περιαστικό χώρο των αστικών κέντρων. 

 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης περιλαμβάνονται ενδεικτικά:  
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✓ Παρεμβάσεις Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης με ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ 

παρεμβάσεων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.  

✓ Παρεμβάσεις βελτίωσης της λειτουργικότητας του αστικού χώρου  

✓ Παρακολούθηση και περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ηχορύπανσης και 

της ακτινοβολίας – Χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.  

✓ Παρεμβάσεις για την ορθολογική διαχείριση του ελεύθερου δημόσιου χώρου.  

✓ Αναζωογόνηση/ανάδειξη υποβαθμισμένων εκτάσεων που γειτνιάζουν με 

περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές/οικοσυστήματα  

✓ Δημιουργία μεγάλων χώρων πρασίνου στα πυκνοδομημένα αστικά κέντρα.  

✓ Προστασία και ανάδειξη των ιστορικών κέντρων.  

✓ Δημιουργία μόνιμων δομών περιβαλλοντικής ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης σε 

επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, στα αστικά κέντρα και προώθηση προγραμμάτων 

ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για τον αστικό πληθυσμό.  

 

Το όραμα του Δήμου Αρταίων για την πόλη της Άρτας, αναλύεται στους Στρατηγικούς 

Στόχους οι οποίοι καταγράφονται παρακάτω:   

 

ΣΣ1. Ανάδειξη του ιδιαίτερης αξίας φυσικού περιβάλλοντος και των πλούσιων ιστορικών και 

πολιτιστικών πόρων που είναι ικανοί να καταστήσουν την περιοχή τουριστικό προορισμό για 

όλη τη διάρκεια του έτους. 

ΣΣ2. Ανάπλαση, διαμόρφωση και κατασκευή υποδομών στην παραποτάμια περιοχή της 

πόλης, κατόπιν της υλοποίησης της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής. (και 

αποσυμφόρηση οικιστικού ιστού) 

ΣΣ3. Βελτίωση της αστικής κινητικότητας, κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση και ασφάλεια  

ΣΣ4. Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων μέσω της αξιοποίησης γεωθερμικού πεδίου 

και άλλων ΑΠΕ 
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ΣΣ5. Αντιμετώπιση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, φτώχειας και κοινωνικής 

εξαθλίωσης με τη βελτίωση των δομών και λειτουργιών κοινωνικής φροντίδας, περίθαλψης, 

κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.   

ΣΣ6. Ανάπτυξη τοπικής επιχειρηματικότητας και προώθηση της απασχόλησης. 

ΣΣ7. Δημιουργία/ βελτίωση Εκπαιδευτικών Εγκαταστάσεων. Διασύνδεση του 

Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με την τοπική κοινωνία και επιχειρηματικότητα.  

 

10.  Σύνοψη υφιστάμενων στρατηγικών και πολιτικών που σχετίζονται με την 
περιοχή παρέμβασης (τοπικές, περιφερειακές και εθνικές) και τεκμηρίωση 
συμβατότητας με αυτές καθώς και το ΣΒΑΚ και το ΣΔΒΕ. 

 

Προκειμένου να προχωρήσουμε στη διάγνωση των αναγκών του Δήμου Αρταίων θα πρέπει 

αρχικά να καταγράψουμε τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της περιοχής, για να 

κατανοήσουμε το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε, και να μπορέσουμε στη 

συνέχεια να βρούμε τρόπους επίλυσης των προβλημάτων και αξιοποίησης των 

πλεονεκτημάτων της περιοχής. Κατόπιν της ανωτέρω έρευνας και βάσει στοιχείων που 

συγκεντρώνονται στις μελέτες: 

• του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Αρταίων 2020-2023,  

• της Μελέτης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Α' και Β' φάση 2019),  

• της Μελέτης Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο Δήμο Αρταίων (2018),  

• του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Αρταίων,  

• του Σχεδίου για την Προώθηση της Απασχόλησης στο Δήμο Αρταίων (2018), 

• του Προγράμματος Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων (2018), 

• του Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της πόλης της 

Άρτας (2022), και 

• του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ανάπτυξη και την Προώθηση του 

Θεματικού Τουρισμού στην Περιφέρεια Ηπείρου  

• του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

11. Κατάλογος των πράξεων που θα στηριχθούν με τα έργα  και τις δράσεις 
που θα συγχρηματοδοτηθούν ανά Ειδικό Στόχο του ΕΣΠΑ 2021-2027 στα 
πλαίσια των ΒΑΑ 

 

11.1.  Γενικό πλαίσιο 

 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός μέσω του οποίου θα 

επιτευχθεί η εφαρμογή της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Αρταίων . Ειδικότερα  αναπτύσσεται 

Σχέδιο Δράσης το οποίο εξειδικεύει τη στρατηγική και προσδιορίζει τις παρεμβάσεις που 

απαιτούνται για την αποτελεσματική υλοποίηση αυτής.  

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης κάθε Άξονας Παρέμβασης της Στρατηγικής αναλύεται ως 

προς τα κάτωθι:  

✓ Τους Ειδικούς Στόχους (ΕΣ) που θα πρέπει να επιτευχθούν.  

✓ Τους Τύπους Δράσεων (Τ.Δ.), μέσω των οποίων θα επιτευχθούν οι ειδικοί στόχοι.  

✓ Τα Έργα τα οποία εξειδικεύουν τους Τύπους Δράσεων.  

 

Στις υπο-ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται:  

✓ Οι Προτεραιότητες Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου 2021 – 2027 

✓ Οι Ειδικοί Στόχοι και τα αποτελέσματα που αναμένεται να επιτευχθούν.  

✓ Οι Τύποι Δράσεων και οι επιμέρους δράσεις (έργα) μέσω των οποίων θα επιτευχθούν 

οι Ειδικοί Στόχοι.  

✓ Η συνολική αποτύπωση του Σχεδίου Δράσης σε επίπεδο Αξόνων Παρέμβασης, Ειδικών 

Στόχων, Τύπων Δράσεων, Έργων.  

✓ Η ωριμότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων.  

✓ Ο χρονικός προγραμματισμός του Σχεδίου Δράσης.
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Πίνακας 26: Δράσεις και Πεδία Παρέμβασης με Δυνατότητα Χρηματοδότησης από το ΕΠ Ήπειρος στο πλαίσιο Στρατηγικής ΒΑΑ με  ενδεικτικούς 

προϋπολογισμούς χρηματοδότησης  

Α/Α ΑΞΟΝΑΣ ΤΑΜΕΙΟ Π/Υ Δ.Δ. ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΒΑΑ - ΔΔ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

1 

Ενίσχυση της 
περιφερειακής 

οικονομίας 
μέσω της 

αξιοποίησης 
της έρευνας και 
της καινοτομίας 

ΕΤΠΑ 54.104.712,00 

1.ii.1: Ψηφιακή 
επιχειρηματικότητα  

Ενίσχυση 
επιχειρήσεων για τον 
ψηφιακό 
μετασχηματισμό τους 
(υλικοτεχνική 
υποδομή, εξοπλισμός, 
λογισμικό κλπ.) στο 
πλαίσιο 
ολοκληρωμένων 
χωρικών επενδύσεων  

2.000.000,00 

013-Ψηφιοποίηση των 
ΜΜΕ 
(συμπεριλαμβάνονται 
το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
η ηλεκτρονική 
επιχειρηματική 
δραστηριότητα ...) 

1.iii.2: Προσαρμογή 
της 

επιχειρηματικότητας 
σε περιοχές 

εφαρμογής ΟΧΕ  

• Ενίσχυση ΜΜΕ για 
ενσωμάτωση φιλικών 
προς το περιβάλλον 
διεργασιών 
παραγωγής,  
• Ενίσχυση ΜΜΕ για 
υιοθέτηση 
οργανωτικών 
καινοτομιών. 
• Ενίσχυση ΜΜΕ για 
την υιοθέτηση 

1.250.000,00 

021-Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων 
παραγωγικών 
επενδύσεων 
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συστημάτων ποιότητας 
στην παραγωγική και 
οργανωτική 
διαδικασία.  

• Ενίσχυση 
συνεργατικών 
σχηματισμών – 
δικτυώσεων ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται 
σε τομείς 
προτεραιότητας της 
περιφερειακής 
διάστασης της Εθνικής 
Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης με στόχο 
την ανάπτυξη και 
προώθηση στην αγορά 
στοχευμένων 
προϊόντων / 
υπηρεσιών.  • 
Αναβάθμιση 
τουριστικού 
προϊόντος, μέσω της 
ενίσχυσης 
ολοκληρωμένων 

1.250.000,00 

075-Στήριξη φιλικών 
προς το περιβάλλον 
διεργασιών παραγωγής 
και αποδοτικής χρήσης 
των πόρων στις ΜΜΕ 
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επιχειρηματικών 
σχεδίων ΜΜΕ 

2Α 

Προώθηση της 
αειφορίας και 
αντιμετώπιση 
της Κλιματικής 
Αλλαγής 

ΕΤΠΑ 73.512.618,00 

2Α.i.1: Δράσεις 
Αναβάθμισης και 
Εξοικονόμησης 
ενέργειας δημόσιων 
υποδομών 

Υλοποίηση 
παρεμβάσεων που 
προβλέπονται στα 
Σχέδια Δράσης για την 
Βιώσιμη Ενέργεια των 
ΟΤΑ. 

5.000.000,00 

045-Ανακαίνιση για 
ενεργειακή απόδοση ή 
μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης σε δημόσια 
υποδομή  

2Β 

Προώθηση της 
βιώσιμης 
πολυτροπικής 
αστικής 
κινητικότητας 

ΕΤΠΑ 12.500.000,00 

2Β.viii.1: 
Παρεμβάσεις που 
συμβάλλουν στην 
βελτίωση της 
αστικής 
κινητικότητας 

Ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις που 
συνδυάζουν δίκτυα 
ποδηλατοδρόμων με 
πεζοδρόμια ή/και 
δρόμους ήπιας 
κυκλοφορίας.  

10.000.000,00 
083-Υποδομές 
ποδηλασίας 

3 
Ενίσχυση της 
κινητικότητας 

ΕΤΠΑ 37.714.257,00 

3.ii.1: Αναβάθμιση 
οδικού δικτύου 
Περιφέρειας 
Ηπείρου  

Οδικές υποδομές του 
εθνικού, επαρχιακού 
και τοπικού δικτύου 
για την αναβάθμιση 
ενδοπεριφερειακής 
κινητικότητας με 
έμφαση στη σύνδεση 
με αστικά, εμπορικά, 
οικονομικά κέντρα και 

6.000.000,00 
093-Άλλες 
ανακατασκευές και 
εκσυγχρονισμοί οδών 
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τουριστικούς πόλους 
της Περιφέρειας. 

4Α 

Ενίσχυση 
υποδομών στο 

πλαίσιο της 
κοινωνικής 

συνοχής 

ΕΤΠΑ 55.928.513,00 

4A.vi.1: Αξιοποίηση 
πολιτιστικού 
αποθέματος για 
τουριστική 
ανάπτυξη και 
κοινωνική χρήση  

· Διαμόρφωση 
πολιτιστικών 
διαδρομών, με 
παρεμβάσεις για την 
ανάδειξη, αξιοποίηση 
και προβολή 
πολιτιστικών 
μνημείων, βασισμένες 
σε τοπικό 
σχεδιασμό                                  
· Παρεμβάσεις 
ανάδειξης κτιρίων με 
αρχιτεκτονική και 
ιστορική σημασία για 
χρήση τους ως χώρους 
πολιτισμού και 
νεανικής δημιουργίας 

1.000.000,00 

166-Προστασία, 
ανάπτυξη και προβολή 
της πολιτισμικής 
κληρονομιάς και των 
πολιτιστικών υπηρεσιών 

4A.vi.3: Δράσεις για 
την ανάπτυξη 

• Δράσεις 
διαμόρφωσης 

1.000.000,00 
165-Προστασία, 
ανάπτυξη και προβολή 
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θεματικών μορφών 
τουρισμού 

κατάλληλων φυσικών 
χώρων για την 
ανάπτυξη ειδικών 
μορφών τουρισμού 
(π.χ. πεδία 
αναρρίχησης, πίστες 
αιωροπτερισμού, 
διαδρομές ορεινού 
ποδηλάτου, χώροι 
διαμόρφωσης 
δραστηριοτήτων σε 
ποταμούς)                                    
• Δράσεις για τη 
δημιουργία 
οργανωμένων ορεινών 
πεζοπορικών 
διαδρομών 
(αποκατάσταση και 
σήμανση μονοπατιών, 
αξιοποίηση ψηφιακών 
τεχνολογιών, ανάπτυξη 
υποδομών 
εξυπηρέτησης 
χρηστών)» 

της δημόσιας 
τουριστικής περιουσίας 
και υπηρεσιών στον 
τομέα του τουρισμού 
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4Β 

Ενίσχυση της 
κοινωνικής 
συνοχής και 

του 
ανθρώπινου 
δυναμικού 

ΕΚΤ 108.094.232,00 

4Β.α.1: Ενεργητικές 
Πολιτικές 
Απασχόλησης στο 
πλαίσιο υλοποίησης 
στρατηγικών ΟΧΕ  

Ενίσχυση ΜΜΕ για 
δημιουργία Νέων 
Θέσεων Εργασίας 
(ΝΘΕ). 

2.500.000,00 

134-Μέτρα για τη 
βελτίωση της 
πρόσβασης στην 
απασχόληση 

4Β.α.2: Ενεργητικές 
Πολιτικές 
Απασχόλησης στο 
πλαίσιο ενίσχυσης 
των στόχων της 
περιφερειακής 
διάστασης της ΕΣΕΕ 

Ενίσχυση της 
αυταπασχόλησης 
(ΝΕΕ) 

800.000,00 

137-Στήριξη της 
αυτοαπασχόλησης και 
της σύστασης 
επιχειρήσεων  

5 

Στήριξη της 
βιώσιμης και 

ολοκληρωμένης 
χωρικής 

ανάπτυξης 

ΕΤΠΑ 76.301.517,00 

5.i.1: 
Χρηματοδότηση ΟΧΕ 
για Βιώσιμη Αστική 

Ανάπτυξη  

  

10.078.006,00 

165-Προστασία, 
ανάπτυξη και προβολή 
της δημόσιας 
τουριστικής περιουσίας 
και υπηρεσιών στον 
τομέα του τουρισμού 

6.228.006,00 

045-Ανακαίνιση για 
ενεργειακή απόδοση ή 
μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης σε δημόσια 
υποδομή 
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500.000,00 
082-Τροχαίο υλικό 
καθαρών αστικών 
μεταφορών 

17.806.011,00 

079-Προστασία της 
φύσης και της 
βιοποικιλότητας, 
φυσική κληρονομιά και 
φυσικοί πόροι, πράσινες 
και γαλάζιες υποδομές 
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12. Ανάλυση των δραστηριοτήτων / δράσεων  για την επίτευξη των στόχων και 
των αποτελεσμάτων με τους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς και τα 
χρονοδιαγράμματα ωρίμανσης και υλοποίησης τους 

 

12.1. Αναλυτική παρουσίαση προτεινόμενων παρεμβάσεων ανά Ειδικό Στόχο  

 
Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των προτεινόμενων παρεμβάσεων (Τύποι Δράσεων) για 

κάθε Ειδικό Στόχο, μέσω των οποίων θα επιτευχθούν τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν 

παραπάνω.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, για κάθε Τύπο Δράσης παρέχονται στοιχεία όπως:  

• Συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, το οποίο περιλαμβάνει τα 

επιμέρους έργα που εξειδικεύουν τον Τύπο Δράσης. Σημειώνεται ότι τα έργα αυτά 

χαρακτηρίζονται ως α’,  β’ προτεραιότητας ή γ’ προτεραιότητας.  

 

Ως «α’ προτεραιότητας» χαρακτηρίζονται οι κύριες παρεμβάσεις για την επίτευξη της 

Στρατηγικής (με την έννοια ότι και μόνο αυτές να πραγματοποιηθούν το Στρατηγικό Σχέδιο 

θα είναι ολοκληρωμένο).  

 

Ως «β’ προτεραιότητας» χαρακτηρίζονται συμπληρωματικές παρεμβάσεις οι οποίες θα 

υλοποιηθούν εφόσον προκύψουν διαθέσιμοι πόροι από την υλοποίηση των κύριων δράσεων 

ή δύναται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο άλλων πηγών χρηματοδότησης (εκτός του ΠΕΠ 

Ηπείρου).  

 

Ως «γ’ προτεραιότητας» χαρακτηρίζονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την επίτευξη της 

Στρατηγικής (με την έννοια ότι απαιτούνται συμπληρωματικά με το Στρατηγικό Σχέδιο να 

πραγματοποιηθούν για να θεωρηθεί αυτό ολοκληρωμένο).  
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• Ωφελούμενοι των παρεμβάσεων.  

• Δικαιούχοι  

• Προϋπολογισμός και πηγή χρηματοδότησης  

• Χρονικός προγραμματισμός (αφορά τα έργα α’ προτεραιότητας)  

• Σύνδεση με το ΠΕΠ Ηπείρου σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας, Ειδικού Στόχου, 

Τύπου Δράσης.  Διευκρινίζεται ότι η σύνδεση της Στρατηγικής ΒΑΑ με το ΠΕΠ Ηπείρου 

γίνεται μόνο για τα έργα α’ προτεραιότητας αυτής.  

 

Επίσης, σημειώνεται ότι για τους ωφελούμενους των παρεμβάσεων, θα λαμβάνονται υπόψη 

οι αρχές για την ίση μεταχείριση των δύο φύλων, την αποφυγή οποιασδήποτε διάκρισης που 

βασίζεται στο φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την ύπαρξη αναπηρίας, της ηλικίας ή του 

γενετήσιου προσανατολισμού. Επιπρόσθετα, για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

ΑμεΑ σημειώνονται τα εξής:  

 

• Θα λαμβάνεται υπόψη το σχετικό θεσμικό πλαίσιο στις παρεμβάσεις της ΒΑΑ.  

• Στις ενέργειες δημοσιότητας της ΒΑΑ θα ληφθεί μέριμνα για την εξασφάλιση της 

πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην ενημέρωση  

• Στις παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, τα ΑμεΑ αποτελούν μια από 

τις ομάδες-στόχο των σχετικών δράσεων  

• Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός των έργων (τα οποία παρουσιάζονται 

παρακάτω) θα οριστικοποιηθεί κατά τη φάση έγκρισης, ένταξης και χρηματοδότησης 

του κάθε έργου, σύμφωνα με την οριστική μελέτη αυτού. 
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12.2. Δράσεις για την επίτευξη των στόχων του Δ. Αρταίων στο πλαίσιο του ΠΕΠ 
Ηπείρου 2021 – 2027 
 

12.2.1. Δράση 2Α.i.1: Δράσεις Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης ενέργειας δημόσιων 

υποδομών 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1) Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών κτηρίων   
  (Α’ προτεραιότητα) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σκοπιμότητα 
Απαιτείται η ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων  και 
εκπαιδευτικών μονάδων της πόλης  προκειμένου να 
επιτευχθεί η εξοικονόμηση ενέργειας  
 
Περιγραφή  
 
Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων 
κτιρίων  και εκπαιδευτικών μονάδων της πόλης  προκειμένου 
να επιτευχθεί η εξοικονόμηση ενέργειας που καταναλώνεται 
από τις δημοτικές υπηρεσίες  και τις εκπαιδευτικές μονάδες 
στο πλαίσιο της λειτουργίας τους.  
Πρόκειται για τα σχολεία: 3ο, 5ο  και 6ο δημοτικά σχολεία 
Άρτας, 4ο Γυμνάσιο και 4ο Λύκειο, το ΕΠΑΛ Άρτας, Α’ παιδικός 
σταθμός, το κτίριο του Δημαρχείου, ως τα πλέον ενεργοβόρα 
ακίνητα που δύναται να καλύψουν τις προϋποθέσεις του 
προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση. 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Επικαιροποίηση των μελετών και επέκταση σε όλο το ΕΠΑΛ   
Δημοπράτηση έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.000.000,00€ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Κάτοικοι –εργαζόμενοι, Μαθητές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας  
εκπαίδευσης του αστικού ιστού. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δήμος  Αρταίων 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΤΠΑ, ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021-27 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΠΡΑΞΗΣ(ΜΗΝΕΣ: 15) 
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-27 
-Δράσεις Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης ενέργειας δημόσιων        
υποδομών 2Α  
2A.i.1 Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με 
δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης 
ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ. 
ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-27 ΒΑΑ 
-Επενδυτική Προτεραιότητα: Α.Π.2Α: Προώθηση της αειφορίας και 
αντιμετώπιση της Κλιματικής  Αλλαγής 
-Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.2Α(i)  Προώθηση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και μείωση των εκπομπών των αερίων του 
θερμοκηπίου.  
-Τύπος δράσης Δ.2Α ( i).1:  Υλοποίηση παρεμβάσεων που 
προβλέπονται στα Σχέδια Διαχείρισης Βιώσιμης Ενέργειας 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2) Εκσυγχρονισμός του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του 
Δήμου Αρταίων με φωτιστικά LED (Α’ προτεραιότητα) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σκοπιμότητα 
Απαιτείται ο εκσυγχρονισμός του  υφιστάμενου δικτύου  
ηλεκτροφωτισμού του δήμου με προμήθειες ιστών και 
φωτιστικών σωμάτων LED  
 
Περιγραφή  
Το έργο αφορά στην προμήθεια ιστών & φωτιστικών σωμάτων 
τεχνολογίας LED και στην αντικατάσταση των υφιστάμενων 
συμβατικών φωτιστικών για τον ηλεκτροφωτισμό  οδών / 
πεζοδρόμων και κοινόχρηστων χώρων / πλατειών της πόλης 
τηςΆρτας με τα εν λόγω φωτιστικά.  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Το έργο είναι σε πλήρη ωριμότητα/ Αναμένεται η 
δημοπράτηση και ανάθεση του έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.000.000,00 € 
 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Ωφελούμενος πληθυσμός οι 43.166 μόνιμοι κάτοικοι του 
Δήμου Αρταίων και 60.000 επισκέπτες/έτος από άλλους 
Δήμους. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δήμος  Αρταίων 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ Ηπείρου 2021-2027 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΠΡΑΞΗΣ(ΜΗΝΕΣ: 15) 
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-27 
-Δράσεις Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης ενέργειας 
δημόσιων        υποδομών 2Α  
2A.i.1 Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με          
δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων 
διαχείρισης            ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ. 
ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-27 ΒΑΑ 
-Επενδυτική Προτεραιότητα: Α.Π.2Α: Προώθηση της 
αειφορίας και αντιμετώπιση της Κλιματικής  Αλλαγής 
-Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.2Α(i)  Προώθηση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και μείωση των εκπομπών των αερίων του 
θερμοκηπίου.  
-Τύπος δράσης Δ.2Α ( i).1:  Υλοποίηση παρεμβάσεων που           
προβλέπονται στα Σχέδια Διαχείρισης Βιώσιμης Ενέργειας-
Δημοτικός φωτισμός και σηματοδότηση των αστικών 
κέντρων  
 

 

Παράλληλα στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι εντάσσονται τα μεταφερόμενα έργα της 

προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου ΕΠ ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020: 

1. Εγκατάσταση φωτιστικών LED στην πόλη της Άρτας                             2.098.000,00 € 

2. 

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στο Δίκτυο Οδοφωτισμού 
της Περιφερειακής Οδού στον Αστικό Ιστό της πόλης της 
Άρτας 2.992.600,00 € 
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12.2.2. Δράση 2Β.viii.1: Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην βελτίωση της αστικής 

κινητικότητας 

 
 
Στο πλαίσιο του παραπάνω  τύπου δράσης  συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα έργα: 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1) Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων  με σύνδεση 
μνημείων και χώρων πολιτισμού στην πόλη της Άρτας (Α’ 
προτεραιότητα) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σκοπιμότητα  
 
Το έργο «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης 
αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας» αφορά σε έργο με 
υποδομές για την πρόσβαση στο δίκτυο των επισκέψιμων 
αρχαιολογικών χώρων, με τον βέλτιστο συνδυασμό μέσων ήπιας 
αστικής μετακίνησης κύρια με τη χρήση ποδηλάτου. 
Περιλαμβάνει φυτεύσεις και μικρές αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις 
σε συγκεκριμένα τμήματα. 
Το έργο θα αποτελέσει ένα καινοτόμο έργο για την ενίσχυση της 
χρήσης του ποδηλάτων από κατοίκους αλλά και επισκέπτες. Θα 
δίνεται η δυνατότητα σε όλους για αξιοποίηση των ποδηλατικών 
διαδρομών για τις μετακινήσεις του με παράλληλη σύνδεση 
αυτής με τον πολιτισμό και τα μνημεία της πόλης, με σκοπό η 
πόλη της Άρτας να  καταστεί  περισσότερο ελκυστική για τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες της. 
 
Περιγραφή  
 
Η πράξη αφορά σε τέσσερα υποέργα. 
Υποέργο 1 «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης 
αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας» αφορά σε έργο με 
υποδομές για την πρόσβαση στο δίκτυο των επισκέψιμων 
αρχαιολογικών χώρων, με τον βέλτιστο συνδυασμό μέσων ήπιας 
αστικής μετακίνησης και τη σύνδεσή του με τους δημοτικούς 
χώρους στάθμευσης με έμφαση κύρια στη χρήση ποδηλάτου, 
αλλά και για πεζοπορία και για χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. 
Υποέργο 2: Απαλλοτρίωση για την κατασκευή του έργου 
«Δημιουργία Πολιτιστικών Διαδρομών Σύνδεσης Αρχαιολογικών 
Χώρων στην πόλη της Άρτας» αφορά στην ανάγκη για 
απαλλοτρίωση της Νότιας Παρόχθιας Οδού και τμήματος της οδού 
Ολυμπιονίκου Τλασιμάχου.  
Υποέργο 3. «Προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος 
Κοινόχρηστων Ποδηλάτων»  
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Υποέργο 4: Δράσεις Δημοσιότητας για την πράξη  
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
 

 
Ωριμότητα: Το έργο είναι σε πλήρη ωριμότητα. 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.000.000,00 € 
 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Δημότες και Επισκέπτες  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δήμος  Αρταίων 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ Ήπείρου 2021-2027, ΕΤΠΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Οριστική μελέτη , Τεύχη Δημοπράτησης έως τέλος Φεβρουαρίου 
2023 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

Το συγκεκριμένο έργο  που ανήκει στον παραπάνω Τύπο Δράσης 
της ΒΑΑ συνδέεται με το ΠΕΠ Ηπείρου ως ακολούθως:  

• Επενδυτική Προτεραιότητα: Α.Π.2Β: Προώθηση της 
βιώσιμης, πολυτροπικής αστικής κινητικότητας  

• Ειδικός Στόχος: 2Β(viii) Προώθηση της βιώσιμης, 
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, ως μέρος της 
μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα. 

• Τύπος δράσης Δ.2Β.(viii).1: Παρεμβάσεις που 
συμβάλλουν στην βελτίωση της αστικής κινητικότητας  

• Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που συνδυάζουν δίκτυα 
ποδηλατοδρόμων με πεζοδρόμια ή/και δρόμους ήπιας 
κυκλοφορία 
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12.2.3. Δράση 3.ii.1: Αναβάθμιση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου  

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1) Βελτίωση της ασφάλειας της Εθνικής Οδού που διέρχεται 
στον αστικό ιστό της πόλης. (Α’ προτεραιότητα) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Εκπονείται μελέτη για τη βελτίωση της ασφάλειας της Εθνική 
οδού με κατάλληλη κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, 
στηθαία ασφαλείας και αναδιαμόρφωση της οδού όπου 
κριθεί αναγκαίο, ενώ σκοπό έχει η οδός να γίνει πιο φιλική 
στους πεζούς και σε ΑμεΑ. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Μελέτη , Τεύχη δημοπράτησης, Έγκριση Μελέτης, 
δημοπράτηση και ανάθεση του έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.000.000,00 € 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Ωφελούμενος πληθυσμός οι 43.166 μόνιμοι κάτοικοι του 
Δήμου Αρταίων και 60.000 επισκέπτες/έτος από άλλους 
Δήμους. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δήμος Αρταίων  

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΤΠΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

3 έτη  

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-27 ΒΑΑ 
-Επενδυτική Προτεραιότητα: Α.Π.3: Ενίσχυση της κινητικότητας 
-Τύπος δράσης Δ.3.ii.1: Αναβάθμιση οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 
Οδικές υποδομές του εθνικού, επαρχιακού και τοπικού 
δικτύου για την αναβάθμιση ενδοπεριφερειακής 
κινητικότητας με έμφαση στη σύνδεση με αστικά, εμπορικά, 
οικονομικά κέντρα και τουριστικούς πόλους της Περιφέρειας. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2) Νέας συνδετήριας οδού μεταξύ των Επαρχιακών 
οδών Άρτας – Κωστακιών και Άρτας – Νεοχωρίου 
(παράκαμψη ιστορικής γέφυρας Αράχθου) 

(Β΄Προτεραιότητα) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η σύνδεση των 
Επαρχιακών οδών Άρτας – Σαλαώρας και Άρτας – Νεοχωρίου 
από παρακαμπτήρια οδό (μελετώμενη οδός) λόγω της 
πεζοδρόμησης του αρχικού τμήματος της Επαρχιακής οδού 
Άρτας – Νεοχωρίου από το ύψος της Ε.Ο. Ιωαννίνων – 
Αντιρρίου και την ενοποίηση του με το ήδη πεζοδρομημένο 
τμήμα που οδηγεί στο παλιό «Γεφύρι της Άρτας». Η υπό μελέτη 
οδός θα αποτελεί, κατά συνέπεια, την συνέχεια ουσιαστικά της 
Επαρχιακής οδού Άρτας – Νεοχωρίου, η οποία θα παρακάμπτει 
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τον σημερινό κόμβο της με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου στην 
περιοχή της νέας γέφυρας και θα συνδέεται με την Επαρχιακή 
οδό Άρτας – Σαλαώρας. Η πεζοδρόμηση του αρχικού τμήματος 
της Επαρχιακής οδού Άρτας – Νεοχωρίου και η σύνδεσή της με 
την ιστορική γέφυρα του π. Αράχθου αποτελεί πολεοδομικό 
στόχο του Δήμου Αρταίων, όπως αυτός εκφράζεται από τον σε 
εξέλιξη πολεοδομικό/χωροταξικό της σχεδιασμό (υπό 
εκπόνηση ΣΧΟΑΑΠ).  
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Απαλλοτριώσεις, μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.000.000,00 € 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Ωφελούμενος πληθυσμός οι 43.166 μόνιμοι κάτοικοι του 
Δήμου Αρταίων και 60.000 επισκέπτες/έτος από άλλους 
Δήμους. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δήμος Αρταίων  

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΤΠΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

3 έτη  

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-27 ΒΑΑ 
-Επενδυτική Προτεραιότητα: Α.Π.3: Ενίσχυση της κινητικότητας 
-Τύπος δράσης Δ.3.ii.1: Αναβάθμιση οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 
Οδικές υποδομές του εθνικού, επαρχιακού και τοπικού 
δικτύου για την αναβάθμιση ενδοπεριφερειακής 
κινητικότητας με έμφαση στη σύνδεση με αστικά, εμπορικά, 
οικονομικά κέντρα και τουριστικούς πόλους της Περιφέρειας. 
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12.2.4. ΔΡΑΣΕΙΣ 4A.vi.1: Αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος για τουριστική ανάπτυξη και 

κοινωνική χρήση     &     4A.vi.3: Δράσεις για την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1) Βελτίωση-ανάπλαση περιοχή πέριξ Ι.Ν. Παναγίας 
Παρηγορήτισσας (Β’ προτεραιότητα) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αρχιτεκτονική ενοποίηση πλατείας Σκουφά  και αναβάθμιση 
πλατείας Κιλκίς χωρίς πάρκινγκ. Προβλέπεται να εκπονηθεί 
μελέτη για την περιοχή που αφορά  στο ύψος του  
πεζοδρομίου της  πλατείας Κιλκίς  μέχρι την  Παλαιολογίνης  
με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμιση της περιοχής,  όπως 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κ.λ.π. . 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.000.000,00 € 
 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Δημότες και επισκέπτες της περιοχής  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΦΑΑ και Δ. Αρταίων 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021-27, Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 
ΥΠΠΟΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-27 ΒΑΑ 
-Επενδυτική Προτεραιότητα: Α.Π.4: Ενίσχυση υποδομών στο 
πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής 
-Τύπος δράσης Δ.4. vi.1: Αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος 
για τουριστική ανάπτυξη και κοινωνική χρήση 
· Παρεμβάσεις ανάδειξης κτιρίων με αρχιτεκτονική και 
ιστορική σημασία για χρήση τους ως χώρους πολιτισμού και 
νεανικής δημιουργίας 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2) Αναβάθμιση δημοσίου χώρου με σύνδεση του 
Αρχαίου Θεάτρου Αμβρακίας και του Ι.Ν. Αγίας 
Θεοδώρας (Β’ προτεραιότητα) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια στο 
«Μικρό» Θέατρο της Αμβρακίας παρουσιάζουν εξαιρετικό 
ενδιαφέρον καιμετην ολοκλήρωσή τους θα αναδείξουν  έναν 
σημαντικό αρχαιολογικό χώρο στον πυκνοδομημένο ιστό της 
σύγχρονης πόλης της Άρτας. Το ΜικρόΘέατρο της αρχαίας 
Αμβρακίας βρίσκεται εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλης 
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και αποτελεί το μικρότερο από τα γνωστά αρχαία θέατρα του 
ελλαδικού χώρου.  
Το έργο αναμένεται να προβάλει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του 
εν λόγω μνημείου, να ενισχύσει την αναγνωσιμότητά του και να 
συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών επίσκεψης. Παράλληλα οι 
παρεμβάσεις –διαμορφώσεις  που θα γίνουν στο πλαίσιο του 
έργου, στον περιβάλλοντα χώρο τουμνημείου, θα βελτιώσουν 
αισθητικά και λειτουργικά την περιοχή. Σε δεύτερο επίπεδο θα 
επιδιωχθεί η σύνδεση του μνημείου με το, υπό 
διαμόρφωση,εκτεταμένο δίκτυο επισκέψιμων αρχαιολογικών 
χώρων –θεάτρων, στο πλαίσιο της «Πολιτιστικής Διαδρομής στα 
αρχαία θέατρα της Ηπείρου» γεγονός που θασυμβάλλει τα 
μέγιστα στην ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής ιστορίας 
και ταυτότητας της  Άρτας. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.000.000,00 € 
 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Δημότες και επισκέπτες της περιοχής 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021-27, Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 
ΥΠΠΟΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-27 ΒΑΑ 
-Επενδυτική Προτεραιότητα: Α.Π.4: Ενίσχυση υποδομών στο 
πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής 
-Τύπος δράσης Δ.4. vi.1: Αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος 
για τουριστική ανάπτυξη και κοινωνική χρήση 
· Παρεμβάσεις ανάδειξης υποδομών με αρχιτεκτονική και 
ιστορική σημασία για χρήση τους ως χώρους πολιτισμού και 
νεανικής δημιουργίας 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 3) Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου περιμετρικά του 
κάστρου της Άρτας  
(Β’ προτεραιότητας) 

  
Σκοπιμότητα  
Να καταστεί το κάστρο  της  Άρτας περισσότερο ελκυστικό για 
τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. 
Οι παρεμβάσεις που αφορούν στην ανάπλαση της περιοχής 
του Κάστρου της Άρτας και συγκεκριμένα των οδών, 
Αμβρακίας, Νικηφόρου Αγγέλου, Γεωργίου Παπαγεωργίου, 
Πέτα, Σουλίου, Μπιζανίου και Μακρυγιάννη, μετατρέπουν τον 
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περιβάλλοντα χώρο του Κάστρου, σε περιοχή ήπιας 
κυκλοφορίας, με οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης (και για 
ΑμεΑ) ενώ προβλέπουν εμπλουτισμό του πρασίνου.  
 
Περιγραφή  
Στο προτεινόμενο έργο προβλέπονται εργασίες ανάπλασης 
περιμετρικά του κάστρου της Άρτας 
. Το έργο θα περιλαμβάνει: 

- Διαμόρφωση νέων ποδηλατικών και περιπατητικών 
διαδρομών 

- Βελτίωση του φωτισμού του κάστρου  
- Ανάπτυξη συστημάτων έκτακτης ανάγκης 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Μελέτη , Τεύχη δημοπράτησης, Έγκριση Μελέτης, 
δημοπράτηση και ανάθεση του έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.000.000,00 € 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Κάτοικοι – επισκέπτες της περιοχής 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δήμος Αρταίων / Υπουργείο Πολιτισμού 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 2021–2025 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-27 ΒΑΑ 
-Επενδυτική Προτεραιότητα: Α.Π.4: Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο 
της κοινωνικής συνοχής 
-Τύπος δράσης Δ.4. vi.1: Αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος 
για τουριστική ανάπτυξη και κοινωνική χρήση 
· Διαμόρφωση πολιτιστικών διαδρομών, με παρεμβάσεις για 
την ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή πολιτιστικών 
μνημείων, βασισμένες σε τοπικό σχεδιασμό             
 Παρεμβάσεις ανάδειξης κτιρίων με αρχιτεκτονική και 
ιστορική σημασία για χρήση τους ως χώρους πολιτισμού και 
νεανικής δημιουργίας 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  4) Διαμόρφωση Παραποτάμιου Χώρου και Περιοχής 
Πέριξ του Ιστορικού Γεφυριού της  Άρτας 
(Β’ προτεραιότητας) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η ανάπλαση της δυτικής παρόχθιας ζώνης της Άρτας, από την 
παλαιά γέφυρα μέχρι την περιοχή Ιμαρέτ, αποτελεί έναν 
περιαστικό χώρο σε εγγύτητα με τον ποταμό Άραχθο, η οποία 
θα διευρύνει και θα ενισχύσει τον γενικότερο 
φιλοπεριβαλλοντικό σχεδιασμό των περιαστικών ζωνών της 
πόλης. Επιπλέον, μέσω αυτής, δύναται να αναπτυχθούν 
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εξωαστικές δραστηριότητες, παράλληλα και ανεξάρτητα από 
τον πυκνοδομημένο αστικό ιστό της πόλης. 
Αναβάθμιση του κτηρίου της ΕΑΣΑΦ με δημιουργία κέντρου 
χειροτεχνίας 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Μελέτη , Τεύχη δημοπράτησης, Έγκριση Μελέτης, 
δημοπράτηση και ανάθεση του έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8.000.000,00 € 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Ωφελούμενος πληθυσμός οι 43.166 μόνιμοι κάτοικοι του 
Δήμου Αρταίων και 60.000 επισκέπτες/έτος από άλλους 
Δήμους. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δήμος Αρταίων 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021-27, Ταμείο Ανάκαμψης 
 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-27 ΒΑΑ 
-Επενδυτική Προτεραιότητα: Α.Π.4: Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο 
της κοινωνικής συνοχής 
-Τύπος δράσης Δ.4. vi.1: Αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος 
για τουριστική ανάπτυξη και κοινωνική χρήση 
· Διαμόρφωση πολιτιστικών διαδρομών, με παρεμβάσεις για 
την ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή πολιτιστικών 
μνημείων, βασισμένες σε τοπικό σχεδιασμό             

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 5) Δράσεις θεματικού αθλητικού  τουρισμού στο λόφο 
Περάνθης  
(Β’ προτεραιότητας) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Δημιουργία ποδηλατοδρόμων, χώρων αναψυχής και 
δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού με τις 
απαραίτητες κτηριακές υποδομές 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.000.000,00 € 
 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Δημότες και επισκέπτες της περιοχής 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021-27, ΕΤΠΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-27 ΒΑΑ 
-Επενδυτική Προτεραιότητα: Α.Π.4: Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο 
της κοινωνικής συνοχής 
-Τύπος δράσης Δ.4. vi.3: Δράσεις για την ανάπτυξη θεματικών 
μορφών τουρισμού 
• Δράσεις διαμόρφωσης κατάλληλων φυσικών χώρων για την 
ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ. πεδία 
αναρρίχησης, πίστες αιωροπτερισμού, διαδρομές ορεινού 
ποδηλάτου, χώροι διαμόρφωσης δραστηριοτήτων σε 
ποταμούς)                                    
 • Δράσεις για τη δημιουργία οργανωμένων ορεινών 
πεζοπορικών διαδρομών (αποκατάσταση και σήμανση 
μονοπατιών, αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών, ανάπτυξη 
υποδομών εξυπηρέτησης χρηστών)» 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 6) Αναβάθμιση των κτηριακού αποθέματος με 
πολιτιστικό - τουριστικό ενδιαφέρον στην πόλη     

  (Β’ προτεραιότητα) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αναβάθμιση Λαϊκής Αγοράς του Δήμου, Δημοτικής 
Πινακοθήκης και συνεδριακού κτηρίου ΔΙΩΝΗ. Αφορά στην 
αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων και στην 
αναβάθμιση της υποδομής τους σε εξοπλισμό. 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Εκπόνηση μελέτης 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.500.000,00 € 
 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Δημότες και επισκέπτες της περιοχής 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021-27, ΕΤΠΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-27 ΒΑΑ 
-Επενδυτική Προτεραιότητα: Α.Π.4: Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο 
της κοινωνικής συνοχής 
-Τύπος δράσης Δ.4. vi.1: Αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος 
για τουριστική ανάπτυξη και κοινωνική χρήση 
· Παρεμβάσεις ανάδειξης κτιρίων με αρχιτεκτονική και 
ιστορική σημασία για χρήση τους ως χώρους πολιτισμού και 
νεανικής δημιουργίας 
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 7) Προμήθεια εξοπλισμού Ιστορικού Δημαρχείου Άρτας 
(Α’ προτεραιότητα) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αφορά σε κτήριο που ολοκληρώνεται μέσα από το 
πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ και δεν υπήρχε επαρκής 
χρηματοδότησης για τον εξοπλισμό του ακινήτου. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Σύνταξη μελέτης  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 300.000,00 € 
 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Δημότες και επισκέπτες της περιοχής 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021-27, ΕΤΠΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-27 ΒΑΑ 
-Επενδυτική Προτεραιότητα: Α.Π.4: Ενίσχυση υποδομών στο 
πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής 
-Τύπος δράσης Δ.4. vi.1: Αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος 
για τουριστική ανάπτυξη και κοινωνική χρήση 
· Παρεμβάσεις ανάδειξης κτιρίων με αρχιτεκτονική και 
ιστορική σημασία για χρήση τους ως χώρους πολιτισμού και 
νεανικής δημιουργίας 
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12.2.5. 5.i.1: Χρηματοδότηση ΟΧΕ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1) Βελτίωση προσβασιμότητας και κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις 
στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας (Α΄ προτεραιότητα) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το έργο «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις &  χώρου στάθμευσης στο 
Νοσοκομείο ΓΝΑΑ» αφορά κατασκευή κόμβου σε  δημοτική 
οδό που αποτελεί την μόνη οδό που συνδέει την πόλη με το 
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, από το όριο του σχεδίου πόλεως 
Άρτας κα το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας  με παράλληλη 
διαμόρφωση χώρου στάθμευσης  πλησίον του ΓΝΑΑ με 
δεδομένο ότι το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, εξυπηρετεί 
κατοίκους του Νομού Άρτας, αλλά και άλλων Νομών (όπως 
Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων κ.λ.π.), οπότε και 
παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση με  
ελλιπείς χώρους στάθμευσης . 
  Με το έργο εξασφαλίζεται η ασφαλής μετακίνηση από και 
προς το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, των ασθενών, των  
εργαζομένων, των Επισκεπτών - συνοδών ασθενών του 
Νοσοκομείου. 
Το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίου από το 9ο Δημοτικό 
Σχολείο έως το Νοσοκομείο στην πόλη της Άρτας» αφορά στην 
μελέτη με 
τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίου 9ο Δημοτικό – Νοσοκομείο»  
Το έργο αναπτύσσεται σε δημοτική οδό, από το όριο του 
σχεδίου πόλεως Άρτας έως το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας σε 
μήκος 735 m. 
Λόγω του ότι αποτελεί την μόνη οδό που συνδέει την πόλη με 
το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, το οποίο εξυπηρετεί κατοίκους 
του 
Νομού Άρτας, αλλά και άλλων Νομών όπως Πρεβέζης, 
Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων κλπ παρουσιάζεται 
ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση. 
Με το έργο εξασφαλίζεται η ασφαλής πεζή μετακίνηση από 
και προς το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, των εργαζομένων, των 
επισκεπτών-συνοδών ασθενών του Νοσοκομείου, κατοίκων 
της πόλης που αθλούνται στη διαδρομή και επισκεπτών της 
περιοχής. 
Ταυτόχρονα μειώνεται η κίνηση των τροχοφόρων οχημάτων 
αφού ενισχύεται η πεζή μετακίνηση. 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Η μελέτη είναι σε εξέλιξη. 
Αφορά σε ενοποίηση των μελετών «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
&  χώρου στάθμευσης στο Νοσοκομείο ΓΝΑΑ» και  
«Κατασκευή πεζοδρομίου 9ο Δημοτικό – Νοσοκομείο»  
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.500.000,00 € 
 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Ωφελούμενος πληθυσμός θα είναι οι κάτοικοι της πόλης, οι 
εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο που διαμένουν στην πόλη, οι 
επισκέπτες της περιοχής και οι επισκέπτες - συνοδοί των 
ασθενών που νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δήμος  Αρταίων 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021-27 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 
(ΜΗΝΕΣ):12 Μήνες 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

Το συγκεκριμένο έργο  που ανήκει στον παραπάνω Τύπο 
Δράσης της ΒΑΑ συνδέεται με το ΠΕΠ Ηπείρου ως ακολούθως:  

• Επενδυτική Προτεραιότητα: Α.Π.2Β: Προώθηση της 
βιώσιμης, πολυτροπικής αστικής κινητικότητας  

• Θεματικός Στόχος :Υποστήριξη της μετάβασης σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου, 

• Ειδικός Στόχος: 2Β(viii) Προώθηση της βιώσιμης, 
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, ως μέρος της 
μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα. 

• Τύπος δράσης Δ.2Β.(viii).1: Παρεμβάσεις που 
συμβάλλουν στην βελτίωση της αστικής 
κινητικότητας  

-Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που συνδυάζουν δίκτυα 
ποδηλατοδρόμων με πεζοδρόμια ή/και δρόμους ήπιας 
κυκλοφορίας 

 
Το έργο συμπεριλαμβάνεται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 10/2021 
Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής και αφορά σε διαμόρφωση 
πεζοδρομίου εμβαδού 3.096,37 τμ. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2)Δημιουργία παιδικής χαράς ΑΜΕΑ στην Άρτα               
(Α΄ προτεραιότητα) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η πράξη αφορά σε κατασκευή παιδικής χαράς ΑμεΑ στην 
περιοχή Τριγώνου στην πόλη της Άρτας σε ακίνητο έκταση 
1.000 τμ. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Το έργο είναι σε πλήρη ωριμότητα.  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 500.000,00 € 
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ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Όλος ο πληθυσμός του Δήμου Αρταίων και κυρίως τα παιδιά 
με ειδικές ανάγκες. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δήμος Αρταίων 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021-27 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

Το συγκεκριμένο έργο  συνδέεται με το ΠΕΠ Ηπείρου ως 
ακολούθως:  

• Επενδυτική Προτεραιότητα: Α.Π.4Α: Ενίσχυση 
υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής  

• Ειδικός Στόχος: Ε.Σ. 4Α(iii):Προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικής ένταξης περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα και 
μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέσω ολοκληρωμένων 
δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης και 
κοινωνικές υπηρεσίες 

• Τύπος δράσης 4A.(iii).1: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις 
για την βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 3)Αναβάθμιση παραλίμνιου πάρκου Άρτας ΒΑ της πόλης 

 Σκοπιμότητα  
Να καταστεί το παραποτάμιο πάρκο της  Άρτας περισσότερο 
ελκυστικό για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. 
 
Περιγραφή  
Στο προτεινόμενο έργο προβλέπονται εργασίες αναβάθμισης 
του Παραποτάμιου Πάρκου Άρτας στο χώρο που είναι 
παραχωρημένο στο Δήμο Αρταίων 
. Το έργο θα περιλαμβάνει: 

- Διαμόρφωση νέων ποδηλατικών και περιπατητικών 
διαδρομών 

- Ανάπτυξη υπαίθριου χώρου εκδηλώσεων 
- Ανάπτυξη αθλοπαιδιών 
- Βελτίωση του φωτισμού του πάρκου 
- Ανάπτυξη συστημάτων έκτακτης ανάγκης 
- Ανάπτυξη δραστηριοτήτων στη λίμνη του πάρκου 
- Αναβάθμιση του γπέδου Γιολδάση 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Μελέτη , Τεύχη δημοπράτησης, Έγκριση , Διαγωνισμός , 
Ανάθεση έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.000.000,00 € 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Κάτοικοι – επισκέπτες της περιοχής 
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δήμος Αρταίων  

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ Ηπείρου 2021-2027  
 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Για το εν λόγω πάρκο υφίσταται αρχιτεκτονική προμελέτη  
βάσει τη οποίας προχώρησε η παραχώρηση από την ΕΤΑΔ. 
Απαιτείται επικαιροποίηση της μελέτης. 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-27 ΒΑΑ 
-Επενδυτική Προτεραιότητα: Α.Π.4: Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο 
της κοινωνικής συνοχής 
-Τύπος δράσης Δ.4. vi.3: Δράσεις για την ανάπτυξη θεματικών 
μορφών τουρισμού 
Δράσεις διαμόρφωσης κατάλληλων φυσικών χώρων για την 
ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ. πεδία 
αναρρίχησης, πίστες αιωροπτερισμού, διαδρομές ορεινού 
ποδηλάτου, χώροι διαμόρφωσης δραστηριοτήτων σε 
ποταμούς)  
Δράσεις για τη δημιουργία οργανωμένων ορεινών 
πεζοπορικών διαδρομών (αποκατάσταση και σήμανση 
μονοπατιών, αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών, ανάπτυξη 
υποδομών εξυπηρέτησης χρηστών)» 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 4) Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στην υποδομή Φωτεινών 
Σηματοδοτών του Δήμου Αρταίων (Α΄ προτεραιότητα) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σκοπιμότητα 
 
Στο υφιστάμενο δίκτυο Φωτεινής Σηματοδότησης οι 
περισσότερες εγκαταστάσεις έχουν υλοποιηθεί πριν από 20 
και πλέον έτη, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται εμφανείς 
δυσλειτουργίες τόσο στην διαχείριση της κυκλοφορίας όσο 
και στον εξοπλισμό παρά την οδό. 
 
Περιγραφή  
Αφορά στη ριζική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του 
συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης της πόλης της Άρτας 
επί της Εθνικής Οδού που διέρχεται αυτής.  
Θα περιλαμβάνει: 
1. Αντικατάσταση των παλαιών σηματοδοτών που φέρουν 
λαμπτήρες πυρακτώσεως με την προμήθεια και εγκατάσταση 
νέου 
τύπου LED 
2. Αναβάθμιση των υφιστάμενων ρυθμιστών κυκλοφορίας σε 
«έξυπνους» ρυθμιστές, με την προσθήκη κατάλληλου υλικού 
και 
λογισμικού 
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3. Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών σηματοδότησης με την 
προμήθεια και εγκατάσταση νέων ιστών σηματοδότησης  
4. Παρεμβάσεις για τη βελτίωση προσβασιμότητας της πεζής 
μετακίνησης και των ΑμΕΑ 
5. Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός 
σύγχρονου Κέντρου Ελέγχου, Επιτήρησης και Διαχείρισης 
Φωτεινής 
Σηματοδότησης (ΚΕΕΔΦΣ). 
6. Προμήθεια, εγκατάσταση Συστήματος Συλλογής 
Κυκλοφοριακών Δεδομένων (ΣΣΚΔ) σε «πραγματικό» χρόνο. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Επικαιροποίηση υπάρχουσας μελέτης με νέες τιμές  
Δημοπράτηση έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 800.000,00 € 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Ωφελούμενος πληθυσμός οι 43.166 μόνιμοι κάτοικοι του 
Δήμου Αρταίων καθώς και οι διερχόμενοι ταξιδιώτες από τον 
αστικό ιστό 
της πόλης 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δήμος  Αρταίων 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021-27 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΠΡΑΞΗΣ(ΜΗΝΕΣ: 15 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

Συνδέεται με τη δράση 5 για ανάπτυξη των ΟΧΕ 
 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 5)Αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Άρτας (Β΄ 
προτεραιότητα) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αφορά στην αναβάθμιση του Δημοτικού σταδίου Άρτας με 
παροχή δυνατοτήτων εναλλακτικών μορφών αθλητισμού και 
τουρισμού. Περιλαμβάνεται και ο φωτισμός του σταδίου. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Υπάρχει ώριμη μελέτη. Αναμένεται έγκριση της μελέτης, η 
δημοπράτηση και ανάθεση του έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.500.000,00 € 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Κάτοικοι, Αθλητές Επισκέπτες 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δήμος  Αρταίων  

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ Ηπείρου 2021-2027 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

Συνδέεται με τη δράση 5 για ανάπτυξη των ΟΧΕ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 6)Δράσεις ανάδειξης  τουριστικού – πολιτιστικού 
προϊόντος της Άρτας (Α΄ προτεραιότητα ) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αφορά στην διεξαγωγή της πληθώρας πολιτιστικών 
εκδηλώσεων του Δήμου κάτω από την ομπρέλα ενός festival 
και την διαφήμιση του προορισμού Άρτα σύμφωνα με τη 
μελέτη που εκπονήθηκε για την τουριστική ανάπτυξής της.   

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Υπάρχει ώριμη μελέτη.  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.000.000,00 € 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Κάτοικοι, Αθλητές Επισκέπτες 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δήμος  Αρταίων  

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ Ηπείρου 2021-2027 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

Συνδέεται με τη δράση 5 για ανάπτυξη των ΟΧΕ 
 

 
 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 7)Αναβάθμιση ελεύθερων χώρων στην πόλη της Άρτας (Β’ 
προτεραιότητα) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  
Αφορά στην ανάγκη αναβάθμισης κύρια μικρών 
διάσπαρτών χώρων στην πόλης με τουριστικό ενδιαφέρον 
με σκοπό παράλληλα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών. 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Μελέτη , Τεύχη δημοπράτησης, Έγκριση Μελέτης, 
δημοπράτηση και ανάθεση του έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.000.000,00 € 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Ωφελούμενος πληθυσμός οι 43.166 μόνιμοι κάτοικοι του 
Δήμου Αρταίων και 60.000 επισκέπτες/έτος από άλλους 
Δήμους. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δήμος  Αρταίων 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021-27 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Μέσα 2024 οι μελέτη θα είναι ώριμη 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

Συνδέεται με τη δράση 5 για ανάπτυξη των ΟΧΕ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 8)Ενέργειες Επίλυσης θέματος στάθμευσης  (Β’ 
προτεραιότητα) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο Δήμος Αρταίων λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της μη 
οριοθέτησης του ποταμού Αράχθου δεν έχει εκπονήσει νέο 
ΓΠΣ από το 1992 βρίσκεται στη διαδικασία εξεύρεσης 
ελεύθερων οικοπέδων προκειμένου να δημιουργηθούν νέοι 
χώροι στάθμευσης.  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Μελέτη , Τεύχη δημοπράτησης, Έγκριση Μελέτης, 
δημοπράτηση και ανάθεση του έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.000.000,00 € 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Ωφελούμενος πληθυσμός οι 43.166 μόνιμοι κάτοικοι του 
Δήμου Αρταίων και 60.000 επισκέπτες/έτος από άλλους 
Δήμους. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δήμος  Αρταίων 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Β΄ Εξάμηνο 2026  

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 9)Σχεδιασμός και λειτουργία Θερμοκοιτίδας για ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας για όλους  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα 
ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, 
συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των 
εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις 
μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας,και για τα 
οικονομικώς αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης 
της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας. 
 
Δημιουργία και λειτουργιά Θερμοκοιτίδας για νεοσύστατες 
επιχειρήσεις που ανήκουν στη Δημιουργική και Πολιτιστική 
Βιομηχανία, με στόχο την  προώθηση του τουρισμού στην 
Άρτα. 
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Δημιουργία χώρου συστέγασης και συνεργασίας τοπικών 

δημιουργών, καλλιτεχνών, επιχειρηματιών και παραγωγών, 

όπου θα καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα του 

επαγγελματικού χώρου για ένα χρονικό διάστημα και θα 

παρέχεται δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη από 

εξειδικευμένους επαγγελματίες και επιστήμονες της 

δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, του marketing 

κ.λπ. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 100.000,00€ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Άνεργοι και επαγγελματίες περιοχής 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δήμος Αρταίων  

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021-27, ΕΚΤ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

Το συγκεκριμένο συνδέεται με το ΠΕΠ Ηπείρου ως 
ακολούθως:  

• Επενδυτική Προτεραιότητα: Α.Π.4Β: Ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού 

• Ειδικός Στόχος: Ε.Σ. 4Β.α.2 Ενεργητικές Πολιτικές 
Απασχόλησης στο πλαίσιο ενίσχυσης των στόχων της 
περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ 

• Τύπος δράσης 4Β.α.2. Ενίσχυση της αυταπασχόλησης 
(ΝΕΕ) 

 
12.2.6. 1.iii.2: Προσαρμογή της επιχειρηματικότητας σε περιοχές εφαρμογής ΟΧΕ  
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1) Δημιουργία/ Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων βάσει των αρχών ενεργειακής απόδοσης 
και βιοκλιματικού σχεδιασμού με σκοπό την 
δημιουργία νέων ξενώνων, επιχειρήσεων αξιοποίησης 
τοπικών προϊόντων αλλά και την βελτίωση της εικόνας 
των υφιστάμενων σχετικών επιχειρήσεων. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

Αν λάβουμε υπόψη την ανάλυση της παραγράφου 2.3. 

Οικονομικές Δραστηριότητες και Τοπική Οικονομία και 

συγκεκριμένα του Τριτογενή Τομέα και τους πίνακες 19 και 20 

αποδεικνύεται η μεγάλη υστέρηση της Άρτας στην παροχή 
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ξενοδοχείων και καταλυμάτων. Η ΠΕ Άρτας είναι τελευταία σε 

σειρά από τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου 

σε διανυκτερεύσεις και μάλιστα με μεγάλη διαφορά.  

 

Με την υιοθέτηση κατάλληλης στρατηγικής, αυτό είναι ένα 

ποσοστό που πρέπει να αλλάξει για την περιοχή μας. 

 

Προτείνεται η ενίσχυση επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία 

καταλυμάτων, ξενώνων και επιχειρήσεων που αξιοποιούν τα 

τοπικά προϊόντα (εκθετήριο τοπικών προιόντων, juice bar, 

κατάστημα πώλησης σουβενίρι κ.α) στο κέντρο της πόλης με 

όρους πράσινης λειτουργίας. Προτείνεται ιδιαίτερα η χρήση 

παραδοσιακών κτιρίων με σκοπό τη μετατροπή τους σε 

ξενώνες.  

 

Επίσης, προτείνεται η ενίσχυση/ αναβάθμιση επιχειρήσεων 

στο Κέντρο της Άρτας (πχ πέριξ της Λαϊκής Αγοράς) με όρους 

πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους. 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ: 

Σκοπός της δράσης είναι η παροχή περισσότερων 

καταλυμάτων στην περιοχή (προτείνεται η μετατροπή 

παραδοσιακών κτιρίων για το σκοπό αυτό) και οι 

εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων του ιστορικού κέντρου της 

Άρτας να καταναλώνουν όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια, να 

είναι φιλικές προς το περιβάλλον, να προσφέρουν την 

απαιτούμενη ασφάλεια και άνεση στους χρήστες, να 

ενσωματώνουν σύγχρονα στοιχεία λειτουργίας με αξιοποίηση 

της καινοτομίας, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζουν βελτιωμένες 

εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας, αλλά συγχρόνως να 
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προάγουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού 

περιβάλλοντος συνολικά. 

Προτεινόμενες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να ήταν:  

• Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση, 

κουφώματα / υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης κ.ά.). 

• Αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

και συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής 

θερμικής ενέργειας για χρήση ψύξης /θέρμανσης 

χώρων, αλλά και την παραγωγική διαδικασία (π.χ. 

εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού / 

ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης 

θερμότητας κ.ά.). 

• Αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού 

για τη μείωση των απωλειών ενέργειας. 

• Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού. 

• Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας. 

• Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή και ενεργειακούς ελέγχους 

πριν και μετά για την εκτίμηση του ενεργειακού 

αποτελέσματος. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.000.000,00€ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Κάτοικοι, επισκέπτες και επαγγελματίες 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα 
δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης και στους 
τομείς προτεραιότητας 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021-27 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

Το συγκεκριμένο συνδέεται με το ΠΕΠ Ηπείρου ως 
ακολούθως:  
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• Επενδυτική Προτεραιότητα: Α.Π.1 Ενίσχυση της 
περιφερειακής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης της 
έρευνας και της καινοτομίας 

• Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.1Α(iii): Ενίσχυση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και 
δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων 

 
 
12.2.7. Προτεραιότητα 6 και 7: Τεχνική βοήθεια ΕΚΤ και ΕΤΠΑ  
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Αρταίων 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αφορά στην Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος για την 
υποστήριξη της εφαρμογής της Στρατηγικής ΒΑΑ. Η τεχνική 
υποστήριξη της εφαρμογής, έχει οριζόντιο χαρακτήρα εφόσον 
ο ρόλος του είναι υποστηρικτικός προς το σύνολο των 
παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 500.000,00 € 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Κάτοικοι, εργαζόμενοι και επισκέπτες της πόλης  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δήμος Αρταίων  

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021-27 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

Ο συγκεκριμένος Τύπος Δράσης της ΒΑΑ συνδέεται με το ΠΕΠ 
Ηπείρου ως ακολούθως:  
Άξονας Προτεραιότητας 6 και 7: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ και 
ΕΤΠΑ  
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12.2.7 Λοιπά αναγκαία έργα που περιλαμβάνονται στη ΒΑΑ  

Εξέχουσας σημασίας για την ανάπτυξη της πόλης αποτελούν τα παρακάτω έργα: 

1)Αναγκαιότητα αντιπλημμυρικής προστασίας από τον ποταμό Άραχθου  

2) Η αντιπυρική προστασία από το Λόφο Περάνθης. 

3) Η ανακατασκευή του Ι.Ν. Παρηγορήτισσσας Άρτας  

4) Επέκταση Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας με Βυζαντινό τμήμα 

5) Αναπαλαίωση του Αρχοντικού Παπακώστα 

6) Ανάπτυξη φωτοβολταικών συστημάτων για μείωση της ενέργειας 

 

Επίσης συμπληρώνεται η λίστα με τα παρακάτω: 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1) Νέα Γέφυρα Ελευθερίου Βενιζέλου Ελεούσα 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η ανάγκη σύνδεσης της πόλης της Άρτας με τον υπόλοιπο 
Δήμο και Νομό μέσω του ποταμού Αράχθου κρίνεται 
επιβεβλημένη για την ανάπτυξη της πόλης. Το θέμα τίθεται ως 
Β’ προτεραιότητας καθώς η κατασκευή του εν λόγω έργου 
σχετίζεται άμεσα με την ολοκλήρωση της μελέτης 
οριοθέτησης της πόλης. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Απαιτείται η ολοκλήρωση της μελέτης οριοθέτησής του 
ποταμού Άραχθου καθώς και απαλλοτριώσεις για το εν λόγω 
έργο. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.000.000,00 € 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Κάτοικοι και επισκέπτες περιοχής  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δήμος Αρταίων  

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021-27 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Μέσα του 2024 το έργο θα δύναται να δημοπρατηθεί  

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-27 ΒΑΑ 
-Επενδυτική Προτεραιότητα: Α.Π.3: Ενίσχυση της κινητικότητας 
-Τύπος δράσης Δ.3.ii.1: Αναβάθμιση οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 
Οδικές υποδομές του εθνικού, επαρχιακού και τοπικού 
δικτύου για την αναβάθμιση ενδοπεριφερειακής 
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κινητικότητας με έμφαση στη σύνδεση με αστικά, εμπορικά, 
οικονομικά κέντρα και τουριστικούς πόλους της Περιφέρειας. 

 
 
 
 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

  
2)Κατασκευή Μόνιμου Στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Σκοπιμότητα  
 
Να καταστεί το Εκθεσιακό Κέντρο της  Άρτας λειτουργικό  σε 
όλη τη διάρκεια του έτους καθώς και περισσότερο ελκυστικό 
για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. 
 
Περιγραφή  
 
Βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη για την κατασκευή του 
Εκθεσιακού Κέντρου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 
αρχές του 2023. Το Κλειστό Εκθεσιακό Κέντρο θα είναι 
εμβαδού 3.217m2 σε χώρο παραχωρημένο από την ΕΤΑΔ ΑΕ 
όπου προβλεπόταν ανοικτό εκθεσιακός χώρος που ως τέτοιος 
λειτουργεί έως σήμερα. 
Στόχος είναι η συνεχής λειτουργία του Εκθεσιακού χώρου σε 
συνεργασία με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ Δήμου Αρταίων με εκθέσεις και 
δρώμενα με σκοπό την ανάπτυξη της περιοχής της Άρτας.  
Το έργο θα περιλαμβάνει: 
 Υποέργο 1: κτιριακές εγκαταστάσεις :10.000,00€ 
 Υποέργο 2 : Εξοπλισμός  1.000.000€ 
Υποέργο 3 : ΟΚΩ  200.000€ 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Οριστική Μελέτη – Τεύχη δημοπράτησης  - τέλος 
Φεβρουαρίου 2023 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11.200.000,00 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Επιχειρήσεις, Φορείς, Κάτοικοι, Επισκέπτες της περιοχής 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δήμος Αρταίων  

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Πηγή χρηματοδότησης είναι το ΠΕΠ Ηπείρου 2021-2027  
 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Οριστική Μελέτη – Τεύχη δημοπράτησης  - τέλος 
Φεβρουαρίου 2023 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-27 ΒΑΑ 
-Επενδυτική Προτεραιότητα: Α.Π.4: Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο 
της κοινωνικής συνοχής 
-Τύπος δράσης Δ.4. vi.1: Αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος 
για τουριστική ανάπτυξη και κοινωνική χρήση 
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 3)Διανοίξεις οδών στην πόλη της Άρτας  και βελτίωση των 
εισόδων και προσβάσεων σε αυτή 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Μελέτη , Τεύχη δημοπράτησης, Έγκριση Μελέτης, 
δημοπράτηση και ανάθεση του έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.000.000,00 € 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Ωφελούμενος πληθυσμός οι 43.166 μόνιμοι κάτοικοι του 
Δήμου Αρταίων και 60.000 επισκέπτες/έτος από άλλους 
Δήμους. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δήμος  Αρταίων 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Β΄ Εξάμηνο 2026  

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

Το συγκεκριμένο έργο  που ανήκει στον παραπάνω Τύπο 
Δράσης της ΒΑΑ συνδέεται με το ΠΕΠ Ηπείρου ως ακολούθως:  

• Επενδυτική Προτεραιότητα: Α.Π.2Β: Προώθηση της 
βιώσιμης, πολυτροπικής αστικής κινητικότητας  

• Θεματικός Στόχος :Υποστήριξη της μετάβασης σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου, 

• Ειδικός Στόχος: 2Β(viii) Προώθηση της βιώσιμης, 
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, ως μέρος της 
μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα. 

• Τύπος δράσης Δ.2Β.(viii).1: Παρεμβάσεις που 
συμβάλλουν στην βελτίωση της αστικής 
κινητικότητας  

-Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που συνδυάζουν δίκτυα 
ποδηλατοδρόμων με πεζοδρόμια ή/και δρόμους ήπιας 
κυκλοφορίας 

 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 4)Κατασκευή Μουσικού Σχολείου Άρτας   
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στην περιοχή πλησίον του Εκθεσιακού Κέντρου έχει 
χωροθετηθεί η κατασκευή του Μουσικού Σχολείου Άρτας. 
Αρχές του 2023 θα έχει επιλυθεί το θέμα με το ιδιοκτησιακό 
και οι ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ θα προβούν σε μελετο-
κατασκευή του κτηρίου 5.100,00 τ.μ.   
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Μελέτη , Τεύχη δημοπράτησης, Έγκριση Μελέτης, 
δημοπράτηση και ανάθεση του έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.000.000,00 € 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Κάτοικοι – μαθητές της πόλης αλλά και της ευρύτερης 
περιοχής 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δήμος Αρταίων / ΚΤΥΠ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ταμείο Ανάκαμψης  

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ολοκλήρωση των μελετών τέλη του 2024 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 5)Ανακαίνιση του κτηρίου Ορλάνδου πλησίον ΙΝ 
Παρηγορήτισσας για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Συγκέντρωση όλων των Κοινωνικών Δομών του δήμου 
Αρταίων στο κτίριο της Ορλάνδου  μετά τη μεταστέγαση του 
Ωδείου στο χώρο του Ξενία, για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των δημοτών. Θα αφορά και στην ενεργειακή αναβάθμιση του 
κτηρίου. 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Μελέτη , τεύχη δημοπράτησης ,  Έγκριση Μελέτης, 
δημοπράτηση και ανάθεση του έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.000.000,00€ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Κάτοικοι της πόλης  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δήμος Αρταίων  

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021-27 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

Το συγκεκριμένο συνδέεται με το ΠΕΠ Ηπείρου ως 
ακολούθως:  

• Επενδυτική Προτεραιότητα: Α.Π.4Α: Ενίσχυση 
υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής  

• Ειδικός Στόχος: Ε.Σ. 4Α(iii):Προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικής ένταξης περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα και 
μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέσω ολοκληρωμένων 
δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης 
και κοινωνικές υπηρεσίες 
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• Τύπος δράσης 4A.(iii).1: Ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις για την βελτίωση της προσβασιμότητας 
των ΑμεΑ. 

 
 
 

12.2.8. Ε.Σ.4Β.α.1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης 
στρατηγικών ΟΧΕ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1) Ενίσχυση ΜΜΕ για δημιουργία Νέων Θέσεων 
Εργασίας (ΝΘΕ). 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα 
ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, 
συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των 
εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις 
μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας,και για τα 
οικονομικώς αδρανή άτομα. 
 
Σκοπός είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας στο ιδιωτικό 
τομέα για άνεργους και μη οικονομικά ενεργούς πολίτες με 
υψηλά τυπικά προσόντα. 
 
Το έργο αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την 
πρόσληψη ανέργων και μη οικονομικά ενεργών πολιτών με 
υψηλά τυπικά προσόντα. Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. 
 
Για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στη δράση θα εκδοθεί 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της 
οποίας θα εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής, καθώς και η διαδικασία εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για 
χρηματοδότηση είναι υπεύθυνες για την επιλογή των 
ωφελουμένων – ανέργων που θα απασχολήσουν.  
Εκτιμώμενος αριθμός ωφελουμένων: 50 άνεργοι και μη 
οικονομικά ενεργοί πολίτες, με υψηλά τυπικά προσόντα.  
Για την υλοποίηση της δράσης θα επιδιωχθεί η συνεργασία με 
τον ΟΑΕΔ. 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Υπάρχει μελέτη απασχόλησης με καταγεγραμμένες 
ειδικότητες για την περιοχή.  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 200.000,00€ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Άνεργοι κάτοικοι και επαγγελματίες περιοχής 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δήμος Αρταίων  
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ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021-27, ΕΚΤ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

Το συγκεκριμένο συνδέεται με το ΠΕΠ Ηπείρου ως 
ακολούθως:  

• Επενδυτική Προτεραιότητα: Α.Π.4Β: Ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού 

• Ειδικός Στόχος: Ε.Σ. 4Β.α.1: Ενεργητικές Πολιτικές 
Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών 
ΟΧΕ 

• Τύπος δράσης 4Β.α.1. Ενίσχυση ΜΜΕ για δημιουργία 
Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ). 

 

 

12.2.10. Ε.Σ.1Α(iii): Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 
και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
παραγωγικών επενδύσεων 

 
 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2) Δημιουργία/ Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων βάσει των αρχών ενεργειακής απόδοσης 
και βιοκλιματικού σχεδιασμού με σκοπό την 
δημιουργία νέων ξενώνων, επιχειρήσεων αξιοποίησης 
τοπικών προϊόντων αλλά και την βελτίωση της εικόνας 
των υφιστάμενων σχετικών επιχειρήσεων. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

Αν λάβουμε υπόψη την ανάλυση της παραγράφου 2.3. 
Οικονομικές Δραστηριότητες και Τοπική Οικονομία και 
συγκεκριμένα του Τριτογενή Τομέα και τους πίνακες 19 και 20 
αποδεικνύεται η μεγάλη υστέρηση της Άρτας στην παροχή 
ξενοδοχείων και καταλυμάτων. Η ΠΕ Άρτας είναι τελευταία σε 
σειρά από τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου 
σε διανυκτερεύσεις και μάλιστα με μεγάλη διαφορά.  
 
Με την υιοθέτηση κατάλληλης στρατηγικής, αυτό είναι ένα 
ποσοστό που πρέπει να αλλάξει για την περιοχή μας. 
 
Προτείνεται η ενίσχυση επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία 
καταλυμάτων, ξενώνων και επιχειρήσεων που αξιοποιούν τα 
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τοπικά προϊόντα (εκθετήριο τοπικών προιόντων, juice bar, 
κατάστημα πώλησης σουβενίρι κ.α) στο κέντρο της πόλης με 
όρους πράσινης λειτουργίας. Προτείνεται ιδιαίτερα η χρήση 
παραδοσιακών κτιρίων με σκοπό τη μετατροπή τους σε 
ξενώνες.  
 
Επίσης, προτείνεται η ενίσχυση/ αναβάθμιση επιχειρήσεων 
στο Κέντρο της Άρτας (πχ πέριξ της Λαϊκής Αγοράς) με όρους 
πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους. 
 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ: 
Σκοπός της δράσης είναι η παροχή περισσότερων 
καταλυμάτων στην περιοχή (προτείνεται η μετατροπή 
παραδοσιακών κτιρίων για το σκοπό αυτό) και οι 
εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων του ιστορικού κέντρου της 
Άρτας να καταναλώνουν όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια, να 
είναι φιλικές προς το περιβάλλον, να προσφέρουν την 
απαιτούμενη ασφάλεια και άνεση στους χρήστες, να 
ενσωματώνουν σύγχρονα στοιχεία λειτουργίας με αξιοποίηση 
της καινοτομίας, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζουν βελτιωμένες 
εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας, αλλά συγχρόνως να 
προάγουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού 
περιβάλλοντος συνολικά. 
Προτεινόμενες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να ήταν:  

• Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση, 
κουφώματα / υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης κ.ά.). 

• Αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
και συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής 
θερμικής ενέργειας για χρήση ψύξης /θέρμανσης 
χώρων, αλλά και την παραγωγική διαδικασία (π.χ. 
εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού / 
ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης 
θερμότητας κ.ά.). 

• Αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού 
για τη μείωση των απωλειών ενέργειας. 

• Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού. 
• Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας. 
• Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή και ενεργειακούς ελέγχους 

πριν και μετά για την εκτίμηση του ενεργειακού 
αποτελέσματος. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 500.000,00€ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Κάτοικοι, επισκέπτες και επαγγελματίες 
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα 
δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης και στους 
τομείς προτεραιότητας 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021-27 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΠ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

Το συγκεκριμένο συνδέεται με το ΠΕΠ Ηπείρου ως 
ακολούθως:  

• Επενδυτική Προτεραιότητα: Α.Π.1 Ενίσχυση της 
περιφερειακής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης της 
έρευνας και της καινοτομίας 

• Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.1Α(iii): Ενίσχυση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και 
δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

13. Σύνδεση με τους Στόχους Πολιτικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
2021-2027 και πόροι που απαιτούνται 

 

 

Έργα και δράσεις που προτείνονται για χρηματοδότηση από ΒΑΑ 

1. Δράση 2Α.i.1: Δράσεις Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης ενέργειας δημόσιων 
υποδομών 

ΧΡΗΜ ΒΑΑ Α' 
ΠΡΟΤ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΒΑΑ 

1. Εγκατάσταση φωτιστικών LED στην πόλη της Άρτας                             2.098.000,00 €     

2. 
Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στο Δίκτυο Οδοφωτισμού της 
Περιφερειακής Οδού στον Αστικό Ιστό της πόλης της Άρτας 2.992.600,00 €     

3. Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών Κτηρίων 7.000.000,00 € 
7.000.000,00 

€   

4. 
Εκσυγχρονισμός του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου 
Αρταίων με φωτιστικά LED  1.000.000,00 € 

1.000.000,00 
€   

       

2. Δράση 2Β.viii.1: Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην βελτίωση της αστικής 
κινητικότητας      

1.  
Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων  με σύνδεση 
μνημείων και χώρων πολιτισμού στην πόλη της Άρτας  7.000.000,00 € 

7.000.000,00 
€   

       

       

3. Δράση 3.ii.1: Αναβάθμιση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου      

1. Έργα βελτίωσης της ασφάλειας εντός του αστικού ιστού 7.000.000,00 €   
7.000.000,00 

€ 

2. 

Νέας συνδετήριας οδός μεταξύ των Επαρχιακών οδών Άρτας 
– Κωστακιών και Άρτας – Νεοχωρίου (παράκαμψη ιστορικής 
γέφυρας Αράχθου) 2.500.000,00 €   

2.500.000,00 
€ 
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4. ΔΡΑΣΕΙΣ     

4A.vi.1: Αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος για τουριστική ανάπτυξη και 
κοινωνική χρήση      

4A.vi.3: Δράσεις για την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού     

1. 
Βελτίωση-ανάπλαση περιοχή πέριξ Ι.Ν. Παναγίας 
Παρηγορήτισσας  3.000.000,00 €   

3.000.000,00 
€ 

2. 
Αναβάθμιση δημοσίου χώρου με σύνδεση του Αρχαίου 
Θεάτρου Αμβρακίας και του Ι.Ν. Αγίας Θεοδώρας  2.000.000,00 €   

2.000.000,00 
€ 

3. 
 Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου περιμετρικά του κάστρου 
της Άρτας  1.000.000,00 €   

1.000.000,00 
€ 

4. 

Διαμόρφωση Παραποτάμιου Χώρου και Περιοχής Πέριξ του 
Ιστορικού Γεφυριού της  Άρτας (με κτήρια ΕΑΣΑΦ και κτήριο 
Σκουφά) 8.000.000,00 €   

8.000.000,00 
€ 

5. 
Δράσεις θεματικού αθλητικού  τουρισμού στο λόφο 
Περάνθης  1.000.000,00 €   

1.000.000,00 
€ 

6. 

Αναβάθμιση των κτηριακού αποθέματος με πολιτιστικό - 
τουριστικό ενδιαφέρον στην πόλη    (Λαική, Πινακοθήκη, 
ΔΙΩΝΗ) 1.500.000,00 €   

1.500.000,00 
€ 

7. Προμήθεια εξοπλισμού Ιστορικού Δημαρχείου Άρτας 300.000,00 € 300.000,00 €   

       

5. Δράση 5.i.1: Χρηματοδότηση ΟΧΕ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη     

1 
Βελτίωση προσβασιμότητας και κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις 
στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας  2.500.000,00 € 

2.500.000,00 
€   

2 Δημιουργία παιδικής χαράς ΑΜΕΑ στην Άρτα                500.000,00 € 500.000,00 €   

3 Αναβάθμιση παραλίμνιου πάρκου Άρτας ΒΑ της πόλης 2.000.000,00 € 
1.000.000,00 

€ 
1.000.000,00 

€ 

4 
Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στην υποδομή Φωτεινών 
Σηματοδοτών του Δήμου Αρταίων  800.000,00 € 800.000,00 €   

5 Αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Άρτας  1.500.000,00 €   
1.500.000,00 

€ 

6 
Δράσεις ανάδειξης  τουριστικού – πολιτιστικού προϊόντος 
της Άρτας  1.000.000,00 € 

1.000.000,00 
€   

7 Αναβάθμιση ελεύθερων χώρων στην πόλη της Άρτας  2.000.000,00 €   
2.000.000,00 

€ 

8 Ενέργειες Επίλυσης θέματος στάθμευσης   7.000.000,00 €   
7.000.000,00 

€ 

9 
Σχεδιασμός και λειτουργία Θερμοκοιτίδας για ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας για όλους  100.000,00 € 100.000,00 €   

  ΣΥΝΟΛΑ 
21.200.000,00 

€ 
35.000.000,00 

€ 
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6. Δράση  6 και 7: Τεχνική βοήθεια ΕΚΤ και ΕΤΠΑ  

1. Μελέτες για το ΒΑΑ Δήμου Αρταίων 500.000,00 € 

   

7. ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ που δύναται να χρηματοδοτηθούν και εκτός ΒΑΑ 

1 Αναγκαιότητα αντιπλημμυρικής προστασίας από τον ποταμό Άραχθου   140.000.000,00 € 

2 Η αντιπυρική προστασία από το Λόφο Περάνθης.  700.000,00 € 

3 Η ανακατασκευή του Ι.Ν. Παρηγορήτισσσας Άρτας   5.000.000,00 ε 

4 Επέκταση Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας με Βυζαντινό τμήμα  5.000.000,00 € 

5 Αναπαλαίωση του Αρχοντικού Παπακώστα  2.000.000,00 € 

6 Νέα Γέφυρα Ελευθερίου Βενιζέλου Ελεούσα  5.000.000,00 € 

7 Κατασκευή Μόνιμου Στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου   11.200.000,00 € 

8 
Διανοίξεις οδών στην πόλη της Άρτας  και βελτίωση των εισόδων και 
προσβάσεων σε αυτή  5.000.000,00 € 

9 Κατασκευή Μουσικού Σχολείου Άρτας    5.000.000,00 € 

10 
Ανακαίνιση του κτηρίου Ορλάνδου πλησίον ΙΝ Παρηγορήτισσας για στέγαση 
υπηρεσιών του Δήμου  1.000.000,00 € 

11 Ανάπτυξη φωτοβολταικών συστημάτων για μείωση της ενέργειας  2.000.000,00 € 

 

7. Δράση 1.iii.2: Προσαρμογή της επιχειρηματικότητας σε περιοχές εφαρμογής ΟΧΕ 

1 

Δημιουργία/ Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 
βάσει των αρχών ενεργειακής απόδοσης και βιοκλιματικού 
σχεδιασμού με σκοπό την δημιουργία νέων ξενώνων, 
επιχειρήσεων αξιοποίησης τοπικών  

1.000.000,00 € 
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14. Πηγές χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων άλλων εκτός ΕΤΠΑ και 
Εκτ+) 

 

Η Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου Αρταίων βασίζεται κατά κύριο λόγο σε πόρους του ΠΕΠ Ηπείρου 

2021-27 οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν τα έργα α’ προτεραιότητας (όπως παρουσιάστηκαν 

παραπάνω), έργα της κατηγορίας β’ προτεραιότητας (εφόσον εξοικονομηθούν πόροι από 

εκπτώσεις υποψηφίων Αναδόχων από τα έργα α’ προτεραιότητας) και έργα τεχνικής 

βοήθειας. Επίσης, για την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης έργων της κατηγορίας α’ 

προτεραιότητας, θα αξιοποιηθούν και πόροι του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 

Ταμείο Ανάκαμψης κ.α.. 

  

Ωστόσο, πρόθεση του Δήμου είναι να διεκδικηθούν πόροι για παρεμβάσεις που εξυπηρετούν 

τη Στρατηγική και από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Ήδη στο Σχέδιο Δράσης που 

παρουσιάστηκε παραπάνω, έχουν περιληφθεί έργα (που χαρακτηρίζονται ως β’ 

προτεραιότητας) στα οποία πηγές χρηματοδότησης είναι άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα 

του ΕΣΠΑ (εκτός του ΠΕΠ Ηπείρου) όπως είναι τα ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία».  

 

Επιπρόσθετα, ο Δήμος σκοπεύει να αξιοποιήσει περαιτέρω και άλλες πηγές χρηματοδότησης 

προκειμένου να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις που θα έχουν συνάφεια ή δρουν 

συμπληρωματικά με τους στόχους και τις παρεμβάσεις της ΒΑΑ.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρονται:  

τα κάτωθι Προγράμματα στα οποία ο Δήμος προτίθεται να διερευνήσει τη δυνατότητα 

υποβολής φακέλων χρηματοδότησης για δράσεις που θα υποστηρίζουν / συμπληρώνουν τις 

παρεμβάσεις της Στρατηγικής ΒΑΑ:  

• Τομεακά Προγράμματα Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, 

• Προγράμματα Interreg 2021-2027,  

• Ταμείο Ανάκαμψης,  

• ΕΤΘΑΥ και ΕΓΤΑΑ, 



Στρατηγική για τη ΒΑΑ του Δήμου Αρταίων                                                         Σελίδα 172 από 172 
 

 
 

 

• HORIZON EUROPE (επιστημονική και τεχνολογική αριστεία, ενίσχυση του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Έρευνας, κλπ.),  

• «Συνδέοντας την Ευρώπη» (μεταφορές, ενέργεια, ψηφιακή τεχνολογία),  

• LIFE (περιβαλλοντική προστασία, διαφύλαξη της βιοποικιλότητας), 

• URBACT, 

• Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 

• Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, 

• Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», 

• Πράσινο Ταμείο, 

• Ίδιοι πόροι. 

•  


